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Podwaliny pod przyszłość ludzkości
Życie małżeńskie i rodzinne nie polega na osiadaniu w bezpiecznej i komfortowej egzystencji, ale na poświęcaniu się sobie
nawzajem i hojnym poświęcaniu czasu innym członkom rodziny,
począwszy od wychowywania dzieci – które obejmuje ułatwianie nauki cnót i wtajemniczanie w życie chrześcijańskie – aby
nieustannie otwierać się na przyjaciół, na inne rodziny, a zwłaszcza na najbardziej potrzebujących. W ten sposób, poprzez spójność wiary przeżywanej w rodzinie, przekazywana jest dobra
nowina – Ewangelia, że Chrystus jest wciąż obecny i zaprasza
nas do naśladowania Go.
Dla dzieci Jezus objawia się poprzez ojca i matkę, dla obojga
z nich każde dziecko jest przede wszystkim dzieckiem Bożym,
wyjątkowym i niepowtarzalnym, które Bóg wymarzył jako pierwszy. Z tego powodu Jan Paweł II mógł stwierdzić, że "przyszłość ludzkości wykuwa się w rodzinie"[10].
Rodziny, które nie mogą mieć dzieci
A jaki sens powinni nadawać swemu małżeństwu chrześcijańscy małżonkowie, którzy nie mają potomstwa? Na to pytanie św. Josemaría odpowiadał, że przede wszystkim powinni
prosić Boga, aby pobłogosławił ich dziećmi, jeśli taka jest jego
wola, tak jak błogosławił patriarchów Starego Testamentu; a następnie niech udadzą się do dobrego lekarza." A jeśli mimo
wszystko Pan nie da im dzieci, nie powinni widzieć w tym żadnego rozczarowania: mają być zadowoleni, odkrywając w tym
właśnie fakcie wolę Bożą dla nich.
Wiele razy Pan nie daje dzieci, ponieważ prosi o więcej. Prosi,
abyśmy dawali ten sam wysiłek i to samo delikatne poświęcenie, pomagając naszym bliźnim, bez czystej ludzkiej radości
posiadania dzieci: nie ma zatem powodu, aby czuć się jak przegrani lub dawać miejsce rozżaleniu”. I dodawał: "Jeśli małżonkowie mają życie wewnętrzne, zrozumieją, że Bóg ich nakłania,
przynaglając, żeby uczynili swoje życie wspaniałomyślną służbą
chrześcijańską, apostolstwem innym niż to, które realizowaliby
wobec swoich dzieci, ale równie cudownym.

