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NIE ZMARNUJ CZASU TEGO 
Nikt nie jest bez grzechu.  
Grzech sam siebie karze.  
Nie rozpaczaj .  
Cierpienie, upadek dosięga każdego.  
Nie pozwól jednak, aby rozpacz 
rządziła twym życiem.  
Nie pozwól, aby cierpienie 
daremne było.  
Jezus upadał, chociaż był bez 
grzechu. 
Po trzykroć upadał. A ty nie 
miałbyś? 
Chcesz iść drogą bez bólu? 
Nie ma takiej drogi. 
Nawet jeśli jest, nie spotkasz Go 
tam.  
On idzie drogą Krzyża. Krzyż dźwiga. 
Tylko na tej drodze możesz Go 
spotkać.  
On nie chodzi drogą wygód.  
Nie ma Go tam.  
Upadasz, cierpisz-  
nie zmarnuj czasu tego.  
Jezus upadał, a Krzyż Go przygniatał.  
A bez winy był. 
Szukaj usilnie, szukaj Jego oczu! 
Tylko teraz oczy wasze mogą się 
spotkać.  
Tylko teraz drogi wasze mogą się 
skrzyżować. 
Mogą nawet się połączyć. 
Nie zmarnuj tego upadku.  
Nie zmarnuj tego cierpienia. 
Nie zmarnuj czasu ci danego. 
Może Jezus chce ciebie podnieść? 
Może chce cię umocnić? 
Pan Twój- Jezus. 
Musi jednak wiedzieć, że chcesz 
powstać. 
Powiedz Mu to! Powiedz! 
Może nie dostaniesz już drugiej 
możliwości spotkania 
i ominie cię taniec radości 
przygotowany dla ciebie  
przez Boga Ojca?         /Kema/ 
 
 
 

 

    

                 Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? 

Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Tak 

odpowiedział Pan Jezus faryzeuszom na ich zarzut, że uczniowie Chrystusowi 

nie zachowują żydowskich postów. 

Od chwili, kiedy Pan Młody – Jezus Chrystus dokonał dzieła odkupienia 

człowieka przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, rodzina Zbawiciela 

Świata – Kościół upamiętnia każdego tygodnia Jego wielkopiątkową trwogę 

konania; przygotowuje się również do trzech najświętszych dni w roku 

czterdziestodniowym Wielkim Postem. Post jako powstrzymanie się od 

wystawniejszego jedzenia, sposobu funkcjonowania, dokonywanie dzieł 

miłosierdzia, pokuta, przebaczenie, zmiana myślenia i działania jest jedną z 

form, obok modlitwy i jałmużny, przemieniającą, uszlachetniającą i 

przybliżającą człowieka do Pana Boga ; To zharmonizowanie swojego 

człowieczeństwa i poddanie ciała kierownictwu dobrze uformowanej duszy Jak 

chcę przeżyć tegoroczny Wielki Post? Co chcę zmienić? Co naprawić? 

Odpowiadamy sobie na te pytania, powinniśmy odpowiedzieć u progu tego 

czasu.  Kościół podaje nam wiele sposobów uszlachetniających nasze dusze. Są 

to m.in.: nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, rekolekcje parafialne. 

Zachęcam serdecznie, aby na te trzy zbawienne praktyki znaleźć i w tym roku 

czas. Módlmy się również za siebie nawzajem, abyśmy w naszym pragnieniu 

przemiany wytrwali.                      Ks. Marcin Staniszewski 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Parafii św. Jana godz. 16:30 i  18:00, Mortęgi  18:00 
Gorzkie Żale Parafia św. Jana, niedziela, godz. 16.00 
 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE: 07marcaI-11 marca. 07 III sobota- godz.17.00 ;  08 marca 
niedziela- g.8.00, 9.15 Mortęgi, 10.30, 12.00- dzieci, 17.00, Gorzkie Żale-16.00.  
9-10 marca-(poniedziałek-wtorek) dla dorosłych- godz.8.00 i 17.00,18.00 Mortęgi; 
dla dzieci- g.9.00 kl.1,2,3, godz.10.30 kl.4,5,6; 11 marca środa- dla dorosłych- 
8.00 i 17.00,18.00 Mortęgi, dla dzieci- godz.9.00 kl.1,2,3, gpdz.10.30 kl.4,5,6. 
 

   Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy     
Ogólna: Aby osoby prowadzące badania naukowe służyły dobru człowieka. 
Misyjna: Aby wyjątkowy wkład kobiety w życie Kościoła był zawsze doceniany. 

 
 

ADRES: 
Ul. Kupnera 22 
14-260 Lubawa 

Tel. (0-89) 645 39 60 

 

ODPUSTY: 
1.Narodzenie św. 

  Jana Chrzciciela 

  24 czerwca 
2.Michała Archanioła 

  29 września 

 

MSZE ŚWIĘTE: 
Dni powszednie 

7.00 i 17.00 

Niedziele i święta 
8.00 10.30 12.00 17.00 

święta „zniesione” 

7.00   9.00     17.00 
-.     

 ADORACJA  

 NAJŚWIĘTSZEGO 

 SAKRAMENTU: 
 Czwartek 15.00 – 17.00 

 

SAKRAMENT 

 POJEDNANIA: 
 Czwartek 15.00-17.00 

 i przed każdą Mszą św. 

 

NABOŻEŃSTWA: 

 
- NOWENNA DO MB 

  NIEUSTAJĄCEJ          

POMOCY 

  środa godz. 17.00 

 

- DO MIŁOSIERDZIA 

  BOŻEGO 

  piątek  godz. 16.45 
 

-DO NAJŚW. SERCA P. 

JEZUSA, MSZA ŚW. Z 

MODLITWĄ O 

UZDROWIENIE i 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  

LOURDZKIE 

p-szy piątek godz.17.00 

 

-DO NIEPOKALANEGO 

SERCA MARYI 

  p-sza sobota  godz. 6.30 

  

-KU CZCI BŁ. JP II  

Z UCZCZENIEM 

RELIKWII 
16 dzień m-ca godz.17.00 

 

- KU CZCI ŚW. O. PIO 

Trzecia niedziela miesiąca 
po Mszy św. godz. 17.00 

 

KANCELARIA 

 PARAFIALNA 

CZYNNA 
 15.30 - 16.30 

oprócz czwartku 

i po każdej Mszy św. 
 

Redakcja gazetki zaprasza 

chętnych do współpracy. 
Kontakt z księdzem 

proboszczem. 

 

PRZECZYTAŁEŚ – 

PODAJ  DALEJ 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
BÓG ZAPŁAĆ! 

 

 

 
cd. Katechezy Św. Jana Pawła II 
Wskazuje bowiem na to, że w każdym zjednoczeniu małżeńskim mężczyzny i kobiety zostaje na 
nowo odkryta pierwotna świadomość jednoczącego znaczenia ciała w jego męskości i kobiecości , 
przez co tekst biblijny wskazuje jednocześnie na to, że w każdym z takich zjednoczeń  odnawia się 
w pewien sposób tajemnica stworzenia w całej głębi i żywotnej mocy: Wzięta z mężczyzny, jako 
ciało z jego ciała” kobieta staje się następnie żoną, a przez swoje macierzyństwo matką żyjących, 
jako że jej macierzyństwo ma także w nim swój początek. Rodzenie ma swoje korzenie  w 
stworzeniu i za każdym razem odtwarza jego tajemnicę.  
Temu tematowi będzie poświęcone specjalne rozważanie: „Poznanie i rodzenie”. Trzeba będzie 
odwołać się w nim do jeszcze innych elementów tekstu biblijnego. Przeprowadzona dotąd analiza 
znaczenia pierwotnej jedności , ukazuje w jaki sposób od początku ta jedność mężczyzny i kobiety, 
ściśle związana z tajemnicą  stworzenia zostaje także dana jako obowiązek w perspektywie 
wszystkich następnych czasów.  
 
