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Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

 „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6)

Celem działalności Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR 
jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego 
małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując aktywnie 
z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji, nawet 
po ludzku patrząc beznadziejnej, możliwe jest odrodzenie 
małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. 
Prawda o mocy Sakramentu oznacza, że nawet jeśli 
małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan 
separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo 
– Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem –  
trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed 
Bogiem. Sakrament Małżeństwa jest darem Boga, który 
daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej 
właściwie w każdej sytuacji.

Zapraszamy na strony  
Internetowe:

Wspólnoty SYCHAR
www.sychar.org
Forum Pomocy
www.kryzys.org
Ruchu Wiernych Serc
www.rws.sychar.org
Programu „Wreszcie żyć”
www.12krokow.sychar.org
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Rozmowa Pana Jezusa z Samarytanką
„Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub 
synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było 
to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z  Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj 
Mi pić! (...) Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym 
Ci dała się napić? (...) Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci 
mówi: Daj Mi się napić – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do Niego kobieta: Panie, 
nie masz czerpaka, a  studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca 
naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z  której pił i  on sam, i  jego synowie i  jego bydło? W  odpowiedzi 
na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu 

dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, 
którą Ja mu dam, stanie się w  nim źródłem 
wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. 
Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, 
abym już nie pragnęła i  nie przychodziła 
tu czerpać. A  On jej odpowiedział: Idź, 
zawołaj swego męża i wróć tutaj! A kobieta 
odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do 
niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam 
męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a  ten, 
którego masz teraz, nie jest twoim mężem. 
To powiedziałaś zgodnie z prawdą”. 

Ewangelia wg św. Jana 4, 5–18
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Co powiedział Pan Jezus Samarytance,  
co jest ważne dla każdego małżonka?

 Jezus, rozmawia z kobietą przy studni o wodzie i pragnieniach. Samarytanka nie do końca 
rozumie o  czym mówi Jezus, słyszy tylko, że mówi o  wodzie, a  Jezusowi chodzi o  coś więcej. 
Chce jej powiedzieć o żywej wodzie, czyli o Duchu Świętym, który rozlewa w sercach Bożą miłość 
(Rz 5,5). Gdy kobieta zwraca się do Niego z prośbą o wodę, Jezus nagle zmienia temat i pyta ją 
o jej męża. Skąd ten zwrot w rozmowie? Dlatego, że gdy małżonkowie przychodzą do Chrystusa 
i  proszą Go o  coś, to pyta ich wtedy o  współmałżonka. Widocznie dla Jezusa, gdy do Niego 
przychodzimy, ważny jest nasz współmałżonek (1P3,7b). Dlaczego? Bo dla Boga ważne jest nasze 
życie w prawdzie i nasza miłość do ludzi.

Jak bardzo znaczące jest trwanie w  prawdzie widać w  dalszej części rozmowy, gdy Jezus 
chwali Samarytankę za to, że powiedziała Mu prawdę o relacji z mężczyzną, z jakim teraz żyje. 
A później jeszcze doda, że życie w prawdzie jest jedną z najważniejszych form oddawania Bogu 
czci. Daje tym samym kobiecie do zrozumienia, że nie może poprzestać tylko na powiedzeniu 
prawdy o swoim życiu w związku pozamałżeńskim. Samo stanięcie w prawdzie przed Bogiem 
nie wystarczy, by oddać Mu cześć, potrzeba jeszcze żyć w  prawdzie, czyli codziennie 
wyrzekać się grzechu. W przypadku Samarytanki oznaczałoby to zerwanie z cudzołożną 
relacją, tak by od tej chwili już nie grzeszyła więcej. 1

Pytanie o  współmałżonka jest też pytaniem o  miłość małżeńską. Dla Jezusa ważna jest 
nasza miłość do męża czy żony, ponieważ Bożą wolą jest od chwili stworzenia pierwszego 
małżeństwa Adama i  Ewy, by miłość małżonków była taka, jaka jest miłość Boża do ludzi. Po 
grzechu pierworodnym, gdy więź z  Bogiem została zerwana i  bezpośredni przepływ Bożej 
miłości do małżonków utrudniony, wtedy ich serca zaczęły odczuwać brak miłości i  zamiast 
przekazywać sobie nawzajem Bożą miłość, jak było to możliwe przed grzechem, zaczęli kierować 
swoją potrzebę miłości do siebie nawzajem, licząc, że współmałżonek ją zaspokoi. Podobnie było 
u Samarytanki, która miała trudną historię małżeńską. Wiele tam było trudności i niepowodzeń. 
Liczne związki nie mogły zaspokoić jej pragnienia bliskości. Rozstania rodziły rany w  jej sercu 
i do takiej bardzo doświadczonej i wciąż spragnionej miłości kobiety Jezus mówi o żywej wodzie, 
czyli Bożej miłości, która zaspokoi jej pragnienia. Mówi o relacji, która nie tylko w pełni ugasi jej 
głód miłości, ale zapewni jej też życie wieczne. To jest prawda, którą kieruje Jezus do każdego 
małżonka, a szczególnie do tego, który doświadcza braku miłości od współmałżonka. 

Gdy chcemy, by mąż czy żona zaspokoił naszą głęboką potrzebę miłości, często spotyka nas 
bolesne rozczarowanie i wtedy może pojawić się chęć, by szukać zaspokojenia naszej potrzeby 
miłości u kolejnej osoby, tak jak to mogło być w życiu Samarytanki. Tymczasem jedyną relacją 
w pełni zaspokajającą w nas potrzebę miłości jest relacja z Jezusem. I gdy On napełnia nas swoją 
miłością, to idziemy wtedy do męża czy żony nie po to, by jedynie dostawać miłość, ale po to, 
by przede wszystkim ją dawać. Wtedy nie jest to miłość do małżonka typu: „kocham, bo muszę”, 
„kocham, bo ty mnie kochasz”, „kocham, bo troszczysz się o mnie i masz pieniądze”, itd. Gdy mamy 
miłość Bożą w sercu, to dajemy ją z chęcią, z radością i bezinteresownie. 

Zatem stawajmy w  prawdzie przed Jezusem, tak jak Samarytanka, a  następnie żyjmy 
w prawdzie przed Bogiem, wyrzekając się codziennie grzechu oraz prośmy Go o Ducha Świętego, 
żeby rozlewał w naszych sercach żywą wodę Bożej miłości, abyśmy sami miłością nasyceni, mogli 
przekazywać ją naszym współmałżonkom.

Marzena Zięba
1  Por. „Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” (J 8,11b)
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Czy chcesz kochać współmałżonka tak jak 
Pan Jezus kocha Ciebie?

Bóg bardzo poważnie traktuje przysięgę miłości jaką składają małżonkowie w Jego obecności. 
Od momentu wypowiedzenia słów przysięgi Bóg łączy małżonków nierozerwalnym węzłem, który 
istnieje nawet wtedy, gdy relacje między mężem i żoną ulegają zerwaniu. A co najważniejsze, to 
od chwili złożenia przysięgi, w małżeństwie sakramentalnym jest obecny Pan Jezus, który chce by 
małżonkowie siebie kochali tak jak On ich kocha i pragnie dawać swoją łaskę, która to umożliwia. 
Chce tego w każdej sytuacji, również wtedy, gdy małżonkowie od siebie odchodzą. Chrystus chce 
uczyć miłości aż do końca ich życia. Bo trzeba przeżyć całe życie, żeby nauczyć się kochać. W tę naukę 
miłości wpisane są też kryzysy małżeńskie, nie tylko te lekkie, ale i te ekstremalne, gdy jest rozwód 
i odejście współmałżonka do innej osoby. Gdy Bóg dopuszcza kryzys w małżeństwie, to nie po to, 
by małżeństwo zakończyć, ale po to, by małżeństwo uzdrowić i nauczyć małżonków Bożej miłości.

Do takiej miłości powołani są małżonkowie od początku istnienia małżeństwa. Związek między 
mężczyzną a kobietą pochodzi od Boga i to Bóg wyznaczył czym ma być małżeństwo. Gdy stworzył 
pierwszych małżonków na swój „obraz i podobieństwo”, to tym samym powołał ich do wzajemnej 
miłości na wzór miłości Boga do człowieka. Potwierdza to Kościół w  Katechizmie: „Ponieważ Bóg 
stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, 
jaką Bóg miłuje człowieka”.1 

Bóg nie tylko wyraził swoją wolę, by małżonkowie kochali się nawzajem na Jego wzór, ale 
w czasie pierwszego kryzysu miłości między Nim a człowiekiem w Raju pokazał na swoim przykładzie, 
jaka jest Jego miłość. A Jego miłość jest przede wszystkim oparta na prawdzie, że grzech oddziela 
człowieka od Boga, który jest Miłością bezwarunkową, czyli kocha człowieka mimo jego grzeszności 
i oddalenia.

Potem Stwórca przez swoich proroków wiele razy mówił jaka jest Jego miłość, lecz w najpełniejszy 
sposób pokazał jak kocha dopiero przez swojego Syna. Jezus umarł za nas, żeby ratować nas przed 
wieczną śmiercią i obdarzyć wiecznym życiem. Tym samym udowodnił, że Bóg nie tylko kocha nas 
w prawdzie, czyli nie bagatelizuje grzechu i w związku z tym potrzeby nawrócenia człowieka, ale 
również kocha nas bardzo ofiarnie, bo za nasze grzechy płaci swoim życiem. I  do takiej ofiarnej 
miłości w prawdzie są powołani chrześcijańscy małżonkowie. W Liście do Efezjan św. Paweł pisze: 
„Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie”.2 

Kochanie współmałżonka, tak jak Jezus nas kocha, jest możliwe dzięki bliskiej relacji z Chrystusem 
i wypełnia plan, jaki ma Bóg wobec małżonków od chwili stworzenia małżeństwa. Dlatego wzrost 
w miłości do Boga i do sakramentalnego współmałżonka jest celem życia każdego małżonka.

Marzena Zięba 1 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1604
2 Ef 5,25 Biblia Tysiąclecia

Ja … biorę Ciebie … za żonę/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.
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Każde trudne sakramentalne małżeństwo  
jest do uratowania

„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37)

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR powstała jako dzieło małżonków sakramentalnych, 
którzy w obliczu kryzysu ich małżeństwa chcą wytrwać w miłości, wierności i w zobowiązaniach 
wynikających z  przysięgi małżeńskiej. Wspólnota powstała w  2003 roku u  księży pallotynów 
w Warszawie. Założyli ją małżonkowie sakramentalni, których małżeństwa, patrząc po ludzku, 
rozpadły się, a mimo to oni sami postanowili wytrwać w wierności przysiędze małżeńskiej zło-
żonej przed Bogiem na dobre i na złe. W Kościele katolickim, w którym zawierali swój sakrament 
małżeństwa, szukają wsparcia i pomocy. Pragną bowiem, mimo rozłąki czy opuszczenia, trwać 
w  swoich małżeństwach. Te pragnienia stały się zaczynem do powstania Wspólnoty Trudnych 
Małżeństw SYCHAR. Współzałożycielem Wspólnoty jest ks. Jan Pałyga SAC. W marcu 2012 roku 
Episkopat Polski mianował krajowym duszpasterzem Wspólnoty ks. Pawła Dubowika. 

Charyzmat Wspólnoty

Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie jej członków do 
uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując z Jezusem 
Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc beznadziejnej, możliwe jest 
odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy Sakra-
mentu oznacza, że nawet jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, 
czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo – sakramentalne przymierze małżonków 
z  Bogiem  – trwa nadal. Nadal są mężem i  żoną, i  jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament 
Małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej 
właściwie w każdej sytuacji. Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jest Wspólnotą Wiernej Mi-
łości Małżeńskiej wskazującą drogę świętości. 

Dlaczego „SYCHAR”? 

Motywem przewodnim dla naszej Wspólnoty stały się słowa Pana Jezusa wypowiedziane do 
Samarytanki przy studni Jakuba opodal miejscowości Sychar: „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja 
mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w  nim źródłem wody 
wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła 
i nie przychodziła tu czerpać.” (Jan 4,14).

Pan Jezus wyniósł małżeństwo do godności sakramentu, w  którym małżonkowie  
zostali umocnieni i uświęceni do przyjęcia obowiązków i godności swego stanu. Ten sakrament 
jest źródłem życiodajnej i  uzdrowieńczej mocy, z  którego mogą i  powinni czerpać wszyscy 
małżonkowie. Zwłaszcza zaś ci, którzy przeżywają trudności czy osobiste dramaty. Wierzymy 
bowiem, iż każde trudne sakramentalne małżeństwo ma szansę być uzdrowione dzięki łaskom 
wypływającym z mocy sakramentu. W tym zdaniu streszcza się charyzmat naszej Wspólnoty. Sa-
krament Małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania więzi właściwie 
w każdej trudnej sytuacji, nawet tej po ludzku patrząc beznadziejnej. Dla Boga bowiem nie ma 
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nic niemożliwego. Każdy, kto aktywnie współpracuje z Bogiem, może przyczynić się do uzdro-
wienia małżeńskiego związku.

Miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazuje się mocniejsza od wszelkiej słabości 
i kryzysów, przez jakie często przechodzą nasze rodziny. Dowodem na to są szczęśliwi małżon-
kowie już po kryzysach należący do naszej Wspólnoty, którzy dzieląc się swoim świadectwem 
uzdrowienia ich małżeństwa oraz działania łaski w ich życiu, dają równocześnie innym nadzieję. 
Nadzieję na to, że nawet w skrajnie trudnych sytuacjach: po zdradzie, odejściu czy nawet rozwo-
dzie i gdy pojawia się dziecko pozamałżeńskie, jest możliwe odbudowanie małżeństwa.

W sytuacji kryzysu małżeńskiego szczególnie ważne jest wsparcie ze strony otoczenia, któ-
re bardzo często nie widzi innego wyjścia z zaistniałej sytuacji i doradza rozwód. Członkowie 
Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR stanowczo sprzeciwiają się mentalności rozwodowej 
i  są zwolennikami ratowania małżeństwa. Naszym celem jest niesienie pomocy małżonkom 
przeżywającym kryzys na każdym jego etapie, także po rozwodzie i  kiedy ich współmałżon-
kowie uwikłani są w związki niesakramentalne. Członkowie wspólnoty pragną w różny sposób 
pomagać wszystkim małżonkom, którzy chcą wytrwać w wierności, mimo że pojawiające się 
problemy wydają się często nie do udźwignięcia, np. zdrada, odejście współmałżonka i jego wej-
ście w nowy związek.

Jak działa łaska Sakramentu Małżeństwa?

Otwarcie się przynajmniej jednego z małżonków na działanie łaski Sakramentu Małżeństwa 
rozpoczyna proces uzdrawiania małżeństwa. Pan Bóg uzdrawia najpierw samych małżonków. 
Zaprasza ich do powrotu do pierwotnej miłości*, która ich połączyła, do wypełniania zadania 
od Niego otrzymanego w Sakramencie Małżeństwa. Przyprowadza ich do Siebie, a potem łączy 
ponownie ze sobą. Tak działa łaska Sakramentu Małżeństwa.

Wierna miłość nie daje zgody na rozwód

„Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne” (Ka-
techizm Kościoła Katolickiego 2384).

„Jakie są najcięższe grzechy godzące w sakrament małżeństwa? Są to: cudzołóstwo; poligamia 
ponieważ jest przeciwna równej godności i miłości małżeńskiej, która jest jedyna i wyłączna; odrzuce-
nie płodności, które pozbawia życie małżeńskie dziecka, najwspanialszego daru małżeństwa; rozwód, 
który sprzeciwia się nierozerwalności.” (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego 347).

Miłość nigdy nie pomaga w złym! Właśnie dlatego Kościół w żadnej sytuacji nie pro
ponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno komukolwiek proponować 
łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka. Niestety, nierzadko słyszy się wypowie-
dzi, że jeśli współmałżonek zdradził, odszedł i  chce zawrzeć nowy cywilny związek, to strona 
porzucona, zgadzając się na rozwód, nie popełnia grzechu. Jedni argumentują, że mąż już cu-
dzołoży i rozwód cywilny niewiele tutaj zmienia, a drudzy, że ustna czy pisemna zgoda na zło 
(rozwód) w rzeczywistości duchowej nie musi nic zmieniać. Wiele osób nie bierze pod uwagę 
społecznych skutków rozwodów. Rozwód cywilny jako grzech zgorszenia, niezależnie od mo-
tywacji rozwodzących się, sprzyja pladze rozwodów. Dlatego osoby dopuszczające rozwód 
ponoszą współodpowiedzialność za rozprzestrzeniające się zło. Katechizm Kościoła Katolickie-
go w punkcie 2384 stawia sprawę jasno: „Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem 
jest małżeństwo sakramentalne.” Człowiek wiary, który chce być wierny Panu Jezusowi i chce Go 
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naśladować, będzie tak jak On – jednoznaczny w myśleniu, mówieniu i działaniu. Zachowa spój-
ność myśli, słów i czynów. 

Rozwód nie jest jedynym sposobem zabezpieczenia przed ubóstwem i przemocą

Różnice między separacją a rozwodem separacja rozwód

rozdzielność majątkowa þ þ

obowiązek alimentacyjny względem dzieci þ þ

możliwość obowiązku alimentacyjnego względem małżonka þ þ

powrót do nazwiska sprzed małżeństwa  þ

możliwość zawarcia cywilnego związku małżeńskiego  þ

nieograniczony okres płacenia alimentów na rzecz małżonka þ 

obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami þ 

możliwość ustalenia kontaktów z dziećmi, orzeczenia w zakresie władzy rodzi-
cielskiej

þ þ

możliwość ustalenia winy w rozkładzie pożycia þ þ

wyłączenie od dziedziczenia þ þ

brak domniemania pochodzenia dziecka þ þ

orzeczenie w zakresie wspólnego korzystania z mieszkania þ þ

możliwość podziału majątku w końcowym orzeczeniu þ þ

możliwość powrotu do małżeństwa (zniesienia skutków prawnych separacji/
rozwodu)

þ 1  2

1 Wniosek do sądu o zniesienie separacji. 2 Konieczny powtórny ślub w urzędzie stanu cywilnego.

„Separacja małżonków z utrzymaniem węzła małżeńskiego może być uzasadniona w pewnych 
przypadkach przewidzianych przez prawo kanoniczne. Jeśli rozwód cywilny pozostaje jedynym 
możliwym sposobem zabezpieczenia pewnych słusznych praw, opieki nad dziećmi czy obrony 
majątku, może być tolerowany, nie stanowiąc przewinienia moralnego.” (Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego 2383).

Autor książki Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Augusto 
Sarmiento, napisał:

,,Tam, gdzie decyzja kościelna nie powoduje skutków cywilnych – sygnalizuje obowiązująca 
dyscyplina Kościoła w przypadku separacji – albo jeżeli przewiduje się, że wyrok cywilny nie będzie 
przeciwny prawu Bożemu, biskup diecezjalny pobytu małżonków, po rozważeniu szczególnych oko-
liczności, może udzielić zezwolenia na zwrócenie się do sądu świeckiego (KPK 1692), upoważnienie 
wydane przez biskupa diecezjalnego jest obowiązkowym środkiem ostrożności pozwalającym 
uniknąć wszczynania procesów, których wyroki naruszałyby nakazy prawa Bożego, wyrzą-
dzając szkodę małżonkom i  wywołując niebezpieczeństwo zgorszenia u  wiernych. Problem 
pojawia się jednak, kiedy legislacja cywilna nie przewiduje możliwości separacji, a  jedynie 
rozwód. Ponieważ wówczas, wraz z  wyrokiem rozwodu, węzeł małżeński zostałby uznany za 
rozwiązany, choć wspomniany wyrok jedynie miałby skutki cywilne; w ten sposób pojednanie 
stałoby się jednak bardzo trudne, gdyż aby do niego doprowadzić, potrzebne byłoby nowe 
małżeństwo cywilne. W  każdym razie z  praktycznego punktu widzenia należy postępować 
zgodnie z następującymi zasadami:
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– Jeśli legislacja cywilna dopuszcza możliwość separacji i rozwodu, wierni nie mogą pro
sić o rozwód1. Przy takim założeniu godziwe jest jedynie odwołanie się do separacji. Prócz 
tego, że rozwód bardzo trudnym uczyniłby ponowne zawiązanie współżycia małżeńskie-
go, do którego małżonkowie byliby zobowiązani – po ustaniu powodów separacji – prośba 
o rozwód wywołałaby też poważne zgorszenie.

– W  przypadku, gdyby legislacja cywilna przewidywała wyłącznie możliwość rozwodu, go-
dziwe mogłoby się okazać odwołanie do rozwodu cywilnego. Jednak tylko w przypadkach 
wyjątkowej konieczności oraz po spełnieniu serii warunków, jakich moraliści domagają się 
dla pozytywnej oceny działań o  podwójnym skutku. „Jeśli rozwód cywilny pozostaje jedy-
nym możliwym sposobem zabezpieczenia pewnych słusznych praw, opieki nad dziećmi czy 
obrony majątku, może być tolerowany, nie stanowiąc przewinienia moralnego” (KKK 2383). 
A konkretnie, godziwe byłoby odwołanie się do cywilnego procesu rozwodowego pod na-
stępującymi warunkami łącznie: 
a) jeżeli po uzyskaniu wyroku o  separacji kanonicznej (albo przynajmniej po zabieganiu 

o niego i nieotrzymaniu go z powodu czyjejś opieszałości) nie istnieje inny sposób na osiągnię-
cie cywilnych skutków separacji; 

b) jeżeli istnieje wyraźna wola niezawierania nowego małżeństwa (które byłoby nieważne, 
ponieważ rozwód cywilny nie może rozwiązać węzła małżeńskiego, a zatem nie ma zgody na 
rozwód jako taki); 

c) jeżeli istnieje odpowiednia proporcja między skutkami cywilnymi, jakie pragnie się osią-
gnąć, a szkodami, jakie wynikają z  rozwodu cywilnego, szczególnie zgorszeniem, które może 
on wywołać2.

Z tego powodu należy zastosować właściwe środki, aby nie dojść do tej skrajności. A w każ-
dym razie konieczne będzie przyjęcie odpowiedniej postawy w  celu uniknięcia zgorszenia. 
Najlepszym na to sposobem będzie wyraźne potwierdzenie doktryny o  nierozerwalności 
małżeństwa i wyjaśnienie, że w tym konkretnie przypadku była to jedyna droga osiągnięcia do-
brodziejstw separacji. Przypadek ten – separacja małżeńska – jest jedynym możliwym dla 
małżeństwa zawartego i  dopełnionego” (Augusto Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie. 
Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 310–311).

Czasami słyszy się nieprawdziwy argument, że w  wyjątkowych sytuacjach rozwód jest je-
dynym zabezpieczeniem przed ubóstwem, przemocą i  innymi patologiami. Nie jest to prawdą, 
albowiem są inne instytucje prawne i   podmioty, które dają nie gorszą niż rozwód ochronę. 
W prawie polskim ze względu na istnienie separacji nie ma sytuacji, w których rozwód 
pozostaje jedynym usprawiedliwionym moralnie sposobem zabezpieczenia pewnych 
słusznych praw, opieki nad dziećmi czy obrony majątku. Istnieje wszak sądowe zniesienie 

 1 Prawo polskie na mocy Ustawy z  dnia 21 maja 1999 r. (Dz. u. Nr 52, poz. 532) przewiduje możliwość sądowego 
orzeczenia separacji, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Orzeczenie separacji ma skutki cywilno-
prawne podobne jak w wypadku rozwodu (ustanie wspólnoty majątkowej, opieka nad dziećmi), z tym że małżonek pozo-
stający w separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa cywilnego. Jeśli jednak wymagają tego względy słuszności, 
małżonkowie pozostający w  separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy. Cf. P. Kasprzyk, Instytucja separacji małżeń-
skiej. Lublin-Sandomierz 1999, 6580 [przyp. red.].
 2 Ponieważ prawo polskie nie uznaje cywilnych skutków kościelnych orzeczeń nieważności małżeństwa ani decyzji, 
papieskich o rozwiązaniu węzła (art. 10, ust. 3-5 konkordatu z 1993 r,), godziwe jest zwrócenie się w tych sytuacjach o roz-
wód cywilny celem uregulowania kwestii cywilnoprawnych. Cf. W. Góralski, W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą 
Apostolską i  Rzeczpospolitą Polską 28 lipca 1993, Płock 1994, 63 -68; J. Dudziak, Zharmonizowanie kanonicznego prawa 
małżeńskiego i polskiego prawa rodzinnego w Konkordacie, w: Rola i znaczenie Konkordatu 1993 r, (red. J. Dyduch) Kra-
ków 1994, II5–118 [przyp. red.].
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współwłasności majątkowej, notarialne zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej znoszącej/
ograniczającej wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny i  w  wyjątkowych sytuacjach 
instytucja separacji – kościelna (rzadko wykorzystywana) i   cywilna. Opinia prawna na ten 
temat jest dostępna na stronie www.prawo.sychar.org. Są jeszcze organizacje pomocowe, 
wsparcie rodziny, przyjaciół, wspólnoty, ludzi dobrej woli, a w przypadku stosowania przemocy 
oprócz separacji jest jeszcze sąd i policja. Nie ma więc usprawiedliwienia dla rozwodów w mał-
żeństwach sakramentalnych! 

Co mówi Biblia o rozwodach?

W Starym Testamencie szczególnie ostro potępia rozwód prorok Malachiasz (2,13-16)**, po-
wołuje się przy tym na Abrahama, który nie porzucił bezpłodnej Sary, mimo że tak bardzo pragnął 
mieć własnego syna i dziedzica. W Nowym Testamencie Pan Jezus w pełni objawia pierwowzór 
i wymaganie nierozerwalności małżeństwa: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19,6).

Społeczne skutki rozwodu 

Badania socjologów wykazują, że rozwody są zaraźliwe. Jeśli rozwodzi się ktoś z zakładu 
pracy, jest bardziej prawdopodobne, że współpracownicy podążą tą samą ścieżką. Rozwód 
daje wielu ludziom przyzwolenie na jawne adorowanie cudzego współmałżonka – jest „wolna/
wolny”, więc można. Występując o rozwód lub wyrażając zgodę na rozwód dajemy sygnał, że 
zgadzamy się i na to. W tym też kontekście zarówno małżonkowie występujący o rozwód, jak 
i ci, którzy godzą się na rozwód cywilny, przyczyniają się do wzrostu fali rozwodów, zarażają  
bakcylem rozwodowym innych małżonków przeżywających trudności małżeńskie i w ten spo-
sób ponoszą w sumieniu współodpowiedzialność za rozprzestrzeniające się zło.

Co mówi psychologia o oddziaływaniu naszych postaw na innych? 

Istnieje w psychologii zasada społecznego dowodu słuszności. I chodzi w niej o  to, że: 
„[...] Uważamy jakieś zachowanie za poprawne w danej sytuacji o tyle, o ile widzimy innych, którzy 
tak właśnie się zachowują.” Cytat za Robertem Cialdinim „Wywieranie wpływu na ludzi”. Ta książka 
to podstawowa lektura studentów psychologii. Czy tego chcemy, czy nie, ta zasada ma na nas 
wpływ, nawet jeśli głośno mówimy, że nie. To tak jak z reklamami. Specjaliści doskonale wiedzą, 
że także ci, którzy protestują, że reklamy są głupie, podświadomie ulegają ich działaniu. I tak czy 
inaczej sprzedaż rośnie.

Zasada facylitacji społecznej sprawia, że kiedy czekasz sam na przejściu dla pieszych, 
to dużo rzadziej przejdziesz na czerwonym świetle, niż gdybyś czekał z innymi i inni zaczęliby 
przechodzić. Decyzje innych ułatwiają podjęcie własnej, podobnej. Krańcowym przykładem 
oddziaływania reguły jest efekt Wertera: „[...] po każdym samobójstwie przedostającym się na 
pierwsze strony gazet, gwałtownie rośnie liczba samobójstw w  rejonach, w  których to samobój-
stwo zostało nagłośnione. [...] Dowiadując się o  cudzym samobójstwie, niepokojąco duża liczba 
ludzi stwierdza, że także w  ich własnej sytuacji jest to właściwy sposób postępowania” – Robert 
Cialdini.

Czy wiecie, że występujący o rozwód przed sądem małżonek musi dać ANTYŚWIADECTWO 
miłości, gdyż żeby uzyskać rozwód musi przekonać sąd, że nie kocha swojego współmałżonka? 
Nawet jeśli kocha, to żeby uzyskać rozwód musi skłamać mówiąc, że nie kocha. 
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Pomoc małżonkom

Pomoc ta przybiera różne formy, a najprostszą z nich jest wysłuchanie i danie dobrego sło-
wa. Następnie towarzyszenie i nakierowanie na Boga oraz pomoc w nawiązaniu właściwej relacji 
duchowej z Panem Jezusem, czyli Tym, który udziela łask sakramentalnych. Zdajemy sobie bo-
wiem sprawę, że Tym, któremu najbardziej zależy na uzdrowieniu sakramentalnego małżeństwa, 
jest jego najważniejszy świadek i obrońca – sam Jezus Chrystus – Bóg. Bowiem to właśnie od 
Niego pochodzi moc Ducha Świętego uzdalniająca małżonka przeżywającego kryzys do trwa-
nia w wierności i nadziei, do własnego rozwoju duchowego i emocjonalnego, do pokonywania 
trudności, do czynienia maksymalnego wysiłku w kierunku osiągnięcia pełni życia i szczęścia. 

Mamy już pierwsze doświadczenia ze spotkań z doradcami rodzinnymi, mają miejsce pierw-
sze dyżury Sycharowiczów w  poradniach rodzinnych oraz pierwsze spotkania – konferencje 
organizowane dla księży.

Dzieła wiernej miłości małżeńskiej

Wspólnota istnieje od 2003 roku. Od tego czasu powstały różne jej dzieła, gdzie ta pomoc 
małżonkom będącym w kryzysie jest świadczona.

Podstawą działalności Wspólnoty są spotkania małżonków w Ogniskach Sycharowskich tzw. 
Ogniskach Wiernej Miłości Małżeńskiej. Obecnie Sycharowicze mogą spotykać się otoczeni 
opieką duszpasterską w 61 Ogniskach: w Warszawie (Praga), Poznaniu, Żorach, Zielonej Górze, 
Bonn przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, Opolu, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, 
Gdańsku, Rzeszowie, Chicago (USA), Bydgoszczy, Wrocławiu, Lublinie, Rydułtowach, Puławach, 
Markach, Płocku, Legnicy, Skierniewicach, Rychwałdzie, Katowicach, Radomsku, Siemiatyczach, 
Wałbrzychu, Kielcach, Kędzierzynie-Koźlu, Białymstoku, Łodzi, Przasnyszu, Łukowie, Koszalinie, Szy-
dłowcu, Kluczborku, Warszawie (Ursynów), Tarnowie, Włocławku, Gołdapi, Strumieniu, Kartuzach, 
Bełchatowie, Piasecznie, Hodyszewie, Łomży, Szczecinie, Ostrowi Mazowieckiej, Gdyni, Radomiu, 
Toruniu, Toruniu, Tarnowskich Górach, Zambrowie, Zabrzu, Białej Podlaskiej, Leszczynach, Chmiel-
nickim (Ukraina), Dunajowcach (Ukraina), Ostrowcu Świętokrzyskim, Wiedniu (Austria), Warszawie 
(Marianie), Bielsku-Białej, oraz Wrocławiu-Leśnicy. Niemal wszystkie Ogniska (lokalne wspólnoty) 
powstawały oddolnie jako inicjatywa małżonków, którzy trafili do naszej Wspólnoty poprzez inter-
netowe Forum Pomocy (www.kryzys.org). Na tym Forum przyszli liderzy, którzy uzyskiwali pomoc 
i sami dawali wsparcie, dojrzewali do decyzji organizacji Ogniska w swojej miejscowości. Ich de-
cyzja była poprzedzona wspólną modlitwą nowennową całej Wspólnoty. Spotkania w Ogniskach 
mają charakter samopomocowy, uczestnicy dają sobie nawzajem wsparcie, modlą się, dzielą swo-
imi przeżyciami, korzystają z różnych form pomocy. 

W 2004 roku powstała strona internetowa Wspólnoty (www.sychar.alleluja.pl i nowa jej 
wersja www.sychar.org), na której zamieszczamy dokumenty i materiały na temat Sakramentu 
Małżeństwa i  rodziny, w tym dzieła Ojca Świętego Jana Pawła II, świadectwa uzdrowień mał-
żeństw, wartościowe nagrania, konferencje poświęcone małżeństwu i  sprawom wiary oraz 
aktualności dotyczące Wspólnoty. Następnie w tym samym roku powstało internetowe Forum 
Pomocy (www.kryzys.org), gdzie oprócz wymiany doświadczeń i  porad, również wspólnie 
się modlimy za nasze rodziny na Różańcu Świętym. Na Forum są trzy Róże Żywego Różańca, 
których duchowym opiekunem i  moderatorem jest jezuita ojciec Jerzy Karpiński SJ (opiekun 
duchowy Ogniska w Chicago). 

http://www.kryzys.org
http://www.sychar.alleluja.pl
http://www.sychar.org
www.kryzys.org
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Cztery razy do roku wiosną i jesienią Wspólnota spotyka się na ogólnopolskich rekolek
cjach (www.rekolekcje.sychar.org). Pierwsze rekolekcje odbyły się w  październiku 2006 roku 
w  Sanktuarium Matki Bożej w  Leśniowie. Raz w  roku organizowane jest spotkanie liderów 
ognisk, moderatorów i opiekunów duchowych. Latem w górach i nad morzem organizujemy 
spotkania rekolekcyjno-wypoczynkowe dla małżonków w  kryzysie i  ich dzieci pod hasłem 
„Wakacje ze wspólnotą SYCHAR”. Ponadto niektóre ogniska organizują we własnym zakresie 
rekolekcje Sycharowskie.

W  2007 roku powołane zostało Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw SYCHAR (www.
stowarzyszenie.sychar.org), którego członkowie w większości złożyli w 2008 roku akt zaanga-
żowania apostolskiego w  dzieło Świętego Wincentego Pallottiego, jakim jest Zjednoczenie 
Apostolstwa Katolickiego (ZAK). Zaangażowanie to wiąże się z  realizacją charyzmatu założy-
ciela Zjednoczenia, na który składa się ożywianie wiary, budzenie świadomości powołania do 
apostolstwa, rozpalanie miłości wśród ludzi. Stowarzyszenie powstało jako dzieło Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw SYCHAR i dobro tej Wspólnoty jest dla Stowarzyszenia zasadniczym celem 
w jego działaniach. Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim wspomaganie Ognisk Wiernej 
Miłości Małżeńskiej, rekolekcji, internetowego Forum Pomocy, promowanie warsztatów 12 kro-
ków dla chrześcijan oraz Ruchu Wiernych Serc. 

W maju 2008 roku w oparciu o Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR, we współpracy z dwu-
miesięcznikiem „Miłujcie się”, powstał Ruch Wiernych Serc (RWS – www.rws.sychar.org), któremu 
patronuje Matka Boża Gidelska. Ruch Wiernych Serc jest jednym z dzieł Wspólnoty, która przyjmuje 
zgłoszenia nowych członków, prowadzi Księgę Wiernych Serc oraz publikuje świadectwa i artykuły 
zachęcające do trwania w wierności i przezwyciężania kryzysów zgodnie z zamysłem Bożym. Cha-
ryzmatem Ruchu Wiernych Serc jest trwanie w jedności z Bogiem na drodze pielęgnowania stanu 
łaski uświęcającej poprzez regularne przystępowanie do Komunii św., wytrwałą modlitwę i studio-
wanie Pisma św. Ponadto dążenie do przezwyciężenia kryzysu małżeńskiego wyłącznie w zgodzie 
z Biblią i nauką Kościoła oraz zachowanie wierności małżonkowi sakramentalnemu. A w sytuacji 
jego odejścia i zdrady dalsze odpowiedzialne dbanie o wspólne zbawienie (przebaczenie, modlitwa 
o nawrócenie niewiernego małżonka i jego kochanki, napominanie i zachęcanie do pojednania). 

W tym samym czasie również w maju 2008 roku powstało inne dzieło Wspólnoty: warsz-
taty realizowane w  oparciu o  program rozwoju duchowego i  emocjonalnego dla chrześcijan 
„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” (www.12krokow.sychar.org). Warsztaty przezna-
czone są dla każdej osoby pragnącej zmiany swego życia na lepsze, a ich program jest z gruntu 
ewangelizacyjny, służący rozwojowi osobowemu człowieka ku pełni życia i szczęścia. Jest to bar-
dzo wartościowe narzędzie umacniające poranionych małżonków, pozwalające poznać siebie 
i  dążyć do większej dojrzałości duchowej i  emocjonalnej. Program ten przedstawia zoriento-
waną biblijnie szkołę życia, pomagającą odzyskać równowagę i prowadzącą do psychicznego 
uzdrowienia i odnowionych relacji z Bogiem. Praca z programem „Wreszcie żyć” obejmuje: oso-
bistą pracę nad 12 krokami z pomocą materiałów formacyjnych oraz pracę w grupach, które 
spotykają się co tydzień. Obecnie warsztaty według tego programu prowadzone są w  kilku 
Ogniskach Wspólnoty. Nie mniej owocne są internetowe warsztaty na Forum Pomocy. Są one 
prowadzone od 2010 roku.

Swojego pisemnego błogosławieństwa dla naszej Wspólnoty i jej dzieł lub zezwolenia na 
działalność na terenie poszczególnych diecezji udzielili: ks. kard. Stanisław Dziwisz, ks. abp Hen-
ryk Hoser, ks. abp Sławoj Leszek Głódź, ks. abp Stanisław Budzik, ks. abp Stanisław Gądecki, ks. 

http://www.rekolekcje.sychar.org
www.stowarzyszenie.sychar.org
www.stowarzyszenie.sychar.org
www.rws.sychar.org
www.12krokow.sychar.org
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abp Wiktor Skworc, ks. bp Andrzej Czaja, ks. bp Stefan Regmunt, ks. bp Piotr Libera, ks. bp Ta-
deusz Rakoczy, ks. bp Andrzej Dziuba, ks. bp Andrzej Wypych, ks. bp Kazimierz Ryczan, ks. bp 
Tadeusz Pikus, ks abp Wacław Depo, ks. bp Andrzej Jeż, ks. bp Jan Wątroba, ks. bp. Piotr Turzyński.

Podczas 357. zebrania plenarnego Komisji Episkopatu Polski 14 marca 2012 roku księża bisku-
pi na naszą prośbę powołali krajowego duszpasterza Wspólnoty. Został nim ks. Paweł Dubowik 
– opiekun duchowy Ogniska w Opolu. 

W dniu 22 listopada 2014 roku nasza Wspólnota została przyjęta do Ogólnopolskiej Rady Ru-
chów Katolickich (ORRK).

Inspirację do realizacji tych wszystkich dzieł członkowie Wspólnoty czerpią z  nauki Jana 
Pawła II. Szczególnie bliskie są nam jego słowa wypowiedziane podczas Mszy św. kanonizacyj-
nej księżnej Kingi w Starym Sączu 16 czerwca 1999 roku:

„Święta Kinga uczy, że zarówno małżeństwo, jak i dziewictwo przeżywane w jedności z Chrystu-
sem może stać się drogą świętości. Ona staje dziś na straży tych wartości. Przypomina, że w żadnych 
okolicznościach wartość małżeństwa, tego nierozerwalnego związku miłości dwojga osób, nie może 
być podawana w wątpliwość. Jakiekolwiek rodziłyby się trudności, nie można rezygnować z obrony tej 
pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje ludzi i której Bóg nieustannie błogosławi. Małżeństwo jest 
drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową.”

„Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia” (Ap 2,10)

Wierna miłość liczy się z możliwością złamania przysięgi przez jednego z małżonków. Ale 
takie złamanie przysięgi przez jednego nie zwalnia z dochowania wierności drugiej strony po-
przez życie w  samotności i  niewchodzenie w  kolejne związki. Wierna miłość po zdradzie czy 
odejściu współmałżonka to miłość budowana na przebaczeniu i  nieustannej gotowości do 
pojednania się z otwierającym się na Miłość współmałżonkiem. Nie ma takiego grzechu czy kry-
zysu, z którego nie byłoby drogi powrotu. Każde trudne sakramentalne małżeństwo ma szanse 
być uzdrowione. Zdarzają się odrodzenia małżeństw, w  których małżonkowie sakramentalni 
powracają do siebie ze związków niesakramentalnych, w  które się uwikłali, w  których nawet 
dziecko zrodzone w niesakramentalnych związkach nie stanowi przeszkody do pojednania i od-
budowania ich małżeńskiej jedności. Nawet w takich szczególnie trudnych przypadkach Bóg, 
który jest Miłością, wskazuje właściwe rozwiązanie.

Syn (małżonek) marnotrawny

„Był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się.” (Łk 15, 24)

Przypisy:
* „Ale mam przeciwko tobie, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze 

czyny podejmij! Jeśli zaś nie – przyjdę do ciebie. I ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz.” (Ap 2, 4-5) Biblia 
Tysiąclecia.

** „Nienawidzę bowiem rozwodów (mówi Jahwe, Bóg Izraela) i każdego, kto szatę swoją plami krzywdą – mówi Jahwe Za-
stępów. Strzeżcie tedy własnego życia i nie bądźcie wiarołomcami!” (Ml 2, 16) Pismo Święte Stary i Nowy Testament w prze-
kładzie z języków oryginalnych, Księgarnia Św. Wojciecha.

Źródła:
Biblia Tysiąclecia
Pismo Święte Stary i Nowy Testament w przekładzie z języków oryginalnych pod red. ks. Michała Petera (ST) i ks. Mariana 

Wolniewicza (NT), Księgarnia Św. Wojciecha
Katechizm Kościoła Katolickiego
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego Opracował Andrzej Szczepaniak  

ostatnia aktualizacja 13 października 2020 r.
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Nauka Jezusa Chrystusa-Boga  
o nierozerwalności małżeństwa
Stary Testament

„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają 
się jednym ciałem”. (Rdz 2,24)

Nowy Testament

„Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża bierze 
za żonę, popełnia cudzołóstwo”. (Ew. św. Łukasza 16:18)

„Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi 
od swego męża. (11) Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym 
mężem. Mąż również niech nie oddala żony”. (1 list św. Pawła do Koryntian 7:10–11)

„Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, 
ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, (10) ani złodzie-
je, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego”. (1 list św. Pawła 
do Koryntian 6:9n)

„Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. (16) 
A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. (17) A kobieta odrzekła Mu na to: Nie 
mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. (18) Miałaś bowiem pięciu mę-
żów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. (19) Rzekła 
do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem”. (Ew. św. Jana 4:15–19)

„Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego znowu 
je nauczał, jak miał zwyczaj. (2) Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali 
Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. (3) Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? (4) 
Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. (5) Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez 
wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. (6) Lecz na początku stworzenia 
Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: (7) dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę (8) 
i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. 
(9) Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! (10) W domu uczniowie raz jeszcze 
pytali Go o to. (11) Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo wzglę-
dem niej. (12) I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”. (Ew. św. 
Marka 10:1–12)

„Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileję i przeniósł się w granice Judei za Jordan. (2) Poszły 
za Nim wielkie tłumy, i tam ich uzdrowił. (3) Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wysta-
wić na próbę, i zadali Mu pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? (4) On 
odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? (5) 
I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. 
(6) A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. 
(7) Odparli Mu: Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? (8) Odpowiedział 
im: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od 
początku tak nie było. (9) A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba w wypadku nierządu(*) 
– a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”. (Ew. św. 
Mateusza 19:1–9)
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„Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! (28) A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy 
na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (29) Jeśli więc prawe twoje oko jest ci 
powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden 
z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. (30) I jeśli prawa twoja ręka 
jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie 
jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. (31) Powiedziano też: Jeśli kto 
chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. (32) A  ja wam powiadam: Każdy, kto oddala 
swoją żonę – poza wypadkiem nierządu (*) – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za 
żonę, dopuszcza się cudzołóstwa”. (Ew. św. Mateusza 5:27–32)

„Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! (22) Żony niechaj będą poddane swym 
mężom, jak Panu, (23) bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. (24) 
Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. (25) Mężowie miłujcie 
żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, (26) aby go uświęcić, oczyściw-
szy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo4, (27) aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako 
chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. 
(28) Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie sa-
mego miłuje. (29) Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je 
żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, (30) bo jesteśmy członkami Jego Ciała. (31) Dlatego opuści 
człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. (32) Tajemnica to 
wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. (33) W końcu więc niechaj także każdy 
z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!” (List 
św. Pawła do Efezjan 5,21–33)

„Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, (2) ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud scho-
dził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. (3) Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili 
do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a  postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do 
Niego: (4) Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. (5) W Prawie Mojżesz naka-
zał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? (6) Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go 
oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. (7) A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, pod-
niósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. (8) I powtórnie 
nachyliwszy się pisał na ziemi. (9) Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, po-
czynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. (10) Wówczas 
Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? (11) A ona odrzekła: 
Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!”. (Ew. św. 
Jana 8,1–11)

„We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cu-
dzołożników osądzi Bóg”. (List św. Pawła do Hebrajczyków 13:4)

„Jan bowiem wypominał Herodowi: «Nie wolno ci mieć żony twego brata»”. (Ew. Mk 6,18)

W przypisie do Ewangelii św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, Pallottinum) odnoszącym się do fragmentu 
5,32 jest taka oto uwaga:

„Z wszystkich trzech Synoptyków wynika jasno i niedwuznacznie, że Jezus przywrócił pierwotną nie-
rozerwalność małżeństwa i nie pozwolił na żadne rozwody (Mt 19,6–9; Mk 10,2–12; Łk 16,18; por. 1 
Kor 7,10n). Wyjątek, o  którym jest mowa tu i  w  Mt 19,9, należy prawdopodobnie tak rozumieć, że 
chodzi nie o ważne, legalnie zawarte małżeństwo. Współżycie zaś dwóch osób poza małżeństwem 
jest zawsze nierządem. Użyty tu termin gr. gyne oznacza i żonę, i kobietę w ogóle. Tylko Mt bierze pod 
uwagę dyskusje rabinackie”.

Źródło: Biblia Tysiąclecia – http://biblia.deon.pl

(*) Klauzulę „poza wypadkiem nierządu” wyjaśnia o. prof. Jacek Salij OP w artykule „Czy Ewangelia dopuszcza rozwód?” na s. 15.
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Świadectwo św. Jana Chrzciciela
„W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. (2) I rzekł do swych dworzan: «To 

Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają». (3) Herod bowiem 
kazał pochwycić Jana i  związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego, 
Filipa. (4) Jan bowiem upomniał go: «Nie wolno ci jej trzymać». (5) Chętnie też byłby go zgładził, bał 
się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. (6) Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tań-
czyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. (7) Zatem pod przysięgą obiecał jej dać 
wszystko, o cokolwiek poprosi. (8) A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę: «Daj mi – rzekła 
– tu na misie głowę Jana Chrzciciela!» (9) Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współ-
biesiadników kazał jej dać. (10) Posłał więc [kata] i kazał ściąć Jana w więzieniu. (11) Przyniesiono głowę 
jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce. (12) Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali 
jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi”. (Ew. św. Mateusza 14:1-12)

„Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, 
żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. (18) Jan bowiem wypominał Herodowi: «Nie wolno ci mieć 
żony twego brata». (19) A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. 
(20) Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. 
Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. (21) Otóż chwila sposobna 
nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojsko-
wym i osobom znakomitym w Galilei. (22) Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się He-
rodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: «Proś mię, o co chcesz, a dam ci». (23) Nawet jej 
przysiągł: «Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa». (24) Ona wyszła i zapytała 
swą matkę: «O co mam prosić?» Ta odpowiedziała: «O głowę Jana Chrzciciela». (25) Natychmiast weszła 
z pośpiechem do króla i prosiła: «Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela». (26) A król 
bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić. (27) Zaraz też 
król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu (28) i przyniósł głowę 
jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. (29) Uczniowie Jana, dowiedziawszy się 
o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie”. (Ew. św. Marka 6:17-29) 

Czy Ewangelia dopuszcza rozwód?
Zakaz rozwodów, ogłoszony przez Pana Jezusa, zawiera jeden wypadek szczególny, ową 
słynną klauzulę „poza przypadkiem nierządu”. O  ile mi wiadomo, w  Kościele katolickim 
nawet zdrada małżeńska nie upoważnia strony niewinnej do rozwodu i do nowego mał-
żeństwa. Ja pytam naiwnie, ale stanowczo: Tamte słowa – „poza przypadkiem nierządu” – 
jednak w Ewangelii się znajdują, a więc muszą coś oznaczać. Nie można ich interpretować 
więc w takim kierunku, żeby uznać je za nie istniejące. Pytam: Jeśli słowa te nie oznaczają 
pozwolenia na rozwód w tym szczególnym wypadku, to co w takim razie oznaczają?

Zacznijmy od początku. Jak wiadomo, Pięciok-
siąg Mojżesza zezwala na rozwód. „Jeśli mężczy-
zna – czytamy w  Księdze Powtórzonego Prawa 
(24,1) – pojmie kobietę, aby być jej mężem, lecz 
ona nie pozyska łaski w  jego oczach, gdyż on 
znalazł u  niej coś odrażającego, napisze jej list 
rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od 
siebie”. Warto sobie uświadomić, że w  tamtych 
czasach pewne okoliczności rozwód ułatwia-

ły. Rozwód na pewno nie oznaczał wówczas 
rozbicia rodziny: nawet jeżeli małżeństwo było 
monogamiczne (bo praktykowano również wie-
lożeństwo), rodzina podstawowa była jedynie 
cząstką wielkiej rodziny, ewentualny rozwód ni-
kogo więc nie pozostawiał bez rodziny. Ponadto 
trzeba pamiętać, że przy ówczesnym patriarcha-
lizmie żona była raczej służebnicą męża niż jego 
towarzyszką.
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Jak wiadomo, Pan Jezus wyraźnie stwierdził, 
że starotestamentalne pozwolenie na rozwód 
było jedynie złem koniecznym. Według Jego 
nauki, nie ma takich okoliczności, w  których 
rozwód nie sprzeciwiałby się godności mał żeń-
stwa. Małżeństwo ze swojej natury i z woli Bożej 
powinno być nierozerwalne. „Przez wzgląd na 
zatwardziałość waszych serc pozwolił wam Moj-
żesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak 
nie było” (Mt 19,8).

