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 Ja …(imię) biorę ciebie… (imię) za żonę/za męża                   
i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską 
oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi 
dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny           
i Wszyscy Święci.

 Świadoma(y) praw i obowiązków wynikających                 
z założenia rodziny uroczyście oświadczam, że 
wstępuję w związek małżeński z …(imię) i przyrzekam, 
że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było 
zgodne, szczęśliwe i trwałe.

PRZYSIĘGA MAŁŻEŃSKA



KRYZYS

 grec. krisis – „wybór”, „rozstrzygnięcie”

 Kryzys oznacza więc: przesilenie, punkt zwrotny, 
wstrząs, przełom, który wiąże się z koniecznością  
podjęcia działań.

 „Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą 
duszę na doświadczenie! (…) Bo w ogniu doświadcza 
się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia (…). 
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi   
i Jemu zaufaj!” (Syr 2,1,5-6).



JĘZYK

odzwierciedla to, co widzimy, czy  
czego doświadczamy

jest nasza twórczą interpretacją
rzeczywistości: świadczy o tym,                 
co czujemy, co myślimy, jaki mamy 
system przekonań i wartości



ZMIANY W JĘZYKU
ZMIANY ZNACZENIOWE                                   

I NOWE OKREŚLENIA

„MĄŻ, „ŻONA”, „MAŁŻEŃSTWO”
 „BYŁY MĄŻ”, „MÓJ BYŁY”
„ZWIĄZEK”, „PARTNERZY”, „WPADKA”
„BIAŁE MAŁŻEŃSTWO”



ZMIANY W JĘZYKU
OPOZYCJE ZNACZENIOWE

„STARE ZOBOWIĄZANIA”                             
I „NOWE ZOBOWIĄZANIA”



ZMIANY W JĘZYKU
SKRÓTY ZNACZENIOWE

„UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA”,            
„ROZWÓD KOŚCIELNY”

„MAŁŻONKOWIE NIESAKRAMENTALNI”, 
„NIESAKRAMENTALNI”



ZMIANY W JĘZYKU
OKREŚLENIA ZAPRZECZĄJCE 

NIEROZERWALNOŚCI                     
MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENTALNEGO

„MAŁŻEŃSTWO ZNISZCZONE 

W SPOSÓB NIEODWRACALNY”

„PRZYPADKI NIEODWRACALNE”



„MAŁŻEŃSTWO ZNISZCZONE 
W SPOSÓB NIEODWRACALNY”

 „Są wreszcie tacy, którzy zawarli nowy związek ze względu na 
wychowanie dzieci, często w sumieniu subiektywnie pewni, że 
poprzednie małżeństwo, [ich zdaniem] w sposób nieodwracalny 
zniszczone, nigdy nie było ważne” (84 FC).

 „Różne motywy (…) mogą w przykry sposób doprowadzić ważnie 
zawarte małżeństwo do rozłamu; często nie do naprawienia. (…) 
Separację należy uznać za środek ostateczny, kiedy już wszelkie 
rozsądne oddziaływania okażą się daremne” (84 FC). „Samotność i inne 
trudności są często udziałem małżonka odseparowanego (…).                        
(…) wspólnota kościelna musi (…) pomóc mu w praktykowaniu 
przebaczenia wymaganego przez miłość chrześcijańską oraz 
utrzymania gotowości do ewentualnego podjęcia na nowo 
poprzedniego życia małżeńskiego” (83 FC).



ZMIANY W JĘZYKU

POMIJANIE 
I TABUIZACJA



ZMIANY W JĘZYKU
OKREŚLENIA PRECYZYJNE 

I ROZBUDOWANE
 „ŻONA/MĄŻ PO JEDNOSTRONNYM  CYWILNYM 

ROZWODZIE”

 „MAŁŻONEK SAKRAMENTALNY ŻYJĄCY W ZWIĄZKU 
NIESAKRAMENTALNYM”

 „DUSZPASTERSTWO MAŁŻONKÓW 
SAKRAMENTALNYCH ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKACH 
NIESAKRAMENTALNYCH”



PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
DZIAŁANIA DUSZPASTERSKIE

 UŻYWANIE ROZBUDOWANYCH, PRECYZYJNYCH OKREŚLEŃ

 PRZYPOMINANIE O WIERNOŚCI PRZYSIĘDZE MAŁŻEŃSKIEJ

 MÓWIENIE O WOLI JEZUSA, CHCĄCEGO UZDROWIĆ SAKRAMENTLANE 
MAŁŻEŃSTWO PO ROZWODZIE

 GŁOSZENIE, ŻE CELEM DUSZPASTERSTWA MAŁŻONKÓW 
SAKRAMENTALNYCH ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKACH 
NIESAKRAMENTALNYCH JEST POWRÓT DO MAŁŻONKA 
SAKRAMENTALNEGO I DO WYPEŁNIANIA PRZYSIĘGI MAŁŻEŃSKIEJ

 UPOWSZECHNIENIE INDYWIDUALNEGO ODNOWIENIA PRZYSIĘGI 
MAŁŻEŃSKIEJ DLA OPUSZCZONYCH MAŁŻONKÓW 



„JĘZYK MA WŁADZĘ 
NAD ŚMIERCIĄ I ŻYCIEM, 

JAK SIĘ GO UŻYWA, 
TAKIE SIĘ SPOŻYWA OWOCE” 

(PRZ 18,21)


