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     FUNDAMENT MAŁŻEŃSTWA (część 3)  
 W dzisiejszym społeczeństwie upowszechniło się spaczone pojmo-

wanie sakramentu małżeństwa. Nawet wielu katolików zupełnie nie rozu-
mie, na czym polega opieranie związku na Bogu i nie dostrzega różnicy 
między ślubem kościelnym a cywilnym lub życiem bez ślubu. Sakrament 
jest, mówiąc obrazowo, przyjęciem planu najlepszego Architekta, pozwole-
niem, aby to On wskazał najodpowiedniejsze miejsce, wybrał najlepszy bu-
dulec i podpowiadał, jaki układ się sprawdzi oraz co i jak należy z czasem 
naprawiać, żeby uniknąć katastrofy budowlanej. Życie bez sakramentu jest 
natomiast budowaniem bez ładu i składu, z kradzionych materiałów,  
a w dodatku stawianiem nietrwałej konstrukcji na piasku, gdzie nieustan-
nie grozi jej zawalenie. No bo jak inaczej określić branie sobie kobiety lub 
mężczyzny na jakiś czas, póki mi się nie znudzi, póki nie pojawi się ktoś cie-
kawszy, piękniejszy, zamożniejszy? Jak określić beztroskie deptanie uczuć 
„partnera” i traktowanie dzieci jak zwierzątek, którymi można dowolnie 
dysponować? 

Często można usłyszeć argument, że przecież te czy inne pary wiele 
lat żyły zgodnie, natomiast gdy wzięły ślub, zaraz zaczęło się między nimi 
psuć i wkrótce się rozstały. Ślub im więc zaszkodził? Ludzie wypierają ze 
świadomości istnienie i działanie osobowego zła, wypierają nawet pojęcie 
grzechu. Jeśli jednak rozumiemy, że życie w cudzołóstwie, a więc w grze-
chu śmiertelnym, jest życiem w stanie permanentnego zagrożenia potępie-
niem, to mówiąc kolokwialnie, dlaczego zło miałoby komukolwiek prze-
szkadzać w podążaniu do piekła? Raczej będzie ułatwiać trwanie w grze-
chu. Po ślubie natomiast, gdy małżonkowie pojednają się z Bogiem i zerwą 
z grzechem, zło natychmiast zacznie podsuwać najrozmaitsze pokusy, żeby 
skłócić ich między sobą i zerwać relację ze Zbawicielem, czyli zawrócić ich  
z drogi do nieba. Oczekiwanie, że ślub „powinien zadziałać” niczym mach-
nięcie czarodziejską różdżką, jest myśleniem magicznym, a tymczasem  
z łaską płynącą z każdego sakramentu należałoby jeszcze współpracować. 
Jeśli para przez lata żyła dobrowolnie w grzechu ciężkim, świadomie wyłą-
czając się z życia sakramentalnego  i odcinając się od Chrystusa, to tylko  
w niewielu przypadkach ślub jest rzeczywiście skutkiem nawrócenia obojga 
i wynika z pragnienia naprawienia zerwanych relacji. Najczęściej jest to je-
dynie zalegalizowanie związku z powodów np. ekonomicznych, a decyzja  
o ślubie kościelnym zapada wyłącznie pod naciskiem rodziców lub dziad-
ków albo podyktowana jest względami ambicjonalnymi czy wręcz infantyl-
nymi. No bo przecież musi być bajkowy ślub, kościół cały w kwiatach i in-
nych dekoracjach itd. Czy w tej sytuacji można się spodziewać, iż małżon-
kowie zaczną się wspólnie modlić, będą regularnie przyjmować sakramen-
ty i podejmować starania, żeby naprawdę iść za Chrystusem? 