 
UŚMIECHNIJ SIĘ  WIDZIALNE ZNAKI. Nauczyciel religii pyta uczniów o sakramenty. – Jakie są 
widzialne znaki podczas Eucharystii? -  Wino i chleb –pada odpowiedź.  A jakie są widzialne znaki 
chrztu? Uczeń, który miał sporo młodszego rodzeństwa, odwołuje się do swojego doświadczenia i 
odpowiada: - Kawa i ciasto.  
 
MÓWIĄ WIELCY  Zakładaj głęboko fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko. /św. 
Augustyn/. 
 
SŁOWO OJCA ŚW.  FRANCISZKA Wielki Post Jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i 
poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jest jednak czasem łaski.  
 

 

 

RUCHY I 

STOWARZYSZENIA: 

 

1. SŁUŻBA 

LITURGICZNA 

2. SCHOLA PARAFIALNA 

3. ODNOWA W DUCHU 

ŚWIĘTYM 

      - w każdą środę o g. 

18.00 

4. GRUPA 

MŁODZIEŻOWA 

„PRZYJACIELE JEZUSA”  

       - w każdy piątek o g. 

19.00 

5. WSPÓLNOTA ŻYWEGO 

RÓŻAŃCA 

   z Lubawy, Tuszewa i 

Fijewa - w każdą pierwszy 

wtorek m-ca po Mszy św. 

wieczornej,          

z Mortąg -w każdy ostatni 

czwartek  

m-ca o godz.16.30 
 

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ: 

 

CHRZTY 

Hubert Łukaszewski 21 II 
Hubert Krefft 28 II 
odbywają się w czwartą sobotę miesiąca na Mszy św. o 

godz.17.00. Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka oraz 

zaświadczenia rodziców chrzestnych, że są wierzący i 

praktykujący. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby 

bierzmowane, żyjące w związkach sakramentalnych.  

 

BIERZMOWANIE odbywa się raz w roku. We wrześniu 

młodzież trzeciej klasy gimnazjum rozpoczyna na katechezie 

szkolnej przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu. Młodzież 

wraz z rodzicami spotyka się raz w miesiącu na wieczorach 

skupienia w kościele, a bezpośrednio przed otrzymaniem 

sakramentu poznaje owoce Ducha Świętego, 

 

ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele. 

Szymon Rzentarski i Natalia Skibicka 22 XI 2014 

 

POGRZEBY   
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 

Mirosław Karczewski 9 II (+5 II) 
Maria Karczewska 17 II (+14 II) 
 

 

Adres Redakcji: PARAFIA SS. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA 14-260 Lubawa ul. Kupnera 22 
Redaguje zespół pod opieką ks. Marcina Staniszewskiego – proboszcza.  Archiwalne numery gazetki dostępne na życzenie. 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk w całości lub częściach tylko za zgodą Redakcji. 



 

LITURGIA SŁOWA 

 

08III- III Niedziela Wielkiego Postu, 
Wi20,1-47;Ps19;1Kor122-25;J2,15-25 I 
uwierzyli słowu, które wyrzekł Jezus. 
15III-IV Niedziela Wielkiego Postu, 
2Km36,14-16.19-23;Ps137;Ef2,4-
10;J3,14-21Aby każdy, kto w Niego 
wierzy, miał życie wieczne.  
!9III- czwartek, św. Józefa, Oblubieńca 
NMP, Uroczystość,2Sm7,4-5a.12-
14a.16;Ps89;Rz4,13.16-18.22;Mt1,16.18-
21.24a(Łk2,41-51a) 
22III- V Niedziela Wielkiego Postu, 
Jr31,31-34;Ps51;Hbr5,7-9;J12,20-33Jeżeli 
ziarno pszenicy nie obumrze… 
25III- środa, Zwiastowanie Pańskie, 
uroczystość, Dzień Świętości Życia, 
Iz7,10-14;Ps40,Hbr10,4-10;Łk1,26-38. 
29III- Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, 
przejście na czas letni, Procesja:Mk11,1-
10(J12,12-16)Msza:Iz50,4-7;Ps22;Flp2,6-
11;Mk14,1-15,47Zostańcie tu i 
czuwajcie. 
 

