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Kiedy małżonkowie, uciekając się do środków antykoncepcyjnych, oddzielają od siebie dwa znaczenia,
które Bóg Stwórca wpisał w naturę mężczyzny i kobiety i w dynamizm ich zjednoczenia płciowego,
zajmują postawę „sędziów” zamysłu Bożego i „manipulują” oraz poniżają płciowość ludzką, a wraz z nią
osobę własną i współmałżonka, fałszując wartość „całkowitego” daru z siebie. W ten sposób naturalnej
„mowie”, która wyraża obopólny, całkowity dar małżonków, antykoncepcja narzuca „mowę” obiektywnie
sprzeczną, czyli taką, która nie wyraża całkowitego oddania się drugiemu; stąd pochodzi nie tylko
czynne odrzucenie otwarcia się na życie, ale również sfałszowanie wewnętrznej prawdy miłości
małżeńskiej, powołanej do całkowitego osobowego daru.
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4. Wpatrujemy się w Niepokalaną Dziewicę z Nazaretu, Matkę Pięknej Miłości. Niech Ona towarzyszy
ludziom wszystkich czasów, ludziom naszych czasów w ich &quot;pielgrzymce wiary&quot; do domu
Ojca. Bądź z nami w każdy czas! Przypomina nam o Niej nie tylko dzisiejsze wspomnienie liturgiczne,
ale także wspaniała bazylika katedralna, która góruje nad tym miastem. Nosi ona Jej imię - wymowna to
zbieżność miejsca i chwili. Nawet Matka Jezusowa, której najpełniej została objawiona tajemnica
Boskiego synostwa Chrystusa, długo musiała się uczyć tajemnicy krzyża: &quot;«Synu, czemuś nam to
uczynił? - przypomina nam dzisiejsza Ewangelia - Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».
Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym,
co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział&quot; (Łk 2,48-50). Jezus
mówił bowiem o swojej mesjańskiej misji. &quot;Z bólem serca&quot; uczy się człowiek Ukrzyżowanej
Miłości zanim ją zrozumie. Lecz jeśli - jak Maryja - &quot;chowa wiernie w swym sercu&quot; (por. Łk
2,51) wszystko, co mówi Chrystus; jeśli jest wierny Bożemu wezwaniu, pojmie u stóp krzyża to, co
najważniejsze, że prawdziwa jest tylko miłość złączona z Bogiem, który &quot;jest miłością&quot;.
Amen&quot;.
============================================================================
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Na tej stronie można ściągnąć prace w sladach która jest poświęcona zagrożeniu antykoncepcji i
metodach współcześnie stosowanych i o Papieżu naszym Jan Paweł II który opowiada sie za życiem i
wyjaśnia że dziecko jest darem od Pana tym samym przeciwstawia sie antykoncepcji i innym metodą
ruinowania daru życia i małżeństwa które prowadzą do smierci
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