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Biblijne podstawy 
sakramentu małżeństwa

Jak zbudować szczęśliwe 
małżeństwo?

Kryzys małżeński
– szansa na lepsze jutro

„A tak już nie są dwoje,
lecz jedno ciało”
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MarianumTravel

BAŁKANY – MEDJUGORIE 
Bałkańskie Sanktuaria

FRANCJA – LOURDES
Do miejsc objawień Matki Bożej

PORTUGALIA Z O. WŁADYSŁAWEM
Śladami objawień fatimskich 

WŁOCHY 
Śladami Świętych i Błogosławionych

LIBAN 
Śladami św. Szarbela

ZIEMIA ŚWIĘTA I JORDANIA
Podążając za Zbawicielem

TURCJA 
Śladami św. Pawła

RWANDA 
Śladami mariańskich misjonarzy

POLSKA 
Śladami bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

►  Ponad 20 lat doświadczenia
►  Wysoki standard usług

►  Cenieni przewodnicy i opiekunowie duchowi
►  Specjalne oferty dla grup

►  Grupy już od 15 osób

Zapraszamy po przerwie na pielgrzymie szlaki! 
Proponujemy Państwu wiele atrakcyjnych 
kierunków:

NIEPOKALANA  
MATKĄ UBOGICH

XXV JUBILEUSZOWY 
OGÓLNOPOLSKI ZJAZD

Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich,
Bractwa Niepokalanego Poczęcia,  

świeckich współpracowników  
Zgromadzenia Księży Marianów

Licheń, 2-4 września 2022 r.
W programie m.in.:

• konferencja: br. Łukasz Wierzchowski MIC 
(misjonarz z Kamerunu) 

• koncert jubileuszowy Haliny Frąckowiak
Rozpoczęcie Zjazdu w piątek o godz. 17.00  
Eucharystią, której przewodniczyć będzie  

o. Władysław MIC. Zakończenie w niedzielę  
o godz. 11.00 Mszą św. w Grąblinie.

ZACHĘCAMY DO PRZYJAZDÓW INDYWIDUALNYCH
ORAZ W GRUPACH ZORGANIZOWANYCH!

Z tej okazji zapraszamy na PIELGRZYMKĘ  
do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu

2-4 września 2022 r.
WARSZAWA – KALISZ – LICHEŃ 

GRĄBLIN – PUSZCZA MARIAŃSKA – WARSZAWA
•  wyjazd z Warszawy w piątek 2.IX o godz 7.30       
   (Marymont), 8.00 (Stegny)
•  opieka pilota  •  2 noclegi (pokój 4-os.)  •  kolacja w sobotę
•  zakwaterowanie w Licheniu w Domu Pielgrzyma Arka
•  powrót do Warszawy w niedzielę 4.IX o godz. 20.00 
•  Cena: 230 zł

Wpłaty w kasie lub na konto bankowe:
Centrum Pomocników Mariańskich  

ul. św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa
Pekao S.A. VII O /Warszawa.  

Nr konta: 60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

Więcej informacji i zapisy: 
Centrum Pomocników Mariańskich

tel. 22 833 74 05; 22 833 32 33 

Centrum Pomocników Mariańskich 
Zgromadzenie Księży Marianów

ul. Św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa 
tel. 22 833 74 05; 22 833 32 33

www.spm.org.pl
 PomocnicyMarianscy
 PomocnicyMarianscy

Więcej informacji:

pielgrzymki@marianie.pl
 www.marianum.pl
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Kiedyś poznałem historię pewnego 
małżeństwa, która mnie niezwykle 

zdziwiła. Początkowo myślałem, że jest 
wyjątkowa, ale z czasem uświadomiłem 
sobie, że niestety lubi się powtarzać. Po-
zornie szczęśliwa rodzina, mąż, żona, 
trójka dorosłych dzieci, które wyprowa-
dziły się i założyły własne rodziny. Wyda-
wałoby się, że sytuacja prawie idealna, ale 
małżonkowie po około 25 latach małżeń-
stwa rozeszli się. Zacząłem się zastana-
wiać, jak to jest możliwe, że po tylu latach 
wspólnego życia, wychowywania dzieci, przychodzi 
taki moment, że ci, którzy ślubowali sobie miłość 
i wierność aż do śmierci, siadają przy stole i nie mają 
wspólnego tematu do rozmowy, a ostatecznie odcho-
dzą od siebie. Zacząłem pytać moich znajomych, któ-
rzy trwają w małżeństwach i tych, którym się nie uda-
ło, dlaczego tak jest. Wielu mówiło mi wprost, że jedną 
z poważnych przyczyn tego zjawiska 
jest kryzys relacji. 

W przypadku wielu młodych mał-
żeństw dominuje myślenie, jak to się 
mówi, że najpierw trzeba się dorobić. 
W przypadku innych, dzieci szybko 
przychodzą na świat, a rodzice zajęci 
są pracą, utrzymaniem rodziny. Bar-
dzo łatwo wtedy zaniedbać relacje. 
Pojawia się brak czasu na pobycie 
ze sobą, zwykłą normalną rozmowę 
czy wyjście do kina lub restauracji. 
W najgorszych przypadkach objawia 
się to życiem obok siebie, pozornie ra-
zem, ale jednak osobno. Znamienne, 
że Jezus, spotykając się z ludźmi, za-
czynał od budowania relacji. Tak było 
z Samarytanką, którą spotkał przy 

studni Jakuba, a także z Marią Magdaleną. 
Podobnie się działo z Apostołami, którzy 
przechodzili swoistą szkołę trwania w re-
lacjach. Duch Święty umocnił ich więzy 
i radość głoszenia. 

Jestem głęboko przekonany, że Bóg za-
planował uczenie się trwania i wzrastania 
w relacjach, szczególnie w małżeństwie. 
Znam przepiękne historie małżonków, 
którzy po 30, 40, 50, a nawet 60 latach 
wspólnego życia dają niesamowite świa-
dectwo bycia ze sobą w radości i pokoju. 

Serce rośnie, jak widzę w kościele starszych małżon-
ków, którzy trzymają się za ręce uczestnicząc we Mszy 
świętej. Znam historie małżonków, którzy gdy tylko 
dzieci pójdą spać, grają w gry planszowe, aby cieszyć 
się swoją obecnością; znam takich, którzy układają 
puzzle i starają się, jeśli to tylko możliwe, wszystko 
czynić razem.

Dlatego zachęcam Was do lektury 
najnowszego numeru „Z Niepokala-
ną”, który jest poświęcony rozwijaniu 
relacji małżeńskich. Polecam szcze-
gólnie wywiad z Jackiem Pulikow-
skim i artykuł Magdaleny Kindzier-
skiej o kryzysach w relacjach, które 
są szansą dla małżonków. Ponadto 
w tym numerze zapraszam do po-
znania sytuacji marianów w Char-
kowie na Ukrainie. Ufam, że przygo-
towane treści pomogą nam jeszcze 
bardziej odkrywać Boży plan i uczyć 
się miłości bezinteresownej.

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
przy Zgromadzeniu Księży Marianów zrzesza osoby wierzące, które pragną 
rozwijać się duchowo, naśladować życie Matki Najświętszej i  na Jej wzór 
oraz pod Jej opieką głosić światu prawdę o Bożym Miłosierdziu. Członkowie 
uświęcają siebie i bliźnich przez modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia, które 
ofiarują Bogu za zmarłych w  czyśćcu cierpiących oraz w  intencji powołań 
do życia kapłańskiego i zakonnego. Wspierają także modlitwą, pracą i, jeśli 
to możliwe, ofiarą materialną działalność apostolską i  misyjną marianów. 
Wszyscy włączeni do SPM mają udział w  owocach codziennych Mszy św., 
modlitw i Bożych dzieł księży i braci marianów.

Ofiary na dzieła misyjne  
Zgromadzenia Księży Marianów 
można przesyłać na konto:

CENTRUM POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9, 02–914 Warszawa
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

www.spm.org.pl

Drodzy Współpracownicy Marianów!
ks. Łukasz Wiśniewski MIC

Miłość cierpliwa 
jest, łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
nie dopuszcza się 

bezwstydu, nie szuka 
swego, nie unosi się 

gniewem,
nie pamięta złego. 

1 Kor 13,4-5
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Pomocników Mariańskich przy 
Prowincji Polskiej Zgromadzenia 
Księży Marianów

REDAKCJA
ks. Łukasz Wiśniewski MIC (redaktor 
naczelny), Michał Krajski (redaktor 
odpowiedzialny)

WSPÓŁPRACA
ks. Janusz Kumala MIC, br. Andrzej 
R. Mączyński MIC – Gen. Promotor SPM, 
Maciej P. Talar, ks. Maciej Zachara MIC

KONSULTANT
ks. Piotr Kieniewicz MIC

OPRACOWANIE GRAFICZNE i DTP
Hanna Woźnica-Gierlasińska
Współpraca: Monika Żukowicz

DRUK I OPRAWA
Drukarnia J. J. Maciejewscy, Przasnysz

Za zezwoleniem władz kościelnych
Wydawca PROMIC Sp. z o.o.

Korespondencję do Redakcji prosimy 
kierować pod adresem Centrum 
Pomocników Mariańskich. Zdjęcia 
niepodpisane pochodzą z archiwum 
Redakcji.

Członkowie czynnie zaangażowani 
w dzieło Stowarzyszenia otrzymują 
Z Niepokalaną bezpłatnie. Dla innych 
osób prenumeratę roczną stanowi 
dobrowolna ofiara (koszt produkcji 
jednego egzemplarza pisma wynosi 
3,50 zł).

Jeśli pragniesz aktywnie włączyć się 
w dzieło Stowarzyszenia lub uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje, 
napisz:

CENTRUM POMOCNIKÓW 
MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9,
02–914 Warszawa
tel./fax: 22 833 74 05, 
22 651 90 29, 22 833 32 33
e-mail: spm@marianie.pl; 
www.spm.org.pl
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Otóż, świat wmawia nam, że wszy-
scy jesteśmy tacy sami. Tymczasem 
kobieta i mężczyzna różnią się mię-
dzy sobą, ponieważ do czego inne-
go są przeznaczeni; kobieta do bycia 
matką, mężczyzna do bycia ojcem – 
mówiąc w skrócie. Wagę tego docenił 
papież Jan Paweł II i od początku pon-
tyfikatu mówił o tym podczas audiencji środowych, przedstawiając „teologię 
ciała”. Ludzie bili brawo, słuchając słów Papieża, ale nie rozumieli, że kobieta 
jest do czego innego stworzona niż mężczyzna. 

Zbliżamy się do rubinowej roczni-
cy, gdyż jesteśmy małżeństwem już 
od 38 lat. Doczekaliśmy się dwóch 
synów i trójki wnucząt. Jesteśmy 
katolikami, co nam w życiu bardzo 
pomaga, nadając mu prawidłowy 
kurs.

 Kryzys małżeński – szansa na lepsze jutro
 MAGDALENA KINDZIERSKA  .......................................................................................................... 11

 Duszpasterstwo małżeństw mających trudności 
 z poczęciem potomstwa w Warszawie na Stegnach 
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 ZAPYTAJ MARIANINA .................................................................................................. 20
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(IV str.):  Stefan Czerniecki
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Ks. Jan 
Mendriks MIC

Jan (Janis) Mendriks urodził się 21 sty- 
cznia 1907 r. we wsi Logocki, w para-

fii Kalupe w pobliżu Agłony, na Łotwie, 
z rodziców Antoniego i Anny Plocins. No-
wicjat w Zgromadzeniu Księży Marianów 
rozpoczął 8 grudnia 1926 r. pod kierun-
kiem ks. Benedykta Skrindy w Welonach 
(Vilani). Pierwsze śluby złożył 9 grudnia 
1927 r. Po profesji uczył się w gimnazjum 
katolickim w Agłonie. 6 stycznia 1933 r. złożył wieczy-
ste śluby zakonne. W tym samym roku rozpoczął studia 
w ryskim seminarium duchownym. Święcenia kapłań-
skie otrzymał w katedrze św. Jakuba w Rydze z rąk abpa 
Antoniego Springowicza w niedzielę 3 kwietnia 1938 r. 
Po święceniach był wikariuszem w mariańskiej parafii 
w Welonach. Przez pewien czas pracował w parafiach 
Lamini, Kondava i Savile w Kurlandii (Kurzeme). Kiedy 
w 1942 r. w parafii Ostrone odmówił chrześcijańskie-
go pogrzebu zabitemu przez partyzantów policjantowi 
na służbie niemieckiej, ponieważ ten żył w konkubi-
nacie, musiał uciekać z parafii, gdyż hitlerowcy chcieli 
go zabić. 19 lutego 1948 r. został proboszczem parafii 

Jauborne i Elerna. Po niemal trzyletniej 
działalności, 25 października 1950 r., zo-
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Na czym 
polega 
doskonałość 
miłości?