Niech rozejrzą się wokół siebie, a wkrótce odkryją ludzi, którzy
potrzebują pomocy, miłosierdzia i czułości. Istnieje również wiele dzieł apostolskich, w których mogą pracować. A jeśli potrafią
wkładać serca w to zadanie, jeśli zdołają hojnie oddawać się
innym zapominając o sobie, osiągną wspaniałą płodność, duchowe rodzicielstwo, które napełni ich dusze prawdziwym pokojem"[11]. W każdym razie św. Josemaría lubił odnosić się do
rodzin pierwszych chrześcijan:"Te rodziny, które żyły Chrystusem
i dawały poznać Chrystusa. Małe wspólnoty chrześcijańskie,
które były jak ośrodki promieniowania orędzia ewangelicznego.
Domy takie same, jak inne domy z tamtych czasów, ale ożywione
przez nowego ducha, który udzielał się tym, których znali i z którymi się zadawali. Tacy właśnie byli pierwsi chrześcijanie i tacy
mamy być my, chrześcijanie dnia dzisiejszego: siewcy pokoju i radości, tego pokoju i tej radości, które przyniósł nam Jezus" [12].
R. Pellitero
Tłum. Anna Józefowicz
[1] Papież Franciszek, Przemówienie podczas spotkania z rodzi-nami,
Manila, Filipiny, 16-01-2015.
[2] Por. Św. Josemaría, Homilia “Kochać namiętnie świat”, w Rozmowy,
nr 121; por. “Małżeństwo, powołanie chrześcijań-skie", w To Chrystus
przechodzi.
[3] Rz 8, 28.
[4] Św. Josemaría, Notatki ze spotkania rodzinnego (1967), zebrane w
Słowniku św. Josemaryi, Burgos 2013, s. 490.
[5] Por. Rdz 2, 24; Mk 10, 8.
[6] Papież Franciszek, Audiencja generalna, 27-05-2015.
[7] Św. Josemaría, Rozmowy, nr 93.
[8] Por. Św. Josemaría, Notatki ze spotkania rodzinnego, 7-VII-1974.
[9] Papież Franciszek, Przemówienie podczas spotkania z rodzi-nami,
Manila, Filipiny, 16-01-2015.
[10] Św. Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 86.
[11] Św. Josemaría, Rozmowy, nr 96.
[12] Św. Josemaría, To Chrystus przechodzi, nr 30.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj obchodzimy Święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Pamiętajmy
o modlitwie w intencji rodzin!
2. Trwają wizyty duszpasterskie. W poniedziałek kolęda rozpoczyna się
od g. 17.00, natomiast w sobotę i niedzielę od g. 15.00. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące kolęd prosimy zgłaszać osobiście Ks. Proboszczowi. Plan kolęd na nadchodzący tydzień dostępny w biuletynie
parafialnym. W dniach 31 grudnia i 1 stycznia kolędy nie będzie.
3. W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek, piątek i pierwszą
sobotę miesiąca. W pierwszy czwartek pamiętajmy o modlitwie w intencji powołań do kapłaństwa. W piątek tradycyjnie adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji. O g. 15.00 koronka do Bożego
Miłosierdzia, a o 17.15 różaniec w intencji pokoju na świecie. Od g.
17.00 w dolnym kościele spowiedź święta. Tego dnia nie będzie kolędy.
W sobotę na g. 17.15 Wspólnota Żywego Różańca zaprasza na wspólną
modlitwę różańcową w dolnym kościele. Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem według ustaleń.
4. W styczni dyżur różańcowy obejmuje Róża bł. Jerzego Popiełuszki.
5. W środę, 1 stycznia obchodzimy obowiązkową Uroczystość Świętej
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Bożej Rodzicielki Maryi, tego dnia msze św. jak w każdą niedzielę, nie
będzie mszy w dolnym kościele.
6. W czwartek, 2 stycznia Wspólnota Szkoła Maryi zaprasza na adorację
do kaplicy adoracji w intencji powołań do kapłaństwa.
7. W niedzielę, 5 stycznia po wieczornej Eucharystii, zapraszamy na
adorację Najświętszego Sakramentu. W planie krótka konferencja na
temat uzdrowienia, uwielbienie oraz modlitwa wstawiennicza.
8. 6 stycznia po Mszy o 13:15 w harcówce odbędzie się spotkanie
opłatkowe całej Wspólnoty Żywego Różańca naszej parafii. Jak co roku
w planie przewidziane jest przedstawienie jasełkowe. Zapraszamy także
pozostałe wspólnoty naszej parafii.
7. Małżeństwa, które chciałyby dołączyć do Kręgu Domowego Kościoła
zapraszamy na spotkanie 9 stycznia tj. czwartek do kawiarenki
parafialnej na g. 18.30!
8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, odwiedzenia naszej
parafialnej strony internetowej oraz zabrania ze sobą naszego
parafialnego biuletynu!

KONTAKT Z PARAFIĄ
ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94
e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl
www.youtube.com/gdanskjasien
Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.30, sob 10.00-12.00
Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk 24 1240 1268 1111 0000 1541 8823

NIEDZIELA
w OKTAWIE UROCZYSTOŚCI

NARODZENIA
PAŃSKIEGO

I czytanie: Syr 3, 2-3. 12-14

Dziś:

Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

Psalm: Ps 128 (127)

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

II czytanie: Kol 3, 12-21
Chrześcijańskie zasady życia domowego

Ewangelia: Mt 2, 13-15. 19-23

Święto Świętej Rodziny
z Nazaretu,
Jezusa, Maryi i Józefa

Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu

Rok liturgiczny A/II
Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc grudzień:
Aby każdy kraj podjął koniecznie działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.

