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Pokłon Trzech Króli
– bajka czy rzeczywistość?
Od lat już, ze względu na ogrzewanie prze-

chodzimy zimą do dolnego kościoła. Do
górnej świątyni wracamy na Wielkanoc. Ni-
gdy się głębiej nad tym nie zastanawiałam.
Po prostu, czysto praktyczne względy. Gdy
jednak przyszło mi się zatrzymać nad Uro-
czystością Trzech Króli, to zdałam sobie
sprawę, że specyfika dolnego kościoła bar-
dzo pasuje do Bożonarodzeniowej oprawy.
Panu Jezusowi ludzie przychodzili się kła-
niać. Konieczność uniżenia się symbolizują
niskie drzwi u wejścia do Bazyliki Bożego
Narodzenia w Betlejem. Również w naszym
kościele, by zbliżyć się do stajenki, trzeba
się uniżyć, zejść w dół.

Do Betlejem przyjeżdżają trzej bogaci i
wpływowi mocarze. Kłaniają się przed Nie-
mowlęciem w ubogiej stajence. To jakiś baj-
kowy, absurdalny z perspektywy ludzkiej
rzeczywistości obraz, który bardzo pasuje do
baśniowych historii czytanych dzieciom na
dobranoc. Chyba zatrzymałam się na takim
właśnie sposobie przyjmowania faktu przy-
bycia do Pana Jezusa Mędrców ze Wscho-
du. No i… może się wydawać dziwne, ale
to, co pozwoliło mi zweryfikować ten ob-
raz, to właśnie konieczność zejścia do na-
szej parafialnej stajenki.

Gdy czytam Ewangelię św. Mateusza o
przybyciu trzech Mędrców ze wschodu to
uderza mnie fakt, że oni, z pewnością boga-
ci, inteligentni i szanowani w swych regio-
nach ludzie, zaufali światłu gwiazdy, która
ich przywiodła do stajenki. Pokłonili się
Dzieciątku, które z ludzkiej perspektywy
patrząc nie mogło „wyglądać” na króla.

Ewangelia nic nie wspomina, by oka-
zali zdziwienie widząc Pana w stajen-
ce. Nie próbowali też sprawdzać, czy
to biedne Dziecię rzeczywiście jest
Królem, którego szukali. Zaufali dro-
dze, która oświetlona gwiazdą kiero-
wała ich do Niego. Przede wszystkim
jednak ta podróż i spotkanie z Bogiem
stało się ważniejsze, niż ludzka logi-
ka, ważna z punktu widzenia ich mą-
drości, władzy i zasobności. Przyjmo-
wałam dotychczas ten obraz jak prze-
kazaną baśń z dziecięcej opowieści.
Tymczasem ta pełna ufności, wiary a
przede wszystkim pokory postawa
trzech Mędrców pokazuje mi drogę,
sposób na spotkanie Miłości poprzez
zawierzenie, ufność…

Panie Jezu, dziękuję Ci za tę ko-
nieczność zejścia do stajenki, bo moje
pragnienie wystarczalności każe mi
mieć głowę stale podniesioną, by z
góry ten świat ogarnąć. A wtedy Cie-
bie nie dostrzegam. Dziękuję Ci, że
muszę się schylić by Ciebie spotkać.
Proszę Cię o siłę, wytrwałość i pokor-
ne pragnienie zdążania ku Tobie.

B. Król
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OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE    (6 stycznia 2019)

  1.W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego
(Trzech Króli).  Zapraszamy o godz. 16.30 na Nieszpory Kolędowe.

  2.Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  3.W środę (9.01), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do Matki

Bożej Uzdrowienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. W czasie nabo-
żeństwa rozważymy konferencję nt. Maryja arcydziełem posłania Syna i Ducha św.
Czuwanie modlitewne zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy wejściu do kościo-
ła prosimy składać do skarbony podziękowania i prośby, które będą odczytane
w czasie nabożeństwa. Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.

  4.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę -
12.01.Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do kancelarii lub zakrystii.

