Małżeństwo, jako sakrament, staje się obrazem i ikoną Trójcy Świętej. Stosunek
seksualny ma więc objawiać niewidzialną tajemnicę miłości Boga we wzajemnej
miłości małżonków, co więcej, ma być dla nich uczestnictwem w życiu i miłości
Trójcy Świętej.
W Bożych planach współżycie seksualne powinno zawsze wyrażać bezinteresowny
dar z całego duchowo-cielesnego bogactwa osoby – osobie współmałżonka, w Jezusie
Chrystusie na zawsze. Wtedy takie współżycie seksualne będzie doznaniem nie tylko
zmysłowej przyjemności, ale przede wszystkim ucztą duchowo-cielesną,
doświadczeniem wzajemnej miłości w miłości Boga, źródłem uświęcenia, świętym
znakiem sakramentu małżeństwa.
Takie doświadczenie współżycia seksualnego jest możliwe tylko w sakramentalnym
związku małżeńskim, gdy małżonkowie mają serca czyste i dojrzałe do miłości,
a więc gdy są w stanie łaski uświęcającej. W Bożej pedagogii zawsze najważniejsza
jest miłość, a przyjemność seksualna i uczuciowe stany muszą być podporządkowane
prawu miłości, czyli całkowitemu, bezinteresownemu darowi z siebie na zawsze.
W tym kontekście Jan Paweł II pokazał, jak strasznym złem, jakim wielkim
zniszczeniem w sferze duchowej są świadome i dobrowolnie popełniane grzechy
nieczystości: współżycie przedmałżeńskie, pozamałżeńskie, stosowanie antykoncepcji
oraz każde świadome i dobrowolne prowokowanie przyjemności seksualnej przez
masturbację, petting, seks oralny, akty homoseksualne, oglądanie pornografii itd.
Czyny te łamią Boże przykazania, gdyż są one przeciwieństwem bezinteresownego
daru z siebie, egoistycznym aktem koncentracji na sobie, który wprowadza człowieka
w piekło egoizmu, uzależniając go od doznań seksualnych i zniewalając tak, jak
narkotyki czy alkohol.
Są grzechami śmiertelnymi, bo niszczą dar czystego serca, rujnują człowieka,
wprowadzając go w stan śmierci ducha i zniewolenia przez siły zła.
Święty Jan Paweł II budzi nas z duchowego odrętwienia. Jego nauka jest dla wielu
bolesnym uświadomieniem prawdy, że prawdziwa miłość i wolność nie może istnieć
bez ładu moralnego, bez czystości serca. „Cywilizacja śmierci chce zniszczyć
czystość serca” – ostrzegał Ojciec Święty Jan Paweł II. „Jedną z metod tego działania
jest celowe podważanie wartości tej postawy człowieka, którą określamy cnotą
czystości. Jest to zjawisko szczególnie groźne, gdy celem ataku stają się wrażliwe
sumienia dzieci i młodzieży. Cywilizacja, która w ten sposób rani lub nawet zabija
prawidłową relację człowieka do człowieka, jest cywilizacją śmierci, bo człowiek nie
może żyć bez prawdziwej miłości. (…) Zwracam się również do naszych polskich
rodzin – do was, ojcowie i matki. Strzeżcie waszych rodzin przed pornografią, która
dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza
dzieci i młodzieży. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych
i społeczeństwie. Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań
ewangelizacyjnych, jakie stoją obecnie przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym
zdrowszy będzie naród. A chcemy pozostać narodem godnym swego imienia
i chrześcijańskiego powołania” (Sandomierz, 12.06.1999 r.).
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Biuletyn: 5 lipca 2015
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Duch Pański spoczywa
na Mnie, posłał Mnie, abym
ubogim niósł dobrą nowinę.
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Intencje Mszalne
Niedziela, 5 lipca 2015
Md'Y - 2:00pm - +Za świętej pamięci Władysławę Puszczak.
+ Za świętej pamięci + Zenonę Chmielewski.