Z Ewangelii według św. Mateusza:
Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi
we śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do
Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał
dziecięcia, aby Je zgładzić».
On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do
Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się
spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «z Egiptu
wezwałem Syna mego».
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł
Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź do
ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie
dziecięcia».
On więc wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi
Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w
miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś
we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta
zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo
Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

Kolęda 29 grudnia 2019 – 5 stycznia 2020
Niedziela, 29. 12. 2019 ul. Kartuska od 424 do 434,
Kartuska Gardenia 343 A, 345 A, B,
Poniedziałek, 30. 12. 2019 ul. Cyprysowa (nieparzyste), Brzoskwiniowa,
ul. Kartuska (nieparzyste – domy prywatne),
ul. Cyprysowa (parzyste), ul. Leszczynowa (domy prywatne)
Wtorek, 31. 12. 2019 – kolędy nie ma

KOMENTARZ:
Niedziela Świętej Rodziny czyli pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu, jest dniem modlitw o świętość małżeństw
i rodzin – postanowili 17 grudnia 2018 r. biskupi zgromadzeni
na zebraniu plenarnym Episkopatu w Płocku. Chcieli więc
przypomnieć wszystkim o pięknie miłości, którą zostaliśmy
obdarowani przez Boga. W przeżywaniu miłości ludzie wierzący otrzymali także szczególną pomoc, którą jest sakrament
małżeństwa. Jest on „darem dla uś-więcenia i zbawienia
małżonków” oraz „stałym przypomnieniem dla Kościoła tego,
co dokonało się na Krzyżu”, bowiem małżonkowie „wzajemnie
dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia” (papież
Franciszek, Amoris laetitia, nr 74). Tak ważna jest także
umiejętność bardzo realistycznego spojrzenia przez narzeczonych na swoje przyszłe małżeństwo w perspektywie całego
życia we dwoje.
Lucyna Witek
Środa, 01. 01. 2020 – kolędy nie ma
Czwartek, 02. 01. 2020 - A. Gabrysiak 21 A B C, 23 A B C D, 25 A B C
+ 26, 28, 30, 32, 34, A. Gabrysiak (domy) od 2 do 19
Piątek, 03.01.2020 – Kolędy nie ma – I piątek miesiąca.
Sobota, 04.01.2020 - A. Gabrysiak 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56,
58, 60, 62, 64, ul. Pelczara.
Niedziela, 05.01.2020 - Pólnicy 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35
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1 STYCZNIA - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Święto Maryjne obchodzone 1 stycznia w Kościele Katolickim, podkreśla aspekt macierzyństwa Maryi związany z jednym z najstarszych dogmatów Kościoła
o Bożym Macierzyństwie Maryi.
Kościół obchodzi ten dzień jako oktawę Bożego Narodzenia, a modlitwy liturgiczne dnia przyjmują charakter maryjny. Dzień nowego roku
staje się pierwszym świętem maryjnym w liturgii rzymskiej. Jedni wiążą
wprowadzenie święta z poświęceniem bazyliki S. Maria Antiqua na
Forum Romanum, inni widzą wpływ liturgii bizantyjskiej. Dzień Nowego Roku zachował charakter maryjny jeszcze w średniowieczu i dopiero
pod wpływem liturgii galijskiej oktawa Bożego Narodzenia przyjęła
charakter święta Obrzezania Pańskiego, Odnowiony mszał rzymski
powraca do starej tradycji; dzień Nowego Roku jest znów uroczystością Najświętszej Maryi Panny, Bożej Rodzicielki.
Sobór w Efezie (431) ogłosił, że Maryja jest Matką Boga Bogarodzicą
(Theotókos), i ta wiara Kościoła znajduje wyraz w modlitwach dnia
dzisiejszego. Maryja poczęła za sprawą Ducha Świętego Jednorodzonego Syna Bożego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu
Światłość Przedwieczną, Jezusa Chrystusa naszego Pana, Dawcę życia.
Maryja dostąpiła wielkiego wybrania, obdarzona została niezwykłymi
przywilejami, ale wszystkie dary otrzymała ze względu na swą rolę
w historii zbawienia: Ona przynosi światu Zbawiciela. Maryja, będąc
Matką Jezusa co do ciała, jest również Matką Jego Mistycznego Ciała,
jest Matką Kościoła: ten nowy tytuł został nadany Maryi w czasie
Soboru Watykańskiego II. Teksty liturgiczne nie nawiązują do rozpoczęcia Nowego Roku, ale Maryja, rozważająca w sercu tajemnicę Chrystusa i ukazująca Chrystusa świata, wskazując wierzącym, jak mają
przeżywać dar czasu.
O Dziewico Niepokalana, Matko Boga, łaski pełna,
Twoje święte łono nosiło Emanuela,
Twoje piersi karmiły Tego, który karmi wszystkich
Ty jesteś ponad wszelką chwałą
I wszelką chwałę przewyższasz Bądź pozdrowiona,