  5.W przyszłą niedzielę (13.01) Słowo Boże wygłosi do nas rekolekcjonista
ks. Tadeusz Czakański. Kolekta w tym dniu będzie zbierana na Dom Reko-
lekcyjny w Kokoszycach.

  6.Trwają Odwiedziny Duszpasterskie. Plan Kolędy znajduje się w gablotkach,
na stronie internetowej parafii i facebooku. W ramach ewangelizacji zachęca-
my Parafian do włączenia się w informowanie swoich Sąsiadów o terminie zbli-
żających się odwiedzin. Wzór ogłoszenia, które można umieścić na korytarzu
(klatce), znajduje się w gazetce parafialnej.
Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym tygodniu:
06/01/2019 r godz. 14.30 /niedziela/Tysiąclecia 15, Piastów 10 m.113-168 i 169-224
08/01/2019 r godz. 16.00 /wtorek/ Tysiąclecia 19
09/01/2019 r godz. 16.00 /środa/ Tysiąclecia 6
10/01/2019 r godz. 16.00 /czwartek/ Mieszka I 5
12/01/2019 r godz. 14.30 /sobota/ Piastów 3 oraz Piastów 22 m. 1 - 56 i 57 - 112
13/01/2019 r godz. 14.30 /niedziela/ Piastów 11

oraz Piastów 22 m. 113 - 168 i 169 - 224
Z parafii nikt nie dzwoni do mieszkańców z informacją o kolędzie! Jeżeli ktoś
z taką informacją dzwoni, to na pewno są to oszuści i należy wtedy uważa jakie
informacje podajemy przez telefon i komu otwieramy drzwi w dniu kolędy.

  7.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne
podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały
kościół. W przyszłą sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzą-
tania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane
dzisiaj na Misje.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (07- 13 STYCZNIA 2019)
PONIEDZIAŁEK (07.01.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)
2/za + Józefa Szromka i jego ++ rodziców i rodzeństwo

  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji wszystkich, którzy podjęli dzieło Duchowej Adopcji Dziecka

Poczętego, z podziękowaniem Bogu i Maryi za dar ich narodzenia i otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalszą opiekę MB dla nich oraz ich rodzin

2/za ++ rodziców: Zofię i Józefa Wilk, + męża Józefa Dudę,++ dziadków: Wilk i Froń

WTOREK (08.01.2019 r.) - Dzień powszedni

 7.00 1/za + mamę Władysławę w kol. r. śm. oraz  jej ++ rodziców i rodzeństwo
2/za + Barbarę Dworzak w 2 r. śm. (od kolegów i koleżanek z pracy)
3/za + ks.Bpa Gerarda Bernackiego o radość wieczną
4/za + Weronikę Podhorską (od Zofii i Antoniego Drabików)

 7.30 - Różaniec
18.00 - za + męża Janusza prosząc o spokój duszy i radość wieczną
18.45 - Modlitwa uwielbienia

ŚRODA (09.01.2019 r.) - Dzień powszedni

 7.00 1/do Ducha Św. o łaskę wiary w pewnej intencji
2/za + Marię Ligęzka (od Kazimierza Ligęzki  z rodziną)
3/za + Weronikę Podhorską (od bratanicy Grażyny z rodziną)
4/za + Stefana Pośpiecha (od funcjonariuszy i pracowników Wydziału Ruchu

Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej)
 7.30 - Różaniec
18.00 - za + męża Włodzimierza w kol. r.śm.,++ rodziców z obu stron i ++ pokrewieństwo
18.45 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim

CZWARTEK (10.01.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + mamę Urszulę Dębską w 4 r. śm. oraz + ojca Edwarda Dębskiego
2/o łaskę nawrócenia i dary Ducha Św. dla Anny, Jerzego i Magdy
3/za + Marię Ligęzka (od rodziny Szewczuków z Dębicy)
4/za + Weronikę Podhorską (od bratanka Krzysztofa z rodziną)

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 - za+ojca Mieczysława w 1r.śm.,+mamę Reginę,+m.Stanisława ,+bratanka Andrzeja

