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Sakrament małżeństwa i kapłaństwa inspirują do tworzenia relacji z 
Bogiem i bliźnimi
	Wprowadzenie
W lutym będziemy przeżywać kolejne wydarzenie parafialne związane z coraz 

popularniejszymi obchodami wspomnienia świętego Walentego. Jest to dla nas 
okazja do spojrzenia na nasze relacje z Bogiem oraz osobami nam bliskimi. Jest 
to także zaproszenie, by przeżywać je w sposób twórczy. Prośmy Ducha Świętego, 
aby dawał nam wciąż nowe inspiracje, byśmy umieli budować coraz piękniejsze  
i głębsze relacje z Bogiem i bliźnimi Pieśń: Duchu Święty przyjdź…
	Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu

1. SYTUACJA
W codzienności mamy wiele okazji do tworzenia relacji zarówno 

z osobami bliskimi, ale także z tymi świeżo poznanymi. Każdego dnia 
jesteśmy również zaproszeni do pogłębiania naszej relacji z Bogiem. Wiemy, 
że bywa z tym różnie. Często nie dbamy o to, by przeznaczyć czas na to 
ważne, z punktu widzenia chrześcijanina, spotkanie, z kimś, kto pierwszy 
nas umiłował. Mówimy, że kochamy Boga, ale nie ofiarujemy czasu, by  
z Nim być. Czasem podobnie bywa w relacjach małżeńskich czy rodzinnych. 
Zbytnie skoncentrowanie na sobie i swoich potrzebach sprawia, że wydaje 
nam się, że druga strona powinna wiedzieć, że kocham i że mi na nim, czy 
na niej zależy, bez okazywanych uczuć czy gestów. A tak naprawdę każdy 
człowiek potrzebuje, by go zauważyć, okazać życzliwość, powiedzieć 
dobre słowo. Czasem prosty, niewiele kosztujący gest otwiera serce, budzi 
uśmiech, sprawia, że ktoś czuje się potrzebny, ważny.

	Indywidualne opinie uczestników
Podsumowanie 
W przeczytanych dziś tekstach odkrywamy, że w każdej relacji najważniejsza 

jest miłość i że niełatwo jest nią żyć w sposób definitywny. Trwanie w Bogu i Jego 
miłości pomaga człowiekowi realizować ją w spotkaniu z drugim człowiekiem 
poprzez twórcze poszukiwanie sposobów jej pogłębiania i umacniania. 
	Wspólna modlitwa

Pomódlmy się wspólnie, abyśmy nieustannie troszczyli się o budowanie 
naszych relacji na miłości Boga i bliźniego .

1. Módlmy się w intencji całej naszej parafii, aby wzrastała w niej wzajemna 
więź między duszpasterzami i wiernymi, a także pomiędzy samymi 
wiernymi.

2. Módlmy się za rodziny, aby umiały w twórczy sposób poszukiwać tego, co 
łączy pokolenia i umacniać wzajemną miłość.

3. Módlmy się za nasze grupy sąsiedzkie, abyśmy umieli dostrzegać dobro  
w drugim człowieku i okazywać za nie wdzięczność.
Spontaniczne wezwania uczestników
	 Na zakończenie: Ojcze nasz …

3. POTRZEBNE NAWRÓCENIE I ODNOWA ŻYCIA
Uświadamiając sobie, że często ulegamy zniechęceniu i nie podejmujemy 

wysiłku, by nasze relacje z innymi stawały się głębsze i oparte na prawdziwej 
miłości, a zadawalamy się schematami wypracowanymi przez lata, które nie zawsze 
dają życie, zastanówmy się, co możemy zmienić. 
	Podzielmy się naszymi obserwacjami

1. Jakie kroki trzeba podjąć, by korzystać z natchnień i inspiracji, 
które daje nam Bóg?

2. Jakie to przyniesie owoce dla naszego życia?
	Indywidualne opinie uczestników

	 Zobowiązania: podejmujemy zobowiązania indywidualne  
i wspólnotowe – razem określamy, co podejmiemy do następnego 
spotkania.

	Określenie daty spotkania
	Modlitwa na zakończenie
Chryste, powiększ we mnie miłość, żebym się nauczył w głębi serca smakować, 

jak słodka to rzecz kochać. Niech mnie miłość ogarnie, bym w zapale i zachwycie 
przeszedł sam siebie. Obym śpiewał pieśń miłości i wznosił się w górę za Tobą, 
mym Ukochanym. Obym kochał więcej Ciebie, niż siebie, a siebie tylko dla Ciebie 
i wszystkich ludzi abym kochał w Tobie, jak to nakazuje prawo miłości, które jak 
światło promieniuje z Ciebie. Amen. 



Pytania
1. Dlaczego nie zauważamy potrzeb ważnych dla nas osób i trudno 

czasem zdobyć się na małe gesty potwierdzające nasze uczucia 
jakie żywimy do nich?

2. Jak to wpływa na nasze relacje?
	Indywidualne opinie uczestników

Podsumowanie:
Bóg stworzył człowieka jako istotę społeczną, będącą w relacji z Nim i z drugim 

człowiekiem. By mogła ona być coraz głębsza trzeba ją nieustannie „karmić”. Nie 
wystarczy samo uczucie, lecz trzeba podjąć konkretne starania, by budować więzi 
oparte na silnych fundamentach. Pan Bóg, mocą swego Ducha, daje nam różne 
inspiracje do tego, by nasze relacje stawały się głębsze i bardziej owocne.