SŁOWO  NA NIEDZIELĘ  

 

08 III- III Niedziela Wielkiego Postu 
J2,15-25 Czasem wydaje się, że mowa 
Jezusa – Tak często niepojęta, trudna, 
daleka- wcale nas nie dotyczy. Tak 
jednak nie jest! Przeciwnie. Każde 
zawarte w niej słowo skierowane jest do 
konkretnego człowieka. Do przyjęcie 
Bożego wezwania, do jego zrozumienia, 
do czynienia go programem życia 
potrzebna jest wiara. Wiara, dzięki  
której przychodzi z pomocą dający 
światło poznania Duch Pocieszyciel. 
Wiara w Boże słowo, budząc pragnienie 
pójścia za jedynym nauczycielem  nadaje 
właściwy sens egzystencji człowieka. W 
słowie Bożym poznajemy Boga i samych 
siebie. Poznajemy jedyny i ostateczny cel 
naszego życia: Jezusa Mistrza, Drogę, 
Prawdę i Życie. Uwierzyć słowu Jezusa to 
nie tylko uznać je za prawdziwe. Trzeba 
jeszcze w pełni się z nim utożsamić. 
Trzeba życiem dawać świadectwo jego 
autentyczności. Kto uwierzył Bożemu 
słowu, musi stać się jego odbiciem. Musi 
przekazywać Bożą prawdę wszędzie tam, 
gdzie jej światło jeszcze nie dotarło.  
 
15 III- IV Niedziela Wielkiego Postu 
J3,14-31 Smutna rzeczywistość śmierci 
na stałe wpisała się w ludzką 
egzystencję. Jednak w zamyśle Stwórcy 
człowiek przeznaczony jest do życia. 
Ludzkość sprzeciwiając się Bogu, sama 

pozbawiła się tego przywileju. Bóg 
jednak nigdy nie zmienia swoich 
odwiecznych postanowień, dlatego raz 
jeszcze wyciągnął miłosierną dłoń do 
człowieka i postanowił naprawić jego 
błąd. Wymagało to wielkiej ofiary: życie 
Jezusa złożone za życie świata. Jezus 
pokonał śmierć, aby każdy, kto w Niego 
uwierzy miał życie wieczne, życie w 
komunii z Bogiem, życie, które trwa na 
wieki. Ludzie podejmując coraz to nowe 
wysiłki, aby przedłużyć swoją ziemską 
egzystencję, aby pokonać siły natury, 
często zapominają o tym, że życie nie 
kończy się wraz ze śmiercią. Że może 
trwać nadal, że może trwać wiecznie. 
Aby w nim uczestniczyć i na wieki 
zjednoczyć się ze Stwórcą, wystarczy 
spełnić jeden warunek: uwierzyć w Syna 
Bożego, uznać Jego zbawcze 
posłannictwo i wytrwale podjąć trud 
naśladowania swego Boskiego Mistrza.  
22 III- V Niedziela Wielkiego Postu 
J12,20-33 Ziarno wrzucone w ziemię 
tylko wtedy wyda plon i da początek 
nowemu życiu, gdy samo obumrze. 
Nawet Chrystus, aby przynieść owoc w 
postaci odkupienia, zmartwychwstania i 
życia wiecznego, musiał cierpieć, umrzeć 
i być złożony do grobu. Dlaczego musiał? 
Bo Jego miłość do człowieka nie 
pozwoliła Mu patrzeć biernie na rzesze 
dusz pozbawionych nadziei. Jezus mówi: 
„Kto chce Mi służyć, niech idzie za Mną”, 
dlatego każdy, kto nazywa siebie 
uczniem Chrystusa, musi być gotowy na 
przebycie tej samej, jakże bolesnej drogi 
krzyżowej. Pójście za Jezusem wymaga 
radykalnego porzucenia wszystkiego, co 
może być przeszkodą oddzielającą 
człowieka od Boga. Uczeń Chrystusa, 
porzucając wszystko, musi obumrzeć. 
Dlaczego musi? Bo nie może milczeć 
wobec wezwania Jezusa, który do tego 
stopnia go pokochał, że oddał za niego 
swoje życie. Umrzeć dla Chrystusa to 
narodzić się powtórnie i stać się ziarnem 
w Jego dłoni, ziarnem rzucanym w 
ziemię świata, aby wszyscy uwierzyli, że 
Jezus jest Panem.  
29III- Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
Mk14,1-15 W straszliwej godzinie 
trwogi, Jezus czekając na ostatni akt 
swojego ziemskiego życia , zdjęty 
strachem modlił się w Ogrodzie 
Oliwnym. Jak bardzo potrzebował 
wówczas wsparcia uczniów, jak bardzo 
potrzebował wówczas ich obecności , 
spojrzenia, miłości. Prosił, by nie 

