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Fundamentem satysfakcjonującego życia
rodzinnego jest dojrzałe małżeństwo. Jest to prawda,
którą często dzisiaj się pomija. Małżeństwo jest nowym
układem, którego twórcami są małżonkowie i oni są
odpowiedzialni za jego jakość. Dotyczy to także
rodziny. Jeżeli układ małżeńsko-rodzinny funkcjonuje
w sposób zaburzony, swój początek zwykle ma to
w osobach, które go inicjują, czyli w mężu i żonie.
Dlatego w poszukiwaniu udanego małżeństwa warto
zmierzać w kierunku osobistej dojrzałości, co wiąże się
z odpowiedzialnością za swoje myśli, uczucia
i działanie — wobec siebie i współmałżonka.

Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety —
dwóch indywidualności, które wspólnie mają tworzyć
jedną spójną całość. Jest to proces długotrwały
(tymczasem współcześnie w cenie są szybkie zyski
i dominuje natychmiastowość: chcę i mam) i niełatwy,
a jego początki sięgają okresu narzeczeństwa
(„chodzenia z sobą”). Stąd małżeństwo jest długofalową
inwestycją oraz zadaniem, którego podejmują się
małżonkowie, a u jego podstaw winny leżeć miłość
i wolny wybór. Nie ma jednej recepty na szczęście
w związku, ale przecież dla wielu osób małżeństwo jest
niezwykłą życiową przygodą, źródłem pozytywnych,
choć często i trudnych doświadczeń, katalizatorem
osobistego rozwoju.

Ważną misją małżeńską jest tworzenie podstaw jedności
i więzi. Kształtowanie wspólnoty to budowanie „my”
(z odrębnych „ja” przy zachowaniu odpowiedniej
autonomii), co łączy się z powstawaniem napięć
i konfliktów. Tak wiele dzieli dwie osoby: pochodzenie,
wychowanie, znajomi i przyjaciele, odrębne zwyczaje

i tradycje, różnice między kobietą i mężczyzną,
oczekiwania i potrzeby itp.

Droga budowania „my” prowadzi jednak od poznania
i akceptacji siebie takim, jakim się jest. Gdy człowiek
zna siebie, chce i potrafi poznawać innych. Wówczas
może zrozumieć drugiego i zaakceptować go takim,
jakim jest, bez „naprawiania, wychowywania” (ja go
zmienię. . . , dla mnie on się zmieni. . .). Próba zmiany
współmałżonka wiąże się z negacją jego atrakcyjności,
odmienności i wartości, jego samego. Tymczasem
akceptacja odmienności może stać się szansą na
wzbogacenie siebie i związku. Fundamentem
w budowaniu jest dialog.

Małżonkowie, rozwijając swoje indywidualności,
muszą dać sobie szansę wzrastania jako wspólnota
małżeńska. Muszą odnaleźć harmonię pomiędzy „ja”
i „my”. Chodzi o wyzbycie się egoizmu wobec
małżonka (ale bez wyrzekania się siebie) oraz
odnalezienie właściwej miary dla rzeczy ważnych
i mniej ważnych.

Często można usłyszeć powiedzenie, iż „jedność
w małżeństwie buduje się wokół trzech mebli: stołu,
łoża i ołtarza”. Dla niektórych brzmi to mało
nowocześnie, traktują takie sformułowanie jak relikt
przeszłości. Tymczasem wspólnotowość przejawia się
w różnych drobiazgach życia codziennego i powyższe
kwestie stają się bardzo przydatne.

MMaałłżżeeńńssttwwoo iissttoottnnyymm ffuunnddaammeenntteemm żżyycciiaa rrooddzziinnnneeggoo!!



1. My często, za świętym Tomaszem, mówimy: „szukam Boga”. Tymczasem już wiemy: nie trzeba
Go szukać. Bóg jest, i to zawsze. Trzeba Go tylko rozpoznać. I to niech na nas ciąży obowiązek
dawania świadectwa, że Bóg jest i można Go rozpoznać.

2. Niedziela dzisiejsza przeżywana jest jako Niedziela Biblijna i początek Tygodnia Biblijnego.
Niech ta Święta Księga towarzyszy nam każdego dnia, w każdej modlitwie. Nie rozstawajmy się
z owym najwspanialszym listem Boga do człowieka.

3. Jutro uroczystość świętego Wojciecha – Patrona naszej Ojczyzny. Jego męczeńska krew, wylana
na początku historii Kościoła w naszym kraju, stała się prawdziwie nasieniem chrześcijan.
Zwracajmy się z gorącą modlitwą przez orędownictwo świętego Wojciecha, aby jego ofiara
ciągle ożywiała wiarę Polaków.

4. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Janiszek Bogusławie i Dzik
Krystynie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Łysyganicz Dorotę i Caban Iwone.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJE �AM:
• w środę, 25 kwietnia – święty Marek Ewangelista. Przez Jego wstawiennictwo modlimy się
o dobre urodzaje i o błogosławieństwo dla pracujących na roli. Prośmy także o to, aby nikomu na
świecie nie brakowało chleba.

ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Gałek Sebastian zamieszkały w Polanie

z Wierzchoń Katarzyną zamieszkałą w Lublinie. Zapowiedz pierwsza.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Łukasz Domański, Wojciech Janiszek, Wojciech Zatwarnicki,

Wojciech Borzęcki, Wojciech Mantojfel, Jerzy Lewandowski, Grzegorz Borzęcki.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 8:00.
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Nazwa OPP: Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator".
Numer KRS: 0000048046.
Cel szczegółowy: Wpłata na Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie.

O dokonanej deklaracji prosimy koniecznie powiadomić:

Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie
38- 709 Polana 67,
tel. 01 3 461 90 10

W treści powiadomienia prosimy podać: imię i nazwisko oraz miejscowość i koniecznie Urząd Skarbowy gdzie
został złożony Pit rozliczeniowy.

Serdecznie dziękujemy!!!
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie wraz z rodzicami




