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Ma³¿eñstwo i sakrament ma³¿eñstwa
Zwróæmy uwagê na ró¿nicê, jaka istnieje miêdzy ma³¿eñstwem,
a sakramentem ma³¿eñstwa. Jedno i drugie jest z ustanowienia
Bo¿ego. Ma³¿eñstwo jest zwi¹zkiem mê¿czyzny i kobiety, który
posiada charakter doczesny. Jakie s¹ cele ma³¿eñstwa.
Pierwszym z nich jest wzajemna pomoc zarówno
w organizowaniu codziennego ¿ycia, jak i w harmonijnym
rozwoju ducha i cia³a. Drugim, przekaz ¿ycia. Trzecim,
wychowanie dzieci. Ma³¿eñstwo tworzy dom potrzebny
do wychowania dzieci. W planach Boga od samego pocz¹tku
ma³¿eñstwo jest monogamiczne i nierozerwalne. Monogamiczne, to znaczy jeden mê¿czyzna
posiada jedn¹ ¿onê. Jest to wyraŸnie objawione w Piœmie Œwiêtym. Obok Adama nie ma drugiej
kobiety i obok Ewy nie ma drugiego mê¿czyzny. Grzech jednak i s³aboœæ ludzka naruszy³a to Bo¿e
prawo, zarówno w dziedzinie monogamii, jak i nierozerwalnoœci. Czytaj¹c Stary Testament
napotykamy teksty, w których jest mowa o tym, ¿e jeden mê¿czyzna ma kilka, a nawet kilkaset
¿on. By³o to podyktowane najczêœciej pragnieniem posiadania wielkiej iloœci potomstwa.
Równie¿ w Starym Testamencie Moj¿esz wprowadza tak zwany "list rozwodowy". Czyli prawne
z³agodzenie Bo¿ego prawa. Sakrament ma³¿eñstwa wytycza równie¿ dodatkowy cel ma³¿onkówto ju¿ nie tylko wzajemna pomoc, to nie tylko przekaz ¿ycia, to nie tylko troska o odpowiednie
wychowanie dzieci, ale równie¿ troska o zbawienie wspó³ma³¿onka i o zbawienie dzieci.
Ten religijny wymiar troski o najwy¿sze wartoœci jest zawarty w sakramencie ma³¿eñstwa.
Ma³¿eñstwo ma charakter doczesny, sakrament ma³¿eñstwa ma wymiar wieczny. O tym
zapomnieæ nie wolno, dlatego ¿e przy uwzglêdnieniu tego wymiaru inne s¹ konsekwencje
zawarcia ma³¿eñstwa, inne zaœ przyjêcia sakramentu ma³¿eñstwa. Przez sakrament ma³¿eñstwa
Chrystus jest na sta³e obecny wœród ma³¿onków. Jeœli ktoœ decyduje siê na ma³¿eñstwo, szuka
wspó³ma³¿onka, podaj¹ sobie w duchu przyjaŸni rêce, przyrzekaj¹ wspóln¹ wêdrówkê przez
¿ycie i od tego momentu próbuj¹ dostosowaæ wzajemnie kroki do siebie. Do ma³¿eñstwa
przychodzi sam mê¿czyzna, sama kobieta. Po przysiêdze id¹ w ¿ycie razem, we dwoje. Inaczej
jest w sakramencie ma³¿eñstwa. Do sakramentu ma³¿eñstwa przyprowadza Chrystus mê¿czyznê
i kobietê. On ich ³¹czy i On z nimi pozostaje na zawsze. Tu mamy ten istotny rdzeñ ró¿nicy miêdzy
ma³¿eñstwem a sakramentem ma³¿eñstwa. Pierwsze jest, zgodnie z prawem naturalnym,
i posiada wymiar doczesny. Drugie jest dzie³em ³aski. W ma³¿eñstwie jest dwoje ludzi.