Zaćmienia doznali Apostołowie, którzy nie rozu-
mieli Pana mówiącego o cierpieniach i bliskiej 

swej śmierci. Przyczyną takiego stanu ich umysłu było 
to, że jeszcze była zakryta przed nimi cnota miłości, jej 
rola i doskonałość, a mianowicie, żeby za kogoś inne-
go, czy to za przyjaciela czy źle do nas usposobionego 
chcieć cierpieć i dzielić jego udręki, niepowodzenie 
i zły los. Jeśli jeszcze nie czujesz pragnienia pomocy 
bliźniemu i dla dobra wspólnego znoszenia rzeczy 
najbardziej przykrych i przeciwnych twemu usposo-
bieniu, to wiedz, że jeszcze nie zrozumiałeś na czym 
polega doskonałość miłości i jesteś prawdziwym ig-
norantem, nie znając wszystkich cnót, dzięki którym 
wchodzimy do nieba.
� Św.�Stanisław�Papczyński,�Inspectio cordis

Miłość 
do Boga 
na pierwszym 
miejscu

Gdybyśmy mieli żywą wiarę, chronilibyśmy się do 
serca swego, by tam rozmawiać z Bogiem: zna-

leźlibyśmy siłę do czystości sumienia, ogień zdolny 
rozpalić miłość potężną, popchnąć do pokonywania 
namiętności, do wytrwałej pracy nad sobą. Gdy się 
nauczymy tak korzystać z obecności Bożej, będziemy 
mogli powiedzieć ze św. Pawłem: „Teraz zaś już nie ja 
żyję, lecz żyję we mnie Chrystus” (Ga 2,20). (…) Ser-
ce ludzkie instynktownie wyrywa się do Boga: póki 
w Nim nie spocznie, jest niespokojne. Bóg woła do 
siebie odczuciem dziwnym serca, często jakąś pustką, 
niesmakiem. Kiedy serce zamiast w Bogu, szuka celu 
w stworzeniu, człowiek czuje jakiś niepokój i smutek. 
Bóg woła nas i ciągnie do siebie.
� bł.�Jerzy�Matulewicz,�Dziennik Duchowy
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W czasie uroczystych nieszporów pod przewod-
nictwem ojca prowincjała Tomasza Nowaczka 

MIC, nasi bracia Janusz i Celestyn zostali wprowa-
dzeni w posługę lektoratu. Jednocześnie br. Janusz 
otrzymał sutannę. Niech Bóg im błogosławi w tej po-
słudze!

Lektorat jest pierwszą posługą przyjmowaną przez 
alumnów, udzielaną im zazwyczaj na pierwszym roku 
studiów teologicznych, czyli – w Polsce – na trzecim 
roku nauki w seminarium. W seminarium Księży 
Marianów towarzyszą mu zazwyczaj obłóczyny, czy-
li udzielenie przywileju używania stroju kościelne-
go, wyznaczając początek kolejnego etapu formacji. 
Głównym zadaniem lektora jest odczytywanie słowa 
Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Ponadto może 
przewodniczyć nabożeństwom oraz błogosławić po-
karmy w Wielką Sobotę.

Lektor, by mógł dobrze wypełniać swoje obowiązki, 
powinien rozbudzać w sobie umiłowanie słowa Boże-
go przez częstą jego lekturę i medytację. Dzięki temu 
będzie mógł się stawać coraz doskonalszym uczniem 
Chrystusa. ■

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Centrum 
Pomocników Mariańskich niesie pomoc na miej-

scu, jak również wspiera uchodźców przybywających 
do Polski. Gdy działania wojenne przesunęły się w re-
gion Donbasu, wysłaliśmy w region konfliktu paczki 
z pomocą medyczną, w tym z bardzo specjalistyczny-
mi opatrunkami hemostatycznymi czy hydrożelowymi 
oraz setki opasek uciskowych typu CAT dla żołnierzy 
i cywili. Paczki trafiły m.in. do oblężonego Charkowa, 
jak również do Słowiańska.

W wysyłanych przez nas transportach na Ukrainę 
staramy się nie zapominać o niczym, co w jakikolwiek 
sposób mogłoby pomóc naszym braciom na Wscho-
dzie. Tam, gdzie brakuje żywności, wysłaliśmy zestawy 
z wypiekaczami do chleba. Jako organ koordynujący 
pomoc współpracujemy z wieloma organizacjami, 
które chcą włączać się w akcje humanitarne na Ukra-
inie. W ten sposób podjęliśmy współpracę z naszymi 
mariańskimi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych. 
Chodzi przede wszystkim o The Association of Ma-
rian Helpers, Eucharistic Apostles of The Divine Mer-
cy, Healthcare Professionals for Divine Mercy, Proje-

ct C.U.R.E oraz Hofmann Fundation. Organizacje te 
stale dostarczają poprzez nasze pośrednictwo palety ze 
specjalistycznym sprzętem medycznym. 

Stale zaopatrujemy także warszawskie Centrum 
Pomocy Mokotów. Dostarczamy do ośrodka niezbęd-
ne środki chemiczne oraz żywność, które centrum 
dystrybuuje następnie wśród uchodźców z Ukrainy 
znajdujących się w Polsce. Dziękujemy bardzo wszyst-
kim Pomocnikom Mariańskim za okazane serce i mo- 
dlitwę. Tylko dzięki Wam możemy pomagać.  ■

POLSKA/UKRAINA

Cały czas pomagamy Ukrainie

LUBLIN

Obłóczyny
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D zień 11 lutego, wspomnienie Matki Bożej z Lour-
des, jest obchodzony w Kościele jako Światowy 

Dzień Chorych. W diecezjalnym  Sanktuarium Cho-
rych na warszawskiej Pradze – parafii pw. Matki Bożej 
z Lourdes – jest to dzień szczególnego odpustu: uro-
czystość patronalna parafii i jednocześnie święto ludzi 
chorych.

Sumie odpustowej przewodniczył bp Jacek Grzy-
bowski, sufragan warszawsko-praski. Ksiądz Biskup 
wygłosił też kazanie, zwracając uwagę wiernych na 
uzdrawiającą moc sakramentów dotykających nade 
wszystko ludzkiego wnętrza: tego, jak słuchamy, tego, 
jak patrzymy na świat, tego, jak o ludziach i świecie 
myślimy i tego, jak się ze światem komunikujemy. 
Człowiek uzdrowiony wewnętrznie może w pełni wy-
powiedzieć siebie, ale też może usłyszeć innych.

Po zakończonej liturgii Ksiądz Biskup odmówił li-
tanię do Matki Bożej z Lourdes, a następnie przeszedł 
z Najświętszym Sakramentem pomiędzy wiernymi, 
udzielając indywidualnego błogosławieństwa modlą-
cym się wiernym. ■
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SYBERIA

70. rocznica śmierci o. Andrzeja Cikoto MIC

Andrzej Cikoto urodził się 5 grudnia 1891 r. w Tupal-
szczyźnie koło Oszmiany na Wileńszczyźnie. Stu-

dia seminaryjne odbywał w Wilnie, w latach 1909-1913. 
Następnie zaczął studiować w Akademii Duchownej 
w Petersburgu, gdzie 13 czerwca 1914 r. otrzymał świę-
cenia kapłańskie. Ksiądz Cikoto wstąpił do nowicjatu 
1 września 1920 r. i odbywał go w Mariampolu na Litwie, 
pod kierunkiem ks. Justyna Novickasa. Pierwsze śluby 
zakonne złożył 24 września 1921 r. Posługiwał m.in. 
10 lat w Drui, na terenie dzisiejszej Białorusi. W 1939 r. 
o. Cikoto objął stanowisko apostolskiego administrato-
ra dla katolików obrządku wschodniego w Mandżurii. 
Tam, w 1948 r., został aresztowany pod zarzutem zorga-
nizowania grupy terrorystycznej w Liceum św. Mikołaja 

w Harbinie, agitację przeciwko Związkowi Radzieckie-
mu i szpiegostwo na rzecz Watykanu. Został osądzony 
zaocznie przez „trójkę” NKWD w Moskwie i skazany na 
25 lat przymusowej pracy w łagrach. Z powodu fizycz-
nego wyniszczenia przez obozowy reżim, tortury i nie-
kończące się naciski psychiczne archimandryta Andrzej 
Cikoto zmarł 13 lutego 1952 r. W akcie zgonu napisano, 
że przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca przy 
ogólnym zatruciu organizmu, wywołanym gruźliczym 
zapaleniem opon mózgowych.

O. archimandryta Andrzej Cikoto, podobnie jak 
ks. J. Mandriks, jest kandydatem na ołtarze w rozpo-
czętym procesie beatyfikacyjnym marianów Fabiana 
i 4 towarzyszy.  ■

WARSZAWA

Odpust w Sanktuarium Chorych na Pradze
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ks. prof. Waldemar Chrostowski

Na początku Pisma Świętego po-
jawia się opowiadanie o stwo-

rzeniu człowieka jako mężczyzny 
i kobiety przeznaczonych wzajemnie 
dla siebie, a na końcu, w Apokalipsie 
św. Jana, wspaniała wizja „Godów 
Baranka” (Ap 19,7.9), czyli zaślubin, 
które odwzorowują to, co stanowi 
o zaistnieniu i naturze małżeństwa. 
Prawie we wszystkich księgach biblij-
nych występują nawiązania do przy-
mierza małżeńskiego oraz znaczenia, 
jakie ono ma w Bożym planie stwo-
rzenia i zbawienia świata. 

Małżeństwo w porządku 
stworzenia

Małżeństwo pochodzi z ustano-
wienia Bożego. Jest wpisane w samą 
naturę człowieka stworzonego jako 
istota rozumna obdarzona cieles-
nością i płciowością: „Bóg stworzył 
człowieka na swój obraz, na obraz 
Boga go stworzył; mężczyzną i ko-
bietą stworzył ich” (Rdz 1,27). Cho-
ciaż w długich dziejach ludzkości, 
w których zaistniały rozmaite kultu-
ry, duchowości i struktury społecz-
ne, małżeństwo przybierało różne 
kształty i ulegało wielu zmianom, 
jednak zawsze i wszędzie można roz-
poznać pewne jego wspólne i trwałe 
cechy. Najważniejsza znalazła wyraz 
w zdaniu, które otwiera barwne opo-
wiadanie o stworzeniu mężczyzny 
i kobiety: „Nie jest dobrze, żeby męż-
czyzna był sam; uczynię mu pomoc 
odpowiednią dla niego” (Rdz 2,18). 
A po radosnym wołaniu mężczy-
zny na widok kobiety: „Ta dopiero 
jest kością z moich kości i ciałem 
z mojego ciała!” (2,23), pojawia się 
dopowiedzenie „Dlatego mężczyzna 
opuszcza swego ojca i swoją matkę, 
a łączy się ze swoją żoną i stają się 
jednym ciałem” (Rdz 2,24).   

Człowiek stworzony na obraz 
i podobieństwo Boga jest powołany 
do miłości. Wzajemna miłość męż-
czyzny i kobiety stanowi obraz we-

wnętrznego życia Boga, który,  istnie-
jąc jako Ojciec i Syn, i Duch Święty, 
jest Miłością. Specyfikę miłości 
małżeńskiej stanowi płodność, czyli 
współudział ludzi w Bożym dziele 
zapoczątkowywania i podtrzymy-
wania nowego życia. Po wzmiance 
o stworzeniu mężczyzny i kobie-
ty następuje błogosławieństwo 
płodności i przykazanie odpowie-
dzialności za cały stworzony świat: 
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, 
a napełniajcie ziemię i zarządzajcie 
nią, i władajcie rybami morskimi 
i ptactwem niebieskim, i wszelką 
istotą żywą poruszającą się po ziemi” 

(Rdz 1,28). Odpowiedzialność za 
świat to zobowiązanie, które wynika 
z absolutnie wyjątkowej godności 
człowieka, urzeczywistnianej i roz-
wijanej w tym szczególnym związ-
ku, jakim jest małżeństwo mężczy-
zny i kobiety. Związki jednopłciowe 
– mężczyzny z mężczyzną i kobiety 
z kobietą – parodiują małżeństwo 
i stanowią jego karykaturę. Mimo 
że tego rodzaju wypaczenia istniały 
zawsze, aż do naszych czasów nie 
uzurpowały sobie prawa, żeby były 
traktowane i stawiane na równi z in-
stytucją małżeństwa, a tym bardziej 
małżeństwa sakramentalnego.