Wszakże – i  to chciałbym bardzo przypo-
mnieć – już w Starym Testamencie obserwujemy 
coraz większe zbliżanie się do ideału nieroze-
rwalności małżeństwa. I tak w Księdze Przysłów 
(5,15–20) znajdziemy pełen czystej erotyki tekst, 
wychwalający wierność małżeńską i nakazujący 
„zadowolić się żoną młodości”. Podobne wezwa-
nie znajdziemy u  Koheleta (9,9): „Używaj życia 
z  niewiastą, którąś ukochał, po wszystkie dni 
marnego twego życia”. Szczególnie ostro potę-
pia rozwód prorok Malachiasz (2,13–15), powo-
łuje się przy tym na Abrahama, który nie porzucił 
bezpłodnej Sary, mimo że tak bardzo pragnął 
mieć własnego syna i  dziedzica: „Sprawiliście 
też, że łzami, płaczem i jękiem okryto ołtarz Pań-
ski, tak że On więcej nie popatrzy na dar ani nie 
przyjmie z  ręki waszej ofiary, której by pragnął. 
A wy się pytacie: Dlaczegóż to tak?! Dlatego że 
Pan był świadkiem pomiędzy tobą a żoną twojej 
młodości, którą przeniewierczo opuściłeś. Ona 
była twoją towarzyszką i  żoną twego przymie-
rza. Czyż ów Jeden [Abraham] nie dał przykła-
du, ten, którego ducha wyście spadkobiercami? 
A czegóż ten Jeden pragnął? Potomstwa Boże-
go! Strzeżcie się więc w duchu waszym: wobec 
żony młodości twojej nie postępuj zdradliwie!”

I oto przychodzi na ten świat Chrystus, Syn 
Boży i Zbawiciel rodziny ludzkiej. Obu Jego wy-
stąpieniom antyrozwodowym towarzyszą jed-
noznaczne stwierdzenia, że nowe prawo jest 
w  stosunku do obyczaju starotestamentowego 
radykalnie nowe: „Słyszeliście, że powiedziano 
przodkom: Kto chce oddalić swą żonę, niech jej 
da list rozwodowy. A Ja powiadam wam: Każdy, 
kto oddala swą żonę – poza wypadkiem nierzą-
du – naraża ją na cudzołóstwo. A  kto by odda-
loną pojął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa” 
(Mt 5,31n; por. 19,3–9).

A  musimy wiedzieć, że niespełna pół 
wieku przedtem działał w  Palestynie wielki 

rabbi Szammaj, który zdecydowanie zakazy-
wał rozwodu, z  jednym wszakże wyjątkiem: 
pobożny Żyd może rozejść się z  żoną, jeśli ta 
okazała się cudzołożnicą. Jeśli więc Pan Jezus 
powtarza jedynie naukę rabbiego Szamma-
ja, to przecież Jego prawo małżeńskie nie jest 
tak radykalnie nowe, jak je przedstawia Ewan-
gelia. Jak to więc w  końcu jest: czy Pan Jezus 
opowiada się za Szammajem, czy też „uczy 
jak ten, który ma władzę, a  nie jak ich uczeni 
w  Piśmie”? (Mt 7,29) Żeby odpowiedzieć na to 
pytanie, koniecznie trzeba rozważyć, co zna
czy owo dopowiedzenie „poza wypadkiem  
nierządu”. Niewątpliwie ma Pan rację, że te sło-
wa coś przecież znaczą, a  więc nie można ich 
ignorować.

Otóż według odwiecznej praktyki Kościoła 
katolickiego, klauzula ta odnosi się do dwóch 
konkretnych sytuacji. Po pierwsze, Pan Jezus do
puszcza, nawet zaleca rozejście się mężczyzny 
i kobiety, jeśli żyją oni na sposób małżeństwa, 
ale małżeństwem nie są. Chodziłoby tu o taki 
związek, o którym Chrystus wspomniał w roz
mowie z Samarytanką: „Ten, którego masz te
raz, nie jest twoim mężem” (J 4,18). Po wtóre, 
w słowach tych Kościół dopatruje się obowiązku 
bezwzględnej niezgody na cudzołóstwo współ-
małżonka. Nie wolno chrześcijaninowi tolerować 
sytuacji trójkąta małżeńskiego: jeśli niewinny 
mał żonek nie może sytuacji zmienić, powinien 
raczej współmałżonka opuścić i  w  modlitwie 
i pokucie czekać na jego nawrócenie, niż godzić 
się na bezczeszczenie małżeństwa.

Proszę uważnie wczytać się w  oba teksty 
św. Mateusza i sądzę, że sam Pan przyzna, iż taka 
właśnie interpretacja leży w  duchu obu wypo-
wiedzi Pana Jezusa. Dopatrywanie się w  sło
wach „poza wypadkiem nierządu” furtki, 
umożliwiającej rozwód, jest niezgodne z  za
sadniczym sensem nauki Chrystusa o małżeń
stwie. Przecież Chrystus wyraźnie stwierdza, że 
przywraca pierwotną czystość prawa małżeń-
skiego, a przeciwstawiając stare prawo nowemu, 
jednoznacznie daje do zrozumienia, że chodzi 
Mu o  istotną reformę, a  nie tylko o  jakiś retusz 
w  zwyczajach starotestamentalnych. Chrystus 
uczy jednak czegoś więcej i głębiej niż pobożny 
rabbi Szammaj.

Zresztą zobaczmy, co na ten temat mówią 
listy apostolskie i najstarsze świadectwa chrze-
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ścijańskie. Słowa są tu jasne i  dalekie od roz-
miękczającej kazuistyki: „Tym zaś, którzy trwają 
w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz 
Pan: żona niech nie odchodzi od swego męża. 
Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną 
albo niech się pojedna ze swym mężem. Mał-
żonek również niech nie oddala się od żony” (1 
Kor 7,l0n). Można się czasem spotkać z  twier-
dzeniem, że Żydzi współcześni Chrystusowi nie 
znali pojęcia separacji, tzn. takiego rozejścia się 
małżonków, które nie uprawnia do następne-
go małżeństwa, ale jest raczej oczekiwaniem 
na ponowne zejście się. Nie wiem, może in-
stytucja separacji była i  nie znana ówczesnym 
Żydom, wszakże z  powyższego tekstu wynika, 
że niewątpliwie znał ją św. Paweł (jej istnienie 
stwierdza również cytowany niżej tekst z poło-
wy II  wieku).

Albo o  czym mówiłyby te oto teksty, gdy-
by rozwód był w  pewnych okolicznościach 
chrześcijanom dozwolony? „Żona związana 
jest tak długo, jak długo żyje jej małżonek. Jeśli 
mąż umrze, może poślubić kogo chce, byleby 
w  Panu” (1 Kor 7,39). Zaś w  Liście do Rzymian: 
„Kobieta zamężna na mocy Prawa związana jest 
ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak 
mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża. Dla-
tego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za 
życia swego męża współżyje z  innym mężczy-
zną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od 
prawa, tak iż nie jest cudzołożnicą współżyjąc 
z innym mężczyzną” (7,2n).

Proszę Pana, nacisk społeczny, żeby Ko-
ściół – przynajmniej w  niektórych przypadkach 
– pozwalał na rozwód, jest dzisiaj tak duży, że 
Kościół uczyniłby to już dawno, gdyby to tylko 
było w jego mocy. Jeśli Kościół nie zgadza się na 
rozwód, to dlatego, że nie może. Po prostu nauka 
słowa Bożego na ten temat jest zbyt wyraźna.

Warto tu przytoczyć jeszcze bardzo stare, 
pochodzące mniej więcej ze 150 roku, świadec-
two, mówiące, jak pierwsi chrześcijanie rozu-
mieli opuszczenie współmałżonka „na wypadek 
nierządu”. Autorem tekstu jest Hermas, jego zaś 
dzieło – Pasterz – jest jednym z najważniejszych 
pism starochrześcijańskich:

„Panie – powiedziałem – 
Jeśli kto ma żonę, która wierzy w Pana, 
I przekonał się, że ona popełnia cudzołóstwo,

Czy grzeszy mąż, jeśli dalej z nią żyje razem?”
„Tak długo, póki nie wie – odpowiedział –  

nie grzeszy.
Jeśli się jednak mąż dowie o jej grzechu, 
A niewiasta nie pokutuje,
Ale trwa w swym porubstwie,
I mąż dalej z nią żyje razem,
Staje się współwinny jej grzechu,
I bierze udział w jej cudzołóstwie”.
„Jakżeż tedy, o panie – pytałem – ma postąpić 

mąż, 
Jeśli żona trwa w swej namiętności?”
„Niechże ją oddali – odrzekł
A mąż niech żyje samotnie,
Jeśli zaś oddali swą żonę i pojmie inną,
Tedy i on cudzołoży”.
„A jeśli, o panie – pytałem – niewiasta 

po swym oddaleniu pokutuje,
I chce powrócić do swego męża,
Czy on jej nie powinien przyjąć z powrotem?”
„Z pewnością – odrzekł –
Jeśli mąż jej nie przyjmie,
Grzeszy i wielką na siebie ściąga winę.
Powinno się przecie przyjąć tego, który 

zgrzeszył, a czyni pokutę.
A zatem dla tej pokuty mężowi żenić się 

nie wolno. 
Oto jak się żona i mąż powinni zachowywać”1

Można by jeszcze wskazywać na – tak to 
chyba trzeba nazwać – absurdy, jakie pociąga 
za sobą twierdzenie, że cudzołóstwo rozwiązu-
je nierozerwalny z  natury związek małżeński. 
Krótko i trafnie wskazał je św. Augustyn, w swo-
im dziele O  małżeństwach cudzołożnych (lib. 
2 cap.4): „Zobacz, co to byłby za absurd. Ktoś 
dlatego nie byłby cudzołożnikiem, że poślubił 
cudzołożnicę. I co budzi jeszcze większą zgrozę: 
owa kobieta, dlatego że popełnia cudzołóstwo, 
nie byłaby już cudzołożnicą: bo dla następne-
go męża nie byłaby już cudzą żoną, lecz jego 
własną... Gdyby cudzołóstwo rozwiązywało 
związek małżeński, co znaczyłyby słowa Apo-
stoła: uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za 
życia swego męża współżyje z  innym mężczy-
zną (Rz 7,3)?” 

Albo że przypomnę zjawisko „cudzołóstwa 
hotelowego”, praktykowanego niegdyś w  kra-
jach protestanckich, które „polega na tym, że 
działając w  zmowie z  żoną, mąż spędza noc 
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w hotelu w towarzystwie kobiety innej, a następ-
nie żona na tej podstawie wytacza powództwo 
o rozwód.”2 

My przede wszystkim pamiętamy o  tym, że 
nauka Chrystusa o  bezwzględnej nierozerwal-
ności małżeństwa jest trudna. Zapewne mamy 
rację, ale przyznajmy również, że nasze patrze-
nie jest tu jednostronne: bo nauka Chrystusa 
na temat małżeństwa i  jego nierozerwalności 
przede wszystkim zachwyca swoją głęboką mą-
drością i  pięknem. Opiera się ona na wierze 
w  człowieka i  wierze w  ludzką miłość. W  skraj-
nym przypadku może się oczywiście zdarzyć, 
że współmałżonek okaże się kimś prymityw-
nym, zdemoralizowanym, albo – jeśli nawet jest 
człowiekiem porządnym i  niezłym – po prostu 
bardzo trudnym we współżyciu. Są to przypadki, 
kiedy wspaniała nauka chrześcijańska – że każdy 
człowiek, nawet nieprzyjaciel, jest wart miłości – 
ujawnia to, co w niej trudne, a nawet (po ludzku) 
niemożliwe. Ale przecież w swojej istocie jest to 
nauka wspaniała: że każdy z  nas jest stworzony 
na obraz Boży i  nawet w  człowieku zdawałoby 
się kompletnie zepsutym i przegranym znajduje 
się coś zasługującego na szacunek. Łatwo śpie-
wać w piosence, że „każdy człowiek to mój brat”, 
ale dopiero w różnych sytuacjach trudnych (ktoś 
ma leniwą lub głupią żonę, któraś – męża pijaka 
i brutala, inny nieprzyjaznego sąsiada albo szefa 
grającego na nerwach) okazuje się, czy naprawdę 
wierzymy w to, że „każdy człowiek to mój brat”.

W  nauce Chrystusa o  nierozerwalności 
małżeństwa znajduje się również wezwanie do 
wiary w  niezniszczalność miłości małżeńskiej. 
My, księża, niestety często popełniamy tu błąd, 
bo mówimy o  tym dopiero ludziom, których 

małżeństwo się rozpada. Tymczasem trzeba 
mówić o  tym wszystkim małżonkom. Również 
tym, których miłość jest świeża i gorąca i którzy 
mają subiektywne poczucie jej wiecznotrwało-
ści. Bo wszystko, co ludzkie, podlega niestety 
dewaluacji i śmierci, i nawet taka miłość, której 
niezniszczalności ludzie są pewni, może umrzeć, 
a wówczas jady, wynikające z jej rozkładu, będą 
zatruwać wzajemne współżycie. Chrześcijańska 
wiara w  niezniszczalność miłości małżeńskiej 
opiera się na Bogu: tylko Bóg może nas uzdol-
nić do tego, żeby nasza miłość była wiecznie  
żywa.

Ludzie pytają jednak: Co mamy robić, jeśli 
miłość już umarła? Byliśmy zapewne niewier-
ni Bogu – powiadają – ale w  tej chwili tego 
nie da się już odwrócić: Co mamy robić teraz? 
Odpowiedź Kościoła jest tutaj jasna, choć trud-
na: Jeśli niewierność Bogu spowodowała zło, 
trzeba ją naprawić wiernością. Nie można do 
dawnej niewierności dodawać niewierności 
nowej – w  ten sposób człowiek tylko zejdzie 
na jeszcze dalsze manowce. Otóż jeśli ludzie 
zdecydują się na drogę wierności Bożym przy-
kazaniom, częstokroć okazuje się, że ich miłość 
jeszcze nie umarła, ona jest tylko ciężko chora. 
A  jak wiadomo, nie każda choroba kończy się 
śmiercią, zwłaszcza jeśli chory bardzo pragnie 
wrócić do zdrowia.

o. prof. Jacek Salij OP,  
Szukającym drogi

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/szukajacym_drogi/
rozwod.html

1 Hermas, Pasterz, Przykazanie 4, 1, 4–8 (Pisma Ojców Apo-
stolskich, tłum. A. Lisiecki, Poznań 1924, ss. 320n).
2 Państwo i prawo, 1963, s. 508.

Alicja, której wierność małżeńska została wystawiona na próbę, tak zaświadcza 
o swoich rozmowach z księżmi: „Byłoby mi łatwiej bronić się przed pokusą, gdybym 
usłyszała od księży, że dla Boga nadal jestem żoną mojego męża i że tak będzie za-
wsze, niezależnie od tego, co zrobię ja albo mój mąż, że mój romans byłby cudzo-
łóstwem, i  jeszcze, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, więc może uzdrowić mnie, 
mojego męża i nasze małżeństwo”.

Małgorzata Zagórska, Co to jest Sychar?, „Pastores” 69(4)2015, s. 149
http://www.pastores.pl/2015/6942015/939-magorzata-zagorska-co-to-jest-sychar

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/szukajacym_drogi/rozwod.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/szukajacym_drogi/rozwod.html
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Czy wolno katolikowi  
zgodzić się na rozwód?

Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód? Chodzi o następującą sytuację: Żona 
mnie opuściła i przeprowadziła się do innego. Ja sam drugiego małżeństwa w ogóle 
nie biorę pod uwagę. Żonie zależy na uzyskaniu rozwodu, bo chciałaby usankcjono-
wać prawnie swoją nową sytuację. Brak mojej zgody utrudni jej uzyskanie rozwodu, 
ale zarazem będzie odczytany jako małostkowa zemsta urażonego w swojej męskiej 
dumie jelenia, jako jałowa i nikomu niepotrzebna złośliwość. Z jednej strony mam 
ochotę zgodzić się na ten rozwód, żeby już raz na zawsze mieć to wszystko poza 
sobą, z drugiej strony mam mnóstwo wewnętrznych oporów. Jest we mnie (właści-
wie irracjonalna) nadzieja, że żona jeszcze do mnie wróci; i jest (chyba egoistyczny) 
lęk przed rozdrapywaniem bolących ran na sali sądowej.

Proszę z wyrozumiałością przyjąć mój wykład, który nie będzie bezpośrednią odpowiedzią na 
Pański list, ale raczej ogólnym przedstawieniem problemu. Pana i  Pańskie nieszczęście znam 
wyłącznie z  listu. Może konkretniej potrafiłbym Panu doradzić w  bezpośredniej rozmowie. 
W rozmowie wiele można sobie wyjaśnić jakimś pytaniem, łatwiej rozpoznać trafność lub nie-
trafność rady, można radzić nie tylko słowem, ale milczeniem, obecnością, obietnicą modlitwy. 
Również ta okoliczność, że odpowiedź na Pański list jest publikowana, każe mi ją potraktować 
bardziej ogólnie. Krótko mówiąc: proszę o wyrozumiałość, choć zarazem mam odrobinę nadziei, 
że jednak pisanie to coś Panu pomoże.

Zacznę od banalnego stwierdzenia, że trudno spotkać człowieka, który by twierdził, że 
rozwód jest czymś dobrym. Zwolennicy prawa rozwodowego zawsze bardzo głośno podkre-
ślali, że leży im na sercu trwałość związków małżeńskich, że rozwód jest zawsze czymś złym i że 
jego dopuszczenia domagają się jedynie w tych wypadkach, kiedy jest on – jak przekonywali – 
mniejszym złem. Właśnie ta argumentacja jest powodem, że rozwodu nie wystarczy po prostu 
zarejestrować w urzędzie stanu cywilnego, ale wyrokuje o nim sąd.

Otóż do tego banalnego stwierdzenia, że rozwód jest zawsze jakimś złem, przyłóżmy inne 
banalne stwierdzenie: że zło na ogół zaczyna się w naszych myślach. Spróbujmy się zastanowić, 
do jakiego stopnia nasze poglądy na temat dopuszczalności rozwodów stanowią jedną z głów-
nych przyczyn, że rozwody są u nas tak częste.

Z rozwodami jest podobnie jak z każdą inną plagą społeczną: krąg winnych sięga daleko poza 
bezpośrednie ofiary tej plagi. Weźmy dla przykładu plagę pijaństwa. Bardzo wielu ludzi przyczynia 
się do żywotności poglądu, że takie czy inne wydarzenia i dokonania trzeba „oblać”; masowo pod-
trzymujemy stereotypowe sposoby wymuszania kupna alkoholu lub jego wypicia; powtarzamy jak 
papugi arcyniemądre poglądy, jakoby picie wódki było miarą dzielności albo życzliwości dla kolegi 
itp. Tylko niektórzy, co się w ten sposób zachowują, kończą w rynsztoku, ale winę za ich wykoleje-
nie w jakimś bardzo realnym sensie ponosimy wszyscy. Gdyby w naszym społeczeństwie nie było  
atmosfery sprzyjającej alkoholizmowi, wielu z  dzisiejszych pijaków żyłoby dziś pięknie  
i sensownie.

Czy w  naszym społeczeństwie da się zaobserwować jakieś poglądy i  stereotypy zacho-
wań, które zwiększają liczbę rozwodów? Otóż sam pogląd, jakoby rozwód był dopuszczalnym  
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rozwiązaniem kryzysu małżeńskiego, pracuje na rzecz rozwodu! Ileż rozbitych par mogłoby do 
dziś stanowić całkiem udane małżeństwa, gdyby w momencie kryzysu rozwód w ogóle nie wcho-
dził w rachubę jako rozwiązanie. Zupełnie inaczej podchodzi do nauki uczeń, któremu nawet do 
głowy nie przychodzi myśl, że mógłby szkoły nie ukończyć, aniżeli jego kolega, któremu tylko 
trochę zależy na uzyskaniu końcowego świadectwa. Ten drugi ma obiektywnie o wiele mniejsze 
szanse ukończenia szkoły. Jemu przecież na tym nie bardzo zależy, skąd więc weźmie energię 
i wytrwałość w chwilach, kiedy trzeba się całemu zmobilizować, żeby uporać się z jakimś trudniej-
szym przedmiotem lub nadrobić zaległości?

Istnieje coś takiego jak moralna wyobraźnia. Może ona być nie rozbudzona lub otępiała – 
kiedy na przykład sąsiada spotkało nieszczęście, a mnie nawet na myśl nie przyjdzie, że może 
powinienem mu pomóc lub w jakiś sposób być przy nim.

Jednak moralna wyobraźnia może być również chora – jeśli podsuwając mi złe rozwiązania, 
dodatkowo utrudnia i tak już niełatwą drogę ku dobru. Otóż również moralna wyobraźnia ca-
łych społeczeństw może być dotknięta tępotą lub zwyrodnieniem – przykładów tego historia 
dostarcza bez liku. Całe społeczeństwa mogą w jakiejś dziedzinie – żeby użyć wyrażenia Księgi 
Rodzaju – „znać dobro i zło”.

Mogłoby się wydawać, że lepiej jest znać dobro i zło, niż znać samo tylko dobro. Otóż nie. 
Jeśli znamy również zło, znaczy to, że niedostatecznie poznaliśmy dobro. Gdybyśmy więcej znali 
dobro, zło by się w ogóle nie pojawiało w naszej wyobraźni jako realna alternatywa. Gdybyśmy 
więcej rozumieli, czym jest, czym powinno być małżeństwo, nie przychodziłaby nam do głowy 
nawet możliwość rozwodu, myślelibyśmy raczej nad sposobami uratowania zagrożonej wspól-
noty życia. W naszym społeczeństwie nie działałoby tyle mechanizmów, ułatwiających rozwód, 
pojawiłoby się natomiast więcej mechanizmów przeciwnych.

Powiedział Jan Paweł II w  Limerick w  Irlandii: „Już sama możliwość uzyskania rozwodu 
w sferze prawa cywilnego czyni trwałe i stabilne małżeństwo trudniejszym dla każdego”. Sy-
tuacja jest jeszcze trudniejsza, jeśli prawo rozwodowe uzyskało żywą akceptację społeczną. Bo 
małżeństwu, które przeżywa jakieś problemy, trudno opędzić się wówczas od życzliwych krew-
nych i przyjaciół, podpowiadających, że nie ma sensu tak się męczyć przez całe życie. Bywa 
i  gorzej: że małżonkowie nawet nie próbują się od takiej życzliwości opędzać, bo i  sami nie 
myślą inaczej.

Każdy rozwód ma w sobie coś z zabójstwa. Rozwód to zabicie miłości – chorej zwykle, 
czasem bardzo chorej, czasem – biorąc pod ludzku – beznadziejnie chorej. Oczywiście, że zabi-
cie chorego byłoby najprostszym i najskuteczniejszym sposobem usunięcia choroby – tylko czy 
najlepszym? Czy w ogóle dobrym? Jeśli nawet nie ma nadziei (znów tylko po ludzku mówię, bo 
przecież Pan Bóg w sprawach tak istotnie dotyczących naszego duchowego dobra chętnie czyni 
cuda: jeśli tylko się o nie ubiegamy) na pełne uzdrowienie, to czyż wynika stąd, że leczenie nie 
ma sensu? Nie mówmy zaś pośpiesznie nawet o bardzo skłóconym małżeństwie, że ich miłość 
już umarła. Miłość to coś duchowego, dlatego nie umiera łatwo, ostatecznie umiera dopiero 
w piekle.

Czy katolikowi wolno zgodzić się na rozwód? Dotychczas mówiłem tylko o tym, żeby ka-
tolik – i w ogóle żaden człowiek – nawet nie myślał o rozwodzie. Ale przecież może się zdarzyć 
(jak to się niestety zdarzyło w Pańskim małżeństwie), że ktoś wprawdzie nigdy nie pomyślał 
o rozwodzie, ale z propozycją taką występuje druga strona. Co robić wówczas?

Najpierw chciałbym przestrzec przed pewnym rodzajem niedobrej tolerancji. Wyobraźmy 
sobie, że ktoś powiada wówczas współmałżonkowi mniej więcej tak: „Żałuję bardzo, że tak się 
stało. No, ale jeżeli pragniesz ułożyć sobie życie inaczej – ja jestem człowiekiem kulturalnym, 
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nie będę ci przeszkadzał”. Ten model zachowania uznawany jest w niektórych środowiskach 
za obowiązujący. Jak gdyby była to jedyna kontrpropozycja dla rozwodowej pyskówki na sali 
sądowej.

Owszem, w  jakimś sensie, nawet wobec zła, należy być tolerancyjnym, tzn. należy raczej 
tolerować zło niż sięgać przeciwko niemu po środki niemoralne. Ale przecież w opisanej wyżej 
sytuacji istnieje cały szereg środków nie tylko moralnie dopuszczalnych, ale ze wszech miar po-
żądanych, za pomocą których być może udałoby się jeszcze uratować małżeństwo (w każdym 
razie próbować trzeba!) Fałszywa to tolerancja, która prowadzi do moralnego rozbrojenia. Jeśli 
współmałżonek dąży do rozbicia małżeństwa, to przecież nie ma takiego moralnego prawa, któ-
re zakazywałoby mi sygnalizować mu, że czuję się jego postępowaniem bardzo skrzywdzony, że 
bardzo mi zależy na odbudowie naszego małżeństwa, że gotów jestem do gruntownej rewizji 
swojej własnej postawy, że można sobie przebaczyć wzajemnie w taki sposób, iż przyjęcie prze-
baczenia nie będzie niczym upokarzającym itd., itd. To żadna tolerancja, to tylko jej karykatura, 
jeśli zakazuje ludziom nawet okazywania zdziwienia z powodu dokonywanego zła, jeśli przymu-
sza do udawania, jakoby zło było czymś równie szacownym jak dobro.

Dopiero teraz spróbuję powiedzieć parę słów bezpośrednio na temat Pańskiej sytuacji. Kie-
dyś wiele nauczyła mnie na ten temat pewna kobieta, którą mąż rzucił osiem lat przed naszą 
rozmową. Pierwszy pozew rozwodowy sąd oddalił z powodu jej sprzeciwu. Kiedy przyszła do 
mnie, sprawa toczyła się po raz drugi. Sprzeciw jej nie miałby już praktycznego znaczenia, bo 
trudno się było spodziewać, żeby sąd odmówił zalegalizowania sytuacji, która faktycznie trwała 
już tak długo. Sprzeciw jej – i  tak nieskuteczny – zburzyłby tylko jej spokój, utrudniłby pracę 
sądowi i zrozumiano by go wyłącznie jako złośliwość albo upór fanatycznej dewotki.

I proszę sobie wyobrazić, że ona w tej sytuacji, mimo wszystko, nie wyraziła zgody na roz-
wód. „Nie mogę się zgodzić – mówiła mi. – Dla mojego męża orzeczenie rozwodu to jakby 
rozgrzeszenie. On chciałby sobie wreszcie powiedzieć: Teraz to już wszystko w porządku! Otóż 
nie wszystko jest w porządku: nasz syn nie miał ojca, ja mam zmarnowane życie. Jeśli otrzyma 
rozwód mimo mojego sprzeciwu – to może jednak łatwiej mu przyjdzie kiedyś taka myśl, że 
jeszcze nie wszystko w porządku, że jeszcze jest mu potrzebne prawdziwe rozgrzeszenie”.

Myślę, że ten punkt widzenia wart jest Pańskiej uwagi. A jeśli zdecydowałem się odpowia-
dać publicznie na Pański list, to głównie w nadziei, że czytelnicy W drodze pomodlą się za Pana. 

o. prof. Jacek Salij OP, Szukającym drogi 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/szukajacym_drogi/zgoda_rozwod.html

Częste są też przypadki, gdy wobec niemożności uzyskania prawnego unieważnienia w Kościele mał-
żonkowie zwracają się do sądów cywilnych i  uzyskują tam rozwód, aby zawrzeć, również w  formie 
cywilnej, nowy związek małżeński. Wobec Kościoła taki związek jest zupełnie nieważny i nawet bar-
dziej grzeszny od zwykłego konkubinatu, gdyż zawiera pewną pogardę dla prawa Bożego, a przy tym 
stwarza zobowiązania cywilne mogące być przeszkodą w powrocie do dawnych zobowiązań małżeń-
skich.

o. Jacek Woroniecki OP, Katolicka Etyka Wychowawcza II/2, Redakcja Wydawnictw KUL 1995, s. 224

Miłość nigdy nie pomaga w złym! Właśnie dlatego Kościół w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzo-
nemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno komukolwiek proponować łamania przysięgi złożonej 
wobec Boga i człowieka.

Ks. Marek Dziewiecki

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/szukajacym_drogi/zgoda_rozwod.html 
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Ślubuję Ci (...) wierność
Czymś złym jest nie tylko wnoszenie pozwu rozwodowego, ale również zgoda na rozwód, na-
mawianie do rozwodu, tendencyjne świadczenie w sądzie na rzecz rozwodu (a przecież u nas 
wręcz plagą w procesach rozwodowych są świadkowie fałszywi!), przekonywanie, że rozwód 
to przecież nic złego, że to tylko prawna formalność, która w życiu duchowym niczego nie zmie-
nia, itp.

Znamienne przypomnienia ostatnich papieży

„Ludziom o pewnej mentalności, bardzo dziś rozpowszechnionej – mówił Jan Paweł II podczas swo-
jego spotkania z pracownikami Roty Rzymskiej, 1 lutego 2001 r. – trudno zrozumieć, że może istnieć 
małżeństwo prawdziwe, choć nieudane. Również małżeństwo podlega logice Chrystusowego krzy-
ża, który wymaga wysiłku i poświęcenia, wiąże się także z bólem i cierpieniem, nie stanowi jednak 
przeszkody – pod warunkiem przyjęcia woli Bożej – dla pełnej i autentycznej samorealizacji, przyno-
szącej pokój i pogodę ducha”.

Rota Rzymska jest to papieski sąd apelacyjny od wyroków biskupów diecezjalnych. Tradycyjnie, 
kolejni papieże spotykają się z jej pracownikami corocznie, zazwyczaj wygłaszając ważne uwagi dok-
trynalne i duszpasterskie na temat małżeństwa – bo Rota zajmuje się przede wszystkim apelacjami 
od wyroków w  sprawach o  stwierdzenie nieważności małżeństwa. Zarazem zarówno Jan Paweł II, 
jak Benedykt XVI wysuwali też konkretne postulaty pod adresem sądów cywilnych, aby nie ulegały 
„rozpowszechnionej dziś mentalności prorozwodowej”:

„Specjaliści w  zakresie prawa cywilnego powinni unikać osobistego zaangażowania w  cokol-
wiek, co może implikować współpracę na rzecz rozwodu – mówił Jan Paweł II, 28 stycznia 2002 r. 
– Zwłaszcza adwokaci powinni zawsze odmawiać wykorzystywania swej specjalności w  celu prze-
ciwnym sprawiedliwości, jakim jest rozwód; mogą współpracować w  tym działaniu jedynie wtedy, 
gdy według intencji klienta nie jest ono ukierunkowane na zerwanie małżeństwa, ale ma na celu 
inne skutki prawne, które w danym ustawodawstwie można osiągnąć wyłącznie na tej drodze sądo-
wej. W ten sposób – udzielając pomocy osobom przeżywającym kryzysy małżeńskie i prowadząc do 
ich pojednania – adwokaci prawdziwie służą prawom człowieka i nie stają się zwykłymi wykonawca-
mi w służbie jakiegoś interesu”.

Do tematu tego wrócił Benedykt XVI, w przemówieniu do Roty z 29 stycznia 2009 r.: „Wszyscy 
działający w dziedzinie prawa, każdy zgodnie ze swoją funkcją, powinni kierować się sprawiedliwo-
ścią. Mam na myśli zwłaszcza adwokatów, którzy powinni nie tylko dokładać wszelkich starań, by 
uszanować prawdę dowodów, ale także starannie wystrzegać się, jako radcy prawni, podejmowania 
się spraw, których, zgodnie z ich sumieniem, nie można obiektywnie obronić”.

Nie będę nawet próbował wymieniać wszystkich dotyczących małżeństwa tematów, jakie pa-
pieże w swoich przemówieniach do Roty podnosili. Jednak o dwóch tematach wręcz nie wolno nie 
wspomnieć. W  przemówieniu z  5 lutego 1987 r., Jan Paweł II zdecydowanie przypomniał sądom 
kościelnym, ażeby nie wydawały zbyt łatwo orzeczeń nieważności małżeństwa „pod pretekstem 
niedojrzałości lub słabości psychicznej partnerów”. Natomiast Benedykt XVI – w cytowanym wyżej 
przemówieniu z  29 stycznia 2009 r. – zwrócił uwagę na absurdalność takiego pesymizmu antro-
pologicznego, w myśl którego prawie nikt nie byłby dostatecznie dojrzały, ażeby zawrzeć ważne 
małżeństwo.

Już dwa lata wcześniej, 27 stycznia 2007 r., Benedykt XVI bardzo krytycznie ocenił poja-
wiające się w  Kościele postulaty, ażeby katolików żyjących w  związkach niesakramentalnych 
z większą łatwością dopuszczać do spowiedzi i komunii świętej: „W niektórych środowiskach kościel-
nych rozpowszechniło się przekonanie, że z duszpasterskiego punktu widzenia dobro osób żyjących 
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w nieuregulowanych sytuacjach małżeńskich wymaga jakiegoś kanonicznego uregulowania, nieza-
leżnie od ważności lub nieważności ich małżeństwa, a  więc niezależnie od prawdy o  ich osobistej 
sytuacji. Proces prowadzący do orzeczenia nieważności małżeństwa traktowany jest w  istocie jako 
narzędzie prawne pozwalające osiągnąć ten właśnie cel, zgodnie z logiką, wedle której prawo staje 
się formalizacją subiektywnych roszczeń”.

Do tego tematu papież Benedykt wrócił dwa lata później, w przemówieniu już cytowanym: „Na-
leży wystrzegać się pseudoduszpasterskich rozwiązań, gdzie liczy się zaspokojenie subiektywnych 
żądań, by za wszelką cenę uzyskać orzeczenie nieważności, by między innymi móc przezwyciężyć 
przeszkody do korzystania z  sakramentów pokuty i  Eucharystii. Natomiast najwyższe dobro do-
puszczenia na nowo do komunii eucharystycznej po pojednaniu sakramentalnym wymaga brania 
pod uwagę autentycznego dobra osób, nieodłącznie związanego z prawdą ich sytuacji kanonicznej. 
Byłoby fałszywym dobrem i  poważnym uchybieniem sprawiedliwości i  miłości otwarcie im mimo 
wszystko drogi do przyjmowania sakramentów, stwarzając niebezpieczeństwo, że będą żyli w obiek-
tywnej sprzeczności z prawdą swej osobistej kondycji”.

Wspólnota Trudnych Małżeństw 

Przypominanie nauki Bożej ma ogromny sens również wówczas, kiedy jest ona odrzucana, a głosiciela 
spotykają za to szyderstwa. Dość przeczytać wyjaśnienie, jakie usłyszał kiedyś prorok Ezechiel: „Posy-
łam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną – są 
bowiem ludem opornym – przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich (Ez 2,4-5).

Zwolennikom „nowej” moralności – nie przejmującej się Bożymi przykazaniami w momentach, 
kiedy to trudne – bardzo przeszkadza to świadectwo, jakie Kościół, pod przewodnictwem papieża 
i biskupów, składa poprzez przypominanie, że tego, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, oraz 
poprzez stanowczy sprzeciw wobec aborcji, eutanazji, sterylizacji czy zapłodnienia in  vitro. Gdyby 
moralna nauka Kościoła była faktycznie tak beznadziejnie głupia, nieżyciowa, przestarzała, doktry-
nerska, itp., jak ją usiłują dezawuować jej przeciwnicy – ich gwałtowne krytyki i szyderstwa byłyby 
przecież zupełnie niezrozumiałe.

W  naszych czasach, kiedy zasada wierności małżeńskiej aż do śmierci jest różnorodnie i  przy 
niemałej aprobacie społecznej kwestionowana, Duch Święty powołuje szczególnie wielu i coraz to 
nowych świadków jej prawdy. Powiem tu parę słów o tych, których Boża Opatrzność pozwoliła mi 
poznać i podziwiać osobiście. Są to małżonkowie tworzący ruch SYCHAR. Z podstawową ideą tego 
ruchu łatwo się zapoznać, a szukający rady w swoich własnych problemach małżeńskich bez trudu 
mogą kontakt z Sycharem nawiązać, bo ruch ten prowadzi kilka stron internetowych.

Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR tworzą małżonkowie, których związek znalazł się 
w  kryzysie, a  często już się rozpadł – ale którzy wierzą, że ich małżeństwo da się uratować, nawet 
jeżeli został orzeczony jego rozwód, a nawet jeżeli współmałżonek uwikłał się w jakieś związki nie-
sakramentalne. Do nadziei tej skłania ich wiara w  łaskę sakramentu małżeństwa, na którą przecież 
małżonkom wolno liczyć również w sytuacjach, kiedy przyszłość ich związku przedstawia się całkiem 
beznadziejnie.

Prowadziłem niedawno rekolekcje dla kilkudziesięciu mężczyzn i  kobiet związanych z  tym ru-
chem. Było to dla mnie ważne i  bardzo budujące doświadczenie, zwłaszcza że miałem możliwość 
przysłuchiwania się ich obradom i dyskusjom na temat różnych aktywności Sycharu. Nie zauważyłem 
w tych ludziach (jak ktoś z zewnątrz mógłby się niesłusznie spodziewać) ani śladu egocentrycznego 
skupienia się na doznanych krzywdach i ani śladu niedojrzałych marzeń, że sprawy ich małżeństwa 
muszą potoczyć się po ich myśli. 

Owszem, pojawiło się podczas naszych dyskusji wypowiedziane z  wielkim przekonaniem zda-
nie, że u Boga nie ma nic niemożliwego – ale to przecież prawda. Ktoś też z wielką radością podzielił 
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się nowiną, że nieobecna na tych rekolekcjach koleżanka, której małżeństwo wydawało się ostatecz-
nie przegrane, właśnie wspólnie z mężem spodziewa się dziecka.

Zarazem ludzie ci w sposób bardzo przekonujący – bo poparty własną postawą życiową – pod-
kreślali, że wierność małżonkowi niewiernemu miałaby wielki sens również wówczas, gdyby na tej 
ziemi do pojednania miało nigdy nie dojść. Sam fakt, że strona dochowująca wierności i pragnąca 
pojednania nie dokonała żadnych aktów utrwalających rozbicie małżeństwa (nie znalazła sobie 
następnego partnera, nie zgadzała się na rozwód, itp.), stanowi realny sygnał dla małżonka niewier-
nego i  być może w  jakimś momencie on ten sygnał zauważy i  doceni. Ponadto, kiedy tylko jedno 
z małżonków chciało rozejścia i do niego doprowadziło, drugie z małżonków jednak ma możliwość 
dawania świadectwa, że małżeństwo zawsze – również w okolicznościach bardzo niekorzystnych – 
powinno kierować się prawem Bożym.

Naukę Katechizmu Kościoła Katolickiego (numery 2382-86) na temat rozwodów znam od daw-
na. A  jednak kiedy ludzie związani z Sycharem przytaczali w trakcie naszych rozmów jakieś wyjęte 
stamtąd zdania, nieraz zabrzmiały mi one, tak jakbym je usłyszał po raz pierwszy. To jest przedziw-
na tajemnica prawdy, że kiedy ją przyjmujemy również wówczas, kiedy to boli, nabiera ona wielkiej 
mocy. Wczytajmy się choćby w numer 2384 – chyba najczęściej cytowany podczas naszych Sycharo-
wych dyskusji fragment Katechizmu:

Rozwód jest poważnym wykroczeniem przeciw prawu naturalnemu. Zmierza do zerwania do-
browolnie zawartej przez małżonków umowy, by żyć razem aż do śmierci. Rozwód znieważa 
przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne. Fakt zawarcia nowego 
związku, choćby był uznany przez prawo cywilne, powiększa jeszcze bardziej ciężar rozbicia; 
stawia bowiem współmałżonka żyjącego w nowym związku w sytuacji publicznego i trwałego 
cudzołóstwa.

Zasada podwójnego skutku

Pojawił się podczas naszych rozmów następujący problem teoretyczny: Kompendium Katechizmu Ko-
ścioła Katolickiego do najcięższych grzechów godzących w sakrament małżeństwa zalicza „rozwód, 
który sprzeciwia się nierozerwalności” (nr 347). 

Z  drugiej zaś strony, prawo małżeńskie w  wielu krajach jest tak skonstruowane – jak to było 
w Polsce przed rokiem 1999, kiedy sądy nie mogły orzekać separacji – że musisz wziąć rozwód, jeżeli 
chcesz siebie i dzieci skutecznie obronić przed agresją współmałżonka, uzyskać gwarantowany pra-
wem dostęp do własnych dzieci albo zabezpieczyć się przed ekonomiczną nieodpowiedzialnością 
współmałżonka. Jak tego rodzaju dylematy rozwiązuje się w nauce Kościoła? 

Najpierw jednak zauważmy, że niekiedy małżonek bywa niewinną ofiarą rozwodu, mianowicie 
jeśli bardzo się starał uratować swoje małżeństwo, nie chciał i nie zgadzał się na rozwód, a mimo to 
rozwód został orzeczony. „Może zdarzyć się – mówi o takich sytuacjach numer 2386 Katechizmu Ko-
ścioła Katolickiego – że jeden ze współmałżonków jest niewinną ofiarą rozwodu orzeczonego przez 
prawo cywilne; nie wykracza on wówczas przeciw przepisowi moralnemu. Istnieje znaczna różnica 
między współmałżonkiem, który szczerze usiłował być wierny sakramentowi małżeństwa i uważa się 
za niesłusznie porzuconego, a tym, który wskutek poważnej winy ze swej strony niszczy ważne ka-
nonicznie małżeństwo”.

Ale wracajmy do naszego pytania. Co to konkretnie znaczy, że rozwód jest jednym z najcięższych 
grzechów godzących w sakrament małżeństwa? Tezę tę należy, rzecz jasna, rozumieć w tym sensie, że 
grzechem – i to jednym z najcięższych grzechów, jakie godzą w sakrament małżeństwa – jest aktywne 
przyczynianie się do rozwodu. Celem rozwodu zawsze – i  jak się wydaje, bezwyjątkowo – jest roze-
rwanie małżeństwa, a  więc rozwód zawsze jest czymś złym. Czymś złym jest nie tylko wnoszenie 
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pozwu rozwodowego, ale również zgoda na rozwód, namawianie do rozwodu, tendencyjne 
świadczenie w sądzie na rzecz rozwodu (a przecież u nas wręcz plagą w procesach rozwodowych 
są świadkowie fałszywi!), przekonywanie, że rozwód to przecież nic złego, że to tylko prawna 
formalność, która w życiu duchowym niczego nie zmienia, itp.

W  jakich sytuacjach wystąpienie z  pozwem rozwodowym lub zgoda na rozwód wydaje się 
czymś moralnie dopuszczalnym? Na pewno nie ma takich sytuacji, w  których dobry cel mógłby 
uświęcić niegodziwe środki. Rozwodu nie uświęcą ani nie usprawiedliwią żadne dobre cele, jakie 
spodziewamy się dzięki niemu osiągnąć. Mówiąc inaczej, rozwodu nigdy nie wolno podejmować 
jako złego środka do jakiegoś dobrego celu.

Jednak często zdesperowani małżonkowie wnoszą pozew o  rozwód, żeby chronić jakieś bar-
dzo ważne dobro swojej rodziny i  jednocześnie mają w  sercu pragnienie dochowania wierności 
przysiędze małżeńskiej. Na przykład jedno z  małżonków stało się nałogowym hazardzistą albo 
nieodpowiedzialnym kredytobiorcą, a prawo danego państwa nie dopuszcza ustanowienia rozdziel-
ności finansowej między małżonkami – wówczas drugi małżonek, dla ratowania rodziny przed nędzą 
i większymi jeszcze długami, stara się tę rozdzielność uzyskać, decydując się na rozwód. Ale przecież 
nie rozwód jest celem jego działań. On chce uzyskać rozdzielność majątkową, której w tym oto pań-
stwie nie da się osiągnąć inaczej, niż poprzez rozwód.

W  teologii moralnej nazywa się to stosowaniem zasady podwójnego skutku. Chodzi o  to, że 
działania, które prowadzą jednocześnie do jakiegoś dobra i do jakiegoś zła, są niekiedy moralnie do-
puszczalne. Pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim – że nie jest to wprowadzanie bocznymi 
drzwiami zasady, jakoby dobry cel uświęcał złe środki, ale naprawdę nie jest zły skutek celem tego 
działania, tylko nie da się od niego oddzielić.

Ponadto: Musi zaistnieć bardzo poważny powód po temu, żeby zdecydować się na działanie po-
wodujące ów w gruncie rzeczy niechciany, zły skutek. Na przykład, czy naprawdę potrzebny jest aż 
rozwód, ażeby utemperować agresywnego współmałżonka? Nieraz wystarczy wezwać policję. W sy-
tuacjach skrajnych – uzyskanie separacji broni przed agresją równie skutecznie jak rozwód. 

Zatem jeśli uznajemy, że rozwód jest czymś złym, nie próbujmy go usprawiedliwiać zasadą 
podwójnego skutku. U  nas w  Polsce możliwe jest uzyskanie zarówno rozdzielności majątko
wej, jak separacji. Otóż separacja umożliwia zabezpieczenie m.in. opieki nad dziećmi i obronę 
majątku nie gorzej niż rozwód – tym zaś różni się od rozwodu, że nie dając małżonkom prawa 
do związków następnych, ułatwia ich ewentualne pojednanie. 

Małżeństwo jest dobrem tak wielkim, że również o separację wolno zabiegać tylko w sytuacjach 
naprawdę wyjątkowych. Tylko wówczas – jak to określa prawo kościelne, kan. 1153 – „jeśli jedno 
z małżonków stanowi źródło poważnego niebezpieczeństwa dla duszy lub ciała drugiej strony albo 
dla potomstwa, lub w inny sposób czyni zbyt trudnym życie wspólne”. 

Skorzystam z okazji, żeby na konkretnym przykładzie pokazać, jak bardzo mentalność rozwodowa 
wdarła się do myślenia nas, katolików, księży nie wyłączając. Dość powszechnie uważa się, że zwyczaj-
nym sposobem radykalnego zamknięcia głębokich konfliktów małżeńskich jest rozwód, natomiast 
separacja jest to forma rozejścia się dopuszczalna dla katolików, którym rozwód jest zakazany. 

Otóż jedność i  nierozerwalność jest dobrem wszystkich małżeństw, również małżeństw ludzi 
niewierzących. Ich dzieci – dokładnie tak samo, jak dzieci katolików – potrzebują obojga rodziców, 
a pojednanie rodziców skłóconych zazwyczaj ich uszczęśliwia. Krótko mówiąc, wydaje się, że również 
dla małżonków niewierzących separacja byłaby przeważnie rozwiązaniem słuszniejszym niż rozwód.

„Rozwód jest poważnym wykroczeniem przeciw prawu naturalnemu” – to zdanie Katechizmu już 
tu przytaczałem. Jeśli to prawda, to jest takim wykroczeniem również wówczas, kiedy decydują się 
na ten krok małżonkowie niewierzący.

o. prof. Jacek Salij OP, Szukającym drogi, miesięcznik „W drodze”, nr 9/2012
http://miesiecznik.wdrodze.pl/index.php?mod=archiwumtekst&id=14698#.VHMisdKG_To
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•  Mentalność antyrozwodowa •

Świadectwo Marzeny – pracownika socjalnego 
Nigdy nie doradziłam rozwodu
Od pięciu lat pracuję w pomocy społecznej i spotykam się z najcięższymi sytuacjami, ponieważ 
zajmuję się rodzinami, gdzie występuje przemoc domowa. Moim obowiązkiem jest przekazać 
rzetelną informację o tym jakie strona ma możliwości, aby zabezpieczyć swoje dobro i dzieci, 
czym różni się rozwód od separacji, jeśli istnieje konieczność uregulowania sytuacji prawnej 
małżeństwa. Z tych dotychczasowych sytuacji nie mogę wymienić ani jednej, w której rozwód 
byłby lepszym rozwiązaniem czy dawałby stronie lepsze zabezpieczenie przed małżonkiem 
stosującym przemoc. 

W  tym miejscu chciałabym podzielić się ciekawym doświadczeniem; otóż w  roku 2012 
we wszystkich 17 sytuacjach tego rodzaju, w  których była przemoc (niebieska karta) w  100 
% małżonkowie po uzyskaniu pełnej informacji zdecydowali się na separację, chociaż na po-
czątku w większości przypadków zamierzali wziąć rozwód. W jednej sytuacji kobieta doznająca 
przemocy po rozmowie ze mną zdecydowała się na separację, a krótko przed sprawą w sądzie 
zmieniła wniosek na rozwód, gdyż tak podpowiedział jej kurator (Po co pani separacja? Nie 
lepiej od razu rozwód?), to w  tym przypadku doszło do tragedii. Jej mąż, nie widząc żadnej 
nadziei, targnął się na życie, skutecznie. 

Zauważyłam również, że taka moja postawa w pracy ma duży wpływ na innych współpra-
cowników, którzy także w trudnych sytuacjach pokazują potrzebującym pomocy małżonkom, 
że separacja daje nie gorsze zabezpieczenie. Jak zaczynałam 5 lat temu pracę w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w  zasadzie nie mówiło się o  separacji, a  najczęściej brany pod uwagę był 
jedynie rozwód.

