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Wszyscy jesteśmy powołani do pięknej miłości. Jednak każdy  
dzień przynosi wyzwania, którym ona musi sprostać. Realizując 
miłość w małżeństwie, dostajecie od Boga wielki dar i pomoc sakra-

mentu. Dlatego, żeby przeżyć małżeństwo najpełniej i podołać trudom codzienności, 
trzeba dobrze się przygotować i każdego dnia rozwijać wzajemną miłość, potwierdza-
jąc swój wybór adekwatnymi gestami.

Miłość jest bezinteresownym darem dla drugiego, dlatego treści zawarte w tej 
książce są zaproszeniem do wspólnej refleksji, przede wszystkim nad tym, jak kochać 
wybraną osobę, sięgając po moc sakramentu. I jak budować szczęśliwe małżeństwo 
mimo meandrów życia.

A ponieważ miłość jest największa – dając siebie w pełni, najpiękniej wypełnicie 
powołanie swojego życia.

Wytrwajcie w miłości…!
(J 15, 9)

1 Kor, 13, 13
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i. szczęśliwe małżeństwo – projekt i powołanie
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość  

– te trzy: z nich zaś największa jest miłość  
(1 Kor 13, 13)

największe tęsknoty serca

Bóg wpisał w nasze serca podwójne pragnienie miłości: kochać i być kochanym. 
I choć czasem lubimy pobyć sami, to gdy jesteśmy samotni za kimś tęsknimy. I te naj- 
głęsze tęsknoty jest w stanie ukoić jedynie miłość do Boga i drugiego człowieka.

A najpełniej relacja ludzkiej miłości zrealizuje się w małżeństwie sakramental-
nym. Jego wyjątkowość polega na tym, że dwoje ludzi oprócz miłości wzajemnej, 
żyje jednocześnie kochając Boga i będąc wspieranym Jego łaską. 

Małżeństwo sakramentalne jest więc odpowiedzią na nasze pragnienie pewnej 
drogi do trwałego i szczęśliwego związku. Jego gwarantem jest pomoc kochające-
go w sposób doskonały Boga, który zawsze pomaga miłości.

Takie małżeństwo jest przez Boga zaprojektowane i ściśle określone. I On do tej 
sakramentalnej relacji także powołuje. Nie jest więc tak, że każdy wymyślony przez 
nas sposób życia w związku będzie zawsze drogą do szczęścia. Także dlatego, że mał- 
żeństwo sakramentalne to projekt najlepiej „dopasowany” dla ludzkiej natury. Bo dzię-
ki niemu rozumiemy nasze osłabienie (zranienie) grzechem pierworodnym i jedno- 
cześnie dostajemy potrzebne siły, by najpełniej kochać wybraną osobę, pokonując  
trudności wynikające z konsekwencji tego grzechu, m.in.: skłonność do ulegania po-
kusom i pożądaniu, czyli brak harmonii wewnętrznej. 

Małżeństwo jest więc propozycją od Boga do pójścia najlepszą drogą do pełni 
szczęścia i do świętości. Bóg chce, bazując na naszej słabej i grzesznej naturze, swoją 
łaską budować to, co piękne i święte, uświęcać nas i doskonalić. I doświadczenie wielu 
małżeństw pokazuje, że jeśli zaprasza się Boga na małżeńską drogę życia i kon-
sekwentnie realizuje się to powołanie, to jest to najlepszy sposób na wspaniałe życie.

ć w i c z e n i e  

Sakrament  
miłości 

(s. 22) 
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skąd wiemy, że to bóg jest twórcą małżeństwa? 
Sam o tym powiedział i to już na pierwszych stronach Pisma Świętego. Zaplano-

wał małżeństwo wraz ze stworzeniem człowieka. Jesteście więc jako związek tak waż-
ni dla Boga, że mówi o Was i do Was od samego początku. W opisie stwarzania zawarł 
podstawowe elementy swojego projektu małżeństwa: 

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył 
mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni 
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię (…)». 
                                 

(Rdz 1, 27–28)

•	 „stworzył mężczyznę i niewiastę” i „im błogosławił” – kochający Bóg błogo-
sławi, czyli obiecuje łaski związkowi mężczyzny i kobiety.

•	 „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” – to pierwsze słowa, które Bóg kieruje 
do człowieka po stworzeniu świata. W ten sposób kobiecie i mężczyźnie daje 
niezwykły zaszczyt: współudział w akcie stwarzania nowego życia.

Kolejne elementy planu małżeństwa zawarł w drugim rozdziale Biblii:

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)

•	 ,,opuszcza ojca swego i matkę swoją” – ponieważ ma powstać nowa rodzi-
na, dlatego potrzebne jest wewnętrzne i często też fizyczne, opuszczenie tej 
dotychczasowej.

•	 ,,łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” – w tym nowym 
związku więź ma być tak silna, żeby dwoje stanowili jakby jedno. A jedynym  
spoiwem do tak ścisłej relacji jest miłość.

Jezus w Nowym Testamencie przypomniał i potwierdził to nauczanie:
Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? 

I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje 
jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech 
człowiek nie rozdziela. 
                          (Mt 19, 4–7)

Do samej istoty małżeństwa należą więc: jedność (wyłączność) – może je za-
wrzeć jeden mężczyzna z jedną kobietą (przeciwne jest wielożeństwo/poligamia); 
nierozerwalność/dozgonność (przeciwne jest rozstanie/rozwód); otwartość na ro- 
dzicielstwo/płodność (przeciwne jest zamknięcie się na życie). Zob. Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego 1664.

Małżeństwo sakramentalne wypływa z zamysłu bożego, jest więc ,,boskie”. To nie 
ludzki pomysł ale projekt, ,,instrukcja” Boga na podwójne szczęście – na ziemi i w niebie:

•	 Szczęście na ziemi
Małżeństwo tworzące kochającą się rodzinę, jako projekt dany przez Boga 
nie jest czymś spontanicznym, ale ma swoje prawa i reguły. Jeśli się do nich sto- 
sujemy, dostajemy największą szansę na trwałe i pełne szczęście na ziemi. A czym 
ono jest? Czy pełnią szczęścia są chwilowe przyjemności czy przeżywane ra- 
dości? Nie, ale jest stałym poczuciem głębokiej satysfakcji z życia opartej 
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o świadomość, że jestem kochany przez Boga i kocham Jego i ludzi. Innymi 
słowy, że spełniam w moim życiu powołanie do miłości.

•	 Szczęście w niebie
Bóg nie chce abyśmy takie szczęście przeżywali tylko podczas pobytu na 
ziemi. Pragnie, żebyśmy byli szczęśliwi bez końca. Dlatego małżeństwo jest 
także drogą do szczęścia wiecznego, do którego zmierzamy przez święte ży- 
cie. Polega ono na sumiennym wypełnianiu obowiązków wynikających z róż- 
nych powołań, którymi nas Bóg obdarowuje tj. do bycia: żoną, mężem, mamą, 
tatą, przyjacielem, synem, córką, pracownikiem itp. Realizując je we współ-
pracy z Bogiem, uświęcamy się. I taka codzienna świętość powinna być celem 
małżeństwa. Świadomie dążąc do tego, by razem z dziećmi zostać zbawio-
nym, można przeżyć życie w pełni.

jego wola, nasza samowola
Dlatego Bóg, kochając Was i chcąc dla Was największego szczęścia na ziemi  

i w wieczności i mając świadomość trudów miłości, nie tylko zachęca do realizacji 
projektu sakramentu małżeństwa, ale tę miłość przykazuje i wzmacnia swoją obec-
nością.

Budowanie małżeństwa – mimo świadomość tego faktu – a więc po swojemu, 
bez położenia fundamentu sakramentu, byłoby rodzajem samowoli, której kon-
sekwencje są jasne: łatwiej grozi mu zawalenie, tak jak domowi zbudowanemu na 
piasku. Naraża się w ten sposób także zbawienie wieczne swoje i drugiej osoby.

Jeśli więc poprzez ślub publicznie przyjmiecie projekt sakramentalnego mał-
żeństwa od Boga, a po wyjściu z kościoła świadomie nie będziecie go realizować, 
to czy będzie to uczciwe przed Bogiem? Bo słowami w obecności świadków zapro- 
sicie Go do małżeństwa, a potem, już bez świadków, oddalicie się od Niego, spy-
chając na margines swojego życia.

powo ł a n i e  d o  m a ł ż e ń st wa  ja ko  z a pro s z e n ie do szczęścia  
i prawdziwej miłości

Bóg powołanie do małżeństwa wpisał w ludzką naturę i możemy je z niej odczy-
tać. Dlatego nie trzeba nadprzyrodzonego działania Pana Boga, by człowiek zrozu- 
miał, że jest całym sobą powołany do małżeństwa. Podobnie, samym rozumem 
możemy dojść do tego, jakie cechy powinno mieć małżeństwo, żeby było trwałe  
i szczęśliwe, tzn.: że ma być związkiem kochających się mężczyzny i kobiety, otwarte 
na nowe życie, wierne, uczciwe i nierozerwalne.

Jednak, mimo iż tak rozumiane małżeństwo jest związkiem naturalnym, to trze-
ba jeszcze rozpoznać, czy samemu jest się do niego powołanym. Bo Bóg zaprasza 
niektórych na inną drogę powołania, np. do kapłaństwa, życia zakonnego czy ży- 
cia samemu. Ale wtedy też specjalnie uzdalnia do jego wypełnienia. Dzięki temu 
człowiek w każdym powołaniu może być szczęśliwy.

Bóg stworzył więc naturę człowieka nakierowaną na małżeństwo. A związek 
sakramentalny jest czymś więcej, niż tylko jedną z równoważnych opcji tworzenia 
takiej relacji: ktoś ma swój pomysł autorski, jest wizja państwowa małżeństwa, idee 
jakichś organizacji i zamysł Boga. Dlaczego? Bo w związku sakramentalnym Bóg 
daje najdoskonalszy sposób realizacji miłości, w którym małżonkowie są wspierani 
Jego obecnością i pomocą.
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ii. jedyne takie przyrzeczenie
Nie żyje się, nie kocha, nie umiera na próbę.

(Jan Paweł II)

Decydując się na przyjęcie sakramentu, uznajecie więc, że nie jest on jedną  
z równoważnych możliwości, ale jedyną, która ma wszystko, co potrzebne do prze-
życia pełni szczęścia. Że jest to projekt „boski”, czyli najdoskonalszy, bo stworzony 
przez Tego, który zna Was najlepiej, gdyż sam Was stworzył.

A ponieważ jest to nadprzyrodzony plan, przyjęcie go nie dokona się w zwy-
kły sposób:

•	 Sakrament będzie sprawowany w poświęconym miejscu, które Bóg szcze- 
gólnie kocha, czyli w kościele. 

•	 Będzie miał miejsce najpewniej podczas wyjątkowego wydarzenia, jakim jest 
Eucharystia. 

•	 Jego forma będzie miała charakter uroczystego przyrzeczenia. A nie ma bar- 
dziej zobowiązującej i uroczystej obietnicy między dwojgiem ludzi, niż ślu- 
bowanie sobie w obecności Boga, świadków, rodziny i przyjaciół.

•	 Bóg, przed którym składana będzie ta przysięga, nie jest tylko świadkiem  
tej obietnicy, ale zostanie uroczyście zaproszony, aby pobłogosławił Wam  
i towarzyszył przez całe życie. W przyrzeczeniu więc obiecacie sobie siebie, 
a Bóg obieca siebie Wam.

•	 I niezwykłe w waszym ślubie będzie także to, że nikt Wam go nie da, a jednak 
zaistnieje. Bo chociaż narzeczeni mówią: „weźmiemy ślub, którego udzieli 
nam…”, to ślubu się nie bierze, ale się go składa. I nikt go nie daje, ale sami 
go sobie udzielicie.

realizacja boskiego planu a samorealizacja pełni człowieczeństwa
Przysięga, którą sobie złożycie, będzie wyborem obecności Boga na waszej dro- 

dze do największego ludzkiego spełnienia i pełni rozwoju. Pójście nią nie jest więc 
ograniczeniem wolności, bo przecież właśnie do „wolności wyswobodził nas Chry-
stus, (…) powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako 
zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie 
wzajemnie!” (Ga 5, 1, 13). Dlatego podejmując decyzje o małżeństwie, wybierzecie 
najlepszą drogę realizacji wolności. Bo jeśli człowiek z natury jest stworzony do mał-
żeństwa, to czy jest jakaś większa forma samorealizacji i rozwoju ludzkiego? Dla po- 
wołanych do małżeństwa każda inna droga nie będzie pełnią realizacji człowieczeń-
stwa i nie będzie pełnią realizacji możliwości zapisanych przez Boga w naturze.

I choć Bóg ma taki sam plan dla wszystkich małżeństw, to każde ma swoją ory- 
ginalną i niepowtarzalna formę jego realizacji. Dając Wam to powołanie, zawarł  
w nim wielkie przestrzenie kreatywności.

Jednak prawdą jest też, że gdy na coś się decydujemy, automatycznie także  
z czegoś rezygnujemy. Ale robimy to dobrowolnie, więc ten wolny wybór nie ogra-
nicza wolności, która nie jest przecież możliwością nieograniczonego wybiera-
nia czegokolwiek.

„Dzięki wolnej woli każdy decyduje o sobie. Wolność jest w człowieku siłą wzra-
stania i dojrzewania w prawdzie i dobru; osiąga ona swoją doskonałość, gdy jest ukie-
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runkowana na Boga, który jest naszym szczęściem (KKK 1731)”. Potrzebny jest 
więc mądry wybór. A w mądrych wyborach chodzi o to, by decydować się na praw-
dę i największe dobro. Czy więc to nie ten, kto jest konsekwentny i bierze odpowie- 
dzialność za swoje decyzje jest rzeczywiście wolny i dojrzały? A jeśli ktoś ciągle wy-
biera, na nic się do końca nie decyduje, żyje bez długofalowych zobowiązań i two- 
rzy nietrwałe związki, to czy rzeczywiście jest wtedy prawdziwie wolnym? Czy 
nie wybiera tego, co czasowe, bo jest to łatwiejsze? 

ślubowanie, czyli branie, żeby dawać

Ja, N., * biorę Ciebie, N., za...
Już w pierwszych słowach przysięgi pięknie wybrzmiewa jej niezwykły sens: ja 

biorę Ciebie nie za coś w zamian, ale za żonę, za męża. Biorę więc nie egoistycznie, 
dla siebie, ale tak naprawdę dla Ciebie. Ty dobrowolnie się dajesz, a ja doceniam 
Twoją miłość i odpowiadam na nią swoją miłością.
...i ślubuję ci * miłość, * wierność * i uczciwość małżeńską * oraz że Cię nie 
opuszczę aż do śmierci.

Ponieważ biorę nie po to, żeby wykorzystać dla siebie, dlatego jednocześnie 
coś Ci ślubuję. To znaczy przyrzekam, że będę darem i będę się o Ciebie na wszelkie 
sposoby troszczyć.

* Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, * w Trójcy Jedyny, * i Wszyscy Święci.

Ale żeby ta piękna intencja, by wziąć za żonę czy męża, nie była pustą obiet- 
nicą dopełnia ją przyrzeczenie konkretów koniecznych dla codziennego, szczę- 
śliwego życia. A jest ono możliwe właśnie wtedy, gdy będziecie wypełniać ślub: 

„miłości”, „wierności”, „uczciwości małżeńskiej” oraz tego, „że się nie opuścicie, 
aż do śmierci”. 