Biblijne podstawy 
sakramentu 
małżeństwa
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wijanej w tym szczególnym związ-
ku, jakim jest małżeństwo mężczy-
zny i kobiety. Związki jednopłciowe 
– mężczyzny z mężczyzną i kobiety 
z kobietą – parodiują małżeństwo 
i stanowią jego karykaturę. Mimo 
że tego rodzaju wypaczenia istniały 
zawsze, aż do naszych czasów nie 
uzurpowały sobie prawa, żeby były 
traktowane i stawiane na równi z in-
stytucją małżeństwa, a tym bardziej 
małżeństwa sakramentalnego.

Biblijne podstawy 
sakramentu 
małżeństwa
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 Duccio di Buoninsegna, Gody w Kanie, 
1308-1311

Zwornikiem małżeństwa jest wier-
ność, zaś jego owocem – rodzina. 
Jeden z najpiękniejszych starotesta-
mentowych psalmów zawiera wznio-
słą pochwałę małżeństwa i szczęścia 
rodzinnego (Ps 128[127]1-4):
„Szczęśliwy, kto boi się Pana i kto 
chodzi Jego drogami!
Bo z pracy rąk twoich na pewno 
będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze będzie 
ci się wiodło.
Małżonka twoja jak płodny szczep 
winny we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak szczepy oliwne 
dokoła twojego stołu.
Oto takie błogosławieństwo dla 
męża, który boi się Pana”.  

Łaska małżeństwa 
chrześcijańskiego

W Starym Testamencie wię-
zi Boga z ludem Jego wybrania są 

przedstawiane na podobieństwo 
więzi małżeńskich. Jezus Chrystus 
i cały Nowy Testament nie tylko 
potwierdziły to spojrzenie, lecz je 
rozwinęły i udoskonaliły. Pierwszy 
znak Jezusa, który zapoczątkował 
Jego publiczną działalność, miał 
miejsce na weselu w Kanie Galilej-
skiej (J 2,1-11). Nie polegał na przy-
wróceniu zdrowia lub wskrzeszeniu, 
ale na daniu radości uczestnikom 
zaślubin, które zapoczątkowywały 
założenie nowej rodziny. Jezus, któ-
ry ze względu na Królestwo Boże 
sam pozostał bezżenny, potwierdził, 
że małżeństwo jest czymś dobrym. 

Aczkolwiek biblijny Izrael uzna-
wał potrzebę trwałości i nieroze-
rwalności małżeństwa, rzeczywistość 
odbiegała od tego ideału. Dyskusja 
Jezusa z faryzeuszami na temat nie-
rozerwalności małżeństwa stano-
wi pierwowzór postawy, która daje 
o sobie znać także wśród wielu 
chrześcijan. Często jest stawiane to 
samo pytanie: „Czy wolno oddalić 
swoją żonę z jakiegokolwiek powo-

du?” (Mt 19,3). Starotestamentowi 
Żydzi i judaizm rabiniczny uprawo-
mocnili praktykę listu rozwodowe-
go. Ale Jezus, powołując się na Boży 
plan stworzenia, był jej zdecydowa-
nie przeciwny: „Czy nie czytaliście, 
że Stwórca od początku «stworzył ich 
jako mężczyznę i kobietę»? I rzekł: 
«Dlatego opuści człowiek ojca i mat-
kę i złączy się ze swoją żoną, i będą 
oboje jednym ciałem»” (19,4-5). 
Sakrament małżeństwa, udzielany 
w Kościele dwojgu wie rzącym, stoi 
na straży tej prawdy.  Ta prawda wie-
le konsekwencji praktycznych, wśród 
nich tę, na którą wskazał św. Paweł: 
„Mężowie, miłujcie żony, bo i Chry-
stus umiłował Kościół i wydał za nie-
go samego siebie” (Ef 5,25).  

Nauczanie Jezusa, przywracając 
porządek naruszony przez grzech, 
który poróżnił ludzi z Bogiem oraz 
między sobą, nie tylko ukazuje właś-
ciwą drogę życia, lecz daje też siłę, 
aby nią pójść. Małżeństwo nie jest 
więc czymś obcym w planie zba-
wienia, lecz stanowi jego integralną 
część. Jako owoc i przejaw prawdzi-
wej miłości daje wiele sposobności 
do wyrzeczenia się egoizmu i złud-
nego poczucia samowystarczalno-
ści. Obustronnej zgodzie mężczyzny 
i kobiety, którzy jako małżonkowie 
są szafarzami łaski Chrystusa, towa-
rzyszy modlitwa Kościoła z prośbą  
o błogosławieństwo dla nich i rodzi-
ny, którą zakładają. Otwarcie na dru-
giego człowieka idzie w parze z coraz 
szerszym i głębszym otwieraniem się 
na Boga i Jego łaskę. Sens małżeństwa 
najlepiej rozumieją osoby biorące so-
bie do serca wezwanie do naśladowa-
nia Jezusa, którego warunkiem jest 
umiejętność wyrzekania się siebie: 
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech weźmie 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje” 
(Mk 8,34). Dlatego Katechizm Koś-
cioła Katolickiego mocno podkreśla: 
„Łaska małżeństwa chrześcijańskiego 
jest owocem Krzyża Chrystusa, bę- 
dącego źródłem całego życia chrześ-
cijańskiego” (nr 1615).  ■

Małżeństwo pochodzi 

z ustanowienia Bożego. 

Jest wpisane w samą 

naturę człowieka 

stworzonego jako 

istota rozumna 

obdarzona cielesnością 

i płciowością: „Bóg 

stworzył człowieka na 

swój obraz, na obraz 

Boga go stworzył; 

mężczyzną i kobietą 

stworzył ich”

 (Rdz 1,27).
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Od ponad czterdziestu lat pracuje 
Pan z małżeństwami. Czy istnieje 
jakaś fundamentalna przyczyna, 
dla której ludziom jest coraz trud-
niej budować małżeńską więź? 

Mam od dawna ugruntowane 
przekonanie na ten temat. W sferze 
ducha jest to odejście od Boga i Jego 
przykazań, a w sferze psychiczno-
-cielesnej to nieuświadamiane róż-
nice pomiędzy mężczyzną i kobietą. 
Otóż, świat wmawia nam, że wszy-
scy jesteśmy tacy sami. Tymczasem 
kobieta i mężczyzna różnią się mię-
dzy sobą, ponieważ do czego innego 

są przeznaczeni; kobieta do bycia 
matką, mężczyzna do bycia ojcem – 
mówiąc w skrócie. Wagę tego doce-
nił papież Jan Paweł II i od początku 
pontyfikatu mówił o tym podczas 
audiencji środowych, przedstawia-
jąc „teologię ciała”. Ludzie bili bra-
wo, słuchając słów Papieża, ale nie 
rozumieli, że kobieta jest do czego 
innego stworzona niż mężczyzna. 
Jeżeli mężczyzna i kobieta uwierzą 
w kłamstwo świata o identyczności 
płci, szybko dojdą do wniosku, że 
skoro inaczej pragną, inaczej myślą, 
inaczej działają to… są „niedopaso-
wani”. 

Jakie są, według Pana, podstawowe 
zasady budowania więzi między 
małżonkami? 

Najważniejsze jest to, żeby oso-
by, które wchodzą w małżeństwo, 
nadawały się do budowania więzi 
i to nie byle jakiej więzi, ale więzi 
miłości. By to zrozumieć, trzeba 
jasno określić, czym jest miłość. Ist-
nieje wiele pięknych definicji miło-
ści, ale dla mnie szczególnie jedna 
jest wyrazista i czytelna. Pochodzi 
ona z Konstytucji Gaudium et Spes 
i była wielokrotnie cytowana przez 
Jana Pawła II. Słowa, o których mó-
wię, brzmią tak: „Człowiek w pełni 
nie może odnaleźć siebie inaczej 
jak tylko przez bezinteresowny dar 
z siebie samego”. Miłość to bezin-
teresowny dar z siebie samego. Bez 
tego bezinteresownego daru nie 
można odnaleźć siebie, nie można 
być sobą i tym samym nie można 
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Z dr. inż. Jackiem Pulikowskim – szczęśliwym mężem 
Jadwigi i ojcem trojga dorosłych dzieci, teściem 
i dziadkiem, od lat zaangażowanym w działalność 
Duszpasterstwa Rodzin i Poradnictwo Rodzinne, 
autorem wielu poczytnych książek z zakresu życia 
małżeńskiego i rodzinnego – rozmawiała Lucyna Słup.

Jak zbudować
szczęśliwe małżeństwo?
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być szczęśliwym. Jeśli małżonko-
wie mają być połączeni więzią mi-
łości, to muszą być do tego zdolni. 
Po pierwsze, muszą siebie posiadać. 

Co Pan rozumie przez posiadanie 
siebie?

To znaczy, że rozumem odkry-
wam, co jest dobre, a co złe i jestem 
w stanie wolą wyegzekwować od 
siebie czynienie dobra, nawet wte-
dy, gdy to wiąże się z poważnymi 
konsekwencjami, nawet, gdy grozi 
to utratą życia. Człowiek prawdzi-
wie wolny wewnętrznie, posiadają-
cy siebie, gotów jest – za ideę, którą 
wyznaje – oddać życie. W małżeń-
stwie nie chodzi o oddanie życia 
w sensie przelania krwi, ale o pod-
porządkowanie swojego życia dru- 
giej osobie (żonie, mężowi), a po-
tem dzieciom. Wiele osób, wcho-
dząc w małżeństwo, marzy o pięk-
nej miłości, ale w ogóle nie posiada 
siebie, nie włada sobą. Mówię tutaj 
np. o wszystkich nałogowcach. Jak 
seksoholik na przykład może ślu-
bować miłość, wierność i uczci-
wość małżeńską? On nie wypełni 
tego ślubowania... Do tego koniecz-
na jest dojrzałość, a trzeba pamię-
tać, że dojrzałość osiąga się przez 
samowychowanie, przez ascezę. 
Człowiek, który nauczy się odma-
wiać sobie pewnych rzeczy, będzie 
panował nad sobą i ostatecznie 
może siebie ofiarować w miłości. 
Ten, który nigdy sobie niczego nie 
odmówił, nie nadaje się do budowy 
relacji miłości. 

Czy jednak samo posiadanie siebie 
i praktykowanie ascezy wystarczy, 
by kochać drugiego? 

Nie, musimy też podjąć decy-
zję o ofiarowaniu swojego życia 
w miłości. I tu trzeba powiedzieć, 
że kobiety mają w sobie naturalne 
pragnienie i gotowość poświęcenia 
się w relacji miłości (oczywiście, 
mogą uciekać od tego naturalnego 
pragnienia np. w karierę zawodo-
wą). Dla mężczyzn jest to trochę 

trudniejsze, bo ich świat to przede 
wszystkim świat materii, a nie świat 
relacji międzyludzkich. Kobiety, by 
kochać, nie powinny uciekać od 
swojej natury, a mężczyźni powin-
ni swoją naturę przekroczyć. Bez 
świadomej decyzji obojga małżon-
ków o złożeniu bezinteresownego 
daru z siebie relacji miłości się nie 
zbuduje, napotykając na pokłady 
egoizmu. 

Mówi Pan dużo o decyzji, a więc 
o woli. A przecież miłość wiąże się 
w potocznym mniemaniu z uczu-
ciami. Jaka jest więc rola uczuć 
w miłości? 

Ludzie masowo mylą miłość 
z uczuciami. Miłość to nie uczu-
cia, lecz decyzja woli, ale uczucia 
mają wielkie znaczenie. Pozwalają 
przekroczyć siebie, ofiarować sie-
bie, wznieść się na wyższy poziom 
relacji. Gdy zakochany mężczyzna 
walczy o zdobycie kobiety, jest zdol-
ny do wielu rzeczy. Gdy ona jednak 
odda się mu na pierwszej randce, to 
on traci motywację, by się dla niej 
starać… 

Jeśli ludzie wchodzą w relację 
intymną bez ślubu, to wyzwala-
ją się w nich tak silne emocje, że 
możliwość dalszego wzajemnego 
poznania się zostaje zablokowana. 
Ona nie przyjmuje na jego temat 
żadnych krytycznych uwag, on nie 
widzi jej realnie. Bliscy mówią mu 
często: „Spójrz na jej siostrę, spójrz 
na matkę”, ale on twierdzi: „Ona bę-
dzie inna”. Silne, przyjemne dozna-
nia seksualne zaślepiają człowieka. 
Oczywiście, świat popycha młodych 
do współżycia, mówiąc, że wtedy się 
lepiej poznają, ale jest to nieprawda, 
bo ich poznanie zostanie zabloko-
wane przez silne emocje. 