Marzena 

Świadectwo Waldka – prawnika 
Nie pomagam w rozwodach

Jako radca prawny w  zasadzie nie podejmuję się prowadzenia spraw o  rozwód, z  wyjątkiem 
takich spraw, gdy w grę wchodzi obrona sakramentalnego małżeństwa. W takich sytuacjach re-
prezentuję i wspieram tego małżonka, który nie zgadza się na rozwód, albo tego, który w skraj-
nych sytuacjach występuje o separację. 

Jestem przekonany, że rozwód nie pozwala na autentyczne  rozwiązanie problemów 
małżonków, ale je pogłębia, przynosząc ze sobą także wiele dalszych, negatywnych kon-
sekwencji, których nie byłoby gdyby nie rozwód. Z  moich doświadczeń wynika, że nazbyt 
często „decyzja” o  rozwodzie podejmowana jest bez jakiejkolwiek próby podjęcia naprawy 
małżeństwa, a następnie już w trakcie trwającego procesu, pod wpływem ogromnych emocji 
i presji, jaką niesie ze sobą ta sytuacja, osoba chcąca rozwodu, wszelkimi metodami stara się 
usprawiedliwić swoje działanie i za wszelką cenę uzyskać oczekiwany wynik. 

Waldek

•  Ś W I A D E C T W O  •  Ś W I A D E C T W O  •  Ś W I A D E C T W O  • 
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Świadectwo Doroty 

Nie mogę wyrazić zgody na rozwód
Miałam możliwość rozmowy z księdzem egzorcystą i dostałam od niego takie wskazówki:

•	 Nie mogę wyrazić zgody na rozwód.
•	 Mam walczyć o niego po ludzku tak jak mogę (chodzi nie o walkę typu ja teraz tobie po-

każę, tylko w taki sposób, żeby podczas rozpraw wykazywać błędy niezrozumienia oraz 
kłamstwa).

•	 Mam się nadal modlić za męża.
•	 Mam na niego czekać i być gotowa na jego powrót.

Ksiądz egzorcysta na moje pytanie, że każdy mi mówi, że mąż ma wolną wolę odpowiedział: 
„Tak, każdy człowiek ma wolną wolę, ale twój mąż już nie ma „wolnej woli”, gdyż nie taką wolę 
dawał mu Bóg”. Dlatego też stwierdził, że muszę walczyć o tę jego wolną wolę i o to, aby po-
wrócił do wolnej woli jaką dał mu Bóg. Walczyć o męża to nie znaczy zniszczyć go, tylko prosić 
również innych ludzi dobrej woli, aby mu mądrze pomogli w jego nawróceniu.

W tym samym czasie miałam możliwość rozmawiania z drugim księdzem egzorcystą. Oni 
obydwaj stwierdzili, że o męża należy walczyć – o jego nawrócenie i wyrwanie go z tych złych 
rzeczy.

Jestem tylko prostym człowiekiem i  moje działania zgodne są z  tym, co czuję wewnątrz. 
Gdybym chciała walczyć tak jak to potrafią inni, to mój mąż mógłby bardzo to przypłacić i to na 
każdej linii. Zrobił bardzo dużo złych rzeczy, ale ja ich nie ruszę, a przed sądem bronię się tylko.
Nie jest to miły czas. Jest to bardzo trudny dla mnie czas. To tak tytułem wyjaśnienia odnośnie 
walki.

Dorota

Świadectwo Andrzeja

O nic nie oskarżałem żony
W czasie toczącej się z powództwa żony sprawy rozwodowej w sądzie o nic nie oskarżałem żony, 
przyznałem się do wszystkich swoich błędów zarzucanych w pozwie, które były prawdziwe i od-
mówiłem zgody na rozwód, uzasadniając to swoją miłością do niej i wiernością przysiędze, którą 
składałem przed Bogiem. 

Nie chciałem toczyć walki w  sądzie, nie chciałem wytykać jej błędów, ani oskarżać, gdyż 
żonę bardzo kochałem. Po latach znalazłem fragment Listu św. Pawła do Koryntian, w którym 
Apostoł wręcz zakazuje walki w sądzie świeckim: „Czy musicie oskarżać się przed niewierzący-
mi? Już samo procesowanie się między wierzącymi jest godne potępienia. Dlaczego nie chcecie 
raczej doznać niesprawiedliwości i krzywdy? Tymczasem to wy krzywdzicie i wyrządzacie szko-
dę innym wierzącym! (1 Kor 6,6-8)”. 

Przyznając się do własnej winy i jednocześnie nie zgadzając się na rozwód uniknąłem wal-
ki i dałem świadectwo prawdy, miłości i wierności sakramentowi małżeństwa, wierności sobie 
i współmałżonkowi, za co dziękuję Bogu.

Andrzej
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Dla tych, którzy kochają 
– propozycja odpowiedzi na pozew rozwodowy

W  odpowiedzi na pozew wnoszę o  oddalenie powództwa w  całości i  nierozwiązywanie mał-
żeństwa stron przez rozwód.

UZASADNIENIE

Pomimo trudności, jakie nasz związek przechodził i  przechodzi uważam, że nadal można go 
uratować. Małżeństwa nie zawiera się na chwilę i  nie zrywa w  momencie, gdy dzieje się coś 
niedobrego. Pragnę zadeklarować, iż w przyszłości nie zamierzam się już z nikim innym wiązać. 
Podjąłem (podjęłam) bowiem decyzję, że będę z żoną (mężem) na zawsze i dołożę wszelkich 
starań, aby nasze małżeństwo przetrwało. Scalenie związku jest możliwe nawet wtedy, gdy 
tych dobrych uczuć w nas nie ma. Ale we mnie takie uczucia nadal są i bardzo kocham moją 
żonę (mojego męża), pomimo iż w chwili obecnej nie łączy nas więź fizyczna. Jednak wyrażam 
pragnienie ratowania naszego małżeństwa i gotowy (gotowa) jestem podjąć trud, jaki się z tym 
wiąże. Uważam, że przy odrobinie dobrej woli możemy odbudować dobrą relację miłości. Do-
bro mojej żony (męża) jest dla mnie po Bogu najważniejsze. Przed Bogiem to bowiem ślubo-
wałem (ślubowałam).

Moim zdaniem każdy związek ma swoje trudności, a nieporozumienia, jakie wydarzyły się 
między nami, nie są powodem, aby przekreślić nasze małżeństwo i rozbijać naszą rodzinę. My-
ślę, że każdy rozwód negatywnie wpływa nie tylko na współmałżonków, ale także na ich rodziny, 
dzieci i krzywdzi niepotrzebnie wiele bliskich sobie osób. Oddziaływuje również negatywnie na 
inne małżeństwa.

Z  moją (moim) żoną (mężem) znaliśmy się długo przed zawarciem naszego małżeństwa 
i  uważam, że był to wystarczający czas na wzajemne poznanie się. Po razem przeżytych „X” 
latach (jako para, narzeczeni i małżonkowie) żona (mąż) jest dla mnie zbyt ważną osobą, aby 
przekreślić większość wspólnie spędzonych lat. Według mnie w  naszym związku nie wygasły 
więzi emocjonalne i duchowe. Podkreślam, iż nadal kocham żonę (męża) i pomimo że oddalili-
śmy się od siebie, chcę uratować nasze małżeństwo. Nawet najgorsze da się przecież naprawić, 
a ja wyrażam wolę i chęć naprawy, jeśli tylko moja (mój) żona (mąż) umożliwi mi taką szansę.

Orzeczenie rozwodu spowodowałoby, że ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci 
stron oraz byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dzieci potrzebują stabilnego 
emocjonalnego kontaktu z  obojgiem rodziców oraz podejmowania przez obie strony wszel-
kich starań, by zaspokoić potrzeby rodziny. Rozwód grozi osłabieniem lub zerwaniem więzi 
emocjonalnej dzieci z  rodzicem zamieszkującym poza rodziną. Rozwód stron wpłynie także 
niekorzystnie na ich rozwój intelektualny, społeczny, psychiczny i duchowy, obniży ich status 
materialny i będzie usankcjonowaniem niepoważnego traktowania instytucji rodziny.

Jestem katolikiem (katoliczką), osobą wierzącą. Moje przekonania religijne nie pozwalają mi 
wyrazić zgody na rozwód, gdyż jak mówi w punkcie 2384 Katechizm Kościoła Katolickiego: „Roz
wód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne”, 
natomiast Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego w punkcie 347 nazywa rozwód jed-
nym z najcięższych grzechów, który godzi w sakrament małżeństwa.
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Wysoki Sądzie, proszę o danie nam szansy na uratowanie naszego małżeństwa. Uważam, 
że każda rodzina, w tym i nasza, na to zasługuje. Nie zmienię zdania w tej ważnej sprawie, bo 
wtedy będę niewiarygodny w każdej innej. Brak wyrażenia mojej zgody na rozwód nie wskazuje 
na to, iż kierują mną złe emocje, tj. złość czy złośliwość. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nie 
zmuszę żony (męża) do miłości. Rozumiem, że moja odmowa komplikuje sytuację, ale tak czuję, 
takie są moje przekonania religijne i to dyktuje mi serce.

Bardzo kocham moją (mojego) żonę (męża) i w związku z powyższym wnoszę jak na wstępie. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący. 
Gdybym też miał dar prorokowania 
i znał wszystkie tajemnice, 
i posiadał wszelką wiedzę, 
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, 
a miłości bym nie miał, 
byłbym niczym. 
I gdybym rozdał na jałmużnę całą  majętność moją, 
a ciało wystawił na spalenie, 
lecz miłości bym nie miał, 
nic bym nie zyskał. 
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; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje, 
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, 
albo jak dar języków, który zniknie, 
lub jak wiedza, której zabraknie. 
Po części bowiem tylko poznajemy, 
po części prorokujemy. 
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 
zniknie to, co jest tylko częściowe. 
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, 
czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. 
Kiedy zaś stałem się mężem, 
wyzbyłem się tego, co dziecięce. 
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz. 
Teraz poznaję po części, 
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: 
z nich zaś największa jest miłość. 

(1 Kor 13)

Hymn o Miłości

Przygotowanie do rozprawy rozwodowej

Warto przed rozprawą rozwodową przygotować odpowiedzi na następujące pytania,  
które może zadać sędzia: 

1. Co Pan/Pani robi dla ratowania małżeństwa?
2. Co Pan/Pani już zrobiła dla ratowania małżeństwa?
3. Jak Pan/Pani chce przekonać swoją żonę/swojego męża do ratowania małżeństwa?
4. Co Pan/Pani zrobi, gdy żona/mąż mówi, że Pana/Panią nie kocha?
5. Czy Pan/Pani kocha swoją/swojego żonę/męża? 
6. Czy Pan/Pani przebaczyła żonie/mężowi wyrządzone krzywdy?
7. Czy jest Pan/Pani gotowy/gotowa na pojednanie?
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Łaska sakramentu małżeństwa 
nawet po rozwodzie
Małżeństwo naturalne i sakrament małżeństwa

W dominujących nurtach współczesnej kultury nie chce się pamiętać o tym, czym jest 
małżeństwo „od początku” (por. Mt 19,8). Tę prawdę o małżeństwie, dotyczącą wszystkich 
ludzi, prawdę wcześniejszą niż wiara chrześcijańska, Katechizm Kościoła Katolickiego przed-
stawia następująco:

1603. (...) Twórcą małżeństwa jest sam Bóg. Powołanie do małżeństwa jest wpisane 
w  samą naturę mężczyzny i  kobiety, którzy wyszli z  ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest 
instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w róż-
nych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych.

Dalej Katechizm, w numerze 1608, wyjaśnia, że swojego – pochodzącego od samego 
Boga – pierwotnego sensu i piękna małżeństwo nie utraciło nawet wówczas, kiedy ludz-
kość popadła w grzech. Teraz jednak małżonkom potrzebna jest szczególna pomoc Boża, 
aby chroniła zarówno mężczyznę i kobietę, jak ich małżeństwo, od wprowadzanego przez 
grzech nieporządku. Zauważmy: Również małżeństwa naturalne, małżeństwa ludzi niezna-
jących Chrystusa, potrzebują łaski Bożej i ją od Boga – jeśli tylko naprawdę na tym im zależy 
– otrzymują. 

Chrystus Pan małżeństwo swoich wyznawców podniósł do godności sakramentu. 
Co to znaczy? Tutaj pozwolę sobie na małe wspomnienie. W parafii mojego dzieciństwa 
śluby były z zasady udzielane po niedzielnej sumie, toteż przemówień ślubnych jako mini-
strant nasłuchałem się bez liku. Otóż chyba nie zdarzyło się, żeby proboszcz w pouczeniu, 
jakie kierował do nowożeńców, nie przywołał słów apostoła Pawła: „Tajemnica to wielka, 
a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5,32). I wciąż na nowo wyjaśniał, 
że sakrament małżeństwa – podobnie wręcz (co mnie wtedy najbardziej zadziwiało) jak 
sakrament Eucharystii – jest tajemnicą wiary: Jego treść jest niewyczerpalna i jeżeli tylko 
małżonkowie nie zapomną o  tym, że są tym sakramentem związani, będzie on dla nich 
źródłem siły w różnych życiowych sytuacjach.

Niedościgniony ideał, ale nie utopia
Przytoczone przed chwilą słowo apostoła Pawła, zwłaszcza jeżeli odczytamy je w kon-

tekście całej perykopy (Ef 5,21-33), wydaje się kluczem do zrozumienia tego, czym jest 
sakrament małżeństwa. Chodzi tu już nie tylko o  to, że sam Chrystus Pan, który swoją 
obecnością na weselu w Kanie Galilejskiej uświęcił małżeństwo, zobowiązuje się towarzy-
szyć tym dwojgu, którzy przed Jego ołtarzem ślubują sobie wzajemnie dozgonną miłość 
i wierność.

Chodzi tu o  coś więcej nawet niż o  to, że Chrystus Pan, który w  Kanie przemie-
nił wodę w wino, zobowiązuje się ziemskie budowanie przez tych dwojga wspólnoty 
małżeńskiej i  rodzinnej przemieniać – przemieniać realnie – w drogę do życia wiecz-
nego. A nawet o coś więcej jeszcze niż o to, że mocą sakramentu małżeństwa miłość 
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męża i żony może i powinna być naśladowaniem miłości między Chrystusem i Kościo-
łem – tej miłości, która w swoim ostatecznym wypełnieniu będzie naszym szczęściem 
wiecznym.

Małżeństwo sakramentalne jest – może być i  powinno – obrazem i  realną cząstką 
miłości Chrystusa i  Kościoła! Żeby to zobaczyć, wystarczy uważnie i  z  wiarą wczytać się 
we wspomniany fragment Listu do Efezjan. W obliczu tak niesamowitych perspektyw aż 
krępujemy się powiedzieć cokolwiek, człowiek zdobywa się tylko na okrzyk zachwytu, ale 
i niedowierzania: Czy to możliwe? W naszym ułomnym świecie?

Nie trzeba też dziwić się temu, że niektórzy odbierają tę naukę o małżeństwie jako nie-
liczącą się z  obiektywną rzeczywistością utopię. Jednak ci, którzy tak twierdzą, nie mają 
racji. Czym innym przecież jest utopijna, gardząca rzeczywistością mrzonka, czym innym 
formułowanie ideału, do którego możemy się realnie zbliżać. Nawet jeżeli w  przewidy-
walnym czasie tego ideału nie osiągniemy, realnie go budujemy przez samo zbliżanie się  
do niego.

Na naszej ziemi może jedna tylko miłość Maryi i Józefa była idealnym obrazem tej mi-
łości wiekuistej, do której wzywa nas i uzdalnia Chrystus. Zwyczajni małżonkowie to tylko 
ułomni ludzie. Zadanie, do którego zostali wezwani w sakramencie małżeństwa, przekracza 
ich siły. Na szczęście, sam Chrystus, który ich połączył, chce na każdy dzień obdarzać ich 
swoją łaską. Jednak nawet w dobrej woli i z pomocą łaski sakramentu małżeństwa będą 
swoją misję wypełniali tylko ułomnie. Ale będą wypełniali! Ich dom naprawdę może, i po-
winien, stać się miejscem, w którym dzieje się i pogłębia – aż strach to powiedzieć – miłość 
Chrystusa i Kościoła.

Nie rozwód, ale dopiero śmierć rozłącza małżonków 
Dlatego aż strach o tym mówić, bo również małżeństwa sakramentalne się rozpadają. 

W świetle tego, cośmy powiedzieli wyżej, wtedy chodzi już nie tylko o tych dwoje. Bo jak 
my wszyscy – jako Kościół – kochamy Chrystusa, skoro nawet ten dom, w którym powin-
na szczególnie dziać się nasza miłość do Niego, potrafi „runąć, a upadek jego jest wielki” 
(Mt 7,27)?

Niestety, jako społeczeństwo – łącznie z ludźmi wierzącymi, łącznie z często przystępu-
jącymi do komunii – stworzyliśmy atmosferę przyzwolenia na rozwody. W tej atmosferze 
rozwód stał się najprostszą drogą rozwiązania kryzysu w małżeństwie. Zdarza się, że roz-
wód popierają, a  nawet do niego popychają rodzice jednego z  małżonków. Doradzanie 
rozwodu przez bliskich i znajomych stało się u nas plagą. Również wielu katolików zacho-
wuje się tak, jakby mieli za nic naukę Chrystusa Pana, że „co Bóg złączył, człowiek niech nie 
rozdziela” (Mk 10,9).

Kościół uczy na ten temat równie jasno, jak Ewangelia. Otwórzmy jeszcze raz Katechizm 
Kościoła Katolickiego:

2384. Rozwód jest poważnym wykroczeniem przeciw prawu naturalnemu. Zmie-
rza do zerwania dobrowolnie zawartej przez małżonków umowy, by żyć razem aż do 
śmierci. Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo  
sakramentalne. Fakt zawarcia nowego związku, choćby był uznany przez prawo cywil-
ne, powiększa jeszcze bardziej ciężar rozbicia; stawia bowiem współmałżonka żyjącego 
w nowym związku w sytuacji publicznego i trwałego cudzołóstwa.
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Tym większy podziw budzą ci małżonkowie, którzy mimo rozwodu – zazwyczaj orze-
czonego bez ich zgody – czują się związani złożoną na początku swojego małżeństwa 
sakramentalną przysięgą. Rzadko znajdują oni wsparcie u  swoich bliskich i  znajomych. 
Znacznie częściej nawet najbliżsi, widząc taką postawę, każą im się tylko puknąć w głowę. 
Oni jednak wiedzą swoje. Wiedzą, że nie jest to ustanowienie ludzkie, ale taka jest wola Boża, 
żeby „żona nie odchodziła od swego męża, a gdyby odeszła, niech pozostanie samotną albo 
niech się pojedna ze swym mężem; również mąż niech nie oddala żony” (1 Kor 7, 10–11).

Przygotowując się do napisania niniejszego tekstu, zerknąłem na internetowe stro-
ny Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR. Szukają tam duchowego wsparcia mężowie 
i żony, których małżeństwo przechodzi ciężki kryzys albo nawet – w ludzkim mniemaniu – 
rozpadło się nieodwracalnie. I dzielą się tam wiarą w sens dochowywania wierności swemu 
niewiernemu małżonkowi oraz wiarą w możliwość – mimo wszystko – odbudowy swoje-
go małżeństwa. Tym, co bodaj najbardziej uderza w świadectwach składanych przez tych 
ludzi, jest ich niezłomna wiara, że sakrament małżeństwa, jaki kiedyś przyjęli, nie utracił 
swojej ważności ani wskutek odejścia współmałżonka, ani w wyniku orzeczenia rozwodu. 
I jeszcze więcej: Świadectwa te pełne są wiary, że sakrament małżeństwa nadal może być – 
i jest, jeśli tylko nam na tym zależy – źródłem łaski. 

Niekiedy religijna pamięć o przyjętym kiedyś sakramencie małżeństwa przejawia się 
w  sposób wręcz zaskakujący. Kogo na przykład nie zaskoczyłby mąż, który – ponieważ 
po odejściu od niego żona przestała chodzić do kościoła – postanowił sobie być w każdą 
niedzielę na mszy świętej dwa razy – jeden raz za siebie, drugi za żonę. Nie zachęcam do 
naśladowania, ja tylko odnotowuję fakt.

Albo spójrzmy na następujące zwierzenie:

Uświadomiłam sobie, że podczas przysięgi wypowiadałam słowa „tak mi dopomóż Pa-
nie Boże Wszechmogący w  Trójcy Jedyny i  WSZYSCY SWIĘCI”. Jak wszyscy, to wszyscy. 
Pomyślałam, że będę kołatać, aż otworzą mi, że będę ich męczyć, aż zdecydują się po-
móc. (...) Wzywałam też świętych, nie wyniesionych na ołtarze, szczególnie tych z mojej 
rodziny, i  muszę powiedzieć, że dość szybko poczułam ich opiekę. (...) Ponieważ czas 
ten był dla mnie bardzo trudny – mąż robił mi ciągle awantury dosłownie o  wszystko, 
bardzo źle mnie traktował, poniżał, obrzucał wyzwiskami, udowadniał sobie, że jestem 
beznadziejna, postanowiłam wszystko to, co mnie spotyka, ofiarować za dusze w czyśćcu 
cierpiące z prośbą, by one w zamian modliły się za mnie. Przeżywałam wszystko to, co 
większość z Was tu przeżywa, a więc poczucie odrzucenia, panikę, rozpacz, bezsilność, de-
presję, okropne lęki, a także gniew, zazdrość, nawet powiedziałabym czasem nienawiść 
do męża i tej kobiety, chęć zemsty, itd. (...) Muszę powiedzieć, że to wszystko przy niosło 
efekty, przynajmniej na razie. Nie sposób tu wszystkiego opisać, ale wierzcie mi, że pomoc 
z Nieba była i jest wielka i namacalna. Ja się uspokoiłam, lęki nagle przeszły i mogłam od-
stawić lekarstwa, poruszam się jakby na wyższym poziomie, nie wiem, co będzie dalej, ale 
jakby odkryłam siebie na nowo, poczułam swoją wartość, już nie przeglądam się w moim 
mężu jak w lustrze. A mąż jakby otrzeźwiał, lepiej się zachowuje i bardziej się stara, chyba 
patrzy na mnie trochę innym okiem, choć daleko jeszcze do szczęścia. 

Kiedy pojawiło się nieślubne dziecko…
W listach publikowanych na stronach Wspólnoty Trudnych Małżeństw (ale również pry-

watnie otrzymałem kilka takich listów) szczególnie często pojawia się pytanie: Czy mam 
uznać argument mojego męża, który odszedł ode mnie do matki swojego nieślubnego 
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dziecka, że przecież jego dziecku należy się ojciec? Przypatrzmy się paru konkretnym sy-
tuacjom:

Mamy dwoje dzieci, 5 i  10 lat. Od 15 miesięcy mój mąż mieszka z  inną kobietą, która 
jest rozwiedziona. Kiedy okazało się, że kochanka jest w  ciąży i  wkrótce będzie rodzić, 
wyraziłam chęć przyjęcia męża do domu. On jednak tłumaczył się tym, że tam będzie 
małe dziecko, a drugi powód to strach, że ja mu tego nigdy nie wybaczę. Kiedy wycho-
dził z domu, poprosił: „Pomóż mi wrócić do domu”. Na moje pytanie, jak mam to zrobić, 
odpowiedział: „Módl się za mnie”. Po urodzeniu się dziecka, mąż nie wrócił do rodziny. (...) 
Bardzo bym chciała wierzyć, że jednoznaczne stanowisko Kościoła w  sprawie powrotu 
małżonków ze związków niesakramentalnych, w których pojawiło się dziecko, może ura-
tować jakąś rodzinę, może nie moją, ale takich małżeństw jak moje na świecie jest tysiące, 
więc może komuś się uda. 

Nawet trzymając się płaszczyzny tego pana, trudno się zgodzić, że prawo dziecka do ojca 
jest dla niego czymś naprawdę ważnym. Pomijając nawet okoliczność, że człowiek odpowie-
dzialny, mający żonę i dzieci, nie wchodzi w nowe związki – przecież jego ślubne dzieci też 
mają prawo do ojca; co więcej, jego odejście to dla nich prawdziwe trzęsienie ziemi.

Skoro zaś to już się stało i pojawiło się nieślubne dziecko, skoro już tak pan ten na-
plątał i z jego powodu na pewno ktoś będzie cierpiał – niech chociaż próbuje naprawić 
to, co się jeszcze da naprawić, aby przynajmniej odtąd wszystko było po Bożemu. Może 
im obojgu uda się przypomnieć sobie, że łączący ich sakrament małżeństwa jest źródłem 
łaski również w  dniach kryzysu. Może uda im się jeszcze uratować swoje małżeństwo, 
również po to, żeby ten pięcio- i dziesięciolatek nie utracili ojca. Rzecz jasna, przedtem 
musi nastąpić pojednanie i przebaczenie, a wolno mieć nadzieję, iż żona weźmie na sie-
bie jakąś cząstkę realnej odpowiedzialności za nieślubne dziecko swojego męża. Dodam 
tylko, że w  takich szczęśliwych momentach ludzie mają nie tylko religijną, ale nawet 
psychiczną potrzebę rozpoczęcia nowego etapu swojego życia od przystąpienia do spo-
wiedzi i komunii świętej.

I jeszcze jedno świadectwo. Przytaczam je głównie ze względu na trzy postawione na 
końcu pytania, pytania płynące z poczucia dotkliwej krzywdy, a brzmią one jak najcięższe 
oskarżenie:

W  związku sakramentalnym jestem od osiemnastu lat. Mamy czwórkę dzieci. (...) 
Od ośmiu lat sama wychowuję dzieci. Obecnie jestem po jednostronnym rozwodzie 
cywilnym, tzn. bez mojej zgody. Mąż żyje w  niesakramentalnym związku z  inną ko-
bietą, z  którą ma dwójkę dzieci. Po orzeczonym rozwodzie cywilnym zastanawiałam 
się, co dalej? Jak ma wyglądać moje życie i  dzieci? Szukałam. Zadawałam sobie wie-
le pytań. W  roku 2006 znalazłam swoje miejsce w  Kościele. Znalazłam Wspólnotę 
Trudnych Małżeństw SYCHAR, której celem jest dążenie małżonków do uzdrowienia sa-
kramentalnego małżeństwa. Modlę się o  to i  czekam na powrót męża. Pragnę być 
wierna Panu Bogu i  swojemu mężowi. Pomimo trudu, jakiego doświadczam, wiem, że 
nie jestem sama. Jest blisko mnie Jezus, którego miłość i opiekę odczuwam każdego dnia.  
[Stawiam sobie trzy pytania:]

1. Czy mój ukochany mąż ma moralne prawo usprawiedliwiać swoje pozostawanie 
w niesakramentalnym związku względem na wychowanie dzieci?

2. Czy dzieci w niesakramentalnym związku męża są przeszkodą, żebyśmy mogli się 
ze sobą pojednać i do siebie wrócić?
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3. Jakie jest zdanie Kościoła katolickiego – wskazanie moralne – w tej konkretnej sy-
tuacji i podobnych?

Żeby sobie utrudnić odpowiedź, pytanie pierwsze przeformułujmy następująco: Czy 
w przypadku, kiedy małżeństwo sakramentalne jest bezdzietne, współmałżonek (mąż albo 
żona) mający nieślubne dziecko ma moralne prawo, ze względu na dobro dziecka, pozo-
stać w związku niesakramentalnym z jego współrodzicem? Otóż nie ma takiego prawa. 
Bo nie godzi się osoby, której ślubowało się dozgonną miłość, porzucać tak jakby była już 
tylko jakąś niepotrzebną rzeczą.

Ale nieślubne dziecko też jest osobą! I to szczególnie bezbronną i potrzebującą opieki! 
Oczywiście. Jednak nie powinno się nigdy zdradzać współmałżonka, nie powinno się mieć 
nieślubnych dzieci. Owszem, ponieważ to dziecko jednak już jest, rozumie się samo przez 
się, że powinno się je przyjąć z miłością. Czy jednak okazywanie miłości dziecku poprzez 
jeszcze głębsze podeptanie miłości małżeńskiej, jaką się ślubowało, jest właściwym 
sposobem okazywania mu miłości? Wypowiedzi publikowane na stronach Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw SYCHAR pełne są rzetelnych poszukiwań takiej miłości okazywanej 
dziecku nieślubnemu, która daje się pogodzić z odbudową sakramentalnego małżeństwa 
jego ojca lub matki.

Co do pytania trzeciego, wydaje się, że ani nie jest to pytanie retoryczne, ani też nie 
jest ono niesłusznym przyczepianiem się do Kościoła. Swoją oficjalną naukę na ten temat 
Kościół głosi bez wykrętów i bez rozmiękczania – jak chociażby w cytowanej tu wypowiedzi 
Katechizmu Kościoła Katolickiego. Wydaje się jednak, że również gorący katolicy – a nawet 
ci księża, którzy pragną ściśle trzymać się nauki Kościoła – niekiedy ulegają, zazwyczaj bez-
wiednie, duchowi tego świata i nie mają odwagi podtrzymywać nadziei na odbudowanie 
sakramentalnego małżeństwa w sytuacjach szczególnie beznadziejnych.

Na pewno warto czasem o tym pomyśleć. Na pewno warto wziąć pod uwagę, że może 
właśnie ja powinienem wyznać: „mówię bom smutny i sam pełen winy”.

o. prof. Jacek Salij OP  
Szukającym drogi, miesięcznik „W drodze”, nr 9/2011

http://miesiecznik.wdrodze.pl/index.php?mod=archiwumtekst&id=13893#.UjXSMNJGv91
Teksty o. Jacka Salija OP dotyczące małżeństwa znajdują się m.in. na stronie internetowej  

naszej wspólnoty: http://www.ojacek.sychar.org

 
Sztuka wyrażania miłości w małżeństwie

Sytuacje kryzysowe dają niewyobrażalne możliwości okazywania miłości. Można się o tym dowiedzieć czy-
tając książkę Gary Chapmana Sztuka wyrażania miłości w małżeństwie. Nie wystarczy kochać, trzeba jeszcze 
wiedzieć, jak kochać, jak miłość wyrażać. Autor książki pisze o 5 językach (sposobach) wyrażania miłości: 1. 
Afirmacja (słowa uznania, szacunku, komplementy); 2. Czas (robienie czegoś razem, słuchanie); 3. 
Pomoc; 4. Dotyk (kontakt fizyczny, przytulanie); 5. Prezent. Wyrażanie miłości powinno być adekwatne 
do oczekiwań drugiego człowieka. Zadaniem każdego z nas jest rozpoznać, który z tych języków miłości 
jest dla nas najważniejszy, który z nich najważniejszy jest dla męża, żony, teściowej, dziecka… – dla tych 
ludzi, których Pan Bóg postawił na naszej drodze, abyśmy ich kochali w ten, a nie inny sposób, tak aby czuli 
się kochani. Jaki język miłości jest dla ciebie najważniejszy? Czy kochasz swojego/ją męża/żonę tak, że on/
ona czuje się przez ciebie kochany/a? Czy wyrażasz swoją miłość w  ich języku, który dla nich jest pierw-
szym, najważniejszym językiem miłości? Czy znasz języki miłości męża/żony, teściowej, dziecka…?

http://miesiecznik.wdrodze.pl/index.php?mod=archiwumtekst&id=13893#.UjXSMNJGv91
http://www.ojacek.sychar.org
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Papieska Rada ds. Rodziny

Duszpasterstwo osób rozwiedzionych  
żyjących w nowych związkach

Zalecenia 
(25 I 1997)

W dniach 22–25 stycznia odbyło się w Watykanie XIII Zgromadzenie Plenarne Papieskiej Rady ds. Rodzi-
ny, poświęcone problematyce duszpasterstwa osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach. Na 
zakończenie obrad został zredagowany dokument zawierający syntetyczne zalecenia dla pracy duszpa-
sterskiej wśród ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych. 
 Pragniemy wyrazić naszą wiarę w sakrament małżeństwa jako trwały związek mężczyzny i kobiety, 
ochrzczonych w Chrystusie; związek, którego celem jest przyjęcie i wychowanie dzieci (por. Gaudium et 
spes, 48). 
 Stwierdzamy, że sakrament małżeństwa jest bogactwem dla samych małżonków, dla społe-
czeństwa i  dla Kościoła. Wiąże się on z  procesem wzrastania i  jest znakiem nadziei dla tych, któ-
rzy pragną umocnić swoją miłość – aby była trwała i  wierna – z  pomocą Boga, który błogosławi 
ich związkowi. Ta rzeczywistość promieniuje dobrem także na wszystkie inne pary małżeńskie. 
 W wielu krajach rozwody stały się prawdziwą „plagą” społeczną (por. Gaudium et spes, 47). Dane 
statystyczne wskazują na nieustanny wzrost liczby związków rozbitych, także wśród osób złączonych 
sakramentem małżeństwa. To niepokojące zjawisko skłania do zastanowienia się nad jego licznymi 
przyczynami, do których należą: praktyczny brak zainteresowania ze strony państwa trwałością małżeń-
stwa i rodziny, permisywne prawodawstwo dotyczące rozwodów, negatywny wpływ środków przekazu 
i organizacji międzynarodowych, niedostateczna formacja chrześcijańska wiernych. 
 Te problemy są źródłem cierpienia dla współczesnych ludzi, a zwłaszcza dla tych, którym nie udaje 
się zrealizować swojej wizji miłości małżeńskiej. 
Kościół jest niezwykle wrażliwy na cierpienie swoich członków: tak jak weseli się z tymi, którzy się wese-
lą, tak też płacze z tymi, którzy płaczą (por. Rz 12,15 ). 
 Jak słusznie podkreślił Ojciec Święty w przemówieniu, które skierował do nas podczas obrad ple-
narnego zgromadzenia, „mężczyźni i kobiety, o których mówimy, winni jednak wiedzieć, że Kościół ich 
kocha, nie odcina się od nich i boleje nad ich sytuacją. Osoby rozwiedzione i żyjące w nowych związ-
kach są i pozostają jego członkami, ponieważ otrzymały chrzest i zachowują chrześcijańską wiarę” (n. 2: 
„L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 3/97, s. 28). 
 Niech zatem duszpasterze otoczą opieką tych, którzy ponoszą skutki rozwodu, zwłaszcza dzieci; 
niech troszczą się o wszystkich, zawsze w zgodzie z prawdą o małżeństwie i rodzinie, niech starają się 
leczyć rany zadane temu znakowi przymierza Chrystusa z Kościołem. 
 Zarazem jednak Kościół nie może pozostać obojętny wobec faktu, że takich sytuacji jest coraz 
więcej, nie może też poddać się obyczajowości, która jest wytworem mentalności podważającej war-
tość małżeństwa jako jedynej i nierozerwalnej więzi; nie może aprobować tego wszystkiego, co godzi 
w samą istotę małżeństwa. 
 Kościół nie ogranicza się przy tym do wskazywania błędów, ale zgodnie z  niezmienną doktryną 
swego Magisterium – potwierdzoną zwłaszcza w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio (n. 83 i 84) 
– pragnie wykorzystać wszelkie środki, aby lokalne wspólnoty mogły wspomóc osoby żyjące w takich 
sytuacjach. 
 Takie są powody, dla których my – uczestnicy zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodzi-
ny – przedstawiamy niniejsze zalecenia biskupom jako moderatorom duszpasterstwa małżeństw, a za 
ich pośrednictwem także ich wspólnotom. Zalecenia te mogą dopomóc w określeniu konkretnych kie-
runków pracy duszpasterskiej i w dostosowaniu jej do różnych sytuacji. 
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 Zachęcamy też wszystkich, którzy sprawują w Kościele odpowiedzialne funkcje, aby podjęli szcze-
gólne wysiłki na rzecz pomocy osobom przeżywającym bolesne konsekwencje rozwodu. W  związku 
z tym trzeba starać się o pogłębianie solidarności całej wspólnoty, świadomości znaczenia cnoty miło-
sierdzia, która nie naruszy prawdy o małżeństwie, ufności w prawo Boże i w polecenia Kościoła, które 
troskliwie chronią małżeństwo i rodzinę, wreszcie o ducha ożywionego nadzieją. 
 To szczególne zadanie wymaga należytej formacji kapłanów i świeckich prowadzących duszpaster-
stwo rodzinne. Pierwszym znakiem miłości Kościoła jest to, że nie pomija on milczeniem tak niepokoją-
cej sytuacji (por. Familiaris consortio, 84). 
 Aby dopomóc w  ponownym odkryciu wartości i  znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa i  życia 
małżeńskiego, proponujemy trzy kierunki pracy duszpasterskiej oraz odpowiednie środki, które pozwa-
lają prowadzić. 

I. Wierność 
 Cała wspólnota chrześcijańska winna umacniać w ludziach postawę wierności sakramentowi mał-
żeństwa. 
W tym celu należy: 

•	 dbać o należyte przygotowanie i sprawowanie sakramentu małżeństwa; 
•	 nadać właściwą rangę katechezie o wartości i znaczeniu miłości małżeńskiej i rodzinnej; 
•	 wspomagać rodziny w życiu codziennym (rozwijać duszpasterstwo rodzin, zachęcać do udziału 

w życiu sakramentalnym i do chrześcijańskiego wychowania dzieci oraz działalności w ruchach 
rodzinnych itp.); 

•	 zachęcać i wspomagać małżonków, którzy po separacji lub rozwodzie żyją samotnie, aby pozosta-
li wierni obowiązkom, jakie nakłada na nich małżeństwo; 

•	 opracować Dyrektorium Episkopatu na temat duszpasterstwa rodzin (por. Familiaris consor-
tio, 66), tam gdzie dotąd nie powstał taki dokument; 

•	 dbać o formację duchowieństwa, zwłaszcza spowiedników, aby kształtowali sumienia ludzi żyją-
cych w małżeństwie i rodzinie zgodnie z prawem Bożym i kościelnym; 

•	 troszczyć się o pogłębianie wiedzy osób pracujących w duszpasterstwie; 
•	 zachęcać do liturgicznej modlitwy za tych, którzy przeżywają trudności małżeńskie; 
•	 rozpowszechniać niniejsze wskazania duszpasterskie także za pośrednictwem pism, przedstawia-

jąc sytuację osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach. 

II. Wsparcie rodzin przeżywających trudności
 Duszpasterze powinni zachęcać zwłaszcza rodziców, aby mocą sakramentu małżeństwa, który sami 
otrzymali, wspierali swoich synów i córki żyjących w związkach małżeńskich; także rodzeństwo i przyja-
ciele winni otaczać pary małżeńskie braterską życzliwością i przyjaźnią. 
 Dzieci osób żyjących w  separacji lub rozwiedzionych potrzebują szczególnej opieki, zwłaszcza 
w sferze katechezy. 
 Należy również zapewnić pomoc duszpasterską tym, którzy zwracają się lub mogliby się zwrócić 
do trybunałów kościelnych. Warto dopomóc im w zastanowieniu się, czy mogą się starać o uzyskanie 
orzeczenia o nieważnie zawartym małżeństwie. 
 Nie można zapominać, że trudności małżeńskie często przeradzają się w prawdziwy dramat, jeżeli 
małżonkom brak dobrej woli lub okazji, by w porę podzielić się swoimi problemami z kimś (kapłanem 
lub kompetentną osobą świecką), kto pomoże im je przezwyciężyć. W każdym przypadku należy czy
nić wszystko, aby doprowadzić do pojednania. 

III. Opieka duchowa
 Kiedy chrześcijanie rozwiedzeni zawierają nowy związek cywilny, Kościół – wierny nauczaniu Chry-
stusa (por. Mk 10,2-9) – nie może wykonać żadnego gestu publicznego ani prywatnego, który 
mógłby zostać odebrany jako aprobata nowego związku. 
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 Często stwierdza się, że niepowodzenie poprzedniego małżeństwa może obudzić potrzebę zwró-
cenia się do Boga z  prośbą o  miłosierdzie i  zbawienie. Konieczne jest, aby osoby żyjące w  nowych 
związkach dążyły przede wszystkim do uregulowania swojej sytuacji w łonie widzialnej wspólnoty ko-
ścielnej oraz by przynaglane pragnieniem odpowiedzenia na miłość Bożą weszły na drogę prowadzącą 
do przezwyciężenia wszelkiego nieładu. Proces nawrócenia może i powinien rozpocząć się od razu, 
już w tej sytuacji egzystencjalnej, w której każdy się znajduje. 

Wskazania duszpasterskie
 Biskup jako świadek i stróż sakramentu małżeństwa, pragnący wraz z kapłanami, swoimi współpra-
cownikami, prowadzić swój lud ku zbawieniu i prawdziwemu szczęściu, powinien: 

a) głosić wiarę Kościoła w sakrament małżeństwa i przypominać wskazania dotyczące owocnego 
przygotowania i sprawowania tego sakramentu; 

b) wyrażać ubolewanie Kościoła z powodu rozpadu małżeństw oraz konsekwencji, jakie ponoszą dzieci; 
c) zachęcać i wspomagać osoby rozwiedzione i żyjące samotnie, aby pozostały wierne sakramen-

towi małżeństwa, które zawarły (por. Familiaris consortio, 83); 
d) zachęcać osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach, aby: 

•	 uznały, że ich sytuacja jest nieprawidłowa i oznacza trwanie w grzechu, oraz by prosiły Boga 
o łaskę prawdziwego nawrócenia; 

•	 wypełniały podstawowe nakazy sprawiedliwości wobec małżonka sakramentalnego i wspól-
nych dzieci; 

•	 uświadomiły sobie swoją odpowiedzialność za te związki; 
•	 weszły jak najprędzej na drogę prowadzącą do Chrystusa, bo tylko On może im dopomóc 

wyjść z sytuacji, w jakiej się znalazły. Winny prowadzić dialog wiary z nowym partnerem, po-
zwalający wspólnie z nim dążyć do nawrócenia, jakiego wymaga chrzest, a przede wszyst-
kim, modlić się i uczestniczyć w liturgii, nie zapominając jednak, że jako osoby rozwiedzione 
żyjące w nowych związkach nie mogą przystępować do sakramentu pokuty i Eucharystii; 

e) pomagać chrześcijańskiej wspólnocie w  głębszym zrozumieniu znaczenia pobożności eucha-
rystycznej, wyrażającej się w  takich praktykach jak nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, 
komunia duchowa, adoracja eucharystyczna; 

f ) zachęcać do refleksji nad istotą grzechu, pomagając wiernym lepiej zrozumieć sakrament po-
jednania; 

g) prowadzić do należytego zrozumienia sensu skruchy i uzdrowienia duchowego, które wymaga 
także przebaczenia, wynagrodzenia krzywd oraz uczynków miłości bliźniego.

Źródło: o. Kazimierz Lubowicki OM, Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego nt. małżeństwa i rodziny, t. 2

Adhortacja „Familiaris Consortio”
d. Żyjący w separacji i rozwiedzeni, którzy nie zawarli nowego związku
83. (…) Samotność i inne trudności są często udziałem małżonka odseparowanego, zwłaszcza gdy nie ponosi on winy. 
W  takim przypadku wspólnota kościelna musi w  szczególny sposób wspomagać go; okazywać mu szacunek, 
solidarność, zrozumienie i konkretną pomoc, tak aby mógł dochować wierności także w tej trudnej sytuacji, w której się 
znajduje; wspólnota musi pomóc mu w praktykowaniu przebaczenia, wymaganego przez miłość chrześcijańską oraz 
utrzymania gotowości do ewentualnego podjęcia na nowo poprzedniego życia małżeńskiego. 
Analogiczny jest przypadek małżonka rozwiedzionego, który — zdając sobie dobrze sprawę z nierozerwalności ważne-
go węzła małżeńskiego — nie zawiera nowego związku, lecz poświęca się jedynie spełnianiu swoich obowiązków ro-
dzinnych i tych, które wynikają z odpowiedzialności życia chrześcijańskiego. W takim przypadku przykład jego wierności 
i  chrześcijańskiej konsekwencji nabiera szczególnej wartości świadectwa wobec świata i  Kościoła, który tym bardziej 
winien mu okazywać stałą miłość i pomoc, nie czyniąc żadnych trudności w dopuszczeniu do sakramentów. 

e. Rozwiedzeni, którzy zawarli nowy związek
84. (…) Kościół z ufnością wierzy, że ci nawet, którzy oddalili się od przykazania pańskiego i do tej pory żyją w takim 
stanie, mogą otrzymać od Boga łaskę nawrócenia i zbawienia, jeżeli wytrwają w modlitwie, pokucie i miłości.

 Źródło: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/ 
hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_pl.html

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_pl.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_pl.html
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Konsekwencje przysięgi małżeńskiej
Małżeństwo sakramentalne różni się od wszystkich innych 
związków kobiety i mężczyzny, gdyż tylko w tym związku narze-
czeni przysięgają sobie, że odtąd żadna osoba – ani obecnie, ani 
w przyszłości – nie stanie się ważniejsza od małżonka.

Nie opuszczę Cię aż do śmierci

Ci, którzy decydują się na sakramentalny związek małżeński, przysięgają sobie miłość, wierność 
i uczciwość do końca życia, nieodwołalnie i bezwarunkowo. Postanawiają przy świadkach, na piśmie 
i  z  powołaniem się na Boga, że nie opuszczą tej drugiej osoby aż do śmierci, w  dobrej i  złej doli. 
Sakramentalne małżeństwo to ślubowanie największej miłości, jaka jest możliwa między mężczyzną 
a  kobietą. Tej wyjątkowej miłości małżeńskiej nie wymyślił nikt z  ludzi. Jest ona propozycją same-
go Stwórcy. Nasze ludzkie pomysły na więź mężczyzny i kobiety nie sięgają tak daleko. Ograniczają 
się do różnych wersji tak zwanych „wolnych” związków. Jest to wyrażenie wewnętrznie sprzeczne, 
bo przecież nie istnieją związki, które nie wiążą. Mogą istnieć związki, które wiążą nieodwołalną mi-
łością, albo związki oparte na popędzie i współżyciu seksualnym, na uczuciu i zakochaniu, na lęku 
przed samotnością, na dominacji czy uległości. W „wolnych” związkach obie strony pozostawiają so-
bie prawo, by w dowolnym momencie opuścić „partnera”.

Gwarancja wierności na zawsze

Boża propozycja wiernej miłości aż do śmierci fascynuje i  pociąga ludzi kolejnych pokoleń. Każda 
kobieta i  każdy mężczyzna pragnie mieć pewność, że dla tej drugiej osoby jest kimś wyjątkowym 
i że w tym względzie nic się nie zmieni aż do śmierci. Tylko wtedy można spokojnie zawierzyć dru-
giej osobie własny los doczesny i tylko wtedy można z radością oczekiwać przyjścia na świat dzieci. 
Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. To znaczy, że jesteśmy godni nieodwołalnej miłości i że 
jesteśmy w stanie nauczyć się od Boga takiej miłości, jaką wyraża przysięga małżeńska. Tylko miłość 
nieodwołalna, do śmierci, daje kobiecie i mężczyźnie gwarancję, że ma sens złączyć się z  tą drugą 
osobą, że dla wspólnego dobra ma sens zainwestować całe serce, wszystkie siły i umiejętności, całą 
czułość, wrażliwość i pracowitość. Tylko taka miłość wyklucza sytuację, w której ta druga osoba nas 
kiedyś porzuci, wykorzystawszy wcześniej naszą miłość i ofiarność, naszą młodość i pracowitość, na-
szą czystość i czułość. 

Małżonkowie z natury pragną być kochani taką miłością, jaką proponuje Kościół katolicki. Tylko 
wtedy czują się bezpieczni w obliczu przyszłości, której nie da się przewidzieć. Kto ma pewność, że 
będzie kochał małżonka w każdej sytuacji – gdyż tak postanowił w sposób świadomy i dobrowolny 
– i że będzie kochany w podobny sposób przez tą drugą osobę, ten wie, że poradzi sobie z każdą 
próbą i  trudnością. Doświadczenie potwierdza, że małżonkowie, którzy kochają siebie wzajemnie 
w  sposób wierny, czuły i  nieodwołalny, potrafią pokonać każdą przeszkodę. Pozostają silni i  szczę-
śliwi także w obliczu poważnej choroby, trudności wychowawczych czy bezrobocia i skromnych wa-
runków materialnych.

Kryzys małżonków, a nie instytucji małżeństwa

W  Polsce każdego roku rozpada się kilkadziesiąt tysięcy małżeństw. Inne przeżywają poważny kry-
zys. Coraz więcej osób opuszcza małżonka. Niektórzy wiążą się z  kimś innym, decydując się na zła-
manie własnej przysięgi i  na związki cudzołożne. Czy to oznacza, że nierozerwalne małżeństwo 
stało się przeżytkiem? Z  całą pewnością nie, gdyż wszystko to, co proponuje Bóg, będzie w  każdej 
epoce optymalne i  aktualne. Także w  naszych czasach Bóg proponuje kobietom i  mężczyznom mi-
łość podobną do wiernej i  ofiarnej miłości swojego Syna – aż do krzyża, aż do końca. Obecnie jest 
trudniej dorastać do takiej miłości, bo młodzi ludzie bombardowani są powierzchownymi, czasem 
wręcz wulgarnymi wizjami relacji mężczyzna–kobieta oraz nie mniej prymitywnymi wizjami ludzkiej  
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seksualności. W tej sytuacji tym bardziej solidnego potrzeba przygotowania do małżeństwa w domu 
rodzinnym, w  parafii, w  szkole, w  grupach formacyjnych, w  ramach przygotowania narzeczonych. 
Przed decyzją o małżeństwie potrzeba solidnej pracy nad własnym charakterem i pogłębionego po-
znania kandydata na małżonka. Kto jednak zdecyduje się złożyć przysięgę nieodwołalnej miłości, ten 
nie ma prawa tej przysięgi złamać: nigdy i pod żadnym pozorem. A kto zostaje przez małżonka opusz-
czony, ten ma prawo do obrony przed krzywdą, ale nie ma prawa dopuszczać się podobnego zła. 
Powinien modlić się, żyć w czystości i czekać na powrót męża czy żony.