Boża Rodzicielko, radości aniołów,
pełnią łaski przewyższająca wszystko,
co o Tobie przepowiedzieli prorocy.
Pan z Tobą, Tyś porodziła Zbawienie świata.
Maryja nosiła Go pod swym sercem i nawet po Jego urodzeniu rozważała w swoim sercu to wszystko, co o Nim mówiono. Daje nam
niepokalany wzorzec przyjmowania Syna Bożego. Każdy, kto rozważa
słowa Biblii, staje się podobny do Niej. Najpierw zachowywała, a potem
rozważała. Ta zdolność do zachowywania słów i rozważania ich pozostała w Maryi do dziś, ale teraz przechowuje Ona nasze słowa, szczególnie słowa sług Bożych, którzy wielbią i wysławiają Pana.
Zdolność do przeżycia Słowa Boga stała się umiejętnością do wysłuchiwania modlitw zanoszonych przez pasterzy za wszystkie owce Bożej
trzody. Po przyjęciu Słowa Boga Jej serce rozszerzyło się bezkreśnie, czyniąc miejsce dla wszystkich naszych słów i wołań. Greckie symbaloussa
– rozważała – oznacza, że wszystkie te przeżycia i słowa, które słyszała,
składała w swym sercu jak w skarbcu, gromadząc i łącząc, kojarząc,
układając i porządkując.
W skarbcu nawet grosze wydają się majątkiem! Słowo to ma również
znaczenie: pomagać komuś, być pomocnym, a nawet walczyć.
Zdolność do przeżycia Słowa Boga stała się umiejętnością do
wysłuchiwania modlitw zanoszonych przez pasterzy za wszystkie owce
Bożej trzody. Po przyjęciu Słowa Boga Jej serce rozszerzyło się bezkreśnie, czyniąc miejsce dla wszystkich naszych słów i wołań.
Kościół pokazuje nam Maryję – Świętą Bożą Rodzicielkę i mówi nam:
patrzcie na Nią i żyjcie cały rok tak jak Ona! I to są realne życzenia! To
jest jedyna rzecz, jaką potrzebujesz żeby dobrze przeżyć kolejny rok. I to
jest pragnienie Boga i Kościoła dla ciebie i dla mnie.
W dniu 1 stycznia Kościół obchodzi również Światowy Dzień Pokoju,
ustanowiony prze Pawła VI listem z dnia 8 grudnia 1967 roku,
skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko katolików.
Papież zaproponował, aby na całym Świecie w pierwszy dzień Nowego
Roku kalendarzowego modlono się szczególnie w intencji pokoju.
Animator Diecezji Gdańsk, Lucyna Witek