Bywa często tak, że młodzi miesz-
kający ze sobą mówią, że są wierzą-
cy i to jest… hipokryzja. Bo jeśli są 
wierzący, to powinni wierzyć Panu 
Bogu, który mówi: „Nie cudzołóż”. 
Tymczasem oni swoim postępowa-
niem mówią: „Panie Boże, Ty jesteś 

głupi, Ty nie wiesz, co jest dla nas 
dobre. My zamieszkamy razem, bo 
wiemy, że to da nam szczęście”.

Co by więc Pan powiedział mło-
demu człowiekowi, który mówi: 
„Mieszkamy ze sobą, bo się kocha-
my, jesteśmy dla siebie dobrzy, słu-
żymy sobie…”. 

Wierzącemu powiedziałbym: 
„Miej trochę pokory, zaufaj Panu 
Bogu, bo On jest mądrzejszy od 
Ciebie”. Niewierzącemu trzeba by 
przeprowadzić trochę dłuższy wy-
wód… Może przydałby się wtedy 
prawdziwy przykład z życia. Pe-
wien chłopak mieszkał z dziewczy-
ną w jej własnościowym mieszka-
niu i ciągle mówił, że ona mu nie 
ufa, bo gdyby mu zaufała do koń-
ca, to by przepisała mieszkanie na 
niego. Ona w dowód ufności to 
mieszkanie na niego notarialnie 
przepisała. Po czym on ją wyrzucił 
ze „swojego” mieszkania. W takiej 
sytuacji żaden sąd się za nią nie 
ujmie. Gdyby była żoną, sytuacja 
by wyglądała diametralnie inaczej. 
Ślub jest publicznym zobowiąza-
niem troski o osobę, której ślubuję, 
do końca życia i troski o wspólne 
dzieci. Jeśli ktoś się boi podjąć ta-
kiego zobowiązania, to już pachnie 
krętactwem czy też niedojrzałością. 
Mężczyzna podjąłby taką decyzję, 
gdyby czekał na jedność cielesną, 
ale skoro dziewczyna mu ją daje za 
darmo dużo wcześniej, to po co ma 
się starać? Nie da się obronić po-
żytku wspólnego mieszkania przed 
ślubem. Wiele z tych związków się 
ślubem nie kończy, młodzi rozsta-
ją się poranieni, a jeżeli – mimo że 
mieszkali razem – pobierają się, to 
o wiele częściej się rozwodzą. Bez 
żadnych wątpliwości zarówno dla 
niewierzących, jak i wierzących: 
czystość jest najlepszym przygoto-
waniem do małżeństwa. 

Mówi Pan o roli uczuć przed ślu-
bem. A jak wygląda ich rola po 
ślubie?, ▶
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◀ Jeśli małżeństwo zaniedba 
uczucia we wzajemnej relacji, to nie 
dzieje się dobrze. W życiu współ-
małżonka może pojawić się osoba, 
która wzbudza w niej dobre uczu-
cia, np. przez pochwały typu: „Jaki 
ty jesteś wspaniały, żona cię nie 
docenia…”. Wzbudzone uczucia 
ludzie gotowi są nazwać miłością, 
a w konsekwencji – bywa – porzu-
cić współmałżonka, porzucić dzie-
ci. Czy te uczucia są miłością? Nie! 
Miłość nie krzywdzi drugiego. Gdy 
spotykam się z taką sytuacją w po-
radni, mówię: „Pana zakochanie, 
fascynacja inną kobietą, nie ma nic 
wspólnego z miłością. Pan jest nie-
dojrzały. Stracił pan kontrolę nad 
uczuciami i w imię tej niedojrzało-
ści chce pan odejść do innej kobiety 
i skrzywdzić żonę i dzieci”. 

Wracając do tematu naszej roz-
mowy: jakie czynniki – oprócz 
uznania różnic między kobie-
tą i mężczyzną – uznałby Pan 
za istotne dla budowania więzi 
w małżeństwie? 

Bardzo ważna jest nauka po-
prawnej komunikacji. Jeżeli mał-
żonkowie mają dobrą wolę i nauczą 
się rozmawiać ze sobą w sposób 
nieraniący, budujący, zachęcający 
do następnej rozmowy, to właści-
wie wystarczy. Z obserwacji wiem, 
że do sytuacji rozwodowej docho-
dzą małżeństwa, z których przy-
najmniej jedno odeszło od Boga. 
Z upadku powstają z kolei te mał-
żeństwa, w których oboje wrócili 
do Boga – do modlitwy, do spo-
wiedzi, do sakramentów. Chcąc 
więc budować trwałą więź miłości 
w małżeństwie, trzeba trzymać się 
Pana Boga. Istnieje pewna pro-
sta wskazówka. Jeśli ją zastosuje-
my, małżeństwo się nie rozpadnie, 
bo taką gwarancję daje sam Pan 
Bóg. Namawiam, by małżonkowie 
wspólnie przed snem codzien-
nie odmawiali jedno „Ojcze nasz”. 
W tej modlitwie są słowa: „I odpuść 
nam nasze winy, jako i my odpusz-

czamy naszym winowajcom”. Nie 
da się ich wypowiedzieć uczciwie, 
nie uporawszy się najpierw ze swo-
ją złością na współmałżonka, nie 
przebaczywszy mu. Gdyby małżon-
kowie faktycznie sobie codziennie 
wybaczali, nie dochodziłoby do sy-
tuacji rozwodowych. „Ojcze nasz” 
jest impulsem, który popycha właś-
nie do takiej wybaczającej posta-
wy. Małżeństwa, które się wspólnie 
modlą, nie rozwodzą się i mówię 
to na podstawie ponad 40 lat pracy 
w poradni życia rodzinnego. Oczy-
wiście, te małżeństwa przeżywają 
różne trudności, czasem bardzo 
wielkie, ale trwają, bo są zbudowa-
ne na skale. A dom zbudowany na 
skale – i to obiecał nam Chrystus – 
zawsze się ostoi, nawet jeżeli uderzą 
w niego wichry i nawałnice. 

Burze jednak uderzają, bo kon-
flikty i kryzysy nie omijają nawet 
dobrych małżeństw. Jak je trakto-
wać? 

Najpierw rozróżnijmy konflikt 
od kryzysu. Konflikt to sytuacja, 
w której zderzają się ze sobą dwa 
przeciwstawne pragnienia, na przy-
kład on chce pojechać w góry, a ona 
nad morze. Ze względu na to, że 
mamy różne pragnienia, konflikty 
występują w każdej relacji. Nie moż-
na unikać konfliktów, ale trzeba je 
rozwiązywać. Kluczowe jest przestać 
ze sobą walczyć, ale zastanowić się 
wspólnie, co będzie dla nas lepsze. 
Czymś innym jest kryzys w małżeń-
stwie, który pojawia się wtedy, gdy 

przez długi czas w relacji dzieje się 
źle. Kryzys zawsze wiąże się – i to 
niezależnie od faktu, czy ludzie są 
wierzący, czy też nie – z odejściem 
od zasad wyłożonych w Dekalogu. 
Przykazania od czwartego do dzie-
siątego dotyczą zasad budowania 
relacji między ludźmi, a więc także 
w małżeństwie. Jeżeli człowiek za-
cznie odchodzić od tych zasad – 
przestaje czcić rodziców, zaczyna 
cudzołożyć, zabija, kradnie, kłamie 
i pożąda – to degraduje siebie i swo-
je małżeństwo. 

Co wtedy robić?
Osobom wierzącym mówię: „Za-

cznijcie od spowiedzi, wróćcie do 
modlitwy i do sakramentów”. To 
ważne środki, ale czasem małżon-
kowie potrzebują także terapii, żeby 
zobaczyć, że każde z nich ma udział 
w kryzysie, a więc żeby odejść od 
przekonania, że wszystkiemu winny 
jest współmałżonek. Jeśli tego nie zro-
bią, rozwiązanie problemu będzie po-
wierzchowne. Bo mąż nadal widzi, że 
wszystkiemu jest winna żona, a żona, 
że wszystkiemu jest winien mąż. 

Istnieje jakaś recepta na szczęśli-
we małżeństwo? 

Małżonkowie mają dążyć do 
dojrzałości – najlepiej do święto-
ści. Mają chcieć ofiarowywać siebie 
w miłości i umieć się kontaktować 
ze sobą przez dobrą komunikację. 
Jeśli ich wysiłek zostanie wsparty 
Bożą łaską, to wszystko będzie do-
brze… a nawet lepiej.  ■
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Magdalena Kindzierska

Kryzysy pojawiają się w naszym życiu w każdym 
jego wymiarze i w każdym czasie. Są niejedno-

krotnie kumulacją zaniedbań, konfliktów, a także 
spornych spraw ,,zepchniętych pod dywan” i niezała-
twionych w porę. Czy to z zabiegania i nieuwagi, czy 
z nieumiejętności i bezradności, a czasem może z igno-
rancji i pychy, tolerujemy kryzysy, przez co pozwalamy 
im na dobre zadomowić się w naszym życiu. Chociaż 
początek tego artykułu nie napawa optymizmem, to 
dobra wiadomość jest taka, że nie ma takich kryzysów, 
z których nie moglibyśmy wyjść zwycięsko – lepsi, sil-
niejsi, bardziej doświadczeni i bliżsi sobie.

Ze względu na bliskość i bogactwo relacji, kiedy 
kryzys dotyka małżonków, dotyka również ich dzieci, 
rodziców, krewnych, znajomych. Przyjrzyjmy się mu 
zatem uważnie jako zjawisku, któremu można zapo-
biec lub z sukcesem je pozytywnie przeżyć, zwłaszcza 
że znacząco wpływa na jakość naszego życia, pracy 
i kontaktów z ludźmi.

Kryzys w małżeństwie występuje wówczas, gdy zo-
staje rażąco naruszona równowaga i harmonia w re-
lacji między mężem i żoną lub kiedy zostają złamane 
zasady wspólnego życia wyrażone w przysiędze mał-
żeńskiej. Różna wrażliwość męża i żony, inny sposób 
patrzenia i przeżywania, mogą być z jednej strony da-
rem ubogacającym małżonków, z drugiej zaś są trud-
nościami prowadzącymi do kryzysu. I tu niezbędny 
jest wspólny fundament do podjęcia skutecznej z nim 
walki.

System wartości

Najistotniejszy w rozwiązaniu kryzysów jest system 
wartości i wolna wola oparta na wzajemnym szacun-
ku. Małżeństwo nasze ma długą historię, pomimo to 
do dziś pamiętam życzenia, które złożyli nam dziadko-
wie w dniu naszego ślubu: ,,abyście się zawsze szano-
wali”. I kropka. Nic nie mówili o zdrowiu, pieniądzach, 
dzieciach, choć życzyli nam tego wszystkiego z serca. 
Wzajemny szacunek, na zawsze. To klucz, który otwo-
rzy wiele drzwi i będzie sprzymierzeńcem małżeństwa 
w trudnych chwilach. Kiedy się szanujemy, zamienia-

my to, co nas dzieli, w małżeński skarb, który staje się 
naszym sprzymierzeńcem w walce z kryzysem. Jeże-
li w naszym systemie wartości poważnie traktujemy 
przysięgę małżeńską i doskonalimy się w jedności 
małżeńskiej, to każdy kryzys jesteśmy w stanie prze-
kuć w małżeński sukces.

Równowaga i kierowanie czasem

Kolejną zasadą oddalania od siebie kryzysów jest 
dbałość o zachowanie względnej równowagi w życiu. 
Tu wysuwa się na pierwszy plan mądre planowanie co-
dziennych zajęć i obowiązków. 

Organizujmy sobie tak nasz kalendarz, aby obok 
zadań i obowiązków była zarezerwowana odpowied-
nia ilość czasu na bycie mężem i żoną, i to nie tylko 
z urzędu i powinności. Naturalna bliskość w relacji mał-
żeńskiej, czas na czułość i bycie razem zdecydowanie 
osłabia możliwość pojawienia się kryzysu. Małżonko-
wie, którzy są ze sobą zżyci i znają się, nie pozostawiają 
kryzysowi podłoża do rozwoju. Bieżące sporne tematy 
rozwiązują stosując złotą biblijną zasadę: ,,Niech nad 
waszym gniewem nie zachodzi słońce” (Ef 4,26).

Dialog

Niezbędnym narzędziem do rozwiązania kryzysu 
jest dialog. Umiejętne i pełne życzliwości rozmowy 
pozwalają na lepsze zrozumienie współmałżonka, jego 
punktu widzenia, odczuć i oczekiwań. W dialogu za-
warta jest szansa na wspólne ustalenia i strategie.

