Ludzkie historie

Po ponad 25 latach od
rozwodu Hanna i Dariusz
poczuli, że są sobie bardzo
bliscy. Zaczęli się coraz
częściej spotykać, aż
w końcu podjęli decyzję
o ponownym ślubie.

Hanna i Dariusz należą
do wspólnoty trudnych
małżeństw Sychar
i modlą się za pary
w kryzysie.

Była miłość, ślub
i dwójka dzieci.
Niestety, małżeństwo się rozpadło.
Rozwód przypieczętowało orzeczenie o nieważności sakramentu.
Ale Pan Bóg znowu ich połączył.
Po 30 latach!

Fot. Edyta Urbaniak, archiwum prywatne

W

mieszkaniu
pary we
Włocławku
próżno szukać telewizora. – Straciliśmy już dużo
czasu, niewiele nam go zostało. Nie chcemy go marnować
na siedzenie na kanapie
z pilotem w ręku – mówią
Hanna (62) i Dariusz (64)
Szychtowie. Zamiast oglądać
seriale, wolą odmówić różaniec, dziękując za nawrócenie, za to, że znów są razem.
Hania studiowała filologię
polską, kiedy na korytarzu
akademika w Toruniu zauważyła wysokiego bruneta
w czerwonym dresie. – Zerknęłam zauroczona, bo był
bardzo przystojny, ale nie
myślałam wtedy o stałym
związku – przyznaje. Śliczna
blondynka także wpadła
w oko Dariuszowi. Tak długo
się starał, aż zgodziła się spotkać. Jeszcze w trakcie nauki
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Hanna i Dariusz

30 LAT CZEKA
Hanna z dwójką dzieci
została sama we
Włocławku.

Hania i Darek zostali małżeństwem. Wkrótce na świecie pojawił się Aleksander,
a dwa lata później Natalia.
– Pochodziliśmy jednak
z dwóch światów. Ja z niezbyt
dużego Włocławka, Darek ze
stolicy. Mnie rodzice trzymali
bardzo krótko. Mąż z kolei
miał ojca, który nadużywał
alkoholu i fundował bliskim
piekło – wyznaje Hanna.
Brakowało im więc dobrych
wzorców. Kiedy w ich małżeństwie pojawiły się pierwsze problemy, nie potrafili ich
rozwiązać. Hania skończyła
studia. Dostała pracę w szkole i służbowe mieszkanie na

BY ZNOW
BYĆ RAZ

wsi. Darek dojeżdżał, bo jeszcze się uczył. Potem zatrudnił
się w pobliskim Włocławku.
– Czułam się samotna bez
męża na co dzień. Uważałam,
że nie dorósł do swojej roli,
robiłam mu wyrzuty. Kiedy
oznajmił, że się zwolnił i znalazł posadę w Warszawie,
powiedziałam, że jeśli wyjdzie z domu, już nie wróci
– przyznaje. Konflikt narastał. Nie pomagali też bliscy.
Rodzice Hani uważali, że jest
młoda, ładna, inteligentna,
znajdzie lepszego męża.
Z kolei teściowa wolała
widzieć syna przy sobie.
– Darek opuścił mnie i wyje-

chał do, matki do Warszawy,
gdy dzieci były malutkie.
Zostawił mnie samą – opowiada Hanna. – Wychowałem
się w niewierzącej rodzinie.
Żyłem daleko od Boga. Nie
wiedziałem, co to przebaczenie. Obydwoje czuliśmy do
siebie dużo żalu i złości
– wspomina Dariusz.

ROZWÓD I ORZECZENIE
NIEWAŻNOŚCI ŚLUBU
W końcu złożyła pozew o rozwód. On jeszcze walczył, ale
nie udało się. Wkrótce Hanna
zaczęła się starać o orzeczenie nieważności sakramentu
małżeństwa w sądzie kościel-
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nym. Po czterech latach zapadła korzystna dla niej decyzja.
– Jednak, zamiast ulgi, poczułam smutek... Nie wiedziałam
dlaczego, ale dziś myślę, że
cały czas kochałam męża,
choć zapierałam się, że jest
inaczej – przyznaje. Nie
myślała o ułożeniu sobie życia
z kimś innym. Skupiała się
na dzieciach i pracy. Samej
było jej bardzo ciężko.
Problemy coraz bardziej ją
przygniatały. Pewnego dnia
zaszła do kościoła. Stanęła
przed ołtarzem i poprosiła
Boga, by dał jej siłę, jakiś
choćby malutki znak, że jest
blisko. Nagle odniosła wraże-

Dariusz wyprowadził się
do Warszawy, do swojej
mamy.

nie, jakby ktoś połaskotał ją
w dłoń, choć obok niej było
pusto. – Zaczęłam się nawracać, bo do tej pory niby chodziłam do kościoła, ale tak
naprawdę nie miałam relacji
z Bogiem – przyznaje. Nie
wiedziała, że Dariusz w tym
czasie wstąpił do Odnowy
w Duchu Świętym. Zaprosił
go przyjaciel. Poszedł, żeby
wyjść z domu, spotkać się
z ludźmi, bo po rozstaniu
z żoną popadł w depresję.
Kiedyś pojechał na rekolekcje
do Łowicza. Podczas modlitwy wstawienniczej Darek
uklęknął pośrodku. Dokoła
stali ci, którzy się za niego
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