PIĄTEK (11.01.2018 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + żonę Marię, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza
2/za ++ rodziców: Piotra i Marię Bryła, + brata Huberta i bratową Krystynę

oraz ++ pokrewieństwo z obu stron

3/za + Henryka Koźmińskiego
  7.30 - Różaniec  
18.00 1/za + Leopoldę Florek-Piasecką

2/w pewnej intencji

SOBOTA (12.01.2019 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za ++ rodziców: Małgorzatę i Wilhelma Król, ++ szwagrów: Henryka,

Andrzeja, Dariusza oraz + Sylwię Gaweł
2/za ++ Antoninę Romańską i Krzysztofa Pilcha
3/za + męża Jerzego Serwotkę w 2 r. śm., ++ dziadków: Lucynę i Zygfry-

da Tytoń oraz Jadwigę i Artura Serwotków (od syna)
4/za + ojca Alfreda

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 - za + Jadwigę Pierchała w  r. śm.

NIEDZIELA (13.01.2019 r.) - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

  7.30 - za + Marię Ligęzka (od Heleny Ligęzka)
  9.30 - w intencji Marty z ok. 15-tych urodzin z podziękowaniem za dotychczasowe łaski

z prośbą o Boże błog. zdrowie i opiekę MB dla niej oraz całej rodziny
11.00 - do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Dzieciątka Jezus, Św. Józefa i MB

w intencji Marii o zdrowie oraz w intencji Czesława i córek z rodzinami
12.30 - w pewnej intencji
17.00 - za + męża Mariana Rzeszutek w 6 r. śm. oraz z ok. urodzin
20.00 - w intencji matki Marii z okazji kol. r. ur. z prośbą o zdrowie, Boże błog.

i opiekę MB Nieustającej Pomocy

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

w listopadzie:
Kujtkowski Czesław, Mieszka I 5
Żalińska Teofila, Tysiąclecia 47
Rydel Bogusława, Tysiąclecia 4
Pukosz Maria, Mieszka I 15
Grzegorzek Czesław, Mieszka I 5
Ochojska Genowefa, Tysiąclecia 15
Głuszak Teresa, Piastów 18
Szojda Maria, Tysiąclecia 47
Brom Lucyna, Piastów 7
Kopiec Krystyna, Tysiąclecia 21

Odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie. A œwiat³oœæ
wiekuista niechaj im œwieci.. Niech odpoczywaj¹ w po-
koju wiecznym. Amen.

w grudniu:
Suchanek Helena, Tysiąclecia 78
Sowa Edward, B.Chrobrego 37
Śmieja Ryszard, B.Chrobrego 9
Trzop Bronisław, Tysiąclecia 6
Kaminiów Roman, Z.Czarnego 4
Sławiński Wacław, Mieszka I 1
Pytkiewicz Adrian, Piastów 26
Orlikowski Stefan, Chorzowska 216
Szyroki Maria, Piastów 10
Parduła Andrzej, Piastów 22
Halemba Andrzej, Tysiąclecia 1
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Katechumenat (9)

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA
Jest niezaprzeczalnym faktem, że jakość

małżeństwa i rodziny ma zasadniczy
wpływ na jakość życia wspólnoty ludz-
kiej,  a tym samym Kościoła. Rodzina
bezpośrednio odpowiada za standard
życia. Od warunków jej bytowania zale-
ży hierarchia wartości i preferencje spo-
łeczne. Tam kształtują się charakter i oso-
bowość. Tam kształtuje się religijność.
Na znaczenie małżeństwa i rodziny zwra-
cają uwagę wszystkie liczące się grupy i
organizacje społeczne bez względu na
orientację religijną i polityczną. Nie może
być inaczej skoro człowiek z natury swej
/stworzonej przez Boga/ jest istotą ro-
dzinną.