W każdym małżeństwie ukryte są umiejętności 
i zdolności do rozwiązywania kryzysów. Ważne jest to, 
aby do nich dotrzeć. Jeśli nawet kryzys, mimo naszej 
dbałości o relację małżeńską, nas dotknie, nie rezyg-
nujmy z siebie i szukajmy rozwiązań. Niech kryzys 
nigdy nie stanie pośrodku nas, dzieląc nasze małżeń-
stwo, ale, trzymając wspólną stronę, potraktujmy go 
jak niemile widzianego intruza. Takie doświadczenie 
umacnia małżeństwo, zbliża małżonków do siebie 
i sprawia, że jedność małżeńska przechodzi na wyższy 
poziom.  ■

Kryzys małżeński 
       – szansa na 
  lepsze jutro
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ks. Tomasz Nowaczek MIC

Ewangelia to nie eufemizm…

Nazwa użyta w tytule artykułu określa istotę prob-
lemu. Mowa jest o parach małżeńskich, które nie 

mogą począć dziecka. Warto podkreślić, że już samo 
określenie niepłodni przyprawia o przysłowiowy ból 
głowy. Ma to związek z dzisiejszą, poniekąd natural-
ną wrażliwością, która niechętnie wychodzi naprzeciw 
jakiemukolwiek cierpieniu. Fakt niepłodności należy 
do zakresu dyskomfortu – niezrozumiałej niedyspo-
zycji, choroby, cierpienia. Stąd próba skonstruowania 
nazwy duszpasterstwa w taki sposób, aby nie przesą-
dzała jednoznacznie o zdolności lub niezdolności po-
częcia potomstwa – bezpośrednio nie konfrontowała 
z cierpieniem. Ujmujemy zatem tę sytuację opisowo: 
małżeństwa mające trudności z poczęciem potomstwa. 
Czy ten rozbudowany eufemizm jest słuszny? Mam co 
do tego wątpliwości. Stosując go, z jednej strony oka-
zujemy delikatność wobec cierpiących z powodu bra-
ku potomstwa, z drugiej jednak, cierpienie, jak gdyby 
umyka z egzystencjalnej przestrzeni małżonków, a to 
ono przecież skłoniło ich do szukania pomocy, odpo-
wiedzi na stawiane sobie pytania.

Po 15 latach towarzyszenia parom pragnącym potom-
stwa zauważam, że określenia małżeństwo niepłodne nie 
powinno się unikać. Wyraża ono precyzyjnie sytuację 
małżonków, a z chrześcijańskiego punktu widzenia wska-
zuje na wspólnotę z cierpiącym Chrystusem. Chrystuso-
wy krzyż, będąc narzędziem cierpienia, stał się również 
przestrzenią szczęścia. Szczęście nie musi oznaczać bra-
ku cierpienia. Ono ma potencjał do przemiany, otwiera 
o wiele szerszą perspektywę, wyczula na przyszłość nie-
ba, gdzie płaczu już nie ma (por. Ap 21,1-8). Ono oddaje 
prawdę o ich sytuacji i o Bogu, który jest z nimi, przy nich 
i dla nich. Nie warto zatem unikać wyrażenia małżeństwa 
niepłodne, chociaż wskazane jest tutaj zachowanie wedle 
wymogów pasterskiej wrażliwości. 

Cyrenejczyk…

Duszpasterstwo skierowane jest ku wszystkim parom, 
także niesakramentalnym, choć te w duszpasterstwie na-
leżą do rzadkości. Spotykamy się raz w miesiącu, rozpo-

czynamy Eucharystią, a po niej, chętnych, nie tylko mał-
żonków ale i zainteresowanych spotkaniem i treściami na 
nim proponowanymi, zapraszamy na rozmowy przy ka-
wie i herbacie. W spotkaniach uczestniczą osoby mające 
wiedzę i doświadczenie w zakresie leczenia niepłodności. 
Towarzyszą nam: lekarze różnych specjalności, napro-
technolodzy, teologowie moraliści, filozofowie, socjolo-
gowie, dietetycy, hierarchowie kościelni, pary ze stażem 
rodzicielskim, mające dzieci biologiczne, ale i otwar-
te na adopcję. To znakomita okazja do stawiania pytań 
i szukania odpowiedzi, dzielenia się bogatym, życiowym 
doświadczeniem. Wartością są zawierane podczas tych 
spotkań znajomości, czasem nawet głębsze przyjaźnie 
pomiędzy małżeństwami. To bardzo realna grupa wspar-
cia; każdy – od duszpasterza począwszy, realizuje tutaj 
powołanie i misję Szymona z Cyreny, który początkowo 
zalękniony, niepewny a może nawet i niechętny, później 
jest zaangażowany w pomoc drugiemu, z którym nie tyl-
ko się oswaja, ale otrzymuje łaskę bycia blisko, rozpozna-
nia w twarzy brata czy siostry oblicza Chrystusa, bycia 
w cieniu Jego krzyża, w centrum zbawienia – odzyskiwa-
nia sensu istnienia i sił do życia.

Charyzmatyczne korzenie…

Początek XXI w. dla Zgromadzenia Księży Maria-
nów był potężnym słupem światła, rzuconego na istotę 
naszego charyzmatu i misji, jaką mamy do wypełnie-
nia we wspólnocie Kościoła. To fakty związane z od-
kryciem na nowo postaci naszego Założyciela, o. Sta-
nisława Papczyńskiego, którego świętość życia Kościół 
potwierdził, najpierw beatyfikacją w Licheniu Starym 
w 2007, a następnie kanonizacją w Rzymie w 2016 r. 

Jakkolwiek początek Duszpasterstwa Małżeństw Nie-
płodnych przypominał odwzorowywanie postawy bi-
blijnego Szymona z Cyreny, który nie bardzo wiedział, 
czym jest ta droga, kim jest człowiek niosący po niej 
krzyż, czym lub kim rzesza gapiów mu towarzyszących, 
to jednak ów Szymon krył w sobie pierwociny misji, 
która kształtowała się poprzez świadomość znaków to-
warzyszących beatyfikacji i kanonizacji jego duchowego 
ojca, Stanisława Papczyńskiego. Znakiem był potrzebny 
do beatyfikacji Stanisława Papczyńskiego cud przywró-
cenia do życia dziecka obumarłego pod sercem matki.  
Szymonowe dostrzeżenie tego faktu, ukazanego w proś-

Duszpasterstwo małżeństw mających 
trudności z poczęciem potomstwa 
w Warszawie na Stegnach
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i dla nich. Nie warto zatem unikać wyrażenia małżeństwa 
niepłodne, chociaż wskazane jest tutaj zachowanie wedle 
wymogów pasterskiej wrażliwości. 

Cyrenejczyk…
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leżą do rzadkości. Spotykamy się raz w miesiącu, rozpo-

czynamy Eucharystią, a po niej, chętnych, nie tylko mał-
żonków ale i zainteresowanych spotkaniem i treściami na 
nim proponowanymi, zapraszamy na rozmowy przy ka-
wie i herbacie. W spotkaniach uczestniczą osoby mające 
wiedzę i doświadczenie w zakresie leczenia niepłodności. 
Towarzyszą nam: lekarze różnych specjalności, napro-
technolodzy, teologowie moraliści, filozofowie, socjolo-
gowie, dietetycy, hierarchowie kościelni, pary ze stażem 
rodzicielskim, mające dzieci biologiczne, ale i otwar-
te na adopcję. To znakomita okazja do stawiania pytań 
i szukania odpowiedzi, dzielenia się bogatym, życiowym 
doświadczeniem. Wartością są zawierane podczas tych 
spotkań znajomości, czasem nawet głębsze przyjaźnie 
pomiędzy małżeństwami. To bardzo realna grupa wspar-
cia; każdy – od duszpasterza począwszy, realizuje tutaj 
powołanie i misję Szymona z Cyreny, który początkowo 
zalękniony, niepewny a może nawet i niechętny, później 
jest zaangażowany w pomoc drugiemu, z którym nie tyl-
ko się oswaja, ale otrzymuje łaskę bycia blisko, rozpozna-
nia w twarzy brata czy siostry oblicza Chrystusa, bycia 
w cieniu Jego krzyża, w centrum zbawienia – odzyskiwa-
nia sensu istnienia i sił do życia.

Charyzmatyczne korzenie…

Początek XXI w. dla Zgromadzenia Księży Maria-
nów był potężnym słupem światła, rzuconego na istotę 
naszego charyzmatu i misji, jaką mamy do wypełnie-
nia we wspólnocie Kościoła. To fakty związane z od-
kryciem na nowo postaci naszego Założyciela, o. Sta-
nisława Papczyńskiego, którego świętość życia Kościół 
potwierdził, najpierw beatyfikacją w Licheniu Starym 
w 2007, a następnie kanonizacją w Rzymie w 2016 r. 

Jakkolwiek początek Duszpasterstwa Małżeństw Nie-
płodnych przypominał odwzorowywanie postawy bi-
blijnego Szymona z Cyreny, który nie bardzo wiedział, 
czym jest ta droga, kim jest człowiek niosący po niej 
krzyż, czym lub kim rzesza gapiów mu towarzyszących, 
to jednak ów Szymon krył w sobie pierwociny misji, 
która kształtowała się poprzez świadomość znaków to-
warzyszących beatyfikacji i kanonizacji jego duchowego 
ojca, Stanisława Papczyńskiego. Znakiem był potrzebny 
do beatyfikacji Stanisława Papczyńskiego cud przywró-
cenia do życia dziecka obumarłego pod sercem matki.  
Szymonowe dostrzeżenie tego faktu, ukazanego w proś-
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Duszpasterstwo małżeństw mających 
trudności z poczęciem potomstwa 
w Warszawie na Stegnach

bie małżonków, by pomóc im nieść krzyż niepłodności, 
pozwoliła na pozytywną odpowiedź i podjęcie wysiłku, 
by towarzyszyć osobom niepłodnym w drodze wiary. 
Jeśli wskrzeszenie jest możliwe, to dlaczego nie miało
by być możliwe poczęcie życia? Jeżeli Bóg ukazał swoją 
wszechmoc w życiu Maryi, zachowując Ją od grzechu 
pierworodnego, jeżeli zrozpaczonej matce, opłakującej 
obumarłe pod swoim sercem dziecko, za wstawienni
ctwem Stanisława Papczyńskiego przywrócił do życia 
i pozwolił urodzić syna, to dlaczego nie mógłby okazać 
swojego miłosierdzia biedakom pragnącym poczęcia 
potomstwa. Tak rozpoczęła się moja osobista przygo da 
z rzeczonym duszpasterstwem. Miałem przekonanie, 
zgodne z rozpoznaniem naszej mariańskiej wspólnoty, 
że inicjatywy wspierające i ukazujące godność ludzkie
go życia od poczęcia aż po naturalną śmierć, są istotną 
częścią mariańskiego apostolatu. 