OGŁOSZENIA
1. Trwamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25-tą rocznicę powstania
naszej wspólnoty i z czasem utworzenia Polskiego Apostolatu. Zachęcam
wszystkich do znalezienia czasu na prywatną adorację Najświętszego
Sakramentu w kaplicy wieczysej adoracji. W kaplicy znajdują się relikwie św.
Jana Pawła II, patrona naszego Apostolatu. Przed obliczem Chrystusa
ukrytego w Najświętszym Sakramencie za wstawiennictwem św. Jana Pawła
II proszę o modlitwę w intencji naszej wspólnoty, naszego Apostolatu.
2. Zmarła pani Władysława Puszczak. Najprawdopodobniej Msza
Święta pogrzebowa w najbliższą środę. We wtorek modlitwy w domu
pogrzebowym od godziny 3:00pm - 7:00pm;
3. Msza Święta pogrzebowa za świętej pamięci Marka Sochackiego
będzie sprawowana w czwartek 9 lipca 2015 o 8:00pm
Komentarz do Ewangelii
„A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem:
«Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana?
I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to
cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i
Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? »”
I powątpiewali o Nim.” por. Mk 6,1-6
Wszystkim nam grozi zwątpienie. Ono niszczy radość i chęć
działania. Co jest jego źródłem? Myślę, że brak otwartości na
działanie Ducha Świętego. Dawać się Jemu zaskakiwać jest
najlepszym antidotum na marazm i szarość życia.
Czy potrafię otwierać się na Jego dary?

Duchowe dziedzictwo sw. Jana Pawła II
Konsekracja Jana Pawła II na nowo uświadomiła nam ogrom duchowego
dziedzictwa, które Papież nam zostawił: przykład świętego życia oraz skarb
papieskiego nauczania, zapisany na osiemdziesięciu pięciu tysiącach stron. W
czasie ziemskiego życia promieniował, a teraz z nieba jeszcze mocniej
promieniuje miłością i mądrością samego Boga.
Ojciec Święty w sposób nieustraszony głosił Prawdę Objawioną, nie schlebiał
słuchaczom i nie szukał poklasku. Z wielką odwagą i miłością przekazywał
najbardziej lekceważone i wzgardzone w dzisiejszym świecie prawdy wiary. Szedł
pod prąd, nie godząc się na żadne kompromisy w sprawach wiary i moralności.
Przypomnijmy sobie niektóre z tych Bożych prawd, których nauczał św. Jan Paweł II.
Teologia ciała
„Co stało się z przykazaniem: »Nie cudzołóż« w naszym życiu?” – pytał się nas Jan
Paweł II. „Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, ażeby ich dzieci rodziły się
z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie poczucie, że ciało ludzkie jest wezwane
do zmartwychwstania i że winniśmy troszczyć się o zachowanie jego godności?
Czy potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płciowość jest dowodem niesłychanego
wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie, i czy staramy
się tego Bożego zaufania nie zawieść? Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest
osobą i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który
z pożądliwością można oglądać lub którego się po prostu używa?” (Łomża, 4.06.1991
r.). Ojciec Święty Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu, przez pięć lat,
podczas środowych katechez (od 5.09.1979 r. aż do 28.11.1984 r.) mówił o teologii
ludzkiego ciała, czyli o płciowości, seksualności i tajemnicy sakramentu małżeństwa.
W obliczu zatrważającej ignorancji w tej dziedzinie Jan Paweł II przypomniał naukę
Kościoła katolickiego. Mówił, że Bóg, stwarzając człowieka, wpisuje w jego serce
pragnienie niezniszczalnej miłości. Tylko taka miłość może zaspokoić ludzkie
dążenie do szczęścia. Dlatego Bóg wzywa nas, abyśmy tak się wzajemnie kochali, jak
On nas kocha. W sposób szczególny ma to się urzeczywistniać w intymnej miłości
mężczyzny i kobiety, którą Bóg pieczętuje znakiem sakramentu małżeństwa.