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. 
(Rz 8, 31)

Spełnienie każdej z tych obietnic małżeńskich zakłada trud i jest zadaniem na 
całe życie. Dlatego, aby je wypełnić potrzebna jest pomoc samego Boga i całego 
nieba. Stąd przyrzekając sobie bycie żoną i mężem, zrobicie to z istotnym zastrze- 
żeniem, że zawierając sakramentalne małżeństwo, przez całe jego trwanie będziecie 
jednocześnie w związku z Kimś innym. I to właśnie On, Bóg, będzie najważniejszy. 
Ale nie będzie konkurencją. Dzięki byciu w relacji z Nim będziecie czerpać radość, 
siłę i mądrość dla siebie i dla waszego małżeństwa.

Zdarza się jednak, że związki zamykają się w sobie, w swojej dwójce i, nie wpusz-
czając nikogo, karmią się tylko sobą. Stąd później, ponieważ nie karmią się Bożą 
miłością i mądrością, często zaczyna im brakować siły do miłości wzajemnej.
miłość, wierność, uczciwość, dozgonność jako składniki szczęścia  
i świętości

Jeśli wypełnienie ślubu ma prowadzić do pełni szczęścia i do świętości, to ele-
menty przysięgi nie mogą być czymś dowolnym i w sposób wybiórczy nie mogą być 
też traktowane. To, jakie są, wynika z tego, czym jest miłość, jak skonstruowany jest 
człowiek i kim jest Bóg. Przyjrzyjmy się im z bliska.

ć w i c z e n i e  

Przyrzeczenie 
małżeńskie 

(s. 23)
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Ślubuję Ci miłość
Miłość jest postawą bezinteresownego bycia dla ukochanej osoby. Kochając, pra-

gniemy dobra dla drugiej osoby i robimy wszystko, by się ono realizowało. Dlatego 
w małżeństwie już od poranka wszystkie aktywności powinny z niej wypływać. Stąd 
też każde swoje zachowanie lub jego brak możecie mierzyć miarą miłości, czyli we-
ryfikować, czy jest nią motywowane. Powinno się także czuwać, żeby pojedyncze 
odstępstwa od miłości nie przekształciły się w trwałe, złe postawy (wady).

Miłość nie jest uczuciem, choć często jest z nim mylona. Uczucia są pięknym, 
ale jedynie towarzyszącym doświadczeniem w miłości. Ze swojej natury są bardzo 
różne i zmienne, więc nie można ich drugiej osobie ślubować.

Ślubuję Ci wierność
Wierność to postawa oddania się tylko tej jednej osobie: „Nikt inny nie ma pra-

wa do mnie, tylko Ty. Decyduje się być tylko z Tobą i nie ulegać pokusom. Nawet 
gdyby wszystkie okoliczności sprzyjały niewierności, nie determinują mnie i zrobię 
wszystko, by im nie ulec. Zawsze mam wybór i będę wybierać tylko Ciebie”.

Wierność zakłada także nietworzenie sytuacji, w których łatwiej jest przekroczyć 
granice (np. wiernością w delegacji jest roztropne, wcześniejsze wyjście z imprezy, 
nieflirtowanie, odmówienie kolejnego drinka, niepójście na dwuznaczny spacer  
z koleżanką/kolegą itp.).

Wierność wymaga też rozumienia pokus, czujności i mądrego reagowania na nie. 
Ponieważ jest niezwykle ważna dla związku, od początku narzeczeństwa konieczne 
jest silne postanowienie trwania w wierności. Każda jej relatywizacja (np.: „Przecież 
może mi się zdarzyć chwilowa słabość” itp.), jest zagrożeniem dla całego małżeństwa.

Postawie wierności pomaga stałe noszenie obrączki, której poza sytuacjami ko- 
niecznymi, nigdy się nie zdejmuje. Niezwykle istotne jest także uregulowanie po- 
przednich relacji, które mogą wciąż stanowić pokusę (np. „syndrom” powrotu do 
pierwszej miłości). Wierność szczególnie narażona jest na próbę w sytuacjach kry- 
zysu, gdy pojawia się pokusa znalezienia łatwych rozwiązań na problemy małżeń-
skie lub odreagowania napięć w związku.

Ale, oprócz niezdradzania, nieszukania alternatyw dla związku, nieulegania po- 
kusom i nietworzenia okoliczności do upadku, wierność ma przede wszystkim pięk-
ną, pozytywną stronę, polegającą na rozwijaniu więzi małżeńskiej i troski o nią.

bóg zawsze wierny
By uznać, że wierność jest konieczna dla trwałości i szczęścia małżeńskiego nie 

jest potrzebna wiara czy sakrament. Jednak dotrzymanie jej na płaszczyźnie tylko  
naturalnej jest bardzo trudne. Dlatego wielką pomocą jest to, co nadprzyrodzone, 
czyli łaska sakramentu. 

Oprócz niej Bóg wzmacnia w wiernym trwaniu razem także swoją mądrością:

•	 Uczy wierności, oczekując jej dla siebie: „Będziesz miłował Pana, Boga swe- 
go, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swo-
ją mocą” (Mk 12, 30) i Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (Wj 20, 3).

•	 Daje przykład wierności: „Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary docho- 
wuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego” (2 Tm 2, 13).

•	 Jest nam zawsze wierny, mimo naszych upadków.
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•	 Proponuje stosowanie pięknej „zasady wierności”: „Kto w drobnej rzeczy 
jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieucz- 
ciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie” (Łk 16, 10).

•	 Pokazuje też, że wierność jest tak istotna, że podwójnie przez Niego przy-
kazana: Nie cudzołóż oraz Nie pożądaj żony bliźniego swego. Nieprzypad- 
kowo więc złamanie tej obietnicy określa się słowem „zdrada”, a nie „potk- 
nięcie” czy „słabość”.

Choćby ta wierność małżeńska napotykała niekiedy na trudności,  
to jednak nikomu nie wolno uważać jej za niemożliwą wręcz przeciwnie, jest 

zawsze szlachetna i pełna zasług. Przykłady tak licznych w ciągu wieków  
małżonków dowodzą nie tylko tego, że wierność jest zgodna  

z naturą małżeństwa, lecz ponadto, że stanowi ona niejako źródło,  
z którego płynie głębokie i trwałe szczęście. 

(Paweł VI, Humanae vitae, 9)

Ślubuję Ci uczciwość małżeńską
Uczciwość małżeńska to przede wszystkim życie w prawdzie wobec współmał- 

żonka. Stanięcie w prawdzie daje światło, w którym widzimy jasno sprawy dotyczące 
naszego życia. Bez niej nie patrzymy sobie prosto w oczy i potykamy się o swoje 
kłamstwa, nierzadko aż do upadku.

Realizuje się ona w związku poprzez:

•	 Szczerość, czyli mówienie prawdy, nieoszukiwanie, niezatajanie, unikanie 
niedomówień, półprawd, przemilczeń typu: „Nie mówiłem, bo nie pytałaś”, 

„Wziąłem kredyt bez twojej wiedzy, ale przecież byś się na pewno zgodzi-
ła”. Nie oznacza jednak konieczności informowania o każdym, najmniejszym 
drobiazgu. Nie chodzi w niej też o mówienie zawsze wszystkiego i w każ- 
dych okolicznościach. Poza tym, nie należy mylić bycia szczerym z byciem 
obcesowym, niedelikatnym, dosadnym, zbyt bezpośrednim, niedyskretnym. 
W mówieniu prawdy zawsze potrzebny jest takt i roztropność. 

•	 Uznanie prawdy o sobie samym i o naszym związku. Przyznanie się do tego, 
jacy jesteśmy, jaka nasza obecna sytuacja (np.: „Uważam, że od narodzin 
dziecka nie dbamy o naszą relację” itp.).

•	 Pokazywanie drugiemu prawdy o sobie, czyli danie możliwości poznania sie-
bie; niewykorzystywanie wiedzy o słabościach drugiej osoby (np. w kłót-
niach); nierobienie niczego „za plecami współmałżonka” (np. nieplotkowa- 
nie o współmałżonku).

•	 Dotrzymywanie słowa; wywiązywanie się ze zobowiązań, dotrzymywanie 
tajemnicy i nieujawnianie prywatnych spraw.

Uczciwość jest też podstawą sprawiedliwości, czyli uznania, że coś się współ-
małżonkowi ode mnie należy, np.: prawda, troska, odpowiedzialność, a także pochwa-
ła, docenienie, wdzięczność: „Świetny obiad”, zamiast: „Dało się zjeść”; „Pięknie 
zadbałeś o trawnik”, zamiast: „No w końcu skoszone, dłużej się nie dało?”. Zaprze-
czają temu puste pochlebstwa, udawany szacunek czy wymuszony uśmiech. 

Uczciwość jest również fundamentem wzajemnego zaufania. Dotrzymanie jej 
jest więc jedną z najważniejszych umiejętności w budowaniu relacji. Niewywiązanie 
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się z bycia wobec siebie uczciwym może mieć poważne skutki: od osłabienia związ- 
ku, aż po jego rozpad.

Ślubuję Ci, że Cię nie opuszczę, aż do śmierci
Każdy węzeł zawiązany przez człowieka można rozwiązać. Jednak ten, którym łą- 

czy Bóg, jest nierozerwalny. To, co do tej pory było odwoływalne staje się nieod- 
wracalne. W przysiędze małżeńskiej uznajecie więc, że wasz związek połączony przez 
Boga nie jest możliwy do rozwiązania przez żadnego człowieka. Dlatego mocno so-
bie obiecujecie, że się nie sprzeniewierzycie tej pięknej obietnicy.

Jest to postanowienie, by robić wszystko to, co możliwe, aby miłość trwała. Od 
siły tej decyzji zależy bardzo wiele. Bo gdy zdarzy się kryzys to dzięki sile waszej  
przysięgi wspartej mocą od Boga, możecie wszystko przetrwać, odbudować miłość, 
wierność i uczciwość.

Treść tego ślubowania można wyrazić w takich słowach: 

Będę z Tobą, aż do śmierci, a nie: aż mi się znudzisz; aż zaczniesz mnie denerwować,  
aż się w kimś zakocham; aż będziemy mieć kryzys; aż przestaniesz być atrakcyjna/y;  
aż mnie zdradzisz, itp.

I nawet jeśli zdarzy Ci się mnie zawieść, oszukać, okłamać – wybaczę i będę przy 
Tobie. Gdy stracisz piękno z młodości, przybędzie Ci kilka kilogramów, trochę siwych 
włosów – zobaczę piękno Twojej dojrzałości. 

Nie stchórzę i nie ucieknę, jak będzie zagrażać nam coś złego, trudnego, nieprzyjem-
nego. Nawet gdy będę miał/a pokusy, gdy będzie pociągać coś ciekawego, przyjemnego, 
fascynującego, gdy będą chciały/li ze mną nawiązać relacje młodsi/sze, atrakcyjniejsi/sze 

– zrobię krok w tył. I jeśli nieodwracalnie zachorujesz – będę zawsze przy Tobie”. 

Innymi słowy, uznajemy, że ważnie zawarte i dopełnione małżeństwo trwa aż do śmierci 
któregoś z Nas. I ani władza świecka, ani Kościół nie mogą go rozwiązać. Świado-
mość tego, co się przyrzeka, jest konieczna, by później, jak to się nierzadko dzieje, 
nie mieć pretensji, że Kościół nie dopuszcza rozwodów. Zamiast oskarżać trzeba wtedy 
uczciwie powiedzieć: „Tak, zawaliłem/am na całej linii, to wielka porażka mojego życia”.

skąd wiemy, że sakramentalne małżeństwo ma być nierozerwalne? 
Podpowiada nam to sam rozum. Dzięki niemu wiemy, że trwały związek:

•	 Daje poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, stabilności życia i pokoju wewnętrz- 
nego. Daje pewność, że nawet gdy stracę walory intelektualne czy fizyczne, to 
druga osoba będzie ze mną. I nawet gdy dla innych nie będziemy stanowili 
wartości, to zawsze będziemy bezcenni dla siebie;

•	 Sprawia radość dzięki świadomości, że ktoś mnie tak bardzo ceni, że jestem 
dla kogoś taką wartością, że będzie trwał przy mnie całe życie.

•	 Daje dzieciom najlepsze warunki rozwoju; jest inwestycją w ich przyszłe re- 
lacje małżeńskie; daje im radość z bycia w nieprzerwanie kochającej się rodzi-
nie; daje przykład i bezpieczeństwo. Pełna, trwała, kochająca się rodzina 
najlepiej służy wychowaniu i rozwojowi dzieci, a więc i ich przyszłemu szczę-
ściu. Rozwód nieodwracalnie niszczy wiele w życiu dzieci.
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•	 Umożliwia najpełniejszą miłość, czyli taką, która rozwija się i dojrzewa przez 
całe życie.

•	 Jest dla innych świadectwem jak nierozerwalność jest możliwa i piękna.

Bóg konieczność nierozerwalności wyraził także w Piśmie Świętym.
Na pytanie o możliwość rozwodu: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokol-

wiek powodu?”, Jezus odpowiedział: „«Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku 
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?» I rzekł: «Dlatego opuści człowiek ojca  
i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, 
lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»” (Mt, 19, 4–6).
 

iii. po[moc] sakramentu

Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący,  
w Trójcy jedyny i Wszyscy Święci

Tę miłość Pan nasz zechciał szczególnym darem 
swej łaski i miłości uzdrowić, udoskonalić i wywyższyć.

(Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 49)

natura bez łaski
Złożone obietnice są wspaniałe, ale to, co w życiu wielkie, najczęściej jest też 

trudne. Dlatego świadomi tego, jak słaba jest nasza natura po grzechu pierworod- 
nym i jak silne są pokusy, żeby wypełnić w pełni złożone przyrzeczenie, potrzeb- 
na jest dodatkowa pomoc. I o nią w momencie składania przysięgi będziecie pro- 
sić. I dostaniecie ją w sakramencie z najwspanialszych źródeł, czyli bezpośrednio 
od Boga i przez wstawiennictwo świętych z nieba.

W ten sposób Jezus podniesie waszą miłość do najwyższej i najważniejszej, czyli 
sakramentalnej rangi. On ją „podniesie”, więc Wam będzie już lżej ją w życiu nieść. 
Dzięki sakramentowi to, co bez Niego byłoby czysto ludzkie, z Nim staje się nad-
przyrodzone i święte. I przez to podniesienie miłości do rangi sakramentu, Bóg 
nada waszemu małżeństwu najgłębszy sens i misję.

natura wsparta łaską

Będzie nią obecność i działanie Boga w małżeństwie dla jego trwałości i świętości. 
Taka pomoc jest konieczna także do przeżycia pełni szczęścia. I nikt inny nie jest  
w stanie dać Wam takiego wsparcia.

Łaska sakramentu m.in.: uszlachetnia charakter oraz osobowość i wydoby-
wa z nich cały pozytywny potencjał. Aby w pełni skorzystać z tego wsparcia, jako 
małżonkowie będziecie zaproszeni, aby z pomocą łaski Bożej rozwijać swoje na- 
turalne zdolności oraz przezwyciężać niekorzystne dla rozwoju duchowego i wza- 
jemnej miłości zachowania. A Bóg będzie Wam pomagał także w dźwiganiu bala-

Sakrament uczyni wasz związek „małżeństwem nie z tej ziemi”. Bo da Wam nad-
przyrodzoną, czyli pochodzącą nie z tego świata pomoc – łaskę od kochającego Boga.
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stu nierzadko skomplikowanej przeszłości oraz zaakceptowaniu tego, czego nie da 
się zmienić.

sens sakramentu
Bóg daje nam pomoc na różne sposoby. Podstawowym jej źródłem jest modli-

twa. Ale wybiera także wyjątkowy czas (np. godzina łaski, godzina miłosierdzia), 
miejsca (np. Jasna Góra, sanktuaria), osoby (np. święci) i znaki, w których jest obec-
ny (np. sakramenty), przez które chce szczególnie pomagać. I właśnie małżeństwo 
jako sakrament jest wyjątkowym ,,miejscem” działania Boga.