Droga…

Powyżej wspomnieliśmy o wspinaczce, drodze, to
warzyszeniu. Duszpasterstwo jest tym wszystkim. Wy
chodząc oddolnie, od egzystencjalnego doświadczenia, 
odkrywamy i rozwijamy kilka istotnych elementów.  Zde
rzając się z niepłodnością, najpierw jesteśmy zaskoczeni. 
Towarzyszą nam: ból, złość na Stwórcę, który obiecał, 
a nie dał; poczucie niskiej wartości, bo nie mamy dzie
cka, tak jak inni wokół – krewni, znajomi, przyjaciele; 
świadomość umykającego czasu, którego z każdym ko
lejnym rokiem a później miesiącem i dniem, jest coraz 
mniej; zawstydzające pytania, a nawet pełne wyrzutu 

spojrzenia innych – krewnych, znajomych; zawód sobą, 
bliźnimi, zniechęcenie, brak zaufania do Boga, słabnąca 
wiara, kryzys małżeński. Szukamy wyjścia. Niektórzy 
mogą być lekko zdziwieni, ale od jakiegoś czasu, przez 
kontakt z tymi fantastycznymi ludźmi uczę się ich ży
cia, języka, rozumienia świata. Docieram też osobiście 
lub przez książki i publikacje do ludzi, którzy zdają się 
być nie tylko obserwatorami życia, ale na wskroś są jego 
uczestnikami: lepiej rozumieją ludzką mowę, używają 
zrozumiałych wyrazów, precyzyjnie ukazują topografię 
swojego tu i teraz. Unikają górnolotnych sformułowań, 
uderzania zbyt szybko w biblijne tony; optują raczej za 
prostotą przekazu. To pozwoliło mi ustawić pierwszy 
moment duszpasterstwa jako powrót do pozytywistycz
nej pracy u podstaw. Współcześnie całkiem trafnie ujęła 
to p. Katarzyna Nosowska: „Szanuję siebie w roli punktu. 
Wierzę, że cały świat zyska, jeśli jako punkt będę błysz
czeć. Wiem, jak trudno jest spojrzeć w siebie. Jak trudno 
być dla siebie czułym opiekunem, który wspiera, dopin
guje, ale też beszta, przywołuje do porządku. Stanąć oko 
w oko w własną rozpaczą, lękiem, niemocą, wstydem, 
gniewem, agresją – to boli. … A jeśli istnieje coś więcej 
niż pięć zmysłów? A jeśli oferta płynąca z zewnątrz ma na 
celu wywleczenie nas z siebie na ulice po to, by uniemoż
liwić zwycięstwo w jedynie słusznej wojnie o duszę? Chcę 
być małym punktem. Chcę go polerować aż do błysku” 
(Katarzyna Nosowska, A ja żem jej powiedziała, WIEL
KA LITERA Sp. z o.o., Warszawa 2018, s. 8687). W po
zytywistycznym podejściu do siebie ważne jest dostrzeże
nie tego, kim jesteśmy jako ludzie – mężczyzna i kobieta 
– małżeństwo. Mamy tutaj całe bogactwo antropologii, 
sferę płci, seksualności, psychiki i intelektu, wreszcie du
chowości. Uwydatniając każdy z tych zakresów, uzmysła
wiamy sobie, że pomimo tego fantastycznego bogactwa, 
jakie Bóg zawarł w stworzeniu, jednak jesteśmy przygod
ni – czasowi, skończeni, nie mamy tutaj stałego miejsca, 
chorujemy, starzejemy się, umieramy, nie mamy dzieci. 
Dostrzegamy jednak, że ten proces poznania siebie jest 
dynamiczny, a młodość ludzi zgromadzonych w dusz
pasterstwie charakteryzuje się tym, że pomimo wszystko 
chcą żyć i życie przyjmować; to pierwsze, drugie… i piąte. 
Oni pragną dać świadectwo ofiarnej, płodnej miłości – 
niektórzy rozumieją, a inni mogą to odkryć, że życie to 
dar i otwartość na i dla innego. 

Przed marianami otwiera się fascynująca przygoda 
głoszenia Ewangelii życia w sytuacji, gdzie po ludzku jego 
poczęcie wydaje się niemożliwe. Wielu ludzi poszukuje 
Ewangelii, Słowa rodzącego wiarę i dającego życie. Ci lu
dzie pragną w wierze odzyskać nadzieję i zaangażować 
się w miłość. Oni też dojrzewają do przyznania, że życie 
to nie tylko biologia. Za przyczyną św. o. Stanisława Pap
czyńskiego, prośmy o odwagę głoszenia tej Chrystusowej 
Ewangelii. ■
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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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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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Jak wygląda obecnie sytuacja 
w Charkowie? 

Powiedziałbym, że jest trud-
na, ale stabilna. Od kilku tygodni 
Rosjanie na terenie Charkowa za-
chowują się jak terroryści. Nie tyle 
atakują infrastrukturę wojskową, 
budynki mieszkalne, co uderzają 
tam, gdzie są jeszcze ludzie. Bom-
bardują więc miejsca wydawania 
pomocy humanitarnej i szpitale. 
Władze miejskie proszą, aby ludzie 
nie wychodzili z domów, jeśli to 
tylko nie jest konieczne. 

Jak radzą sobie z tym mieszkańcy?
Tę izolację trudno znieść, bo 

trwa ona już dwa miesiące. Ludzie 
są zmęczeni życiem w piwnicach 
i na stacjach metra. Niestety, wyj-
ście na ulicę grozi śmiercią. Rosja-
nie ostrzeliwują miasto z ciężkiej 
artylerii, dokonując huraganowego 
ostrzału. Kiedy wiele rakiet spa-
da naraz, to jeśli ktoś znajdzie się 
na ostrzeliwanym terenie, tylko 
opatrzność Boża może go urato-
wać. Tym bardziej, że rakiety wy-
buchają na wysokości 15-20 m nad 
ziemią, więc nawet położenie się na 
ziemi nic nie daje.

Kto został w Charkowie?
W mieście zostali ci, którzy wal-

czą, ci, którzy pracują, jak leka-
rze i urzędnicy i ci, którzy nie byli 
w stanie uciec, jak emeryci i chorzy. 
Tworzą oni niewielkie, niezależ-
ne wspólnoty np. na stacji metra. 
Muszę podkreślić, że samo miasto 
funkcjonuje w miarę normalnie, 
jak na wojenne warunki, za co po-
dziwiam jego władze. Śmieci są 
wywożone, chleb jest dostarczany, 
linie elektryczne są na bieżąco re-
montowane. Jeśli nawet występują 

przerwy w dostawie prądu z powo-
du uszkodzeń w wyniku ostrzałów, 
to szybko prąd jest przywracany. 

A jak minęły Święta Wielkanocne 
w Charkowie?

Nam, w mariańskiej parafii św. 
Rodziny w Charkowie święta minę-
ły pięknie. W Niedzielę Wielkanoc-
ną przyjmowaliśmy różnych ludzi 
– wolontariuszy, żołnierzy – przez 
cały dzień. Niektórzy z nich chcieli 
u nas jedynie wypocząć, bo mieli 
taką wiarę, że na świętym terenie 
nic im się nie stanie. I Pan Bóg tak 
sprawił, że podczas całego Tridu-
um nas nie ostrzeliwano. Jedynym 
wytłumaczeniem tego faktu jest dla 
mnie Boża opatrzność. Pamiętam, 
jak pewnego dnia odprawiałem 
Mszę św., trzy razy nad kościołem 
przeleciał wrogi samolot. Dopie-

ro później jednak zrzucił bomby. 
W ramach dziękczynienia zdążyłem 
jeszcze poleżeć krzyżem w kaplicy.

Jak wygląda posługa kapłańska 
w tej sytuacji?

Z proboszczem podzieliliśmy 
się obowiązkami. On udziela się na 
zewnątrz, dużo jeździ, odwiedza 
ludzi, wozi pomoc humanitarną do 
oddalonych dzielnic. Ja natomiast 
jestem na miejscu. Z nami mieszka 
dziesięć osób, większość z nich ma 
już ponad 70 lat. Z nimi trzeba być. 
Poza tym w domu trzeba sprzątać, 
naczynia zmywać. Nie jest to he-
roiczne, wręcz bardzo zwyczajne, 
ale potrzebne. Czasami proboszcz 
przywiezie wolontariuszy, których 
trzeba nakarmić. Nasz dom musi 
funkcjonować, aby mógł służyć po-
trzebującym. 

Z ks. Mikołajem 
Bieliczewem MIC 
z Charkowa rozmawiał 
Michał Krajski.

Bóg nas
nie zostawił

 Zacięte walki przynoszą wiele ofiar 
i zniszczeń. 
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Jak wygląda obecnie sytuacja 
w Charkowie? 

Powiedziałbym, że jest trud-
na, ale stabilna. Od kilku tygodni 
Rosjanie na terenie Charkowa za-
chowują się jak terroryści. Nie tyle 
atakują infrastrukturę wojskową, 
budynki mieszkalne, co uderzają 
tam, gdzie są jeszcze ludzie. Bom-
bardują więc miejsca wydawania 
pomocy humanitarnej i szpitale. 
Władze miejskie proszą, aby ludzie 
nie wychodzili z domów, jeśli to 
tylko nie jest konieczne. 

Jak radzą sobie z tym mieszkańcy?
Tę izolację trudno znieść, bo 

trwa ona już dwa miesiące. Ludzie 
są zmęczeni życiem w piwnicach 
i na stacjach metra. Niestety, wyj-
ście na ulicę grozi śmiercią. Rosja-
nie ostrzeliwują miasto z ciężkiej 
artylerii, dokonując huraganowego 
ostrzału. Kiedy wiele rakiet spa-
da naraz, to jeśli ktoś znajdzie się 
na ostrzeliwanym terenie, tylko 
opatrzność Boża może go urato-
wać. Tym bardziej, że rakiety wy-
buchają na wysokości 15-20 m nad 
ziemią, więc nawet położenie się na 
ziemi nic nie daje.

Kto został w Charkowie?
W mieście zostali ci, którzy wal-

czą, ci, którzy pracują, jak leka-
rze i urzędnicy i ci, którzy nie byli 
w stanie uciec, jak emeryci i chorzy. 
Tworzą oni niewielkie, niezależ-
ne wspólnoty np. na stacji metra. 
Muszę podkreślić, że samo miasto 
funkcjonuje w miarę normalnie, 
jak na wojenne warunki, za co po-
dziwiam jego władze. Śmieci są 
wywożone, chleb jest dostarczany, 
linie elektryczne są na bieżąco re-
montowane. Jeśli nawet występują 

przerwy w dostawie prądu z powo-
du uszkodzeń w wyniku ostrzałów, 
to szybko prąd jest przywracany. 

A jak minęły Święta Wielkanocne 
w Charkowie?

Nam, w mariańskiej parafii św. 
Rodziny w Charkowie święta minę-
ły pięknie. W Niedzielę Wielkanoc-
ną przyjmowaliśmy różnych ludzi 
– wolontariuszy, żołnierzy – przez 
cały dzień. Niektórzy z nich chcieli 
u nas jedynie wypocząć, bo mieli 
taką wiarę, że na świętym terenie 
nic im się nie stanie. I Pan Bóg tak 
sprawił, że podczas całego Tridu-
um nas nie ostrzeliwano. Jedynym 
wytłumaczeniem tego faktu jest dla 
mnie Boża opatrzność. Pamiętam, 
jak pewnego dnia odprawiałem 
Mszę św., trzy razy nad kościołem 
przeleciał wrogi samolot. Dopie-

ro później jednak zrzucił bomby. 
W ramach dziękczynienia zdążyłem 
jeszcze poleżeć krzyżem w kaplicy.

Jak wygląda posługa kapłańska 
w tej sytuacji?

Z proboszczem podzieliliśmy 
się obowiązkami. On udziela się na 
zewnątrz, dużo jeździ, odwiedza 
ludzi, wozi pomoc humanitarną do 
oddalonych dzielnic. Ja natomiast 
jestem na miejscu. Z nami mieszka 
dziesięć osób, większość z nich ma 
już ponad 70 lat. Z nimi trzeba być. 
Poza tym w domu trzeba sprzątać, 
naczynia zmywać. Nie jest to he-
roiczne, wręcz bardzo zwyczajne, 
ale potrzebne. Czasami proboszcz 
przywiezie wolontariuszy, których 
trzeba nakarmić. Nasz dom musi 
funkcjonować, aby mógł służyć po-
trzebującym. 

Z ks. Mikołajem 
Bieliczewem MIC 
z Charkowa rozmawiał 
Michał Krajski.

Bóg nas
nie zostawił

 Zacięte walki przynoszą wiele ofiar 
i zniszczeń. 
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A jak jest z udzielaniem sakra-
mentów?

Chociaż to, co się dzieje, jest 
przerażające, to mamy też święty 
czas. Można bowiem teraz w zagro-
żeniu życia udzielać rozgrzeszenia 
tym, którzy normalnie nie mogli-
by go dostać. Dzięki temu niektó-
rzy korzystają z łaski odpuszczenia 
grzechów.

Jak wojna wpływa na wiarę?
Widzimy pewien powrót do 

wiary i sakramentów wśród ludzi, 
ale to nie jest nic spektakularne-
go. Wynika to z faktu, że Charków 
jest miastem bardzo zateizowanym 

przez Związek Radziecki. Niewielu 
jest tu ludzi wierzących, katolików 
jeszcze mniej. Mamy do czynienia 
w zasadzie z pojedynczymi przy-
padkami, kiedy ktoś po latach przy-
szedł do spowiedzi. I tak np. jakiegoś 
żołnierza na Wielkanoc wypuścili 
z jednostki i znalazł czas, aby po-
jednać się z Bogiem. Pewnej pani 
sam zwróciłem uwagę, że to dobry 
czas, aby się wyspowiadać i się zgo-
dziła. Chociaż skala nie jest duża, 
to każdy taki przypadek bardzo 
cieszy, bo można go rozpatrywać 
w kategorii cudu Bożego. Zresztą, 
dopiero po wojnie będzie można 
zobaczyć, jak ta sytuacja wpłynęła 
na wiarę ludzi. Na stacjach metra 
jest jeszcze inaczej. Tam służą ka-
pelani, nawet biskup posługuje.  