Nasze postawy życiowe w dużym stopniu zależą od ludzi, którymi 
się otaczamy. Jeżeli poszukamy towarzystwa osób, które nie hołdują dewi-
zie: „Róbta, co chceta!” i, choć na pewno nie są bez skazy, starają się żyć 
według Ewangelii, jeżeli naocznie możemy się przekonać, że w małżeń-
stwie prowadzonym przez Chrystusa rzeczywiście dzieją się cuda, to nie 
będziemy chcieli angażować się w jakieś marne pseudomałżeństwo. 
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 „Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”. Powiedzenie Jezu-
sa sugeruje, że skarbem nie jest to, co człowiek uważa za skarb, ale to, cze-
mu w praktyce poświęca wszystkie swoje siły, z czym przebywa i czym się 
rozkoszuje. Może więc dojść do pewnego rozdźwięku. Dojrzewamy do nie-
ba przez wybory właściwych dóbr. Nie każde dobro zaspokaja bowiem serce 
człowieka, choć wiele dóbr zaspokaja nasze ciało albo rozum. Ewangelia od-
słania nam właściwą hierarchię. Daje drogowskaz. Objawia nam, co jest naj-
większym skarbem człowieka. Wszystko zaczyna się od poznania, ale nic się 
tu nie kończy. Wszakże możemy wiedzieć, ku czemu powinny zmierzać na-
sze pragnienia i wysiłki, a równocześnie wybierać według innej logiki. Jezus 
wiele przypowieści osnuwa wokół pieniędzy i dóbr materialnych. Oczywi-
ście ich głównymi bohaterami są ludzie. Zaczyna się od chciwego bogacza. 
Później czytamy o bogaczu i Łazarzu; następnie o nieuczciwym rządcy, który 
podobnie jak syn marnotrawny roztrwonił majątek swego pana. Nawet 
przypowieść o miłosiernym ojcu i jego dwóch zagubionych synach też w ja-
kimś sensie skupia się na majątku. Kluczowe więzi z Bogiem i między ludźmi, 
relacje z rzeczami są im podporządkowane, przeznaczone do budowania 
relacji. Niestety bardzo łatwo możemy tę kolejność przestawić. A sprawia to 
lęk o siebie, chciwość, chęć kontroli nad przyszłością, niewiara w życie 
wieczne i w opiekę Boga. Czuwanie chrześcijańskie nie może więc być bez-
czynnością, lecz praktykowaniem miłości. Brak czuwania to korzystanie  
z dóbr tego świata jedynie dla siebie, to znajdowanie większej radości  
w rzeczach, niż w ludziach. Czuwanie to powiększanie skarbu nie tyle przez 
gromadzenie i ciułanie, lecz przez rozdawanie tego, kim jesteśmy i tego, co 
otrzymaliśmy od Boga. 
                                                                             Duszpasterze  
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  INTENCJE MSZALNE   8—14 sierpnia 2022 r. 
PONIEDZIAŁEK (8 sierpnia) WSPOMNIENIE ŚW. DOMINIKA, kapłana 
  7:00 † Stefan Szymański, int. Zielińskich i Wysockich z Wójcina 
  7:00 † Stanisław Lewandowski, int. rodziny Kotlińskich 
17:00 † Wiesław Kujawski, int. syna Marcina z rodziną 
17:00 † Aleksander Wiśniewski, int. Bronisława Koralewskiego z Pasieki 
WTOREK (9 sierpnia) 
ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA, dziewicy i męczennicy, PATRONKI EUROPY 
  7:00 † Stanisława Ziółkowska, int. wnuczek: Andżeliki z Patrykiem, Martynki  
               z mężem Jurkiem i dziećmi, Kasi z Michałem 
  7:00 † Janusz Balcerak, int. rodziny Szareckich 
17:00 † Kazimiera Simińska, int. Natalii i Łukasza Broda z dziećmi 
17:00 † Daniela Jabłońska, int. chrześniaczki Asi z rodziną 
ŚRODA (10 sierpnia) ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, diakona i męczennika  
  7:00 † Marian Andrzejewski, int. Zakładu Pogrzebowego Honoraty Pankowskiej 
  7:00 † Zenon Kwiatkowski, int. rodzeństwa: Tadeusza Kubiak i Marianny Kowalczyk 
17:00 † Julian Sołtysiński, int. Krystyny Mikołajczyk z rodziną 
17:30 Msza Święta i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
CZWARTEK (11 sierpnia) WSPOMNIENIE ŚW. KLARY, dziewicy 
  7:00 † Tadeusz Junkiert, int. Szczepańskich 
  7:00 † Janina Łukaszewska, int. rodziny Piaskowskich 
17:00 † Marzena Pawłowska, int. Przyjaciół Natalii 
17:00 † Aleksander Wiśniewski, int. bratanka Leszka z synem 
PIĄTEK (12 sierpnia) 
  7:00 † Teodozja Kuczyńska, int. brata Rafała 
  7:00 † Tadeusz Miętkiewicz, int. sąsiadów Woźniaków 
17:00 † Lesław Kwieciński, int. Magdaleny Powietrzyńskiej 
17:30 Msza Święta i Nowenna do Bożego Miłosierdzia 
SOBOTA (13 sierpnia)  
  7:00 † Krystyna Wasielewska, int. siostry Kazimiery z rodziną 
  7:00 † Kazimiera Skwarek, int. córki Heleny z rodziną 
17:00 † Zenon Mierzejewski, int. rodziny Chaberskich 
17:00 † Marianna i Czesław Błaszczyk , Maria i Marian Zientych, Gabriela i Józef  
               Kosman, int. wnucząt 
17:30 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
 