Jezus, ustanawiając sakramenty, powierzył je Kościołowi, by poprzez nie służyć 
ludziom. Każdy sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski (np. w sakramen-
cie chrztu świętego znakiem jest polanie wodą i wypowiedzenie słów: „Ja Ciebie 
chrzczę, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”). 

•	 Jakie są widzialne znaki sakramentu małżeństwa? Sakrament małżeństwa za- 
wierają narzeczeni przez wypowiedzenie słów przysięgi małżeńskiej, w obec- 
ności kapłana, świadków, rodziny i przyjaciół.

•	 Co dzieje się niewidzialnie? Gdy narzeczeni wypowiadają słowa przyrzecze- 
nia, czyli zgody małżeńskiej, łączą się w „jedno ciało” i jednocześnie Bóg łączy 
ich łaską w nierozerwalny związek. Tak powstaje węzeł małżeński. Z chwilą 
tego połączenia małżonkowie nie mają już władzy nad sakramentem, zgod-
nie ze słowami Jezusa: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6).

kiedy działa łaska?
W sakramencie Bóg niejako zwraca się do małżonków w słowach: „Będę z Wa- 

mi i będę Wam dawał potrzebne łaski, jeśli Mi na to pozwolicie”. I wielu pięknie 
odpowiada: „(…) Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” 
(J 6, 68).

Ale są małżeństwa, które zaraz po ślubie swoją postawą dają do zrozumienia, 
że: „Potrzebowaliśmy pięknego obrzędu, a sam Bóg nie jest nam potrzebny. Nie 
chcemy Jego siły, bo mamy własne. Małżeństwo jeszcze nam ich dodało, bo dosta-
liśmy siebie samych, nowy dom, rodzinę”. I Bóg pokornie pozwala małżonkom 

„zablokować” łaskę, czyli nie pozwolić Mu działać w ich życiu: „A Jezus mówił im: 
«Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być 
prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku 
chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu” (Mk 6, 4–6). 

Natomiast otwarcie się na działanie Boga daje nową jakość życiu. Nie działamy 
sami, ale razem z Nim. Nie tylko swoimi siłami, ale i Jego mocą. A ponieważ Bóg 
zna nas najlepiej i kocha najmocniej, będzie dawał, „sprofilowane” specjalnie dla 
waszego niepowtarzalnego związku wsparcie. Jeśli Mu pozwolicie, będzie obecny 
przed, podczas i po każdym waszym działaniu. Będzie pomagał każdego dnia,  
w każdych okolicznościach i na każdym etapie małżeństwa. Będzie uprzedzał swo-
im natchnieniem wasze czyny i wspierał je swoją łaską po to, żeby każde wasze 
działanie od Niego brało początek i w Nim znajdowało dopełnienie (Por. Liturgia 
godzin).
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co daje łaska?
Dzięki łasce Bożej możemy zrealizować pełnię możliwości, które Bóg dał nam 

na ziemi, a nawet coś więcej. Bo On sprawia, że z Jego pomocą przekraczamy sa- 
mych siebie, robiąc to, czego bez łaski nigdy nie bylibyśmy w stanie uczynić. 

 W codzienności życia małżeńskiego obecność Boga i Jego łaska będzie Wam 
dawać m.in.:

•	 siłę do bycia kreatywnym w dobru i opierania się pokusie zła oraz wytrwa-
nia w tym, co trudne. Będzie to więc przede wszystkim siła do wypełnienia 
przyrzeczenia miłości, wierności, uczciwości i trwania przy sobie. Dzięki niej 
będziecie mogli robić łatwiej rzeczy, które bez niej byłyby trudne, a także takie, 
które przekraczałyby wasze możliwości (bez pomocy Boga niejeden małżo-
nek nie potrafiłby przewalczyć swojego egoizmu, nie dałby rady przebaczać, 
mieć ufność, poddawałby się rozpaczy, zwątpieniu).

Dzięki łasce, gdy jest ciężko lub gdy działa pokusa, zamiast sięgnąć po 
grzech, macie moc, by zwrócić się do Boga: 

– po siłę sakramentu, w którym Bóg może Was wzmocnić, pocieszyć, uko-
ić ból.

– po siłę przykładu do pokonania trudności (np. przypomnicie sobie wte-
dy postawę Jezusa idącego drogą krzyżową, który mimo cierpienia jest po-
korny, wybaczający, łagodny).

•	 mądrość, czyli wiedzę, myśl będącą rozwiązaniem problemu, inspiracje 
czy pomysły, na które byście sami nie wpadli.

•	 ochronę od zła, np. Bóg będzie powstrzymywał sytuacje, które by się zda-
rzyły, a się nie wydarzą.

•	 uzdrowienie ze zranień, których doznaliśmy, a które bardzo trudno nam 
pokonać (poniżenia, odrzucenia, wykorzystania, przemocy, lęku itp.), a także 
z chorób.

•	 oczyszczenie z grzechów, nałogów, złych myśli i podstaw.

•	 radość z każdego dobra, pokonanie rutyny i nudy.

bez łaski – kościelne czy cywilne? „nie widzę różnicy”
Wielu nie widzi różnicy między ślubem kościelnym i cywilnym. Chcą więc związ-

ku bez Boga i bez łaski. Uważają, że ślub to tylko ceremonia i jakiś „świstek”. Ale tylko 
częściowo mają rację. Bo nadprzyrodzonej łaski sakramentu rzeczywiście nie widać. 

Niedostrzeganie łaski, oprócz tego, że z samej niewiedzy, wynika często z anty- 
świadectwa tych, którzy traktują sakrament powierzchownie – jako samo opako- 
wanie, nie sięgając po jego zawartość. Żyją tak, jakby podarunku ślubnego od Boga 
nawet nie rozpakowali i zakopali go przed domem. Nie prowadzą autentycznego 
życia łaską i nie dostrzegają, jaką pomocą chce być Bóg w ich codziennym życiu.

Niektórzy decydują się na związek nie tylko bez łaski, ale i bez poważnych wza-
jemnych zobowiązań. Uważany za łatwiejszy, bo w każdym momencie odwracalny. 
Ale jednocześnie niedający przecież takiego poczucia bezpieczeństwa, jakie daje 
poważne, także formalne zobowiązanie. Czy taki związek nie sprzyja także oparciu 
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go na założeniu, że będziemy razem, dokąd będzie nam wygodnie i przyjemnie? 
Czy w jakimś stopniu także, nie osłabiając motywacji, by w chwilach poważnego 
kryzysu walczyć o niego, czyli zrobić wszystko, co tylko możliwe, żeby związek ura- 
tować?

W takich relacjach nie wymaga się wiele od siebie i nie pozwala się także Bogu 
wymagać. Natomiast w związku przeżywanym z Bogiem On konsekwentnie i dużo 
wymaga: żebyśmy byli dla siebie coraz wspanialsi, bardziej się kochali, umieli się 
bezinteresownie poświęcić. Czyli, żeby małżeństwo się rozwijało według zasad mi- 
łości, a nie było miotane czasowymi uczuciami i pożądaniami.

Jednak taką wersję relacji wspiera dziś duża część kultury, pokazując zamiast 
prawdziwego obrazu związku jego różne karykatury:

•	 nieprawdziwy obraz człowieka – redukuje go do sfery cielesności, zmysłowości, 
przyjemności – nie ucząc ofiarności, wyrzeczenia, męstwa, które są niezbędne 
do budowania trwałych i szczęśliwych związków;

•	 nieprawdziwy obraz miłości – redukuję go do uczucia, seksu, egoistycznej 
wymiany dóbr;

•	 nieprawdziwy obraz rozwodów – nie pokazując ich dramatycznych konsekwencji.
wzorowe małżeństwo

Pobierając się w Kościele, oprócz pomocy sakramentu, dostajecie o wiele wię-
cej, bo sens całego życia, drogowskazy moralne i wzory do naśladowania:

•	 Wzór na szczęście
Sakrament jest więc przede wszystkim źródłem łask uzdalniających do doj-
rzałego kochania drugiej osoby. Dojrzała miłość natomiast to dążenie do do-
bra drugiej osoby, inspirowane prawdą o niej samej, o celu jej życia, drogach 
uświęcenia i prawdziwych potrzebach. I tylko taka wzmocniona przez Boga 
miłość daje pełnię szczęścia. Dlatego Jezus nie chce, żeby wasza miłość była 
jedynie „przeciętna”, bo wie, że ona nie da pełni szczęścia. Dając Wam przy-
kazanie miłości, kieruje ją więc w stronę doskonałości. I daje jej wzór, któ-
rym jest Jego miłość do Was: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajem-
nie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wza- 
jemnie” (J 13, 34). I naśladowanie jej polega na codziennym ofiarowaniu się 
sobie bezinteresownie do końca i bez końca.

•	 Wzory miłości
Małżeństwo nie musi więc po omacku szukać jakichś dobrych wzorców do 
naśladowania i narażać się przez to na błędy. Miłość małżeńska może być tak 
piękna, jak relacja miłości w Trójcy Świętej, relacja Chrystusa jako Oblubień-
ca do Kościoła jako Oblubienicy, jak relacje w Świętej Rodzinie Maryi, Józefa 
i Jezusa, w końcu jak miłość w wielu świętych rodzinach.

miłość w trójcy. Relacje osób w Trójcy Świętej wskazują, że kluczem do by- 
cia we wspólnocie Osób jest miłość. Podobnie jak Osoby w Trójcy są jedno-
ścią, taki i osoby w małżeństwie mają być równe. W Trójcy każda z Osób 
ma swoją niepowtarzalną misję, więc i w małżeństwie, każdy ze współmał-
żonków powinien mieć swoją misję, zadanie. A ponieważ Bóg wie, jak 
trudna bywa ta miłość, dlatego tak jak Jezus był wspierany przez Ojca 
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i Ducha Świętego, tak teraz Jezus razem z Ojcem i Duchem Świętym chcą 
wspierać małżonków swoimi łaskami. 

Pozwalając więc Bogu w Trójcy Świętej iść ze sobą przez życie małżeńskie, 
dostajecie to, czego bardzo potrzebujecie do zrealizowania ideału miłości:

•	 doskonale kochającego rodzica – Ojca, który jest czuły, troskliwy, spra-
wiedliwy i miłosierny, gdy upadamy w miłości, 

•	 najlepszego przyjaciela w Jezusie, który docenia, chwali, ale jednocześnie 
mówi prawdę, nawet tę trudną, 

•	 w Duchu Świętym natomiast – doskonałego pocieszyciela i mądrego doradcę.

miłość jezusa do kościoła. Bóg chce, by mąż kochał żonę tak, jak Jezus ko-
cha Kościół, czyli miłością wierną, uczciwą, czystą i ofiarną. Dlatego sakra- 
ment małżeństwa jest znakiem Jego związku z Kościołem i Jezus daje w nim 
łaskę do tak doskonałej miłości.

miłość świętej rodziny. Nawet jeśli sami nie mieliśmy dobrej rodziny, to 
w Świętej Rodzinie zawsze mamy wzór dobrej rodziny. Jest w niej miłość, 
która owocuje wszystkimi potrzebnymi cnotami, jakimi są m.in.: wiara, od- 
powiedzialność, wierność, pokora, pracowitość, troska, czystość.

miłość w świętych rodzinach. Na pewno znacie wspaniale żyjących mał-
żonków pielęgnujących wiarę i sakramentalne zobowiązania. A do świę-
tości przecież nic więcej nie potrzeba.

Czy jednak nie są to odrealnione wzorce, raczej do podziwiania niż do naśla- 
dowania? Bóg stworzył Was na Swój „obraz i podobieństwo”. Dał Wam przez to 
o niebo większe możliwości niż innym stworzeniom ziemskim. Dlatego dając tyle, 
mógł postawić tak wspaniałe wzory do naśladowania. One wymagają, ale pójście za 
nimi daje niewspółmiernie więcej szczęścia, niż naśladowanie tego, co przeciętne.

[Appendix] 

gdzie jest szczęście?
Źródła największego szczęścia na ziemi nie zależą od naszej decyzji. Bóg okreś- 

lił, gdzie się znajdują. Pięknie o drogach do szczęścia mówił Jezus np. w Kazaniu 
na górze (Mt 5, 1–12), określając, kto jest błogosławionym, czyli szczęśliwym. Dla- 
tego jeśli na przykład ktoś, mimo odczytania, że jest powołany do małżeństwa, 
zdecyduje, że dla wygody będzie singlem, trudno mu będzie prowadzić w pełni 
szczęśliwe życie. A taką możliwość daje właśnie realizacja odkrytego powołania do 
małżeństwa, kapłaństwa czy życia zakonnego. Możliwe jednak, że Bóg powoła kogoś 
do życia samemu. Ale jest to powołanie do realizacji jakiegoś większego dobra, a nie 
droga do wygodniejszego życia. W każdym z tych powołań podstawą szczęścia 
jest więź miłości z Bogiem. To szczęście może coś dopełniać, np. praca czy hobby, 
ale nigdy nie zastąpi głodu doskonałej miłości.

Często mylimy dodatki do szczęścia z nim samym. Szukamy więc tam, gdzie 
go nie ma i nigdy nie było. W miejscach powszechnie rekomendowanych jako da-
jące szczęście (pieniądze, kariera, seks, władza, robienie co się chce itp.) biją je- 
dynie źródła chwilowej przyjemności czy radości.
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Dobrze także pamiętać, że kiedy budujemy małżeństwo, warunkiem koniecznym, 
by mogło być ono w pełni szczęśliwe, jest wolność wewnętrzna obu małżonków. 
Niszczyć ją będą: zniewolenia, nałogi, krzywda czy przymus.

Istotne dla szczęścia jest także bycie sobą, czyli życie zgodne z tym, kim się jest 
jako człowiek. Jeśli więc odczytamy, co Bóg nam zapisał w naturze jako uszczę-
śliwiające, to dowiemy się, jak to szczęście osiągnąć. A z natury człowiek posiada 
duszę i ciało i jest osobą, czyli posługuje się rozumem i wolną wolą. Tym więc, 
co w pełni uszczęśliwia, nie mogą być tylko cielesne doznania, bo wtedy zaprze-
czalibyśmy wartości drugiej części ludzkiej natury. Podstawą szczęścia jest za-
tem miłość, która rozwija rozum i wolę, jednocześnie jest zakorzeniona w ciele-
sności, ale dotyka przede wszystkim tego, co w człowieku duchowe.

Odczytując naturę, widzimy w niej jednak także dysharmonię przez pożąda-
nie tego, co złe. Jako ludzie wierzący wiemy, że jest to skutek grzechu pierworodne-
go. Bez niego nie ciągnęłoby nas do złego, a naturalnie brzydzilibyśmy się nim. Tym- 
czasem nie tylko mamy pociąg do zła, ale i nierzadko sprawia nam ono przyjemność. 
Bycie więc sobą, czyli życie zgodne z naturą, to rozwijanie tego, co rozpoznajemy 
jako dobre i nieuleganie pociągowi do grzechu. W dobrym odczytaniu natury koniecz- 
ne jest więc dobrze ukształtowane sumienie, czyli takie, które idzie za przykazaniami 
danymi przez Boga.

pełnia szczęścia w związku z bogiem
Więź małżeńska to najdoskonalsza z możliwych na ziemi relacja między oso-

bami. Jeśli w codzienności jest otwarta na działanie przyjętego sakramentu, czyli 
na łaskę Boga, staje się więzią optymalną, to jest mającą wszystkie cechy potrzebne 
do przeżycia pełni szczęścia.

Bóg stworzył człowieka w taki sposób, że nie może on być źródłem pełni szczę-
ścia sam dla siebie. Pełnego szczęścia nie da mu także praca czy rozrywka, nie dadzą 
rzeczy czy zwierzęta. Człowiek może być w pełni szczęśliwy jedynie, gdy wejdzie 
w relację z drugą osobą. Ale nie każda taka relacja daje pełnię szczęścia. I nie z ja-
kąkolwiek osobą. Które więc z nich dają najwięcej szczęścia na ziemi? Najpełniej 
człowiek rozwija się w relacji miłości z Bogiem. Ale zaraz za nią jest więź miłości 
z małżonkiem.