odchodzili, by wytrwali z Nim do 
końca tej ciężkiej próby wierności  
woli Ojca i miłości do ludzi. Bóg 
prosi człowieka: „Nie odchodź! 
Zostań ze Mną do końca”. Czy 
można odrzucić prośbę samego 
Boga? Jezus potrzebuje 
człowieka, przecież ten cały trud 
podjął ze względu na niego. 
Dlatego chce, aby człowiek 
pomógł Mu nieść ten wielki krzyż 
cierpienia, aby pomógł Mu 
pokonać rozlewające się morze 
nienawiści i strachu. Jezus chce, 
abyś pomógł Mu zbawić świat, 
abyś przyłożył rękę do miecza w 
walce przeciwko wszelkiemu złu. 
Chce, byś trwał przy Nim, byś 
czuwał, byś szedł z Nim ramię w 
ramię, a wtedy On pomoże ci 
nieść twój krzyż, wesprze cię w 
chwilach utrapienia i 
przeprowadzi cię także przez 
ostatnią próbę, ze śmierci 
przeprowadzi cię do radości 
zmartwychwstania.  
 
KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA II 

TEOLOGIA MAŁŻEŃSTWA. 

KATECHEZA  Św. JANA PAWŁA II. 
JEDNOŚĆ I NIEROZERWALNOŚĆ 
MAŁŻEŃSTWA W ŚWIETLE 
„POCZĄTKU”. Pamiętamy, że 
Chrystus zapytany o jedność i 
nierozerwalność małżeństwa 
odwołał się do tego, co było „na 
początku”. Przytoczył słowa 
zapisane w pierwszym rozdziale 
Księgi Rodzaju. Dlatego w toku 
niniejszych rozważań staramy się 
wniknąć we właściwy sens tych 
słów i tych rozdziałów. Znaczenie 
pierwotnej jedności człowieka , 
którego Bóg stworzył jako 
„mężczyznę i niewiastę” , 
rozumie się, poznając człowieka  
w całym wyposażeniu jego istoty, 
czyli w całym bogactwie tej 
tajemnicy stworzenia, która 
znajduje się u podstaw 
antropologii teologicznej. To 
poznanie, czyli poszukiwanie 
ludzkiej tożsamości tego, który 
na początku jest „samotny”, 
winno zawsze przechodzić przez 
dwoistość, „wspólnotę”. 
Pamiętamy zdania z Księgi 
Rodzaju 2,23: „mężczyzna 
powiedział: Ta dopiero jest kością 
z moich kości i ciałem z mego 

