


Hymn o miłości (1Kor 13, 1-13) 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów*, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał 
brzmiący. 2 gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką 
[możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. 3 I gdybym rozdał na 
jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie*, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie 
zyskał. 4 miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; 5 nie 
dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; 6 nie cieszy się z 
niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. 7 wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim 
pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 8 miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo 
jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. 9 po części bowiem tylko poznajemy, po części 
prorokujemy. 10 gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. 11 gdy byłem 
dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, 
wyzbyłem się tego, co dziecięce. 12 teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w 
twarz: teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany*. 13 tak* więc trwają wiara, 
nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość. 



JAKIE SĄ WSPÓŁCZEŚNIE 
ZAGROŻENIA DLA MIŁOŚCI 

MAŁŻEŃSKIEJ? 



JAKI RODZAJ MIŁOŚCI KREUJĄ 
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU? 



LUIGI I MARIA 
BELTRAME 
QUATTROCCHI  

• Luigi  

ur. 12 stycznia 1880  

w Katanii,  

zm. 9 listopada 1951;  

• Maria  

ur. 24 czerwca 1884  

we Florencji,  

zm. 26 sierpnia 1965 

 



LUIGI I MARIA BELTRAME QUATTROCCHI  

Oboje zaangażowani byli w chrześcijańskie wychowanie swoich dzieci, które zaowocowało 

powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. W codziennych obowiązkach i życiu rodzinnym, kościół 

dostrzegł u nich doskonałość postaw chrześcijańskich. Działalność apostolska Quattrocchich 

związana była z licznymi akcjami charytatywnymi, szczególnie z opieką akcji katolickiej nad 

chorymi; Maria wydała prócz tego szereg książek i artykułów o tematyce religijnej, jak np. Zbiór 

medytacji nad modlitwą pańską. Spisała też autobiograficzne wyznania na temat małżeńskiej 

drogi do świętości i miłości łączącej ją z Luigim, która przetrwała próbę śmierci. 

 





MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA „TO PRZEDE WSZYSTKIM MIŁOŚĆ NA WSKROŚ LUDZKA,  
A WIĘC ZARAZEM ZMYSŁOWA I DUCHOWA. (...) CHODZI NASTĘPNIE O MIŁOŚĆ PEŁNĄ, TO 

ZNACZY O TĘ SZCZEGÓLNĄ FORMĘ PRZYJAŹNI, POPRZEZ KTÓRĄ MAŁŻONKOWIE 
WIELKODUSZNIE DZIELĄ MIĘDZY SOBĄ WSZYSTKO,  

BEZ NIESPRAWIEDLIWYCH WYJĄTKÓW I EGOISTYCZNYCH RACHUB. (...)  
PRÓCZ TEGO MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA JEST WIERNA I WYŁĄCZNA AŻ DO KOŃCA ŻYCIA;  

TO ZNACZY JEST TAKA, JAK JĄ ROZUMIELI MAŁŻONKOWIE W TYM DNIU,  
W KTÓRYM, WOLNI I W PEŁNI ŚWIADOMI, WIĄZALI SIĘ WĘZŁEM MAŁŻEŃSKIM”. 

PAWEŁ VI, HUMANAE VITAE, 9 
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