Duszpasterstwo małżonków opuszczonych
Obecnie obserwujemy niepokojący paradoks. Otóż w  niektórych parafiach prowadzone jest dusz-
pasterstwo tych, którzy porzucili współmałżonka i  żyją w związkach cudzołożnych, ale nadal rzad-
ko organizowane jest duszpasterstwo adresowane do osób skrzywdzonych i  opuszczonych przez 
małżonków. Chodzi tu o osoby, które nie wchodzą w związki cudzołożne i pozostają w samotności. 
Także w tej skrajnie bolesnej sytuacji chcą one trwać w przyjaźni z Bogiem oraz postępować zgodnie 
z sumieniem. Takie osoby potrzebują znaków zainteresowania, troski, szacunku i wsparcia ze strony 
duszpasterzy oraz konkretnej pomocy – materialnej, duchowej, prawnej. Potrzebują pomocy, by 
dochować wierności wobec niewiernego małżonka i by dać mu szansę na powrót – czasem nawet 
po wielu latach. 

Duszpasterstwo związków niesakramentalnych
To dobrze, gdy ci, którzy opuścili małżonka, pragną pozostać w  Kościele i  chcą być objęci opieką 
duszpasterską. Chodzi natomiast o  to, by adresowane do nich duszpasterstwo było zgodne 
z  Ewangelią. Jezus wyjaśnia, że lekarza potrzebują chorzy, a  nie ci, którzy się dobrze mają. Jednak 
lekarza potrzebują po to, by wyzdrowieć, a  nie po to, by trwać w  chorobie. Dziwna jest sytuacja, 
gdy ktoś z księży prowadzi duszpasterstwo ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych w taki 
sposób, że w  praktyce tworzy im komfort trwania w  chorobie, zamiast stanowczo mobilizować 
ich do zdrowienia, czyli do nawrócenia i  powrotu do opuszczonego małżonka. Jeśli ktoś dopuścił 
się zdrady, to jedyną zgodną z  Ewangelią reakcją na własny grzech jest odejście od kochanki czy 
kochanka i powrót do małżonka z jeszcze większą miłością niż przed początkiem kryzysu. Także wt-
edy, gdy powrót miałby wiązać się z rozwodem cywilnym cudzołożnego związku. 

Ma rację O. J. Woroniecki, gdy podkreśla, że drugie związki sakramentalnych małżonków są wo-
bec Kościoła bardziej grzeszne od zwykłego konkubinatu, bo wynikają z bezpośredniego sprzeciwiania 
się prawu Bożemu, a  przy tym stwarzają zobowiązania cywilne, które mogą być przeszkodą w  po-
wrocie do zobowiązań małżeńskich (por. Katolicka etyka wychowawcza, II/2, KUL 1995, s.  224). Nie-
dopuszczalne jest relatywizowanie słów przysięgi małżeńskiej i uzależnianie ich wiążącego charakteru 
od zachowania małżonków po ślubie. Przysięga obowiązuje w  jednakowym stopniu małżonków 
skrzywdzonych, jak i tych, którzy odeszli. Nie można usprawiedliwiać cudzołóstwa tym, że się zo-
stało skrzywdzonym. Zawsze jest szansa na nawrócenie i pojednanie. Tym, który leczy rany, uzdrawia 
i przywraca jedność małżonków jest Chrystus, obecny w ich sakramentalnym małżeństwie. To On jest 
pierwszym i najważniejszym świadkiem oraz obrońcą ich związku. To On daje siłę, by odzyskać wspól-
notę małżeńską w każdej sytuacji, nawet – po ludzku patrząc – beznadziejnej.

Radykalne nawrócenie
(…) Ci, którzy opuścili małżonka, powinni uznać, że w którejś fazie życia w bardzo istotnej kwestii nie 
posłuchali Jezusa i  że przyjmują teraz na siebie bolesne konsekwencje. Nie aspirują do przyjmow-
ania komunii świętej i  do spokoju sumienia dopóki nie powrócą do małżonka, któremu w  obliczu 
Boga ślubowali miłość aż do śmierci. Tym, którzy przeżywają kryzys małżeński, konkretną pomocą 
służy Wspólnota Trudnych Małżeństw – Sychar (www.sychar.org ), która ma swoje Ogniska już w wie-
lu diecezjach.

ks. Marek Dziewiecki 
Źródło: Ogólnopolski tygodnik dla rodzin „Przewodnik Katolicki” nr 43/2013

http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/wiara_i_kosciol/konsekwencje_przysiegi_malzenskiej.html
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Pan Jezus chce uzdrowić każde 
sakramentalne małżeństwo 
po rozwodzie 
1. Sakrament małżeństwa jest nierozerwalny

Małżeństwo sakramentalne po rozwodzie, mimo zerwanej więzi między małżonkami, dalej żyje, 
gdyż jest w nim obecny Pan Jezus, który trwa w przymierzu małżeńskim z małżonkami i błogosławi 
nierozerwalnemu (z  Jego woli) ich małżeństwu. Nie ma małżeństw sakramentalnych zniszczonych 
w sposób nieodwracalny. Dlatego zawsze i w każdej sytuacji dopóki małżonkowie żyją jest ono do 
uratowania. 

Na tej prawdzie opiera się charyzmat Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, wyrażający się 
w  zdaniu: „Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania”, który jest skierowany do 
wszystkich sakramentalnych małżeństw, przeżywających kryzys na każdym jego etapie, także po 
rozwodzie i nawet wtedy, gdy małżonkowie są w drugich niesakramentalnych związkach, w których 
urodziły się dzieci. Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, gdyż każdy małżo-
nek może się nawrócić i wypełnić wolę Bożą zawartą w przysiędze małżeńskiej. Wspólnota pomaga 
małżonkom – w każdej sytuacji kryzysu – wypełniać przysięgę małżeńską, proponując drogę nawró-
cenia i wzrostu w miłości do Boga oraz sakramentalnego współmałżonka. 

2. Plan Boga dla sakramentalnych małżonków

Małżonek rozwiedziony żyjący w niesakramentalnym związku, ale i  również ten, który pragnie 
wytrwać w  złożonej przysiędze sakramentalnej pomimo odejścia współmałżonka, potrzebuje to-
warzyszenia z  delikatnością i  wrażliwością na jego ból, cierpienie i  poczucie osamotnienia. Celem 
takiego towarzyszenia np. w duszpasterstwach wspierających małżonków ma być - jak pisze papież 
Franciszek w adhortacji Amoris laetitia - „pomoc w osiągnięciu pełni planu Boga” (AL 297). 

Fundamentalne pytanie jakie w tym miejscu się rodzi, to pytanie - o jaki plan Boga w przypadku 
sakramentalnego małżonka chodzi, czyli jaka jest wola Boga w stosunku do wszystkich sakramental-
nych małżonków, z którymi jest On w przymierzu małżeńskim. To przymierze Boga z małżonkami za-
wierane jest w momencie, gdy składają oni sobie sakramentalną przysięgę. Jest ono nierozerwalne 
i niezmienne w czasie, gdyż w Bogu nie ma przemiany ani cienia zmienności (Jk 1,17). Na mocy tego 
przymierza w każdej sytuacji bez wyjątku, a więc nawet gdy współmałżonek jest w drugim związ-
ku, w którym są dzieci, Bóg, jako pierwszy świadek i obrońca małżeństwa, pragnie uzdrowienia ich 
sakramentalnego małżeństwa. Fundamentem małżeństwa sakramentalnego jest rzeczywistość du-
chowa, czyli obecność Jezusa w  sakramencie małżeństwa. I  nawet wtedy, gdy jeden z  małżonków 
odchodzi, to małżeństwo sakramentalne istnieje nadal, gdyż nadal obecny jest w nim Jezus.

Na tej niezmiennej woli Boga opiera się charyzmat wspólnoty SYCHAR streszczający się w zda-
niu: „Każde bez wyjątku sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, gdyż takie jest 
pragnienie Boga, aby małżonkowie z  Jego pomocą wzrastali w  miłości, dążyli do jedności 
i uzdrowienia swojej relacji”. Pan Jezus chce ich samych uzdrowić, uzdrowić ich małżeństwo, wska-
zując im drogę zbawienia poprzez nawrócenie, pojednanie, wypełnianie swojego powołania, czyli 
realizację zobowiązań wynikających z przysięgi małżeńskiej! Widzi ich cały czas jako jedno ciało (Rdz 
2,24; Mk 10,7–9; Mt 19,6; Ef 5,31), jako sakramentalny nierozerwalny związek, któremu błogosławi na 
każdym etapie kryzysu, nawet gdy małżonkowie są po rozwodzie i wchodzą w nowe związki, w któ-
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rych rodzą się dzieci. I bardzo pragnie, aby nasza miłość do współmałżonka była w każdej sytuacji 
taka jak miłość Jezusa do nas (Ef 5,21-33).

Dzieci w  drugim związku nie mogą być usprawiedliwieniem dla trwania w  nim, gdyż zgodnie 
ze słowami Chrystusa nie mogą one, podobnie jak każdy inny człowiek, rozdzielać małżonków (Mt 
19,6)! Tomistyczny porządek miłości stawia miłość małżeńską przed miłością rodzicielską. Odpowie-
dzialność za dochowanie wierności przymierzu małżeńskiemu ma z woli Bożej pierwszeństwo.

Każde duszpasterstwo, które chce nieść skuteczną, wspieraną Bożą łaską pomoc duchową mał-
żonkom żyjącym w niesakramentalnych związkach, powinno mieć jasno określony cel: wskazywać 
na wolę Bożą, czyli pomagać przede wszystkich we wzroście w miłości do Boga i sakramentalnego 
współmałżonka – pomagać w pojednaniu i powrocie prawowitych małżonków do siebie. 

3. Obowiązek troski o zbawienie swojego sakramentalnego współmałżonka

W przysiędze małżeńskiej nie ma klauzul dodatkowych, warunkujących jej ważność, które uza-
leżniałyby jej dotrzymanie od pojawiającej się bądź nie, winy czy grzechu współmałżonka. Przysię-
ga małżeńska jest bezwarunkowa, w jednakowym stopniu obowiązuje wszystkich sakramentalnych 
małżonków – zarówno tych, co skrzywdzili i tych, co zostali skrzywdzeni. Nie ma w niej bowiem wa-
runku, że np. będę cię kochał dopóki nie będziesz mnie krzywdził. Przysięga nawiązuje do prawdy, 
że sakramentalne małżeństwo jest przymierzem, a przymierze jest nierozerwalne i obowiązuje mał-
żonków na dobre i na złe przez całe ich życie. 

Z  tego przymierza wynika współodpowiedzialność za zbawienie współmałżonka i  obowiązek 
pomocy mu w jego nawróceniu swoim świadectwem życia, nawet w sytuacji, gdy jest on krzywdzi-
cielem i  sam łamie przysięgę. Bardzo ważna jest więc postawa i  świadectwo tego współmałżonka, 
który doświadczył np. zdrady, porzucenia i  który nie tylko nie szuka zemsty za doznane krzywdy, 
ale dochowuje wierności, jest otwarty na powrót współmałżonka i  nie szuka „szczęścia” w  drugim 
związku. Bo czy niewierność żony i drugi jej niesakramentalny związek pomoże jej mężowi, który ją 
wcześniej krzywdził, w nawróceniu i zbawieniu, czy odwrotnie – przeszkodzi? Czy żona pozostając 
w drugim związku nawet, po ludzku patrząc, udanym – nie krzywdzi w ten sposób swojego sakra-
mentalnego współmałżonka? Uświadamianie tej odpowiedzialności podczas towarzyszenia małżon-
kom rozwiedzionym żyjącym w niesakramentalnym związku jest obowiązkiem każdego katolika, nie 
tylko duszpasterza. 

4.  „Trzeba, by mówiły o tym zdradzone, opuszczone i porzucone żony, by mówili porzuceni 
mężowie” 1

Dla małżonka sakramentalnego porzuconego przez współmałżonka bardzo ważna jest opinia 
otoczenia na temat jego sytuacji. Niestety dzisiaj najbliższe otoczenie tzn. rodzina, przyjaciele, ko-
ledzy i koleżanki z pracy często akceptują odejście od współmałżonka, usprawiedliwiają życie w cu-
dzołóstwie w związku niesakramentalnym, akceptują rozwody i w praktyce nie uznają małżeństwa 
sakramentalnego za nierozerwalne. Podobną opinię można usłyszeć od niektórych osób duchow-
nych, co jest szczególnie bolesne dla wiernych małżonków, gdyż osoby duchowne są powołane do 
tego, by głosić naukę Pana Jezusa o nierozerwalności małżeństwa. Brak wsparcia i akceptacja dru-
gich związków podważa sens trwania małżonków w  postawie wierności. Czują się oni dodatkowo 
zranieni nie tylko przez współmałżonka, który odszedł, ale również przez otoczenie. Bardzo bole-

1   „Nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, jak ich odrodzenie przez zdrowe rodziny. A rodzina, która jest 
pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społeczeństwom, jest dziś bardzo zagrożona. Wiemy to wszy-
scy. Jest zagrożona od zewnątrz i wewnątrz. I trzeba, by o tym zagrożeniu, o własnym losie mówili, pisali, wypowiadali 
się przez filmy czy środki przekazu społecznego nie tylko ci, którzy – jak twierdzą – mają prawo do życia, do szczęścia i 
samorealizacji, ale także ofiary tego obwarowanego prawami egoizmu. Trzeba, by mówiły o tym zdradzone, opuszczone 
i porzucone żony, by mówili porzuceni mężowie”. Źródło: Homilia Jana Pawła II w czasie Mszy św. odprawionej dla rodzin 
w Szczecinie 11 czerwca 1987 roku.
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sne są takie zdania jak np.: „niepotrzebnie trwasz w wierności, przecież on już założył nową rodzinę, 
musisz się z tym pogodzić”. To wtórne zranienie może być nawet boleśniejsze niż to doznawane ze 
strony błądzącego współmałżonka. Na pewno w  takich sytuacjach głos ofiar mówiących o  swoim 
losie, upominających się o prawdę i sprawiedliwość jest bardzo ważny i potrzebny, gdyż ma wpływ 
na otoczenie, kształtuje wrażliwość na krzywdę, pomaga małżonkom w powrocie do siebie i odbu-
dowie swojego małżeństwa. 

Słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba, by mówiły o tym zdradzone, opuszczone i porzucone żony, by 
mówili porzuceni mężowie” są szczególnie dzisiaj aktualne. Papież zachęca nas do mówienia o swo-
jej krzywdzie, nie po to, by ją bez końca rozpamiętywać i trwać w postawie ofiary, lecz po to, by być 
sprawiedliwym głosem w obronie tych, o których dziś się nie pamięta, nie bierze pod uwagę, i o któ-
rych nikt się nie upomina.

5. Obowiązek głoszenia prawdy. Czy Dekalog jest tylko dla herosów?

Chrystus swoją spójną i niezmienną naukę głosił wszystkim ludziom bez wyjątku. Czy Jezus 
siadał do stołu z grzesznikami, żeby usankcjonować ich grzech? Przeciwnie, potępiał obłudę, żądał 
zerwania z grzechem (Mk 9,42-48; Mt 18,6-9). Potępiał też uchylanie przykazań Bożych przez faryze-
uszy i uczonych w Piśmie (Mk 7,8). 

Pan Bóg nie podzielił ludzi na herosów i nie-herosów, na tych, którzy są zdolni wypełniać Jego 
Przykazania i na tych, którzy nie są do tego zdolni. Pan Jezus wszystkim głosił tę samą naukę, mówił: 
„Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23b). Z pomocą Jego łaski, Jego miłosierdzia każ-
dy z małżonków, nawet po rozwodzie, może osiągnąć zarówno zdolność do kroczenia drogą wierno-
ści małżeńskiej, jak i zerwania z grzechem (1 J 5,2-3; 2 Kor 12,9; 1 Kor 10,13b)! Do tego potrzebne jest 
głoszenie „w porę, nie w porę” (2 Tm 4,2) prawdy, szczególnie przez osoby duchowne, niezmiennej 
woli Pana Jezusa uzdrowienia każdego sakramentalnego małżeństwa wszystkim małżonkom bez 
wyjątku, aby ich wiara budowana była na tej właśnie niezmiennej woli Bożej, na Jego przykazaniach. 
A przecież wiemy, że „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy…” (Rz 10,17).

6. Jak wspierać małżonków sakramentalnych po rozwodzie?

Najważniejsze w  procesie towarzyszenia małżonkom sakramentalnym po rozwodzie jest gło-
szenie prawdy odzwierciedlającej wolę Bożą, gdyż taka prawda wypowiadana z miłością leczy, od-
budowuje i  wyzwala. Rozeznanie i  towarzyszenie powinno zawsze mieć na celu powrót na drogę 
wypełniania woli Bożej, którą wyrażają słowa sakramentalnej przysięgi małżeńskiej. A wolą Bożą jest 
przede wszystkim to, aby małżonkowie wzrastali w miłości do siebie w jedności z Nim. Z tego wy-
nika, że każdy program pomocy dla wszystkich małżonków po rozwodzie (również tych, którzy są 
w powtórnych związkach) powinien ten wzrost w miłości do Boga i sakramentalnego współmał
żonka uwzględniać jako swój zasadniczy cel, dla wszystkich w  wyraźny sposób sformułowa
ny (tzn. głoszony, zapisany, pokazywany), tak aby duszpasterstwo było przede wszystkim dla 
osób, które chcą powrócić do wierności Bogu i współmałżonkowi. Nierzadko droga do realizacji 
tego celu może być bardzo trudna, szczególnie, gdy chodzi o  małżonków, którzy zostali porzuce-
ni, skrzywdzeni przez współmałżonka. Jednak i w takich sytuacjach zgodnie z wolą Bożą, z pomocą 
Jego łaski (2 Kor 12,9) możliwe jest przebaczenie, wzrastanie w  miłości, otwieranie się na powrót 
i pojednanie z małżonkiem, który ich opuścił.

W  naszej wspólnocie pomocnym narzędziem służącym uzdrawianiu małżonków i  w  efekcie 
uzdrawianiu ich małżeństw jest program dla chrześcijan „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”. 
Jest on również adresowany do tych małżonków, którzy odeszli, którzy krzywdzili współmałżon-
ka. Oni też mogą otworzyć się na Boga, wejść w żywą z Nim relację, przeżyć nawrócenie. Mogą im 
w tym pomóc również inne programy ewangelizacyjne np. „Seminarium Odnowy Wiary”, „Rekolekcje 
Ignacjańskie”. 
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7.  Potrzeba jednolitego programu duszpasterskiego dla wszystkich sakramentalnych  
małżonków

Gdy Kościół katolicki będzie miał jednolity program dla każdego małżeństwa w kryzysie, nawet 
gdy małżonkowie są po rozwodzie, to wtedy będzie dawał wszystkim wyraźny przekaz, że każde 
sakramentalne małżeństwo w każdej sytuacji, na każdym etapie swojego kryzysu, będzie wspierane 
w procesie uzdrowienia i pojednania oraz powrotu małżonków do siebie. Będzie tym samym świad-
czył o  nierozerwalności małżeństwa sakramentalnego i  o  mocy Boga, który chce uzdrawiać to, co 
chore i uwalniać ze wszelkich zniewoleń swoją mocą, a tym samym umożliwiać rozwój miłości mał-
żeńskiej. Celem tak rozumianego duszpasterstwa rodzin powinno być dążenie do uzdrowienia 
każdego sakramentalnego małżeństwa, czyli pomoc w  dążeniu do wypełnienia niezmiennej 
woli Bożej zawartej w sakramencie małżeństwa. Dziś świat szczególnie w dobie tak wielu rozbi-
tych rodzin potrzebuje świadectwa miłości między małżonkami, która pokonuje wszystkie trudności 
właśnie dzięki mocy Boga: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe” (Mt 19,26).

Naszym zdaniem, warto dla dobra całego Kościoła i  wszystkich małżonków, dla ich zbawienia 
zorganizować wspólne duszpasterstwo dla wszystkich małżonków w  kryzysie np. funkcjonujące 
pod nazwą „Duszpasterstwo małżeństw w kryzysie”, traktujące drugi niesakramentalny zwią
zek jako najtrudniejszy etap kryzysu małżeńskiego. W  ramach tak organizowanego jednego, 
wspólnego duszpasterstwa mogłyby współistnieć obok siebie dwie grupy wsparcia: grupa małżon-
ków zachowujących wierność (np. w  ramach wspólnoty SYCHAR) i  druga grupa sakramentalnych 
małżonków uwikłanych w niesakramentalne związki. Celem takiego „Duszpasterstwa małżeństw 
w kryzysie” byłoby pomaganie małżonkom w rozwoju w miłości do Boga i sakramentalnego współ-
małżonka - przygotowywanie małżonków do życia zgodnego ze złożoną przez nich przysięgą. 
Potraktowanie drugiego niesakramentalnego związku jako najtrudniejszego etapu kryzysu małżeń-
skiego byłoby najprostszym i  najbardziej czytelnym znakiem wierności Panu Jezusowi – wierności 
Jego woli uratowania każdego bez wyjątku sakramentalnego małżeństwa. 

Celem życia chrześcijanina jest Niebo. Czy w przypadku braku miłości i otwarcia się na pojedna-
nie z sakramentalnym małżonkiem mamy szansę do niego wejść? 

Jak ważna jest potrzeba wspierania małżonków sakramentalnych, świadczy zamieszczone poni-
żej świadectwo Magdy.

8. Świadectwo

Dwa i  pół roku temu, po 25 latach od ślubu, nie mogąc znieść cierpienia, które przeżywa
łam w związku z zachowaniami męża i nie widząc szans na normalne życie małżeńskie z nim, 
wyprowadziłam się z  naszego domu i  zamieszkałam z  dziećmi w  malutkim wynajętym mieszka-
niu. W tym czasie krzywdzące zachowania męża bardzo się nasiliły. Ja zaś stałam się silniejsza dzięki 
warsztatom „12 kroków dla chrześcijan”, które też sprawiły, że Pan Bóg stał się dla mnie kimś bliskim.

Mimo to okres po wyprowadzce był niezwykle trudny. Brakowało mi męża, z  którym byłam 
bardzo związana, ale jednocześnie miałam ogromny żal do niego i  szkoda było mi lat, które z nim 
spędziłam i które wydawały mi się stracone. Obudziło się we mnie pragnienie otrzymania od ja
kiegoś innego mężczyzny miłości, opieki, poczucia bezpieczeństwa. Od różnych osób, w  tym 
również od psychologów usłyszałam wtedy, że powinnam zupełnie oddzielić się od męża, który 
prawdopodobnie nigdy nie przestanie mnie krzywdzić i że mogłabym ułożyć sobie życie na nowo.

W tym czasie poznałam żonatego mężczyznę po rozwodzie – okazał mi życzliwość i pomoc 
w praktycznych sprawach, a przy tym bardzo mi się podobał, ja jemu chyba też. W jego towarzystwie 
czułam się dobrze i  bezpiecznie, odżywałam jako kobieta. Był też bardzo serdeczny wobec moich 
dzieci, a zwłaszcza najmłodszej córki, która dotkliwie odczuwała brak zainteresowania ze strony ojca. 
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Żal do małżonków, poczucie skrzywdzenia i  osamotnienia coraz bardziej popychały nas do 
siebie. Zaczął się jeszcze trudniejszy czas – czas walki wewnętrznej.

Byłam już wtedy we Wspólnocie Trudnych Małżeństw SYCHAR, gdzie znalazłam zrozumienie 
i życzliwość i gdzie wiele razy słyszałam, że Jezus może uzdrowić każde sakramentalne małżeństwo, 
ale trudno mi było uwierzyć, że dotyczy to także mojego małżeństwa, tak beznadziejnie, zdawało mi 
się, chorego.

Często spowiadałam się, ale słowa, które słyszałam od księży w  konfesjonale, niestety na 
ogół nie pomagały mi trwać w  wierności mężowi. Raz tylko ksiądz przypomniał mi, że jeśli 
zwiążę się z tym mężczyzną, stracę Jezusa eucharystycznego – podziałało to na mnie otrzeź
wiająco. Inny ksiądz obiecał mi, że osobiście złoi mi skórę, jeśli zdradzę swojego męża – to też 
zrobiło na mnie wrażenie. Kilku księży natomiast, kierując się zapewne współczuciem, radzi
ło mi wystąpić o  stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jeden z  nich powiedział nawet, że 
byłoby wspaniale, gdybyśmy oboje, i  ja, i  ten mężczyzna, uzyskali stwierdzenie nieważności 
i założyli nową, szczęśliwą rodzinę; inny – że nie wie, czy przypadkiem nie zrobiłabym sobie 
krzywdy, gdybym uwikłała się w romans. A ja wiedziałam, że grzesząc, zrobiłabym sobie krzywdę, 
nie miałam tylko dość siły, żeby nie wpaść w grzech i tak bardzo potrzebowałam pomocy!

Spotkałam wtedy też księdza, który był gotów napisać mi pozew do sądu biskupiego w  taki 
sposób, żeby zwiększyć szanse na stwierdzenie nieważności. Mimo to postanowiłam odłożyć roz-
poczęcie sprawy w  sądzie biskupim. Sprawiła to moja niechęć do fałszu – nie chciałam robić tego 
z pragnieniem uwolnienia się od małżeństwa i wejścia w nowy związek, a wiedziałam, że w tych oko-
licznościach mogłabym mieć taki motyw.

Moim największym oparciem w czasie tej walki wewnętrznej był Jezus, obecny w Najświęt-
szym Sakramencie. Chodziłam często na adoracje i  mówiłam Mu z  rozpaczą, jak bardzo czuję się 
skrzywdzona przez męża i  jak bardzo pragnę związać się z  tym mężczyzną. Pytałam Jezusa w mo-
dlitwie: co mam ze sobą zrobić? Czego ja naprawdę w głębi serca chcę i kim jestem? Czego Bóg dla 
mnie chce? Czego chce ode mnie?

Dostawałam stopniowo odpowiedzi: w  nocy przed następną, 26 rocznicą ślubu, podczas mo-
dlitwy Jezus pokazał mi, że wciąż kocham mojego męża. Zrozumiałam wtedy, że Jezus chciałby, 
żebym zaakceptowała tę miłość. Nie był to jakiś rozkaz, tylko delikatna propozycja. Poczułam natych-
miast, że się na nią zgadzam i przyniosło mi to niezwykły spokój i radość. Nadal jednak nie miałam 
ochoty na kontakty z mężem, a pokusa cudzołożnego związku utrzymywała się. Jakiś czas później 
kolejnym sygnałem od Jezusa była dla mnie rozmowa z członkiem wspólnoty SYCHAR, który powie-
dział mi, że miłość nigdy się nie kończy – gdyby się skończyła, to by znaczyło, że nigdy jej nie było. 
Od razu po tej rozmowie podjęłam decyzję, że w ogóle nie będę zwracała się do sądu biskupie
go i że albo będę kiedyś z moim mężem, albo pozostanę już na zawsze sama – i znów poczułam 
ten niezwykły spokój i radość, a do tego tęsknotę za mężem, pokusa natomiast nagle mnie opuściła.

Zaczęłam rozmawiać z mężem przez telefon i spotykać się z nim. Chociaż nadal jesteśmy w se-
paracji, małymi kroczkami zbliżamy się do siebie coraz bardziej. „W  pewnym sensie wróciłam do 
męża”, ale na zupełnie innych zasadach niż kiedyś. Przestało mi już tak bardzo zależeć na tym, żebym 
to ja dostała od niego miłość – dostaję tyle miłości od Boga i od moich przyjaciół z SYCHARu, że nie 
muszę dostawać jej koniecznie od męża. Nie muszę, chociaż chciałabym, więc zaczęłam rozmawiać 
z mężem bardziej otwarcie o moich potrzebach, informując go o nich, ale bez wywierania przy tym 
presji. Uczę się dbać o siebie i swoją godność, szanować siebie. Przede wszystkim jednak, nie patrząc 
na to, czy mój mąż daje mi miłość, czy nie, ja staram się okazywać mu miłość: szanować go, słuchać, 
poznawać, doceniać, zaspokajać w miarę możliwości jego potrzeby. Okazuje się, że do tej pory nie 
umiałam tego robić: brakowało mi pokory, cierpliwości, delikatności, empatii. Odkrywam, że nie 
tylko on mnie krzywdził – ja też, przeważnie nieświadomie, wyrządziłam mu wiele krzywd! 
I  chociaż to nie były te największe rany, jakie małżonkowie nieraz sobie zadają, tylko bardzo dużo 
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małych ran, skutek był podobny: w taki sposób, raniąc codziennie po trochu, też można kogoś, mó-
wiąc w przenośni, zabić albo – jeśli był poraniony mocno już wcześniej, w dzieciństwie (a  tak było 
z moim mężem) – dobić. Odkrywam też, że mój mąż nie jest wcale taki zły, jak mi się wydawało. 
Owszem, zrobił dużo złych rzeczy, ale to nie jest cała prawda o  nim. Jezus pokazał mi, jak On 
widzi mojego męża i przez to zmienił obraz męża w mojej głowie – czyli zrobił ze mną coś, nad czym 
pracują terapeuci małżeństw.

Od tego czasu dużo modlę się za męża. Widzę, że są efekty tej modlitwy. Teraz mąż chodzi do 
kościoła, czasem nawet w dni powszednie. Modli się Różańcem, codziennie czyta Pismo Święte i roz-
waża możliwość przystąpienia do spowiedzi.

Co ciekawe, ostatnio nawróciła się także nasza najstarsza córka: przyjęła sakrament bierzmowa-
nia i zdecydowała się zawrzeć ślub kościelny, chociaż przedtem planowała tylko cywilny.

Pokusa związania się z tamtym rozwiedzionym mężczyzną wracała do mnie jeszcze dwukrotnie, 
bo zdarzało się, że się widzieliśmy. Znalazłam jednak spowiednika, który polecił mi zerwać z  tym 
mężczyzną wszelki kontakt – płakałam, ale zrobiłam to i  odzyskałam wolność. Dowiedziałam się 
niedawno, że on związał się z inną kobietą.

Dostałam od Pana Boga łaskę, która mnie uchroniła. Wyprosiło ją wiele osób, które modliły się 
za mnie. Ja sama też od dnia wyprowadzki modliłam się i pościłam we własnej intencji. Byłoby mi 
jednak łatwiej bronić się przed pokusą, gdybym od razu usłyszała kilka prawd od księży, nie 
tylko w SYCHARze: że niezależnie od tego, jak bardzo krzywdzi mnie mój mąż, mnie obowią
zuje przysięga małżeńska, a więc mój romans albo stały związek z innym mężczyzną byłby cu
dzołóstwem, czyli życiem w  grzechu ciężkim; że życie w  grzechu ciężkim jeszcze nikogo nie 
uczyniło szczęśliwym, więc jeśli nie chcę siebie skrzywdzić, mam zerwać znajomość z tym męż
czyzną; że decydując się na życie w cudzołożnym związku, skrzywdzę również swojego męża 
i  tamtego mężczyznę i  jego żonę, i  dzieci z  obydwu tych małżeństw i  pewnie wiele innych 
osób, które w ten sposób zgorszę; że nawet jeśli bardzo cierpię w małżeństwie i mam wątpli
wości, czy moje małżeństwo było ważnie zawarte, lepiej żebym nie sprawdzała ważności ani 
nie stwierdzała nieważności, tylko starała się z  Bożą pomocą kochać męża ze wszystkich sił, 
a moja miłość uważni sakrament; że kochać męża to znaczy między innymi przyjrzeć się temu, 
czy ja go czasem też nie krzywdzę i zatroszczyć się jak tylko mogę o niego i o jego zbawienie; 
i jeszcze, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, więc może uzdrowić mojego męża, mnie i na
sze małżeństwo...

Byłoby pewnie łatwiej też mojemu mężowi wierzyć, że naprawdę będę albo z  nim, albo 
sama, gdyby Kościół bardziej jednoznacznie głosił naukę Jezusa o  nierozerwalności małżeń
stwa. Mąż obserwuje, że sądy biskupie zadziwiająco często stwierdzają nieważność, a obecne zmia-
ny w Kościele zmierzają w tym kierunku, żeby odbywało się to jeszcze łatwiej i szybciej – obawia się 
więc, że gdybym wróciła do pomysłu z oceną ważności sakramentu, pewnie szybko okazałoby się, że 
mam otwartą drogę do nowego związku.

Dodam jeszcze, że nie jestem herosem. Jestem zwykłą kobietą, która bardzo potrzebuje miłości. 
I wcale nie wiem, czy kiedyś będziemy z moim mężem naprawdę razem. Jeśli tak – będziemy pewnie 
szczęśliwsi niż teraz, ale nawet jeśli tak się nie stanie, ja już jestem szczęśliwa jak nigdy dotąd. Dzię-
kuję Jezusowi za to, że On sam pomógł mi obronić się przed pokusą, ochronił mnie przed życiem 
w grzechu. Dał mi przy tym tyle miłości, opieki, poczucia bezpieczeństwa, tyle pokoju i  radości, ile 
nie potrafiłby mi dać żaden człowiek.

Magda1

Marzena Zięba, Andrzej Szczepaniak

1  Ze względu na dyskrecję imię zostało zmienione.
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Powrót do sakramentalnego małżonka 
a dobro dziecka z niesakramentalnego związku

Dziecko, którego rodzice się rozstają, na ogół bardzo z  tego powodu cierpi, niezależnie 
od tego, czy jego rodziców łączył sakrament małżeństwa, czy też nie. A jednak konsekwencje 
tej decyzji, jakie ponosi dziecko, to znacznie więcej niż samo cierpienie. Rodzice mają wpływ 
na stany emocjonalne swojego dziecka, ale wychowanie nie sprowadza się do emocji. Jestem 
przekonana, że przekazujemy naszym dzieciom kapitał: materialny, ale też intelektualny, fizycz-
ny, psychiczny, moralny, duchowy – i  decyzje rodziców wpływają na to, jakie „wyposażenie” 
otrzyma dziecko w każdym z  tych wymiarów. Konsekwencje rozstania rodziców, jakie ponosi 
dziecko, obejmują przeważnie wszystkie te wymiary i  są różne w  zależności od rodzaju roz-
stania: inne, kiedy rodzice są małżonkami i jedno z nich wchodzi w związek niesakramentalny, 
inne, kiedy rodzice są w związku niesakramentalnym i  jedno z nich wraca do swojego sakra-
mentalnego małżonka. Jeszcze inne konsekwencje ponosi dziecko, którego rodzice są w związ-
ku niesakramentalnym i są katolikami, ale nie decydują się na rozstanie, chociaż żyje porzucony 
małżonek jednego z nich (i ewentualnie dziecko lub dzieci z tego małżeństwa).

Przyjrzyjmy się najpierw tej ostatniej sytuacji: załóżmy, że jakiś mężczyzna miał żonę, po-
rzucił ją (powiedzmy, że nie mieli dzieci, choć przecież często zdarza się, że jest inaczej), wszedł 
w związek niesakramentalny i że w tym związku przyszło na świat dziecko. Ojciec ten jest kato-
likiem i chciałby wrócić do żony, ale nie robi tego ze względu na dziecko. Jakie konsekwencje 
tej decyzji ponosi dziecko? Niektóre konsekwencje dla jego życia psychicznego są korzystne: 
dziecko wychowuje się w pełnej rodzinie, więc ma na co dzień oboje rodziców, może też ob-
serwować ich w roli partnerów. Jednocześnie jednak to samo dziecko ponosi wiele strat, nawet 
w sferze emocjonalnej: trudno powiedzieć, że jego świat jest stabilny, niezmienny, bezpieczny, 
przewidywalny, bo tata już raz kogoś porzucił, więc właściwie wszystko może się zdarzyć (nie 
bez powodu kolejne związki rozpadają się częściej niż pierwsze). Ma rodziców, których coś łą-
czy, ale też i coś bardzo dzieli – w skrajnym wypadku łączy ich tylko wspólne dziecko, a to zde-
cydowanie za mało dla udanego związku i zdecydowanie za dużo na barki dziecka. Ma też tatę 
(a może i mamę) z konfliktem wewnętrznym – człowiek, który łamie własną przysięgę małżeń-
ską (i ten, który zabiera komuś innemu małżonka), płaci za to jakąś cenę w sferze psychicznej. 
W wymiarze moralnym dziecko to dostaje złe wzorce, przez co może być mu trudniej w przy-
szłości założyć trwałą rodzinę – bo jak mają wychować dziecko do wierności i miłości rodzice, 
którzy sami nie są wierni i żyją w cudzołóstwie? Może być mu też trudniej o silną wiarę w Boga, 
bo jak mają wychować dziecko do wiary ludzie, którzy żyją niezgodnie z  własną wiarą? Jeśli 
rodzice swoim życiem zaprzeczają wartościom, mogą wiele o nich mówić, ale i tak pozostaną 
w tym zakresie niewiarygodni. W wymiarze duchowym dziecko nie dostaje od rodziców takie-
go błogosławieństwa, jakie dostałoby, gdyby rodzice ci żyli zgodnie z prawem Bożym i przy-
stępowali do sakramentów – bo niewątpliwie trudniej błogosławić dziecku i przekazywać mu 
miłość Bożą, jeśli się na co dzień łamie przykazania.

Gdyby jednak ten mężczyzna zdecydował się wrócić do żony, jego dziecko ze związku nie-
sakramentalnego prawdopodobnie przeżyje duży wstrząs emocjonalny. Może się też zdarzyć 
(jeśli zostanie z mamą), że nie będzie już odtąd żyło w pełnej rodzinie, a na pewno nie będzie 
już więcej widziało swoich rodziców razem i to może być dla dziecka bardzo bolesne. Jedno-
cześnie jednak w wymiarze moralnym i duchowym dziecko odniesie korzyść: ojciec ma teraz 
szansę przekazać mu i wartości, i Boże błogosławieństwo.
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Kochając dziecko, chcemy, żeby było szczęśliwe, chcemy dać mu jak najwięcej dobra. Cza-
sami jednak musimy dokonać wyboru między dobrem tego lub innego rodzaju. Warto sobie 
chyba w takiej sytuacji odpowiedzieć na pytanie, jaka jest moja definicja szczęścia? Na jakim 
rodzaju dobra najbardziej mi zależy, co najbardziej chcę dziecku dać, do czego najbardziej chcę 
je wychować? Co jest dla mnie najważniejsze w wychowaniu – czy to, żeby dziecko za wszel-
ką cenę uniknęło cierpienia, trudnych przeżyć, dużych zmian, czy to, żeby nauczyło się wiary, 
wierności, miłości? Czy zależy mi na zbawieniu dziecka i jak bardzo? Czy cierpienie jest najgor-
szą rzeczą, jaka może spotkać człowieka, również dziecko? A jeśli za cenę uniknięcia cierpienia 
spotka je zgorszenie, czyli skierowanie go ku złu, „pogorszenie” go – to więcej zyska czy straci?

To nie są łatwe pytania, zwłaszcza, że w  sytuacji, kiedy dochodzi do takich wyborów, od 
odpowiedzi rodzica zależą losy dziecka. Stojąc na rozstaju dróg i szukając drogowskazów, moż-
na skorzystać z  mądrości Sokratesa, który był przekonany, że człowiek, który naprawdę i  do-
głębnie poznał w życiu dobro moralne, w sytuacji konfliktu wewnętrznego wybierze to właśnie 
dobro, a jeśli je wybierze, będzie szczęśliwy, nawet gdy będzie cierpiał. Jeśli potraktować jako 
drogowskaz nauczanie Jezusa, to Jego Ewangelia opowiada o  wychowaniu do miłości, która 
w połączeniu z wiarą umożliwia nam skorzystanie ze zbawienia – takie są priorytety pedago-
giczne Jezusa: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej 
duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26).

Historia daje przykłady osób, które poniosły w dzieciństwie dużą stratę i w związku z tym 
bardzo cierpiały, ale były wychowane w ładzie moralnym, w wierze i miłości, i to cierpienie nie 
zaszkodziło ich duszy, ani nawet, jak się zdaje, psychice – tak było chociażby z wcześnie osie-
roconym przez matkę Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem Janem Pawłem II. Czas pokaże, 
czy tak się stało również z dziećmi Sycharków, których losy są opisane są w książce pt. „SYCHAR. 
Jak kochać nieślubne dzieci? Powroty z niesakramentalnych związków”.

dr Alicja Zagrodzka
Akademia Pedagogiki Specjalnej, im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Świadectwo Agaty 

Kto jest rodziną?

Mam na imię Agata. W związku sakramentalnym jestem od 8 lat. Nie mamy dzieci. Od 5 lat 
w separacji nieformalnej. Mąż żyje z inną kobietą, razem mają dziecko.

Kryzys małżeński rozpoczął się już 1 rok po ślubie, czułam, że mój mąż oddala się ode 
mnie psychicznie i fizycznie, ale nie zdawałam sobie sprawy z wagi problemu, z tego, że może 
przerodzić się to w poważny kryzys. Jako młoda żona, ufna i kochająca, myślałam, że wszystko 
samo się rozwiąże, ułoży, że to tylko chwilowe trudności. Czas płynął, a nasze relacje nie ulega-
ły poprawie, mimo wielu starań, a wręcz było coraz gorzej. Coraz mniej czasu dla siebie, brak 
wspólnych rozmów, nieumiejętność komunikacji, wszystko oddalało nas od siebie. Na tamten 
czas nie wiedziałam, że to właśnie był kryzys, który wymagał dobrej diagnozy i odpowiednie-
go szybkiego leczenia. Wszystkiego zabrakło. Kiedy zostałam sama, było mi bardzo źle. Byłam 
bardzo poraniona, pełna żalu, goryczy, bólu, cierpienia, poczucia skrzywdzenia, poczucia winy, 
poczucia straty. Pełna buntu, braku akceptacji, niezgody na to wszystko, co mnie spotkało. Czu-
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łam straszną bezsilność i bezradność. Zastanawiałam się, co dalej? Jak będzie wyglądać moje 
życie? Szukałam odpowiedzi na wiele nurtujących mnie pytań. Dlaczego mój mąż mnie zdra-
dził? Dlaczego mnie już nie kocha? Jak pomóc sobie? Jak naprawić małżeństwo? Zaczęłam się 
modlić, prosić Pana Boga o pomoc i szukać pomocy dla siebie i swojego małżeństwa. Trafiłam 
przypadkiem do księdza Jana Pałygi, a On zaproponował mi program „Wreszcie żyć - 12 kroków 
ku pełni życia” i Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR. I tak się zaczęła przygoda z Panem 
Bogiem. Teraz już wiem, że On mnie poprowadził, On mi wskazał drogę. Nie ma przypadków, 
wszystko jest po coś! 

Pomimo trudności, jakie nasz związek przechodził (praca, zaganianie, brak czasu dla siebie, 
nieumiejętność komunikacji) i przechodzi (brak relacji i wspólnych kontaktów, związek męża z 
inną kobietą) uważam, że nadal można go uratować. Małżeństwa nie zawiera się na chwilę i nie 
zrywa w momencie, gdy dzieje się coś niedobrego. Miłość to nie uczucie, to nie zakochanie, to 
zobowiązanie, to trwanie na dobre i na złe. Zawierając związek małżeński, byłam tego świado-
ma i nadal jestem. Ludzie się rozchodzą, rozwodzą bo oziębły uczucia, ale przecież nie przyrze-
ka się uczuciom, bo one się zmieniają, ewoluują podczas całego życia. Przyrzekałam konkretnej 
osobie, mojemu mężowi, podjęłam decyzję, że będę z nim na zawsze i dołożę wszelkich sta-
rań, aby nasze małżeństwo przetrwało. Wierzę głęboko, że wszystko można naprawić, wierzę 
w uzdrowienie mojego małżeństwa. Czekam na powrót męża. Pragnę być wierna Panu Bogu 
i swojemu mężowi. Wierzę w to, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Za-
wsze kochałam swojego męża, kocham i będę kochać mimo wszystko. Pomimo trudu jakiego 
doświadczam, wiem, że nie jestem sama. Bóg daje zrozumienie i silę. Wszystko oddaję Panu 
Bogu, od Niego uczę się miłości i ją czerpię, od Niego uczę się, jak kochać i wybaczać mimo 
wszystko. 

Nadal jest wiele pytań, na które poszukuję odpowiedzi… Często zadaję sobie pytanie:

-  Kto jest rodziną, ja i mój mąż, którzy złączeni jesteśmy sakramentem małżeństwa, czy ta 
kobieta, mój mąż i to dziecko?

- Czy mam prawo, w mojej sytuacji, walczyć o męża, dążyć do pojednania?

- Czy dziecko, ma być przeszkodą, żebyśmy mogli się ze sobą pojednać i do siebie wrócić?

-  Czy mój ukochany mąż ma moralne prawo usprawiedliwiać swoje pozostawanie w niesa-
kramentalnym związku ze względu na dziecko?

-  Czy inni katolicy (rodzina, znajomi, bliscy) mają moralne prawo doradzać pozostawanie w 
niesakra-mentalnym związku np. dla dobra dziecka z tego związku?

Te pytania szczególnie są dla mnie ważne, bo bardzo dotykają mnie osobiście.

Po dwóch latach rozłąki mój mąż chciał do mnie wrócić, po jakimś czasie okazało się jed-
nak, że ta kobieta jest w ciąży. Wszystko znowu zawirowało. Mój mąż miał bardzo dużo dylema-
tów, bardzo trudno było mu podjąć decyzję. Mimo mojego wybaczenia i gotowości przyjęcia, 
pokochania i pomocy w wychowaniu dziecka, gdyby zaszła taka konieczność, mąż został jed-
nak z tą kobietą. Myślę, że w dużej mierze pomogły mu w tym, utwierdziły w swoich przeko-
naniach, porady innych, bliskich osób, poniekąd wierzących i praktykujących. Najczęstsze to: 
dziecko ważniejsze, liczy się dobro dziecka, odpowiedzialność za dziecko… itp. I to mnie boli!!! 
A co z odpowiedzialnością za żonę, małżeństwo? Ważne jest dla mnie zdanie Kościoła Katolic-
kiego w tej mojej sprawie i podobnych. Z Panem Bogiem.

Agata
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Bóg rozłącza małżeństwa  
tylko przez śmierć

Zamieszczamy tekst autorstwa sługi Bożego 
ks. Aleksandra Woźnego. Słowa pełne radykali-
zmu ewangelicznego. To list do parafianina, 
który zawarł ponowny związek cywilny.

Drogi Bracie, od  dobrej istoty dowiedziałem się o  Pańskich powikłaniach [...]. Uważam, że  je-
stem zobowiązany Panu pomóc. Przede wszystkim w zrozumieniu sytuacji, a następnie w zna-
lezieniu tych sił, które mogą Panu pomóc z niej się wydostać.

Zawarł Pan ważne małżeństwo z  pierwszą żoną i  jest Pan z  nią związany, bez względu 
na to, czy jeszcze chcecie żyć ze sobą, czy już nie. Nie Wyście się złączyli, ale złączył Was Bóg, 
a Bóg rozłącza małżeństwa tylko przez śmierć. 

Wobec powyższego kobieta, z którą Pan się później złączył i ma z nią troje dzieci, nie jest 
Pańską żoną i nazywanie jej żoną, a siebie mężem będzie zawsze pustym słowem. 

Nielogicznie byłoby myśleć, że mógłby Pan wejść do nieba, nie przyjąwszy uprzednio ta-
kich samych zapatrywań, jakie ma Pan Bóg, bowiem wtedy nawet w niebie czułby się Pan nie-
swojo, czyli nie byłby Pan szczęśliwy. Niebo nie byłoby dla Pana niebem. 

Co wobec powyższego winien Pan zrobić w swojej sytuacji? Przede wszystkim trzeba prze-
stać uznawać tę  tak zwaną drugą żonę Pana za prawowitą małżonkę, to  znaczy nie żyć z  nią 
jak z żoną. Pan ją kocha? Miłość to przecież znaczy komuś dobrze życzyć i dobrze czynić. A na-
mawianie kogoś do grzechu, narażanie go na potępienie, gdyby w tym grzechu umarł, to jest 
miłość pozorna, właściwie samolubstwo. Należy więc, żeby Pan tę kobietę, z którą się związał, 
zaczął naprawdę kochać, to znaczy dobrze jej życzył, ratując ją od potępienia przez to, że skłoni 
ją Pan do rozejścia się. 

A co ma stać się z dziećmi? A co dzieje się z dziećmi Pana i Pańskiej żony? Z prawa natu-
ralnego oboje rodzice mają obowiązek nie tylko dbać o  dzieci, wyżywić je i  ubrać, ale także 
wychować. Na  czym polega wychowanie? Na  pouczaniu i  przykładzie do  dobrego, a  ściślej 
na  nauczaniu dzieci miłości prawdziwej. Kogo dzieci mają kochać? Tego, kto jest najgodniej-
szy miłości – Boga. A  ponieważ Pan Bóg życzy sobie, byśmy także kochali bliźnich, choć oni 
nieraz nie są  tego warci, dziecko powinno uczyć się kochać Boga i  bliźniego. Czy ojciec lub 
matka, którzy nie kochają Boga, nie kochają siebie nawzajem (bo są dla siebie pokusą do grze-
chu, odciągają cudzego męża od  żony, względnie na  odwrót), mogą swoje dzieci nauczyć 
miłości Boga i bliźniego? Tacy rodzice mogą być tylko „żywicielami” swych dzieci, ale nie wy-
chowawcami. Mogą oni dzieci „tresować”, przyzwyczajać do  zewnętrznego porządku, ale nie 
mogą wychowywać. Jeżeli naprawdę Pan czy żyjąca z Panem kobieta, matka Pańskich trojga 
dzieci, kochacie je, musicie przestać gorszyć je tym, że razem mieszkacie. Musicie więc rozejść 
się i tym dać dobry przykład, że choć ludzką rzeczą jest zgrzeszyć ze słabości czy zaślepienia, 
to można z grzechem zerwać. Natomiast trwać w grzechu i tłumaczyć się, że nie można prze-
stać grzeszyć, jest rzeczą szatańską. 

