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U Zbliżamy się do rubinowej rocz-
nicy, gdyż jesteśmy małżeń-

stwem już od 38 lat. Doczekaliśmy 
się dwóch synów i trójki wnucząt. 
Jesteśmy katolikami, co nam w życiu 
bardzo pomaga, nadając mu pra-
widłowy kurs. Duch miłości zawarty 
w naszej wierze pomaga nam w na-
szej ludzkiej ułomności niwelować 
różnice charakterów. Na początku 
naszego związku byłem osobą pre-
tensjonalną, choleryczną, kiedy coś 
mi nie wychodziło, potrafiłem okazać 
rozgoryczenie. Jednak z upływem lat 
i wspólnie przemodlonych różańców 
moje nastroje znacznie się ostudziły. 
Dziś potrafię przeprosić, wybaczyć, 
okazać zrozumienie, wyrozumiałość, 
opanowanie. Czasami było trudno, 
piętrzyły się różnorakie problemy, 
jednak miłość wszystko nam wytłu-
maczyła. Ofiara Chrystusa pozwala 
lepiej zrozumieć trudny czas, a na 
koniec zawsze po burzy wychodzi 
słońce. Nasz Pan jest dobry! Prócz 
krzyża rozdaje również prezenty. Dla 
mnie największym prezentem było 
to, że spotkałem na swojej życiowej 
drodze Janeczkę. Przyjąłem ten dar 
z wdzięcznością i do dzisiaj jestem 
szczęśliwy. 

Miłość zaczyna się od fascyna-
cji drugą osobą. Nie inaczej było w 
naszym przypadku. Na początku fa-
scynowałem się tym, jak Janina jest 
mądra. Byłem pewny, że nie spotka-
łem wcześniej tak dobrej dziewczy-
ny jak ona. Nie bez znaczenia było 
również to, że podobała mi się jako 
kobieta. Z czasem wypracowaliśmy 
umiejętność wzajemnego porozu-
mienia, a za tym przyszła zdolność 
wybaczania. W małżeństwie liczą 
się też drobne gesty. Jednym z nich 
jest to, że od wiosny do jesieni co 
tydzień kupuję mojej żonie kwia-
ty. Finansowo bywało różnie, choć 
śmiem twierdzić, że Pan Bóg nam 
błogosławi. Kiedy jednak przycho-
dziły chude lata, w najmniejszym 
stopniu nie miało to wpływu na na-
sze relacje. Nasz związek budowany 
na gruncie wiary i pokory rozwija 

się prawidłowo. Od początkowej fa-
scynacji i zrozumienia, że jesteśmy 
osobami nie pozbawionymi ludz-
kich ułomności, przeszliśmy do eta-
pu wzajemnej akceptacji. 

Jestem żywiołowym, otwartym 
i emocjonalnym człowiekiem, czemu 
wszędzie daję wyraz. Dlatego wszy-
scy dookoła wiedzą, że kocham żonę. 
Nieraz spotykam kogoś, kto narzeka 
na swoją drugą połówkę. Ja natomiast 
zawsze mówię, że mam najlepszą żonę 
na świecie. Nie używam przy tym 
określeń obraźliwych typu: „moja 
stara”. Dla mnie takie słowa nie ist-
nieją. Zawsze zwracam się do Janecz-
ki z szacunkiem, na który zasługuje, 
często pieszczotliwie lub zdrobniale: 
„moje słoneczko” „mój kwiatuszku”, 
„moje kochanie”. Takie wzajemne 
odnoszenie się w naszym związku 
jest normą. Tak samo postępuje moja 
żona. Nie wstydzimy się okazywania 
uczuć, spacerowania za rękę, uśmie-
chania się i patrzenia sobie wzajemnie 
głęboko w oczy, przytulania. Zgodnie 
uważamy, że są to takie komponenty 
naszego związku, które go cementują 
i sprawiają, że nasze małżeństwo 
śmiało możemy nazwać udanym. 