ciała! Ta będzie się zwała 
niewiastą, bo ta z mężczyzny 
została wzięta”. W świetle tego 
tekstu rozumiemy, że poznanie 
człowieka przechodzi przez 
męskość i kobiecość , 
stanowiące dwa „wcielenia”  tej 
samej metafizycznej samotności 
wobec Boga i świata – jako dwa 
sposoby „bycia ciałem” i 
jednocześnie człowiekiem. które  
wzajemnie się uzupełniają – jako 
dwa dopełniające się wymiary 
samoświadomości i 
samookreślenia i równocześnie 
jako dwie uzupełniające się 
świadomości znaczenia ciała. 
Tak, jak już ukazuje Księga 
Rodzaju2,23 , kobiecość 
odnajduje w pewnym sensie 
samą siebie wobec męskości , 
podczas gdy męskość 
potwierdza się przez kobiecość 
Właśnie funkcja płci, która w 
pewnym sensie jest 
„konstytutywna dla osoby” ( nie 
tylko jest atrybutem osoby) 
ukazuje, jak głęboko człowiek z 
całą swoją samotnością 
duchową , z jedynością i 
niepowtarzalnością właściwą 
osobie, jest ukonstytuowany 
przez ciało jako „on” lub „ona”. 
Obecność składnika kobiecego 
obok męskiego – i razem z nim- 
ma znaczenie wzbogacające dla 
człowieka w całej perspektywie 
jego historii łącznie z historią 
zbawienia. Cała ta nauka o 
jedności została  już wyrażona 
pierwotnie w Księdze Rodzaju 
2,23. Jedność, o której mówi 
Księga Rodzaju 2,24 „i będą 
oboje jednym ciałem” jest bez 
wątpienia tą jednością, która 
wyraża się i urzeczywistnia w 
akcie małżeńskim. 
Sformułowanie biblijne, w 
najwyższym stopniu zwięzłe i 
proste, wskazuje na płeć, na 
kobiecość i męskość jako na 
cechę człowieka- mężczyzny i 
kobiety- która pozwala im, kiedy 
stają się jednym ciałem, poddać 
jednocześnie całe swoje 
człowieczeństwo 
błogosławieństwu płodności. 
Jednakże cały kontekst tego 
lapidarnego sformułowania nie 

pozwala nam zatrzymywać się na 
powierzchni płciowości ludzkiej, nie 
pozwala nam traktować ciała i płci 
poza pełnym wymiarem człowieka i 
„komunii osób” ale zobowiązuje nas 
„od początku” do dostrzegania pełni i 
głębi właściwych tej jedności, jaką 
mężczyzna i kobieta winni stanowić w 
świetle objawienia ciała. Stąd przede 
wszystkim wyrażenie perspektywiczne, 
które mówi: „człowiek złączy się ze 
swoją żoną” tak ściśle, „ że będą oboje 
jednym ciałem” , skłania nas zawsze, 
byśmy zwrócili się do tego, co tekst 
biblijny wyraża wcześniej w 
odniesieniu do zjednoczenia w 
człowieczeństwie, które łączy kobietę i 
mężczyznę w samej tajemnicy 
stworzenia. Słowa Księgi Rodzaju 2,23 
dopiero co przeanalizowane, 
wyjaśniają to pojęcie w sposób 
szczególny. Mężczyzna i kobieta 
jednocząc się ze sobą w akcie 
małżeńskim, tak ściśle, że „stają się 
jednym ciałem”, odkrywają, można 
powiedzieć, za każdym razem, i w 
sposób specjalny tajemnicę stworzenia 
wracając w ten sposób do tego 
zjednoczenia w 
człowieczeństwie(„ciało z mego ciała i 
kość z moich kości”), które pozwala im 
rozpoznać się wzajemnie i- jak za 
pierwszym razem- nazwać się po 
imieniu. To znaczy, na nowo przeżyć w 
pewnym sensie pierwotną dziewiczą 
wartość człowieka, która wyłania się z 
tajemnicy jego samotności wobec boga 
i wśród świata. Fakt, że stają się 
„jednym ciałem” jest potężną więzią, 
ustaloną przez Stwórcę, dzięki której 
odkrywają oni swoje człowieczeństwo , 
zarówno w pierwotnej jedności, jak i w 
dwoistości tajemniczego wzajemnego 
przyciągania. Płeć jednaj jest czymś 
więcej, niż tajemniczą siłą cielesności 
ludzkiej, która działa jakby na mocy 
instynktu. Na poziomie człowieka i we 
wzajemnej relacji osób, płeć wyraża 
zawsze nowe przekroczenie granicy 
samotności człowieka związanej z 
konstytucją jego ciała i rozstrzyga o 
jego pierwotnym znaczeniu. To 
przekroczenie zawiera zawsze w sobie 
pewne przyjęcie samotności ciała 
drugiego „ja” jako własnej. 
Dlatego jest ono połączone z wyborem. 
Samo sformułowanie Księgi Rodzaju 
2,24 wskazuje nie tylko na to, że istoty 
ludzkie stworzone jako mężczyzna i 

