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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.

Jeżeli małżeństwo, a potem również rodzina, spotyka
się razem przy stole na wspólny posiłek, wówczas jest
szansa na choćby krótkie przebywanie ze sobą i rozmo-
wę, by poznać sprawy i problemy innych. Warto o tym
przypominać, ponieważ współczesne małżeństwa i ro-
dziny rzadko zasiadają razem do stołu. Coraz mniej jest
szans i czasu na wzmacnianie więzi i budowanie
wspólnoty.

Oczywiście, przy stole nie tylko spożywa się posiłki, ale
wspólnie z dziećmi można pisać kartki okolicznościowe
czy listy do najbliższych, obmyślać weekendowe lub
wakacyjne plany, robić ludziki z kasztanów i żołędzi,
przygotowywać pomysłowe drobiazgi dla bliskich.
Wówczas stół łączy pokolenia.

Życie intymne małżonków („wspólnota łoża”) jest
ważnym elementem wpływającym na rozwój miłości
i więzi między małżonkami. Przeżywanie wspólnego
zadowolenia i przyjemności w tej perspektywie łączy
współmałżonków ze sobą, daje im energię i motywuje
do tego, by dbali o inne dziedziny wzajemnych relacj i,
umacnia poczucie wzajemnej troski, czułości, opieki
i przynależności oraz własnej wartości, potwierdza
męskość i kobiecość.

Współcześnie w perspektywie budowania „wspólnoty
ołtarza” pod pojęciem „ołtarz” ujmuje się to, co stanowi
fundament życia, to co dla małżonków jest najważ-
niejsze i do czego się odnoszą. Są to wszelkie kwestie
dotyczące ducha i wiary oraz podstawowe zasady,
którymi kierują się w życiu. Trwałości małżeństwa
sprzyjają ważne wspólne wartości, również wartości
przysięgi małżeńskiej . Dlatego dla dobra swojego
małżeństwa i rodziny małżonkowie muszą wspólnie
(nie indywidualnie) odpowiedzieć na podstawowe
pytania: Jaka jest rola kobiety i żony? Jaka jest rola
mężczyzny i męża? Jaki jest cel naszego małżeństwa?
Czy chodzimy do kościoła? Kim są dla nas dzieci? Jak
będziemy je wychowywać? Szczere odpowiedzi na tego
typu pytania pozwolą na stworzenie swoistej filozofii
rodziny, która kreuje życie tej małej wspólnoty. Jeżeli
taka filozofia nie jest jasna, dobrze sprecyzowana,
przemyślana, wspólna, pociąga za sobą chaos w życiu
małżeństwa i rodziny oraz w przekazie wartości
młodym pokoleniom.

Małżeństwo ma zwykle swoje źródło w zakochaniu,
które jest uczuciem wspaniałym, ale. . . przemijającym.
Dlatego małżonkowie, w trosce o siebie i swój związek,
powinni przez pracę nad sobą przemieniać zakochanie
w miłość — postawę, która sprzyja budowaniu
wspólnego „my” i zmierza do szczerej przyjaźni
wyrażonej zgodą na siebie nawzajem, życzliwością,
otwartością i chęcią przebywania ze sobą bez względu
na to, co się zdarzy.
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1. Kościół przeżywa dziś niedzielę Dobrego Pasterza. W Ewangelii Chrystus mówił najpierw
o tym, że dobry pasterz, gdy zajdzie potrzeba, oddaje życie za swoje owce i czyni to
dobrowolnie. Stwierdził też, że tym dobrym pasterzem jest właśnie On. Nic dziwnego, że dzień
dzisiejszy poświęcony jest modlitwie o powołania kapłańskie i zakonne.

2. Prośba o nowe powołania przyświecać będzie kolejnym kwartalnym dniom modlitwy, które dziś
rozpoczynamy. Włączmy się całym sercem w to wołanie Kościoła, aby Pan posłał nowych
robotników do swojej winnicy. Zdajemy sobie przecież sprawę z tego, że istnieje ścisły związek
między kapłaństwem a Eucharystią. Jeśli zabraknie kapłanów, zabraknie Eucharystii, a jeśli
zabraknie Eucharystii, życie Kościoła może być zagrożone.

3.We wtorek 1 maja rozpoczynamy miesiąc dedykowany Matce Najświętszej . Nabożeństwo
majowe z Litanią loretańską codziennie o godzinie 18.30. W niedzielę po Mszy św. o godz.
11 .00. Weźmy w nich udział, a także odmawiajmy tę litanię indywidualnie lub ze znajomymi
i rodziną, polecając Matce Najświętszej wszystkie nasze sprawy.

4.W czwartek, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Weźmy udział
w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do
Maryi. Msza Święta o godzinie 10.00. Po mszy św. spotkanie na świetlicy.

5.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy
Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, pierwszy piątek –
szczególna okazja do pojednania się z Bogiem, i pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.

6. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Łysyganicz Dorocie i Caban
Iwonie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Matuszczak Beatę i Mikrut Józefę.

ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Gałek Sebastian zamieszkały w Polanie

z Wierzchoń Katarzyną zamieszkałą w Lublinie. Zapowiedz druga.
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Katarzyna Mikrut, Mariola Rzeszowska,

Maria Krakowska, Maria Myślińska, Maria Żmijewska.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 8:00.
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