Jeżeli Pańska tak zwana druga żona naprawdę Pana kocha, powinna pójść za inicjatywą 
Pana i cieszyć się tym, że Pan się od grzechu oderwie, odchodząc od niej i wracając do swojej 
prawowitej żony. Powinna chcieć Pańską żonę przeprosić za to, że przez jakiś czas w zaślepie-
niu odciągała Pana od niej. Jeżeli tego uczynić nie potrafi, to znaczy, że Pana prawdziwie nie 
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kocha, bo ciągnie Pana na potępienie, a siebie samą kocha źle, czyli jest samolubna i dzisiej-
szym swym postępowaniem może sprawić, że jej dzieci, gdy dorosną, biorąc z niej przykład, też 
będą rozrywały małżeństwa.

Jeśliby Pańska prawowita żona nie chciała przyjąć Pana i musiałby Pan żyć „bez kobiety”, 
czy to  byłoby nieszczęście? Życie wstrzemięźliwe nie szkodzi na  zdrowiu... Bez jedzenia nie 
można żyć, ale bez kobiety można. Jest trudniej? Tak, może. Ale kto sam wikła się w trudności, 
musi ponosić konsekwencje swego postępowania. 

Może powiedział Panu ktoś, że „księża nie żyją w czystości, a od innych jej się domagają”. 
Otóż czy Panu w piekle będzie przyjemniej z tego powodu, że za towarzysza będzie Pan miał 
takiego nieszczęśliwego kapłana, który Pana Jezusa zdradził dla uciech zmysłowych? 

Powie Pan może: „Żeby żyć wstrzemięźliwie, trzeba być świętym”. Może prawda, w  pew-
nym stopniu. Ale kto przez 2/3 życia ciężko grzeszył, musi to jakoś naprawić tą 1/3 życia, jaka 
może mu jeszcze została darowana. 

 Jeśli mnie Pan posłucha, zobaczy Pan, że na tym świecie będzie Pan jeszcze mógł do Boga 
powiedzieć: „Ojcze”, z radością patrzeć prosto na Hostię Świętą w czasie wystawienia Najświęt-
szego Sakramentu. Niech Pan tego listu nie drze, ale przeczyta go jeszcze raz, z  rozwagą, za 
miesiąc. I niech Pan nie mówi, że jest za trudno. Tym, którzy pragną wrócić do Boga, przeszka-
dza wprawdzie szatan, ale pomaga im Maryja Panna, która starła głowę węża.

ks. Aleksander Woźny
Źródło: „Miłujcie się!” nr 2/2015, s. 28–29.

Ks. Aleksander Woźny żył w latach 1910–1983. W czasie II wojny światowej był więźniem obozu w Da-
chau, a później był więziony przez władze komunistycznej Polski.

Przez 38 lat był proboszczem parafii św. Jana Kantego w Poznaniu. Jako duszpasterz odznaczał się 
wielką gorliwością i pokorą, bardzo troszczył się o parafian i niezwykłą wagę przywiązywał do spowie-
dzi – penitenci przyjeżdżali do niego z całej Polski. Miał dar rozeznawania dusz ludzkich. W szczególny 
sposób troszczył się o sprawy małżeństwa i rodziny – był pionierem kursów przedmałżeńskich i porad-
ni rodzinnych. Mówi się, że tajemnicą jego świętości była pokora i nabożeństwo Męki Pańskiej. Jego 
cierpieniem duchowym i troską duszpasterską były związki niesakramentalne. Ludziom w nim pozo-
stającym mówił prawdę.

Parafianie od razu po śmierci ks. Woźnego zaczęli modlić się za jego wstawiennictwem i doświad-
czali wielu łask. 24 stycznia 2014 r. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, za zgodą Stolicy 
Apostolskiej rozpoczął proces beatyfikacyjny. 

Małżeństwo zawarte i  dopełnione nie może być rozwiązane żadną 
ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci.
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Jestem  pod  wrażeniem  rozmowy  z  czterdziestoletnią  kobietą. Bardzo ładna, ma świetną 
pracę. Od lat żyje z mężczyzną bez ślubu. Mają siedemnastoletniego syna. Trzy lata temu 
odkryła Chrystusa. Przez te lata dorastała do decyzji: opuszcza „męża”. Traci dziecko 
(tzn.  tak  na  zewnątrz, bo nie będzie  z  nim mieszkać). Zostaje bez pracy – którą załatwił 
„mąż” u siebie. Teraz  pozbawi ją tej pracy. Traci mieszkanie. Nic nie chce. Będzie mieszkać 
gdzieś w wynajętym pokoju. Wszystko po to, by ocalić życie wieczne...

Ks. Piotr Pawlukiewicz
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Zmiany w mówieniu o małżeństwie sakramentalnym  
po rozwodzie – od mentalnej eutanazji do języka ewangelicznego

Każda dziedzina życia ma swój język. Gdy mówimy o  jakiejś dziedzinie, używamy odpowiedniego 
języka. Jest również język, którym posługujemy się, gdy mówimy o małżeństwie. W używanym dziś 
języku można zaobserwować pewne zmiany, pokazujące, że myślenie o  sakramentalnym małżeń-
stwie jest dziś inne niż dawniej. Tak jak myślimy, tak też mówimy, i na odwrót – tak jak mówimy, tak 
też myślimy.

I. Zmiany w słownictwie dotyczącym małżeństwa – język potoczny
W  języku, którym posługujemy się, mówiąc o  małżeństwie, najważniejsze są słowa: „mąż”, 

„żona” i „małżeństwo”. Kiedyś te słowa oznaczały trwałość i jedyność. Gdy ktoś miał romans po-
zamałżeński, to nikt nie nazywał osoby, z którą ten ktoś się związał, „żoną” czy „mężem”, tylko były 
inne nazwy: „kochanek”, „kochanka”. Wyjątek stanowiła tylko taka sytuacja, gdy ktoś owdowiał i po 
śmierci żony czy męża ożenił się powtórnie – mówiono wówczas, że ma „drugiego męża” lub 
„drugą żonę”. Wzrost liczby rozwodów i związana z nim kultura rozwodowa spowodowały zmiany 
w języku potocznym: nazw „drugi mąż”, „druga żona” używa się teraz do określenia osób, z którymi 
ktoś wszedł w związek nie po śmierci tej pierwszej żony czy męża, tylko po rozwodzie. W ten spo-
sób nazwa „małżeństwo” przestała oznaczać związek jedyny i trwały. Obecnie „małżeństwo” oznacza 
związek, który może być wielokrotny: wiele razy można być mężem czy żoną i można zawierać kilka 
razy małżeństwo, nawet za życia męża czy żony. 

Drugi proces, który można zaobserwować w języku potocznym, to zastępowanie określeń „mąż”, 
„żona” i „małżeństwo” określeniami, które nie kojarzą się z trwałą więzią i z wyłącznością, tylko z tym-
czasowością i  z  wielokrotnością. Są to takie słowa jak „związek”, „partnerzy”. Można mieć wiele 
związków i można się wiązać z wieloma partnerami. 

II. Skutki językowe odejścia od prawdy o nierozerwalnym charakterze sakramentalnego 
małżeństwa – język Kościoła katolickiego

Język to nie tylko słownictwo, którym się posługujemy, to także styl narracji. Wyznacza go to, 
o czym się mówi, w jaki sposób się mówi oraz co się pomija.

 • Obecnie w Kościele prawie nie mówi się o przysiędze małżeńskiej, o odpowiedzialności 
za łamanie przysięgi małżeńskiej, o tym, że dotyczy ona wszystkich sakramentalnych mał-
żonków w jednakowym stopniu: zarówno tych, którzy zostali skrzywdzeni, jak i tych, którzy 
okazali się krzywdzicielami. Bardzo mało lub w  ogóle nie mówi się w  Kościele, np. na ka-
zaniach, że małżonkowie sakramentalni dalej są zobowiązani do przestrzegania przysięgi 
małżeńskiej wobec małżonka sakramentalnego, który zdradził, porzucił i  wszedł w  drugi 
związek.

 • Panuje fałszywe przekonanie, że sakramentalne małżeństwo istnieje wraz z  zobo-
wiązaniami tylko do czasu rozwodu. Po rozwodzie mówi się o  nim w  taki sposób, 
jakby przestało istnieć, jakby umarło. Co zaskakujące, ta zmiana dotyczy nie tylko 
języka potocznego, ale również wypowiedzi publicystycznych i kościelnych. Ślad tego 
znajdziemy np. w  liście biskupów argentyńskich z  regionu Buenos Aires, którzy we 
wrześniu 2016 roku na podstawie adhortacji „Amoris Laetitia” wydali wskazania dla 
wiernych. W  punkcie 8 listu czytamy: Zawsze jest ważne, aby osobom żyjącym w  sytu-
acjach nieregularnych wskazywać drogę do stanięcia w  swym sumieniu przed Bogiem. 
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Do tego pożyteczny jest „rachunek sumienia” proponowany przez Amoris Laetitia (AL 
300), szczególnie odnośnie do tego, „w jaki sposób zachowywały się wobec swoich dzieci” 
i opuszczonego małżonka. Gdy doszło tu do niesprawiedliwości, która nie została 
naprawiona, dopuszczenie do sakramentów byłoby szczególnie gorszące (http://
www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art,1248,list-biskupow-ws-amoris-laetitia-
pelny-tekst.html). Może się wydawać, że nie ma tu nic niewłaściwego. Jednak przy do-
kładniejszej lekturze pojawiają się pytania: Dlaczego mówi się tu o niesprawiedliwości 
wobec opuszczonego współmałżonka i  dzieci w  czasie przeszłym? Czyżby niespra-
wiedliwość, o której jest tu mowa, już się dokonała i nie trwa dalej? Żeby tak pisać i tak 
myśleć, trzeba najpierw przyjąć, że opuszczony małżonek już przestał być małżonkiem 
i  że ta rodzina przestała być rodziną – czyli trzeba uśmiercić mentalnie małżeństwo 
sakramentalne. Jeśli założy się, że z  tego powodu, iż nastąpił rozwód i  ktoś wszedł 
w drugi związek, niesakramentalny, jego małżeństwo sakramentalne przestało istnieć, 
to można uważać, że niesprawiedliwość już nie jest kontynuowana, bo zniknęły już 
zobowiązania moralne wobec sakramentalnego małżeństwa i  dzieci w  nim urodzo-
nych. A przecież dopóki małżonkowie sakramentalni żyją, nadal przed Bogiem żyje ich 
małżeństwo i  jeśli małżonek sakramentalny żyje w drugim, cudzołożnym związku, to 
nie ma mowy o żadnej, ani Boskiej, ani ludzkiej sprawiedliwości, bo wciąż ma miejsce 
zdrada sakramentalnego współmałżonka i przymierze z Bogiem jest nieustannie łama-
ne. Niesprawiedliwość taka jak zdrada i  łamanie małżeńskiego przymierza z  Bogiem 
może być naprawiona jedynie wówczas, gdy pojawi się wola zerwania z  grzechem 
i otwarcie się na powrót do sakramentalnego małżonka.

 • Nagminnie używa się fałszywych określeń i  zdań uśmiercających sakramentalne mał
żeństwo, takich jak: „były mąż”, „była żona”, „małżeństwo zniszczone w  sposób nie
odwracalny”, „ale przecież to małżeństwo już się rozpadło i  nie istnieje”, „przypadki 
nieodwracalne”. Sformułowanie „przypadki nieodwracalne” można odnaleźć w dokumen-
cie „Relatio Synodi” z  nadzwyczajnego synodu biskupów z  października 2014 roku, gdzie 
w  punkcie 52 można przeczytać zdanie: Inni opowiadali się za nie uogólnianym przyjęciem 
do stołu eucharystycznego w pewnych szczególnych sytuacjach i pod ściśle określonymi warun-
kami, nade wszystko, kiedy chodzi o przypadki nieodwracalne i związane z zobowiązaniami 
moralnymi wobec dzieci, które mogłyby znosić niesprawiedliwe cierpienia” (http://kosciol.wia-
ra.pl/doc/2213827. Relacja-III-Nadzwyczajnego-Synodu-Biskupow/9). Te określenia: „znisz-
czyli ważne kanoniczne małżeństwo” i „małżeństwo zniszczone w  sposób nieodwracalny” 
sugerują, jakoby sakrament można było zniszczyć – to tak, jakby można było zniszczyć sa-
krament kapłaństwa, sakrament chrztu, sakrament Komunii Świętej. Nie jest możliwe znisz-
czenie sakramentu, gdyż sakrament oznacza obecność Pana Jezusa w nim! W  jaki sposób 
można by było zniszczyć obecność Pana Jezusa w sakramencie?

 • Unika się używania słowa „cudzołóstwo” – zarówno samo słowo, jak i to, co ono oznacza, 
stało się swojego rodzaju tabu. Zastanawiające, dlaczego tak powszechne zjawisko, raniące 
emocjonalnie i duchowo tak wiele osób, zarówno zdradzających, jak i zdradzanych, jest tak 
skrzętnie pomijane w wypowiedziach, m.in. w kazaniach.

 • Usprawiedliwia się życie w cudzołóstwie tym, że dziecko z niesakramentalnego związku 
potrzebuje obojga rodziców, nie zważając na jasno wyrażoną przez Pana Boga wolę – wolę 
wyrażoną przez świadectwo Jana Chrzciciela oraz słowa Pana Jezusa: „Co Bóg złączył, czło-
wiek niech nie rozdziela” (Mt 19,6) – aby nie rozdzielało ono sakramentalnych małżonków.

http://www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art,1248,list-biskupow-ws-amoris-laetitia-pelny-tekst.html
http://www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art,1248,list-biskupow-ws-amoris-laetitia-pelny-tekst.html
http://www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art,1248,list-biskupow-ws-amoris-laetitia-pelny-tekst.html
http://kosciol.wiara.pl/doc/2213827.Relacja-III-Nadzwyczajnego-Synodu-Biskupow/9
http://kosciol.wiara.pl/doc/2213827.Relacja-III-Nadzwyczajnego-Synodu-Biskupow/9
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III. Mówienie o małżeństwie zgodne z Ewangelią
Zmiana obecnego sposobu myślenia o małżeństwie w Kościele na sposób myślenia o małżeń-

stwie zgodny z Ewangelią wymaga zmian w sposobie mówienia o nim:
 • Unikania opisanych tu niekorzystnych zmian w  języku, powrotu do dawniejszych, ja-

snych określeń i znaczeń.
 • Przypominania, że małżonka sakramentalnego zawsze obowiązuje przysięga małżeń

ska i że nic z niej nie zwalnia: ani niewierność, ani odejście drugiego małżonka.
 • Mówienia o tym, że wolą Pana Jezusa jest uzdrowienie sakramentalnego małżeństwa 

nie tylko przed rozwodem, lecz także po rozwodzie, również wtedy, gdy małżonek sakra-
mentalny jest w drugim związku, w którym są dzieci.

 • Głoszenia, że pierwszym, choć trudnym celem duszpasterstwa związków niesakramen
talnych jest zachęcenie małżonków, by powrócili do swojego pierwszego i  jedynego 
małżeństwa. W każdej sytuacji, na każdym etapie opieki duchowej wszyscy małżonkowie 
w  drugich związkach, na mocy obowiązującej ich sakramentalnej przysięgi, powinni być 
przygotowywani do powrotu do ich sakramentalnego współmałżonka, niezależnie od tego, 
czy w tych drugich związkach są dzieci, czy ich nie ma, i nawet w sytuacjach, gdy sakramen-
talny współmałżonek jest także w drugim związku. Może on również się nawrócić, w czym 
dopomóc mu może postawa nawracającego się współmałżonka. Wtedy pojednanie sakra-
mentalnych małżonków z pomocą łaski Bożej ma szanse się urzeczywistnić, gdyż wolą Pana 
Jezusa jest uzdrowienie każdego sakramentalnego małżeństwa.

 • Powszechnego zastosowania w  praktyce duszpasterskiej indywidualnego obrzędu 
odnowy przysięgi małżeńskiej dla małżonków, którzy chcą pozostać wierni mimo 
opuszczenia przez swojego współmałżonka. Obecnie obrzęd ten przewidziany jest dla 
szczęśliwych małżeństw obchodzących złote gody czy inne okrągłe rocznice. Odnowa 
przysięgi małżeńskiej dla małżonków w kryzysie mogłaby się odbywać np. w czasie Mszy 
Świętej rocznicowej w parafii. Małżonkowie, którzy w danym miesiącu mają rocznicę ślu-
bu, po tej Mszy mogliby indywidualnie uroczyście odnowić swoją przysięgę małżeńską 
wobec kapłana. Byłby to znak, że Kościół błogosławi w  imieniu Pana Jezusa temu sakra-
mentalnemu małżeństwu, niezależnie od tego, czy małżonkowie są obecni razem w świą-
tyni czy nie. 

Tym, co decyduje o używaniu lub nieużywaniu języka świadczącego o istnieniu sakramentalne-
go małżeństwa po rozwodzie, jest przede wszystkim wiara w obecność Jezusa w sakramencie mał-
żeństwa. Gdy tej wiary nie ma, zaczyna się traktować małżeństwo sakramentalne po ludzku, a  nie 
w wymiarze nadprzyrodzonym. Gdy wracamy do ewangelicznej wiary w nierozerwalność sakramen-
talnego małżeństwa, zmienia się nie tylko nasz sposób mówienia. Ma to wpływ również na nasze po-
stawy i nasze zbawienie: „Język ma władzę nad śmiercią i życiem, jak się go używa, takie się spożywa 
owoce” (Prz 18,21, tłum. ks. bp. K. Romaniuka).

Marzena Zięba

Do Komunii świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi,  
po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z  uporem w jawnym 
grzechu ciężkim.

Kodeks Prawa Kanonicznego 915
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Duszpasterstwo małżeństw w kryzysie
To, co proponuje Kościół w obliczu kryzysów małżeńskich,  
wynika z nauczania Jezusa, który w każdej sytuacji wskazuje  
rozwiązania prawdziwe, a nie rozwiązania łatwe. 

Złu zapobiega się poprzez dobro
 Człowiek może być pogodny i  szczęśliwy nawet wtedy, gdy kocha kogoś, przez kogo nie jest 
kochany, pod warunkiem jednak, że tym kimś nie jest małżonek. Największe cierpienie wiąże się 
z kryzysem małżeńskim a w konsekwencji z cierpieniem małżonków, rodziców i dzieci. To właśnie 
dlatego ogromnie ważna jest znajomość zasad zapobiegania takiemu kryzysowi i  znajomość za-
sad postępowania wtedy, gdy komuś przychodzi się z  takim kryzysem zmierzyć. Najlepszym spo-
sobem zapobiegania kryzysom małżeńskim jest solidne przygotowania do ślubu. Zaczyna się ono 
już w dzieciństwie, gdy dzieci obserwują postawę swoich rodziców. Dom rodzinny to pierwszy kurs 
przedmałżeński dla dzieci i  młodzieży. Początkiem bezpośredniego przygotowania do ślubu jest 
zwykle zakochanie, które oznacza intensywne, emocjonalne zauroczenie osobą drugiej płci. Jeśli to 
zauroczenie okazuje się obustronne, to chłopak i dziewczyna pragną być odtąd ze sobą na zawsze. 
Samo zakochanie nie jest jeszcze podstawą do zawarcia małżeństwa. Zakochać się potrafią już dzie-
ci w przedszkolu. Narzeczeni nie ślubują sobie zakochania, lecz miłość. 

A jeśli kryzys już nadejdzie…
 Małżonek zaczyna łamać przysięgę małżeńską wtedy, gdy przestaje okazywać miłość. 
W  tej sytuacji rolą współmałżonka jest mówienie prawdy i  mobilizowanie męża czy żony do wier-
nego wypełniania złożonej przysięgi. Jeśli mimo to błądzący brnie w  kryzys, wtedy krzywdzony 
małżonek ma prawo do obrony przed krzywdzicielem. Radykalnym zranieniem miłości między mał-
żonkami jest zdrada małżeńska. Jeśli ktoś uległ takiej słabości, ma dwie możliwości: nawrócić się, 
albo brnąć w złu i krzywdzić coraz większy krąg ludzi. W skrajnych przypadkach Kościół daje prawo 
do separacji małżeńskiej, według zasady: to, że kocham ciebie, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził. 
 Jeśli małżonek dopuścił się zdrady, to jedyną dojrzałą reakcją na własny błąd jest odejście od 
kochanki/kochanka i powrót do małżonka z jeszcze większą miłością niż przed kryzysem. Popatrzmy 
na typowy przykład. Oto mąż zdradza żonę i  ma nieślubne dziecko. Nawrócenie polega wtedy na 
zerwaniu więzi z kochanką i na powrocie do żony oraz dzieci. Taka postawa stwarza szansę na to, że 
skrzywdzona żona stopniowo odzyska zaufanie do męża i upewni się, że on rzeczywiście teraz kocha 
ją bardziej niż przed zdradą. Natomiast kobieta, która zgodziła się na współżycie z  żonatym męż-
czyzną, zgodziła się w  konsekwencji na to, że może stać się kiedyś matką samotnie wychowującą 
dziecko. 

Jaka troska o nieślubne dzieci?
 Co powinien uczynić wychodzący z kryzysu mąż i ojciec, który ma nieślubne potomstwo? Otóż 
jedyne rozwiązanie, zgodne z  zasadami Ewangelii, polega na tym, że płaci on uczciwej wysokości 
alimenty na nieślubne dziecko, lecz wychowanie dziecka pozostawia w rękach matki. Pewien męż-
czyzna opowiadał mi o tym, że znalazł się w takiej właśnie sytuacji i postąpił zgodnie z powyższymi 
zasadami. Teraz jednak, w kilka lat po zakończeniu romansu, ma wyrzuty sumienia i dlatego posta-
nowił pomóc swojej dawnej kochance – zachowując teraz wobec niej całkowity dystans – w wycho-
wywaniu syna, który wchodzi w wiek szkolny. Wyjaśniłem memu rozmówcy, że jest to błąd z kilku 
powodów. Po pierwsze dlatego, że znowu zacznie ogromnie cierpieć jego żona, a także jego ślubne 
dzieci. Po drugie, kochanka zacznie walczyć o niego i prowokować go do ponownego romansu. Po 
trzecie, spotykając się z nieślubnym synem raz w tygodniu, będzie go raczej rozpieszczał niż wycho-
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wywał. Po czwarte, dla syna jest lepiej, gdy samotnie wychowuje go matka, niż gdy widzi, że jego 
rodzice czasem się ze sobą spotykają, ale nie okazują sobie miłości ani czułości. 
 Mężczyzna wsłuchiwał się uważnie w te argumenty i po namyśle powiedział, że mam dużo racji, 
lecz on mimo wszystko spróbuje pomóc synowi. Po kilku miesiącach mój rozmówca zadzwonił i po-
wiedział, że stało się to, co przewidywałem: jego żona i ślubne dzieci zaczęli jeszcze bardziej cierpieć 
niż w okresie, gdy miał romans. Dawna kochanka zaczęła o niego walczyć i wysyłać do jego żony listy, 
w których tryumfująco oznajmiała, że to ona wygrała. Z kolei on sam przekonał się o tym, że spotkania 
z synem to rzeczywiście tylko rozpieszczanie dziecka. W tej sytuacji uznał swój błąd i wycofał się z tego 
podwójnego życia. 

Nie ma rozwiązań bezbolesnych
 Jeśli dochodzi do zdrady małżeńskiej i  gdy z  takich związków na świat przychodzą dzieci, to 
optymalną reakcją na taką sytuację jest radykalne nawrócenie obydwu osób, które dopuściły się 
zdrady i postępowanie odtąd zgodnie z zasadami Ewangelii. Oznacza to, że każda ze stron powraca 
do swego małżonka czy poprzedniego stanu życiowego i żyje w czystości. Najbardziej skomplikowa-
na sytuacja ma miejsce wtedy, gdy zdrady dopuszczają się dwie osoby, z których każda zawarła już 
małżeństwo sakramentalne. Jeśli z takiego związku rodzą się dzieci, to optymalne jest zamieszkanie 
potomstwa u tego z rodziców, którego współmałżonek się na to zgadza. Jeśli żaden ze zdradzonych 
małżonków nie wyraża na to zgody, to taką sytuację należy przeanalizować indywidualnie, najle-
piej z pomocą duszpasterza, gdyż nie istnieją ogólne normy w odniesieniu do sytuacji wyjątkowych 
i szczególnie trudnych. Tego typu wyjątkowo bolesne sytuacje przypominają nam o tym, że współ-
życie pozamałżeńskie powoduje nie tylko dramatyczne powikłania w życiu osób dorosłych, lecz tak-
że w życiu ich nieślubnych dzieci.

Być wiernym złożonej przysiędze miłości
 Jak reagować wtedy, gdy jedno z małżonków definitywnie porzuca współmałżonka i dzieci, de-
cydując się na niesakramentalny związek z  kimś innym? W  tej sytuacji jedynym zgodnym z  Ewan-
gelią rozwiązaniem, jest zachowanie wierności własnej przysiędze i  solidne wychowywanie dzieci. 
Jedna z kobiet, która znajduje się od ponad dziesięciu lat w takiej sytuacji, powiedziała mi z poczu-
ciem własnej godności: mam kilkoro dzieci i żadnego kochanka. Niektórzy twierdzą, że wtedy, gdy Ko-
ściół stawia tak twarde zasady, przeszkadza opuszczonemu małżonkowi w doświadczeniu nowego 
szczęścia z jakąś inną osobą. W rzeczywistości Kościół w niczym nie przeszkadza, lecz chroni skrzyw-
dzonego małżonka przed naiwnością i szukaniem „szczęścia” na skróty. Dojrzały człowiek potrafi po-
nosić konsekwencje swoich decyzji. Także wtedy, gdy z perspektywy czasu odkrywa, że decyzje te 
były przedwczesne czy błędne. Obowiązuje tu zasada: jeśli krzywdzi mnie ktoś, komu ślubowałem 
miłość i kto mnie miłość ślubował, to mam prawo bronić się do separacji włącznie, ale nie mam pra-
wa łamać mojej własnej przysięgi miłości.

Nowy towarzysz życia?
 Jedna ze studentek opowiedziała mi o  tym, że jej mama po ponad dwudziestu latach małżeń-
stwa odeszła od męża-alkoholika, a teraz spotkała szlachetnego i kochającego mężczyznę. Córka za-
chęca w tej sytuacji swą matkę do związania się z tym mężczyzną ślubem cywilnym, bo wtedy będzie 
znów szczęśliwa. Wyjaśniłem studentce, że trudno mi wyobrazić sobie pięćdziesięcioletniego „szla-
chetnego i  kochającego mężczyznę”, który nie ma jeszcze żony i  dzieci. Łatwiej mi uwierzyć w  to, że 
ów mężczyzna sprawia tak dobre wrażenie, niż w  to, że naprawdę jest tak dojrzały. Jeśli natomiast 
rzeczywiście jest szlachetny i  kocha, to on nie zgodzi się na ślub, gdyż nie doprowadzi do sytuacji, 
w której pokochana przez niego kobieta łamie własną przysięgę miłości. Będzie tę kobietę na różne 
sposoby wspierał, lecz nie będzie udawał jej męża. Małżeństwo nie jest przecież jedyną formą miłości 
i wsparcia między mężczyzną a kobietą. 
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Związki niesakramentalne
 Jak powinny postąpić osoby, które opuściły małżonka i dzieci, a następnie zdecydowały się na za-
warcie niesakramentalnego związku z inną osobą, a teraz uznały swój błąd i pragną być blisko Jezusa 
i Jego Kościoła. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest powrót obojga tych osób do swoich 
małżonków. Taki powrót jest konieczny także wtedy, gdy w niesakramentalnym związku są dzieci, lub 
gdy niesakramentalny partner potrzebuje opieki. Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny 
za swojego małżonka. Ludzie, którzy pozostają w  związkach niesakramentalnych, zachowują pra-
wo do opieki duszpasterskiej ze strony Kościoła. Dobrą jest rzeczą, gdy włączają się w jakiś ruch for-
macyjny w swojej parafii czy okolicy. Z drugiej strony osoby żyjące w związkach niesakramentalnych 
powinni sobie uświadomić, że w  którejś fazie życie w  bardzo istotnej kwestii nie posłuchali Jezusa 
i że przyjmują na siebie konsekwencje tamtego błędu i grzechu. Powinny też uznać, że przyjmowanie 
komunii świętej w ich obecnej sytuacji byłoby znakiem wewnętrznie sprzecznym, gdyż postępują nie-
zgodnie z wolą Jezusa.
 Jeśli osoby żyjące w związku niesakramentalnym dojrzeją duchowo do tego, by nie udawać mał-
żeństwa i nie współżyć seksualnie, to taka decyzja wydaje największe owoce wtedy, gdy jest podejmo-
wana nie ze strachu przed grzechem czy karą, lecz z miłości do Boga i z pragnienia świętości. Jednak 
nawet wtedy, gdyby on i ona już nie współżyli seksualnie, to nadal nie dochowują wierności przysiędze 
małżeńskiej i nie wspierają małżonka, któremu ślubowali miłość aż do śmierci. Nie pretendują do bycia 
w centrum uwagi, nie aspirują do podejmowania funkcji liturgicznych, nie zgłaszają swojej kandydatu-
ry do rad parafialnych. Przypominają natomiast księżom o tym, że najpierw powinni oni organizować 
grupy formacyjne i różne formy wsparcia dla opuszczonych małżonków, którzy pozostają wierni złożo-
nej przysiędze małżeńskiej i żyją w czystości. 

ks. Marek Dziewiecki 
Źródło: Ogólnopolski tygodnik dla rodzin „Przewodnik Katolicki” nr 4/2013 

http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/rodzina/duszpasterstwo_malzenstw_w_kryzysie.html

Wierna cudzołożnica
Dziękuję za tą wypowiedź! Ja zdradziłam swojego męża, burząc w ten sposób moją rodzinę. Jednak nawróci-
łam się w sercu i wróciłam do Boga. Niestety, mój mąż ułożył sobie życie, przekonany przez współczesny „świat”, 
że ma prawo do „swojego szczęścia”. Wszak został zdradzony i nie było w tym jego winy, a ciężar odpowiedzial-
ności za rozkład małżeństwa ponosi strona, która zdradziła. 
 Dziś wiem, że jedyną słuszną drogą jest dla mnie bycie wierną przysiędze małżeńskiej, ponoszenie konsekwen-
cji swoich wyborów. Nie ma innej alternatywy dla mnie, wierzącej w  Boga Żywego. I  choć cały „świat” mówi mi 
z każdej strony o moim „prawie” do szczęścia, do „miłości”, ja już wiem, że Miłość daje mi tylko Bóg!
 Bóg zapłać, za ten artykuł! Krzyczmy wszyscy, którzy wierzymy wiarą żywą, o  nierozerwalności mał-
żeństwa. Szczególną rolę tutaj mają do spełnienia kapłani, aby mówić wprost i  bez ogródek o  świętości  
małżeństwa! 

Maria Teresa
Źródło: komentarz do artykułu ks. Marka Dziewieckiego „Duszpasterstwo małżeństw w kryzysie” –  

http://www.opoka.org.pl/php/komentarze/komentarze.php?msg_id=47260&action=show

R E KO L E KC J E  
dla małżonków powracających do sakramentalnych małżeństw

Zapraszamy małżonków sakramentalnych, żyjących w związkach niesakramentalnych, którzy 
pragną powrócić na drogę wypełniania sakramentalnej przysięgi małżeńskiej, złożonej Panu 
Bogu i Współmałżonkowi w dniu ślubu. Zapisy na rekolekcje oraz wszelkie informacje na stro-
nie: www.niesakramentalni.sychar.org.

Cierpienie nie jest najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka, również dziecko. Dużo gorsze od cier-
pienia jest zgorszenie, czyli skierowanie kogoś ku złu, „pogorszenie” go. 

Źródło: Dr Alicja Zagrodzka, Jego ratunek jest zawsze możliwy, „Głos dla życia” 137(6)2015

http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/rodzina/duszpasterstwo_malzenstw_w_kryzysie.html


58

 Spis Treści

 Spis Treści

Przebaczenie – jedyna droga
Pan Jezus mówi jasno i jednoznacznie: „jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za inne
go, popełnia cudzołóstwo” (Mk 10,12). Obie cudzołożące osoby – niewierna żona (mąż) 
i  jej kochanek (jego kochanka) – popełniają grzech śmiertelny i  rozpaczliwie potrzebują 
nawrócenia.
Chrystus pragnie, byśmy nie tylko przebaczali zdradę, ale również modlili się za swych krzywdzi-
cieli, nieświadomych śmiertelnego zagrożenia: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 
23,34). Dlatego proponujemy zdradzonym małżonkom, wiernym pomimo niewierności drugiej 
osoby, pełną mocy modlitwę, pomagającą zdobyć się na przebaczenie i umożliwiającą zbawcze 
działanie Boga w chorych związkach:

Modlitwa za kochankę/kochanka mojego współmałżonka/mojej 
współmałżonki
Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z  wielkim bólem i  raną zadaną mojemu sercu i  naszej mał-
żeńskiej jedności przez osobę trzecią, która wtargnęła w nasze małżeńskie przymierze. Pomóż 
mi z  serca przebaczać codziennie mężowi i  jego kochance (żonie i  jej kochankowi) wszystkie 
krzywdy, jakie spotykają nas, mnie i  nasze dzieci oraz rodzinę kochanki (kochanka). Poślij do 
naszych serc Ducha Św.

Uwolnij proszę, Panie Jezu, kochankę męża (kochanka żony) od uczuć skierowanych do 
mojego męża (mojej żony) i  prowadzących do grzechu śmiertelnego. Uwolnij też mojego 
męża (moją żonę) od uczuć zakochania w  kochance (kochanku) i  na powrót napełnij jego 
(jej) serce miłością do mnie i  do naszej rodziny, którą stworzyliśmy. Uzdrów mojego męża 
i kochankę (moją żonę i kochanka) z tej chorej relacji. Uzdrów każde z nich ze zranień, które 
wynieśli z początków życia i ze swojego dzieciństwa. Uwolnij od wszystkich obciążeń, których 
doświadczyli w młodości i życiu dorosłym. Nawróć serce kochanki męża (kochanka żony) do 
Siebie i pomóż jej (jemu) podjąć decyzję zostawienia mojego męża (mojej żony) i rozpoczęcia 
życia w  łasce uświęcającej. Wlej w  jego (jej) serce poczucie wartości i bezpieczeństwa, które 
bierze się z budowania relacji z Tobą. Napełnij jej (jego) serce miłością, której jej (jemu) brako-
wało, oraz pewnością, że Ty, Jezu, kochasz ją (jego) bezgranicznie. Pomóż jej (jemu) otworzyć 
się na szczere budowanie relacji z  Tobą, wzmacniając jej (jego) wiarę. Daj jej (mu) dar we-
wnętrznego pokoju oraz wzmocnij cnotę sprawiedliwości i uczciwości. Pomóż jej (mu) znaleźć 
swoje miejsce w  życiu, które Ty, Panie dla niej (niego) przewidziałeś od wieków, aby mogła 
ona (mógł on) osiągnąć wieczne zbawienie.

Napełnij serce mojego męża (mojej żony) pragnieniem budowania wierności małżeńskiej, 
aby dochować przymierza małżeńskiego. Nawróć serce mojego męża (mojej żony), aby mógł 
(mogła) żyć w prawdzie. Wzmocnij go (ją) w wybieraniu dobra oraz w realizowaniu miłości mał-
żeńskiej i  rodzicielskiej. Spraw, Panie Jezu, abyś Ty był w  życiu mojego męża (mojej żony) na 
pierwszym miejscu.

Dziękuję Ci, Panie, że mnie wysłuchujesz i że stale się troszczysz o nasze sakramentalne mał-
żeństwo. Amen.

Źródło: „Miłujcie się!” 4/2012 – http://archiwum.milujciesie.org.pl/nr/ruch_wiernych_serc/przebaczenie_jedyna_droga.html

Przemówienie św. Jana Pawła II do młodzieży (Westerplatte, 12 czerwca 1987 r.)

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które 
trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, 
od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które 
trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla in-
nych. (…) Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei.

http://archiwum.milujciesie.org.pl/nr/ruch_wiernych_serc/przebaczenie_jedyna_droga.html
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Święty Jan Paweł II – obrońca świętości 
i nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa 

“...że cię nie opuszczę aż do śmierci”
Nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, jak ich odrodzenie przez zdrowe rodziny. 
A rodzina, która „jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społeczeństwom”, 
jest dziś bardzo zagrożona. Wiemy to wszyscy. Jest zagrożona od zewnątrz i wewnątrz. I trzeba, 
by o tym zagrożeniu, o własnym losie mówili, pisali, wypowiadali się przez filmy czy środki prze-
kazu społecznego nie tylko ci, którzy – jak twierdzą – „mają prawo do życia, do szczęścia i  sa-
morealizacji”, ale także ofiary tego obwarowanego prawami egoizmu. Trzeba, by mówiły o tym 
zdradzone, opuszczone i porzucone żony, by mówili porzuceni mężowie. 

Źródło: Homilia Jana Pawła II w czasie Mszy św. odprawionej dla rodzin w Szczecinie 11 czerwca 1987 roku. 



Zawsze bronić nierozerwalności małżeństwa 
Adwokaci, jako wykonujący wolny zawód, powinni zawsze odmawiać wykorzystywania swej 
specjalności w  celu przeciwnym sprawiedliwości, jakim jest rozwód; mogą współpracować 
w tym działaniu jedynie wtedy, gdy według intencji klienta nie jest ono ukierunkowane na ze-
rwanie małżeństwa, ale ma na celu inne skutki prawne, które w danym ustawodawstwie można 
osiągnąć wyłącznie na tej drodze sądowej (por. KKK, 2383). W ten sposób – udzielając pomocy 
osobom przeżywającym kryzysy małżeńskie i prowadząc do ich pojednania – adwokaci prawdzi-
wie służą prawom człowieka i nie stają się zwykłymi wykonawcami w służbie jakiegoś interesu. 

Źródło: Fragment przemówienia do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej – L’Osservatore Romano (4/2002) 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/rotarz_28012002.html



Miłosierdzie wyłącznie pomaga w nawróceniu z grzechu 
Wedle nauki katolickiej żadne miłosierdzie, ani Boskie, ani ludzkie, nie oznacza zgody na zło, to-
lerowania zła. Miłosierdzie jest zawsze związane z poruszeniem od zła ku dobru. Tam, gdzie ono 
zachodzi, zło efektywnie ustępuje. Gdzie zło nie ustępuje, tam nie ma miłosierdzia – ale dodajmy 
też: tam, gdzie nie ma miłosierdzia, nie ustąpi zło. Zło bowiem samo z siebie nie potrafi urodzić 
dobra. Dobro może być zrodzone tylko przez jakieś inne dobro. Otóż miłosierdzie Boga jest to 
właśnie Dobro, które rodzi dobro na miejscu zła. Miłosierdzie nie akceptuje grzechu i nie patrzy 
nań przez palce, ale tylko i  wyłącznie pomaga w nawróceniu z grzechu – w różnych sytuacjach, 
czasem naprawdę ostatecznych i decydujących, i na różne sposoby. Miłosierdzie Boga idzie ści-
śle w parze ze sprawiedliwością. 

Źródło: Karol Wojtyła „Elementarz etyczny”



Prawda was wyzwoli
W książce pt. „Portret Jana Pawła II”, André Frossard pisze: „Pytam go, które zdanie z Ewangelii 
wybrałby, gdyby miał nam przekazać tylko jedno jedyne? Przypuszczałem, że będzie mu potrze-
ba czasu do namysłu. Myliłem się. Odpowiedział bez wahania: „Prawda was wyzwoli”. Kontekst 
tego zdania zapisanego w Ewangelii św. Jana jest szerszy. Jezus mówi: „Jeżeli będziecie trwać 
w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwo-
li” (J 8, 31n)”.

Źródło: André Frossard „Portret Jana Pawła II”, wyd. Znak, 1990 r. (tyt. oryg. „Portrait de Jean Paul II”)
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NADZIEJA – dlaczego jest tak ważna w naszym życiu?
Św. Paweł zapewnia: „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach na-
szych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). Nadzieja chrześcijańska to nic innego 
jak działalność Ducha Świętego w ludzkim życiu. Zakorzeniona jest w zmartwychwstaniu Pana Jezu-
sa i opiera się na Bożej obietnicy życia wiecznego. 

Nadzieja chrześcijańska:
•	 jest ufnością w Bogu, nie zna miary 

i ograniczeń, 
•	 jest uparta i nie przestaje liczyć na wierność, 

którą Bóg przyrzekł, 
•	 jest siłą człowieka, która pochodzi od Boga, 
•	 jest zależna od naszego duchowego rozwoju; 

tym, co utrudnia czy wręcz uniemożliwia życie 
nadzieją, jest strach i cynizm,

•	 zawiera życzenia i oczekiwania dotyczące 
zmiany przyszłości, 

•	 pojawia się, gdy odczuwamy dręczący niepokój, 
gdzie mają miejsce bolesne przeżycia, 

•	 stoi na straży wierności i broni przed rozpaczą,
•	 wie więcej, niż zdolna jest zrozumieć,
•	 nigdy nie rezygnuje,
•	 w cierpieniach dodaje odwagi,
•	 jest zaufaniem, że istnieje możliwość twórczej 

przemiany,
•	 łączy się z wolnością, służy Dobru,
•	 może narodzić się w spotkaniu z drugim 

człowiekiem,
•	 potrzebuje wiary, odwagi i cierpliwości,
•	 jest w naszym wnętrzu, nie zaś w tym, co nas 

otacza,
•	 w dniach udręki osłabia napięcie lęku i trwogi, 
•	 jej siła w Słowie Pana i Jego obietnicy, że 

pozostanie człowiekowi wierny,
•	 pomaga żyć człowiekowi, udziela mu chwil 

szczęścia, lecz nie uwalnia go od życiowych 
trosk, trudów i nieszczęść,

•	 nie jest zwykłym stanem duszy; rodzi się 
jedynie w stałym i stanowczym sercu, 

•	 jest ukierunkowaniem serca na przyszłość, 
nawet jeśli rozum mówi, że już wszystko 
stracone,

•	 zawsze przynagla nas do czynu, niweczy nasz 
spokój, wytrąca z równowagi,

•	 nie pozwala człowiekowi na bezradną 
bezczynność,

•	 pobudza naszą ambicję, jest odpowiedzialna 
za nasze plany i pragnienia osiągania rzeczy 
wielkich (hart ducha),

•	 z wiarą mówi o ostatecznym urzeczywistnieniu 
naszych marzeń, lecz nie wie, w jaki sposób 
Bóg tego dokona (nierzadko będzie się to 
dokonywać poprzez klęskę), 

•	 to przekonanie, że życie ludzkie ma głęboki 
sens, nawet jeśli chwilami trudno go dostrzec,

•	 wierzy w zwycięstwo dobra nad złem, 
w wypełnienie Bożych obietnic,

•	 wskazuje człowiekowi kierunek – żyjącego 
Boga.

Beznadzieja, lęk, rozpacz, zuchwała ufność
Św. Tomasz z  Akwinu wyróżnia dwa rodzaje beznadziei: arogancję i  rozpacz. Człowiek czuje się 
zdruzgotany, kiedy nie widzi żadnego ratunku, nie odkrywa żadnego śladu oczywistości i  sta-
je nad przepaścią rozpaczy, osaczony przez zwątpienie. Rozpaczy towarzyszy także bierność.  
Nadzieja przynagla nas do czynu. To nadzieja pobudza naszą ambicję, jest odpowiedzialna za nasze 
plany i pragnienia osiągania rzeczy wielkich. Duchowość nadziei wskazuje na odnoszenie wszystkich 
naszych działań do wieczności. Zapobiega to zarówno rozpaczy jak i niewłaściwie rozumianej ufności, 
która powoduje, że człowiek zamiast się nawrócić, zuchwale wierzy w moc Bożego Miłosierdzia, nadal 
grzesząc.

Uczeń Jezusa Chrystusa jest człowiekiem nadziei
Jan Paweł II w  przemówieniu do młodzieży na Westerplatte 12 czerwca 1987 r. powiedział:  
„Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei”.  
Wypowiedział także słowa: „Pamiętajcie, że życie tu na ziemi jest drogą i tylko drogą, niczym więcej; 
jest drogą do nieba, bo człowiek jest stworzony nie dla ziemi, tylko dla nieba”.
Vaclav Havel powiedział: „Nadzieja to nie to samo, co optymizm. To nie jest przekonanie, że coś musi 
się udać, ale pewność, że coś ma sens, niezależnie od tego czy się uda czy nie”. 

Opracowali: Mirka, Małgosia, Andrzej na podstawie m.in. tekstów ks. Józefa Pierzchalskiego  
dot. nadziei – http://pierzchalski.ecclesia.org.pl/index.php?page=01&id=01-01
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Rozwód czy pojednanie?

Warunki przebaczenia:
1. Uświadomienie sobie faktu, że jest się skrzywdzonym przez bliźniego (np. małżonka) 

czy przez siebie samego.

2. Podjęcie decyzji o przebaczeniu.

3. Modlitwa o łaskę przebaczenia.

Do przebaczenia nie potrzeba żadnego współdziałania ze strony osoby, która mnie skrzyw-
dziła. KRZYWDZICIEL NIE MUSI O NIE PROSIĆ LUB JAKKOLWIEK ZABIEGAĆ!

Efekt przebaczenia
Pokój ducha

Pokój ducha

Pokój ducha

Pokój ducha

Pokój ducha

Pokój ducha

Pokój ducha
Co oznacza przebaczenie?

PRZEBACZYĆ KOMUŚ 
TO  

NIE ODCZUWAĆ W SERCU URAZY
to znaczy: 

• nie izoluję się od krzywdziciela,
• mogę podać mu rękę,
• modlę się za niego,
• dobrze mu życzę,
• błogosławię mu.
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Odpowiedzialność za pojednanie
„Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw 
tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim” 
(Mt 5,23-24).

Pojednanie
Wymiana aktów przebaczenia – w sprawach mniejszej wagi (ofiarowanie przebaczenia wraz 
z przyjęciem przebaczenia od drugiej stron).

Proces wymagający cierpliwości i współdziałania obu stron konfliktu oraz spełnienia 5 wa-
runków:

1. Wspólny rachunek sumienia w ramach tzw. rozmowy wyjaśniającej.
2. Wzajemne wyrażenie żalu za wyrządzone krzywdy.
3. Wzajemne wyrażenie gotowości do „nieranienia się” w przyszłości.
4. Przeproszenie się za wyrządzoną krzywdę (5 języków przepraszania).
5. Zadośćuczynienie.

Postawa pojednania w sądzie w trakcie sprawy 
rozwodowej i po rozwodzie

1. Postawa miłości.
2. Rzeczowość w prezentowaniu faktów o małżeństwie i wspólnym pożyciu. 
3. Własna skrucha.
4. Gotowość do przebaczania i pojednania.
5. Gotowość do odbudowy relacji małżeńskich.
6. Ciągłe nawracanie się do Boga.
7. Praca nad własnym charakterem i postawą miłości wobec małżonka i innych bliźnich.
8. Komunia z Panem Bogiem. Relacja żywej wiary. Zawierzenie Bogu, pokładanie w nim 

ufności. Pan Bóg ma być naszą nadzieją w każdej sytuacji dobrej i złej.
9. Praca własna: warsztaty 12 kroków, podróż miłości wg książki „Miej odwagę kochać” 

Stephen Kendrick, Alex Kendrick, czytanie Pisma Św. i życie Słowem Bożym.
10. Ciągła modlitwa do Pana Boga za małżonka, siebie, rodzinę (również za zmarłych). 
11. Okazywanie miłości małżonkowi i bliźnim.

Jest nadzieja!
„To mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje 
swą siłę, a od Pana odwraca swe serce.

Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wy-
biera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. 

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on po-
dobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie 
obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie 
doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców”. (Jr 17,5–8)

Źródło: Grzegorz Fedorczuk „Rozwód czy pojednanie?” – fragment prezentacji
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Mąż marnotrawny (Łk 15, 13)
Bezpośrednią inspiracją do napisania poniższej refleksji stała się treść przypowieści o synu marno-
trawnym. Ten znany tekst, zapisany przez św. Łukasza, stanowi ciągle zachętę do zastanawiania się 
nad swoim życiem, nad stanem wewnętrznym. Niewątpliwie bardzo dużo wskazań znajdują w nim 
rodzice i wychowawcy. Jednak okazuje się, że także małżonkowie mogą w tym opowiadaniu odna-
leźć treści ułatwiające rozwiązanie wielu problemów swojego stanu. Zatrzymajmy się najpierw na 
krótkim fragmencie: 

Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w  dalekie strony i  tam roz-
trwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. (Łk 15, 13) 

Z  tekstu tego i  dalszych stwierdzeń dowiadujemy się, że ów młodszy syn, po pewnym czasie 
przebywania poza domem, popadł w stan wielkiego upadku moralnego, który ojciec po powrocie 
nazwał jednoznacznie: „był umarły, zaginął” (Łk 15, 32). Dziś możemy powiedzieć, że żył on w stanie 
grzechu śmiertelnego, pozbawiony możliwości zbawienia. W bardzo podobnej sytuacji znajduje się 
każdy współmałżonek po zdradzie, po odejściu z inną osobą, zwracając się w stronę grzechu, nałogu, 
innych wartości niż zapisane w Ewangelii. Owo odejście niekoniecznie musi być fizycznym opuszcze-
niem domu. Może to być wyjście ze świata wartości i życie w świecie bez Jezusa, wejście w ciemność  
grzechu. (...) 

