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Temat: Sakrament małżeństwa – Jezus błogosławi miłość małżonków. 

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą 

wspólnotę całego życia skierowaną na dobro małżonków oraz do zrodzenia i 

wychowania potomstwa, zostało podniesione przez Chrystusa do godności 

sakramentu. 

Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. 
Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem 
absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka.  
 
Skutki sakramentu małżeństwa: 
 

Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami wieczysty węzeł małżeński, ustanowiony przez samego 
Boga, tak że raz zawarte i dopełnione małżeństwo nie może być nigdy rozwiązane. Węzeł ten jest odtąd rzeczywistością 
nieodwołaną i daje początek przymierzu zagwarantowanemu wiernością Boga. Kościół nie ma takiej władzy, aby 
wypowiadać się przeciw temu postanowieniu mądrości Bożej. 
Miłość małżonków, oparta jedynie na ludzkim uczuciu, na wzajemnej fascynacji, może okazać się zbyt słaba, aby 
przetrwać chwile próby. Małżonkom potrzebny jest Chrystus, aby umacniać i uświęcać ich miłość, aby upodobnić ją do 
miłości, która jest miłością bez końca i bez granic. 
 

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego,  
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; (…) 
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. (1Kor 13, 4-7) 

 
Dobra i wymagania miłości małżeńskiej: 
 
- jedność i nierozerwalność małżeństwa 

Jezus wskazuje, że małżeństwo oznacza nienaruszalną jedność życia małżonków i przypomina jaki był na 
początku zamysł Stwórcy: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że 
stają się jednym ciałem”. (Rdz 2, 23) 
- wierność miłości małżeńskiej 

Miłość małżeńska to głębokie zjednoczenie, będące wzajemnym oddaniem się sobie dwóch osób. Ze swej natury 
wymaga od małżonków nienaruszalnej wierności. Wypływa to z wzajemnego daru, jaki składają sobie małżonkowie. 
- otwartość na płodność 

Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we 
wspólnym dziele zachowania stworzenia. „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie 
poddaną”. (Rdz 1, 28). 
 
1. Jakie są zadania chrześcijańskiego małżeństwa? 
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2. Jak możemy przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa? 
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