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Faryzeusze przystąpili do          , a chcąc Go wystawić na

próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.

Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał 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 . . . 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.

Święty Franciszek urodził się w Asyżu, we Włoszech, w 1181 roku.
Wychował się w bogatej rodzinie kupca i jako chłopiec bardzo lubił
przebywać pośród przyrody i zwierząt. Jego ojciec pragnął aby
Franciszek przejął rodzinny biznes ale on chciał zostać rycerzem. W
wieku 19 lat, wziął udział w nieudanej wyprawie wojennej i spędził rok
jako więzień. Krótko po tym, Franciszek usłyszał głos Pana, który
powoływał go do służby w kościele. Franciszek oddał swój majątek i
wszystko co do niego należało i zamieszkał pośród biednych, gdzie im
służył i nauczał o Chrystusie. Poprzez jego przykład wiary i miłości do
wszystkich, dużo ludzi zaczęło go naśladować. Podczas swojego życia
Franciszek założył 3 zakony. Zmarł w roku 1226 i został ogłoszony jako
święty już 2 lata po śmierci.

Święty Franciszek dał początek przynajmniej 15 świętym o tym
imieniu, i ponad 21 błogosławionym. Mimo że wielu zna Świętego
Franciszka przede wszystkim jako łagodnego miłośnika zwierząt i
przyrody, to jednak przez swój przykład i potężną wiarę nawracał i
powoływał innych do Chrześcijaństwa. 

Jaki przykład dajesz swojemu rodzeństwu, kolegom lub koleżankom?
Czy traktujesz ich z miłością? Czy dbasz o przyrodę? 

Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami.
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POKOLORUJ W PAŹDZIERNIKU 
modlimy się na różańcu. 

 Zrób znak krzyża

Wieżę w Boga Ojca ...

 Ojcze nasz ...

 Zdrowaś Maryjo ... x 3

Chwała Ojcu ...

Ojcze nasz ...

Chwała Ojcu ...

Ojcze nasz ...

Zdrowaś Maryjo 
... x 10