Żyjąc w  stanie duchowego i  fizycznego upadku, zagubiony syn wzbudza w  sobie głęboką 
refleksję: 

Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem 
ciebie. (Łk 15, 18) 

Był to moment całkowitego wewnętrznego przeobrażenia, od którego zaczęła się droga fi-
zycznego powrotu. Istotnym warunkiem takiej decyzji w świadomości młodzieńca była pewność, 
że ojciec ciągle na niego czeka! Syn tylko dlatego mógł pomyśleć, że wyruszy w  drogę powrot-
ną, gdyż wiedział, że jest gdzieś tam daleko dom rodzinny, miejsce, do którego może powrócić, 
a  w  nim czekająca na niego osoba. Być może ojciec w  jakiś sposób potwierdzał gotowość przy-
jęcia syna pod dach domu rodzinnego. Możliwe, iż wysyłał służbę z  zapewnieniami, że tęskni 
i  czeka. Istnieje także duże prawdopodobieństwo, iż w  czasie pożegnania ojciec powiedział od-
chodzącemu synowi to bardzo ważne stwierdzenie: „Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić, będziemy 
na ciebie czekać, cokolwiek zrobisz będziemy cię kochać i tęsknić za tobą, będziemy się za ciebie 
modlić”. Zapewne ta świadomość i pamięć wypowiedzianych słów ułatwiły podjęcie decyzji o po-
wrocie. Nie można zlekceważyć także ewentualności, że ojciec wiele czasu poświęcał na modlitwę, 
prosząc Dobrego Boga o  wpłynięcie na postawę syna, o  jego nawrócenie, powstanie z  upadku,  
powrót. 

Podobnie sytuacja może wyglądać w  małżeństwie. Współmałżonek, od którego odeszła uko-
chana osoba (odeszła fizycznie lub duchowo, np. w  grzech, nałóg) musi się nieustannie modlić 
o powrót, ale także zapewniać, że ten zagubiony zawsze może wrócić, że jest kochany i oczekiwa-
ny. Zapewnienia, w  miarę możliwości, powinny być kierowane słownie, ale także przez stworzenie 
w domu atmosfery oczekiwania, nie odepchnięcia. Konieczne jest także zapewnianie o wybaczeniu, 
gotowości pomocy w powstaniu. Wówczas, jeżeli w świadomości osoby, która odeszła pojawi się de-
likatne odczucie chęci zmiany sytuacji, powstania, „zabrania się i  pójścia”, będzie ono potęgowane 
myślą, że są osoby, które czekają, że istnieje miejsce, do którego można wrócić. 

Jakże często interpretujemy tę przypowieść w  odniesieniu do dziecka, osoby wychodzącej ze 
wspólnoty, zdradzającej jakieś wartości, rzadko dostrzegając w niej zachętę do przyjęcia właściwej 
postawy wobec zagubionego współmałżonka. Syn marnotrawny może być typem odchodzącego 
męża, zamieszkującego z inną kobietą, trwoniącego pieniądze, ale i mozolnie gromadzony majątek 
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duchowy, zamieniającego w  ruinę wewnętrzne bogactwo żony, dzieci i  całej rodziny, niszczącego 
sobie i  najbliższym opinię w  środowisku, stając się powodem zgorszenia. Natomiast ojciec może 
być wzorem żony, bardzo zranionej, ale czekającej, bezwarunkowo wybaczającej, nie czyniącej 
wyrzutów, modlącej się i  zapewniającej o  gotowości przyjęcia małżonka pod dach. Zagubiony 
współmałżonek często dopuszcza do siebie nieśmiałą myśl o  powrocie, ale nie znajduje motywa-
cji, słysząc wyrzuty, wiedząc o zamkniętych przed nim drzwiach, a być może o zajęciu jego miejsca 
przez inną osobę. Niestety, postawa czynienia wyrzutów współmałżonkowi, odrzucanie go, kiero-
wanie pod jego adresem złości, jest postawą starszego syna z przypowieści. A adresatem wyrzutów 
jest w  istocie sam Bóg, który przebacza największemu grzesznikowi, jeżeli ten uznaje swoją winę 
i  wyraża chęć powrotu na drogę Przykazań. To właśnie Ojciec Niebieski zachęca skrzywdzonego 
współmałżonka do przyjęcia z otwartymi ramionami powracającego krzywdziciela, do przywrócenia 
do wcześniejszej godności, włożenia na palec obrączki, wyeksponowania zdjęcia ślubnego. Zachęca 
do rozpoczęcia wszystkiego od nowa, radowania się z  powrotu, do wyprawienia uczty. Może ona 
mieć wymiar ponownej uczty weselnej z  zaproszeniem gości, aby radość z  nawrócenia nabrała 
wymiaru publicznego, jako zademonstrowanie na zewnątrz radości wewnętrznej, ale i  formą za-
dośćuczynienia po dokonaniu publicznego zgorszenia. Taka uczta jest też zachętą dla środowiska 
do podobnego postępowania, do wybaczania, wyczekiwania, traktowania osoby zdradzającej, jako 
wartościowej i kochanej. Jest też wyrażeniem radości z powodu ponownych narodzin już nie tylko 
dla domu, dla rodziny, dla mał żeństwa, ale przede wszystkim narodzin dla nieba: 

Był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. (Łk 15, 24) 

Nie może być większego powodu do radości i ucztowania, jak powrót człowieka do życia z Jezu-
sem, powrót do życia sakramentalnego i „zmartwychwstanie” małżeństwa. 

Cała przypowieść, a szczególnie postawa ojca, jest zachętą dla, zranionego współmałżonka do 
wybaczenia, czekania, wytrwałości, zachętą do zapewniania o miłości, stwarzania w domu atmosfery 
wyczekiwania. Jest zachętą do informowania tej zagubionej osoby o czekaniu, miłości, wybaczeniu, 
tęsknocie. Można tu także odnaleźć wzór postawy, jaką trzeba przyjąć po powrocie: nie czynić wy-
rzutów, nie oczekiwać rekompensaty, zapomnieć o krzywdach i wielce się radować. 

Taka postawa nie jest łatwa. W  przypadku zdrady i  odejścia jawi się wręcz jako niemożliwa 
do osiągnięcia. Jednak małżeństwo sakramentalne zawsze ma w  bezpośredniej bliskości Jezusa, 
gotowego pomagać, dodającego nadziei, ukazującego możliwość wyjścia nawet z  najbardziej 
beznadziejnej sytuacji. Po odejściu współmałżonka Jezus pozostaje i można prosić Go o powrót, 
nawrócenie, przejrzenie, ale także o  umiejętność pełnego wybaczenia, o  pomoc w  zapomnieniu 
krzywd, pokochaniu na nowo. Z  Jezusem jest to możliwe. Wówczas będzie On wyraźnie obecny 
w  kolejnej Kanie Galilejskiej, wraz ze swoją Matką i  uczniami, którymi w  takiej sytuacji stają się 
sami małżonkowie.” 

Mieczysław Guzewicz „Małżeństwo – tajemnica wielka”
www.mojemalzenstwo.pl

O Jezu mój, Ty nie nagradzasz za pomyślność czynu, ale za szczerą wolę i trud podjęty; dlatego 
jestem zupełnie spokojna, chociażby były wszystkie poczynania i wysiłki moje zniweczone albo 
nigdy nie urzeczywistnione. Jeżeli zrobię wszystko, co jest w mej mocy, reszta nie do mnie na-
leży, i dlatego największe burze nie zamącają głębi spokoju. W sumieniu moim mieszka wola 
Boża (Dz. 952).

„Dzienniczek” św. Siostry Faustyny

http://www.mojemalzenstwo.pl
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Modlitwa za męża
Boże Ojcze dziękuję Ci za (imię), za to, że go ukochałeś jeszcze przed założeniem świata i zapragnąłeś 
by istniał (Ef 1,4-5). Ojcze, on jest Twoim dzieckiem, twoim ukochanym synem, którego szatan pora-
nił i stara się odciągnąć od Ciebie. Ale Ty Ojcze niebieski nie chcesz by zginęło jedno z tych małych 
(Mt 18,14). Ty chcesz odwieźć jego od grzechu i od pychy (Hi 33,17). Ty chcesz doprowadzić go do 
nawrócenia (2P 3,9). Ojcze, Ty jesteś dobry, uwielbiam Cię (Rz 2,4). Ty się nad nim litujesz, bo jest 
znękany i  porzucony (Mt 9,36). Lecz Ty sprawisz, że zabliźnią się jego rany i  uleczysz go z  ciosów, 
chociaż nazwali go odrzuconym, o  którego nikt się nie troszczy (Jr 30,17). Boże, Ty jesteś tym, kto 
uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązujesz ich rany (Ps 147,3). Ty uleczysz go i obdarzysz 
go trwałym pokojem i bezpieczeństwem (Jr 33,6). I Ty będziesz się ogromnie cieszył jak powróci do 
Ciebie (Mt 18,13).

Jezu, Ty zostałeś posłany by go zbawić i w Tobie może znaleźć uzdrowienie swoich ran. Może do-
świadczyć uzdrowienia w Twoich ranach, jakie poniosłeś w trakcie swojej męki i śmierci. Ty wszystko 
co w nim jest trudne i bolesne, każde przekleństwo jakie jest nad nim zaniosłeś na krzyż i tam za to 
wszystko zapłaciłeś (Mat 8,17, Iz 53,5). Tylko Ty jesteś jego Zbawicielem (Ps 3,9, Ps 68,20, Ap  7,10, 
Iz 12,2). Ty jesteś jego goelem, tym bliskim krewnym, który ma prawo i obowiązek wykupić go z wię-
zienia za długi, wykupić z każdej niewoli i cierpienia w jakim się znalazł (Rt 2,20). 

Duchu Święty, przeniknij jego serce i  otwórz na działanie łaski. On teraz w  swojej niedoli, nie 
potrafi dostrzec Twojej miłości (Lm 5,17, Łk 24,16).

Otwórz oczy jego serca,  by poznał tą wspaniałą godność, jaką ma w Tobie (Ef 1,18), by zaczął 
żyć bez lęku, pełnią życia, jaką jemu przygotowałeś w przebywaniu na co dzień w bliskości z Tobą 
(J 10,10). Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy 
rozumiemy, Jemu chwała w  Kościele i  w  Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieki wieków! 
Amen (Ef 3,20).

Modlitwa za żonę
Boże Ojcze dziękuję Ci za (imię), za to że ją ukochałeś jeszcze przed założeniem świata i zapragnąłeś, by 
istniała (Ef 1,4-5). Ojcze, ona jest Twoim dzieckiem, Twoją ukochaną córką, którą szatan poranił i stara 
się odciągnąć od Ciebie. Ale Ty, Ojcze niebieski, nie chcesz, by zginęło jedno z tych małych (Mt 18,14). 
Ty chcesz odwieźć ją od grzechu i  od pychy (Hiob 33,17). Ty chcesz doprowadzić ją do nawrócenia 
(2 P 3,9). Ojcze, Ty jest jesteś dobry, uwielbiam Cię (Rz 2,4). Ty się nad nią litujesz, bo jest znękana i po-
rzucona (Mt 9,36). Lecz Ty sprawisz, że zabliźnią się jej rany i uleczysz ją z ciosów, chociaż nazwali ją 
odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy (Jer 30,17). Boże, Ty jesteś tym, kto uzdrawia tych, których serce 
jest złamane i zawiązujesz ich rany (Ps 147,3). Ty uleczysz ją i obdarzysz ją trwałym pokojem i bezpie-
czeństwem (Jer 33,6). I Ty będziesz się ogromnie cieszył, jak powróci do Ciebie (Mt 18,13).

Jezu, Ty zostałeś posłany by ją zbawić i w Tobie może znaleźć uzdrowienie swoich ran. Może do-
świadczyć uzdrowienia w Twoich ranach, jakie poniosłeś w trakcie swojej męki i śmierci. Ty wszystko 
co w niej jest trudne i bolesne, każde przekleństwo jakie jest nad nią, zaniosłeś na krzyż i tam za to 
wszystko zapłaciłeś (Mt 8,17), (Iz 53,5). Tylko Ty jesteś jej Zbawicielem (Ps 3,9), (Ps 68,20), (Ap 7,10), 
(Iz 12,2). Ty jesteś jej goelem, tym bliskim krewnym, który ma prawo i obowiązek wykupić ją z więzie-
nia za długi, wykupić z każdej niewoli i cierpienia w jakim się znalazła (Rt 2,20). 

Duchu Święty, przeniknij jej serce i otwórz na działanie łaski. Ona teraz w swojej niedoli, nie po-
trafi dostrzec Twojej miłości (Lm 5,17), (Łk 24,16).

Otwórz oczy jej serca, by poznała tą wspaniała godność jaką ma w Tobie (Ef 1,18), by zaczęła żyć 
bez lęku, pełnią życia jaką jej przygotowałeś w przebywaniu na co dzień w bliskości z Tobą (J 10,10). 
Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, 
Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieki wieków! Amen (Ef 3,20).
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Świadectwo Krzysztofa 

Odłóż miecz, Piotrze!
Jestem w  małżeństwie 15 lat. Mamy córkę w  V klasie szkoły podstawowej. Żona w  2012 roku 
wyprowadziła się do swojego mieszkania i  zabrała ze sobą córkę. Wynajęła najlepszą w  mie-
ście adwokatkę od rozwodów i    złożyła pozew o  rozwód z  mojej winy. W  naszym małżeństwie 
nie było zdrad, nałogów, wielkich awantur. Gorszy okres rozpoczął się od zmiany pracy mojej 
i  żony oraz problemów zdrowotnych. Było coraz trudniej, mniej pieniędzy, wciąż niespełniają-
ce się pragnienia wakacyjnych wyjazdów, narastające różnice zdań w  sprawach wychowywania 
córki, wypominanie, co kto kupił i  inne, ale nic dramatycznego. Niestety, nie praktykowaliśmy 
wspólnej modlitwy, bardzo rzadko chodziliśmy razem do kościoła, a  sprawa mojego zaangażo-
wania w  praktyki wiary zaczęła żonie coraz bardziej przeszkadzać. Należę do różańcowej grupy 
modlitewnej, a od ponad 3 lat należę do Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. W obliczu per-
manentnego kryzysu i niemożności porozumienia się, a nawet braku zwykłej, spokojnej rozmowy 
z żoną, proponowałem, byśmy skorzystali z pomocy innych i podjęli jakąkolwiek terapię małżeń-
ską lub rodzinną. Niestety, żona nie zgadzała się. Zaczęła jawnie, nawet przy dziecku, okazywać 
mi pogardę. Dla niej na wszystko było za późno i nie ma szans na wspólne życie. Z córką kontakt 
mam coraz słabszy. Podkopywanie autorytetu ojca i dyskredytacja męża przynoszą owoc w po-
staci degradacji mojej osoby do roli alimenciarza nie wpuszczanego do domu. O  przeżywaniu 
bólu, poczuciu pustki, straty żony, stopniowej mimowolnej utracie więzi z córką i ogólnej bezna-
dziei nie będę się rozpisywał.

Dostałem pozew rozwodowy i mając wiedzę, że żona ma świetną prawniczkę, nie wiedziałem, 
czy wynajmować adwokata, na którego mnie zresztą nie było stać. Pytałem więc Pana Jezusa, co 
robić. Otworzyłem Biblię. Palec wskazał fragment z  Ewangelii św. Mateusza: „Schowaj miecz swój 
do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną” (Mt 26, 52). Coś w środku pod-
powiadało, żebym zaufał Słowu, które wskazywało, bym poszedł do sądu tylko z  Panem Jezusem 
– najlepszym adwokatem. Jednak zacząłem to racjonalizować i  ze strachu przed adwokatką żony 
wytłumaczyłem sobie, że Piotrem jest moja żona, która wyciąga na mnie miecz prawa z  ostrzem 
swojej adwokatki i  sama od niego zginie. Do sądu, dzięki wsparciu rodziców, pomaszerowałem 
z moją panią pełnomocnik. 

W  sądzie konsekwentnie odmawiałem zgody na rozwód, jednak pochopnie i  zbyt szybko 
zaproponowałem żonie separację. Byłem wtedy przekonany, że to najlepsze rozwiązanie na 
uspokojenie nerwów, które da nam czas, aby żona się opamiętała. Jednak żona chciała tylko 
rozwodu, zainwestowała w  adwokatkę i  była pewna, że dopnie swego, a  mój „opór” traktowała 
wyłącznie jako robienie jej na złość. 

Na trzecią rozprawę poszedłem w piątek po Mszy Św., wspierany modlitwą Sycharowiczów, 
mojej grupy różańcowej, przyjaciół i znajomych. Moja pełnomocnik, doświadczona prawniczka, 
nabrawszy przekonania, że żona na pewno do mnie nie wróci, rozpoczęła batalię o rozwód bez 
orzekania o winie jako najlepsze rozwiązanie. Chciały tego także żona ze swoją „rozwodową spe-
cjalistką” i jednoznacznie wskazywała na takie rozwiązanie pani sędzia. Umówiły się czy co? Tylko 
ja nie chciałem. W obliczu tego frontu na rzecz „rozwodu bez problemów”, zgodziłem się. Choć 
żelazem mnie nie przypalali, to atmosfera była podła i  presja nie do opisania. Długo się wtedy 
opierałem. Miałem nawet jakąś niesamowitą pomoc, bo oczy i  uśmiech jednej z  pań ławniczek 
wyraźnie mnie wspierały, kiedy mówiłem NIE ROZWODOWI. Pani sędzia nastawała na mnie, dając 
do zrozumienia, że separacja nie ma sensu. Nie chciała wyznaczyć nowego terminu rozprawy, 
abym miał czas na zastanowienie. Pozwoliła tylko na krótką przerwę, a  wtedy żona z  nienawi-
ścią w oczach wykrzyczała mi, że: „Ja nigdy do ciebie nie wrócę!”. Więcej na panią ławniczkę nie 
patrzyłem. Teraz wiem, że tak naprawdę zgodziłem się wtedy ze strachu, że jak się będę stawiał, 
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to niezależnie jaka jest prawda, pani sędzia orzeknie rozwód tylko z  mojej winy i  przyjdzie mi 
zapłacić wszystkie koszty, a  nawet alimenty. Po 15 minutach sąd ogłosił wyrok i  wszyscy mi 
gratulowali, a  ja wracałem do domu i przekonywałem siebie, że to może najlepsze wyjście, a  ja 
niepotrzebnie się łudzę możliwością powrotu żony, że nic się strasznego nie stało, że jakoś to bę-
dzie, że problem został rozwiązany i mam nareszcie święty spokój, a wyrzuty sumienia w końcu 
ucichną. Nie ucichły. Spostrzegłem, że jestem sam, tzn. już nie potrafiłem zwrócić się do Pana 
Jezusa, którego się zaparłem i  pokłoniłem Baalowi mamony. Pomimo całej mojej pobożności, 
w krytycznej chwili dałem się zwieść. Piotr bał się, że i jego aresztują, a może nawet zabiją i trzy 
razy zapewniał: „Nie znam Go” (Mt 26, 69-75). Ja nie zgadzałem się na rozwód, broniłem małżeń-
stwa i świętości sakramentu, aż stanąłem wobec groźby, że przyjdzie mi za to zapłacić z własnej 
kieszeni. W  krzyżu tamtej godziny przyszła weryfikacja mojej wiary i  nie znalazło się jej nawet 
ziarenko gorczycy. Poznawszy w ten sposób własną słabość, nie śmiem nikogo już osądzać. 

Zapłakałem, to była straszna i długa noc, a na drugi dzień rano byłem już u spowiedzi, przepra-
szając Pana Jezusa za złamanie przysięgi małżeńskiej, czyli za moją zgodę na rozwód. Chociaż po 
ludzku miałem spokój, bo sprawa była załatwiona, a  wyrok ogłoszony, to już w  trakcie spowiedzi 
zapragnąłem odwołać swoją zgodę na rozwód.

Aby przeprowadzić apelację (odwołać swoją zgodę na rozwód), poprosiłem sąd o pisemne uza-
sadnienie wyroku, na co miałem 7 dni. W uzasadnieniu istotnym argumentem pani sędzi do udziele-
nia rozwodu bez orzekania o winie był właśnie mój wniosek o separację. Dowiedziawszy się, że sam 
złożyłem wniosek do sądu o pisemne uzasadnienie wyroku, co jest koniecznym warunkiem złożenia 
apelacji, moja pani adwokat stwierdziła, że w tej sytuacji ona nie widzi możliwości dalszej współpra-
cy ze mną i poprosiła, abym złożył rezygnację i odwołał jej pełnomocnictwo. Nikt mi nie dawał szans, 
aby taka apelacja była skuteczna, bo przecież się zgodziłem już na rozwód. Ja wiedziałem, że nic już 
ode mnie nie zależy i oddałem sprawę Panu Jezusowi. Sąd apelacyjny jakimś cudem zgodził się ze 
mną, rozwodu żadnego nie ma, a sprawa została cofnięta do sądu okręgowego. Teraz czekam na jej 
wznowienie.

Żona podtrzymuje stanowcze NIE. Oznajmiła, że „znajdzie sobie kogoś”, a ja celowo robię jej na 
złość i  przeszkadzam. Nie ma pola do rozmowy. Z  córką staram się jakoś układać relacje. Nie jest 
łatwo, bo każde spotkanie, a nawet rozmowa telefoniczna, są jak pole minowe. Należę do wspólnoty 
Sychar i biorę udział w programie „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”. Bez Sycharu, bez dogłęb-
nego zrozumienia, czym jest sakrament małżeństwa oraz bez żywego świadectwa innych ludzi, że 
u Pana Boga wszystko jest możliwe – nie byłaby możliwa moja apelacja. Staram się jak najczęściej 
uczestniczyć we Mszy Św. i  przyjmować Komunię Św., a  w  piątki chodzę na różaniec. Nadal nie 
mam stałej pracy. Moja choroba powoli się stabilizuje. Zdobywam wytrwale wiedzę i doświadczenie 
w  nowym zawodzie, który wymaga dużo nauki i  szkoleń, ale daje mi szansę na niezależność. 
Muszę sam stworzyć sobie taką pracę, by elastycznie móc dostosowywać ją do stanów zaostrzenia 
choroby i korzystania z kilkutygodniowych zabiegów rehabilitacji. Jestem przekonany, że moja żona 
uważała, że nie znajdę sobie pracy i będę tylko dla niej obciążeniem, i że to właśnie przesądziło o jej 
odejściu. Trudno się pogodzić, że w sercu drugiej swojej połówki – pryzmat pieniędzy (możliwości 
zarobkowych) okazuje się być decydującym. Kiedyś w  rozważaniu różańca przyszła do mnie myśl: 
„POKOCHAJ JĄ TAK JAK JA KOCHAM CIEBIE”. Zatem teraz jest czas nauki miłości do żony, która mnie 
krzywdzi i  stała się nieprzyjacielem. Jakże trudno jest kochać osobę manifestującą wobec mnie 
wrogość, odwracającą się tyłem, ignorującą pojednawcze gesty. Najgorsze jest pozbawienie mnie 
możliwości realnego wpływu na wychowywanie dziecka i pogłębiająca się przepaść niezrozumienia, 
przeinaczania intencji. Wciąż odpycham od siebie zwątpienie, że mogę to żonie wybaczyć. Wiem, 
że bez Pana Jezusa jest to niemożliwe i  wiem, że i  ja się od Niego odwracałem i  odchodziłem.  
JEZU, UFAM TOBIE.

Krzysztof
Źródło: Forum Pomocy – http://www.archiwum.kryzys.org/viewtopic.php?t=11221 

http://www.archiwum.kryzys.org/viewtopic.php?t=11221
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Świadectwo Bożeny 

Jak kochać nieślubne dziecko?
Wielu znajomych i  rodzina nie popierała mojej decyzji. Prawie wszyscy twierdzili, że przy po-

dejmowaniu decyzji o rozwodzie z niesakramentalnym mężem trzeba patrzeć przede wszystkim na 
dobro dziecka, żeby go nie skrzywdzić. Ja sama też miałam wiele wątpliwości już wcześniej, nawet 
gdy już byłam na drodze nawrócenia. 

Byłam kiedyś daleko od Boga, żyłam tylko swoim życiem i  liczyłam tylko na siebie. Ale gdy 
powiedziałam Bogu: „tak, uratuj mnie, pomóż mi”, wtedy  zaufałam, oddałam Mu całe moje życie. 
Oddałam Jezusowi także moje dzieci. Poczułam w  sercu, że gdybym nadal była związana z  niesa-
kramentalnym mężem i nie otworzyła sobie drogi do powrotu do sakramentalnego męża, to wte-
dy skrzywdziłabym dziecko. Wiedząc, że dla Boga nie ma nic nie możliwego byłam pewna, że On 
tak zaopiekuje się dzieckiem i pokieruje jego życiem, że nie będzie ten mój rozwód traumatycznym 
przeżyciem dla niego. 

Pierwszą rzeczą jaką zrobił Bóg, to wlał w serce moich teściów z sakramentalnego małżeństwa 
miłość do mojego synka, a dla nich przecież obcego dziecka. Zamieszkałam razem z dziećmi u nich. 
Teściowie opiekują się Sebastianem, tak jak moim pierwszym dzieckiem z sakramentalnego małżeń-
stwa – ich własnym wnukiem. Zaprowadzają go do przedszkola, gdy ja jestem w  pracy, bawią się 
z  nim. Dziecko jest w  tym domu szczęśliwe, ma poczucie bezpieczeństwa, mówi do nich „babciu”, 
„dziadku”. Synek przyzwyczaił się, że jego rodzice mieszkają osobno, a z tatą widzi się w każdy week-
end. Widać też kolejne działanie Boga, że mąż niesakramentalny pogodził się z  obecną sytuacją. 
Kiedy przyprowadzam mu naszego synka Sebastiana, to chwile zawsze porozmawiamy i w miłej at-
mosferze zdarza się, że pośmiejemy się wspólnie z czegoś. Kiedyś, podejmując decyzję o rozstaniu, 
nawet nie śniłabym o takich naszych miłych relacjach w trakcie trwania naszej sprawy rozwodowej. 
Widzę w jego zachowaniu działanie Boga, który daje pokój w jego sercu, o który tak bardzo prosiłam 
Pana Boga i proszę dalej. Mówiłam: „Boże, Ty wiesz, że po ludzku tego nie da się zrobić, że on poczu-
je się skrzywdzony i odrzucony, że on nie rozumie teraz tego, że dajemy zły przykład dzieciom, że 
wiążąc się popełniliśmy grzech i żyjąc w grzechu cudzołóstwa zamykamy sobie drogę do zbawienia 
i otwieramy furtkę złu”. Bóg wysłuchał moich próśb. 

Obserwuję zachowanie mojego synka i  pytam pań w  przedszkolu, jak się dziecko zachowuje. 
Nauczycielki odpowiadają, że jest grzeczny, wesoły i  nie mają z  nim problemu. To jest dowód, że 
moje rozstanie z jego tatą nie wpłynęło źle na niego. Kolejnym ważnym dowodem są jego rysunki. 
Wiem, i to każdy psycholog dziecięcy potwierdzi, że 5-letnie dziecko, gdy swoje uczucia nie potrafi 
wyrazić słowami, to przelewa te uczucia na swoje rysunki. Sebastian przynosi z przedszkola prace, 
gdzie jest pełna gama kolorów, są kwiaty, słońce, ludzie z uśmiechniętymi buziami. Inaczej wyglą-
dała sytuacja z moim starszym synem z sakramentalnego małżeństwa, gdy mój mąż sakramentalny 
odszedł od nas, nasz syn miał tyle samo lat, co moje drugie dziecko. Musiałam chodzić z nim do psy-
chologa, miał problemy ze swoim zachowaniem, był bardzo nerwowy i rozdrażniony, a rysunki jego 
były rysowane jednym kolorem, najczęściej był to szary. 

Staram się ufać Bogu do końca i wierzę, że na każdym etapie życia dobry Bóg będzie troszczył 
się o niego. Ja ze swojej strony, ofiaruję w intencjach dzieci, męża sakramentalnego i drugiego niesa-
kramentalnego modlitwy, Msze Święte, Komunie Święte. 

Bożena
Źródło: A. Szczepaniak, Sychar. Jak kochać nieślubne dzieci?. Powroty z niesakramentalnych  

związków. Świadectwa, Wydawnictwo Fides, Kraków 2015

Przysięga małżeńska to zobowiązanie do kochania małżonka i  dzieci miłością niepodzielną, czyli 
wykluczającą wszystkie inne więzi, które by tę miłość osłabiały. Zawierając małżeństwo, mąż i żona 
przysięgają, że współmałżonek staje się odtąd najważniejszą osobą na tej ziemi i że taką osobą pozo-
stanie aż do śmierci.  ks. Marek Dziewiecki
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Świadectwo Ani i Andrzeja
Miłość, rozstanie, miłość od nowa
„Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki”, „Słuchaj głosu serca” – takie rady słyszałam, kiedy 8 lat temu, 
po 4 latach od naszego rozstania zastanawiałam się nad możliwością powrotu do męża. W tamtym mo-
mencie w ogóle nie myślałam o Bogu, wierze, sakramencie; liczyły się tylko moje emocje i plany, których 
nie chciałam zmieniać. W moim drugim związku nie układało się, postanowiłam się rozstać. Mój mąż An-
drzej również niezależnie rozstał się ze swoją partnerką. Zaczęliśmy się spotykać, rozmawiać, wiedziałam, 
że mąż chce znowu być ze mną. Ja sama nie wiedziałam czego chcę… Kilka spotkań skończyło się szybko 
jak tylko mój partner stwierdził, że jestem miłością jego życia, że nie może żyć beze mnie i naszej córki. 
W następnym miesiącu już byłam z nim w drugiej ciąży i wydawało mi się, że teraz wszystko się ułoży. 
Faktycznie nastąpiła poprawa w naszych relacjach, wzięliśmy ślub cywilny, a po 2 kolejnych latach pojawiło 
się trzecie dziecko.

Odeszłam od męża po 3 latach od ślubu, bo byłam przekonana, że znalazłam „prawdziwszą” miłość 
i moje małżeństwo to zwykła pomyłka. Byłam tak bardzo zaślepiona własnymi emocjami, że nie myślałam 
racjonalnie, interesowało mnie tylko, żeby jak najczęściej być z moim „ukochanym”. Kiedy okazało się, że 
jestem w ciąży w wyniku zdrady, byłam szczęśliwa; dziecko było dla mnie „znakiem”, że mój wybór jest 
słuszny. 

Kiedy moja najstarsza córka przyjęła sakrament Pierwszej Komunii Świętej zaczęłam regularnie mo-
dlić się i uczęszczać z dziećmi na niedzielną Eucharystię. Czułam ukłucie w sercu, kiedy widziałam jak moje 
dziecko wraz z  innymi przyjmuje Pana Jezusa, a  ja nie mogę. Nie miałam w sobie buntu, raczej smutek 
i zgodę na niesienie konsekwencji swoich wyborów. Bóg mnie wołał, posyłał ludzi i sytuacje, które coraz 
bardziej zbliżały mnie do Kościoła. Tydzień przed decyzją o rozstaniu z partnerem znalazłam listy mojej 
świętej pamięci babci, które pisał jej narzeczony, kiedy dowiedział się, że wyszła za mąż za innego. Babcia 
dopisała drżącą ręką już pod koniec swojego życia „Boże, gdybym jeszcze raz żyła!”. To zdanie podziałało 
na mnie jak zimny prysznic. Pomyślałam, że nie chcę tak jak moja babcia żałować swoich wyborów. Kiedy 
dowiedziałam się o kolejnym „skoku w bok” mojego partnera, wiedziałam, że nie chcę żyć tak dalej, nie 
chcę żeby moje dzieci widziały jak mama płacze, a tata topi swoje smutki w alkoholu. Ku mojemu zaskocze-
niu bardzo wsparli mnie rodzice i pomogli w wyprowadzce. Z jednej strony czułam ulgę, z drugiej byłam 
zdruzgotana tym, że moje marzenia i plany nie zrealizowały się, że zostałam samotną matką z trójką dzie-
ci. Pomocy zaczęłam szukać w Kościele. Przystąpiłam do sakramentu spowiedzi, potem Komunii Świętej. 
Przypadkowo na Mszy Świętej usłyszałam zaproszenie na katechezy i wkrótce znalazłam się we wspólnocie 
neokatechumenalnej. Słuchając Radia Warszawa dowiedziałam się o warsztatach dla chrześcijan „Wreszcie 
żyć – 12 kroków ku pełni życia” i rozpoczęłam je. Po kilku miesiącach zaczęłam spotykać się z mężczyzną. 
Miałam z kim porozmawiać, służył mi emocjonalnym i codziennym wsparciem. Ta relacja skonfrontowa-
ła mnie z sakramentem małżeństwa. Chciałam być w związku, chciałam dzielić swoje życie z mężczyzną, 
ale jednocześnie nie wyobrażałam sobie rezygnacji z przyjmowania Komunii Świętej. Wydawało mi się, 
że jedynym wyjściem jest rozpoczęcie działań zmierzających do stwierdzenia nieważności zawartego sa-
kramentu małżeństwa. Byłam przekonana, że powrót do mojego męża nie jest możliwy, ponieważ był on 
w długoletnim związku i niedawno urodziło mu się upragnione dziecko. Znajomi wspominali mi również, 
że mąż szybko planuje drugie dziecko. Z drugiej strony ja miałam trójkę dzieci i historię, którą trudno wyba-
czyć. Przy pomocy adwokata kościelnego napisałam pozew i zamierzałam go złożyć. Jednocześnie trafiłam 
na strony Sychar i poznałam treści, które na początku wywołały mój sprzeciw, a potem wiele wątpliwości. 
Mój nowy związek był dla mnie coraz trudniejszy, nie miałam już tej radości z Eucharystii, coraz trudniej 
było mi przystępować do sakramentu spowiedzi. W moich wewnętrznych zmaganiach bardzo pomogła 
mi Maryja. 

Kiedy zaczęłam myśleć o stwierdzeniu nieważności znajomi, zabrali mnie na Jasną Górę. Byłam tam po 
raz pierwszy w życiu. I tam właśnie przed obrazem Matki Bożej usłyszałam jak moje serce wypowiada słowa 
prośby: „Maryjo, uratuj moje sakramentalne małżeństwo!”. Po powrocie chciałam o tym szybko zapomnieć, 
nie pasowało mi to do moich planów i postanowiłam pójść w stronę stwierdzenia nieważności małżeń-
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stwa. Kiedy wniosek leżał gotowy do podpisu zaczęłam odwlekać działania, chciałam być wewnętrznie 
pewna, że moje małżeństwo jest nieważne. Były to dla mnie bardzo trudne chwile, modliłam się, czytałam 
różne materiały i miałam coraz większą pewność, że dla Boga jestem żoną Andrzeja. Pojechałam na reko-
lekcje maryjne do Loretto koło Wyszkowa i tam już całkowicie oddałam się Maryi i usłyszałam, że mam 
męża. Z jednej strony czułam się jakbym skoczyła w przepaść – bo uznając swoje małżeństwo za ważne 
skazywałam siebie na życie w pojedynkę do końca moich dni – z drugiej strony poczułam wszechogarnia-
jący mnie spokój i radość. Założyłam obrączkę. 

Z mężem spotkałam się przypadkowo, w parku, kiedy był na spacerze z dzieckiem. Przeprosiłam go za 
zranienia, które mu zadałam. To pierwsze spotkanie było krótkie. Zaczęłam go coraz częściej widywać i za 
każdym razem byłam szczęśliwa, że mogę go widzieć i mam swoją „tajemnicę” – to, że jest moim mężem. 
Widziałam, że jest ciekawy co się u mnie dzieje. Postanowiłam mu wszystko powiedzieć. Umówiliśmy się na 
długą rozmowę, powiedziałam mu o swoim nawróceniu i moich poglądach na temat naszego małżeństwa. 
Dowiedziałam się, że nie jest szczęśliwy, ale też sprawę naszego małżeństwa uważa za zamkniętą i że czuje 
się zwolniony przeze mnie z przysięgi małżeńskiej. Zaczęliśmy się częściej kontaktować. Czułam, że nasza 
relacja jest coraz głębsza, że nasza miłość ma szansę się odrodzić. Po kilku tygodniach postanowił rozstać 
się z partnerką i zamieszkać ze mną. Dla mnie najbardziej zadziwiająca jest reakcja moich dzieci, które przy-
jęły Andrzeja bardzo naturalnie, jak kogoś kto należy do naszej rodziny, ale długi czas był nieobecny. Od 
początku starałam się rozmawiać z dziećmi i mówić im prawdę, znały Andrzeja z moich opowieści i zdjęć. 
Co więcej dzieci bardzo lubią synka męża, który jest u nas prawie co tydzień. 

Anna

Niedługo po gwałtownym i niespodziewanym rozstaniu z moją żoną związałem się z inną kobietą, którą 
znałem z lat szkolnych. Brnąłem coraz głębiej w związek, w którym nie czułem się dobrze – nie potrafiłem 
tego jednak nazwać i wyrazić. Na siłę starałem się przekonać samego siebie, że jestem szczęśliwy. Napię-
cie narastało, ale wszyscy dookoła mówili, że to normalne, bo przecież nie ma idealnych par. Ja jednak 
pamiętałem, że z moją żoną było nam razem zupełnie inaczej, że my byliśmy szczęśliwi! Te wspomnie-
nia chciałem wyrzucić z pamięci, pragnąłem zapomnieć o żonie. Docierały do mnie informacje o jej życiu, 
o tym, że ma trójkę dzieci i że zawarła ślub cywilny. Uznałem, że ułożyła sobie życie i że ja też powinienem. 
Po kilku latach związku z inną kobietą urodziło nam się dziecko. Byliśmy niezwykle szczęśliwi. Szczęście to 
jednak nie trwało długo. Moja partnerka źle znosiła macierzyństwo. Zaczęliśmy się od siebie coraz bardziej 
oddalać. Mama mojego syna zaczęła uciekać w alkohol. Nie radziłem sobie z tym. Zacząłem żałować, że 
w ogóle wszedłem w ten związek. Wtedy spotkałem przypadkowo moją żonę. W trakcie rozmowy popro-
siła mnie o przebaczenie. Po trzynastu latach od naszego rozstania nie chowałem już urazy. Nie myślałem 
wtedy jeszcze o  możliwości powrotu do sakramentalnego związku małżeńskiego. Coraz więcej jednak 
myślałem o żonie, a w mojej głowie zaczęły odżywać wspomnienia naszego związku. Po miesiącu spotka-
liśmy się ponownie. Rozmawialiśmy trochę dłużej, a ona powiedziała mi, że chciałaby, abyśmy znów byli 
małżeństwem. Zanegowałem. Stwierdziłem, że zbyt dużo czasu upłynęło i zbyt wiele rzeczy po drodze się 
wydarzyło. Przecież ona miała trójkę dzieci z innego związku i ja również miałem dziecko z inną kobietą! 
Jednak już w trakcie spotkania zaczęło się we mnie tlić uczucie, o którym sądziłem, że zgasło całkowicie. 
Z pomocą żony trafiłem na stronę Wspólnoty Sychar i zacząłem zgłębiać nauki Chrystusa na temat związku 
małżeńskiego. Uważałem się za osobę wierzącą, ale tak naprawdę widzę teraz, że tylko dopasowywałem 
wówczas wiarę do swojego postępowania. Powoli zacząłem dostrzegać znaki, które daje mi Bóg i zrozu-
miałem, że jest tylko jedna droga, jaką mogę podążać. Decyzja nie była łatwa, gdyż wiązała się dla mnie 
z koniecznością rozłąki z synem i  widywaniem go tylko w czasie odwiedzin. Wiedziałem również, że moja 
partnerka będzie czuła się skrzywdzona. Musiałem odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Co prawda, moje 
relacje z żoną były bardzo dobre i czułem się tak, jakby nie było między nami całej tej długiej rozłąki, jednak 
obawiałem się reakcji jej dzieci. Moje obawy się nie potwierdziły, wszystko zaczęło się układać. Moja żona 
bardzo szybko zaszła w ciążę i w maju 2015 r. urodziło się nasze pierwsze wspólne dziecko, a w styczniu 
2017 r. drugie. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą nasz związek przetrwa do końca naszych dni. 

Andrzej
Źródło: Forum Pomocy – http://www.archiwum.kryzys.org/viewtopic.php?t=11568

http://www.archiwum.kryzys.org/viewtopic.php?t=11568
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Małżeństwa bez rozwodów
Niezwykła tradycja chorwacka

W Sirokim Brijegu w  Hercegowinie na 13 tysięcy wiernych nie ma ani jednego rozwodu. Jak 
daleko sięga ludzka pamięć, nie rozpadła się tu ani jedna rodzina. Czy Hercegowina cieszy się 
szczególną łaską ze strony Boga? Czy istnieje jakiś cudowny środek przeciw demonowi podziału? 
Odpowiedź jest bardzo prosta. Podczas stuleci pod panowaniem tureckim, a później komuni-
stycznym Chorwaci byli okrutnie prześladowani za wiarę chrześcijańską, z doświadczenia więc 
wiedzieli, że ich zbawienie jest tylko w Krzyżu Chrystusa i nie zależy od projektów rozbrojenia, 
pomocy humanitarnej czy pokojowych traktatów, chociaż i te są potrzebne. Źródłem zbawienia 
jest krzyż. Chorwaci posiadają mądrość i nie dają się oszukać w sprawach dla nich ważnych. Dla-
tego swoje małżeństwa nierozdzielnie wiążą z krzyżem Chrystusowym. Małżeństwo, które rodzi 
życie ludzkie, osadzili na krzyżu, który daje życie Boże.

Gdy pary młodych przygotowują się w Chorwacji do sakramentu małżeństwa, nie mówi się 
im, że znaleźli idealną osobę, najlepszą partię. Nie! Kapłan oznajmia: „Znalazłeś swój krzyż. 
To jest krzyż, żeby go kochać, żeby go nieść, krzyż, którego nie będzie można odrzucić, 
lecz kochać”. Słowa te wypowiedziane we Francji wprawiłyby narzeczonych w osłupienie. Lecz 
w Hercegowinie krzyż przypomina miłość, a krucyfiks jest domowym skarbem.

Narzeczeni, udając się do kościoła, biorą ze sobą krucyfiks, który ksiądz błogosławi. Podczas 
wypowiadania przysięgi małżeńskiej odgrywa on główną rolę. Narzeczona kładzie swoją prawą 
dłoń na krzyżu, a narzeczony – na jej dłoni. Obie dłonie, złączone ze sobą, osadzone są na krzyżu. 
Kaplan kładzie stulę na ich dłoniach, a wówczas wypowiadają oni słowa przysięgi małżeńskiej 
i obiecują sobie wierność zgodnie z rytuałem Kościoła. Małżonkowie nie obejmują siebie, lecz 
krzyż – źródło miłości. Ten, kto widzi ich ręce złączone na krzyżu, rozumie, że jeśli mąż opuści 
swoją żonę lub żona opuści swojego męża, wtedy porzuci krzyż. A gdy ktoś opuścił krzyż, nic mu 
już nie zostaje, stracił wszystko, ponieważ zostawił Jezusa.

Po ceremonii ślubnej małżonkowie zabierają krucyfiks i  umieszczają go na honorowym 
miejscu w domu. To miejsce staje się centrum modlitwy rodzinnej, gdyż są oni przekonani, że 
z tego krzyża zrodzone jest ich małżeństwo i przyszła rodzina.

Gdy pojawiają się problemy, przed tym krzyżem szukają pomocy. Nie idą do adwokata, 
psychologa, wróżbity czy astrologa, żeby uregulować swoje sprawy. Nie, idą do Jezusa, przed 
krzyż. Uklękną i przed Jezusem wyleją swoje łzy, wypłaczą swoje cierpienie, a przede wszyst-
kim wzajemnie sobie wybaczą. Nie zasną z ciężkim, urażonym sercem, ponieważ udali się do 
Jezusa, który jako jedyny ma moc ich zbawić. Będą też uczyli swoje dzieci obejmować krzyż 
każdego dnia, by nie kładły się spać jak poganie, bez podziękowania Jezusowi. Dla dzieci Jezus 
zawsze jest przyjacielem rodziny, którego się szanuje. Żeby czuły się bezpiecznie, nie dostają 
na noc przytulanki, lecz mówią Jezusowi ,,dobranoc” i obejmują krzyż. Zasypiają z Jezusem, nie 
z misiem. Wiedzą, że On trzyma ich w swoich ramionach i nie muszą niczego się lękać, ich lęki 
rozprasza pocałunek dany Jezusowi.

Źródło: SPRAWY RODZINY Kwartalnik Duszpasterstwa Rodzin, Nr 88/4/2009
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Po co żyję? 
Wydaje się, że pytanie tak proste, a  jednak odpowiedź na ten podstawowy problem 
przysparza wielu ludziom niemałych kłopotów. Dla wielu bowiem jedynym sensem życia 
jest byt materialny na ziemi. Można usłyszeć między innymi taką odpowiedź: „żyję po to, aby 
pracować, pracować po to, aby zarobić pieniądze, pieniądz po to, aby żyć...” A po co żyć? I koło 
się zamyka! Można też usłyszeć odpowiedź typu: „żyję dla rodziny, żyję dla zdobycia sukcesu, 
żyję dla zdobycia wiedzy, żyję dla rozrywki”; jednak odpowiedź taka nie jest dla nikogo pełną 
odpowiedzią. Ostatecznie domaga się ona następnego pytania o prawdziwy sens tego życia, 
gdyż każdy myślący człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że można stracić rodzinę, pieniądze, 
sukcesy, a  nawet gdy to wszystko się posiada, przychodzi taki moment kiedy trzeba będzie 
z tej ziemi odejść (umrzeć), zostawiając wszystkich i wszystko.

Cała ludzka bieda polega na tym, że współczesny człowiek nie stawia sobie najważniejszego 
pytania o  sens tego wszystkiego co czyni i  o  celowość własnego życia. Sprawy ziemskie 
tak bardzo pochłaniają jego czas i energię, że nie ma on już sił, aby zastanawiać się nad tym 
problemem. Zostawia to filozofom i tym, którzy jego zdaniem, nie muszą tak gonić i tak zabiegać 
o byt materialny. Ale postawa taka jest błędna i nie przyniesie żadnej korzyści nawet wtedy, gdy 
człowiek zdobędzie cały świat. Jezus Chrystus powiedział wyraźnie: „Cóż bowiem za korzyść 
odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da 
człowiek w zamian za swoją duszę?” (Mt 16,26). A niestety, gonitwa za tym „życiem” niszczy 
człowieka najbardziej, ponieważ nie dba on o prawdziwe życie, o zbawienie własnej duszy. 

Bóg jest miłosierny i chce każdemu pomagać, chce człowieka ratować, aby ten mógł być 
naprawdę szczęśliwy i czyni to na wiele sposobów. A nie ma takiego ludzkiego serca do którego 
by Bóg nie zapukał, lecz człowiek może Bogu odmówić, może Go zlekceważyć i dać bardziej 
posłuch kuszącym podszeptom diabła. Ponieważ Bóg stworzył człowieka z miłości i do miłości, 
dlatego nic nie może uczynić bez zgody swego stworzenia. Bóg jest delikatny i pełen współczucia 
także dla tych, którzy nie przyjmują Go wybierając inną drogę życia – życia w którym nie ma 
życia. 

Jakże wielkim ratunkiem dla wielu jest cierpienie, które nie pozwala już na takie zabieganie. 
Taki człowiek ma wtedy więcej czasu, aby pewne sprawy przemyśleć i  zastanowić się nad 
prawdziwym sensem swego życia. Dopiero wtedy otwierają się jego czy, dopiero wtedy zaczyna 
on myśleć, albowiem wcześniej „myślał” za niego telewizor, „myślała” gazeta, „myśleli” znajomi 
i  inni ludzie, którzy nierzadko dając zły przykład życia pociągali do bezsensownej gonitwy za 
niczym. Wcześniejszy styl życia, do którego człowiek się przyzwyczaił traci teraz wymierny 
sens, traci znaczenie, ponieważ widzi on, jak kruche jest jego życie i  jak w sumie niewiele od 
niego zależy. Teraz rodzą się w nim pytania o sensowność i celowość tego wszystkiego czym żył 
wcześniej, a co też przyczyniło się do jego cierpienia. Ci, którzy są jeszcze „zdrowi” żyją w takt 
kieratu, do którego dali się zaprząc poprzez brak zastanowienia nad tym wszystkim, co czynią 
i za czym gonią. Świat narzucił im styl życia bezmyślnego, a oni jedynie się do tego przystosowali. 
Lecz owocem takiego życia będzie kiedyś rozczarowanie. Czy nie lepiej więc będzie zastanowić 
się wcześniej nad sensem swojej ziemskiej wędrówki? Wszelkie ludzkie plany związane 
wyłącznie z  materialną egzystencją nie mają większego sensu, albowiem nie uwzględniają 
duchowego wymiaru ludzkiego istnienia Dorośli są często jak małe dzieci, które bez przerwy 
chcą zmieniać zabawki. „Zabawki” dorosłych kosztują bardzo dużo, ale nigdy nikogo do końca 
nie uszczęśliwiają, gdyż trzeba będzie również je zostawić. Już starożytni mawiali: „Cokolwiek 
czynisz – patrz końca, czyli czymkolwiek zajmujesz się na tej ziemi, cokolwiek robisz, powinno 
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mieć to wymiar nie tylko ziemski, ale i pozaziemski, albowiem życie nie kończy się na tej ziemi, 
ono jest pewnym etapem, przygotowaniem się do innego życia. 