Człowiek potrzebuje i tęskni na ziemi za więzią doskonałej miłości: bezintere-
sownej, wiernej i nieodwracalnej. I taką dostaje tylko od Boga. Ale także w ludz- 
kim wymiarze i na ludzką miarę, może wejść w podobną relację z ukochaną osobą. 
Nie będzie ona doskonała jak więź z Bogiem, ale dopełniona sakramentem sprawi, 
że człowiek przeżyje największe z możliwych szczęście tu na ziemi.

współodpowiedzialność za świętość
Małżeństwo jest drogą do świętości. Nie jesteśmy jednak w pełni o dpowie-

dzialni za świętość naszego współmałżonka – ale jednak jesteśmy za nią współod-
powiedzialni. Dlatego trzeba zrobić wszystko, co możliwe (za to jesteśmy w pełni 
odpowiedzialni), by współmałżonek osiągnął niebo. Niezbędny jest więc nasz przy-
kład życia. Co współmałżonek czy dzieci zrobią z tym świadectwem, zawsze pozosta-
nie tajemnicą ich wolnej woli. Doświadczenie pokazuje jednak, że dobrym świadec-
twem możemy bardzo przyczynić się do świętości współmałżonka, czasem mimo 
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jego różnych negatywnych doświadczeń, z którymi wchodzi w małżeństwo. Jesz- 
cze bardziej dzieci, które od początku wychowujemy w wierze.

dynamika wiary 
Sakrament małżeństwa zakłada wiarę ślubujących. Jednak choć na ślub zakła-

da się świetnie dopasowaną suknię i garnitur, to już wiara narzeczonych nie jest 
zawsze na miarę, idealna: czasem wydaje się być jakby trochę mała, więc upina, 
usztywnia, a czasem, choć rzadziej, robi wrażenie, jakby była nadmiernie wybujała. 

Ale Pan Bóg pozwala być blisko siebie mimo różnych etapów naszego rozwoju 
wiary. Chce być także z tym małżeństwem, w którym może ktoś „zaczyna przygo-
dę z głęboką wiarą od nowa”, albo „jest w Kościele, ale stoi trochę w przedsionku”, 

„wierzy, ale nie umie jeszcze głęboko kochać” itp. I jeśli ktoś uczciwie chce tej głębi 
i autentyczności; jeśli już zaczął pracę nad odnową i pogłębieniem wiary, to Bóg 
będzie mu w małżeństwie towarzyszył w jej wzroście. Warto się wtedy często mo-
dlić słowami: „Przymnóż nam wiary!” (Łk 17, 5–6).

nowa tożsamość
Waszą tożsamość, czyli to, za kogo się uważacie, ślub wzbogaca o nowy ele-

ment, tj. bycie mężem i żoną. Od tej pory wszystko, co robicie, czego zaniechacie, 
i w każdej sytuacji prywatnej czy zawodowej, jesteście mężem i żoną.

Małżeństwo zmienia też hierarchię wartości. Od tego momentu małżonek sta-
je się najważniejszy zaraz po Bogu – nie rodzice czy przyjaciele, jak to było dotych-
czas. I tak powinno pozostać nawet, gdy pojawią się dzieci.

wesele w kanie (medytacja biblijna)
(J 2, 1–11)

Pan Bóg i Kościół nie są potrzebni tylko na czas ślubu. Są takie osoby nam blis- 
kie, które zapraszamy tylko na ceremonię do kościoła. Chcemy, żeby byli z nami 
w tym szczególnym momencie. Ale osoby, które są nam najbliższe zapraszamy 
także na wesele. 

Czasem zdarza się, że Jezusa traktujemy jako kogoś, kto jest nam na tyle bliski, by 
być na naszym ślubie, ale już nie mamy takiej z Nim relacji, by zaprosić Go na wesele 
i do dalszego życia.

Jednak w sakramencie przyjmujemy Boga nie tylko w tym momencie, ale na    
całe życie, a więc i na wesele i wszystko, co po nim nastąpi. I wizyta Jezusa na weselu 
w Kanie, pokazuje, jak On będzie nas traktował, gdy będziemy chcieli Go w naszym 
małżeństwie

Zawsze przyjmie zaproszenie i będzie się troszczył o szczęście naszego związku. 
Przemiana wody w wino pokazuje, że chce, żeby nasze wesele było udane i radosne. 
Pomoże nam też w unikaniu niepowodzeń. Obrazuje to gotowość Jezusa do za-
pobieżenia kompromitacji, jaka wynikałaby z braku wina na weselu.

Słowa Maryi: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5) pokazują, jak 
istotna jest nasza z Nim współpraca. Poza tym, w piękny sposób wskazują na to, jak 
ważna powinna być Maryja w naszym związku. Bóg chce, by przez Nią działy się 
wspaniałe rzeczy w naszym małżeństwie.

Więcej na: www.najwiekszajestmilosc.pl/malzenstwonaszczescie
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spotkanie pierwsze: małżeństwo na szczęście

Ćwiczenie
Sakrament miłości

Wpisz w tabelę kilka określeń na to, czym dla Ciebie jest i nie jest małżeństwo.

Małżeństwo to dla mnie:

Małżeństwem nie jest dla mnie:
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Ćwiczenie
Przyrzeczenie małżeńskie

Wpisz w obu kolumnach tabeli, co w praktyce znaczą dla Ciebie słowa przyrzeczenia 
małżeńskiego.

Ślubuję Ci miłość, to znaczy, że będę… Ślubuję Ci miłość, to znaczy, że nie będę…

 

Ślubuję Ci wierność, to znaczy, że będę… Ślubuję Ci wierność, to znaczy, że nie będę…

Ślubuję Ci uczciwość małżeńską,  
to znaczy, że będę…

Ślubuję Ci uczciwość małżeńską,  
to znaczy, że nie będę…
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Ślubuję Ci, że Cię nie opuszczę aż do śmierci,  
to znaczy, że będę…

Ślubuję Ci, że Cię nie opuszczę aż do śmierci,  
to znaczy, że nie będę…

  

w  d om u  p o  pi e rws z ym  sp ot ka n i u :

Ćwiczenie 
 Motywy małżeństwa 

Napiszcie osobno odpowiedzi na poniższe pytania. Następnie porównajcie swoje 
odpowiedzi i porozmawiajcie o nich.

1. Dlaczego chcę wyjść za mąż/ożenić się?

2. Dlaczego chcę wyjść akurat za tę wybraną osobę? (Wymień przynajmniej 10 powodów).

3. Dlaczego chcę, żeby Moje małżeństwo było sakramentalne?

4. Jak rozumiem to, że małżeństwo jest powołaniem?
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w  d om u  pr z e d  dru g i m  sp ot ka n i e m :
A. Różnice płci (wypełniają mężczyźni)

Cecha częściej występująca u kobiet:
Napisz przy każdym zachowaniu (jeśli występuje  
w waszym związku), jak na nie reagujesz i jak to  
wpływa na waszą relację (pozytywnie/negatywnie).

więcej i bardziej szczegółowo mówi

miewa zmienne nastroje

intensywniej przeżywa i wyraża emocje

robi i myśli o kilku rzeczach na raz
(ma bardziej podzielną uwagę)

częściej potrzebuje słyszeć, że jest kochana

jest empatyczna (domyśla się)
 

chce, żebyś się bardziej domyślał



26 Małżeństwo na szczęście  1     

Różnice płci (wypełniają kobiety)

Cecha częściej występująca u mężczyzn:
Napisz przy każdym zachowaniu (jeśli występuje  
w waszym związku), jak na nie reagujesz i jak to 
wpływa na waszą relację (pozytywnie/negatywnie).

mniej i bardziej lakonicznie (skrótowo) mówi

trudniej przychodzi mu nazywanie  
i wyrażanie uczuć

podchodzi zadaniowo, nastawiony na:  
cele, problemy ogólne, osiągnięcia

jako mniej empatyczny  
potrzebuje jasnych komunikatów

łatwiej mu kontrolować emocje  
(zachować zimną krew) i być racjonalnym

Polecenia:

1. Porozmawiajcie o każdej z różnic, w jakim stopniu ją macie: czy oboje potwier-
dzacie u siebie daną cechę, czy np. ktoś jej nie widzi. 

2. Przeczytajcie sobie wzajemnie wasze odpowiedzi na reakcje na dane cechy i dru-
ga osoba niech powie, czy takiej reakcji oczekuje, czy innej (jakiej) i dlaczego. 
Uważajcie, by nie oceniać się i nie oskarżać, ale mówić, co czujecie i jak dana re-
akcje ma się do waszych potrzeb.
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B. Cechy charakteru
Zakreśl w środkowej kolumnie (na zielono – cnota, na czerwono – wada), na ok. ile 
procent w codziennym zachowaniu jesteś osobą:

Cnota (dobro)
Stosunek cnoty do wady
w % (od 0 do do 100%) Wada (grzech)

20% 40% 60% 80% 100%

bezinteresowną, altruistyczną egoistyczną, interesowną

uczynną, życzliwą, szlachetną, wielko-
duszną, dobroduszną

nieuczynną, nieżyczliwą, złośliwą, 
cyniczną, lubiącą sprawiać 
 przykrość

roztropną, zdroworozsądkową nieroztropną, lekkomyślną,  
bezmyślną

odpowiedzialną nieodpowiedzialną

sprawiedliwą niesprawiedliwą

mężną, wytrwałą, o silnej woli 
niewytrwałą, łatwo się zniechęcającą, 
chwiejną, o słabej woli, „słomiany 
zapale”

odważną, śmiałą strachliwą, tchórzliwą

umiarkowaną nieumiarkowaną  
(np. łakomstwo, pijaństwo)

uczciwą nieuczciwą

prawdomówną, szczerą nieszczerą, kłamliwą, dwulicową

bezkompromisową moralnie
idącą na kompromisy, zdradzającą 
ideały

przebaczającą, miłosierną,  
wyrozumiałą, wspaniałomyślną 

pamiętliwą, noszącą urazę,  
zawziętą, mściwą

pokorną 
pyszną, wyniosłą, butną, zarozu- 
miałą, egotyczną, narcystyczną

skromną nieskromną, próżną, samochwalczą

słowną niesłowną

lojalną nielojalną

dyskretną niedyskretną, plotkarską

z poczuciem wstydu bezwstydną

pracowitą leniwą

hojną chciwą, skąpą, materialistyczną

Zadania do wypełnionej tabeli:
1. Zaznacz po lewej stronie tabeli 5 cnót, które są najistotniejsze dla szczęśliwej re-

lacji małżeńskiej. Zaznacz krzyżykiem po prawej stronie tabeli pięć wad, które są 
najgroźniejsze dla szczęśliwej relacji małżeńskiej.

2. Zakreślone procenty dotyczące wad, to obszary do intensywniejszej pracy nad 
sobą. Zakreśl kółkiem 5 wad, nad którymi już teraz solidnie pracujesz. Zobacz, 
czy pokrywają się z zaznaczonymi wcześniej, najgroźniejszymi według Cie-
bie wadami dla szczęśliwej relacji.





Drugie spotkanie

Na ile się znamy?
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i. [za]kochanie
ii. jak się poznajemy?

iii. co powinniśmy poznać, zanim się pobierzemy?

na ile się znamy?



Drugie spotkanie

i. [za]kochanie

Małżeństwo w planie zapisanym w naturze kobiety i mężczyzny przez Boga 
rozpoczyna najczęściej zakochanie. Towarzyszy mu wzajemne poznawanie się.  
I chociaż zakochanie jest piękniejsze, to poznawanie się jest ważniejsze. Dlaczego? 
Ponieważ nie każdy, w kim się zakochasz, jest odpowiednią osobą, by przeżyć z nią 
całe życie. I trzeba to rozpoznać, innymi słowy – dobrze się dobrać.

zafascynowani uczuciami
Czuję coś do Ciebie i na pewno to jest to, bo mam motylki w brzuchu. 

Zakochanie to pobudka, a często nawet eksplozja emocji. Bóg daje na ten czas 
piękne uczucia. I są one tak silne, że możesz zafascynować się bardziej przeżycia-
mi, jakie w Tobie druga osoba wywołuje, niż nią samą. Uczucia są wtedy tak wszech-
ogarniające, że rzeczywistość niemal przestaje istnieć, a druga osoba staje się ca-
łym światem. Masz wrażenie spełnienia marzeń i pełni szczęścia. Ta osoba wydaje 
się stworzona specjalnie dla Ciebie. Gdy jej nie ma, budzi się tęsknota do bycia ra-
zem, a gdy jest, czujesz się fantastycznie.

Mimo to, ten wspaniały stan znaczy tylko, że się w sobie zakochaliście. Nie 
kochacie się jeszcze, a może nawet nigdy nie będziecie się kochać.

Zakochanie jak magnes – przyciąga emocjami, zmysłami, poznawaniem. Ułat- 
wia dobranie się, bo pokazuje, że jest coś, co mnie fascynuje w tej, a nie w innych 
osobach. Zakochaniem jesteście więc przyciągnięci, ale jeszcze nie złączeni.

Bo jesteś już silnie zaangażowana/y uczuciowo, a przecież jeszcze niewiele 
wiesz o tej osobie. To pokazuje, że zakochanie jest głównie siłą emocji. A one, choć 
silne, nie są trwałe. Zakochanie to stan tymczasowy, zawsze przemija, a miłość ma 
trwać na zawsze. Dlatego siła zakochania nie gwarantuje siły miłości. Bo nie ma 
takich uczuć, które cały czas byłyby jednakowo silne, a więc nie można ich ślubo-
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wać i nie mogą być fundamentem małżeństwa. Potrzebuje ono trwałego spoiwa.  
A tak łączyć może tylko stała postawa miłości.

[po]znawanie w zakochaniu
W czasie zakochania ważne jest nie tylko przeżywanie. Jest ono dane także jako 

zadanie – by dobrze poznać drugą osobę, a więc dowiedzieć się, czy ma cechy po-
trzebne do trwałej i szczęśliwej miłości. 

A będzie takie, jeśli do siły uczyć dodacie mądrość wieloaspektowego pozna-
nia się. Dopiero wtedy przeżyjecie czas zakochania optymalnie.

(nie) zmarnować czasu zakochania
Zakochanie to czas, który można łatwo zmarnować, „przeimprezować”, skon-

sumować na zabawę i przyjemności. Gdy zlekceważycie zbieranie informacji, a skon- 
centrujecie się na kolekcjonowaniu wrażeń i przeżyć seksualnych, czas przeleci przez 
palce i już nie wróci. Wtedy wciąż będziecie więcej wiedzieć o swoich przyjaciołach, 
hobby, sprawach zawodowych itp. niż o ukochanej osobie.

W ten sposób, nie poznając się dobrze, nie tworząc silniejszej niż emocjonalna  
i zmysłowa więzi, można od zakochania w ogóle nie przejść do miłości. I gdy opad-
ną emocje, gdy skończy się zakochanie, stwierdzić: „Nie kocham, bo mnie już tak 
nie pociągasz, bo już nie mam motylków, bo już tak nie tęsknie”.

pokusa ślubu bez miłości
Czasem w takich sytuacjach pojawia się pokusa, by mimo iż nie powstała mi-

łość, jednak iść do ślubu z innych powodów np.: przyzwyczajenia, dziecka, wspólnego 
domu, kredytu, stabilizacji.

ii. jak się [po]znajemy?