To też próbowaliśmy przekazać 
naszym synom, których rzetelnie 

wychowaliśmy w wierze chrześcijań-
skiej. To nie tylko kwestia tradycji, ale 
i praktyki, która sprawdziła się w na-
szym życiu. Obaj byli ministrantami, 
starszy przez jakiś czas zajmował się 
bierzmowanymi. Obaj są blisko Pana 
Boga, któremu służą w Kościele ka-
tolickim. Co zrobią z tym depozytem 
dalej, nie wiemy… Ufamy jednak, że 
wezmą z nas przykład i będą starali 
się nie zawieść Pana Boga i swoich 
bliskich. Oni też widzą, jaka jest rela-
cja między nami. 

Czy się kłócimy? Ależ oczywiście. 
Nieraz wybucham lub znajdują się 
inne zarzewia konfliktów, ale u nas 
kłótnie nie trwają długo. Wybacza-
my, machamy ręką i idziemy dalej, 
ponieważ życie już samo w sobie jest 
na tyle trudne, że nierozsądnym by-
łoby jeszcze własnoręcznie dorzucać 
kamyczków do własnego ogródka. 
Inną kwestią jest to, że nie potrafi-
my długo bez siebie funkcjonować. 
Przytulanie, rozmowy, gesty, spojrze-
nia są dla nas niczym powietrze. Stąd 
w naszym związku nie ma czegoś 
takiego jak „ciche dni”. Urazy szyb-
ko odchodzą w niepamięć. Bardzo 
pomaga nam w tym wspólna mod-
litwa.  

 Janina i Jacek Trębiccy

Nasze małżeństwo 
od początku było 
oparte na Panu Bogu
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Od pięciu lat posługuję jako tzw. 
doradca duchowy w jednej ze 

wspólnot Equipes Notre Dame. Za-
łożycielem ruchu był francuski ka-
płan Henri Caffarel, który w 1939 r. 
spotkał się z pierwszą wspólnotą 
czterech małżeństw. To spotkanie 
tak wspominał: „Będąc świadomymi 
chrześcijanami, nie chcieli oni prze-
żywać swojej miłości w oddzieleniu 
od wiary. (…) Słuchając ich, odgad-
łem z łatwością, że mógłbym ich za-
wieść, jeśli w odpowiedzi dałbym im 
tylko oficjalną definicję moralności. 
(…) Niemniej jednak miałem prze-
konanie, że ponieważ miłość jest da-
rem Boga, a małżeństwo było insty-
tucją zamierzoną przez Niego, więc 
Boski zamysł na miłość i małżeństwo 
musi nieść nieskończenie więcej głę-
bi, niż ci młodzi mężczyźni i kobiety 
mogli sobie wyobrazić. Moja odpo-
wiedź brzmiała: Zacznijmy szukać 
razem, połączmy siły i wyruszmy 
w odkrywczą podróż”.

Wspólna podróż sprawiła, że ruch 
przeniósł się do innych krajów Euro-
py i świata. W 2009 r. Ruch Equipes 
Notre Dame działał w 70 krajach 
świata, liczył ponad 10 000 Ekip, gro-
madził przeszło 60 000 małżeństw 
i 7 000 kapłanów jako doradców du-
chowych. Do Polski przywędrował 
na początku XXI wieku.

Formacja ruchu obejmuje trzy 
płaszczyzny: ludzką, duchową i in- 
telektualną. Praca małżonków na 
tych trzech płaszczyznach, w opar-
ciu o konkretne zadania tzw. punk-
ty wysiłku, ma zagwarantować ro- 
zwój na drodze wiary. Podejmowa-
nie ich zmienia małżonków, roz-
wijając ich duchowe życie małżeń-
skie, które zbliża do Boga, do siebie 
nawzajem i do innych ludzi.

