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• Św Jan Paweł II  „ I dlatego — zanim stąd 

odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe 
dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz 
jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością — 
taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na 

chrzcie świętym, — abyście nigdy nie zwątpili i nie 
znużyli się, i nie zniechęcili, — abyście nie 
podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. 
 [10 VI1979, (na krakowskich Błoniach].    

              • Ojciec Franciszek – 
„…Zostawcie za sobą rutynę i fałszywe 
iluzje   i zregenerujcie  ten wstrząśnięty 

pandemią świat”… z odwagą wdrażajcie w czyn 
marzenie o świecie bez głodu,            w którym nikt 
nie zostanie pozbawiony środków do godnego 
życia… Bądźcie zdeterminowani                      i 
nieustraszeniw realizacji swych celów. „Nie bądźcie 
skąpi w swych marzeniach, dążcie do lepszej 
przyszłości i zamieniajcie wasze aspiracje w 
konkretne i znaczące działania”… „Ich (Mlodych) 
darem dla nas jest przynoszenie innowacyjnych 
rozwiązań dla starych problemów i odwaga, by 
nie dać się skrępować krótkowzrocznemu 
myśleniu, które opiera się zmianom”…   .  [z Apelu 

do młodzieży uczestniczącej                  w Rzymie w Światowym 
Forum Żywnościowym 01.10. 2021];                                    

• Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński – 
Prymas Tysiąclecia - Gdy mówimy do ludzi tylko                

w prawdzie, nasze słowa budzą niechęć i odrazę, ale gdy 
mówimy o prawdzie i w miłości, na pewno serca 
rozpłomienią..  [Kromka chleba, VI,10].   
Także od pychy broń swojego sługę  Ps 19) 

Kiedy Bóg łączy? – Najczęściej w chwilach zupełnie 

niepozornych i dla nas nieuchwytnych. Mówimy nieraz            
o „przypadkowych” spotkaniach. Spotkani 
„przypadkowo” mają coś do spełnienia w życiu, maja 

coś razem doświadczyć, ale po to tylko, aby zbliżyć się 
do Boga.     On jest celem każdego spotkania. Nawet 
najbardziej ukochany człowiek nie może odłączyć nas od 
Boga. – Chociaż tylu jest ludzi dookoła, chociaż jedni 
odtrącają nas od siebie,  a drudzy chcą nas sobie 
przywłaszczyć, to właściwie Bóg łączy nas ze sobą – 
Bogiem – poprzez każdą znajomość. Łączy poprzez 
radość współżycia albo poprzez trud tego spotkania. 
Jeśli przyjaźnimy się z kimś, kogoś kochamy, zapytajmy 
siebie, czy poprzez tę znajomość, poprze tę przyjaźń 
przede wszystkim łączymy się z Bogiem? Czy spełniamy 
to powołanie, które Bóg nam zesłał ? Najbardziej nawet 
ukochany człowiek nie może nas odłączyć od Ojca.                              
[x Jan Twardowski]..  
        MOJE  POSTANOWIENIE:                
Pomodlę się o życie wiarą i miłością …  
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Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas 
mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 

(1 J 4,12)     Mk 10,2-16                                 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go 
wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi 
oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam 
nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił 
napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus 
rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc 
waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na 
początku stworzenia Bóg stworzył ich jako 
mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca 
swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą 
oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz 
jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek 
niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze 
pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę 
swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo 
względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a 
wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili 
Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie 
szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, 
oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do 
takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, 
powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego 
jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je                 
w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.   
 
Pan Bóg przypomina nam o swoim zamyśle dla 
małżeństwa. Żyjemy w czasach, gdy godność i stałość 
tego sakramentu jest nieustannie podważana. Czytania                            
z Księgi Rodzaju i Ewangelii św. Marka mówią wyraźnie 
o stworzeniu „mężczyzny i kobiety” dla wspólnego życia                 
i przypominają, że „co Bóg złączył, tego człowiek niech 
nie rozdziela”. Łaska sakramentu małżeństwa nie jest 
czczym ludzkim wymysłem, lecz rzeczywistą Bożą mocą, 
uzdalniającą do wytrwania w jedności i pomnożenia 
miłości.  [H. Ożdżyńska, „Oremus” X  2009, s. 19].  
Główna prawda wiary: jestem dzieckiem Boga, Boga 
jedynego. Co nas, chrześcijan, różni od wyznawców 
innych religii? Więź człowieka z Bogiem. Bezpośredni 
kontakt z Bogiem, którego nikt nie może zastąpić. Bóg 
chciał mieć dzieci. Człowiek ma poczucie, że Bóg kocha 
go jak dziecko.   * Świadomość dziecięctwa Bożego – to 
ufność pokładana w Bogu.  [x. Jan Twardowski]. 