Panie, daj mi cierpliwość, abym umiał znieść to,  
czego zmienić nie mogę; daj mi odwagę, abym umiał  

konsekwentnie i wytrwale dążyć do zmiany tego,  
co zmienić mogę; i daj mi mądrość, abym umiał  

odróżnić jedno od drugiego.
(Marek Aureliusz)

na ile się znamy?
Wchodząc w małżeństwo, zakładacie, że wystarczająco dobrze się znacie. Na 

tyle, by iść z sobą przez całe życie. Ale warto poświęcić jeszcze trochę czasu, żeby 
to lepiej zweryfikować i podjąć najbardziej dojrzałą decyzję o małżeństwie. 

Weszliście w związek z różnicami i podobieństwami wynikającymi z urodzenia  
i wychowania oraz z różnymi doświadczeniami waszego dotychczasowego życia. Czy 

Dobre poznanie to zatem najważniejszy dla przyszłego, wspólnego życia element chodzenia ze 
sobą i narzeczeństwa. To na jego podstawie podejmujecie Waszą życiową decyzję. Dlatego  
powinno być możliwie najgłębsze.
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poznaliście je dokładnie? Czy potraficie nazwać swoje temperamenty, cechy cha-
rakteru, osobowości? Czy znacie się świetnie w najważniejszych dla szczęścia i trwa-
łości małżeństwa sferach?

A może jednak znacie się dobrze tylko w pewnych i to nie najważniejszych płasz-
czyznach, a mimo to decydujecie się na ślub?

co daje dobre poznanie, a czego dać nie może?
•	 Od tego, jak dobrze poznacie się przed ślubem, zależy w dużej mierze trwa-

łość waszego małżeństwa. Jednak samo, nawet najlepsze poznanie się wzajem-
ne nie gwarantuje trwałej miłości. Na ile jednak się poznacie, na tyle dacie 
sobie większą szansę na bycie razem do końca.

•	 Poznając się, trzeba także mieć świadomość, że jest część wiedzy o drugiej 
osobie, której nie zdobędziecie przed ślubem, bo nie będzie do tego okazji. 
Poznacie się bardziej w życiu małżeńskim, które przyniesie nowe sytuacje  
i wyzwania.

•	 W małżeństwie sami będziecie się też zmieniać, mieć nowe potrzeby, po-
glądy, zainteresowania, gusta. Będziecie dojrzewać i mądrzeć. Ale możecie 
też nabywać wad, przestawać być kreatywnymi w miłości czy ulegać ru-
tynie. Dlatego tak ważne jest, by nieustannie uaktualniać obraz siebie i uko-
chanej osoby. 

•	 Niepoznanie się w pełni przed ślubem nie powinno budzić obawy, pod wa-
runkiem że poznacie się dobrze w najważniejszych płaszczyznach, które dają 
podstawę do ufności w trwałe i szczęśliwe małżeństwo.

•	 W poznawaniu nie chodzi też o to, by znaleźć kogoś, kto jest taki sam jak my. 
Tym bardziej nie o to, by znaleźć kogoś idealnego. Takie osoby nie istnieją.

•	 Dobre poznanie się jest natomiast po to, żeby odkryć, czy chcę kochać tę 
właśnie osobę, wiedząc, jaka jest tu i teraz. Świadomie akceptując to, co wy- 
nika z jej płci, temperamentu, inteligencji. Znając jej mocne i słabe cechy 
osobowości. I mając dobrze rozpoznane, że jej słabości i wady charakteru 
nie dotyczą tego, co najważniejsze dla budowania miłości. 

•	 Dobre poznawanie się jest w końcu podstawą mądrego kochania drugiej 
osoby. Poznając, jaka jest, dowiadujemy się też o jej potrzebach i zamiło- 
waniach. Dzięki temu możemy uczyć się adekwatnych, codziennych wyrazów 
miłości. Poznanie ma więc dać odpowiedź, czy druga osoba chce i czy potrafi 
mnie kochać i czy ja chcę i potrafię ją kochać. To znaczy, czy mamy oboje 
konieczne cechy do tego, by być dla siebie codziennie przez całe życie, 
na dobre i na złe. I wtedy możemy podjąć odpowiedzialną decyzję o ślubie: 

„Tak, poznałem, że właśnie Tobie chce dać moją miłość i że potrafię kochać. 
I wiem jednocześnie, że Ty chcesz i umiesz mnie pokochać”.

jak przebiega dobre poznawanie się?
Żeby właściwie się poznać, trzeba wiedzieć, czym jest dobre poznawanie się. 

A jak się najczęściej poznajemy? Spontanicznie, w sposób niezaplanowany, przy okazji 
spędzania czasu razem. Jednak w takim poznawaniu może się zdarzyć m.in.: że pew-
nych spraw nie poznamy; niektórych cech nie zobaczymy; innych nie będziemy chcieli 
przyjąć do wiadomości czy też nie uświadomimy sobie, jak postrzega nas druga osoba.
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Poznawanie się jest procesem, w który należy mądrze się zaangażować. Nie da 
się poznać drugiej osoby w najważniejszych płaszczyznach zbyt szybko. Trzeba dać 
sobie czas.

Poza tym, oprócz elementu spontaniczności, powinno mieć też część, która jest 
zaplanowana. I w skład tego planu wchodzi wiedza o tym: 

•	 jakie okoliczności wpływają na proces wzajemnego poznawania się,
•	 co ważnego dla trwałości i szczęścia małżeństwa powinniśmy poznać.

paradoksy poznawania się
W narzeczeństwie oddziałują czynniki, które z pozoru mają pomagać, a mogą 

przeszkadzać w dobrym poznawaniu się, m.in:

•	 Często jesteście w sytuacjach, które same w sobie są atrakcyjne i koncentru-
ją na sobie, np. w kinach, klubach, na imprezach, wyjazdach ze znajomymi. 
Poza tym, wiele waszych wspólnych spotkań odbywa się w gronie znajomych. 
Bardzo trudno wtedy o pogłębione rozmowy we dwoje. 

•	 Nierzadko także, nawet gdy jesteście już sami i jest dobry moment na budo- 
wanie relacji, wypełniacie go czymś, co jest fajnym spędzaniem czasu we 
dwoje, ale nie tworzy głębokiej więzi. I może się zdarzyć, że nawet nie czujecie 
potrzeby takiego poznawania się, bo silnie przeżywane uczucia zakochania, 
wzmocnione często przyjemnością seksualną, spycha ją na dalszy plan. Wydaje 
się wtedy, że to, co wiemy, wystarczy, bo przecież jest dobrze, więc i będzie 
dobrze, po co więc poznawać się bardziej.

dlatego, by dobrze się poznać, konieczne jest:

•	 Przebywanie we dwoje, bez dodatkowych atrakcji, żeby zobaczyć, czy je-
steśmy dla siebie atrakcyjni jako osoby. Trzeba po prostu zaplanować pozna-
nie się w sytuacjach zwykłych, codziennych, nieodświętnych, gdy nic nad- 
zwyczajnego się nie dzieje. Bo w małżeństwie tych atrakcyjnych okolicz- 
ności bycia razem będzie mniej i ważne, żebyście nauczyli się być ze sobą 
i cieszyć się swoją obecnością bez dodatkowych wzmocnień. 

Dobrze jest dowiedzieć się odpowiednio wcześnie, jak zachowuje się 
druga osoba, gdy jest zmęczona, chora, smutna, „zdołowana”. Jak reaguje 
w sytuacjach trudnych, np.: w stresie, zdenerwowaniu, pod presją, gdy po-
pełni błąd, w różnicach zdań. 

•	 Trzeba także dać sobie możliwość głębszych rozmów na ważne i trudne 
tematy. Unikniecie w ten sposób sytuacji par, które wprawdzie dużo roz-
mawiają, ale pobieżnie i na neutralne tematy.

A jeśli nie decydujesz się poruszyć niektórych tematów w narzeczeństwie, 
to pomyśl dlaczego? Może widzisz, że drugą osobę to nie interesuje, a może  
boisz się reakcji albo tego, co usłyszysz? A może po prostu nie potrafisz roz-
mawiać i wybrana osoba także. I tak wejdziecie w związek na całe życie, a nie-
uzgodnione sprawy prędzej czy później wyjdą i możecie się nimi poranić.

zmarnowane [za]kochanie?
Jeśli więc ulegniecie pokusie głównie zmysłowego, emocjonalnego przeżycia czasu 

zakochania, możecie nie poznać się dobrze. Spotkania są wtedy zmysłowo przyjem-
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ne, ale intelektualnie i duchowo powierzchowne. Ilość spędzanego ze sobą czasu nie 
przekłada się na jego jakość i nawet mieszkanie razem nie pogłębia więzi. 

Nie jesteście twórczy w kreowaniu okazji do dobrego poznawania się, natomiast 
stajecie się kreatywni w tworzeniu okazji do przeżywania: wzajemnych uczuć, bli-
skości, może seksu. One stają się motorem związku, więc robicie wiele, żeby było ich 
jak najwięcej i jak najbardziej intensywnych. Stąd częste romantyczne wyjścia, spo-
tkania, zmysłowe wieczory i noce.

Ryzykujecie dokonaniem wyboru na podstawie tego, co powierzchowne, czyli 
np.: po wyglądzie, płytkim oglądzie osobowości, pod presją czy z przyzwyczajenia.

Ryzykujecie tym, że jeśli dobrze się nie poznacie przed ślubem, to po nim, może-
cie się nie poznać: „Nie poznaję Cię, nie wiedziałem, że taka jesteś” (już taka była, ale 
tego nie widziałeś), „Co ja w nim widziałam, gdzie ja miałem oczy?”; „Zmieniłeś się 
nie do poznania” (już taki był, ale tego nie widziałaś).

proces „docierania się”
Poznawanie się to nie tylko uczenie się siebie i tworzenie więzi na podstawie 

tego, co wspólne. Ponieważ zawsze się różnimy, jest w nim więc i sfera „docierania 
się”. Poznane różnice, jeśli nie są na tyle duże, że trzeba się rozstać, potrzeba tak 
dotrzeć, by dało się mimo nich szczęśliwie żyć. To uzgadnianie jest akceptacją różnic, 
które trudno zmienić w sobie i drugim, ale też decyzją o potrzebie pracy nad zmianą 
siebie czy też pójściem na kompromis. Ważne by to, co w docieraniu jest najtrudniej-
sze, czyli ustąpienie ze swojego, decyzja o zmianie siebie czy kompromis, nie było 
wymuszone, ale dokonało się w wolności. Dzięki temu, nie będzie odbierane jako 
przegrana, że nie wyszło na moje, że tracę siebie i jako triumf drugiego, postawienie 
na swoim.

daj się poznać
Podstawowym warunkiem dobrego poznania jest otwarcie się przed sobą.
Jeśli w narzeczeństwie ktoś nie chce dać się poznać, mówiąc np. że, coś jest jego 

prywatną sprawą, wtedy powinna zapalić się „czerwona lampka”. Wasz związek wo- 
bec innych jest prywatną sprawą, ale dla siebie, nie jesteście już osobami prywatnymi.

Skoro ktoś unika otwarcia się, powinno to budzić wątpliwość, dlaczego tak się 
dzieje? Może nie chce odkryć prawdziwego ja? A może się wstydzi, boi albo nie umie 
rozmawiać, bo w domu nie rozmawiało się o uczuciach, relacjach itp.

Jeśli tak jest, to koniecznie trzeba się przełamać i stanąć w prawdzie. To przeła-
manie jest kosztowne emocjonalnie, ale konieczne. Bez niego nie poznacie się do-
brze i nie zbudujecie głębokiej więzi. A czym więcej o sobie wiecie, tym bardziej 
odpowiedzialną decyzję możecie podjąć.

To otwarcie powinno dotyczyć tego, co w Was najpiękniejsze, ale i tego, co naj- 
trudniejsze, a więc zranień, uzależnień, uwikłań, spraw finansowych, zdrowotnych itp.

Poznając się, trzeba także koniecznie stworzyć atmosferę bezpieczeństwa. Uko-
chana osoba, która się przed nami odsłania, musi mieć komfort zaufania, że nigdy 
nie wykorzystamy tego przeciwko niej.

poznaj siebie
Jednak, żeby otworzyć się i szczerze pokazać drugiemu, jacy jesteśmy, musimy 

siebie znać. 
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Dlatego tak ważne jest, żeby często zastanawiać się nad sobą, jaka/i jestem, jakie 
mam cechy, co mną kieruje itp. I dużo myśleć też o osobie, z którą się jest, jaka na-
prawdę jest. Ale nie po to, by wyszukiwać wady, ale, by coraz pełniej ją poznawać.

sztuka tworzenia obrazu samego siebie
Możliwe najbardziej realistyczne widzenie siebie i drugiego pomaga w tym, by 

właściwie siebie oceniać i „mieć kontakt” z sobą samym, swoimi emocjami i mo-
tywacjami, czyli je rozumieć. A znając je, uzyskujemy większy wpływ na nasze dzia-
łanie. Jednak takie realistyczne patrzenie często deformują walczące w nas siły: ide-
alizowanie i deprecjonowanie siebie.

•	 Obraz idealistyczny
Są ludzie, którzy patrzą idealistycznie na siebie, czyli zawyżają wartość 

swoich cech. Widzą w sobie talenty, predyspozycje, umiejętności, których nie 
mają, a tym, które rzeczywiście mają, przypisują niewspółmiernie większą 
wartość. Z takim obrazem siebie idzie często w parze poczucie bycia lepszym 
i wynoszenie się nad innych.

•	 Obraz depresjonistyczny
Są też tacy, którzy deprecjonują, czyli zaniżają swoją wartość. Nie dostrze- 

gają cech, które mają, a tym które u siebie widzą, odbierają rzeczywistą wartość. 
Z takim widzeniem siebie idzie często w parze poczucie niższości, kom-

pleksy, uważanie siebie za osobę gorszą, słabszą, niegodną. 

•	 Obraz realistyczny
Są w końcu osoby, które potrafią tworzyć prawdziwy obraz samych sie- 

bie. Stają w prawdzie o swoich mocnych i słabych stronach. Dzięki temu 
mają większą kontrolę nad sobą, znają swoją wartość, potrafią się nią cieszyć 
i wiedzą też, nad czym muszą jeszcze pracować. Poza tym, dzięki świadomo-
ści własnych ograniczeń nie gonią za nieosiągalnym.

I z takim realistycznym widzeniem siebie najczęściej idzie w parze wła-
ściwe ocenianie i traktowanie siebie, czyli zdrowa miłość własna. 

Jednak znając prawdę o sobie, można też ulec pewnym pokusom:

•	 Pierwsza polega na tym, że choć znamy prawdę o sobie, to gdy jest trudna, 
uciekamy od niej, spychamy ją do podświadomości, nie przyznajemy się 
przed sobą jacy jesteśmy.

•	 Druga natomiast wiąże się z tym, że choć znamy trudną prawdę o sobie, to ją 
ukrywamy, ale już nie przed sobą, a przed innymi np. przed wybraną osobą, 
żeby jej nie stracić.

W szukaniu adekwatnego obrazu siebie i drugiej osoby pomocne są codzienne 
rozmowy z Bogiem. Warto prosić Go często o „światło” do uczciwego patrzenia 

A wcale nierzadko w wielu wymiarach nie znamy pełnej prawdy o sobie, nie rozumiemy siebie, 
tego, co się w nas dzieje, emocji czy mechanizmów, które nami kierują. Poza tym, często też 
nie widzimy siebie realnie, mamy zniekształcony obraz samych siebie, który wpływa na nasze 
zachowanie wobec drugiej osoby.
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na siebie i drugiego. Dobrym narzędziem do tego jest codzienny rachunek sumie-
nia. Polega on na stawaniu przed Bogiem ze świadomością, że On przecież i tak wszyst-
ko wie. Wtedy łatwiej to wypowiedzieć i samemu przyjąć. Ale taki „rachunek”z dnia 
ma dotyczyć nie tylko grzechów, ale i uczynionego dobra. To pytanie siebie samego 
nie tylko o ocenę naszego postępowania, ale także próba dotarcia do motywacji, dla- 
czego coś zrobiłem lub zaniechałem oraz do tego, jakie emocje temu towarzyszyły.