Przygotowanie do życia w małżeństwie
i rodzinie dokonuje się zasadniczo przez
rodzinę. Rodzice na dzieciach wyciskają
pierwsze i najważniejsze schematy życia
rodzinnego. W zasadniczym stopniu
życie rodzinne dzieci będzie powiele-
niem sukcesów i błędów życia rodzinne-
go rodziców. Praktyka wskazuje, że póź-
niej zdobyta wiedza i doświadczenia tyl-
ko w niewielkim stopniu wpływają na
kształtowanie rodziny. Może dlatego w
niektórych kulturach odbierano rodzicom
dzieci w bardzo wczesnym wieku w celu
„wpojenia” obowiązujących doktryn i
zasad. Fatalne są również warunki spo-
łeczne zmuszające rodziców do oddawa-
nia dzieci do „przechowalni” typu żłobek
czy przedszkole  na większą część dnia.
W ten sposób utracony zostaje podsta-
wowy kontakt między rodzicami i dziec-
kiem co w efekcie prowadzi do „zimne-
go wychowu cieląt” nie przystosowanych
do normalnego życia rodzinnego. Powo-
duje to  sprowadzenie małżeństwa i ro-
dziny do funkcji przypadkowej nocle-
gowni z możliwością prokreacji. Coś na
ten temat wiedzą dzieci ulicy, których
domy są zimne i puste. Niepokojącą ten-
dencją jest również niechęć dzieci do

przebywania w domu tak, jakby atmos-
fera w nich panująca nie była przyciąga-
jąca. Nie będzie więc w przyszłości wzor-
ca bezpiecznego i ciepłego domu. Ogra-
niczona jest rola żony i matki, która za-
jęta pracą zawodową i społecznym udzie-
laniem się nie wnosi już w dom ciepła.
Ograniczona rola męża i ojca, który sam
zagubiony przestaje być autorytetem i
synonimem bezpieczeństwa oraz dobro-
bytu. Wielopokoleniowe rodziny żyjące
„na kupie” nie są może na miarę XXI
wieku, ale miały większe szanse na kul-
tywowanie tradycji rodzinnych i wzor-
ców rodzinnej miłości. Młode, niedo-
świadczone małżeństwa, żyjące często z
dala od bliskich, przypominają coraz czę-
ściej drzewa bez korzeni. Receptą na ten
stan rzeczy jest odnowienie wartości ro-
dzinnych w samej rodzinie. Godne pole-
cenia są stosy dobrej, dostępnej literatu-
ry na ten temat. Jednak o wiele ważniej-
sze jest samo nastawienie rodziców. Wie-
dząc o obiektywnych ograniczeniach,
tym bardziej powinni każdą wolną chwilę
poświęcić na pielęgnowanie swojego
małżeństwa i rodziny. Wielość czasu spę-
dzana poza domem zdecydowanie nega-
tywnie wpływa na małżeńską i rodzinną
więź. W ten sposób czas spędzany razem
trzeba koniecznie wykorzystać do mak-
simum.

Teoretyczne przygotowanie do życia w
rodzinie jest funkcją szeroko pojętej
oświaty w tym i Kościoła. Tu jednak
łatwo trafić na znaczne przeszkody. Te-
matyka małżeńska i rodzinna miała swo-
je miejsce w byłej VIII klasie. Cóż z tego
kiedy katecheci często spotykali się ze
stwierdzeniami: po co komu ta teoria,
skoro kiedy wrócę do domu to jest tak a
tak. Nawet zapamiętane treści miały małe
szanse na wykorzystanie w późniejszych
latach. Jedynie tam gdzie trafiły na
wsparcie domu dawały efekty. „Zakocha-
nej” młodzieży mówić o prawdziwej mi-
łości i odpowiedzialności za drugiego
człowieka, za przyszłą rodzinę, za poczę-
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Duszpasterskie odwiedziny
rodzin

C + M + B + 2018
Christus Mansionem Benedicat

(Chrystus Mieszkanie Błogosławi)

Data…...............................

Godz. rozpoczęcia kolędy..........…

Spotkajmy się
na wspólnej modlitwie!

Wzór
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Król Mi³oœci!!

Witam Was. Jestem osiołkiem, który
służył 2000 lat temu w Izraelu. Przewo-
ziłem bogatym ludziom bagaże podczas
podróży. Byłem silnym osłem i dumnym
z tego, że służyłem u bogaczy. Inne osły
przewoziły jakieś mało wartościowe rze-
czy a ja najczęściej miałem na swych ple-
cach cenne i drogie bagaże.