20. NIEDZIELA ZWYKŁA (14 sierpnia) 
  7:00 † Kazimiera Simińska, int. Heleny Simińskiej 
  9:00 † Jan Biernacki (23 r. śm.), int. żony i synów 
11:00 † Krystyna Imbiorkiewicz, int. Wandy Maruszewskiej             (PUSTYNIA) 
12:00 ZA PARAFIAN 
16:00 † Zygmunt Mazurek (15 r. śm.) i Stefan Tylczyński (16 r. śm.), int. Grażyny  
               Mazurek z rodziną 
 

* Rezerwacje Mszy Świętych bardzo prosimy potwierdzać miesiąc wcześniej 

 INTENCJE MSZALNE   15—21 sierpnia 2022 r. 
PONIEDZIAŁEK (15 sierpnia) UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP 
  7:00 † Henryk Jędrzejewski, int. rodziny Kuśmirków 
  9:00 † Teodor Guzowski (29 r. śm.), int. córek z rodzinami 
  9:00 † Regina Zając, int. wnuczki Jolanty z Emilem i dziećmi 
12:00 ZA PARAFIAN 
16:00 † Ireneusz Wojdak, int. rodziny Trutkowskich  
WTOREK (16 sierpnia) WSPOMNIENIE ŚW. STEFANA WĘGIERSKIEGO, króla 
  7:00 † Janina Brudnicka, int. syna Adama z żoną 
17:00 W intencji dziękczynnej od uczestników pielgrzymki do Medjugorie 
17:00 † Marianna i Czesław Przybyszewscy, int. syna z rodziną 
17:00 † Czesław Kwiatkowski, int. Teresy i Zygmunta Lewandowskich  
ŚRODA (17 sierpnia) WSPOMNIENIE ŚW. JACKA, kapłana 
  7:00 † Genowefa Kamińska, int. bratowej Stanisławy Przybysz z rodziną 
17:00 † Honorata Koralewska (15 r. śm.), int. męża Bronisława z rodziną 
17:00 † Władysław Perliński, int. brata Mariana z żoną Barbarą 
17:30 Msza Święta i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
CZWARTEK (18 sierpnia) 
  7:00 † Ryszard Migdalski, int. syna Eliasza z rodziną 
17:00 † Tomasz Łuczak, int. rodziny Nowakowskich ze Ślesina 
17:00 † Kazimiera Simińska, int. Wojciecha i Marioli Polewskich 
17:00 † Helena Welińska, int. chrześniaczki Marzeny z rodziną  
PIĄTEK (19 sierpnia) 
  7:00 † Józefa Włodarska, int. Henryka Kwaterowskiego z córką z Babiaka 
17:00 † Lesław Kwieciński, int. rodziny Wawrzyniaków i Łączkowskich z Bylic 
17:00 † Zbigniew Czernicki, int. brata Tadeusza z rodziną 
17:30 Msza Święta i Nowenna do Bożego Miłosierdzia 
SOBOTA (20 sierpnia) WSPOMNIENIE ŚW. BERNARDA, opata i doktora Kościoła  
  7:00 † Jadwiga Klonowska, int. wnuczek: Alicji, Sylwii i Anny z rodzinami 
16:00 MSZA ŚWIĘTA ŚLUBNA: Karolina Kotlińska i Mateusz Kujawski 
17:00 MSZA ŚWIĘTA ŚLUBNA: Karolina Pawłowska i Robert Łuczak 
18:00 † Zygmunt Orzechowski (4 r. śm.), int. najbliższej rodziny 
18:00 † Zbigniew Nowakowski, int. chrześniaka Bartosza   
 
21. NIEDZIELA ZWYKŁA (21 sierpnia)  
  7:00 † zmarli teściowie: Helena (22 r. śm.) i Antoni (30 r. śm.) Adamczyk,  
              int. Bogumiły z rodziną 
  9:00 † Barbara Sikorska (14 r. śm.), int. córki Bożeny z rodziną 
11:00 † Albina Zjawińska, int. córki Krystyny z rodziną             (PUSTYNIA) 
12:00 ZA PARAFIAN 
15:00 † Jan, Helena i Jan Biernaccy, int. Stanisławy ze Szczecina       (PASIEKA) 
16:00 † Tadeusz Gmur (14 r. śm.), int. rodziców 
 