Jak pomagacie potrzebującym?
Posługujemy w oddalonej od 

centrum dzielnicy, do której docie-
ra pomoc humanitarna, ale tylko 
w niewielkim stopniu. Tymczasem 
w naszej okolicy wciąż w wielu blo-
kach żyją ludzie. Jeśli nawet dotar-
liby do zamieszkałej stacji metra, to 
byliby na końcu kolejki oczekują-
cych. Sami więc z narażeniem życia 
dostarczamy im pomoc. 

Czego najbardziej potrzebują 
mieszkańcy Charkowa?

W pierwszym okresie były naj-
bardziej potrzebne leki. Wynikało 
to z faktu, że drugiego dnia woj-
ny wszystkie apteki się zamknęły. 
Nagle zrobił się straszny problem, 
zwłaszcza dla tych, którzy muszą 

brać je codziennie. Później naj-
pilniejszą potrzebą stało się pozy-
skanie środków higieny, zwłaszcza 
takich, które pozwalają się myć 
bez użycia wody. Były one szcze-
gólnie potrzebne na zamieszkałych 
stacjach metra. Teraz najbardziej 
brakuje żywności, bo zapasy się 
już skończyły. Najgorsze jest to, że 
ludzie, którzy pozostali, nie mogą 
pracować i zarabiać, więc są w pełni 
zależni od innych. O ile w Kijowie 
życie już powoli wraca do normy, 
to w Charkowie nie. 

A jakie nastroje panują wśród 
mieszkańców Charkowa? 

Myślę, że ci, którzy się bali, już 
uciekli z Charkowa. W sumie wy-
jechało już ponad milion ludzi. Ci, 
którzy zostali, o ile nie dostali za-
wału, bo dużo było takich wypad-
ków, już się przyzwyczaili. Proszę 
sobie wyobrazić, że kiedy spotykam 
się z ludźmi, to słyszę, że oni boją 
się przede wszystkim tego, że wła-
dze Ukrainy podpiszą zbyt szybko 
rozejm. Domagają się, aby wojna 
trwała tak długo, aż cała Ukraina 
będzie wolna, łącznie z Donbasem. 
Jest w nich wiele gniewu na Rosjan, 
ale jest on uzasadniony, bo na-
jeźdźcy są niezwykle okrutni nawet 
dla cywili, gwałcą i rabują. Niosą 
ciemność i chaos.

A jakie są perspektywy po wojnie?
Charków, jeżeli nie liczyć Mariu-

pola, jest najbardziej zniszczonym 
miastem na Ukrainie. Mariupol 
praktycznie już nie istnieje, ale to ▶ 

 Ks. Mikołaj nie opuszcza swoich wiernych. Niesie im pomoc i udziela sakramentów.
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◀ dużo mniejsze miasto niż Char-
ków. Tymczasem u nas są doszczęt-
nie zniszczone takie dzielnice, 
w których mieszkało przed woj-
ną ok. miliona ludzi. Domy i blo-
ki, które nie nadają się do remontu 
można liczyć w tysiącach. Do tego 
dochodzą uszkodzone budynki. To 
wszystko trzeba będzie odbudo-
wać. Kolejna kwestia to konieczność 
rozminowania terenu. Rosjanie za 
pośrednictwem specjalnych rakiet 
zrzucili na miasto miny przeciwpie-
chotne i przeciwczołgowe. Pozbycie 
się ich zajmie miesiące, o ile nie lata. 

Jak Ksiądz sądzi, skąd bierze się ta 
nienawiść w najeźdźcach?

Trzeba pamiętać, że współczesna 
Rosja jest bardzo zateizowana. Tyl-
ko niewielki odsetek jej mieszkań-
ców chodzi do Cerkwii. Ocenia się, 
że podobna liczba osób wierzących 
jest na Ukrainie i w Rosji, a prze-
cież to drugie państwo zamieszkuje 
znacznie więcej obywateli. Rosja 
już wcześniej była niezwykle zde-

humanizowana przez Związek Ra-
dziecki, a teraz ten stan się pogłębił. 
W dodatku rosyjska Cerkiew jest 
głęboko skorumpowana i zdegene- 
rowana. Mój znajomy powiedział 
mi, że w Rosji od lat jest tworzo-
na i sztucznie utrzymywana przez 
władze zbiorowa psychoza. Ludzie 
są tak bardzo poddani telewizyjnej 
propagandzie, że wierzą bardziej 
rządowi i mediom, niż nawet swo-
jej rodzinie, która żyje na Zacho-
dzie. Znam takie przypadki. To są 
idealne okoliczności dla działania 
szatana, który wzbudza nienawiść 
i podziały. 

A co by Ksiądz powiedział tym 
wszystkim, którzy pytają w ob-
liczu tych wszystkich tragedii, 
gdzie jest Bóg?

Jeszcze przed wojną, kiedy się 
modliłem, Bóg dał mi taki obraz, że 
stoję na przełęczy, nad przepaścią. 
Nie mogę tam zostać, ale muszę iść 
dalej. Charków to teraz dla mnie nie-
zwykle cierpiące, ale święte miasto. 

Ci którzy się bali, mieli w sobie dużo 
egoizmu, wyjechali. Ci, którzy zostali, 
zrozumieli, że muszą pomagać sobie 
wzajemnie. Ludzie, którzy prowadzili 
jakieś firmy, zawiesili swoją działal-
ność i skupiają się na pomocy innym. 
Znam przypadek, kiedy ktoś pojechał 
dla kogoś po lek 150 km do innego 
województwa. Tutaj można odkryć tę 
wielką otwartość i dobroć serca.

Co by Ksiądz chciał przekazać na-
szym Czytelnikom?

Jestem bardzo wdzięczny wszyst-
kim dobroczyńcom ze Stowarzysze-
nia Pomocników Mariańskich. Do-
tarło do nas już kilka transportów 
humanitarnych. Wśród nich były 
opatrunki zatrzymujące krwawienie 
czy tabletki do oczyszczania wody. 
To naprawdę są rzeczy, które urato-
wały życie wielu z nas. Dlatego nie 
tylko ja modlę się za dobrodziejów, 
ale też wielu obdarowanych, którzy 
tylko dzięki tej pomocy przetrwali. ■

Jeśli chcesz wesprzeć ofiary 
wojny na Ukrainie,

prosimy o wpłaty na pomoc 
humanitarną.

Ofiary prosimy przesyłać 
na konto Centrum 

Pomocników Mariańskich.

Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847
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 Życie mieszkańców Charkowa przeniosło się do piwnic 
i schronów.

 Niektóre dzielnice miasta zostały doszczętnie zniszczone.

 Centrum Pomocników Mariańskich wciąż dostarcza transporty 
z pomocą humanitarną. 



18 LATO 1I (110) 2022
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Małżeństwo Maryi z Józefem okrywa głęboka ta-
jemnica. Ewangelia wyraźnie przekazuje nam in-

formację, że Maryja była Małżonką Józefa, który pocho-
dził z królewskiego rodu Dawida. Św. Łukasz, opisując 
wydarzenie Zwiastowania, przedstawia Maryję jako już 
poślubioną: „Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Ga-
lilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, 
imieniem Józef, z rodu Dawida” (Łk 1,26-27). W Ewan-
gelii św. Matusza czytamy natomiast: „Z narodzeniem 
Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, 
Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znala-
zła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego” (Mt 1,18). 

Maryja i Józef byli małżeństwem i nie mieszkali ra-
zem? Aby zrozumieć sytuację Maryi w chwili Zwiasto-
wania, trzeba odwołać się do ówczesnych zwyczajów 
dotyczących zawierania małżeństwa. W tamtych czasach 
proces zaślubin miał dwa etapy: zaręczyny i zaślubiny. 
Zaręczyny miały skutek prawny, to znaczy uznawano je 
za małżeństwo, chociaż jeszcze małżonkowie nie miesz-
kali razem. Dopiero po roku mogły odbyć się zaślubiny, 
związane z przeprowadzeniem małżonki do domu męża.

W czasach, w których żyła Maryja, o małżeństwie 
swoich dzieci decydowali rodzice. Zwykle młody 
mężczyzna zwracał się do ojca wybranej przez siebie 
dziewczyny i składał propozycję małżeństwa. Chociaż 
w imieniu wybranki serca działał jej ojciec (lub brat), 
to jednak i ona sama miała coś do powiedzenia, jeśli 
chodzi o przyjęcie lub odrzucenie propozycji małżeń-
stwa. Po ustaleniu warunków planowanego związku, 
ojciec dziewczyny otrzymywał ketubę, czyli „zapłatę 
ślubną”. To była wynegocjowana suma pieniężna, któ-
ra stanowiła zabezpieczenie, gdyby córka została bez 
męża, na przykład na skutek śmierci narzeczonego lub 
też prawnie przeprowadzonego rozwodu. 

Po ustaleniu finansowych formalności, w obecności 
dwóch świadków, młodzieniec okrywał swoim płasz-
czem narzeczoną i wypowiadał uroczystą formułę: „Ty 
jesteś moją żoną”, zaś ona – „Ty jesteś moim mężem”.

W czasie oczekiwania na wspólne zamieszkanie, 
małżonkowie nie mogli korzystać z praw małżeńskich. 
Poślubiona dziewczyna musiała zachować dziewictwo 
aż do dnia zaślubin. Jeśli na przykład utraciła je z ja-
kimś obcym mężczyzną, to wówczas była traktowana 
zgodnie z prawem jako cudzołożnica (por. Pwt 22,23-
28). W tym czasie dziewczyna we wszystkim zależała 
jeszcze od ojca lub opiekuna.

Drugim etapem zawarcia małżeństwa były zaślubi-
ny. Uroczystości najczęściej rozpoczynały się we wto-

rek i trwały siedem dni. Najważniejszym obrzędem 
było przeprowadzenie narzeczonej do domu narze-
czonego. Towarzyszył jej orszak weselny, który szedł 
wśród tańców, śpiewów i pochwał kierowanych ku 
narzeczonej. Innym ważnym obrzędem było wypicie 
wina z jednego kielicha jako znak wspólnego przezna-
czenia.    

W jakim wieku mogła być Maryja? Zwykle zaręczy-
ny miały miejsce wtedy, gdy młoda dziewczyna sta-
wała się kobietą. W tamtych czasach kobiety osiągały 
dojrzałość w wieku około dwunastu lat, zaś chłopcy 
dojrzewali rok później. Zwykle przyjmowano zasa-
dę, że mężczyzna odkładał decyzję o małżeństwie do 
dwudziestego roku życia, aby w tym czasie zbudować 
dom i zasadzić winnicę. Należy zatem przypuszczać, 
że w czasie zaślubin Maryja miała ok. 13-14 lat, zaś Jó-
zef ok. 20 lat.    

Maryję z Józefem łączyła miłość, którą błogosławił 
i wpierał Bóg, aby w tym świętym małżeństwie mógł 
przyjść na świat Syn Boży, zgodnie z odwiecznym pla-
nem zbawienia świata. ■

Małżonka Józefa

 Abramo Spinelli, Święta rodzina, obraz w kościele Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Bergamo, 1900
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Zgodzę się z Panem przynajmniej 
w jednym – przywołany tekst 
z Listu do Koryntian jest rzeczywi-
ście nakreśleniem ideału miłości 
małżeńskiej. Nie jestem zaś pewny 
co do tego, że proza życia mogłaby 
bardziej wesprzeć przyszłych mał-
żonków. Małżeństwo chrześcijań-
skie zawsze rozgrywało się pomię-
dzy jakimś kontekstem kulturowym 
(realnością życia) a ideałem. Takich 
ideałów można by zresztą w Piśmie 
Świętym znaleźć więcej. Przywołaj-
my chociażby wezwanie do święto-
ści na wzór Boga, który jest święty. 

Nie chodzi więc o sprostanie 
czemuś ponad ludzkie siły, nie cho-
dzi o ubóstwienie człowieka, ale 
o jego przebóstwienie. Ubóstwić to 
oczekiwać, że człowiek będzie jak 
Bóg. Tę pokusę przerobili już Adam 
i Ewa w raju. Ubóstwić to oczeki-
wać niemożliwego, bo człowiek ni-
gdy nie sprosta takiemu poziomo-
wi doskonałości. Dodajmy jednak 
od razu – nie sprosta o własnych 
siłach. Wtedy przywołany hymn 
o miłości cierpliwej, łaskawej, nie-
unoszącej  się pychą, wolnej od za-
zdrości byłby po prostu fikcją. 