MODLITWA WIERNYCH   
1. Módlmy się za Kościół Święty, który jest naszym 
domem, aby wspomagał nas Sakramentami świętymi                      
w pielgrzymce wiary –  Ciebie prosimy ...                                    
2. Módlmy się za wszystkich prześladowanych, aby Pan                           
ich wspierał, a ludzie przyjmowali z otwartymi sercami - 
Ciebie prosimy...                                      
3. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, 
ich rodziny, lekarzy, pielęgniarki, aby postępowali                          
za Chrystusem w światłości życia. - Ciebie prosimy ... 
4. Módlmy się o dobro w naszym życiu, aby zło nas 
dzisiaj nie zwyciężyło - Ciebie prosimy... 
5. Módlmy się za nas samych - niech kieruje nami łaska 
Twego Ducha. - Ciebie prosimy ...                   
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           

I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, 
jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.                             
II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj 

siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – Jedna                                           
z najboleśniejszych ran współczesnego człowieka                             
to niezwykle częste rozdarcie serc, które Bóg złączył. 
Rana rozwodów. Krwawiąca, paraliżująca ruchy jednej                      
i drugiej strony, a przede wszystkim raniąca serca dzieci. 
W spotkaniu serc męża i żony Bóg uczynił gniazdo 
bezpieczeństwa dla ich dzieci. One tu się poczynają, tu 
wzrastają, tu wychowują, aż do pełnej samodzielności. 
Dwa serca połączone miłością są w stanie zbudować dla 
siebie i swoich dzieci dom szczęścia. Wszystko inne jest 
jeno dodatkiem. Najważniejsze jest, by odpowiedzialne 
skrzydła miłości objęły serca tworzące dom. Jeśli się to 
stanie, jest w nim przytulnie, bezpiecznie, dobrze, bo ich 
pieśnią jest harmonia kochających serc. Tak 
zaprogramował człowieka Bóg. - Niedojrzałość ludzka 
przejawia się między innymi w braku odpowiedzialności 
za decyzję budowy domu szczęścia. Słabe poznanie 
partnera i nieumiejętność życia prawdziwą miłością 
prowadzi do dramatu. Zamiast domu szczęścia powstaje 
sala wzajemnego torturowania. Finał jest znany. 
Zmęczeni, uciekają od siebie z głębokim poczuciem 
klęski. Zdumiewa fakt, że ludzie niedojrzali ciągle mają 
do Boga pretensje o to, że decyzja zawarcia małżeństwa 
wiąże ludzi w sposób nieodwracalny aż do śmierci. …. 
Jezus jednak dobrze wie, że ze zranionego serca nie da 
się budować nowego, szczęśliwego domu. „Co więc Bóg 
złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” /Mk 10, 9/. … 
Wierność miłości małżeńskiej można budować w sposób 
pewny jedynie w oparciu o Boga … Kto wie, kim jest 
Bóg, nie będzie Go poprawiał, lecz uczyni wszystko,                     
by współpracować z Nim w łączeniu serc i budowie domu 

szczęścia.                                                 
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem 

serce, aby mówić Mu  o przeżyciach, które rodzi w tobie 
słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: 
Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana   i chodzi 
Jego drogami. (Ps 128).                                                  
 IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To 

czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w 
Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Niechaj nas 
zawsze Pan Bóg błogosławi... (Ps 128).                            

[z: Bóg złączył,  Ks. E. Staniek].   

  KALENDARIUM                         

04. X. – pn. – Wsp. św. Franciszka z Asyżu - (1181-

1226) - …umiłowanie stworzenia było jedną z jego 
charakterystycznych cech... Franciszek, podjął decyzję 
życia z Bogiem kiedy usłyszał głos z krzyża: „Idź i 
napraw mój Kościół”. Znalazł wtedy dość odwagi, aby te 
słowa przekuć w czyny...                                                                  

05. X. – wt. – Wsp. św. Faustyny Kowalskiej  -  (25 

VIII. 1905 - 5 X. 1938). Przez nią Pan Jezus przekazał 
światu swoje orędzie. Wysłał ją do całej ludzkości, którą 
pragnie uleczyć, przytulając do swego miłosiernego 
Serca (por. Dzienniczek 1588).                                
07. 10. – czw. –  Wsp. Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej - Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar modlitwy 

różańcowej, która dla wielu jest drogą zbliżenia się do 
Boga przez medytowanie Jego zbawczych tajemnic. Bóg 
jest naszym Ojcem, do którego możemy się zwracać                        
z prostotą i ufnością jako Jego dzieci… Prośmy Maryję, 
aby w Różańcu poprowadziła nas drogą 
bezwarunkowego zawierzenia Mu siebie samych                                   
08. X. – pt. –  Wsp. św. Pelagii męczennicy - (V wiek), 

pochodziła z Antiochi. była kobietą lekkich obyczajów. 
Gdy biskup Nonnus przemawiał na placu, nieopodal 
przejeżdżała Pelagia... Nonnus gorzko zapłakał, 
wskazując, że jego słuchacze nie dbają  o swoje dusze                                       
w takim stopniu, w jakim owa kobieta dbała o własną 
urodę. Podjął modlitwę o jej nawrócenie. Otrzymał 
wówczas widzenie: ujrzał czarną gołębicę, która - 
zanurzona w wodzie święconej - stała się czysta i biała... 
Pelagia wróciła do kościoła. Bb. Nonnus ochrzcił ją,                              
a ona podjęła pokutę.                                     
09. X. – sb. –  Wsp. bł. Wincentego Kadłubka, 
biskupa -  (1155 – 1223). Wincenty był prepozytem 

kolegiaty sandomierskiej w 1194 r. Korzystając                                  
z wolnego czasu kontynuował pisanie Kronik  (1194-
1207).                                      
 


