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JAN PAWEŁ II 

 

 

ODWIECZNY ZAMIAR MIŁOŚCI  

 

 

Drodzy Nowożeńcy! 

Wkrótce wypowiecie słowa sakramentalnego przyrzeczenia, mocą którego staniecie 

się wobec Boga i Kościoła małżonkami w Chrystusie Jezusie. Są to słowa zwięzłe (znacie je 

pewnie na pamięć), ale ich znaczenie, ich ciężar gatunkowy, ich moc jednocząca, są 

szczególnie wielkie. Przyrzekając sobie wzajemnie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, 

nie tylko potwierdzicie to, o czym teraz świadczą wasze młode serca, ale równocześnie 

położycie fundamenty pod budowę domu waszej wspólnej przyszłości. Człowiek musi 

mieszkać na ziemi, i dla zamieszkania tutaj potrzebuje nie tylko budynku zbudowanego na 

fundamencie materialnym; potrzebuje dzisiaj fundamentu duchowego. Miłość, wierność i 

uczciwość małżeńska stanowią ten jedyny fundament, na którym można oprzeć wspólnotę 

małżeńską, fundament, na którym można zbudować mieszkanie duchowe dla przyszłej 

rodziny. 

My wszyscy, tutaj zgromadzeni, przywiązujemy wielką wagę do tych słów, które 

wkrótce wypowiecie. Wiemy, jaką wartość mają te słowa dla was osobiście i jednocześnie, 

jak one są ważne dla Kościoła i dla społeczeństwa. 

Jednego życzymy wam w tym dniu i nade wszystko modlimy się o to do Boga: aby te 

słowa stanowiły zasadę całego waszego życia; abyście zdołali, przy pomocy łaski Bożej, 

urzeczywistnić je w waszym życiu, zachowując obustronnie to uroczyste ślubowanie, które 

dzisiaj, wobec Boga wzajemnie sobie wyrazicie. 

Niech Chrystus będzie zawsze z wami. Nie odwracajcie nigdy oczu od Niego. 

Szukajcie Go myślą, sercem i modlitwą, aby On kierował waszą młodzieńczą miłość ku tym 

wielkim zadaniom, za które od dzisiaj począwszy przyjmujecie odpowiedzialność. I nowi 

ludzie - wasze dzieci, przyszły owoc waszego zjednoczenia - niech świadczą, że wiernie 

wypełniacie odwieczny zamiar miłości samego Stwórcy; i kolejno niech one znajdują, przez 
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was, drogę do Chrystusa i do Jego Kościoła. W ten sposób okażecie wdzięczność Bogu za 

miłość, którą On wzbudził w waszych sercach i którą pozwala wam dzisiaj wyrazić i 

potwierdzić tym wielkim sakramentem. 

 

                                                                                                                                                                             

 