Pewnego razu wynajęli mnie trzej bo-
gaci mędrcy bym przewoził im bagaże
w drodze do pewnego Króla. Bardzo się
z tego ucieszyłem. Och, to takie przyjem-
ne przebywać w towarzystwie bogatych
mędrców i królów. Już sobie wyobraża-
łem ile kosztowności będę oglądać i jaki
będę dumny, gdy inne osły mnie będą
mijały.

Podczas podróży mędrcy byli bardzo
zajęci oglądaniem nieba i szukaniem
gwiazdy, w kierunku której szli, a ja całą
drogę myślałem, jaki będzie ten Król.
Wyobrażałem sobie, że jest bardzo bo-
gaty i ma złotą stajnię. Podróż była dłu-
ga i męcząca, bo wędrowaliśmy przez
pustynie. Warto się jednak trudzić, sko-
ro mieliśmy spotkać potężnego Króla.

Kiedy gwiazda, która nas prowadziła
była coraz jaśniejsza i wreszcie się za-
trzymała, drżałem z przejęcia. Zamkną-
łem oczy i już sobie wyobrażałem ten
pałac. Gdy zdjęli mi z pleców bagaż
otworzyłem oczy, i zdębiałem! Staliśmy
przed lichą stajenką! W środku na sianie
leżało Dziecko, a moi mędrcy się Jemu
kłaniali! Takiemu biednemu Niemowla-
kowi, który nawet nie miał porządnych
ubrań! Jego Rodzice też wyglądali bied-
nie. Ja się zdenerwowałem! To po to tak
się trudziłem i z dumą wędrowałem przez
pustynie by teraz się znaleźć w stajni za-
miast w pałacu! Myślałem, że mi się to
śni! Uparłem się też, że nie wejdę bliżej
do tej obrzydliwej stajni. Ja, który służy-
łem samym bogaczom mam się poniżyć
i wchodzić do jakiejś biednej zapadłej
nory, gdzie nawet porządnego żłóbka nie

ma… o nie!! Zaparłem się a wiecie, że
osły to potrafią.

Długo tak stałem pogniewany, ale nikt
na mnie nie zwracał uwagi. Wszyscy byli
zajęci tym małym Dzieckiem. Zauważy-
łem też, że każdy, kto bliżej podchodził
do Dziecka stawał się bardzo radosny i
miły. Pewnie dlatego nikt mnie nie po-
ganiał. Pomyślałem wtedy, że przecież
król to ktoś, kto jest bogaty i rządzi. To
małe Dziecko nie miało jednak nic a lu-
dzie jakby się zmieniali, gdy się z Nim
spotkali. Przypomniałem sobie wtedy, że
w drodze moi mędrcy coś mówili o Kró-
lu, który jest bogaty w Miłość. Wtedy
tego nie rozumiałem, ale teraz zobaczy-
łem, że można nie mieć nic i być Królem
Miłości. Podszedłem więc bliżej do Dzie-
ciątka i pokłoniłem się. Też chciałem
dostać tej Miłości i radości.

Od tego spotkania, wierzcie mi, żyje mi
się spokojniej, choć już jestem bardzo
stary i bogaci królowie dawno przestali
nawet zwracać na mnie uwagę. Ciągle
pamiętam to spotkanie, podczas którego
poczułem jak jestem kochany. I to daje
mi szczęście! B. Król



cie nowego życia – to zadanie dla tyta-
nów. Dopiero przed ślubem zaczyna coś
do kogoś docierać, ale często jest to
„musztarda po obiedzie”. Są nauki przed-
ślubne, są poradnie życia rodzinnego.
Często jednak korzystanie z nich jest
traktowane jako zło konieczne, lub w
najlepszym wypadku coś co by się przy-
dało, jednak zagonienie wokół formal-
nych spraw związanych z założeniem
rodziny zabiera ostatek czasu do dyspo-
zycji.