W sakramentalnym ma³¿eñstwie od o³tarza odchodzi troje: m¹¿, ¿ona i wœród nich na ca³e ¿ycie
Chrystus. Wierz¹cy œlubuj¹ swoj¹ wiernoœæ wobec Boga i Koœcio³a i dostosowuj¹ swoje kroki
nie wzajemnie do siebie, tylko do Chrystusa, on do Chrystusa i ona do Chrystusa. Z tej wiernoœci
Chrystusowi nie mog¹ zrezygnowaæ. Nawet jeœli zawiod³a jedna strona, to skoro przysiêga
zosta³a z³o¿ona wobec Chrystusa, druga strona musi przysiêgi dochowaæ. W przysiêdze
sakramentalnego ma³¿eñstwa padaj¹ niezwykle donios³e s³owa: "Œlubujê ci mi³oœæ, wiernoœæ,
uczciwoœæ oraz ¿e ciê nie opuszczê a¿ do œmierci. Tak mi dopomó¿ Bóg". To jest program
wspólnego ¿ycia.
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 24,35-48).
Uczniowie opowiadali, co ich spotka³o w drodze, i jak poznali Jezusa przy ³amaniu
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stan¹³ poœród nich i rzek³ do nich: „Pokój wam”.
Zatrwo¿onym i wylêk³ym zdawa³o siê, ¿e widz¹ ducha. Lecz On rzek³ do nich: „Czemu
jesteœcie zmieszani i dlaczego w¹tpliwoœci budz¹ siê w waszych sercach? Popatrzcie
na moje rêce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie siê Mnie i przekonajcie: duch nie ma cia³a
ani koœci, jak widzicie, ¿e Ja mam”. Przy tych s³owach pokaza³ im swoje rêce i nogi. Lecz gdy
oni z radoœci jeszcze nie wierzyli i pe³ni byli zdumienia, rzek³ do nich: „Macie tu coœ
do jedzenia?” Oni podali Mu kawa³ek pieczonej ryby. Wzi¹³ i jad³ wobec nich. Potem rzek³
do nich: „To w³aœnie znaczy³y s³owa, które mówi³em do was, gdy by³em jeszcze z wami:
Musi siê wype³niæ wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Moj¿esza, u Proroków
i w Psalmach”. Wtedy oœwieci³ ich umys³, aby rozumieli Pisma. I rzek³ do nich: „Tak jest
napisane: Mesjasz bêdzie cierpia³ i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imiê Jego
g³oszone bêdzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, pocz¹wszy
od Jerozolimy. Wy jesteœcie œwiadkami tego”.
* * * * * * * * * * * *
S£OWA POCIECHY
Nieprzypadkowo Jezus pozdrawia uczniów s³owami: Pokój wam. Widz¹c
lêk i niepewnoœæ, chce ich uspokoiæ, bo w ostatnich dniach prze¿yli wiele
dramatycznych wydarzeñ. Wszystko zaczê³o siê od pojmania Jezusa
w Ogrodzie Oliwnym, a skoñczy³o pod krzy¿em na Golgocie. Ile tam by³o
przemocy i bólu! I to w ci¹gu zaledwie nieca³ych dwóch dni. A po tym jeszcze
te trzy dni ciszy i niepewnoœci. Kto prze¿y³ œmieræ bliskiej osoby, pamiêta
pierwsze dni po pogrzebie. Tak naprawdê to dopiero wtedy zaczyna siê
odczuwaæ ból i samotnoœæ. Wczeœniej jest mo¿e ostatnia próba reanimacji,
s¹ œrodki przeciwbólowe, ma miejsce za³atwianie spraw pogrzebowych i sam
pogrzeb. Du¿o siê dzieje! Nie ma czasu na przemyœlenia. Wokó³ stoj¹ krewni,
dzwoni telefon z kondolencjami. Ale ju¿ w kilka godzin po pogrzebie zalega cisza. Puste mieszkanie,
ubrania w szafie, ampu³ki po lekach. Trzeba to wszystko uporz¹dkowaæ. Ale przede wszystkim
nale¿y siê przyzwyczaiæ, ¿e tej osoby ju¿ siê nie zobaczy tu, na ziemi. W podobnej sytuacji znaleŸli siê
uczniowie Jezusa. Przecie¿ oni Mu ufali. Dla Niego porzucili wszystko. A On da³ siê ukrzy¿owaæ!