Bardzo pomocne w poznawaniu siebie i drugiego są także rozmowy z najbliż- 
szymi o tym, jak widzą nas i naszą wybraną osobę.

mieszkanie przed
Młodzi często mówią: „Mieszkanie razem umożliwi nam lepsze poznanie się,  

a więc bardziej świadomy i dojrzały wybór”. Skąd więc tyle rozstań po ślubie, sko-
ro tak wiele par mieszka ze sobą przed? Co więcej, głównym powodem rozwodów 
jest niezgodność charakterów, które przecież, mieszkając razem, miało się dobrze 
poznać i dopasować.

Właściwe dobranie się więc nie zależy od tego, czy się mieszka razem, czy nie, 
ale od jakości poznawania się. Trzeba wiedzieć, co się powinno poznać w drugim 
i wiedzieć, jak to zrobić. Nie mieszkając razem, a widując się często, można wystar- 
czająco dobrze się poznać i dopasować.

Warto też wcześniej uświadomić sobie, jakie niepożądane skutki ma i może mieć 
wspólne mieszkanie, tj. m.in.: tworzy trwałą okazję do współżycia przedmałżeń-
skiego i zgorszenia innych. Ulegając wtedy pożądaniu, traci się łaskę uświęcającą, 
czyli życie w komunii z Bogiem. Narzeczeństwo nie uczy wówczas także czasowej 
wstrzemięźliwości seksualnej, której z kolei sprzyja mieszkanie osobno. Poza tym, 
zamieszkanie przed ślubem może sprzyjać nieroztropnej decyzji o ślubie. Bo choć 
rozsądniej byłoby się rozejść, to idzie się do ślubu: z przyzwyczajenia; ponieważ za-
inwestowało się już we wspólne mieszkanie, może wzięło wspólny kredyt; po tylu 
latach wytworzyła się presja otoczenia na ślub („legalizację”) itp.

iii. co powinniśmy poznać, zanim się pobierzemy?
co wnosisz w związek?

Poznawanie się do małżeństwa jest wyjątkowe, bo dotyka niemal każdego ob- 
szaru życia. Niewiele spraw możecie sobie odpuścić jako nieistotne. Jednak nie 
jest ono wyszukiwaniem tego, co nie służy miłości, ale przede wszystkim spojrzeniem, 
czy druga osoba ma cechy, które są fundamentem trwałego i szczęśliwego związku. 

Dobrze też w poznawaniu się uznać pokornie, że nie wszystko, co się wnosi  
w związek jest pozytywne. Że możemy nieść z sobą także różne obciążenia.  

Zasadniczo można podzielić cechy, które mamy poznać, na dane od urodzenia 
i nabyte w trakcie życia.

A. [Poznaj, jaki jesteś]. Rodzisz się m.in. z określoną: płcią, temperamentem, 
emocjami, podstawowymi potrzebami dobra, inteligencją, stylem percepcji 
(uczenia się), zdrowiem.

B. [Zobacz, kim się stałaś/eś]. Przez wychowanie, samowychowanie i wpływy 
środowiska kształtujesz w sobie m.in.: hierarchię wartości, cechy charakteru, 
cechy osobowości, nawyki i przyzwyczajenia, oczekiwania, styl religijności, 
poczucie wartości.
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•	 Koniecznie trzeba także poznać, jakie wybrana osoba ma: zainteresowania 
(hobby) i upodobania (co lubi jeść, jak odpoczywać, jak się ubierać, jaką 
muzykę, kino, kwiaty), poglądy (np. na wychowanie).

•	 Istotne jest również poznanie jej rodziny i przyjaciół. Dzięki temu nie tylko 
możesz dowiedzieć się więcej, jaka jest wybrana osoba, ale także, jaki obec-
nie wpływ ma na nią rodzina i przyjaciele.

•	 Poza tym, dobrze także poznać wzajemne, znaczące doświadczenia życiowe: 
dobre i złe (zranienia).

•	 W końcu trzeba także mieć świadomość różnych niewłaściwych i często nie-
świadomych motywów, którymi się kierujemy, podejmując decyzję o mał-
żeństwie.

Takie wszechstronne poznanie pomoże ocenić, czy wybrana osoba jest wystar- 
czająco dojrzała do małżeństwa. I mając taką wiedzę najbardziej odpowiedzialnie 
można podjąć decyzję, czy właśnie z tą osobą chcesz iść przez całe życie. A odpo- 
wiedzialność za dobry wybór współmałżonka jest podwójna, bo dotyczy nie tylko 
Ciebie, ale także tego, jaka osoba będzie ojcem czy matką dla Twoich dzieci.

(Część obszarów poznania będzie omówiona poniżej, a pozostałe przy kolejnych 
tematach i na stronie internetowej kursu)

[A] [Poznaj, jaka/i jesteś z natury]:

1. płeć

Niemała część problemów małżeńskich wynika właśnie z oczekiwania, że druga 
osoba będzie się zachowywać niezgodnie z uwarunkowaniami swojej płci. A zatem  
z niezrozumienia, że jako kobieta czy mężczyzna ma pewne cechy niezależnie od 
swojej woli.

Dlatego ważne jest, by przyjąć wzajemnie postawę: „Chcę się z Tobą podzielić 
tym, jak wygląda mój kobiecy/męski świat i różne sprawy z tego punktu wi-
dzenia. A ja chcę poznać, jak wygląda ten Twój kobiecy/męski świat”.

„Gdy poznamy, że są pewne różnice płci i działania z nich wynikające, a nie ze 
złej woli, unikniemy oskarżeń wzajemnych, o coś, co jest naszą naturą, a więc nie jest 
naszą winą. Mężczyźni nie będą zarzucać kobiecie, że jest kobietą i kobiety mężczy-
znom, że nimi są, bo do tego sprowadzają się niekiedy wzajemne pretensje. 

On: źle myśli, źle czuje, źle się domyśla, źle pracuje, nawet źle odpoczywa. Przy 
czym «źle» znaczy, nie tak jak kobieta, nie po kobiecemu.

Ona: podobnie, niczego nie robi porządnie, czyli po męsku”. (J. Pulikowski, Za-
kochanie i co dalej…?, Częstochowa 2016, s. 63).

Przyjęcie więc za prawdziwe stwierdzenia: „On tak ma”, „Ona tak ma”, może być 
wspaniałym lekarstwem na konflikty, źródłem pokoju i ważnym elementem szczęścia.

Różnice płci są zamiarem Boga. Nie są więc po to, by różnić, dzielić i oddalać, ale łączyć, 
fascynować, uzupełniać, wzbogacać i przyciągać. Poznanie więc tego, co do relacji wnosi płeć, 
jest jedną z najważniejszych spraw dla trwałości i szczęścia małżeńskiego.



392  Na ile się znamy?     

Trzeba jednak pamiętać, że choć są cechy bardziej charakterystyczne dla kobiet  
i mężczyzn, to nie należy podchodzić do nich jako do sprawdzających się jednako-
wo w każdym przypadku. Nierzadko się zdarza, że niektóre cechy częściej występu-
jące u kobiet ma mężczyzna i na odwrót. Choć więc najprawdopodobniej Twoja na- 
rzeczona na przykład więcej i częściej mówi, a Twój narzeczony trudnej wyraża uczu-
cia, to w konkretnym związku może być zupełnie inaczej.

Jeśli wejdziemy więc w małżeństwo ze z góry założonymi schematami, a drugi 
człowiek nie będzie do nich pasował, może się to stać źródłem poważnych nieporo-
zumień.

Potrzebne jest więc zrozumienie wzajemne i zaakceptowanie cech i zachowań 
wynikających z różnic płciowych. Jednak ważna jest też obopólna praca nad sobą:  
z jednej strony nad reakcjami na to, co trudne, a wynikające z płci, a z drugiej strony, 
nad panowaniem nad swoimi zachowaniami mającymi podłoże w cechach płcio-
wych (np. gadatliwość). Chodzi więc o to, by nauczyć się z pewnych różnic czerpać 
dla wzbogacenia relacji (np. z odmiennych typów emocjonalności), nad wszystkimi 
pracować, a niektóre cierpliwie znosić.

Tabela nr 1  cechy częściej występujące u kobiet

CeCha CzęŚCiej WySTępująCa u koBieT

Do NaRzeCzoNego: Co możesz zrobić, żeby ta różnica 
pomagała, a nie przeszkadzała?         

Do NaRzeCzoNej: Co możesz zrobić, żeby ta cecha,  
wynikająca z płci, służyła relacji?

więcej i bardziej szczegółowo mówi

•	 wysłuchać cierpliwie, mając świadomość,  
że jest to dla niej naturalne i ważne

•	 gdy jest się zajętym lub zmęczonym,  
poprosić o odłożenie rozmowy

•	 pamiętać, że mężczyzna ma inny sposób odbioru  
i nie obrażać się, gdy nie słucha tak empatycznie jak kobieta

•	 starać się unikać zbędnych szczegółów

miewa zmienne nastroje

•	 być przy niej, by nie czuła się lekceważona  
i opuszczona (nie wychodzić z domu)

•	 być otwartym na rozmowę,  
jeśli tego będzie potrzebować

•	 starać się kontrolować zachowania mimo przeżywania  
zmiennych, trudnych emocji

•	 wyjaśnić powód swoich przeżyć

intensywniej przeżywa i wyraża emocje

•	 nie oskarżać czy wyśmiewać, np. że jest histeryczką
•	 dać możliwość reakcji emocjonalnej,  

nie ucinać, ale też nie eskalować
•	 być czułym (przytulić, pocałować itp.)

•	 nie tłumić emocji, ale też kontrolować formę ich wyrażania 
(przekleństwa, krzyk, poniżanie)

•	 nie oskarżać o nieczułość, niewrażliwość

robi i myśli o kilku rzeczach na raz
(ma bardziej podzielną uwagę) 

•	 docenić to, a nie traktować jako wadę

•	 nie oskarżać, że nie umie tak samo
•	 troszczyć się o jakość i hierarchię ważności  

wykonywanych jednocześnie czynności
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potrzebuje częściej słyszeć, że jest kochana

•	 pamiętać o tym i dostosować częstotliwość słów i gestów  
do jej potrzeb

•	 powiedzieć mu o tym i jeśli zapomni, przypominać
•	 nie oskarżać o brak miłości,  nawet gdy mąż zapomina albo nie 

mówi (może mu być trudno), ale wyraża to przez codzienną 
troskę

jest empatyczna (domyśla się)

•	 być jak najbardziej przejrzystą i klarownie wyrażać swoje myśli 
i intencje

•	 nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków
•	 nie reagować na podstawie domysłów

chce, by mężczyzna się bardziej domyślał
•	 poprosić, o wyrażanie wprost potrzeb i myśli

•	 mieć świadomość, że mężczyźnie często trudnej być empatycznym

Tabela nr 2 cechy częściej występujące u mężczyzn

CeCha CzęŚCiej WySTępująCa u MężCzyzN

Do NaRzeCzoNej: Co możesz zrobić, żeby ta różnica poma-
gała, a nie przeszkadzała?         

Do NaRzeCzoNego: Co możesz zrobić, żeby ta cecha, 
wynikająca z płci, służyła relacji?

mniej i bardziej lakonicznie (skrótowo) mówi

•	 nie odbierać tego jako lekceważenie  
lub ukrywanie czegoś

•	 starać się, rozumiejąc kobietę, podejmować rozmowę  
i podawać więcej szczegółów

trudnej wyraża uczucia

•	 nie mówić za niego
•	 nie oskarżać o oschłość emocjonalną

•	 starać się otwierać emocjonalnie,  
nazywać uczucia i mówić o nich

myśli zadaniowo, nastawiony na: cele, problemy ogólne, 
osiągnięcia

•	 docenić skuteczność i praktyczność 

•	 widzieć na pierwszym planie przede wszystkim  
człowieka, a nie redukować małżeństwa czy dzieci  
do zadania do wykonania

jako mniej empatyczny  
potrzebuje jasnych komunikatów

•	 wyrażać się jasno i konkretnie
•	 nie zarzucać szczegółami, formułować sedno sprawy
•	 nie zmuszać do domyślania się
•	 nie prosić o kilka rzeczy na raz

•	 dopytywać w razie niejasności

łatwiej mu kontrolować emocje  
(zachować zimną krew) i być racjonalnym

•	 korzystać z tego do wsparcia  
i rozwiązywania problemów

•	 jeśli ma rację, doceniać to

•	 nie wykorzystywać chłodnej logiki  
przeciwko narzeczonej/żonie 

•	 nie wynosić się 
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2. temperament
„Temperament to zespół cech psychicznych, charakteryzujących dynamikę emo-

cjonalnego życia człowieka, sposoby zewnętrznego wyrażania uczuć i zachowania, 
wrażliwość na bodźce zewnętrzne, impulsywność, siłę i trwałość reakcji emocjonal-
nych oraz tempo przebiegu procesów psychicznych” (J. Grzybowski, Małżeńskie tem- 
peramenty, Kraków 2006, s. 13).

Temperament wiąże się więc z byciem bardziej powolnym lub dynamicznym oraz 
skierowanym do wewnątrz, skoncentrowanym bardziej na własnym „ja” (intrower-
tykiem) lub na zewnątrz, skoncentrowanym bardziej na świecie (ekstrawertyk).   

→ Temperament jest wrodzony i mało podatny na zmiany w ciągu życia. Istnieje wie-
le podziałów temperamentów. Najbardziej rozpowszechnionym jest podział Hi-
pokratesa na: flegmatyka, melancholika, sangwinika i choleryka. Często nie występują 
one w czystej, ale zmieszanej formie (np. u kogoś dominuje choleryzm, ale z domiesz-
ką np. melancholii itp.). Zgodnie z tym podziałem: flegmatyk i melancholik są bar-
dziej powolni i skłonni do bycia introwertykami. Sangwinik i choleryk – bardziej 
dynamiczni i ekstrawertyczni.

→ Temperament jest elementem osobowości. Jednak nie determinuje wszystkich jej 
cech, ale sprzyja kształtowaniu się niektórych, a utrudnia innych; np. flegmatykowi 
łatwiej o łagodność, a choleryk musi się zmagać, by nie stać się agresywnym; san-
gwinikowi łatwiej być towarzyskim, a melancholik, mając tendencje do samotni-
czości, musi bardziej nad tym pracować. 

→ Temperamenty nie są ani dobre, ani złe moralnie. Jednak aż trzech z nich używamy 
często jako epitetów (np. Ależ z Ciebie flegmatyk / melancholik / choleryk). Cho-
dzi nam wtedy raczej o denerwujące nas lub niemoralne zachowania, a nie o sam 
temperament; np. choleryk wybuchnął i nas obraził, flegmatyk mówił tak wolno, 
że się zdenerwowaliśmy.

→ Poznanie specyfiki temperamentów jest istotne, żeby nie oskarżać się o złe intencje. 
Są przecież zachowania, które biorą się z podłoża temperamentu (np. ktoś wolniej 
coś robi). Niesprawiedliwe jest wtedy wyrzucanie mu tego. Jednak niemoralnych 
zachowań nie można usprawiedliwiać temperamentem (np. gdy choleryk wybuch- 
nie i poniży drugą osobę).

Trzeba więc znać swój temperament, żeby wiedzieć, co z niego wynika i jak nad 
nim pracować. Dzięki temu można w różnych okolicznościach dostosować swoje 
zachowania do sytuacji; np. by osoba bardziej powolna zrobiła coś szybciej, a ktoś 
dynamiczny powściągnął się i opanował.