Każde ludzkie życie musi tu na ziemi zakończyć się śmiercią ciała, gdyż jesteśmy tutaj 
dosłownie na chwilę! Nikt, kto choć trochę używa rozumu nie chce umierać, a właśnie to pra-
gnienie życia najbardziej odzywa się i jest najmocniejsze w momencie śmierci. Tu już nie ma 
„bohaterów”, nikt nie udaje silnego i mądrego i nie powtarza głupot typu: „ja się śmierci nie 
boję”, „ja w  życie pozagrobowe nie wierzę”, teraz jedynym pragnieniem tego człowieka jest 
żyć, żyć, żyć! I faktycznie żyje on dalej, albowiem opuszczenie fizycznego ciała nie jest równo-
czesne ze śmiercią. Żyje on w innej rzeczywistości, w takiej jaką sobie sam przygotował swoim 
życiem na ziemi. Tutaj właśnie najdosłowniej sprawdza się przysłowie: „Jak sobie pościelisz, tak 
się wyśpisz”. Ta nowa rzeczywistość może jednak być bardzo mroczna, pełna lęków, niewie-
dzy i takiego cierpienia, jakiego na ziemi nikt z ludzi nie doznał i nie jest w stanie sobie tego 
wyobrazić. Jak wielki żal mają ci ludzie do siebie samych, że zmarnowali życie, że zmarnowali 
czas, który otrzymali od Boga. „Czas jest surowcem z  którego wykuwamy naszą wieczność” 
(Ojciec Pio). 
 Jak bardzo powinniśmy dziękować Jezusowi Chrystusowi za Jego przyjście na ziemię! Nikt 
inny, a  ale właśnie On-Mesjasz nadał naszemu życiu ostateczny sens i  cel. On, Zbawca ludz-
kości, który powstał z  martwych i  zasiada po prawicy Ojca dał nam wszystkim tą wspaniałą 
nadzieję życia w szczęściu i miłości. To nikt inny, jak właśnie On odpowiedział całej ludzkości 
i każdemu człowiekowi z osobna, po co my żyjemy, jaki jest ostateczny i prawdziwy cel nasze-
go pielgrzymowania po tej małej planecie w  kosmosie. Celem tym jest KRÓLESTWO NIEBIE-
SKIE, które nie ma końca, albowiem w NIEBIE nie ma już śmierci! 
 Niestety całe to dzisiejsze pogańskie zabieganie świadczy tylko o  braku wiary, również 
wśród tych, którzy wyznają tylko ustami, że wierzą w Boga. Za czym tak biec, skoro jutra może 
już nie być, „jutro należy do Boga” (Ojciec Pio). Odpowiedź na sens ludzkiego życia można 
znaleźć tylko w nauce Jezusa Chrystusa. Nikt inny takiej odpowiedzi ludziom nie dał i nie da. 
Każdy, kto wybiera sobie innych nauczycieli, omijając Jezusa Chrystusa, wydłuża sobie drogę 
do własnego szczęścia oraz do poznania prawdy o swoim powołaniu. Tylu już było fałszywych 
nauczycieli, którzy zwiedli nie tylko poszczególne osoby ale i całe narody. Święty Piotr kiedyś 
powiedział„Panie do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 14, 6). 
 Nie było i  nie będzie takiego człowieka, który mógłby to o  sobie powiedzieć. To On 
zaświadczył o  prawdzie swej nauki oddając swoje życie. Każdy więc kto szuka jedynie 
prawdy odnajdzie Boga, odnajdzie tę PRAWDĘ w  nauce Zbawiciela świata. „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje 
i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w To?” (J 11, 25-26). 

Największą ciemnością obecnych czasów jest brak wiary w  życie wieczne i  zaślepienie 
sprawami ziemskimi, które urosły do rangi bóstw. Poświęcanie czasu tym fałszywym bóstwom 
jest przegraną człowieka, ponieważ one kierują go w przepaść bezsensu życia i rozpaczy. Kto 
w porę się nie zatrzyma i nie zastanowi nad swoim losem, ten może stracić wszystko. To jest 
właśnie ta ciemnota i ciemnogród, które niszczą tysiące a nawet miliony ludzkich serc, które nie 
liczą się z Bogiem i Jego nauką. Tacy ludzie nie znają też odpowiedzi na podstawowe pytanie: 
Po co żyję? I nie powiedzą innym o co w życiu chodzi, gdyż sami żyją w kłamstwie. Lepiej więc 
jest słuchać Boga niż ludzi, lepiej mieć jednego i  prawdziwego Mistrza i  Nauczyciela Jezusa 
Chrystusa, który przyniósł nam światło życia wiecznego i  odpowiedział w  pełni na pytanie 
o sens i cel naszej ziemskiej wędrówki. On zmartwychwstał i my też zmartwychwstaniemy! 

o. Wiesław Krupiński SJ
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Fundament małżeństwa
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc 
Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. 

(Mt 19, 6)

Tę część rozważania pragnę poświęcić odpowiedzi na pytanie: Co małżonkowie powinni 
robić, aby się nie rozdzielać? Tak, to właśnie małżonkowie są tymi, którzy „najskuteczniej” 
niszczą jedność swojego związku. Nie zewnętrzne czynniki, albo inne osoby, lecz oni 
sami. I  to wcale nie przez zdrady i  odejścia, lecz poprzez zaniedbywanie tego, co przed 
rozpadem chroni. Rozdzielanie małżeństwa, a więc, tego, co Bóg złączył, przez małżonków, 
dokonuje się poprzez lekceważenie sakramentalności swojego związku. Za fundament 
małżeństwa, wymagający konkretnego zaangażowania, przez które realizuje się jego 
istotę, uznać trzeba: 

• modlitwę małżeńską • wspólny udział w Mszy św. • noszenie obrączki 
• świętowanie rocznicy ślubu • i nieustanną modlitwę za współmałżonka. (…)

Wielokrotnie podczas różnych spotkań małżeńskich wymieniane są także inne 
sposoby wzmacniania fundamentu małżeństwa, urzeczywistniania sakramentalności 
związku. Na zakończenie tego rozważania przedstawię jeszcze te, które, oprócz wyżej 

wymienionych, małżonkowie uznają  
za ważne: 

•	 oddawanie całego życia Jezusowi, 
•	 ciągłe wybaczanie, 
•	 dialog małżeński, 
•	 regularne wspólne korzystanie  

 z sakramentu pokuty, 
•	 częste przypominanie sobie treści  

 przysięgi małżeńskiej, 
•	 patrzenie na współmałżonka  

 oczami Boga, 
•	 życie zgodne z przykazaniami, 
•	 czystość małżeńska, 
•	 codzienny rachunek sumienia, 
•	 katolickie spędzanie świąt, 
•	 stały kontakt ze Słowem Bożym, 
•	 chęć posiadania dzieci, 
•	 bycie we wspólnocie (razem), 
•	 wspólny udział w pielgrzymkach, 
•	 adoracjach i rekolekcjach.

Mieczysław Guzewicz 
„Małżeństwo – tajemnica wielka”, 

www.mojemalzenstwo.pl

MATKA BOSKA LEŚNIOWSKA
Ty coś domem, o którym się śniło

Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece każdziutką miłość

Matko Boska Leśniowska

Fragment pieśni „Matko Boska Leśniowska” z  orato-
rium Zbigniewa Książka „Siedem Pieśni Marii”. W  Le-
śniowie w dniach 13-15 października 2006 roku odbyły 
się pierwsze Sycharowskie ogólnopolskie rekolekcje.

http://www.mojemalzenstwo.pl
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Warsztat rozwoju duchowego  
„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”

www.12krokow.sychar.org

ADRESAT – kto może być uczestnikiem warsztatów?
Osoby:

•	 uwikłane w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich,
•	 zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
•	 z zaniżoną samooceną,
•	 z tendencją do izolowania się,
•	 zależne, szukające uznania za wszelką cenę,
•	 przeżywające lęki, dające się łatwo zastraszyć,
•	 uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne,
•	 przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne,
•	 zranione w dzieciństwie,
•	 posiadające nadmierną potrzebę kontroli,
•	 mające trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca,
•	 pragnące zmiany swego życia na lepsze,
•	 szukające pogłębienia swojej osobistej relacji z Bogiem.

Program rozwoju duchowego dla chrześcijan z elementami psychoedukacji bazuje na 12 Kro-
kach Anonimowych Alkoholików. Osobista i grupowa praca inspirowana jest w znacznym stop-
niu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

Praca z programem „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” obejmuje:

1. Osobistą pracę nad 12 krokami z pomocą materiałów formacyjnych.
2. Rozmowę w grupie o wynikach pracy domowej i o wszystkich wyłaniających się problemach 

i wolnych pytaniach. Spotkania odbywają się co tydzień i trwają po dwie godziny.

Program jest realizowany także w wersji internetowej na Forum Pomocy (www.kryzys.org). 

Oczekiwane cele:

1. Kto jest świadom swoich problemów, temu proponowany program pracy pomoże odna-
leźć się na nowo, uporządkować, zrównoważyć i zrozumieć występujące uczucia, przeżycia 
i doświadczenia.

2. Osoby z  różnorodnymi, ukrytymi dla nich samych problemami przez pracę osobistą 
i w grupie uwrażliwią samych siebie. Skonfrontują się z pytaniem: „Z czego muszę zrezy-
gnować, aby pójść dalej? Jakie szanse rozwoju stoją przede mną?” Nauczą się radzić sobie 
z osobistymi problemami.

3. Osoby pragnące lepiej poznać same siebie i rozwinąć własną osobowość mogą po trakto wać 
biblijne wskazania jako punkt wyjścia do osobistej refleksji i dostrzec rezonans, jaki wywo-
łuje w nich Boże wezwanie. Mogą postawić sobie pytanie i poszukiwać na nie odpowiedzi. 
Właściwą odpowiedź znajdą w refleksji nad słowem Bożym.

Program prowadzi w znacznym stopniu do uporządkowania wewnętrznego i do integracji oso-
bowości.

www.12krokow.sychar.org
http://www. kryzys.org
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Informacje dla prowadzących mityng

Uwagi wstępne
Mityng prowadzi dowolnie wybrany uczestnik spotkania. Tą osobą jest prowadzący. Służbę spra-
wuje najczęściej przez jeden miesiąc albo okres ustalony przez grupę. Prowadzący mityng dba 
o  porządek spotkania i  tylko on lub rzecznik ma prawo przerwania wypowiedzi, jeśli uzna, że 
nie jest ona zgodna z programem, tradycjami lub tematem mityngu. Do prowadzącego należy 
również omówienie spraw organizacyjnych grupy. Przeprowadzeniem zbiórki dobrowolnych dat-
ków zajmuje się skarbnik grupy, który informuje także o stanie kasy grupy. Sprawy organizacyjne 
techniczne i finansowe grupy omawia się na specjalnym mityngu. Mityng taki można organizo-
wać w razie potrzeby lub ustalić, co jaki czas ma się odbywać. Mityng powinien prowadzić rzecz-
nik grupy lub jeden z doświadczonych członków wspólnoty (jeśli grupa nie ma rzecznika).

Rozpoczęcie mityngu
– Mam na imię ……… Witam wszystkich 
przybyłych na dzisiejszy mityng. Proszę 
o  wyłączenie komórek i  urządzeń mogą-
cych rozpraszać naszą uwagę na dzisiej-
szym mityngu. 

Po tym powitaniu odmawiamy modlitwę 
o pogodę ducha. Dalej mityng prowadzi pro-
wadzący przedstawiając się:

– Na imię mam ……… i jestem prowadzą-
cym dzisiejsze spotkanie. 

Pytania do uczestników spotkania:
– Czy jest ktoś po raz pierwszy na mityngu ? 

Jeśli ktoś się zgłasza – prowadzący udziela 
krótkiej informacji o Wspólnocie.
Informujemy nowicjusza, że w  dniu dzisiej-
szym ma prawo do zabierania głosu poza ko-
lejnością, mówienia nie na temat i zadawania 
pytań. Zaznaczamy przy tym, że jest to tylko 
jeden jedyny raz i warto z tego skorzystać.

Zasady obowiązujące na mityngu 
Każdy, kto chce zabrać głos na mityngu, sygnalizuje to poprzez podniesienie ręki. Każdy mówi 
tylko o  własnych doświadczeniach, poglądach i  przemyśleniach, nie teoretyzuje, nie krytykuje 
i nie ocenia wypowiedzi innych, a także nie używa słów my, wy, oni, itp. Nie należy przerywać wy-
powiedzi innym, zadawać w jej trakcie pytań, wypowiadać komentarze. W naszej Wspólnocie nie 
udziela się rad, a więc twoja wypowiedź może ujawniać tylko własne doświadczenia, przeżycia 
i zachowania w sytuacjach podobnych do przedstawionych przez innych uczestników mityngu.

Wszyscy obecni na mityngu są zobowiązani do zachowania anonimowości osób i zasłysza-
nych na mityngu spraw i zdarzeń. JEST TO FUNDAMENTALNA ZASADA WSPÓLNOTY.

Teksty Początkowe
Preambuła Wspólnoty 12 kroków dla chrześcijan
Jesteśmy wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i na-
dzieją, że mogą rozwiązać swój wspólny problem i pomóc innym zdrowieć ze zniewoleń oraz 

Modlitwa o pokój ducha
O Boże, użycz mi pogody ducha,

abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,

i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
Pozwól mi cały ten dzień przeżyć

w świadomości upływającego czasu.
Pozwól mi rozkoszować się chwilą
w świadomości jej ograniczenia.

Pozwól mi zaakceptować konieczność,
jako drogę do wewnętrznego pokoju.

Pozwól mi, za przykładem Jezusa,
przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest,

a nie jakim ja chciałbym, aby był.
Pozwól mi zaufać, że będzie dobrze,
jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę.

Tak będę mógł być szczęśliwy w tym życiu
i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą

w życiu wiecznym.
Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, 
nr 1241(K)2010 (do prywatnego odmawiania).
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wzrastać duchowo. Jedynym wymogiem uczestnictwa w grupie jest chęć rozwoju duchowe-
go. Nie istnieją żadne opłaty za uczestnictwo w grupach, utrzymujemy się, bowiem z własnych 
dobrowolnych datków. Wspólnota 12 kroków dla chrześcijan jest oparta na Piśmie Świętym. 
Naszym najważniejszym celem jest zaprzestanie trwania w zniewoleniu, odrętwieniu i niepo-
radności oraz pomoc innym cierpiącym w zrobieniu tego samego. Większość z nas niechętnie 
przyznawała się do tego, że mamy problem . Nikt, bowiem nie lubi myśleć, że różni się od in-
nych ludzi. Dlatego też, nie dziwi fakt, iż nasze zniewolenia charakteryzowały niezliczone, da-
remne próby udowodnienia, że możemy sami poradzić sobie w problemach. Myśl, że w jakiś 
sposób, pewnego dnia będziemy mogli kontrolować swoje życie jest obsesją każdego znie-
wolonego człowieka. Upieranie się przy tej iluzji jest wręcz zdumiewające. Wielu doprowadziło 
to za bramy więzień, do obłędu, rozpadu więzi, upadku wartości lub śmierci. Nauczyliśmy się 
jednak przyznawać w pełni i w najgłębszych zakamarkach naszego jestestwa, do tego, iż jeste-
śmy bezsilni.

A to jest pierwszy krok w naszym zdrowieniu. Utraciliśmy bowiem kontrolę nad naszym 
życiem. Każdy z nas miewał momenty, kiedy czuł, że odzyskał kontrolę, ale te chwile, zwykle 
krótkie, zawsze zapowiadały jeszcze mniejszą kontrolę, co prowadziło do żałosnej i niepojętej 
demoralizacji. Jesteśmy przekonani, że ludzie tacy jak my znajdują się całkowicie pod wpły-
wem postępującej choroby duszy. Po jakimś czasie jest z nami gorzej, nigdy lepiej. Dlatego 
też, aby prowadzić normalne szczęśliwe życie, staramy się praktykować stosownie do naszych 
zdolności, pewne zasady w naszych codziennych sprawach.

12 kroków ku dojrzałości
1. Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów – i że 

nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem. 
2. Uwierzyliśmy, że moc większa od nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, na ile Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.
5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, i  staliśmy się gotowi zadość- 

uczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych 

przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go 

pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść przesłanie innym lu-

dziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

DWANAŚCIE TRADYCJI (Program Jedności)
Jeżeli chcemy zachować jedność nasze doświadczenia pokazują, że:
1. Nasze wspólne dobro jest najważniejsze, indywidualny rozwój zależy od jedności grupy.
2. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami, oni nie rządzą.
3. Jedynym wymogiem dla członków Wspólnoty 12 kroków dla chrześcijan jest pragnienie 

rozwoju duchowego.
4. Każda grupa powinna rządzić się sama z  wyjątkiem spraw dotyczących innych grup jako 

całości.
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5. Wspólnota ma tylko jeden najważniejszy cel – nieść swoje posłanie do innych, którzy ciągle 
cierpią.

6. Wspólnota nie może nigdy poręczać, finansować i użyczać nazwy żadnym pokrewnym or-
ganizacjom i innym przedsiębiorstwom, tak, aby kwestie finansowe, własnościowe i presti-
żowe nie odwracały nas od najważniejszego celu.

7. Każda Grupa musi być w pełni samowystarczalna, musi odmawiać zewnętrznego wspierania.
8. Powinniśmy pozostać zawsze nie zawodowcami, ale nasze centra usługowe mogą zatrud-

niać specjalnych pracowników.
9. Wspólnota nie może nigdy organizować się w struktury, ale może tworzyć komitety i  ciała 

usługowe bezpośrednio odpowiedzialne przed tymi, którym służą.
10. Wspólnota nie zajmuje stanowiska w żadnych sprawach zewnętrznych, stąd nazwa wspól-

noty nie może być wciągnięta w żadną publiczną dyskusję.
11. Nasza polityka wobec środków masowego przekazu powinna polegać bardziej na przycią-

ganiu niż promocji; powinniśmy zawsze zachować osobistą anonimowość w stosunku do 
prasy, radia, filmu i telewizji.

12. Pismo Święte jest duchową podstawą programu Wspólnoty przypominając nam zawsze, 
aby przedkładać zasady nad sprawy osobiste.

Dzielenie się doświadczeniem i nadzieją
Po odczytaniu tekstów początkowych prowadzący pyta:

– Czy jest na mityngu ktoś, kto ma jakiś problem lub radość, którym chciałby się podzielić lub 
omówić na mityngu? (Jeżeli tak, to przedstawia go i omawia w pierwszej kolejności).

– Czy ktoś z obecnych chciałby zaproponować dodatkowy temat mityngu? (Jeśli nie, prowa-
dzący przystępuje do ustalonego wcześniej przez grupę tematu lub podaje temat przygotowa-
ny przez siebie). 

Wskazane jest, aby wypowiedzi wiązać z programem i tradycjami, tam szukać wskazówek 
i  rozwiązań, a  także, aby zabierali głos wszyscy uczestnicy spotkania. Sugeruje się także po-
mityngowe spotkania uczestników dla przyjacielskiej wymiany w luźnej dyskusji odczuć i po-
glądów.

Zakończenie mityngu (tekst końcowy): 
– Zdajemy sobie sprawę, że wiemy niewiele. Bóg będzie coraz pełniej wyjawiał Swoją wolę To-

bie i nam. Pytaj Go podczas porannej medytacji; co możesz zrobić każdego dnia dla kogoś, kto jesz-
cze jest chory. Jeśli twoje sprawy są uporządkowane otrzymasz odpowiedź. Oczywiście nie możesz 
podzielić się czymś, czego sam jeszcze nie masz. Bacz na to, aby twoja więź z Bogiem była właściwa, 
a tobie i wielu innym przydarzą się wielkie rzeczy. Dla nas jest to Wielka Prawda. Oddaj się Bogu na 
ile Go sam pojmujesz. Wyznaj Bogu i współbraciom swoje winy. Uporządkuj swoją przeszłość. 
Dziel się tym, co odkrywasz i dołącz do nas. Będziemy z tobą w Wspólnocie Ducha i z pewnością 
spotkasz niektórych nas na Drodze Szczęśliwego Przeznaczenia. 
(Zamiast tekstu końcowego można np. przeczytać desideratę – www.desiderata.pl)
Na zakończenie mityngu chwytamy się za ręce i żegnamy słowami:

– Do zobaczenia w następny ………. (w miejsce kropek wstawiamy dzień tygodnia w któ-
rym odbywają się mityngi).

Zapraszamy również na mityngi „12 kroków dla chrześcijan” na Skype – informacja 
na stronie www.mityng.sychar.org 

http://www.desiderata.pl
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Miłość wszystko przetrzyma…
Renata Zuzanna Jarosik

Każdy z  nas chce być kochany i  chce kochać. Szukamy miłości u  człowieka i  chcemy ją 
dawać także człowiekowi. W  pierwszych etapach miłość koncentruje się bardziej na 
doznaniach zmysłowych, potem powinna stawać się postawą życiową, polegającą 
zgodnie z  Pismem Świętym na niewyrządzaniu bliźniemu zła, jak również czynieniu 
dobra osobom bliskim. Ideałem byłoby dojście do takiej postawy miłości, o  jakiej 
pisze św. Paweł w  Liście do Koryntian, w  którym to miłość jest cierpliwa, łaskawa, 
wszystko znosi, wszystko przetrzyma, nie szuka swego, nie dopuszcza się bezwstydu  
(1 Kor 13, 1n).

Każdy z nas jednak ma oczy i uszy. Widzi i słyszy, co się wokół dzieje. Nie tylko wokół, ale 
przede wszystkim w nim samym i we własnej rodzinie. Wiemy, jak na co dzień traktujemy 
samych siebie i osoby nam bliskie. Problemy dnia codziennego bardzo często rozwiązu-
jemy krzykiem, agresją słowną lub fizyczną. Na siłę chcemy zmieniać to, co zewnętrzne: 
męża, żonę, szefa, szefową, dzieci, uczniów, kolegę, koleżankę i  każdego, kto nie pasuje 
do naszej wizji świata, zachowania, postępowania. Na co dzień przeżywamy lęki związane 
z różnymi postaciami zagrożenia. Mogą to być lęki przed odrzuceniem, przed utratą akcep-
tacji, przed krytyczną oceną drugiego człowieka. Nie mając w sobie siły i poczucia własnej 
wartości, próbujemy na różne sposoby ukryć prawdę o samych sobie, płacąc za to wysoką 
cenę utraty zdrowia, niekiedy z lęku tracimy przyjęte do tej pory wartości i postępujemy 
niezgodnie z chrześcijańskim systemem wartości. Jakże często nasze nieuporządkowane 
emocje, zranienia, nagromadzone latami poczucie krzywdy prowadzą nas do różno-
rakich nałogów. Nie tylko tych, których zewnętrzne objawy są bardzo widoczne, jak np. 
alkoholizm, przyjmowanie narkotyków czy palenie papierosów. Mogą to być uzależnienia 
wszelkiej maści, uzależniamy się od drugiego człowieka, kawy, słodyczy, internetu, także od 
swoich emocji typu złość lub nienawiść. Szukamy winnych naszej sytuacji, bo nie jesteśmy 
w stanie przyjąć prawdy, iż to my sami wpędziliśmy siebie w nałóg, w zniewolenie, w nasze 
osobiste dno lęku lub krzywdy. Łatwo przyjmujemy wówczas rolę ofiary, wchodzimy w rolę 
osoby pokrzywdzonej. Zrzucając emocjonalnie winę na kogoś lub na tzw. sytuację, nie po-
dejmujemy próby wyjścia z naszego dna, próby zmiany. Zmiany nie kogoś zewnętrznego, 
lecz zmiany jedynej osoby, na którą mamy jakikolwiek wpływ. Zmiany samego siebie. 

Jaki związek może mieć to z miłością? Z tą prawdziwą miłością zdolną do ogromnych 
poświęceń? Jezus Chrystus przekazuje nam na ten temat mocną i wymagająca naukę. Za-
warł On ją w  przykazaniu miłości Boga i  bliźniego. „Będziesz miłował Pana, Boga swego 
z  całego serca swego, z  całej duszy swojej i  ze wszystkich sił swoich, a  bliźniego swego 
jak SIEBIE SAMEGO.” W przykazaniu tym na pierwszy plan wysuwa się to, co powiedziane 
jest na końcu – jak siebie samego. Co to znaczy – otóż znaczy to tyle, że tak jak traktuję 
siebie, jak odnoszę się do siebie, jaki jestem sam dla siebie – taki(a) będę dla bliźniego. 
Jest w  tym przykazaniu zawarty wymóg pracy nad sobą, nad swoim charakterem, nad 
zmianą samego siebie. To, co mamy wewnątrz nas samych, przekazujemy innym. Nie może 
więc być mowy o miłości do Boga i drugiego człowieka, jeśli nie pracujemy nad postawą  
miłości wobec samego siebie. Nie chodzi tu bynajmniej o rozwijanie egoizmu, lecz o pracę 
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nad sobą w  kierunku pełnej dojrzałości emocjonalno-duchowej. Pracę nad sobą przez 
poznawanie prawdy o  sobie, oddawanie swoich problemów Bogu i  współpracę z  Nim 
przy porządkowaniu naszych wewnętrznych śmieci. Można porównać to do biblijnego 
powstania ze snu i powiedzieć za św. Pawłem: „Teraz zaś nadeszła dla was godzina powstania 
ze snu.” (Rz 13, 11), aby widzieć Chrystusa i za Nim podążać: „Zbudź się o śpiący i powstań 
z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” (Ef 5, 14).

Programem, który pozwala na przyjęcie takiej postawy względem samego siebie, jest 
program „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”. Program ten w Warszawie zapoczątko-
wała Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jako konkretną pomoc małżonkom będącym 
w kryzysie małżeńskim. Skierowany on jest jednak do wszystkich osób, które widzą, iż nie 
radzą sobie ze swoimi problemami czy to w relacjach małżeńskich, czy w pracy, czy w jakiej-
kolwiek innej dziedzinie życia i chcą wyjść ze swoich trudnych sytuacji, zaczynając zmiany od 
siebie. Istotą tego programu jest stawanie w prawdzie, nie zaś „stawianie innych w prawdzie”. 
Oznacza to, iż każdy z  członków grupy warsztatowej dzieli się własnymi doświadczenia-
mi, przeżyciami, emocjami, mówiąc o sobie, nie zaś np. o swoim współmałżonku. Bardzo 
ważnym, właściwie nieodzownym elementem pracy w programie jest uznanie własnej bez-
silności wobec nurtujących i dokuczających problemów. Zgoda na fakt, iż sami z siebie nie 
jesteśmy w stanie poradzić sobie z własnymi problemami, lękami, krzywdami, nieprzebacze-
niem, nieuporządkowanymi emocjami. Akceptacja tego i ufne oddanie naszych problemów 
Chrystusowi zrzuca nas niejako z tronu pychy, na którym siedząc zakochani we własnej złud-
nej sile, nie wpuszczamy Go do naszego życia twierdząc, iż poradzimy sobie sami. Okazuje 
się jednak, iż nie kończy się wtedy pasmo krzywd wyrządzanych sobie, rodzinie, dzieciom. 
Oddanie się Jezusowi Chrystusowi, powierzenie się Jemu owocuje wewnętrznym spoko-
jem i ufnością, że poradzi On sobie z moją słabością, nałogiem, uzależnieniem. Pod Jego 
czujnym, kochającym płaszczem mogę podjąć dalszą pracę poznawania siebie i  zmiany  
siebie. 

Program 12 kroków dla chrześcijan obejmuje następujące etapy podróży ku wolności, 
o której wielokrotnie mówił św. Paweł, iż to ku niej wyswobodził nas Chrystus przez wciele-
nie, śmierć i zmartwychwstanie (por. Gal 5, 13):

 1. Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów – 
i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem. 

 2. Uwierzyliśmy, że moc większa od nas samych może przywrócić nam duchowe  
zdrowie.

 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, na ile Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.
 5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i  drugiemu człowiekowi istotę naszych  

błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, i  staliśmy się gotowi zadośćuczynić im 

wszystkim.
 9. Zadość uczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem 

tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
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 10. Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błę-
dów.

 11. Dążyliśmy przez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go 
pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnie-
nia.

 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść przesłanie innym 
ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Każdy z  programowych kroków, zawarty w  specjalnie do tego przygotowanym 
podręczniku, zaopatrzony jest w cytaty biblijne, głównie fragmenty Ewangelii oraz listów 
św. Pawła. Wszystkie kroki i  zawarte w  nich rozważania kierują nasz duchowy wzrok ku 
Chrystusowi. Bowiem celem programu jest uzdrowienie i bliskość z Jezusem Chrystusem, 
który jest jedynym prawdziwym Uzdrowicielem duszy i  ciała, jedynym rozwiązaniem 
problemów człowieka. Przez pracę nad sobą, przez modlitwę i  medytację dążymy do 
tego, by za św. Pawłem móc powiedzieć: „Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” 
(Gal 2, 20). Uczestnicząc w programie, należy mieć świadomość, iż to Chrystus nas uzdrawia 
i uwalnia od wewnętrznych powikłań, zranień i to On nas prowadzi ku zbawieniu. 

W  programie mogą brać w  udział osoby dorosłe bez względu na wiek. Szczególnie 
polecany jest dla osób uwikłanych w konflikty rodzinne, zmagających się z wewnętrznymi 
trudnościami, skłonnych do izolowania się, lękliwych, zranionych w  dzieciństwie lub po 
prostu chcących zmiany swego życia na lepsze. Udział w  warsztatach zakłada pewną 
gotowość i  otwartość do dzielenia się swoimi przeżyciami w  grupie. Przy determinacji 
i  zaangażowaniu w  pracę z  programem można oczekiwać, iż owocem podjęcia pracy 
w warsztacie 12 kroków będzie większe zrozumienie siebie, swoich uczuć, przywrócenie 
spokoju i pogody ducha, poprawa relacji w rodzinie i większa wewnętrzna wolność. Jednym 
słowem – nawracanie się, które jest procesem, codziennym wybieraniem drogi podążania za  
Chrystusem. 

Jezus Chrystus mówi w objawieniu zapisanym w Apokalipsie: „Oto stoję u drzwi i koła-
czę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on 
ze Mną” (Ap 3, 20). Jan Paweł II zaś wielokrotnie nawoływał w swoich przemówieniach „Nie 
lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Warto zawalczyć o miłość, o miejsce 
dla Chrystusa w życiu, nie zaś uciekać od problemów w nałogi i krzywdy. Osobom zaintere-
sowanym udziałem w warsztacie 12 kroków polecam stronę internetową www.12krokow.
sychar.org. Znajdą tam Państwo wszelkie potrzebne informacje odnośnie do samego pro-
gramu, jak również zapisów do udziału w warsztacie. 

www.12krokow.sychar.org
www.12krokow.sychar.org
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Ruch Wiernych Serc (RWS)
www.rws.sychar.org

Ruch Wiernych Serc powstał w Dniu Najświętszego  Serca Pana Jezusa – 30 maja 2008 
roku, w oparciu o Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR. Ruch Wiernych Serc jest jed-
nym z   dzieł Wspólnoty, która przyjmuje zgłoszenia  nowych członków, prowadzi Księgę 
Wiernych Serc oraz publikuje świadectwa i  artykuły zachęcające do trwania w  wierności 
i   przezwyciężania kryzysów zgodnie z   zamysłem  Bożym. RWS powstał we współpracy 
z dwumiesięcznikiem „Miłujcie się!”.

Dla kogo jest RWS?

Ruch Wiernych Serc jest dla małżonków sakramentalnych przeżywających kryzys w mał-
żeństwie na każdym jego etapie, gdy:

•	 są razem,
•	 są w separacji,
•	 są po rozwodzie,
•	współmałżonek po rozwodzie wchodzi w nowy związek (także w sytuacji, gdy w tym 

nowym związku pojawiają się dzieci).
Dla wszystkich małżonków, którzy poważnie traktują sakrament małżeństwa i przysięgę 
małżeńską złożoną w dniu ślubu i umacniając się Bożą łaską płynącą z sakramentu mał-
żeństwa decydują się żyć w miłości i wierności do współmałżonka aż do śmierci.

Jak wstąpić do RWS?

Zgłoszenia do RWS przyjmowane są za pomocą formularza elektronicznego na stronie 
www.rws.sychar.org/deklaracja.

1. Osoby zdecydowane wstąpić do RWS powinny podpisać się odpowiedzialnie pod na-
stępującą deklaracją:

Deklaracja wierności – przynależności do Ruchu Wiernych Serc
Jako członek Ruchu Wiernych Serc podpisuję się pod następującym zobowiązaniem:

Uznaję małżeństwo sakramentalne jako nierozerwalne przymierze i decyduję się bezwa-
runkowo swoją postawą pragnąć i  świadczyć dobro dla mojego męża/mojej żony. W  głębi 

www.rws.sychar.org
http://www.rws.sychar.org/deklaracje
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serca jestem przekonany/na o ważności swojego sakramentalnego małżeństwa i pragnę wy-
trwać w wierności, wywiązując się z zobowiązań złożonych w przysiędze małżeńskiej. Ufam, 
że tylko z  Bożą pomocą przy aktywnej współpracy z  łaską wypływającą z  mocy sakramentu 
małżeństwa (przymierza z Bogiem), zarówno moje jak i inne sakramentalne małżeństwa mają 
szanse być uzdrowione, a w przypadku zdrowych związków – wzajemne relacje małżeńskie po-
głębiane i udoskonalane.
W związku z powyższym, deklaruję, że:

•	 W  każdej sytuacji jestem otwarty na pojednanie ze współmałżonkiem i  jego powrót 
(w przypadku opuszczenia), przebaczając mu aktem woli i prosząc o przebaczenie. 

•	 Nie jestem zainteresowany/a występowaniem do Sądu Cywilnego z pozwem o rozwód. 
W sytuacji, kiedy zostanę wezwany przed Sąd Cywilny bądź Sąd Biskupi z wniosku współ-
małżonka, stawię się i będę świadczył o prawdzie, o swojej miłości i wierności do współ-
małżonka.

•	 W sytuacji, gdyby współmałżonek sam wystąpił do Sądu Cywilnego z pozwem o rozwód, 
nie wyrażę zgody na rozwód, a jedynie w skrajnych uzasadnionych przypadkach mógł-
bym/mogłabym wystąpić, bądź wyrazić zgodę na separację.

•	 Nie będę używał/a zwrotów „mój były mąż”, „moja była żona”, które zakłamują prawdę 
o małżeństwie sakramentalnym i mogą ranić innych małżonków, w tym przede wszyst-
kim samego Pana Jezusa.

•	 Będę się wyrażał/a z szacunkiem i życzliwością o moim sakramentalnym współmałżonku. 
Ponadto zobowiązuję się:

•	 Nosić na palcu poświęconą ślubną obrączkę.
•	 Żyć w łasce uświęcającej, rozwijając żywą relację z Panem Jezusem.
•	 Często przystępować do Komunii Świętej i regularnie czytać Biblię.
•	 Modlić się codziennie wzbogacając swoją modlitwę np. takimi modlitwami jak: „Modli-

twą o odrodzenie małżeństwa” (dla szczęśliwych małżonków, bądź po kryzysie np. „Mo-
dlitwą Małżonków”), „Modlitwą o siedem darów Ducha Świętego” oraz „Aktem poświę-
cenia się Niepokalanemu sercu Maryi” .

•	 Powierzać siebie i bliskich w „Koronce do Bożego Miłosierdzia” i w „Różańcu Świętym” 
(w miarę możliwości – również codziennie).

Mam świadomość, że w każdej chwili mogę wystąpić z Ruchu Wiernych Serc, gdyby okazało 
się, że w jakimś czasie nie mogę się wywiązać z któregokolwiek punktu tej deklaracji.

2. Wstępujący do Ruchu Wiernych Serc w dniu, w którym podpisuje powyższą deklarację 
powinien:

•	 Być w stanie łaski uświęcającej.
•	 Przyjąć Komunię Św.
•	 Całym sercem zawierzyć Jezusowi i wyznać ustami wierność Jemu, odczytując akt 

zawierzenia („Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi” i „Modlitwę zawie-
rzenia Panu Jezusowi i Matce Bożej”).

3. Członkowie RWS są wpisywani do Księgi Wiernych Serc i  mogą otrzymać specjalne 
błogosławieństwo – www.rws.sychar.org/blogoslawienstwo.

http://www.rws.sychar.org/blogoslawienstwo
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Akt zawierzenia (w stanie łaski uświęcającej)  
przy wstąpieniu do ruchu RWS 

odnawiany w codziennej modlitwie

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, na swoją Matkę i Panią. Z ca-
łym oddaniem i  miłością powierzam i  poświęcam Tobie swoje ciało i  swoją duszę, wszystkie 
swoje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, a także zasługi swoich dobrych uczynków przeszłych, 
teraźniejszych i  przyszłych. Tobie zostawiam całkowite i  pełne prawo dysponowania mną jak 
niewolnikiem oraz wszystkim, co do mnie należy, bez zastrzeżeń, według Twojego upodoba-
nia, na większą chwałę Bożą teraz i na wieki. Amen

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1242(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

Modlitwa zawierzenia Panu Jezusowi i Matce Bożej

Panie Jezu, oddaję Ci nasze małżeństwo.
Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i  umocniłeś nasz 

związek sakramentem małżeństwa, jednak w  tej chwili nasze małżeństwo potrzebuje 
uzdrowienia.

Oddaję Ci, Panie, swoją duszę i ciało, swoją pamięć i rozum. Proszę, naucz mnie kochać 
żonę (męża) i dzieci miłością, która pochodzi od Ciebie.

Jezu Chryste, daj nam obojgu serca czyste na wzór Twojego.
Pozwól mi dochować wierności w trudnej sytuacji i daj mi łaskę, abym mógł (mogła) 

przebaczyć swojej żonie (swojemu mężowi) wszystkie zranienia i krzywdy. Abym nie traci-
ł(a) nadziei na pojednanie (w przypadku separacji, rozwodu).

Oczyszczaj moje myśli, abym trwał(a) w wierności i miłości. Niech mi w tym pomaga 
częste uczestnictwo we Mszy świętej i  przyjmowanie Twego Najświętszego Ciała oraz 
codzienny różaniec i  koronka do Bożego miłosierdzia, a  każdy cięższy upadek niech 
będzie zaraz wyznawany w  sakramencie pojednania. Daj, bym stale umacniał(a) się 
łaską sakramentu małżeństwa. Panie Jezu, bądź jedynym Panem mojego życia. Ucz mnie 
zdobywać umiejętność kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i  emocji, aby moja 
miłość do żony (męża) była trwała i wierna aż do śmierci, jak w dniu zaślubin.

Oczyszczaj moją miłość z wszelkiego egoizmu, bym zawsze umiał(a) przebaczać, nie 
chował(a) uraz i umiał(a) modlić się za siebie. Postanawiam nigdy nie czytać, nie kupować 
i  nie oglądać czasopism, programów ani filmów o  treściach pornograficznych, aby 
zachować czystość serca.

Proszę Cię, Panie, o pomoc, abym unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, zniewala i zachę-
ca do złego. Amen.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do jedynego źródła miłości w na-
szym małżeństwie – do Jezusa, abym zawsze Mu ufał(a) i wierzył(a). Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 02.09.2010, nr 1687(K)2010 (do prywatnego odmawiania)
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Modlitwy członków RWS  
zalecane do codziennego odmawiania

Modlitwa o odrodzenie małżeństwa

Panie Jezu, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dzię-
kuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek sa-
kramentem. Panie Jezu, w  tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś 
je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma 
rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię: 

•	 o dar szczerej rozmowy,
•	 o „przemycie oczu”, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości, która „nie pa-

mięta złego” i „we wszystkim pokłada nadzieję”,
•	 o odkrycie – pośród mnóstwa różnic – tego dobra, które nas łączy, wokół którego 

można coś zbudować (zgodnie z radą Apostoła: zło dobrem zwyciężaj),
•	 o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, 
•	 o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore, 
•	 o uwolnienie od nałogów i złych nawyków.

Niech w  naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja. Niech nasza relacja odrodzi się 
i  ożywi, przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Panie Jezu, 
i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu i błogosła-
wię w całym moim życiu. Amen. 

Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Je-
zusem i Maryją – wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem. Powierzam Ci 
również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę – módl 
się za nami wszystkimi! Amen.
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1243(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspie-
rając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary:
1. Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże.
2. Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.
3. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat, dostrzegał w nim dzieło Twojej do-

broci i mądrości, i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie 
moje pragnienia.

4. Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział, jak postąpić.
5. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.
6. Proszę o dar pobożności, abym chętnie przebywał z Tobą w modlitwie, abym patrzył 

na ludzi jak na braci, a na Kościół jako miejsce Twojego działania.
7. Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który obraża Ciebie, Boga 

po trzykroć Świętego. Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1244(K)2010 (do prywatnego odmawiania)
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Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, na swoją Matkę i Panią. 
Z  całym oddaniem i  miłością powierzam i  poświęcam Tobie swoje ciało i  swoją duszę, 
wszystkie swoje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, a także zasługi swoich dobrych uczyn-
ków przeszłych, teraźniejszych i  przyszłych. Tobie zostawiam całkowite i  pełne prawo  
dysponowania mną jak niewolnikiem oraz wszystkim, co do mnie należy, bez zastrzeżeń, 
według Twojego upodobania, na większą chwałę Bożą teraz i na wieki. Amen

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1242(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele broń nas w  walce. Przeciw niegodziwości i  zasadzkom złego 
ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska 
niebieskiego, szatana i  inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą 
strąć do piekła. Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1245(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

Inne modlitwy dla małżonków

Modlitwa małżonków (I)

Boże, w  majestacie nieskończony, który 
stworzyłeś nas na swoje podobieństwo, 
pomóż nam dostrzegać w sobie Twój obraz 
i  szanować siebie. Miłości niepojęta, który 
w  Synu swoim umiłowałeś nas do końca, 
wzmacniaj w nas miłość, ślubowaną przed 
Twoim ołtarzem, aby w  nas nieustannie 
wzrastała, abyśmy miłując się wzajemnie, 
szukali Twojej woli na każdy dzień. Boże 
zawsze wierny swoim obietnicom, wieczny 
i niezmienny, wzmacniaj nasze słowo wier-
ności małżeńskiej, aby nie zwyciężyła nas 
słabość, aby niebezpieczeństwa nas nie po-
konały, ale by jaśniała wierność w  naszym 
związku ku Twojej chwale i naszemu dobru. 
Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z  dnia 
28.06.2010, nr 1246(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

Modlitwa małżonków (II)

Panie, kochamy się i  dlatego jesteśmy 
szczęśliwi tak, jak jesteśmy szczęśliwi ko-
chając Ciebie. Nasza miłość czasami błądzi. 
Prosimy więc Cię o pomoc w dotrzymywa-
niu naszych zobowiązań uczciwości, wier-
ności i  wzajemnego odnajdywania siebie. 
Nie pozwól, aby nasze gesty miłości były 
wyrazem małostkowości czy egoizmu. Nie 
chroń nas przed trudną miłością, ale prze-
strzegaj, kiedy wystawiamy na próbę Twoją 
cierpliwość. Tobie ofiarujemy nasz zapał, 
siłę naszej miłości, świadectwo naszego 
małżeńskiego powołania. Wyznajemy, że 
jesteśmy mocni naszą wiarą w Ciebie, który 
jesteś Miłością. We wszystkim Ty bądź na-
szym Ojcem i Ojcem naszych dzieci. Amen.
Matko Boża i  Matko Nasza, chcemy żyć, 
wzorując się na Twoim całkowitym posłu-
szeństwie wobec woli Ojca, Tobie powie-
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rzamy naszą miłość; niech każdy jej gest 
będzie odbiciem wierności. Wyjednaj nam 
moc Ducha Świętego, kiedy poczujemy się 
zmęczeni i  osłabieni. Bądź zawsze blisko 
nas, Matko! Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z  dnia 
28.06.2010, nr 1247(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

Modlitwa w kryzysie małżeńskim

Ojcze nasz, zwracam się z pokorną i żarliwą 
prośbą do Ciebie. Tyś nas połączył nieroze-
rwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, 
abyśmy temu związkowi zostali wierni aż 
do śmierci. Boże, pospiesz na pomoc sercu 
memu, uczyń je przez to cierpienie mniej sa-
molubnym. Poznaję coraz lepiej, jak trudny 
jest stan małżeński i jak niedoskonały(a) jesz-
cze jestem. Uczyń mnie wielkodusznym(ą), 
bym umiał(a) przebaczać. Daj mi cierpli-
wość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz. 
Spraw, by w codziennych trudnościach i do-
świadczeniach moja miłość wzmacniała się 
i  dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę 
zostać wiernym(ą) do końca. Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z  dnia 
28.06.2010, nr 1248(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

Modlitwa za małżonka(ę),  
który(a) mnie opuścił(a)

Dziękuję Ci Panie Jezu, że dałeś mi N za 
małżonkę(a). Byłem sam(a), a Tyś przywiódł 
ją(go) do mnie, ofiarowałeś mi jej (jego) mi-
łość: bądź błogosławiony! My jednak stali-
śmy się niewierni wobec tego przymierza 
i odwróciliśmy się od siebie. 
Wierzę, że mimo separacji nadal istnieje na-
sza jedność; każdego dnia powtarzam TAK 
łasce sakramentu, który nas ze sobą łączy. 
Pojednaj nas Panie Jezu!
Ofiarowuję Ci całe cierpienie, które wypły-
wa z  tego doświadczenia, dla zbawienia 

naszego związku i  wszystkich rozbitych 
małżeństw. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Two-
je nieskończone miłosierdzie, za płomień 
Twojej Miłości. Bądź błogosławiony, Jezu. 
Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z  dnia 
28.06.2010, nr 1249(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

Modlitwa o łaskę wierności

Panie Boże, prosimy Cię o łaskę dochowania 
wierności słowu danemu w  dniu naszego 
ślubu. Spraw, abyśmy w  dniach pomyślno-
ści wspólnie Ci dziękowali, a  w  chwilach 
smutku razem dźwigali nasz krzyż. Niech 
Twoja wierność wobec człowieka będzie 
dla nas wzorem i źródłem mocy, a zarazem 
szkołą naszej wzajemnej wierności. Daj 
nam, byśmy przez nierozerwalną więź, któ-
ra jednoczy nasze serca, dawali świadectwo 
Twojej bezgranicznej miłości, a po wspólnie 
przebytej drodze naszego życia osiągnęli 
koronę wiecznej chwały, przyobiecaną tym, 
którzy dochowują wierności aż do końca. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z  dnia 
28.06.2010, nr 1250(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

Modlitwa do Patronki Ruchu  
Wiernych Serc – Matki Bożej Gidelskiej

Matko Boża Gidelska, Nasza Patronko, dzię-
kujemy Ci, że polecasz nas Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa.
Chroniąc nas, Matko spraw, abyśmy nie-
ustannie uczyli się czystości, pokory, 
wierności oraz uczciwości małżeńskiej, za-
wierzając wszystkie nasze sprawy niezgłę-
bionej miłości Bożej. Niech przez Twoje 
wstawiennictwo Bóg Ojciec dokonuje wiel-
kich cudów w naszych sercach.
Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z  dnia 
02.09.2010, nr 1688(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

Zapraszamy na codzienne modlitwy na Skype: www.skype.sychar.org.

www.skype.sychar.org
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Uzdrawiająca siła przebaczenia
Clendenen Avis, Martin Troy, wydawnictwo WAM

Wydawnictwo WAM opublikowało książkę pt. „Uzdrawiająca siła przebaczenia”, którą napisało 
dwóch amerykańskich teologów: Avis Clendenen i Troy Martin. Dzieło składa się z dziesięciu roz-
działów. Pierwszy przedstawia czytelnikowi trzy sytuacje życiowe, związane z krzywdą i trudno-
ścią przebaczenia. Rozdział drugi mówi o międzyosobowych i wewnątrzpsychicznych modelach 
przebaczenia. Trzeci ukazuje człowieka z  perspektywy teologicznej – jako obraz Boży, a  także 
istotę uwikłaną w rzeczywistość grzechu i obdarzoną łaską wyzwolenia. Rozdziały czwarty i pią-
ty zajmują się zagadnieniem konfrontacji jako właściwej postawy w sytuacji doznanej krzywdy. 

Upomnienie braterskie
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz 
swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie 
dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościoło-
wi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. (Mt 18,15-20)
Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust 
napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: „Występny musi 
umrzeć” – a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu 
swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś 
występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to 
on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę. (Ez 33,7-9)

Z drugiej strony, małżeństwo dwojga ochrzczonych jest realnym symbolem zjednoczenia Chrystusa z Ko-
ściołem, zjednoczenia nie czasowego czy „na próbę”, ale wiernego na całą wieczność; pomiędzy dwojgiem 
ochrzczonych nie może więc istnieć inne małżeństwo, aniżeli nierozerwalne.

Jan Paweł II, Familiaris Consortio, 80

Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, dlatego w wątpliwości należy uważać je za ważne, dopóki nie 
udowodni się czegoś przeciwnego.

Kanon 1060 Kodeks Prawa Kanonicznego 

Chęć ustalenia ostatecznych kryteriów dopuszczania do zawarcia ślubu w Kościele, które by brały pod uwagę 
stopień wiary nowożeńców, zawiera w  sobie, niezależnie od wszystkiego, wielkie niebezpieczeństwa. Przede 
wszystkim ryzyko bezpodstawnych i  dyskryminujących osądów; następnie ryzyko wywołania wątpliwości 
co do ważności małżeństw już zawartych, z  wielką szkodą dla wspólnot chrześcijańskich, oraz nowego, 
bezpodstawnego niepokojenia sumień małżonków; popadłoby się w niebezpieczeństwo kwestionowania czy 
też poddania w wątpliwość ważności sakramentalnej wielu małżeństw braci odłączonych od pełnej komunii 
z Kościołem katolickim, stając w ten sposób w sprzeczności z tradycją kościelną.

Jan Paweł II, Familiaris Consortio, 68

•  R E C E N Z J A  •  R E C E N Z J A  •  R E C E N Z J A  • 
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Autorzy przedstawiają konfrontację z punktu widzenia psychologii, 
Biblii i  teologii. Rozdziały szósty i  siódmy omawiają skruchę jako 
wstępny etap przebaczenia. Jeden przedstawia biblijne spojrze-
nie na tę problematykę, drugi podaje komentarz psychologiczny 
i  teologiczny. Rozdział ósmy zajmuje się poglądem o  przenosze-
niu odpowiedzialności za doznane krzywdy na Boga oraz uzasad-
nia uzdrowienie duchowe otrzymane tą drogą. Rozdział dziewiąty 
omawia sytuację zranień i niedokończonych uzdrowień z powodu 
śmierci. Przy tej okazji podejmuje zagadnienie czyśćca. Rozdział 
dziesiąty, nawiązując do historii przedstawionych w  rozdziale 
pierwszym, dokonuje podsumowania całości rozważań.