Jedynie więc zgodna współpraca „teo-
retyków” i rodziców może osiągnąć w
przyszłości pozytywne efekty. By się tak
stało rodzice powinni zadbać o ciągłe bu-
dowanie swojej rodziny. Potrzeba do tego
trochę wiedzy o podstawowych mecha-
nizmach psychologii rodziny.

Rodzina składa się z osób. Dojrzała ro-
dzina powinna składać się z dojrzałych
osób. Dojrzałość osoby to poznanie psy-
chologii swojej płci i prawidłowość ko-
munikowania się z innymi. Teoretycy
mówią o dojrzałości do małżeństwa w
trzech płaszczyznach: dojrzałości fizycz-
nej, dojrzałości emocjonalnej i dojrzało-
ści społecznej. Ta pierwsza jest jasna. Ta
druga to umiejętność kształtowania i pa-
nowania nad swoim życiem uczuciowym.
Polega ona na opanowaniu nieadekwat-
nych lęków i nie kontrolowanych reak-
cji. Ta trzecia wreszcie to umiejętność
aktywnego włączenia wspólnoty rodzin-
nej w życie społeczności. W niej mieści
się też zapewnienie rodzinie odpowied-
nich warunków życia i godnego miejsca
w rodzinie ludzkiej.

W pojęciu dojrzałości mieści się też
dojrzałość religijna. Nie sposób budować
dojrzałego małżeństwa i rodziny chrze-
ścijańskiej bez religijnej dojrzałości osób,
które ją tworzą. Nic więc dziwnego, że
Kościół zasadniczo wymaga od pragną-
cych zawrzeć sakramentalny związek
małżeński uprzedniego przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania. Jest to pewien ro-
dzaj zabezpieczenia, że kandydaci do

małżeństwa zostali wyposażeni w nie-
zbędne dla dojrzałości osoby Dary Du-
cha św. Sakramentalne małżeństwo nie
jest prostym podpisaniem umowy spo-
łecznej o prawnych konsekwencjach. Nie
jest też jedynie piękną, zewnętrzną cere-
monią. Nie chodzi również o ładne tło
dla zdjęć i filmów. U podstaw społecz-
nego nacisku na ślub w kościele leży czę-
sto jedynie jego zewnętrzna oprawa. W
związku z tym poznanie i akceptacja
istotnych cech małżeństwa chrześcijań-
skiego jest zdecydowanym wymogiem.
Warto przy okazji zauważyć, że cechy
małżeństwa chrześcijańskiego oparte są
o naturalne cechy wspólnoty osób. W
sakramencie małżeństwa są one podnie-
sione na wyższy poziom – Łaski.

Podstawą sakramentalnego małżeństwa
jest związek jednego mężczyzny i jednej
kobiety. Każdy inny wariant nie tylko nie
jest zgodny z prawem Bożym, lecz rów-
nież z naturą ludzką. Tak jak prawdziwą
miłością może obdarzać każdy każdego,
tak rodzina i więzy krwi zastrzeżone są
parze ludzkiej. Znane z historii przykła-
dy sprzeciwiania się tej zasadzie zawsze
prowadziły do tragedii. Konsekwencją
tak pojętego małżeństwa jest wierność i
nierozerwalność. Wspólnota małżeńska
podejmuje w społeczeństwie i Kościele
poważne i długofalowe zadania – nie
może jej zatem cechować żadna tymcza-
sowość. Sam proces usamodzielniania się
dzieci trwa cywilnie najmniej osiemna-
ście lat. Jest to zatem minimalna granica
konieczności trwałego związku rodzi-
ców. Biorąc pod uwagę jeszcze inne
czynniki potrzeba trwałego związku osią-
ga wymiar około dwudziestu pięciu lat.
Późniejsza potrzeba stabilizacji życiowej
i utrata społecznej aktywności naturalnie
przekreśla możliwość zaczynania wszyst-
kiego od nowa. Tę naturalność Kościół
podnosi do rangi przysięgi małżeńskiej.
Ostatnią cechą małżeństwa chrześcijań-
skiego jest zrodzenie potomstwa.

J.K.
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