→ Poznając siebie w narzeczeństwie, warto zwrócić uwagę na pułapkę poznawczą,  
w którą można wpaść. Niektórzy na co dzień trudno znoszą towarzystwo osób np. 
o temperamencie flegmatycznym czy cholerycznym. Jednak gdy wejdą w związek  
z taką osobą, przyjemne przeżycia czasu zakochania mogą sprawiać, że zbagateli-
zują to, jaki druga osoba ma temperament, np. choleryk dziewczynę flegmatyczkę. 
Wtedy, gdy opadną emocje, może się okazać, że jest im niezwykle trudno wytrzymać 
ze sobą w relacji, w której nie powinni się przecież na tym tle męczyć. Możliwa jest 
oczywiście praca nad związkiem i zharmonizowanie się. Jednak może to być bar-
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dzo trudne. Dlatego, żeby świadomie wejść z małżeństwo, najlepiej już przed ślu-
bem wiedzieć, jaki temperament ma druga osoba i co się z nim na dłuższą metę 
wiąże. Nierzadko konflikty na tle różnic w cechach temperamentnych prowadzą 
nawet do rozpadu związku z powołaniem się na niedopasowanie.

3. inteligencja i mądrość
Inteligencja, rozumiana jako sprawność umysłowa, jest nam dana w różnym 

stopniu. I choć nie ma sztywnych zasad określających osoby o jakim ilorazie inte-
ligencji pasują do jakich, to doświadczenie pokazuje, że częściej udają się związki 
osób o podobnej inteligencji.

Kiedy wchodzimy w związek, ważne, byśmy byli świadomi inteligencji drugiej 
osoby. I gdy akceptujemy jej poziom (a jest wyższy lub niższy od naszego) to –  
z jednej strony nie możemy wykorzystywać intelektualnej przewagi nad drugą oso-
bą, nie możemy jej poniżać ani wywyższać się, z drugiej strony – gdy to my jesteśmy 
w tej sferze mniej uposażeni – nie powinniśmy na siłę rywalizować, nie zazdrościć, 
ale i nie czuć się gorszym.

Inteligencja w dużej mierze warunkuje też wykształcenie. Dobrze więc, by wcho-
dząc w związek, zaakceptować wykształcenie drugiej osoby i w zależności od sytu-
acji, nie wywyższać się lub nie czuć się gorszym.

Jednak w dużej mierze, niezależnie od poziomu inteligencji oraz wykształcenia, 
każdy może rozwinąć w sobie mądrość życiową. Polega ona na tym, by zdobyć naj-
istotniejszą wiedzę w najistotniejszych sprawach egzystencjalnych i zgodnie z nią 
postępować. A to mądrość jest najważniejsza dla trwałości i szczęścia małżeństwa. 
Bo można być osobą inteligentną i wykształconą, a jednocześnie życiowo niemą-
drą i niemoralną.

B. [Zobacz, kim się stałaś/eś].

1. hierarchia wartości
Wartością jest to, co godne dążenia, co rozwija i sprawia, że stajemy się lepsi. 

Dlatego ważne jest, żeby odkryć, co jest rzeczywistą wartością i jaka jest hierarchia 
znaczenia wartości. 

Na to, co jest wartością, dobrem dla każdego człowieka, wskazuje ludzka natu-
ra, np. każdy potrzebuje miłości, zdrowia itp. Natomiast swoją indywidualną hie-
rarchię wartości budujemy, opierając się także m.in. na: rodzicach, wierze, autory-
tetach, rówieśnikach, mediach, książkach, przemyśleniach, doświadczeniach i prze- 
życiach. 

Warto jednak w tym procesie kierować się przede wszystkim zasadą: Jeśli Bóg 
jest na pierwszy miejscu, wszystko inne będzie na właściwym. 

Z poznawaniem wartości mogą wiązać się jednak także problemy:

•	 możemy błędnie odczytać, jak ważna jest dana wartość w hierarchii, np. uro-
dę cenić bardziej niż charakter, albo wyznaczyć Bogu niższe miejsce niż ka-
rierze.

•	 poza tym może się zdarzyć w trakcie związku, że coś przewartościujemy,  
np. jedno z małżonków przyjemność postawi nad wiernością.

ć w i c z e n i e  

Temperament
(s. 50)
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Hierarchia małżeńska
Wspólna hierarchia wartości w małżeństwie sprawia, że związek jest trwalszy  

i szczęśliwszy (zob. G. i L. Popcak, Szczęść Boże młodej parze, Poznań 2015, s. 255). 
Dlatego tak istotne jest, by świadomie przyjąć wspólny zestaw najważniejszych war-
tości i by były one na podobnym miejscu w hierarchii. 

Natomiast jeśli wasze hierarchie wartości będą się istotnie różniły, może docho-
dzić na tym tle do poważnych konfliktów. Będzie się tak działo jeśli np.: dla jednego 
z małżonków praca będzie ważniejsza od rodziny; uczciwość stać będzie niżej niż 
kariera; jeśli któreś zamierza przekraczać próg Kościoła tylko na święta, chrzty, ślu-
by i pogrzeby, a drugie chce być w każdą niedziele. 
Poczucie własnej wartości

Z tym, co uznajemy za dobre dla nas, wiąże się także subiektywne poczucie war-
tości własnej. Przekonanie, że jestem osobą wartościową daje siłę do miłości. Mając 
je, dużo łatwiej kochać, czyli działać dla dobra drugiej osoby. Natomiast poczucie 
niedowartościowania przez całe życie może się negatywnie odbijać na związku. 
Funkcjonując na ciągłym „głodzie” swojej wartości, druga osoba może traktować 
współmałżonka jako narzędzie dowartościowania i oczekiwać niewspółmiernych 
wyrazów miłości i nigdy nie być zadowolona z tego, jak się ją kocha. Z drugiej stro-
ny z braku poczucia własnej wartości, może się rodzić postawa, żeby robić wszystko, 
by tylko uzyskać uznanie w oczach drugiego.

Skąd czerpać zdrowe poczucie swojej wartości?
→ Podstawą uznania siebie za osobę wartościową jest sam fakt, że jest się człowie-
kiem, czyli ma się wielką godność bycia „koroną stworzenia”. 

Gdy się rzeczywiście to przyjmie, zdobędzie się niewyczerpalne źródło radości  
i pokoju, niezależne od nikogo i od niczego. Mając świadomość wielkiej miłości 
Boga, przestajemy być desperatami uznania ludzkiego i miłości, choć wciąż bę-
dziemy potrzebować, by być kochanym i docenianym przez innych ludzi.

→ Swoją wartość możemy czerpać także z tego, jak postępujemy: że kochamy, że 
staramy się być dobrymi, szlachetnymi ludźmi. 

→ Wspaniałe źródła wartości własnej to: miłość rodziców, rodziny, przyjaciół, nasze 
osiągnięcia. Jednak nie zawsze są nam dane w równym stopniu.

→ W kontekście małżeństwa dobrze uświadomić sobie także i z tego czerpać poczu-
cie wartości, że jest się fascynującą osobą dla kogoś: wybraną, zaakceptowaną, poko-
chaną. Świadomość bycia taką wartością dla kogoś to wspaniały dar i źródło pokoju. 
Możemy czerpać z niego motywację i siłę do bycia coraz lepszą osobą. Robić wszyst-
ko, by drugiej osoby nie zawieść, by dać jej w życiu to, co najlepsze.

Ale największym źródłem naszej wartości jest fakt, że jest się dzieckiem Kogoś tak wspa-
niałego jak Bóg. Że On mnie chciał, stworzył i dał piękny świat. Że odpowiada na moją 
najgłębszą potrzebę niezawodnej miłości, kochając mnie bez względu na moje sła-
bości. Że umarł za mnie, otwierając mi perspektywę życia wiecznego w niebie. 
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Jednak każde ze źródeł wartości może zostać przez nas użyte niewłaściwie – do 
wywyższania się ponad innych. Nawet poczucie bycia bardziej moralnym czy religij-
nym. Możemy też dowartościowywać się i wywyższać płytko, np. posiadanymi pie-
niędzmi, pozycją, urodą itp.

By radzić sobie skutecznie z poczuciem własnej wartości potrzebne jest zrozumie-
nie tego, co je nam obniża. Mogą to być m.in.: kompleksy (np. na tle wyglądu, pozycji, 
pieniędzy), braki (np. miłości rodziców), problemy (np. utrata pracy).

2. jakie mamy charaktery?
Moralność małżeńska

Chcemy być dobrymi ludźmi i za takich być uważanymi. Dlatego w hierarchii 
wartości dla związku niezwykle ważne miejsce zajmują wartości moralne, czyli te, 
które dotyczą oceny postępowania. Choć nasze działania można mierzyć według 
różnych kryteriów (np. skuteczności czy sprawności), to jednak najważniejszym  
z nich jest ocena moralna.

A skąd wiemy, czy nasz czyn jest dobry lub zły? Podpowiada nam to sumienie, 
które osądza w danej sytuacji, co powinniśmy zrobić. Czy ta ocena jest czymś su-
biektywnym? Gdy sumienie jest dobrze ukształtowane, czyli opiera swoje sądy na 
prawdzie o dobru, możemy dojść do takich samych ocen dotyczących tego, co jest 
dobre, a co złe.

Jednak jako ludzie wierzący mamy to szczęście, że Bóg nie zostawił nas „tylko” 
z sumieniem. W Piśmie Świętym pokazuje nam, które czyny są dobre, a które są  złe 
(przykazania, błogosławieństwa, przykłady postępowania). Daje nam także w Koś- 
ciele nauczanie o dobru i złu (teologia moralna), w którym znajdziemy drogowskazy 
postępowania: ogólne zasady i konkretne oceny czynów.

Wartość moralna naszego postępowania zależy od intencji (np. pomagam komuś 
z miłości albo egoistycznie, żeby inni mnie chwalili). Często też wpływają na nią 
okoliczności (np. współżycie przed albo po ślubie). Natomiast niektóre czyny są złe 
same w sobie, niezależnie od intencji czy okoliczności (np. zdrada małżeńska).

Zgodnie z uznawanymi przez nas wartościami moralnymi (np. uczciwością), przyj-
mujemy w życiu dotyczące ich normy moralne: „Należy postępować uczciwie” i wed- 
ług nich dokonujemy ocen moralnych: „Postąpił uczciwie/nieuczciwie”. 

Cnoty charakteru
Gdy zaczynamy postępować na co dzień zgodnie z przyjętym systemem moral-

nym (np. starając się zawsze postąpić uczciwie), nabywamy przez powtarzanie do-
brych czynów sprawność w ich wykonywaniu. I taką stałą skłonność woli (zawsze 
chcę np. być uczciwym) i sprawność czynienia dobra (umiem postępować uczciwie) 
nazywamy cnotą. Przeciwieństwem cnoty jest wada, czyli stała skłonność i spraw-
ność wykonywania czynów moralnie złych (np. wada nieuczciwości).

Posiadanie wielu cnót, czyli sprawności moralnych, jest kluczowe dla trwałości  
i szczęścia związku. Mamy być przecież trwale wiernymi, sprawiedliwymi, szczery-
mi roztropnymi itp. Te sprawności składają się na nasz charakter. Jest on więc zespo-
łem cech, na których opiera się stała zgodność postępowania z uznawanymi norma-
mi, mającymi swoje źródło w jakimś systemie wartości. Charakter hamuje nas, gdy 
chcemy złamać jakąś zasadę albo pobudza do działania zgodnego z naszym syste-
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mem wartości. (Zob. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 56). 
Charakter dotyczy więc tego, jaki system wartości moralnych wyznajesz i czy jesteś 
w tym stała/y.

Jeśli wypracowałaś/eś dużo cnót, można powiedzieć, że masz szlachetny, dobry 
charakter. Jeśli natomiast masz dużo wad, wtedy – w zależności od stopnia ich roz-
winięcia – potocznie mówi się, że masz trudny, wredny, paskudny, egoistyczny 
czy też zły charakter.

Poza tym, jeśli na co dzień mocno trwasz przy uznawanych wartościach, masz  
silny, stały, niezłomny charakter. Jeśli zaś nie jesteś konsekwentna/y, masz charak-
ter słaby, chwiejny, możesz spotkać się z określeniem „człowiekiem bez charakteru”.

Pojedyncze zachowania i stałe postawy
Dla szczęścia małżeńskiego istotne jest, by zbudować trwały, dobry charakter czyli 

być stałym w dobru. Potocznie charakter człowieka często oceniamy niestety na pod-
stawie pojedynczych cnót lub wad, a nawet jednostkowych zachowań. W stałości 
charakteru nie przeszkadzają jednak pojedyncze odstępstwa. Na przykład jeśli komuś 
uczciwemu zdarzy się oszukać, nie powinniśmy nazwać go oszustem. I analogicznie, 
osobie, którą znamy z permanentnej nieuczciwości, gdy postąpi raz właściwie, nie 
powinniśmy nazywać uczciwą. 

Bardzo ważne jest więc, by egoistycznym, nieroztropnym, humorzastym, złośli-
wym itp. w ogóle nie być, ale jeśli już, to tylko bywać. Żeby te pojedyncze odstępstwa 
od cnoty nie zaczęły się częściej powtarzać i w ten sposób, by cnota nie przekształ-
ciła się w wadę.

Jeśli jednak przez powtarzanie negatywnych zachowań nabędziemy w istotnej 
sferze wadę, czyli sprawność w tym, co złe (np. nieczystość), może to być dla związ-
ku poważnym problemem. Dlatego trzeba mocno walczyć o to, by – jeśli już ma się 
wady – dotyczyły tego, co mniej istotne dla trwałości i szczęścia związku, a co jedy-
nie obniża jego jakość. Potrzebna jest więc ewangeliczna postawa zmagania się 
z mniejszymi nawet wadami według zasady, że: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten 
i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nie-
uczciwy będzie” (Łk 16, 10).

Dlatego osoba, która wchodzi z Tobą w związek małżeński ma prawo wymagać 
także, abyś robił/a wszystko, by dobre postawy, które dziś masz, nie zmieniły się. 
Ma również prawo do tego, żebyś zawsze walczył/a z wadami i byś nigdy nie mówił/a: 
„Już taka/i jestem i się nie zmienię”, „Taką/iego mnie wziąłeś, to taką/iego mnie masz”.

Cnoty i wady narzeczeńskie
Z dużym prawdopodobieństwem można określić cnoty, które są fundamentem 

trwałego i szczęśliwego małżeństwa. Gdy je widzimy u naszej narzeczonej/ego, zapa-
lają „zielone światło” nadziei, by ruszyć razem we wspólną podróż życia. Ale są także 
wady, które już na początku rozsadzają tworzący się fundament. One powinny zapalać 
,,czerwoną lampkę”, czyli dać do myślenia przed podjęciem decyzji o wspólnym życiu.

Dlatego wcześniejsze poznanie cech charakteru może chronić przed tym, by  
w pewnym momencie związku nie odkryć, że nasza ukochana osoba nie ma takich 
cnót, jakie jej przypisaliśmy na podstawie pojedynczych zachowań, ma natomiast 
wady, których nie dostrzegaliśmy mimo oczywistych sygnałów ostrzegawczych.
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I choć z najmniejszymi wadami powinniśmy walczyć, to trzeba jednak także 
roztropnie spojrzeć na słabości drugiego. Nie ma osób doskonałych, bo taki jest 
tylko Bóg. Dlatego odkrycie wad u wybranej osoby nie musi przekreślać waszej 
wspólnej przyszłości. Nie wszystkie są równie ważne dla trwałości i szczęścia mał-
żeństwa. Poza tymi, które są poważnym ostrzeżeniem, czyli zapalają czerwoną lampkę, 
są takie, które nie robią wielkiej szkody dla związku. Jeśli Twoja ukochana osoba jest 
wspaniała w najważniejszych wymiarach, ale ma np. tendencje bałaganiarskie, a Cie- 
bie to denerwuje, bo lubisz porządek, to dobrze się zastanowić, czy to jest najlepsze 
kryterium do decyzji o rozstaniu się. Dlatego, jeśli przed ślubem wady się ujawnią,  
a mimo to decydujecie się, by być razem, to uprawdopodobnicie wspólne wytrwanie, 
bo wejdziecie w związek świadomi nieidealność drugiej osoby.