Wśród podejmowanych każde-
go dnia „punktów wysiłku” ważną 
rolę odgrywa modlitwa, prakty-
kowana w wymiarze osobistym 
i we wspólnocie małżeńskiej (ro-
dzinnej). Przenosi się ona także 
na grunt konkretnej Ekipy (grupki 
4-6 małżeństw), które spotykają się 
każdego miesiąca między innymi 
na wspólną modlitwę. Ruch zakła-
da także uczestnictwo w rekolek-
cjach, zaangażowanie w życie pa-
rafii oraz w ogóle w życie Kościoła 
jako wspólnoty wierzących. 

Towarzysząc małżeństwom kon-
kretnej Ekipy, porusza mnie walka, 
jaką podejmują o modlitewne kształ-
towanie relacji z Bogiem. Biorąc pod 
uwagę, że w tej akurat wspólnocie 
skupione są małżeństwa młode, bo-
rykające się z wieloma problemami 
(mieszkaniowymi, zawodowymi, fi- 
nansowymi), mające często kilko-
ro dzieci w różnym wieku, ta walka 
o znalezienie czasu i sił na modlitwę, 
indywidualną czy rodzinną, przybie-
ra niekiedy wymiar heroizmu. Moż-
na jednak dostrzec, w jaki sposób już 
samo zmaganie, nawet jeśli niekiedy 
kończy się przegraną, przynosi do-
bre owoce. Niekiedy walka wiąże 
się z konkretnymi postanowienia-
mi, które małżonkowie, często przy 
wsparciu swoich dzieci, starają się 
zrealizować. Często dzieci mobilizu-
ją rodziców do modlitwy, pójścia na 

Eucharystię czy skorzystania z sakra-
mentu spowiedzi. 

Jako pomoc w tym zmaganiu 
dostrzegam świadomość dwóch 
prawd, które przyjęte przez małżon-
ków pomagają kształtować ducha 
modlitwy, a przez to budują relację 
z Bogiem i wszelkie relacje między-
ludzkie. Pierwsza dotyczy faktu, 
że małżeństwo nie jest wyłącznie 
sprawą ludzką. To, że dwoje ludzi 
spotkało się, poznało i pokochało, 
podjęło decyzję o małżeństwie, to 
nie tylko ich pomysł na życie, ale 
także i przede wszystkim działanie 
łaski Bożej. Taki jest sens przyj-
ścia pary narzeczonych do kościoła 
w dniu ślubu i proszenie Boga, aby 
On jako Stwórca pobłogosławił to, 
co zaistniało w życiu dwojga ludzi. 
By ich połączył swoją łaską i sakra-
mentalnym błogosławieństwem.

Druga prawda wypływa z pierw-
szej. Mówi ona o tym, że małżeństwo 
buduje odpowiedzialność małżon-
ków za siebie i za swoje wzajemne 
zbawienie. To nowożeńcy ślubują 
sobie i przyrzekają Panu Bogu. Od 
dnia ślubu na mocy sakramentu, 
w imię miłości, są odpowiedzial-
ni za swoje wzajemne zbawienie. 
Są odpowiedzialni za drugą osobę, 
a razem za zbawienie dzieci, jeśli 
tymi obdarza ich Bóg. 

Widzę, że jeśli małżonkowie 
o tych dwóch płaszczyznach pa-
miętają, walka o modlitwę we 
wszystkich wymiarach przycho-
dzi im znacznie łatwiej. Jeśli o tym 
zapominają, często duch modli-
twy słabnie, a małżeństwo staje się 
sprawą bardzo ludzką, gdzie do 
głosu dochodzą różnego rodzaju 
egoizmy niszczące nie tylko relacje 
z Bogiem, ale także między małżon-
kami. Te ostatnie najczęściej ude-
rzają w dzieci, czyniąc im ogromną 
krzywdę. Tam, gdzie świadomość 
obecności Bożej w życiu małżeń-
stwa i rodziny jest stale pielęgno-
wana, tam rozwój wzajemnej miło-
ści małżeńskiej i rodzicielskiej jest 
dynamiczny i owocny.  ■

Dwie rzeczy budują 
małżeństwo
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