
Streszczenie. Katecheza VI. Małgorzata Królczyk. Eucharystia czynnikiem 

integrującym małżeństwo i rodzinę oraz wspólnotę parafialną. 

Eucharystia jest źródłem niewyczerpanej miłości. Jest sakramentem w którym 

Chrystus daje życie i miłość. Dlatego małżonkowie, aby wytrwali w miłości 

wiernej, nie mogą bez niej żyć. Małżeństwo jest szczególnym darem, 

ustanowionym przez Boga. Bóg, który jest Miłością, uczynił człowieka z miłości 

i do miłości go powołał. 

Papież Franciszek podkreśla, że „małżeństwo jest ikoną miłości Boga do nas”. 

Małżonkowie, mając udział w stwórczej miłości Bożej, są odpowiedzialni za 

przyszłość tego świata, który tym będzie lepszy, im większy będzie wkład ich 

miłości. Świętość małżeństwa ukazuje także papież Paweł VI w encyklice 

Humanae vitae: „małżeństwo nie jest wynikiem jakiegoś przypadku lub owocem 

ewolucji ślepych sił przyrody. Bóg Stwórca ustanowił je mądrze 

i opatrznościowo, w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości”. 

Sobór Watykański II przypomina, że małżeństwo jest wspólnotą miłości. 

Małżonkowie, aby mogli przetrwać różne kryzysy, winni czerpać siłę 

z Eucharystii. Dzięki Mszy Świętej i Komunii Świętej mogą uczyć się 

bezinteresownej ofiarnej miłości. Eucharystia stanowi także oparcie wdźwiganiu 

codziennego krzyża różnych trudności, obowiązków czy nieporozumień. 

Wzmacnia relacje między małżonkami i wyzwala od egoizmu. Jedność małżeńska 

ma się opierać na miłości wzajemnej. Ma to być miłość trwająca, aż do oddania 

życia: „bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego Siebie” (Ef 5,15). 

Bóg jest tym, który uświęca miłość małżonków. Karmi się ona Duchem Świętym, 

który harmonizuje ich serca z Sercem Chrystusa i uzdalnia ich do miłowania. 

Dzięki temu małżonkowie patrzą na siebie oczami Chrystusa. 

Miłość małżeńska ma wymiar eschatologiczny. Bóg przez ten sakrament wlewa 

w dusze małżonków swoją łaskę, dzięki której małżonkowie mogą stawać się 

świętymi. Każda miłość prawdziwa jest piękna i cenna. Jednak piękno miłości 

małżeńskiej i jej wartość płynie stąd, że jest ona ślubowana na zawsze, aż do 

śmierci. Ślubowanie miłości, wierności i uczciwości sprzyja budowaniu więzi na 

zawsze, strzeże jej i umożliwia małżonkom doskonalenie się we dwoje. Miłość 

jakiej doświadcza człowiek, domaga się ze swej natury definitywności. Chodzi tu 

o jej podwójne znaczenie: miłość zakłada wyłączność – kocha się tylko tę jedną 

osobę- oraz, że się kocha tę osobę na zawsze. Takie uczucie charakteryzuje 



bezinteresowność. Kochający jakby zapomina o sobie, staje się darem dla osoby 

kochanej. 

Powołanie do świętości nakłada na małżonków obowiązek chrześcijańskiego 

stylu życia. W prawdziwej miłości małżeńskiej chodzi o to, by nikt nie miał 

przewagi nad drugim, by nikt nie próbował posiąść drugiego ani uczynić zeń swej 

kopii, by nikt też nie wykorzystywał darów drugiego dla własnej korzyści. To 

stopniowe pełne dopasowanie się jednego do drugiego powinno prowadzić tych 

dwoje do wolności, do radowania się tym, co każde z nich znajduje w drugim. 

Najwyższe formy tego dopasowania się możliwe są tylko przez miłość czystą. 

Czystość małżeńska stoi na straży miłości. Umacnia ona wśród małżonków 

jedność, strzeże wierności i trwałości, wzajemnego osobowego oddania, chroni 

przed zdradą małżeńską. 

Eucharystia jest czynnikiem integrującym nie tylko małżeństwo i rodzinę, lecz 

także wspólnotę parafialną. Członkowie Akcji Katolickiej winni być wzorem dla 

innych rodzin w parafii. Stół eucharystyczny winien łączyć, a nie dzielić. 

Parafianie, którzy często przyjmują Jezusa do serca, potrafią otworzyć się także 

na drugiego człowieka. 

Tylko małżeństwo i rodzina oparta na trwałej miłości Bożej ma szansę 

przetrwania. Miłość małżeńska zakłada i wymaga, aby kobieta i mężczyzna 

wzajemnie się szanowali. Miłość nigdy nie niszczy, ale buduje. Małżonkowie 

wspólnie winni rozwiązywać pojawiające się konflikty. W momencie zawarcia 

małżeństwa współmałżonek staje się najważniejszą osobą w życiu. Dlatego tez 

nigdy nie może publicznie krytykować i źle mówić o ukochanej osobie. 

Małżonkowie, którzy prawdziwie się miłują, potrafią sobie wybaczać, a przez to 

stają się prawdziwymi apostołami Bożej miłości. 

Święty arcybiskup Józef Bilczewski zwraca uwagę, że „Pomyślność narodów 

i państw zależy przede wszystkim od zdrowia cielesnego i moralnego rodziny. 

A że rodziny źródłem, korzeniem, podstawą jest małżeństwo, więc ostatecznie, 

jakie małżeństwo, taka rodzina, taki naród, takie społeczeństwo!”. 

 

 