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 30.12.2019
Wtorek 31.12.2019
8.00
1. Za Damiana i Patrycję w 30 dzień po ślubie o potrzebne łaski
8.00
++ rodziców Maria i Jan
2. O zdrowie oraz w int. Panu Bogu wiadomej
18.00
1.+ Jan ADAMCZYK o niebo
18.00 1. + Jan ADAMCZYK o niebo
2.Bogusław NIEZNALSKI / 5 rocz. Sm./
2. +Mirosław PRZYKŁOTA / m-c po śm./
Środa 01.01. 2020 NOWY ROK
9.00
Dziękczynno-błagalna na 2020 rok dla całej rodziny i opiekę M Bożej
10.30
+Jan ADAMCZYK o niebo
12.00
Za Wiesława z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę M Bożej
13.15
1.+ Józef KROPIDŁOWSKI / greg. 1/
2. Z okazji 21 urodzin o potrzebne łaski dla syna Grzegorza
18.00
+ Józefę, Helenę i Franciszka o łaskę nieba
Czwartek 02.01.2020
Piątek 03.01. 2020 I pt m-ca
8.00
+ Zbigniew MŁODZIANOWSKI / 13 rocz. śm/
8.00
18.00
1.+Józef KROPIDŁOWSKI / greg.2/
18.00 1. + Józef KROPIDŁOWSKI / greg. 3/
2. +Jan ADAMCZYK o niebo
2. + Jan ADAMCZYK o niebo
3.+ Feliks ŻURAWSKI/ 7 rocz. śm/ i ++ rodziców i dziadków z obu stron
Sobota 04.01.2020 I sobota m-ca
8.00
1. + Jan ADAMCZYK o niebo
2. + Józef KROPIDŁOWSKI / greg.4/
13.30
Ślub: Damian i Anna + chrzest
18.00
++ Brygida, Wacław, Ryszard oraz dziadków z obu stron o niebo
Niedziela 05.01. 2020
7.30
+ Michał AŁTUSZEWSKI /m-c po śm./
9.00
+ Leon STUBIŃSKI /10 m-c po śm/
9.15
/dk/ 1. + syn Dariusz o niebo
2. Dziękczynna za rodzinę i bliskich i ich wsparcie w trudnym okresie choroby Marcina
10.30
1. za parafian
2. w 35 rocz. ślubu Ewy i Zbigniewa
12.00
1. w 3 rocz. urodziny Dawida o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę M Bożej
2. o Boże błogosławieństwo dla rodziny MICKIEWICZÓW
13.15
1. + Tomasz / 25 rocz. śm./ , Jan, Józefa/ona/ i Paweł o niebo
2. + Jozef KROPIDLOWSKI / greg.5/
18.00
+ Jan ADAMCZYK o niebo
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Małżeństwo: powołanie i Boża droga
Twoja droga do świętości nosi imię Twojej żony, Twojego męża
- razem pójść do Nieba: to pragnienie i życzenie, które może
motywować każde małżeństwo.
Kilka słów Papieża Franciszka ze spotkania z rodzinami, które
odbyło się w Manili, obiegło cały świat: "Rodzina nie jest możliwa bez marzeń. Kiedy zanika w rodzinie zdolność do marzenia,
kochania, to traci się tę energię marzeń, dlatego zachęcam, aby
wieczorem, podczas rachunku sumienia, zadać sobie również
pytanie: czy dziś marzyłem o przyszłości moich dzieci, czy dzisiaj
marzyłem/marzyłam o miłości mojego męża lub żony, czy
marzyłem o historii moich dziadków?"”[1].
Marzyć
Ta zdolność marzenia ma związek z nadzieją, którą pokładamy
w naszych perspektywach i oczekiwaniach, zwłaszcza w stosunku do osób: to znaczy w dobrach i sukcesach, których im
życzymy, i pragnieniach, jakie wobec nich żywimy. Zdolność do
marzenia równa się zdolności do rzutowania sensu naszego
życia na tych, których kochamy. Dlatego rzeczywiście jest to coś
charakterystycznego dla każdej rodziny.
Od samego początku św. Josemaría przyczynił się do przypomnienia w nauczaniu Kościoła, że małżeństwo – zalążek rodziny – jest w najpełniejszym tego słowa znaczeniu szczególnym
wezwaniem do świętości w obrębie wspólnego powołania
chrześcijańskiego: drogą powołania odrębną, ale uzupełniającą
drogę celibatu – kapłańskiego lub świeckiego – czy też życia duchowego. “Miłość, która prowadzi do małżeństwa i rodziny, może być także drogą bożą, powołaniową, cudowną, sposobem
całkowitego oddania się Bogu"[2]. Z drugiej zaś strony, owo powołanie przez Boga do małżeństwa wcale nie oznacza obniżenia
wymagań, które pociąga za sobą naśladowanie Jezusa. Jeśli bowiem “Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim
dla ich dobra"[3], małżonkowie chrześcijańscy znajdują w życiu
małżeńskim i rodzinnym materię osobistego uświęcenia, to znaczy identyfikacji siebie z Jezusem Chrystusem: poświęceń i radości, szczęścia i wyrzeczeń, pracy w domu i poza nim, które są
elementami budującymi Kościół w świetle wiary.
Marzyć o współmałżonku oznacza dla żon lub mężów chrześcijańskich patrzeć na swojego współmałżonka oczami Boga.
Kontemplować na przestrzeni czasu realizację planu, który Pan
zamyślił i chce dla każdego z nas i dla nas obojga w naszej
konkretnej relacji małżeńskiej. Pragnąć, aby te Boskie plany
stały się rzeczywistością w rodzinie, w dzieciach – jeśli Bóg da,
w dziadkach i w przyjaciołach, których Opatrzność będzie posyłać, aby nam towarzyszyli w podróży życia. Krótko mówiąc,
postrzegać siebie nawzajem jako szczególną drogę do nieba.
Sekret rodziny
Istotnie – Chrystus uczynił małżeństwo bożą drogą świętości,
aby pośród codziennych zajęć w rodzinie i w pracy spotykać Boga; aby umieścić przyjaźń, radości i trudy – bo nie ma chrześcijaństwa bez Krzyża – i tysiące drobnych spraw domowego ogniska na wieczystym poziomie miłości. To jest tajemnica małżeństwa i rodziny. W ten sposób antycypuje się kontemplację
i radość w Niebie, gdzie znajdziemy pełne i ostateczne szczęście.
W kontekście tej "boskiej drogi" miłości małżeńskiej, św. Josemaría mówił o głębokim i pięknym chrześcijańskim znaczeniu
związku małżeńskiego: "W innych sakramentach materią jest
chleb, wino, woda...Tutaj są wasze ciała.(…)Łoże małżeńskie postrzegam jako ołtarz; tam znajduje się materia sakramentu”[4].