 2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIA KOŚCIOŁA
Dzisiejsze słowo z 1 Listu św. Jana  i nauczanie papieża Franciszka z Adhortacji  

Amoris Laetitia mowią o relacjach jakie powinny charakteryzować wspólnotę 
wierzących, czy to w małżeństwie, rodzinie czy też w stosunku do innych.

1J 4,7-12  Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, 
a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.  Kto nie miłuje, nie zna 
Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał 
Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym 
przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował 
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, 
jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.  Nikt 
nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas  
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

AMORIS LAETITIA  Rodzina i Kościół papież Franciszek
99. Miłowanie oznacza także chęć bycia miłowanym przez innych. Pragnie 

ono wskazać, że miłość nie działa brutalnie, nie działa w sposób niegrzeczny, 
nie traktuje szorstko. Jej sposób bycia, jej słowa, jej gesty są sympatyczne,  
a nie grubiańskie lub sztywne. Nie lubi ranić innych. Uprzejmość „jest szkołą 
wrażliwości i bezinteresowności”, wymagającą od jej adepta „kształtowania swego 
umysłu i zmysłów i nauczenia się czuć, mówić a niekiedy - milczeć”. W ramach 
podstawowych wymogów miłości „każdy człowiek jest zobowiązany, by uczynić 
uprzejmymi swoje relacje z innymi”. Każdego dnia, „wchodzenie w życie drugiego, 
również kiedy należy on do naszego życia, wymaga delikatności postępowania  
w sposób nieinwazyjny, co odnawia zaufanie i szacunek. […] A miłość, im bardziej 
jest intymna i głęboka, tym bardziej wymaga poszanowania wolności i zdolności 
czekania, aż drugi otworzy drzwi do swojego serca”.

100. By być usposobionym do prawdziwego spotkania z innymi, konieczne 
jest skierowanie na nich uprzejmego spojrzenia. Uprzejme spojrzenie pozwala 
nam nie zatrzymywać się zbytnio na ograniczeniach drugiego, a w ten sposób 
możemy go tolerować oraz zjednoczyć we wspólnym projekcie, pomimo że 
jesteśmy różni. Uprzejma miłość tworzy więzi, pielęgnuje relacje, tworzy nowe 
sieci integracji, buduje silne więzi społeczne. W ten sposób chroni samą siebie, bo 
bez poczucia przynależności nie można podtrzymać poświęcenia dla innych, każdy 
w końcu szuka jedynie własnej wygody i współżycie staje się niemożliwe. Osoba 
antyspołeczna wierzy, że inni istnieją w celu zaspokojenia jej potrzeb, a kiedy to 
czynią, wypełniają jedynie swój obowiązek. Nie ma więc miejsca na uprzejmość 
miłości i jej język. Ten, kto kocha, jest zdolny, by powiedzieć słowa otuchy, które 
koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają. Weźmy, na przykład, niektóre 
słowa, jakie Jezus powiedział do ludzi: „Ufaj, synu!” (Mt 9, 2). „Wielka jest twoja 
wiara!” (Mt 15, 28). „Wstań!” (Mk 5, 41). „Idź w pokoju!” (Łk 7, 50). „Nie bójcie 
się!” (Mt 14, 27). Nie są to słowa, które poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą.  
W rodzinie musimy nauczyć się tego uprzejmego języka Jezusa.

123. Oprócz miłości, która jednoczy nas z Bogiem, miłość małżeńska 
jest „największą przyjaźnią”. Jest to związek, który ma wszystkie cechy dobrej 
przyjaźni: dąży do dobra drugiej osoby, wzajemności, intymności, czułości, 
stabilności i podobieństwa między przyjaciółmi, które buduje się poprzez wspólne 
życie. Małżeństwo jednak dodaje do tego wszystkiego nierozerwalną wyłączność, 
która wyraża się w stabilnym projekcie dzielenia i wspólnego budowania całego 
życia. Bądźmy szczerzy i rozpoznajmy znaki rzeczywistości: osoba zakochana 
nie planuje, że związek ten może być tylko na jakiś okres czasu, kto intensywnie 
przeżywa radość zaślubin, nie myśli o czymś przelotnym; osoby towarzyszące 
celebracji związku pełnego miłości, chociaż jest ona krucha, mają nadzieję, że 
będzie mogła ona trwać; dzieci nie tylko chcą, aby ich rodzice się kochali, ale także, 
aby byli wierni i zawsze byli razem. Związek, który krystalizuje się w obietnicy 
małżeństwa na zawsze, jest czymś więcej niż formalnością społeczną czy pewną 
tradycją, bo ma swoje zakorzenienie w spontanicznych skłonnościach człowieka.  
A dla wierzących, jest to przymierze zawierane przed Bogiem, wymagające 
wierności: „Pan jest świadkiem między tobą i żoną, którą poślubiłeś w młodości,  
i której byłeś niewierny. Ona jest twoją towarzyszką i z nią związałeś się przymierzem: 
[…] niech nikt nie zdradza żony poślubionej w młodości, gdyż kto jej nienawidzi  
i oddala ją, okrucieństwem okrywa się jak płaszczem” (por. Ml 2, 14-16)
	Podzielmy się spostrzeżeniami

1. Do czego inspirują nas podane teksty?
2. Co pomaga nam budować relacje z innymi i z Bogiem, które 

prowadzą do pełnego życia i wieczności?


