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Co to znaczy
brać ślub w Kościele?
MODLITWA
Panie nasz i Boże nasz!
Spodobało się Tobie stworzyć ludzi jako mężczyznę
i kobietę oraz złączyć ich w jedno w miłości. Pozwól
nam odkrywać w naszym małym uczuciu niewysłowioną nieskończoność i wielkość Twojej Boskiej
miłości. Daj nam siły, abyśmy z odwagą mogli podjąć
to wyzwanie miłości, dopóki śmierć nas nie rozłączy.
Amen.

BIBLIA

Mt 19, 4-6

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment
Pisma Świętego.
Chwila ciszy.
Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

Jezus odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że na początku Stwórca
stworzył ich mężczyzną i kobietą?”. I dodał: „Z tego powodu
mężczyzna opuści ojca i matkę, a połączy się ze swoją żoną.
I staną się dwoje jednym ciałem. I tak już nie są dwoje, ale jedno
ciało. Tego więc, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela!”.
262

1. Przeczytajcie tekst YOUCAT zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości na głos.
2. Trzy minuty ciszy.
3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie, które
szczególnie zwróciło jej uwagę, nie komentując go.
4. Następnie krótko wyjaśnia, dlaczego wybrała to
słowo/zdanie (np. z powodu napływających
wspomnień).

DYSKUSJA
Przedysktujcie także swoje własne pytania
na ten temat!
Wskazówka: Poświęćcie pięć minut na zapisanie
tego, co chcielibyście zapamiętać.

WYZWANIE
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie
zastosować w czasie waszych spotkań. Możecie je
także zastąpić innymi zadaniami, bardziej dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. Wyślijcie
swoje propozycje na adres feedback@youcat.org
– chętnie je poznamy.
#YOUCATChallenge: Podzielcie się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

Co jest niezbędne do zawarcia sakramentalnego,
chrześcijańskiego małżeństwa?

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego potrzebne
jest spełnienie trzech warunków: 1) dobrowolna zgoda na jego
zawarcie; 2) zgoda na związek wyłącznie z jedną wybraną osobą
na całe życie; 3) otwartość na dzieci. Sprawą najistotniejszą jest
jednak świadomość chrześcijańskich małżonków: jesteśmy żywym
obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Gdyby podczas ceremonii
ślubnej zabrakło któregoś z wymienionych elementów, takie
małżeństwo nie zostałoby ważnie zawarte. [1644-1654, 1664]
Wymóg jedności i nierozerwalności małżeństwa jest podkreślony
w związku z niebezpieczeństwem poligamii, w której chrześcijaństwo widzi zasadnicze naruszenie miłości i praw człowieka.
Wymóg wierności małżeńskiej zawiera w sobie gotowość do
związku na całe życie, która wyklucza związki uczuciowe poza
małżeństwem. Wymóg gotowości do wydania potomstwa
oznacza, że chrześcijańscy małżonkowie są otwarci na dzieci,
którymi Bóg zechce ich obdarzyć. Pary bezdzietne są powołane
przez Boga, aby w inny sposób stawały się „płodne”.
1. Jakie trzy elementy są niezbędne do zawarcia sakramentalnego małżeństwa i dlaczego właśnie one są tak ważne?
2. Jaka jest różnica między miłością a zakochaniem?
3. Co to oznacza, że para małżeńska powinna być żywym obrazem
miłości Chrystusa i Kościoła?
4. Jak para małżeńska może być płodna w rodzinie
i w społeczeństwie?
Zapytajcie swoich rodziców, dlaczego się pobrali i jak się do tego
przygotowywali.
Podzielcie się na kolejnym spotkaniu swoimi odkryciami.
Zastanówcie się potem, dlaczego dzisiaj tak wiele osób nie żyje
w sakramentalnym związku małżeńskim (bo np. są rozwiedzeni).
Czy jest dla nich jakiś ratunek? Jak można uleczyć ich zranienia?

Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze propozycje zadań:
www.youcat.org/pl

Wasze inspiracje:
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