Wyrażenie ołtarz jest zaskakującą, ale jednocześnie logiczną
konsekwencją głębokiego odczytania małżeństwa, w którym są
oboje jednym ciałem [5] – czyli pełne zjednoczenie ciał ludzkich,
stworzonych na obraz i podobieństwo Boga, jego sedno.
Z tej perspektywy rozumie się, że chrześcijańscy małżonkowie
mają wyrażać w języku cielesnym to, co jest właściwe sakramentowi małżeństwa: poprzez wzajemne oddawanie siebie
drugiemu wielbią Boga i składają mu cześć, głoszą i uobecniają
miłość między Chrystusem a Kościołem, wspierając działanie
Ducha Świętego w sercach. I stąd wypływa strumień łaski, siły
i bożego życia dla małżonków, dla rodziny i dla świata, który
czyni wszystko nowym.
To wymaga ciągłych przygotowań i stałej formacji, walki pozytywnej i nieustającej: “Mocne symbole ciała - zauważa Papież
Franciszek - trzymają klucze duszy: nie możemy lekceważyć
więzów cielesnych, nie zadając przy tym długotrwałej rany
duchowej"[6].
Więź, która tworzy się od momentu zawarcia małżeństwa, zostaje przypieczętowana i wzbogacona stosunkami intymnymi
między małżonkami. Łaska Boża, którą otrzymali podczas
chrztu, znajduje nowy przekaźnik, który nie przeciwstawia się
miłości ludzkiej, ale ją zakłada. Sakrament małżeństwa nie jest
zewnętrznym dodatkiem do małżeństwa naturalnego;
szczególna łaska sakramentalna działa na małżonków od wewnątrz i pomaga im przeżywać związek z wyłącznością, wiernością i płodnością: “Ważne jest, aby małżonkowie mieli wyraźne poczucie godności swojego powołania, aby wiedzieli, że Bóg
wezwał ich, aby doszli do miłości Bożej także przez miłość
ludzką; że byli od wieków wybrani do współpracy z twórczą
mocą Boga w powołaniu do życia, a następnie wychowaniu
dzieci, i że Pan prosi ich, aby uczynili ze swojego domu i z całego
życia rodzinnego świadectwo wszystkich cnót chrześcijańskich"[7].
Dzieci są zawsze najlepszą "inwestycją", a rodzina jest
najsolidniejszym “przedsiębiorstwem”, największą i najbardziej
fascynującą przygodą. Każdy wnosi swój wkład, ale powstała
epopeja jest o wiele bardziej interesująca niż suma
pojedynczych historii, ponieważ Bóg działa i sprawia cuda.
Stąd tak ważna jest umiejętność wzajemnego zrozumienia –
małżonków między sobą i z dziećmi, uczenia się prosić o przebaczenie, miłować wzajemnie – jak nauczał św. Josemaría –
wszystkie swoje słabości, o ile nie są obrazą Boga [8].
„Ileż trudności w życiu małżeńskim udaje się przezwyciężać,
gdy wykorzystujemy przestrzeń marzeń. Jeśli zatrzymamy się
i pomyślimy o współmałżonku, o współmałżonce. I rozmyślamy
o tym, co ma w sobie dobrego, o dobrych cechach, które
posiada. Dlatego bardzo ważne jest, aby odzyskiwać miłość
poprzez radosną nadzieję każdego dnia. Nigdy nie przestawajcie
być narzeczonymi!"[9].
Parafrazując papieża można dodać, że małżonkowie nigdy nie
powinni przestawać siadywać razem, aby wspólnie przeżywać
i wspominać piękne momenty i trudności, przez które wspólnie
przeszli, aby zastanawiać się nad okolicznościami, które doprowadziły do sukcesów lub niepowodzeń, aby trochę złapać oddech, lub aby razem zastanawiać się nad wychowaniem dzieci.
Dokończenie na stronie 4
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