„Uzdrawiająca siła przebaczenia” jest niezwykle interesującym 
opracowaniem kwestii relacji międzyosobowych. Autorzy wni-
kliwie badają sytuacje przeżywania cierpienia spowodowanego 
krzywdą. Poszukują sposobu na uwolnienie od bólu wewnętrznego. Opisują metody stosowane 
w psychologii oraz analizują ich efekty. Następnie przypominają sytuacje biblijne, w których jest 
mowa o doznanych krzywdach. Dochodzą do wniosku, że skuteczną metodą na uzdrowienie jest 
przebaczenie, będące wynikiem przemiany duchowej dwóch stron: skrzywdzonej i krzywdzącej. 
Autorzy piszą o konieczności konfrontacji osoby skrzywdzonej z krzywdzącą w celu wyjaśnienia 
przyczyny cierpienia oraz nakłonienia do pojednania. Do pełnego uzdrowienia nie wystarczy, 
że osoba skrzywdzona pogodzi się ze swoją sytuacją, przebaczając krzywdzicielowi. Także dru-
ga strona musi uznać swoją winę i przeżyć skruchę. Wówczas dokonuje się proces uzdrowienia 
z cierpień spowodowanych krzywdą. Doświadczenie życiowe pokazuje, że jest to proces trudny 
i długotrwały. Niejednokrotnie nie dochodzi do rozwiązania problemu przed śmiercią. Często 
nie ma owoców konfrontacji w postaci skruchy krzywdziciela. Wówczas to proces uzdro
wienia odbywa się w relacji z Bogiem. Autorzy sugerują przeniesienie odpowiedzialności 
za przebaczenie na Boga. W takiej sytuacji krzywdziciel przestaje być dłużnikiem osoby skrzyw-
dzonej, odpowiadając już tylko przed Bogiem za wyrządzoną krzywdę. Osoba skrzywdzona, 
dzięki otwarciu na łaskę Bożą, doznaje wówczas wewnętrznego uwolnienia od cierpienia.

Autorzy opierają swoje wnioski na własnym doświadczeniu pracy z osobami cierpiącymi. 
Krytycznie odnoszą się do metod stosowanych w  psychologii, skupiających się wyłącznie 
na osobie skrzywdzonej. Opisują wartość biblijnych metod przebaczenia winowajcom, do-
strzegając ich skuteczność w uwzględnianiu relacyjnego charakteru przebaczenia. Akcentują 
konieczność zaangażowania w proces uzdrowienia dwóch stron.

Opracowanie jest cenne ze względu na podjętą problematykę. Ponadto posiada walor 
skrupulatnego analizowania podejmowanych zagadnień. Istotne jest także zamieszczenie, po 
każdej części, krótkiego opisu zastosowania praktycznego wiedzy zawartej w rozdziale. Wyróż-
niono wiele zdań, akcentujących główne przesłanie omawianej kwestii. Przyjęta forma znacznie 
ułatwia percepcję i zastosowanie przedstawianych treści.

Książka „Uzdrawiająca siła przebaczenia” może stanowić cenną pomoc dla duszpasterzy – 
kierowników duchowych oraz osób zajmujących się pomocą cierpiącym duchowo z  powodu 
doznanych krzywd. Jest to opracowanie popularno-naukowe. Wymaga znajomości podstaw psy-
chologii oraz teologii.

Recenzję napisała dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz – teolog, UWM w Olsztynie
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Książka skierowana jest do kobiet i  ukazu-
je, w  jaki sposób mogą one pomóc mężczyznom 
podjąć wysiłek dorastania do roli mężów i  ojców. 
Zachęca do stawiania im wymagań, powierzenia 
odpowiedzialności i obdarzania zaufaniem na mia-
rę aktualnych możliwości. To zaufanie zaś ma być 
„dawkowane” w miarę ich dorastania. Autor sformu-
łował 12 postulatów do kobiet, by nakierować je na 
sposoby pomocy mężczyznom w  trudzie rozwoju 
i dojrzewania do funkcji mężów i ojców. 

Postulaty wg Jacka Pulikowskiego: 

1. SZANUJCIE SIEBIE. WTEDY PANOWIE WAS 
USZANUJĄ 

Kobiety mają subtelniejsze od mężczyzn wy-
czucie tego, co jest dobre, a co złe. Dlatego widząc 
zło, powinny się temu przeciwstawić, a  nie ulegać 
dla świętego spokoju. Czasem bowiem ten niby 
święty spokój rzuca cień na związek. Nie jest dobre 
przyzwalanie na niestosowne zachowanie, godzące 
w godność i kobiecość żony. Nie wolno zgadzać się 
na zło moralne, gdyż ono zniszczy związek od środ-
ka. Celem małżeństwa jest świętość. 

W  małżeństwie trzeba wzajemnie pomagać 
sobie w  dążeniu do świętości. Zadaniem żony jest  
pamiętanie, przestrzeganie i przypominanie o  tym 
mężowi. Niech życie w  małżeństwie nie będzie 
zdobywaniem świętości poprzez męczeństwo, ale  
wspólnym wysiłkiem do wzajemnego uświęcania się. 

2. WYMAGAJCIE OD MĘŻCZYZN 
ODPOWIEDNIEGO TRAKTOWANIA 
W CODZIENNYM ŻYCIU 

Kobiety powinny wychowywać mężczyzn 
poprzez stawianie im wymagań. Odnosi się to również 
do odpowiedniego traktowania w  codziennym 

życiu: eleganckiego, szarmanckiego, należnego  
kobiecej godności. Dżentelmeńskie zachowania  
i  kultura na co dzień we wzajemnym obcowaniu 
decydują o  atmosferze w  domu i  zadowoleniu 
w  małżeństwie. Kobiety powinny nauczyć  
mężczyzn doceniania wykonywanej przez siebie 
pracy, zauważania nowej fryzury czy stroju. Niestety 
często bywa tak, że mężczyźni nie wiedzą, jakiego 
zachowania oczekują od nich kobiety. Dlatego 
ważną sprawą jest rozmowa z  wyjaśnieniem 
sobie wzajemnych oczekiwań. Mężczyźni 
wielu rzeczy się nie domyślają, ale są wyuczalni 
i  o  pewnych sprawach trzeba im konsekwentnie  
przypominać. 

3. STAWIAJCIE MĘŻCZYZNOM WYSOKIE 
WYMAGANIA 

Ogromne pokłady energii mogą wyzwolić  
z  siebie mężczyźni, którym trudne sprawy oddały 
w ręce słabe kobiety. Potrzebują, by je stawiać. Czują 
się wtedy wysoce docenieni i traktowani jako godni 
zaufania. Dołożą więc wszelkich starań, by sprostać 
powierzonym zadaniom. Warto czasem pochwalić 
mężczyznę „na zaś”, gdyż i  to bywa dla niego 
nowym czynnikiem dopingującym. Mężczyźni nie 
lubią małych zadań, ale wielkie czyny. Nie cierpią 
konieczności umycia po sobie jednej szklanki, ale 
zmycie sterty naczyń po gościach jest dla nich 
godnym wyzwaniem. 

4. OPIERAJCIE SIĘ NA SWOICH CHŁOPAKACH, 
NARZECZONYCH, MĘŻACH 

Mężczyźni muszą czuć się ważni i niezastąpieni. 
Dzięki tej świadomości szybciej wzrastają. 
Kobiety typu „Zosia samosia” nie robią dobrze  
wyręczając mężczyzn we wszystkim. Nawet jeśli 

TYLKO DLA PAŃ
Podczas wakacji miałam przyjemność poznać Jacka Pulikowskiego – męża, 
ojca trojga dzieci, wykładowcę na Politechnice Poznańskiej. Od ponad dwu-
dziestu lat działa on w duszpasterstwie rodzin i prowadzi zajęcia w Studium 
Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w  Poznaniu oraz liczne kursy dla na-
uczycieli. Wiedzą i  doświadczeniem zdobytym podczas wieloletniej pracy 
w poradni rodzinnej chętnie służy borykającym się z różnymi problemami 
małżeństwom. Tej tematyce poświęcił też szereg publikacji oraz książ-
ki, jak np.: „Zakochanie… i  co dalej?”, „Jak wygrać szczęście? Instrukcja obsługi”, „Warto być ojcem”, 
„Warto pokochać teściową”, „Ewa czuje inaczej”, „Wartość współżycia małżeńskiego”, „Krokodyl dla 
ukochanej”. Zachęcam do lektury powyższych pozycji. Naprawdę warto. Dla tych, którzy nie mają zbyt 
wiele czasu na chodzenie po księgarniach, dla zachęty podam kilka ciekawych myśli i spostrzeżeń, na 
które natrafiłam czytając ostatnio jedną z wymienionych przeze mnie pozycji „Krokodyl dla ukochanej –  
warto wspierać rozwój mężczyzny”. 
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rzeczywiście świetnie sobie radzą, niech stworzą 
warunki, by i mężczyźni poczuli się potrzebni. 

5. ŻONY POZWÓLCIE MĘŻCZYZNOM BRAĆ  
NA SIEBIE CIĘŻAR POKONYWANIA TRUDNOŚCI 

Kobiety popełniają wielki błąd, biorąc na 
swoje barki ciężar pokonywania piętrzących się 
przed małżeństwem trudności, gdyż z  czasem 
załamują się pod ich ciężarem, a poza tym odbierają 
mężczyznom szansę, a nawet poczucie zadowolenia 
z  życia. Łatwiej pokonać trudności analitycznemu 
i  racjonalnemu mężczyźnie, niż zdominowanej 
przez uczucia i emocje kobiecie. 

6. DBAJCIE O TO, BY WASI MĘŻOWIE BYLI 
CORAZ BARDZIEJ ODPOWIEDZIALNI 

Mężczyźni staną się coraz bardziej 
odpowiedzialni tylko wtedy, gdy kobiety im to 
umożliwią, tzn. będą powierzać im różnorakie, ale 
możliwe do wykonania zadania. 

7. OCZEKUJCIE OD MĘŻCZYZN RADOŚCI. 
CHWALĄC I DOCENIAJĄC, MOBILIZUJECIE ICH, 
BY STAWALI SIĘ CORAZ MĄDRZEJSI 

Mądrość dla mężczyzny jest tym, czym piękno 
dla kobiety. Żony są pierwszymi osobami, które 
powinny dowartościowywać swych mężów i  nie 
zastępować ich w  myśleniu o  tym, co powinni. 
Powinny dodawać im otuchy, mówiąc w  trudnej 
sytuacji, że są mądrzy i na pewno potrafią zaradzić 
wszystkim problemom. 

8. POMÓŻCIE BUDOWAĆ AUTORYTET 
W OCZACH DZIECI 

Kobiety nie powinny narzekać przy dzie-
ciach na swoich mężów. Nawet jeśli przynosi im 
to chwilową ulgę, to na pewno ani mężowi, ani 
dzieciom nie pomoże. Obowiązkiem żony jest 
wspieranie mężów w  wypełnianiu przynależnych 
im zadań wychowawczych. W  oczach dzieci niech 
obraz ojca będzie nieskazitelny. Ma on być auto-
rytetem i  wzorem dla swych dzieci. Bo dzieci są 
„jak makaron, trzeba go ciągnąć, bo pchać się  
nie da”. 

9. ŻONY POWIERZAJCIE SPRAWOWANIE 
WŁADZY SWOJEMU MĘŻOWI I PILNUJCIE,  
BY JEJ NIE NADUŻYWAŁ 

Kobiety, które nie podejmują wysiłku oddania 
mężowi kierownictwa w  rodzinie, z  czasem będą 
płakać, że są nieszczęśliwe, gdyż wszystko jest na 
ich głowie. Niech mężczyzna będzie głową, kobieta 

szyją – najważniejszym doradcą, bez którego męż-
czyzna nie podejmie decyzji. 

10. NIE CHCIEJCIE ZAWSZE „WYGRYWAĆ” 
I „GÓROWAĆ” NAD NIMI 

Ważne dla małżeństwa jest to, by przy 
podejmowaniu decyzji nie forsować za wszelką 
cenę swoich pomysłów, ale szukać polubownych 
rozwiązań, by nie było przegranych i  zwycięzców. 
Czasem bywa tak, że zwycięzca jest pozornie 
szczęśliwy, gdy przyjdzie mu na co dzień żyć 
z niezadowolonym, pokonanym współmałżonkiem. 

11. ŻONY, SPRAWCIE, BY WASI MĘŻOWIE STALI 
SIĘ W RODZINIE PRZEWODNIKAMI W WIERZE 

Mądra i  głęboka religijność oraz postawa 
wobec zagadnień wiary rzutuje na duchowy rozwój 
całej rodziny. 

12. ŻONY, MÓDLCIE SIĘ NIEUSTANNIE 
I WYTRWALE W INTENCJI MĘŻÓW, 
NARZECZONYCH, A NAWET ZA PRZYSZŁYCH 
MĘŻÓW 

Ważne, by kobiety modliły się też o to, by i one 
umiały być dobrymi żonami czy narzeczonymi. 

Kobiety są urodzonymi wychowawczyniami. 
Jeśli włożą trochę wysiłku, to mogą dokonać 
wielkiego dobra. Ich mądre, ciepłe, ale i wymagające 
podejście do chłopców, narzeczonych czy mężów, 
motywuje do dalszego rozwoju. Dowartościowani, 
potrzebni, obdarzeni zaufaniem i  zrozumieniem 
mężczyźni z pewnością staną na wysokości zadania, 
by pokazać się od jak najlepszej strony i zadowolić 
ukochaną kobietę. 

Myślę, że przygotowujące się do małżeństwa 
dziewczyny oraz żony mogą spróbować zrobić coś 
dobrego dla swojego przyszłego związku. 

Może przytoczone powyżej postulaty, spisane 
w  końcu przez mężczyznę, a  zarazem pracownika 
poradni małżeńskiej, okażą się choć trochę 
przydatne. Warto pracować i  nad tą dziedziną, by 
żyło się lepiej. Każdy trud się opłaci. 

Opracowała Sylwia Krawczak
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Dać Bogu szansę

Pogubiłeś się w życiu
Zmarnowałeś dane ci możliwości
Zrobiłeś wiele złego
I dziś mówisz, że wszystko stracone
Że przegrałeś życie
I wszystko skończone.
To nieprawda, póki człowiek żyje
Wszystko jest możliwe.
Co mam robić? – pytasz.
Odpowiadam – dać Bogu szansę
Otworzyć się na Jego działanie
Dać Mu wolną rękę w dysponowaniu sobą
Odpowiadać na impulsy łaski
Pozrywać niepotrzebne więzy
Stać się wolnym
Wyrażać gotowość pójścia
Gdzie wskaże Jego ręka
A potem modlić się, pracować i czekać.
On bowiem sam wybiera czas łaski.

Czekanie na ratunek

Gdy wszystko w życiu runie
Gdy pękną mury obronne
Gdy zagrożenie jest totalne
Gdy człowiek jest absolutnie sam
Gdy straci to, co nadawało sens jego życiu
Następuje wewnętrzne „trzęsienie ziemi”
A wtedy
Grunt osuwa się pod nogami
I w duszy jawią się rozpaczliwe myśli.

Zwykli ludzie czekają na ratunek
Intelektualiści analizują przyczyny wypadku
I szukają źródeł pomocy
Wprawiają w ruch swoją wiedzę
Ale zakodowane wzorce myślowe 
Nie są w stanie powiedzieć
„Ja tak naprawdę nie rozumiem tego”.
Oni są jak Nikodem, któremu Chrystus powiedział:
Jeśli chcesz zrozumieć niepojęte Boże sprawy
Musisz się na nowo narodzić
Bo to, co słyszysz i czego doświadczasz
Nie mieści się w kategoriach twojego myślenia.
Wtedy przyjdzie ratunek 
Ze strony, o której nigdy nie pomyślałeś.

Człowiek wiary

Jest tym, który w nocy oczekuje światła 
Nie widzi, nie wie, ale wierzy 
Okazuje siłę, jak gdyby Boga widział 
Jest przeniknięty całkowitą ufnością. 
Wie, że Bóg mylić się nie może 
I na tym fakcie oparł całe swoje życie 
Dlatego odważnie idzie naprzód 
Nie przeraża go obojętność religijna 
I puste kościoły 
A także ludzie 
Którzy zamiast Boga wybrali Nic.

Z życia  
wzięte 
proza poetycka  

ks. Jana Pałygi SAC
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Ucieczka

Uciekałem od Ciebie, Boże 
W pracę, lekturę i zajęcia bez sensu 
Dla wszystkich i na wszystko miałem czas 
Tylko nie dla Ciebie, Boże 
Ale jak tylko mogłem kryłem sie przed tobą 
Jak Adam po grzechu „poznania” 
Na Twój głos odpowiadałem milczeniem 
Do czasu. 
Czas przychodził powoli 
Pierwszą poważną refleksją 
Była myśl, że przez Boga 
Zostałem rzucony w istnienie 
Które nigdy się nie skończy. 
Zniknął problem śmierci 
Żyć będę wiecznie – stwierdziłem 
Ogarnęła mnie radość 
I wielka wdzięczność Bogu za dar wieczności 
A potem była kwestia poznania 
Ciekawość, to część mojej natury 
Mam w sobie coś z pramatki Ewy 
Interesuje mnie wiele rzeczy 
Które chciałbym poznać 
Ale nigdy nie może się to stać na świecie. 
Perspektywę wszelkiego poznania 
W bliższej i dalszej przyszłości 
Przyniosła mi świadomość, że Bóg wszystko wie 
Co było, jest i będzie. 
I tak sprawa poznania została rozwiązana 
A potem przyszły pytania o modlitwę 
Czyli o więź z Bogiem, który wszystko wie.

Dostroić się 

Mówisz, że nie możesz uwierzyć w Boga 
Ponieważ On nadaje na fali 
Której nie możesz „złapać”. 
Nic prostszego 
Musisz dostroić swoje wnętrze do Jego pasma 
Tylko tyle? – pytasz. 
Nie tylko 
Trzeba jeszcze przyjąć to, co Bóg ci powie 
To jest problem – odpowiadasz 
Mój świat nie jest światem religii 
Ale biznesu, władzy i moich słabości. 
Nie masz wyboru 
Jeśli chcesz uwierzyć 
Musisz dostroić swój wewnętrzny odbiornik 
Do słów Pana i przyjąć Jego naukę.

Sens życia

Pytanie o sens życia wraca jak bumerang
Co nim jest, jak go odnaleźć? – pytają ludzie. 
Są to pytania jak najbardziej zasadne 
Bo bez poczucia sensu nie da się żyć. 
 
Czy odpowiedź na nie mieści się w biologii 
Jak potrzeba jedzenia i oddychania 
Czy w psychologii, gdzie szukamy akceptacji 
I poczucia własnej godności. 
 
Potrzeba sensu życia 
Jest najgłębszym pragnieniem duszy 
Która jest dziełem Stwórcy 
Dlatego ostatecznego sensu 
(Bo ten tylko naprawdę się liczy) 
Trzeba szukać w religii 
Tylko ona jest w stanie dać odpowiedź 
Dlaczego i po co człowiek żyje.
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W budowaniu więzi małżeńskiej potrzebna jest współpraca męża i żony z Bogiem. To właśnie On pomaga 
swą łaską stworzyć fascynującą i szczęściodajną komunię osób. Żyjmy więc tak, by nasz współmałżonek 
mógł dostrzec Boga w naszym myśleniu, mówieniu i postępowaniu. Na koniec zachęcam do przeczyta-
nia Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, 13 rozdział wersety od 4 do 7, wstawiając w miejsce słowa 
miłość swoje imię. Ten list jest dla nas wciąż aktualnym zadaniem. Więc do roboty! Pamiętajmy, że każdy 
trud się opłaci. Zachęcam do przeczytania książki Jacka Pulikowskiego pt. „Ewa czuje inaczej”, na podsta-
wie której powstał ten artykuł. Oprac. Sylwia Krawczak

TYLKO DLA PANÓW
W  artykule pod tytułem „Tylko dla pań”, bazując na spostrze-
żeniach wieloletniego pracownika poradni małżeńskiej Jacka 
Pulikowskiego, przedstawiliśmy kobietom dwanaście sposobów, 
dzięki którym mogłyby dopomóc swoim mężczyznom dorosnąć 
do roli mężów i ojców. Zgodnie z obietnicą, tym razem coś dla Pa-
nów, tzn. kilka wskazówek, jak zrozumieć kobietę. 

 Kobiety ocena sytuacji zależy od jej aktualnych 
uczuć. One mają decydujący wpływ na jej nastawie-
nie do życia. Mężczyzna powinien dbać o  kobiece 
uczucia. Jeśli żona jest płaczliwa lub ma zły humor, 
niech mąż zada sobie pytanie: czy zrobił coś, żeby tę 
sytuację zmienić.
 Mąż powinien doceniać codzienną pracę ko-
biety na rzecz domu i  jej w  tym gorliwość, a  nie 
przeceniać swojej kariery zawodowej i zarobionych 
przez siebie pieniędzy.
 W dziedzinie płciowości mąż ma za zadanie po-
znać, na czym polega fizjologiczna płodność żony, 
i  na podstawie tej wiedzy stworzyć jej poczucie 
bezpieczeństwa, by świadomie planować poczęcie 
dziecka lub odłożyć je w czasie.
 W  sytuacjach kryzysowych mężczyzna po-
winien szukać sposobów na naprawienie tego, 
co w  jakiś sposób szwankuje w  funkcjonowaniu 
małżeństwa. Dobrym sposobem na poprawienie 
relacji jest troska i  szczere zaangażowanie w  ro-
bienie różnych drobnych przyjemności na rzecz 
drugiej osoby, by pokazać, jak bardzo jest ona  
ważna.
 Utożsamianie uczuć z  miłością jest bardzo 
niebezpieczne. Miłość ma wyrażać się przez po-
stawę życiową. Jej największym zagrożeniem jest 
egoizm wynikający z  niedojrzałości człowieka, 
wyrażający się w  niedostatecznym używaniu ro-
zumu i  woli. Człowiek dojrzały potrafi wytrwać 
w  dozgonnej miłości i  dopełnić obietnicy bez 
względu na pojawiające się po drodze zmienne  
uczucia.
 Mąż i żona powinni rozmawiać ze sobą o swo-
ich emocjonalnych potrzebach. Mąż powinien być 
cierpliwym i oddanym uczniem, żona zaś – wytrwa-
łą nauczycielką wiedzy o  niej samej, jej uczuciach, 
potrzebach i doznaniach.

 Żona ma naturalną potrzebę komunikowania 
o swych uczuciach. Czuje się szczęśliwa i rozumiana, 
gdy zauważa, że mąż słucha jej słów. Niewysłuchi-
wana przez własnego męża, żona często poszukuje 
sobie innego powiernika. To zaś może stanowić po-
ważne zagrożenie dla małżeństwa.
 Kobiecie słowo kocham nigdy się nie znudzi, 
a  gesty czułości i  komplementy dodają jej energii 
życiowej i chęci do działania.
 Mąż który ma zamiar zrobić wyrzuty żonie za 
jakąś niewykonaną w  domu czynność, niech naj-
pierw rozejrzy się po domu i  wyszuka 99 rzeczy, 
które zrobiła, aby podziękować za nie, a potem, jeśli 
rzeczywiście dalej chce jej zwrócić uwagę, niech to 
zrobi delikatnie.
 Podstawą każdego związku jest poprawna 
komunikacja. Oto praktyczny przepis na to, jak prze-
prowadzić dobrą rozmowę:
1. Nie rozmawiamy w gniewie.
2. Rozmawiajmy tylko wtedy, gdy obie strony są do 
tego gotowe i zgadzają się na rozmowę.
3. Aranżujemy „miejsce akcji”: wyłączamy telewizor, 
radio, telefon.
4. Zapewniamy intymność (bez świadków lub oba-
wy, że ktoś podsłuchuje).
5. Nie spieszymy się.
6. Mówimy o sobie, swoich uczuciach i odczuciach, 
unikając wydawania sądów.
7. Unikamy ranienia emocjonalnego, nie czepiamy 
się spraw, na które nasz rozmówca nie ma wpływu 
(np. wydarzenia z  przeszłości, ułomności, cechy fi-
zyczne).
8. Mówimy nie tylko o  rzeczach złych, tych które 
należy naprawić, lecz także dziękujemy sobie za 
wszystko, co jest dobre.
9. Kończąc rozmowę, czynimy postanowienia na 
najbliższą przyszłość.
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Aby pogłębiać więzy międzyosobowe, trzeba 
w  czasie rozmowy uważnie słuchać drugiego 
człowieka i  koncentrować się nie tylko na jego 
myślach, ale również — na uczuciach, przeży-
ciach. Konieczne jest także ustawiczne prze-
konywanie rozmówcy, że go dobrze słyszymy 
i  rozumiemy, czyli że odbieramy jego myśli 
i  przeżycia, np. gestami, mimiką, streszczaniem 
tego, jak go zrozumieliśmy, nawiązywaniem do 
usłyszanych słów itp. Należy wreszcie pamiętać 
o tym, jakie sami wywołujemy w naszych bliźnich 
odczucia przez nasz sposób traktowania ich, mó-
wienia, używane sformułowania słowne, ton itp.

Przestrzeganie w  czasie rozmów podanych 
poniżej zasad może pomóc polepszać kontakt 
z  drugim człowiekiem i  uchronić przed niepo-
trzebnymi kłótniami.
•	 Słuchamy uważnie innych.
•	 Staramy się dobrze zrozumieć myśli i uczu-

cia drugiego człowieka.
•	 Unikamy równoczesnego mówienia wraz 

z innymi.
•	 Pozwalamy każdemu wypowiedzieć się spo-

kojnie do końca.
•	 Gdy czegoś nie rozumiemy, nie atakujemy 

drugiego, nie ośmieszamy go, lecz prosimy 
o wyjaśnienie jego stanowiska. 

•	 Unikamy zbyt długiego mówienia, mówimy 
treściwie i w sposób zrozumiały dla innych.

•	 Uważamy, aby przez zbyt częste zabieranie 
głosu w  dyskusji nie odebrać innym okazji 
do wypowiedzenia się.

•	 Staramy się unikać sformułowań zbyt 
ogólnych typu: „Ludzie”, „Każdy człowiek”,  
„My wszyscy”. Mówimy o konkretnych spra-
wach i dajemy konkretne przykłady.

•	 Staramy się nawiązywać do tego, co nas za-
ciekawiło w wypowiedzi innej osoby.

•	 Nie zaczynamy przedstawiania swojego po-
glądu od słów: „Nie masz racji”, „Mylisz się”, 
„Jesteś w błędzie”.

•	 Wyrażamy ostrożnie swój osobisty punkt wi-
dzenia, stosując np. sformułowanie „Wydaje 
mi się, że jest tak...”

•	 Zamiast oceniać drugiego człowieka, stara-
my się doprowadzić go do samodzielnego 
poznania prawdy o sobie. Nie my, lecz drugi 
człowiek ma sam siebie ocenić.

•	 Unikamy każdej formy kpiny, drwiny, ośmie-
szania drugiego, nawet w żartach.

•	 Powstrzymujemy się od jakiejkolwiek formy 

poniżania drugiego. Poniżanie lub ośmie-
szanie kogoś nawet w żartach może być dla 
niego bardzo bolesne.

•	 Staramy się dobrze odczytać przeżycia dru-
giego człowieka i nie przypisywać mu uczuć, 
których w nim w danym momencie nie ma.

•	 Unikamy wmawiania komuś „o  co mu na-
prawdę chodzi” lub „co naprawdę czuje”.

•	 Unikamy wypowiadania się „na każdy temat” 
w sposób autorytatywny i wyniosły. Zwraca-
my uwagę na ton naszego mówienia.

•	 Gdy ktoś przedstawia jakąś twórczą propo-
zycję, powstrzymujemy się od zbędnej kry-
tyki, a raczej dodajemy jakąś swoją dodatko-
wą propozycję.

•	 Unikamy lekceważenia i  bagatelizowania 
cudzych problemów.

•	 Staramy się rozmawiać i podtrzymywać roz-
mowy indywidualne.

•	 W czasie spotkań grupowych próbujemy na-
wiązać kontakt zwłaszcza z  osobami, które 
przyszły po raz pierwszy na spotkanie. 

•	 W rozmowie z drugą osobą dajemy jej wyraź-
nie do zrozumienia, że jej słuchamy, np. na-
wiązując do tego, co mówi, lub podsumowu-
jąc własnymi słowami to, co nam powiedziała.

•	 Staramy się wyraźnie dać do zrozumienia 
drugiej osobie, że dostrzegliśmy jej uczucia 
przykrości, smutku, radości itp.

•	 Usiłujemy odczytać, jakie reakcje uczuciowe 
wywołujemy w  innych naszym sposobem 
traktowania ich, bycia, mówienia, tonem 
głosu itp.

•	 Zastanawiamy się nad tym, jak inni mogą 
nas widzieć i odbierać, np. czy się nas boją, 
czy nie rodzimy w nich uczucia niechęci.

•	 Staramy się często doceniać innych, wyrażać 
im nasze uznanie, dziękować, darzyć uśmie-
chem itp.

•	 Pomagamy ludziom odkryć w  sobie dobre 
cechy, zalety, umiejętności, charyzmaty.

•	 Jak najliczniejszymi gestami, mimiką, uśmie-
chem, sposobem bycia, okazywaniem po-
mocy staramy się wyrażać naszą przychyl-
ność wobec innych.

•	 Staramy się nie zapominać, że przez łaskę 
Chrystus obecny jest w  każdym człowieku 
i może w nim ciągle wzrastać.

Źródło: ks. Michał Kaszowski – Podstawy Nauki Kościoła 
Katolickiego w pytaniach i odpowiedziach,  

http://www.teologia.pl/m_k/zag10-7.htm#2n

PODSTAWOWE FORMY ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE ROZMÓW

http://www.teologia.pl/m_k/zag10-7.htm#2n
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Lektury Sycharowskie
1. Anna Jedna, SYCHAR. Ile jest warta Twoja obrączka? 
2. SYCHAR. Znowu razem. Jak wrócić do sakramentalnego małżonka,  

wychowując nieślubne dzieci
3. Marzena Zięba, Robert Łajewski, SYCHAR. Droga krzyżowa małżonków w kryzysie 
4. Marzena Zięba, SYCHAR. Rozważania różańcowe
5. O. Jacek Salij OP, SYCHAR. Małżeństwo jest święte. Najlepsze wino na końcu
6. Ks. Marek Dziewiecki, SYCHAR. Pokonywanie trudności w małżeństwie i rodzinie
7. Jacek Pulikowski, SYCHAR. Wygrać trudne małżeństwo
8. Gary Chapman, Pięć języków miłości 
9. Emerson Eggerichs, Język miłości i szacunku. Jak znaleźć klucz do porozumienia w małżeństwie 
10. James C. Dobson, Miłość potrzebuje stanowczości 
11. John Eldredge, Dzikie serce – tęsknoty męskiej duszy 
12. John i Stasi Eldredge, URZEKAJĄCA. Odkrywanie tajemnicy kobiecej duszy 

Preambuła Wymagań 
dla założyciela, lidera, moderatora i opiekuna duchowego Ogniska SYCHAR

Wdzięczni Panu Bogu za dar Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR założyciele i  liderzy Ognisk Sycha-
rowskich oraz moderatorzy Wspólnoty podejmują się dobrowolnej i odpowiedzialnej służby na rzecz mał-
żonków.

Jako sakramentalni małżonkowie są wierni zobowiązaniom wynikającym z przysięgi małżeńskiej, nie 
występują o  rozwód, ani nie wyrażają zgody na rozwód, nie akceptują rozwodów i nie pomagają innym 
w rozwodach. W głębi serca są pewni swojej miłości do współmałżonka, starając się naśladować w tej mi-
łości Pana Jezusa i gotowi są dawać świadectwo tej prawdzie. Wierzą w to, że każde trudne sakramentalne 
małżeństwo (na każdym etapie kryzysu, nawet po rozwodzie) jest do uratowania (charyzmat Sycharowski).

Dbają o własny rozwój duchowy i emocjonalny, w szczególności poprzez dążenie do korzystania z po-
sługi stałego spowiednika bądź kierownika duchowego, regularne przystępowanie do sakramentów świę-
tych i uczestniczenie w Eucharystii.
* Podpisanie się pod „Wymaganiami” (www.sychar.org/wymagania) zawierającymi ww. preambułę jest warunkiem podję-
cia odpowiedzialnej funkcji we Wspólnocie Trudnych Małżeństw SYCHAR.

Jak założyć Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR?
Kandydat na lidera, założyciel Ogniska (sakramentalny małżonek):
1. Nawiązuje kontakt z liderem Wspólnoty i opiekunem założycieli Ognisk w celu podjęcia stałej współpracy.
2. Ma kontakt ze Wspólnotą i korzysta z doświadczeń innych liderów Ognisk, bierze udział w spotkaniach 

w  Ogniskach i/lub w  rekolekcjach i  innych aktywnościach organizowanych przez Wspólnotę Sychar. 
Kontakt kandydata na lidera Ogniska – ze wspólnotą, liderami poszczególnych Ogniska, jego aktywność 
i świadectwo życia w ramach poszczególnych dzieł Wspólnoty - pozwala Liderowi Wspólnoty i Krajowe-
mu Duszpasterzowi Wspólnoty zebrać rekomendacje i miarodajnie przedstawić je Radzie Wspólnoty, 
która podejmuje ostateczną decyzję o zatwierdzeniu kandydata na lidera i utworzeniu Ogniska. Po za-
twierdzeniu kandydata przez Radę, podejmuje on – już jako założyciel ogniska - kroki zmierzające do 
otwarcia Ogniska.

3. Posiada konto na internetowym Forum Pomocy – www.kryzys.org
4. Podpisuje „Wymagania dla założyciela, lidera i opiekuna duchowego Ogniska Sycharowskiego oraz mo-

deratora i współpracownika Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar” - www.wymagania.sychar.org.
5. Otwiera na Forum Pomocy wątek pt. „UWAGA MIEJSCOWOŚĆ” w zakładce „Zapowiedzi, spotkania, re-

kolekcje” „Z życia Ognisk”, w którym zaprasza wszystkich Sycharowiczów do odmawiania nowenny do 
Ducha św. w intencji zakładanego Ogniska. Czas rozpoczęcia nowenny uzgadnia z prowadzącymi spo-
tkania modlitewne na Skype – www.skype.sychar.org.

6. Znajduje osobę duchowną, która zgodzi się objąć opieką duchową powstające Ognisko i  podpisze 
„Wymagania dla założyciela, lidera i opiekuna duchowego Ogniska Sycharowskiego oraz moderatora 
i współpracownika Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar” – www.wymagania.sychar.org.

7. W miarę możliwości szuka już następujących bliskich współpracowników:
•	 Prowadzącego stronę internetową Ogniska.
•	 Odpowiedzialnego za przygotowanie i organizację spotkań w Ognisku.
•	 Odpowiedzialnego za rozprowadzanie materiałów sycharowskich i kontaktu z Zespołem LEM  

www.lem.sychar.org, lem@sychar.org .
•	 Rozeznającego i organizującego pomoc dla nowo przybyłych na spotkanie.
•	 Kontaktującego się z innymi Wspólnotami.
•	 Organizującego i pomagającego przy oprawie liturgicznej Mszy Św., która towarzyszy spotkaniu.
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Przykładowe spotkanie Ogniska WTM Sychar   
wskazania dla prowadzących spotkania wspólnotowe 

1. Spotkanie Ogniska prowadzi lider lub osoba przez niego wyznaczona. 
2.  Kapłan, choć nie prowadzi bezpośrednio spotkania, to aktywnie w nim uczestniczy. 

Wspiera małżonków swoją modlitwą oraz gotowością do udzielania rad i wyjaśnień.
3. Rozpoczynamy spotkanie modlitwą (np. „Ojcze nasz”).
4. Prowadzący mówi trzy zdania o naszej Wspólnocie:

•	  Przypomina charyzmat Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, który streszcza się w zdaniu: 
„Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania”, gdyż każdy sakramentalny mał-
żonek ma szanse otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.

•	  Mówi także, że  Wspólnota sprzeciwia się mentalności rozwodowej, występowaniu o rozwód, 
wyrażaniu zgody na rozwód i pomaganiu w rozwodach, gdyż nie wolno nikomu proponować 
i akceptować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka. Gdy miłość jest chora nie 
zabija się jej, tylko leczy.  

•	  Podkreśla, że pomagamy na różne sposoby wszystkim małżonkom wytrwać w wierności i w roz-
woju miłości do współmałżonka.

5. Prowadzący przypomina zasady obowiązujące podczas spotkań:
•	  Na początku spotkania przedstawiamy się i mówimy sobie po imieniu.
•	  Nie ma przymusu – każdy mówi dlatego, że chce.
•	  Mówimy we własnym imieniu i o sobie, o swojej sytuacji, dzielimy się osobistym świadectwem, 

nie głosimy „kazań”, nie teoretyzujemy.
•	  Nie przerywamy sobie wypowiedzi, nie zadajemy pytań, nie oceniamy, nie polemizujemy z wy-

powiedziami poprzedników, nie udzielamy rad.
•	  Staramy się uważnie i cierpliwie nawzajem siebie słuchać, umożliwiając każdemu wypowiedze-

nie się i nazwanie swojego problemu.
•	  Wszyscy obecni na spotkaniu są zobowiązani do zachowania anonimowości osób, zasłyszanych 

spraw i zdarzeń – stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania.
•	  Osoby, które są po raz pierwszy, mają więcej czasu na wypowiedź.
•	  W przypadku łamania zasad, zbytniego przedłużania wypowiedzi lub w celu wyjaśnienia spra-

wy może zostać ona przerwana przez osobę prowadzącą spotkanie lub kapłana.
•	  Nad przebiegiem spotkania czuwa prowadzący spotkanie (pilnuje m. in. czasu i tematu wypo-

wiedzi); ma on prawo przerywać wypowiedź i udzielać głosu.
6. Po przedstawieniu się uczestników spotkania któraś z osób przedstawia krótki temat dotyczący 

wiary, małżeństwa (np. jakiś fragment Pisma Św., książki, świadectwo, temat z niniejszej broszury 
lub banku tematów). Można posłużyć się prezentacją multimedialną, filmem, itp.

7. Następnie uczestnicy mogą podzielić się swoimi refleksjami nt. poruszonego zagadnienia. Dzie-
lenie może odbywać się w mniejszych grupkach prowadzonych przez wyznaczonych moderato-
rów. Wyznaczamy wcześniej czas na tę część spotkania i staramy się go nie przekroczyć.

8. Przed zakończeniem przedstawiamy ogłoszenia i informacje o działalności Wspólnoty – możemy 
podeprzeć się prezentacją, rozdać informacje na kartkach, podać namiary na opiekuna ducho-
wego, osoby prowadzące nabór na warsztaty 12 Kroków. Podajemy datę następnego spotkania, 
najbliższych rekolekcji, prosimy o pomoc w przygotowaniu planowanego wydarzenia, itp. Zapra-
szamy także do skorzystania z zasobów biblioteczki – już po modlitwie.

9. Spotkanie kończymy „Modlitwą o odrodzenie małżeństwa” znajdującą się w broszurze i na wizy-
tówkach i błogosławieństwem kapłana. 

Warto zastosować praktykę, by każdemu spotkaniu wspólnotowemu towarzyszyła Msza Święta, o ile to 
możliwe - w intencji małżeństw w kryzysie. 
Każdemu z  uczestników spotkań należy wydać gratisowo broszurę sycharowską i  ulotki-wizytówki; 
należy też zaproponować zapisanie się na listę newslettera na stronie internetowej Ogniska, co daje 
możliwość otrzymywania na bieżąco mailem informacji m.in. o najbliższych spotkaniach.
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Strony Ognisk Wiernej Miłości Małżeńskiej (61): 

Białystok – www.bialystok.sychar.org 
Biała Podlaska - www.bialapodlaska.sychar.org 
Bełchatów – www.belchatow.sychar.org 
Bielsko-Biała - www.bielskobiala.sychar.org 
Bonn (Niemcy) – www.niemcy.sychar.org 
Bydgoszcz – www.bydgoszcz.sychar.org 
Chicago (USA) – www.usa.sychar.org 
Chmielnicki (Ukraina) – www.ukraina.sychar.org 
Dunajowce (Ukraina) - www.ukraina.sychar.org 
Gdańsk, Gdynia – www.trojmiasto.sychar.org 
Gołdap – www.goldap.sychar.org 
Gorzów Wlkp. – www.gorzowwlkp.sychar.org 
Hodyszewo – www.hodyszewo.sychar.org 
Kartuzy – www.kartuzy.sychar.org 
Katowice – www.katowice.sychar.org 
Kędzierzyn-Koźle – www.kedzierzynkozle.sychar.org 
Kielce – www.kielce.sychar.org 
Kraków – www.krakow.sychar.org 
Koszalin – www.koszalin.sychar.org 
Kluczbork – www.kluczbork.sychar.org 
Legnica – www.legnica.sychar.org 
Leszczynach – www.leszczyny.sychar.org 
Lublin – www.lublin.sychar.org 
Łomża – www.lomza.sychar.org 
Łódź – www.lodz.sychar.org 
Łuków – www.lukow.sychar.org 
Marki k. Warszawy – www.marki.sychar.org 
Opole – www.opole.sychar.org 
Ostrowiec Św. – www.ostrowiecsw.sychar.org 

Ostrów Maz. – www.ostrowmazowiecka.sychar.org 
Piaseczno – www.piaseczno.sychar.org 
Płock – www.plock.sychar.org 
Poznań – www.poznan.sychar.org 
Puławy – www.pulawy.sychar.org 
Przasnysz – www.przasnysz.sychar.org 
Radom – www.radom.sychar.org 
Radomsko – www.radomsko.sychar.org 
Rychwałd – www.rychwald.sychar.org 
Rydułtowy – www.rydultowy.sychar.org 
Rzeszów – www.rzeszow.sychar.org 
Siemiatycze – www.siemiatycze.sychar.org 
Skierniewice – www.skierniewice.sychar.org 
Strumień – www.strumien.sychar.org 
Szczecin – www.szczecin.sychar.org 
Szydłowiec – www.szydlowiec.sychar.org 
Tarnów – www.tarnow.sychar.org 
Tarnowskie Góry – www.tarnowskiegory.sychar.org 
Toruń – www.torun.sychar.org 
Wałbrzych – www.walbrzych.sychar.org 
Warszawa – www.warszawa.sychar.org 
Wiedeń (Austria) – www.wien.sychar.org 
Włocławek – www.wloclawek.sychar.org 
Wrocław – www.wroclaw.sychar.org 
Zabrze - www.zabrze.sychar.org 
Zambrów - www.zambrow.sychar.org 
Zielona Góra – www.zielonagora.sychar.org 
Żory – www.zory.sychar.org

Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw SYCHAR  
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 12 / www.stowarzyszenie.sychar.org 

PROŚBA O DAROWIZNY
Materiały sycharowskie (bannery, roll-upy, koszulki z na-
drukiem, książki, broszury, ulotki-wizytówki, naklejki) 
rozprowadzane są bezpłatnie przez Stowarzyszenie 
Trudnych Małżeństw SYCHAR, które potrzebuje środków 
pieniężnych na ich zakup. Stąd nasza serdeczna prośba 
o wpłatę darowizny na konto Stowarzyszenia w PKO BP 
(z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”): 

54 1020 1097 0000 7102 0142 7392

PROŚBA O 1% PODATKU

1% Twojego podatku  
Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw SYCHAR 

przeznaczy na POMOC w ratowaniu małżeństw. 

KRS 0000288792

 Egzemplarz bezpłatny  22/2020

http://www.bialystok.sychar.org
http://www.bialapodlaska.sychar.org
http://www.belchatow.sychar.org
http://www.bielskobiala.sychar.org
http://www.niemcy.sychar.org
http://www.bydgoszcz.sychar.org
http://www.usa.sychar.org
http://www.ukraina.sychar.org
http://www.ukraina.sychar.org
http://www.trojmiasto.sychar.org
http://www.goldap.sychar.org
http://www.gorzowwlkp.sychar.org
http://www.hodyszewo.sychar.org
http://www.kartuzy.sychar.org
http://www.katowice.sychar.org
http://www.kedzierzynkozle.sychar.org
http://www.kielce.sychar.org
http://www.krakow.sychar.org
http://www.koszalin.sychar.org
http://www.kluczbork.sychar.org
http://www.legnica.sychar.org
http://www.leszczyny.sychar.org
http://www.lublin.sychar.org
http://www.lomza.sychar.org
http://www.lodz.sychar.org
http://www.lukow.sychar.org
http://www.marki.sychar.org
http://www.opole.sychar.org
http://www.ostrowiecsw.sychar.org
http://www.ostrowmazowiecka.sychar.org
http://www.piaseczno.sychar.org
http://www.plock.sychar.org
http://www.poznan.sychar.org
http://www.pulawy.sychar.org
http://www.przasnysz.sychar.org
http://www.radom.sychar.org
http://www.radomsko.sychar.org
http://www.rychwald.sychar.org
http://www.rydultowy.sychar.org
http://www.rzeszow.sychar.org
http://www.siemiatycze.sychar.org
http://www.skierniewice.sychar.org
http://www.strumien.sychar.org
http://www.szczecin.sychar.org
http://www.szydlowiec.sychar.org
http://www.tarnow.sychar.org
http://www.tarnowskiegory.sychar.org
http://www.torun.sychar.org
http://www.walbrzych.sychar.org
http://www.warszawa.sychar.org
http://www.wien.sychar.org
http://www.wloclawek.sychar.org
http://www.wroclaw.sychar.org
http://www.zabrze.sychar.org
http://www.zambrow.sychar.org
http://www.zielonagora.sychar.org
http://www.zory.sychar.org
www.stowarzyszenie.sychar.org
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Strony internetowe Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR

www.adresy.sychar.org

•	  Strona Główna Wspólnoty - www.sychar.org
•	  Forum Pomocy - www.kryzys.org
•	  Charyzmat Wspólnoty Sychar - www.charyzmat.sychar.org 
•	  Co to jest Sychar? - www.co-to-jest-sychar.sychar.org, www.cotojestsychar.sychar.org 
•	  Lista Ognisk - www.mapa.sychar.org, www.ogniska.sychar.org
•	  Przebieg spotkania w Ognisku - www.przebiegspotkania.sychar.org 
•	  Rekolekcje Sycharowskie - www.rekolekcje.sychar.org
•	  Ruch Wiernych Serc (RWS) - www.rws.sychar.org 
•	  Warsztaty „Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia” - www.12krokow.sychar.org
•	  Pierwsza Pomoc - www.pomoc.sychar.org 
•	  Pomoc na Skype (grupy modlitewne, mitingi 12 krokowe) - www.skype.sychar.org
•	  Rozwody - www.mity.sychar.org, www.rozwod.sychar.org, www.porozwodzie.sychar.org
•	  Związki niesakramentalne - www.niesakramentalni.sychar.org,  

www.samarytanka.sychar.org 
•	  Ważność małżeństwa - www.waznosc.sychar.org
•	  Świadectwa - www.swiadectwa.sychar.org
•	  Kalendarz wydarzeń Sycharowskich - www.kalendarz.sychar.org 
•	  Materiały Sycharowskie - www.lem.sychar.org
•	  Książki Sycharowskie w bezpłatnej wersji PDF: 

www.ksiazki.sychar.org (wersja w PDF) 
www.teksty.sychar.org (wersja na portalu www.issuu.sychar.org) 

•	  „SYCHAR. Ile jest warta twoja obrączka?” - www.obraczka.sychar.org 
•	  „SYCHAR. Znowu razem” - www.razem.sychar.org
•	  „SYCHAR. Małżeństwo jest święte. Najlepsze wino na końcu”- www.swiete.sychar.org
•	  „SYCHAR. Pokonywanie trudności w małżeństwie i rodzinie” - www.pokonywanie-trud-

nosci.sychar.org
•	  „SYCHAR. Wygrać trudne małżeństwo" - www.wygrac-malzenstwo.sychar.org
•	  „SYCHAR. Rozważania różańcowe” - www.rozaniec.sychar.org
•	  „SYCHAR. Droga Krzyżowa Małżonków w Kryzysie” - www.droga.sychar.org
•	  Broszura Sycharowska w wersji PDF - www.broszura.sychar.org
•	  Portale społecznościowe:
 – YouTube: www.youtube.sychar.org 
 – Facebook: www.facebook.sychar.org 
 – Twitter: www.twitter.sychar.org
 – Instagram: www.instagram.sychar.org 
 – Issuu: www.issuu.sychar.org 
•	  Newsletter – www.newsletter.sychar.org
•	  Darowizna, 1% na Sychar – www.darowizna.sychar.org, www.1procent.sychar.org
•	  Zawalczysz o małżeństwo? – www.zawalczysz.sychar.org
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Modlitwa o odrodzenie małżeństwa

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją 
żonę) i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie 
nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, 
w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je 
widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz 
nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:
• o dar szczerej rozmowy,
• o „przemycie oczu”, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej 

miłości, która „nie pamięta złego” i „we wszystkim pokłada 
nadzieję”,

• o odkrycie – pośród mnóstwa różnic – tego dobra, które nas 
łączy, wokół którego można coś zbudować (zgodnie z radą 
Apostoła: zło dobrem zwyciężaj),

• o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran 
i wszystkiego, co chore, 

• o uwolnienie od nałogów i złych nawyków.
Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja. Niech nasza 
relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam samym oraz 
wszystkim wokół. Ufam Tobie, Panie Jezu, i już teraz dziękuję Ci za 
wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu i błogosławię 
w całym moim życiu. Amen.
Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem 
opiekowałeś się Jezusem i Maryją – wstaw się za nami. Zaopiekuj 
się naszym małżeństwem. Powierzam Ci również inne małżeństwa, 
szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę – módl się 
za nami wszystkimi! Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1243(K)2010 
(do prywatnego odmawiania)

„Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia” (Ap 2,10)