Co więcej, łaska bazuje na natu-
rze, a więc na naturze skażonej skut-
kami grzechu pierworodnego. Na-
leży zatem czytać ten tekst inaczej: 
stworzenie człowieka mężczyzną 
i kobietą i wezwanie ich do wspólno-
ty życia zakłada, że człowiek nie jest 
zdolny odwzorować miłości Boga, 
ale może odczytać Jego zamysł. 
Najpierw to, że mężczyzna i ko- 
bieta są sobie równi, gdyż są stwo-
rzeni z tego samego zamysłu Boga. 
Są jednym ciałem, ale w kruchej jed-

ności, której zabezpieczeniem może 
być tylko sam Bóg. Dopiero wtedy 
zamysł Boga staje się konkretem. 
Wszystko, co człowiek otrzymuje 
w sakramencie, nie jest wyłącznym 
dziełem i decyzją człowieka. Bóg 
powierza człowiekowi najpierw 
dar poznania siebie, potem powie-
rza dar życia drugiego człowieka, 
w końcu powierza człowiekowi dar 
komunii osobowej małżonków, by 
w oparciu o nią powierzyć ludziom 
przekazywanie daru życia. Bez zro-
zumienia tego powierzenia się Boga 
w Jego zamyśle względem człowieka 
nic nie byłoby w życiu możliwe. Bez 
świadomości powierzenia mężczyź-
nie kobiety i kobiecie mężczyzny jed-
ność byłaby pustym ideałem. Bóg nie 
oczekuje też od człowieka, że będzie 
on źródłem i gwarantem miłości. 
Oczekuje wyłącznie bycia stróżem 
powierzonego przez Boga dobra. Na 
to stróżowanie powierzonej miłości 
małżeńskiej Bóg daje sakrament jako 
źródło siły. Wtedy hymn o miłoś- 
ci przestaje być wyłącznie ideałem,  
czymś niemożliwym. ■

Obserwując współczesne 
małżeństwa, a właściwie 

małżeństwa w kryzysie, zesta-
wienie ich sytuacji z hymnem 
o miłości św. Pawła brzmi 
trochę jak poezja czytana 
w prozie życia. Czy – zda-
niem księdza – nie powinno 
się wziąć poprawki na sytua-
cję faktyczną osób proszących 
o ślub kościelny?

ODWIEDŹ NASZE STRONY
www.spm.org.pl 
www.marianum.pl 
www.marianum.sklep.pl 

 PomocnicyMarianscy 
 Marianum Travel 
 PomocnicyMarianscy
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OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY

„GWIAZDA-MORZA”
ul. Kościelna 7; 78-132 Grzybowo

tel. +48 94 358 12 30   +48 94 358 12 31
Rezerwacji można dokonywać  

przez telefon lub Internet
www.gwiazda-morza.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje w górach lub nad morzem

 

Lucyna Słup

„N iech nasza droga będzie 
wspólna. Niech nasza mod-

litwa będzie pokorna. Niech nasza 
miłość będzie potężna. Niech nasza 
nadzieja będzie większa od wszyst-
kiego, co się tej nadziei może sprze-
ciwiać…”. Gdyby każde małżeń-
stwo wzięło sobie do serca te słowa 
św. Jana Pawła II wypowiedzia-
ne do wiernych w Częstochowie  
w 1983 r. z pewnością mniej byłoby 
małżeńskich nieporozumień, kłót-
ni i rozstań…  
Życie w małżeństwie stawia przed 
nami spore wymagania. Nie jest 
łatwo zdecydować się na miłość  
i kochać drugiego człowieka „mimo 
wszystko”. Jeżeli jednak buduje-
my małżeństwo w oparciu o łaskę 
Bożą – wszystko staje się łatwiejsze. 
Dopiero wtedy możemy przyjąć  
i pokochać siebie, ale także nasze-
go współmałżonka – z jego wadami  
i zaletami. Prośmy więc Pana o dar  

 
 
 
miłości, a wtedy wiele rzeczy w na-
szym małżeństwie stanie się prost-
szych…

Do modlitwy i refleksji

Boży plan
Dlatego opuści człowiek ojca i mat-
kę i złączy się ze swoją żoną, i będą 
oboje jednym ciałem (Mt 19,5).
Jak postrzegam Boży plan dla na-
szego małżeństwa? Czy jestem 
świadomy/świadoma, że to dzięki 
Panu Bogu się spotkaliśmy i On 
chce być obecny w naszym małżeń-
stwie? Jak często zapraszamy Go, 
by był między nami? 
Poproszę Pana, bym mógł/mogła się 
prawdziwie spotkać z moją żoną/
moim mężem, a przez to z Nim sa-
mym. Będę starał przynajmniej raz 
w tygodniu porozmawiać ze współ-
małżonkiem o jego uczuciach.

Wzajemne wybaczenie
Gniewajcie się, a nie grzeszcie: 
Niech nad waszym gniewem nie 
zachodzi słońce! (Ef 4,26).
Jak zachowuję się, gdy się pokłóci-
my? Wybucham złością? Zamykam 
się w sobie? Izoluję się? Co chciał-
bym/chciałabym przebaczyć mojej 
żonie/mojemu mężowi? A o prze-
baczenie czego chciałbym/chciała-
bym ją/jego prosić?

Dar małżeńskiej miłości

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, 
Miłość nie zazdrości, nie szuka pokla-
sku, nie unosi się pychą (1 Kor 13,4).
Jakie wydarzenie przeżyte ostatnio 
pokazuje mi mój brak miłości do 
żony/męża? W czym ten brak mi-
łości się przejawił? 
Poproszę Pana, by obdarzył mnie 
i mojego współmałżonka miłością 
i abyśmy wspólnie budowali na 
Jego miłości. Postaram się wykony-
wać proste gesty życzliwości wobec 
niego: tam, gdzie to możliwe, będę 
wyręczał go w pracach domowych, 
pomagał mu w uciążliwych obo-
wiązkach, wspierał w tym, co dla 
niego trudne.

Wspólna droga 
do Boga

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY
pw. Miłosierdzia Bożego

34-504 Zakopane-Cyrhla 37
tel. +48 18 206 10 19   +48 604 991 222

www.zakopane-cyrhla.pl

Sakrament odkrywaniem zamysłu Boga
ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC
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małżeństwa w kryzysie, zesta-
wienie ich sytuacji z hymnem 
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ODWIEDŹ NASZE STRONY
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ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje w górach lub nad morzem

 

Lucyna Słup

„N iech nasza droga będzie 
wspólna. Niech nasza mod-

litwa będzie pokorna. Niech nasza 
miłość będzie potężna. Niech nasza 
nadzieja będzie większa od wszyst-
kiego, co się tej nadziei może sprze-
ciwiać…”. Gdyby każde małżeń-
stwo wzięło sobie do serca te słowa 
św. Jana Pawła II wypowiedzia-
ne do wiernych w Częstochowie  
w 1983 r. z pewnością mniej byłoby 
małżeńskich nieporozumień, kłót-
ni i rozstań…  
Życie w małżeństwie stawia przed 
nami spore wymagania. Nie jest 
łatwo zdecydować się na miłość  
i kochać drugiego człowieka „mimo 
wszystko”. Jeżeli jednak buduje-
my małżeństwo w oparciu o łaskę 
Bożą – wszystko staje się łatwiejsze. 
Dopiero wtedy możemy przyjąć  
i pokochać siebie, ale także nasze-
go współmałżonka – z jego wadami  
i zaletami. Prośmy więc Pana o dar  

 
 
 
miłości, a wtedy wiele rzeczy w na-
szym małżeństwie stanie się prost-
szych…

Do modlitwy i refleksji

Boży plan
Dlatego opuści człowiek ojca i mat-
kę i złączy się ze swoją żoną, i będą 
oboje jednym ciałem (Mt 19,5).
Jak postrzegam Boży plan dla na-
szego małżeństwa? Czy jestem 
świadomy/świadoma, że to dzięki 
Panu Bogu się spotkaliśmy i On 
chce być obecny w naszym małżeń-
stwie? Jak często zapraszamy Go, 
by był między nami? 
Poproszę Pana, bym mógł/mogła się 
prawdziwie spotkać z moją żoną/
moim mężem, a przez to z Nim sa-
mym. Będę starał przynajmniej raz 
w tygodniu porozmawiać ze współ-
małżonkiem o jego uczuciach.

Wzajemne wybaczenie
Gniewajcie się, a nie grzeszcie: 
Niech nad waszym gniewem nie 
zachodzi słońce! (Ef 4,26).
Jak zachowuję się, gdy się pokłóci-
my? Wybucham złością? Zamykam 
się w sobie? Izoluję się? Co chciał-
bym/chciałabym przebaczyć mojej 
żonie/mojemu mężowi? A o prze-
baczenie czego chciałbym/chciała-
bym ją/jego prosić?

Dar małżeńskiej miłości

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, 
Miłość nie zazdrości, nie szuka pokla-
sku, nie unosi się pychą (1 Kor 13,4).
Jakie wydarzenie przeżyte ostatnio 
pokazuje mi mój brak miłości do 
żony/męża? W czym ten brak mi-
łości się przejawił? 
Poproszę Pana, by obdarzył mnie 
i mojego współmałżonka miłością 
i abyśmy wspólnie budowali na 
Jego miłości. Postaram się wykony-
wać proste gesty życzliwości wobec 
niego: tam, gdzie to możliwe, będę 
wyręczał go w pracach domowych, 
pomagał mu w uciążliwych obo-
wiązkach, wspierał w tym, co dla 
niego trudne.

Wspólna droga 
do Boga

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY
pw. Miłosierdzia Bożego

34-504 Zakopane-Cyrhla 37
tel. +48 18 206 10 19   +48 604 991 222

www.zakopane-cyrhla.pl

Sakrament odkrywaniem zamysłu Boga
ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC
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Odkryjmy razem oazę pokoju
W dzisiejszych czasach, gdy wkoło nas tyle zamętu i niepokoju, jest to bez wątpienia jedno z tych miejsc,  
w którym obecność urasta do rangi życiowego wydarzenia. Dziś bowiem recepta na życie – zawarta w orę-
dziu pokoju z Medjugorie – staje się na wskroś aktualna. I niezwykle namacalna... 

27 czerwca 1981 r. podczas jednego z objawień na niewysokim, hercegowińskim wzgórzu Maryja powiedziała, 
że „pragnie, aby ci, którzy nie widzą, wierzyli jak ci, którzy widzą”. Być może właśnie taką wiarę miał niejaki Jozo 
Vasilja, 85-letni niewidomy staruszek. To właśnie jemu Maryja poleciła przyrządzić napar z ziemi oraz ziół ros-
nących na górze Podbrdo i modlić się o uzdrowienie. Mężczyzna uwierzył i rzeczywiście przejrzał. Chwilę potem 
wraz z innymi pielgrzymami podziwiał przepiękny napis, który pojawił się na niebie. Brzmiał on „mir” (pokój). 

W czasach, w których pokój, do którego tak łatwo zdążyliśmy się przyzwyczaić, stał się wartością niepewną  
i deficytową, kontemplowanie przesłania Maryi na gliniastym wzgórzu Podbrdo staje się okazją nie do przecenienia. 

Pragniemy zaproponować Ci dziś wspólną podróż na wzgórze, nad którym niebo otwiera się wyjątkowo szero-
ko. Na Górę Križevac, do krainy pokoju i modlitwy, pomiędzy hercegowińskie łąki i wzgórza, gdzie codziennie od-
mawiane są tysiące różańców. Tam, gdzie czas płynie jakby wolniej. Do miejsca, które wybrała sobie sama Maryja.

To z tego miejsca Maryja prosiła ludzkość o szczere nawrócenie polegające przede wszystkim na przebaczeniu 
innym, ale także na dziękczynieniu Bogu. Prosiła o przyjęcie pokoju, który może dać tylko Jej Jednorodzony Syn. 
Tylko Jezus, który jest Księciem pokoju.

Pragniemy wspólnie modlić się na ziemi południa, skąpanej w słońcu, ocienionej charakterystyczną czerwoną 
dachówką Dubrownika i chłodzonej bryzą seledynowego Adriatyku, ze świętą skałą chorwackiej groty w Veprić, 
nazywanej „bałkańskim Lourdes”. Czy wreszcie z nieożywionym przedsionkiem raju, za jaki w Bośni i Hercego-
winie uchodzi kompleks szmaragdowych Wodospadów Kravica.

Centrum naszej pielgrzymki będzie jednak owa Maryjna Oaza na niezmąconej nawet szelestem niepokoju 
ziemi hercegowińskiej gminy Čitluk. Oaza modlitwy. Oaza objawień. Miejsce, o którym św. Jan Paweł II miał 
powiedzieć do zaprzyjaźnionego z nim biskupa Pavla Hnilicy, że „jest kontynuacją Fatimy”. Odkryjmy tę oazę 
wspólnie. Odkryjmy Medjugorie.           ■

PIELGRZYMUJ Z MARIANAMI


