
14. Sakrament małżeństwa 
 

Sytuacja egzystencjalna 

 

W pewnym zakątku świata żyło kiedyś dwoje małżonków, których 

miłość nie przestawała rosnąć od pierwszego dnia ich ślubu. Byli bardzo 

ubodzy i wiedzieli, że każdy z nich nosił w swoim sercu niezaspokojone 

pragnienie: on miał w swojej kieszeni złoty zegarek, który otrzymał od swojego 

ojca. Z całego serca marzył o złotym łańcuszku. Ona posiadała długie, piękne i 

jasne włosy, a marzyła o perłowym grzebieniu, którym, niby diademem, 

mogłaby je ozdabiać. Z biegiem lat mężczyzna coraz bardziej marzył o grzebieniu, kobieta natomiast robiła 

wszystko, aby móc zdobyć dla męża złoty łańcuszek. Od długiego czasu wcale o nich nie rozmawiali, ale ich 

serca nie przestawały myśleć o tym ukrytym marzeniu. Rano w dziesiątą rocznice ich ślubu, małżonek spostrzegł 

zbliżającą się w jego stronę uśmiechniętą żonę. Jej głowa była pięknie 

ostrzyżona i nie posiadała już swoich lśniących i długich włosów. - Co z nimi 

zrobiłaś, kochana? - zapytał pełen zdziwienia. Żona otworzyła swoje ręce, w 

których migotał złoty łańcuszek. - Sprzedałam je, aby móc kupić złoty 

łańcuszek do twojego zegarka. - Ach, kochanie, co ty zrobiłaś? - powiedział 

mężczyzna, otwierając dłonie, w których trzymał cudowny perłowy grzebień. 

- Ja właśnie sprzedałem zegarek, aby ci móc kupić grzebień. I tak, wpadli sobie 

w objęcia, szczęśliwi z tego, że mają siebie nawzajem. 

 (Bruno Ferrero, Łańcuch i grzebień) 

 

Wszyscy ludzie zostali stworzeni do miłości, choć można ją realizować w 

różny sposób. Jej szczególnym przejawem jest miłość kobiety i mężczyzny 

prowadząca do małżeństwa. Jest ono tak ważne, że Jezus Chrystus uczynił je 

sakramentem, aby w szczególny sposób wzmacniać ludzką miłość i jej błogosławić. 

 

Zadanie – Odpowiedz na pytania 

Imię i nazwisko 

 

➢ Dlaczego chrześcijanie zawierają 

małżeństwo sakramentalne w kościele, a 

nie w urzędzie stanu cywilnego? 
 

•...
1. W jaki sposób małżonkowie z 
tej historii okazali sobie miłość?

•... 2. Jak oceniasz ich zachowanie?

•... 
3. Jaką definicję miłości można 

stworzyć na podstawie ich 
zachowania?

➢ Jakie skutki w życiu małżonków przynosi ten 

sakrament? 

 

https://www.youtube.com/embed/t2BzlDNlEO0?feature=oembed


Kobieta i mężczyzna, którzy są 

ludźmi wierzącymi, pragną, aby Pan Bóg 

pobłogosławił ich miłość, dlatego 

zawierają sakrament małżeństwa. Podczas 

zawierania tego sakramentu przyszli 

małżonkowie przysięgają sobie wzajemną 

i dozgonną miłość, wierność i uczciwość 

małżeńską, a Jezus Chrystus umacnia ich 

swoją łaską, aby mogli dotrzymać 

złożonej przysięgi. Narzeczeni sami 

udzielają sobie sakramentu małżeństwa, a 

obecny w czasie uroczystości kapłan jest 

jego urzędowym świadkiem i je 

błogosławi (KPK Kan. 1055). 

 

 

 

 

 

Zadanie – Posługując się tekstem 

przysięgi małżeńskiej, wypisz 

zobowiązania, jakie podejmują 

małżonkowie w dniu zawierania 

sakramentalnego małżeństwa i wyjaśnij, co one oznaczają w praktyce. 

 

 

 

Zanim przysięga małżeńska zostanie złożona, kapłan zadaje 

narzeczonym pytania: 

Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć 

związek małżeński? 

Czy chcecie wytrwać w tym związku zdrowiu i w chorobie, w 

dobrej i złej doli aż do końca życia? 

Czy chcecie z miłością i po katolicku wychować potomstwo, 

którym Bóg was obdarzy? 