S³owa: Pokój wam prze³amuj¹ z³owieszcz¹ ciszê. Jezus staje wœród uczniów. Oni wci¹¿
nie dowierzaj¹. Prosi ich o rybê. Chce udowodniæ, ¿e jest ¿ywym cz³owiekiem, a nie zjaw¹. Zwrot:
Pokój wam mo¿e wiele znaczyæ dla osób, które prze¿y³y ¿yciowe dramaty. Wycisza ból i daje
nadziejê. Trzeba tylko wczeœniej uwierzyæ w Zmartwychwstanie.

* * * * * * * * * * * *
Oœrodek bia³ostocko-³om¿yñski Spotkañ Ma³¿eñskich zaprasza
na rekolekcje ma³¿eñskie w Domu Rekolekcyjnym ks. Pallotynów w Hodyszewie
w dniach 24-26.04.2015.
Spotkania Ma³¿eñskie maj¹ na celu pog³êbienie, odnowienie, a nieraz odbudowanie mi³oœci
ma³¿eñskiej. Podstawow¹ form¹ pracy s¹ trzydniowe spotkania o charakterze rekolekcji
zamkniêtych, które prowadzone s¹ w duchu dialogu mê¿a i ¿ony. Przeznaczone s¹ dla
wszystkich, którzy pragn¹ aby ich mi³oœæ ma³¿eñska rozwija³a siê. S¹ szczególnie pomocne dla
par prze¿ywaj¹cych kryzys ma³¿eñski.
Zg³oszenia ma³¿eñstw na rekolekcje: Bo¿ena i Przemys³aw Su³kowscy,
e’mail: spotkania.bialystok@gmail.com tel. informacyjny: 661-75-42-43
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Jakie jest znaczenie przysiêgi ma³¿eñskiej?
„Œlubujê ci mi³oœæ" - chodzi tu o mi³oœæ wzajemn¹, o której Chrystus mówi³ w Wieczerniku, gdy
umywa³ Aposto³om nogi. "Œlubujê ci mi³oœæ", to znaczy gotowoœæ umywania twoich nóg, to znaczy
gotowoœæ przebaczenia. W tym ¿yciu nie da siê chodziæ z czystymi nogami, ci¹gle trzeba sobie
wzajemnie przebaczaæ. Ma³¿eñstwo jest drog¹ ci¹g³ego, wzajemnego przebaczania. To jest ta mi³oœæ
wzajemna objawiona w Wieczerniku przez Chrystusa na przyk³adzie umycia nóg. "Œlubujê ci
wiernoœæ", czyli wy³¹cznoœæ, stuprocentowe zaanga¿owanie w rozwój tylko tej jednej mi³oœci.
Œwiadomie rezygnujê z ka¿dego nowego spotkania. "Œlubujê ci uczciwoœæ", to znaczy, mo¿esz na mnie
polegaæ, ja ciê nie zawiodê. Uczciwoœæ jest fundamentem zaufania; gdzie siê pojawia nieuczciwoœæ,
czyli k³amstwo, tam znika zaufanie. "Oraz ¿e ciê nie opuszczê a¿ do œmierci", to znaczy, mo¿esz na mnie
liczyæ do koñca mojego ¿ycia.
Nierozerwalnoœæ ma³¿eñstwa sakramentalnego
Zasadnicza ró¿nica miêdzy ma³¿eñstwem a sakramentem ma³¿eñstwa
polega na tym, ¿e sakrament ma³¿eñstwa daje ma³¿onkom prawo
do Komunii œwiêtej, czyli do wêdrowania przez ¿ycie z Chrystusem. Jeœli
zatem chrzeœcijanin rezygnuje z sakramentu ma³¿eñstwa i zawiera - jak
to zwykliœmy mówiæ - tylko ma³¿eñstwo cywilne, rezygnuje tym samym
z udzia³u w Eucharystii i zamyka sobie drogê do Komunii œwiêtej.
Szafarzami sakramentu ma³¿eñstwa s¹ sami ma³¿onkowie. Kap³an jest
tylko œwiadkiem i w imieniu Koœcio³a ma dopilnowaæ, by sakrament
ma³¿eñstwa zosta³ zawarty wa¿nie i godziwie. Kap³an b³ogos³awi ju¿
zawarte sakramentalne ma³¿eñstwo. Jeœli chodzi o nierozerwalnoœæ
ma³¿eñstwa sakramentalnego, to Chrystus przypomnia³, ¿e ju¿
ma³¿eñstwo jest nierozerwalne: co Bóg z³¹czy³, cz³owiek niech nie
rozdziela. Ze wzglêdu na niedojrza³oœæ ludzi w Starym Testamencie
Moj¿esz wprowadzi³ tak zwany "list rozwodowy", czyli w pewnych
sytuacjach zgodzono siê na rozwód. Chrystus uchyla ten punkt prawa
Moj¿eszowego. W Jego Koœciele "list rozwodowy" nie powinien istnieæ.