niewiasta zostały stworzone dla 
jedności, lecz także, że właśnie ta 
jedność  przez którą stają się „jednym 
ciałem”, ma od początku charakter 
zjednoczenia, które wypływa z 
wyboru.  Czytamy: „dlatego to 
mężczyzna opuszcza ojca swego i 
matkę swoją i łączy się ze swą żoną” 
Jeżeli człowiek z natury należy do ojca 
i do matki, na mocy urodzenia, to 
„jednoczy się z żoną” (lub z mężem), z 
wyboru. Tekst Księgi Rodzaju2,24 
określa taki charakter więzi 
małżeńskiej w odniesieniu do 
pierwszego mężczyzny i do pierwszej 
kobiety, ale równocześnie czyni to 
także w perspektywie całej ziemskiej 
przyszłości. Dlatego w swoim czasie 
Chrystus powoła się na ten tekst jako 
na tak samo aktualny w Jego epoce. 
Ukształtowani na obraz Boży, także o 
ile tworzą autentyczną wspólnotę 
osób, pierwszy mężczyzna i pierwsza 
kobieta powinni stanowić początek i 
wzór dla wszystkich mężczyzn i kobiet 
, którzy w jakimkolwiek czasie będą 
jednoczyć się ze sobą tak ściśle, że 
będą „jednym ciałem” . Ciało, które 
przez swoją męskość lub kobiecość  
od początku pomaga obojgu(„pomoc 
jemu podobna”) znaleźć się we 
wspólnocie osób staje się w sposób 
szczególny  elementem 
konstytutywnym ich zjednoczenia, 
kiedy stają się mężem i żoną. To 
jednak dokonuje się przez wzajemny 
wybór. Ten właśnie wybór stanowi 
umowę małżeńską między osobami, 
które jedynie na tej podstawie stają 
się „jednym ciałem”.  
Odpowiada to strukturze samotności 
człowieka, a konkretnie „dwoistej 
samotności” . Wybór jako wyraz 
samostanowienia, opiera się na 
Fundamencie tej struktury, czyli na 
fundamencie jego świadomości. 
Tylko na podstawie struktury 
właściwej człowiekowi, jest on 
ciałem, a przez ciało także mężczyzną 
i kobietą. Kiedy oboje jednoczą się ze 
sobą tak ściśle, że „stają się jednym 
ciałem”, ich zjednoczenie małżeńskie 
zakłada dojrzałą świadomość ciała. 
Co więcej, zawiera ono w sobie 
szczególną świadomość znaczenia 
tego ciała we wzajemnym oddaniu 
się osób. Również w tym sensie 
Księga Rodzaju 2,24 jest tekstem 
perspektywicznym.  