Tylko wówczas, gdy narzeczeni odpowiedzą pozytywnie na 

każde z tych pytań, małżeństwo może zostać zawarte. Narzeczeni 

wypowiadają wówczas słowa przysięgi małżeńskiej, podając 

sobie prawe dłonie, które kapłan wiąże stułą: 

Ja(imię Pana Młodego) biorę Ciebie (imię Panny Młodej) za 

żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, 

że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże 

Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. 

Ja (imię Panny Młodej) biorę Ciebie (imię Pana Młodego) za 

męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz 

że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże 

Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. 

Po złożeniu przysięgi kapłan mówi: 

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo 

przez was zawarte, ja powagą Kościoła potwierdzam i 

błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

https://www.youtube.com/embed/cMBB7s-y8E4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/smjkwo30Atk?start=1&feature=oembed


Zadanie – Wykreśl w kwadracie, posuwając się we 

wszystkich możliwych kierunkach, cechy miłości 

chrześcijańskiej.  Pomocą w odnalezieniu cech może być 

fragment z Listu do Koryntian. 

 

C I E R P L I W A Q 

W T E R T Y U I O P 

S R A A R E Z C Z S 

D W F G H J A K L A 

Z A C V B W E R T N 

W Ł A S A D F G H R 

C A Ł K O W E R T E 

M I S Ł A S F G H I 

R A T R T Y U I O W 

Ł A A N R O K O P P 

 

 

Zapamiętaj! 

Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. 

Chrześcijanie, którzy pragną założyć rodzinę, udzielają 

sobie sakramentu małżeństwa, prosząc Boga o 

błogosławieństwo dla nich i wierność złożonej 

przysiędze. Kapłan w imieniu Kościoła poświadcza 

zawarcie małżeństwa i je błogosławi. 

Małżeństwo jest bardzo ważną sprawą w życiu 

człowieka i od niego w dużej mierze zależy szczęście na 

ziemi. Oczywiście, dla was to jeszcze odległa 

perspektywa, ale to jakimi będziecie żonami, matkami, 

mężami, ojcami, zależy od tego, czy już od teraz 

będziecie pracować nad swoim 

charakterem. Pomyślcie, jakie 

cechy charakteru pomagają w 

budowaniu dobrego i trwałego 

małżeństwa? 

Warto pracować nad 

sobą, aby już dzisiaj nie żyć tylko 

dla siebie, ale dla innych. 

Prawdziwa miłość jest zawsze 

pragnieniem dobra kochanej 

osoby. 
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Podsumowanie: 

 
Kliknij: 

https://learningapps

.org/view11646756 

 

1Kor 13,1-13 

Hymn o miłości 

 

1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,  

a miłości bym nie miał,  

stałbym się jak miedź brzęcząca  

albo cymbał brzmiący.  

2 Gdybym też miał dar prorokowania  

i znał wszystkie tajemnice,  

i posiadał wszelką wiedzę,  

i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.  

a miłości bym nie miał,  

byłbym niczym.  

3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,  

a ciało wystawił na spalenie,  

lecz miłości bym nie miał,  

nic bym nie zyskał.  

4 Miłość cierpliwa jest,  

łaskawa jest.  

Miłość nie zazdrości,  

nie szuka poklasku,  

nie unosi się pychą;  

5 nie dopuszcza się bezwstydu,  

nie szuka swego,  

nie unosi się gniewem,  

nie pamięta złego;  

6 nie cieszy się z niesprawiedliwości,  

lecz współweseli się z prawdą.  

7 Wszystko znosi,  

wszystkiemu wierzy,  

we wszystkim pokłada nadzieję,  

wszystko przetrzyma.  

8 Miłość nigdy nie ustaje,  

[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,  

albo jak dar języków, który zniknie,  

lub jak wiedza, której zabraknie.  

9 Po części bowiem tylko poznajemy,  

po części prorokujemy.  

10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,  

zniknie to, co jest tylko częściowe.  

11 Gdy byłem dzieckiem,  

mówiłem jak dziecko,  

czułem jak dziecko,  

myślałem jak dziecko.  

Kiedy zaś stałem się mężem,  

wyzbyłem się tego, co dziecięce.  

12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;  

wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:  

Teraz poznaję po części,  

wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.  

13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z 

nich zaś największa jest miłość. 

Modlitwa 

Boże, Ty stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby byli 

dla siebie pomocą, aby dzieci rodziły się z ich 

miłości, aby ich jedność była odbiciem jedności, 

jaka jest między Twoim Synem a Kościołem. 

Zachowaj w swojej miłości wszystkie małżeństwa, 

a szczególnie naszych rodziców. Obdarzaj ich 

zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Amen. 
 

https://learningapps.org/view11646756
https://learningapps.org/view11646756
https://learningapps.org/view11422057