Jezus odwo³uje siê do decyzji Boga, przypominaj¹c Jego odwieczny zamys³ wobec cz³owieka:
...mê¿czyzna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze sw¹ ¿on¹ tak œciœle, ¿e staj¹ siê jednym
cia³em. W Nowym Testamencie dochodzi jeszcze dodatkowy argument za nierozerwalnoœci¹.
Pan Jezus w Wieczerniku og³asza przykazanie wzajemnej mi³oœci i wyraŸnie zaznacza: Po tym poznaj¹,
¿eœcie uczniami moimi, jeœli bêdziecie siê wzajemnie mi³owali. Mi³oœæ przyjaŸni mo¿e istnieæ
pomiêdzy mê¿czyznami, kobietami, mo¿e wykraczaæ poza rodzinê, ale najczêœciej spotykamy tê
wzajemn¹ mi³oœæ w ma³¿eñstwie. Jeœli w ma³¿eñstwie rzeczywiœcie ludzie do tej mi³oœci dorastaj¹ i s¹
gotowi wzajemnie sobie umywaæ nogi, czyli ci¹gle przebaczaæ, to nie ma ¿adnych sytuacji, w których
mo¿na by by³o mówiæ o roz³amie ma³¿eñstwa. Wielokrotnie m¹¿ i ¿ona ka¿dego dnia s¹ gotowi
wzajemnie sobie przebaczyæ, a jeœli tak jest, to co mo¿e spowodowaæ rozbicie ma³¿eñstwa? Po tym
poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi. Jest to znak dla œwiata, nie dziwmy siê wiêc, ¿e œwiat tak mocno
zaatakowa³ ma³¿eñstwo, tak bardzo walczy o prawo do rozwodu. Chce bowiem zniszczyæ czytelnoœæ
tego znaku, który Chrystus w Wieczerniku ustanowi³. Ka¿dy rozpad ma³¿eñstwa jest Ÿród³em
dramatu. Dziœ najczêœciej jest to owoc niedojrza³oœci ludzi, którzy podchodz¹ do ma³¿eñstwa, i dowód
braku odpowiedzialnoœci za siebie i za wspó³ma³¿onka. Wiadomo, ¿e cia³o znacznie szybciej dojrzewa
do ma³¿eñstwa, ani¿eli duch. Tymczasem o jednoœci ma³¿onków decyduje nie cia³o, ale w³aœnie duch.
Chodzi o dojrza³oœæ i odpowiedzialnoœæ za wzajemn¹ mi³oœæ. Rozpad ma³¿eñstwa jest wielkim
nieszczêœciem dla ma³¿onków, dla dzieci, dla Koœcio³a, dla narodu, a nawet ca³ej ludzkoœci. Doroœli,
którzy doprowadzaj¹ do rozdarcia ma³¿eñstwa, nigdy nie s¹ bez winy, czasem ta wina jest na samym
pocz¹tku, kiedy dobiera siê nieodpowiedniego cz³owieka, ale zawsze ona jest. Niewinne s¹ cierpi¹ce
dzieci i one najg³êbiej prze¿ywaj¹ ten dramat.
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1. Dziœ – trzecia niedziela Wielkanocy, a zarazem VII Niedziela Biblijna, rozpoczynaj¹ca Tydzieñ Biblijny.
Przypominaj¹ nam one, by zwróciæ uwagê na Bibliê, czyli Pismo Œwiête, najwa¿niejsz¹ ksiêgê dla ca³ego
Koœcio³a i dla ka¿dego z nas tu obecnych. Zawiera ona bowiem objawienie Bo¿e dotycz¹ce naszego zbawienia.
Tej ksiêgi nie mo¿e zabrakn¹æ w ¿adnym domu. Nie mo¿e te¿ nikomu zabrakn¹æ czasu na jej czytanie.
00
2. W Poniedzia³ek - 20 kwietnia po Mszy Œw. o godz.18 - Spotkanie Biblijne - w sali konferencyjnej przy
kancelarii parafialnej. Spotkanie otwarte dla wszystkich - zapraszamy!
3. W czwartek – uroczystoœæ œw. Wojciecha, biskupa i mêczennika, g³ównego patrona Polski obok Najœwiêtszej
Maryi Panny, Królowej Polski i œw. Stanis³awa, biskupa i mêczennika.
4. Za tydzieñ – czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana niedziel¹ Dobrego Pasterza. W tê niedzielê bêdziemy
obchodziæ 52. Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Powo³ania do S³u¿by Bogu w Koœciele, rozpoczynaj¹cy kwartalne dni
modlitw o powo³ania w Koœciele powszechnym, a w Polsce – Tydzieñ Modlitw o Powo³ania.
Wasz Proboszcz

V Pokutny Marsz Ró¿añcowy
Krucjata Ró¿añcowa za Ojczyznê zaprasza 26-04-2015 r. do koœcio³a p.w. œw. Brunona na Mszê Œwiêt¹ w intencji Ojczyzny
00
o godz. 18 . Po niej zmówimy radosn¹ czêœæ Ró¿añca œw. i ruszymy w Pokutny Marsz Ró¿añcowy ulicami £om¿y, do koœcio³a
p.w. Matki Bo¿ej Bolesnej OO. Kapucynów.
Prosimy o zg³aszanie siê chêtnych do przygotowania i czytania rozwa¿añ ró¿añcowych oraz do jak najliczniejszego udzia³u
zarówno w Mszy Œw., jak i w Marszu Pokutnym, za co z góry dziêkuj¹ w imieniu organizatorów
Jerzy GoŸdziewski (502-284-699) oraz Jerzy Kondrat (609-734-298)

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
1. Kiedy i gdzie ustanowi³ Jezus Eucharystiê?
Ustanowi³ j¹ w Wielki Czwartek, "tej nocy, kiedy zosta³ wydany", celebruj¹c ze swoimi Aposto³ami Ostatni¹
Wieczerzê.
2. Czym jest Eucharystia w ¿yciu Koœcio³a?
Eucharystia jest Ÿród³em i szczytem ca³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego. Jest szczytem dzia³ania, przez które Bóg uœwiêca
œwiat, a jednoczeœnie szczytem kultu, jaki ludzie oddaj¹ Bogu. W Eucharystii zawiera sie dobro duchowe Koœcio³a:
sam Chrystus, nasza Pascha. Urzeczywistnia ona komuniê ¿ycia z Bogiem i jednoœæ Ludu Bo¿ego. Przez celebracjê
Eucharystii jednoczymy sie ju¿ teraz z liturgi¹ niebiesk¹ i antycypujemy ¿ycie wieczne.
3. Kto jest szafarzem Eucharystii?
Przewodniczyæ Eucharystii mo¿e tylko kap³an (biskup lub prezbiter), wa¿nie wyœwiêcony, który dzia³a w osobie
Chrystusa i w imieniu Koœcio³a.
4. W jakich znakach obecny jest Jezus podczas Eucharystii?
Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii w sposób wyj¹tkowy i nieporównany. Jest w niej obecny prawdziwie
i substancjalnie pod postaciami chleba i wina.
5. Jakimi s³owami dokonuje siê konsekracja chleba?
"Bierzcie i jedzcie. To jest Cia³o moje, które za was i za wielu bêdzie wydane na odpuszczenie grzechów; to czyñcie
na moj¹ pami¹tkê".
6. Jakimi s³owami dokonuje siê konsekracja wina?
"Bierzcie i pijcie To jest Krew moja, która za was i za wielu bêdzie wylana na odpuszczenie grzechów; to czyñcie
na moj¹ pami¹tkê".

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800 w dni powszednie: 700, 1800.
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 830-1000; Pt. i Sb. 1600 -1800

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
ul. Wojska Polskiego 135, 18-400 £om¿a
Konto: Bank Pekao SA 57 1240 1532 1111 0000 2055 6732
Proboszcz i kancelaria tel. 86 216 39 55, wikariat tel. 86 216 94 50
E’mail: dariusz.nagorski@gmail.com
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