Ale jeśli druga osoba jest np.: przemocowa, brutalna, podła, chamska, nikczemna, 
perfidna, arogancka, bezczelna, tupeciarska, wulgarna, obłudna, hipokrytyczna, lu-
bieżna, rozwiązła, itp., to daje poważne argumenty do zastanowienia. Wtedy trzeba 
pomyśleć, czy warto wchodzić w związek, którego sami nikomu byśmy nie życzyli.

3. cechy osobowości
Osobowość to „zespół stałych właściwości i procesów psychofizycznych, odróż-

niających daną jednostkę od  innych, wpływających na organizację jej zachowania, 
a więc na stałość w nabywaniu i porządkowaniu doświadczeń, wiadomości i sprawno-
ści, w reagowaniu emocjonalnym, w stosunkach z innymi ludźmi oraz na stałość w wy-
borze celów i wartości” (W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 277).

Na osobowość składają się cechy dotyczące m.in.: z płci, temperamentu, inteli-
gencji czy charakteru (często utożsamiany jest z osobowością). Jednak można w niej 
wskazać wiele elementów ściśle osobowościowych (np. troskliwość, łagodność).

Cechy osobowościowe są bardzo ważne. Od ich repertuaru może zależeć decyzja 
o tworzeniu związku na całe życie lub rezygnacja z niego. Dlatego trzeba je sobie 
uświadamiać – i pracę tę dobrze jest wykonać zarówno w odniesieniu do siebie, 
jak i do wybranej osoby. Warto także zdać sobie sprawę, jakie z posiadania danych 
cech mogą wynikać konsekwencje dla więzi małżeńskiej.

Jakość osobowości
Jeśli pracujemy nad sobą, możemy podnosić jakość poszczególnych elementów 

naszej osobowości, stając się coraz lepszymi i dojrzalszymi ludźmi. I dzięki temu 
wysiłkowi, niezależnie od posiadanych talentów i poziomu inteligencji, możemy 
ukształtować wspaniałą, dojrzałą, ciekawą, bogatą, a nawet fascynującą osobowość. 
Jeśli jednak nie pracujemy nad sobą, to nawet w sytuacji gdy cechuje nas inteligen-
cja i możemy pochwalić się wieloma talentami, istnieje poważne niebezpieczeństwo, 
że rozwinie się u nas osobowość niedojrzała, przeciętna czy wręcz antypatyczna.

Możemy też okresowo lub jednorazowo działać na przekór pozytywnym lub 
negatywnym cechom naszej osobowości. Te zachowania mogą wynikać m.in. z: na- 
szego samopoczucia (złego lub dobrego); okoliczności (np. presji innych, pragnienia 
osiągnięcia wyznaczonych celów, choroby, trudnego okresu w pracy, w rodzinie itp.) 

Możemy więc trwale przekształcać swoją osobowość „na plus” i „na minus” po-
przez zmianę np.: w hierarchii wartości (np. praca staje się ważniejsza od rodziny), 
charakteru (cnoty zamieniają się w wady lub na odwrót) czy cech ściśle osobowo-
ściowych (np. ktoś łagodny staje się porywczy).

ć w i c z e n i e  
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[Appendix]

światy emocji (różnice płci)

•	 Kobiety najczęściej bardziej emocjonalnie przeżywają rzeczywistość. Z więk- 
szą łatwością rozmawiają o uczuciach i je wyrażają. Można się jednak zasta- 
nowić, czy różnica w uczuciowości między kobietami i mężczyznami nie jest 
spotęgowana wychowaniem i współczesną kulturą. Czy czynniki te nie de-
formują wrażliwości dorastających mężczyzn i – w konsekwencji – świata 
ich przeżyć? Czy nie ośmiesza się wyrażania konkretnych przeżyć, np. zwią-
zanych z czułością („bo przecież chłopaki nie płaczą”)? Czy nie przez to męż-
czyźni rzadziej okazują uczucia, że w domu rodzinnym czy wśród kolegów 
wyśmiewano ich z tego powodu (bo przecież facetowi nie przystoi się „ma-
zać”)? I czy dzisiejsze wychowanie i presja kulturowa nie sprzyjają rozwojowi 
głównie tzw. męskich uczuć związanych z siłą także wśród kobiet? A one, przej-
mując je, czy nie ograniczają świata swojej uczuciowej wrażliwości?

Dobrze jest to rozumieć, żeby w związkach zbyt łatwo nie czynić sobie 
zarzutów „niewrażliwości” czy „rozchwiania emocjonalnego”. Chodzi o sy-
tuacje, gdy np. kobieta chciałaby, żeby jej mąż razem z nią wzruszył się na 
filmie czy nad krzywdą ludzką, ale słyszy: „Dlaczego tak reagujesz, przecież 
to obcy ludzie!”. Odpowiada więc: „Jesteś nieczuły”.

•	 Wydaje się, że konstrukcja męskiego świata przeżyć ułatwia im (nie gwaran-
tuje) większą stabilność emocjonalną. Łatwiej mogą przez to zrozumieć 
swoje przeżycia. Kobiety ze względu na jednocześnie nachodzące na siebie 
emocje („kłębiące się”), mogą mieć większą trudność z ich analizą i ze zrozu-
mieniem swoich stanów i wynikających z nich zachowań.

•	 W codziennym życiu przeżywane emocje często w sposób decydujący wpły-
wają na ocenę sytuacji i podjęcie decyzji. Dlatego, w związku z bardziej emo-
cjonalnym odbiorem rzeczywistości przez kobiety, w małżeństwie może się 
zdarzać, że: żona częściej będzie podejmować decyzje pod wpływem emocji, 
a mąż – kierując się racjonalną analizą (nie znaczy, że zawsze będą to decyzje 
dobre). Ona będzie bardziej romantyczna, będzie częściej wyrażać swoje  
przeżycia (a mąż – przemyślenia), będzie bardziej potrzebować czułości, cenić  
w niektórych rzeczach bardziej estetykę (np. kolor) niż użytkowość, częściej 
robić zakupy dla przyjemności (w przeciwieństwie do męskiego, użytkowe-
go kupowania). Krytyka, uderzając mocnej w emocje, może przez to bardziej 
ją ranić i obniżać poczucie wartości, podczas gdy u męża może wpływać 
bardziej na urażone ambicje.

reakcje na problemy (różnice płci)

•	 Problemy z reguły dotykają kobiety głęboko emocjonalnie, przeżywają je in-
tensywnie i chcą te uczucia okazywać i o nich mówić. Nie zawsze potrzebują 
jednak od mężczyzn rozwiązania problemu. Często chcą najpierw wysłucha- 
nia, empatycznej reakcji na to, co przeżywają, tj. uwagi, zrozumienia, uzna-
nia tego, że jest to dla niej ważne i trudne, i dopiero ewentualnej próby roz-
wiązania skomplikowanej sytuacji. 
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•	 Wydaje się, że mężczyźni są bardziej konkretnie nastawieni na rozwiązywa-
nie problemu. Często nie omawiają stanów emocjonalnych, jakie wtedy im 
towarzyszą. Mężczyzna nierzadko chętnie ominąłby etap rozważania proble-
mu i przeszedł do jego rozwiązania. Dlatego tak ważne jest ćwiczenie przez 
mężczyzn empatii do kobiet, wyrażanej w takich zdaniach jak np.: „To musi 
być dla Ciebie bardzo trudne”, „Pewnie jest to dla Ciebie bolesne’’ itp.

•	 Mężczyźni do powstających problemów podchodzą także emocjonalnie, ale 
często inaczej je przeżywają. Chcą poradzić sobie z nimi sami i o tym zbyt 
dużo nie rozmawiać. Dobrze więc, by kobiety z wyrozumiałością podchodziły do 
tego milczenia i zamknięcia się w sobie. Wystarczy, by dawały sygnał, że są 
gotowe na rozmowę, wysłuchanie, przytulenie, kiedy meżczyzna będzie na 
to gotowy.

Więcej na: www.najwiekszajestmilosc.pl/nailesieznamy
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spotkanie drugie:  na ile się znamy?
Ćwiczenie

Hierarchia wartości

Podkreśl na poniższej liście dziesięć najważniejszych dla Ciebie wartości i wpisz  
je w tabelę (od góry te najistotniejsze).

lista wartości
współmałżonek
dzieci
rodzina
praca
rozrywka
dobrobyt, pieniądze
przyjaźń
bezpieczeństwo
ciepło rodzinne
troska o dom
działalność charytatywna
działalność społeczna
hobby
kariera, pozycja
miłość

pomaganie
przyjemność
Bóg
władza
samorealizacja
rozrywka
seks
sport
stabilizacja
wykształcenie
sukces, sława
podróże
uroda
zwierzęta
wypoczynek

zdrowie
zdrowe żywienie
życie towarzyskie
ekologia
własny dom
modlitwa
patriotyzm
kultura
prawda
dobro 
dekalog 
moralność 
uczciwe życie
piękno
wiedza

mądrość
świętość
honor
humor
spokój
porządek
dialog
bliskość
szczęście rodzinne
życie w zgodzie z sumieniem
życie pełne przygód
wolność
życie
godność
szacunek innych

Polecenia:

1. Porównajcie swoje hierarchie wartości. 
2. Porozmawiajcie o tym, skąd wynikają ewentualne różnice w kolejności podobnych 

wartości, a także o tym, dlaczego występują różnice w samych wartościach tzn. niektó-
rych nie ma u mnie lub u Ciebie i jakie mogą być tego skutki w codziennych wyborach.
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Jak zostało pokazane na powyższym wykresie, temperament wiąże się m.in. z: 
•	 byciem bardziej powolnym lub bardziej dynamicznym, energicznym
•	 byciem skierowanym bardziej do wewnątrz, skoncentrowanym na własnym 

wnętrzu (introwertykiem) lub skierowanym bardziej na zewnątrz, skoncentro-
wanym na świecie (ekstrawertykiem)

•	 byciem bardziej zrównoważonym emocjonalnie lub neurotycznym

Polecenie: Na podstawie powyższej tabeli, spróbuj określić swój temperament oraz tem-
perament drugiej osoby. Wymieńcie się spostrzeżeniami o swoich temperamentach:

1. Jakie pozytywne zachowania wynikają z mojego temperamentu dla naszego związku?
2. Jakie trudne/negatywne zachowania mają za podstawę mój temperament?
3. Jakie zachowania mogę i powinienem/am zmienić?

2. na ile się znamy
a.) Napiszcie osobno, jakie są drugiej osoby:

•	 zainteresowania (jakie ma hobby)
•	 upodobania (co lubi jeść, jak odpoczywać, jak się ubierać, jaką muzykę,  

jakie kino, kwiaty itp.)

w  d om u  p o  dru g i m  sp ot ka n i u :

1. temperament

(M. Maliński, Temperamenty. Rozwój charakteru [CD-ROM], Wrocław 2016)
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b.) Porównajcie i uzupełnijcie swoje odpowiedzi.

jakie są ukochanej osoby:

zainteresowania  
(hobby)?

co lubi jeść?

jak odpoczywać?

jak się ubierać?

jaką muzykę?

jakie kino?

kwiaty?

inne?

3. poczucie własnej wartości

1.  Zastanów się, jakie jest Twoje poczucie wartości? Przy każdej z odpowiedzi pomyśl,
     jaki to ma lub może mieć wpływ na waszą relację.

•	 Czy czujesz się osobą wartościową?
•	 Jakie są podstawowe źródła Twojego poczucia wartości? Czy są stałe czy się zmieniają?
•	 Co obniża Twoje poczucie wartości?

2.  Zastanów się w kontekście tych pytań, jak to wygląda u drugiej osoby. 

Możecie podzielić się wzajemnie refleksjami.

z a da n i e  pr z e d  t r z e c i m  sp ot ka n i e m :

Ćwiczenie 
Cechy mojej osobowości

Zakreśl w środkowej kolumnie (na zielono – cecha z lewej, na czerwono – cecha z prawej), 
na ok. ile procent w codziennym zachowaniu jesteś osobą: 
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Stosunek cech osobowości w procentach (od 0 do 100)

20% 40% 60% 80% 100%

w  relac jach

na której można polegać,  
dającą poczucie bezpieczeństwa

na której nie można polegać, zawodną, 
niedającą poczucia bezpieczeństwa

troskliwą, opiekuńczą nietroskliwą

poświęcającą się, skłonną  
do wyrzeczeń, wysiłku, trudu 

nieskłonną do poświęceń,  
wygodną

szanującą drugiego nieszanującą drugiego

wdzięczną niewdzięczną

ufną nieufną, podejrzliwą, zazdrosną

asertywną nieasertywną

spokojną, cierpliwą niespokojną, niecierpliwą

łagodną, delikatną ostrą, niedelikatną

aktywną pasywną

entuzjastyczną, z pasją powściągliwą

kompromisową, ustępliwą nieustępliwą, upartą

pokojową, niekonfliktową  konfliktową, awanturniczą

współdziałającą niewspółdziałającą,  
apodyktyczną, dominującą

opanowaną, kontrolującą się,  
rozważną, ostrożną 

raptowną, niekontrolującą się,  
nierozważną, lekkomyślną,  
brawurową

otwartą zamkniętą, zahamowaną,  
zdystansowaną, skrytą

towarzyską nietowarzyską

przyjacielską nieprzyjacielską

gościnną niegościnną

kulturalną, taktowną,  
uprzejmą,  z klasą  

niekulturalną, nietaktowną, nie-
uprzejmą, niegrzeczną, opryskliwą, 
narzucającą się, gruboskórną

autentyczną udającą kogoś innego

 w uczuciach

uczuciową (emocjonalną),  
wrażliwą

oschłą, (nieemocjonalną),  
niewrażliwą

stałą w uczuciach, opanowaną zmienną w uczuciach, wybuchową, 
nieopanowaną, drażliwą

ciepłą, czułą, delikatną chłodną, nieczułą

empatyczną, współczującą nieempatyczną

pogodną, radosną, wesołą,                 
z poczuciem humoru

smutną, pochmurną, ponurą,  
bez poczucia humoru 

swobodną, rozluźnioną spiętą, sztywną
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w domu i prac y

zorganizowaną, poukładaną,  
uporządkowaną

niezorganizowaną, chaotyczną, 
nieuporządkowaną

dbającą o porządek bałaganiarską

zaradną, samodzielną niezaradną, niesamodzielną

gospodarną, oszczędną niegospodarną, rozrzutną

rzetelną, sumienną nierzetelną, niesumienną

punktualną niepunktualną

praktyczną niepraktyczną

 w stosunku do siebie

pracującą nad sobą, rozwijającą się niepracującą nad sobą,  
nierozwijającą się

twórczą, z fantazją odtwórczą

ambitną nieambitną

pewną swojej wartości,  
bez kompleksów, pewną siebie

niedowartościowaną,  
zakompleksioną, wycofaną

refleksyjną, wyciągającą wnioski       
z doświadczeń

nierefleksyjną, niewyciągającą 
wniosków z doświadczeń

mającą własne zdanie niemającą własnego zdania,  
konformistyczną

nienarzucającą własnego zdania narzucającą swoje zdanie

racjonalną nieracjonalną

optymistyczną pesymistyczną

konsekwentną niekonsekwentną

krytyczną bezkrytyczną, naiwną

prostolinijną podstępną, przekorną

zadbaną (wygląd, higiena) niechlujną, niezadbaną

dojrzałą, dorosłą, samodzielną dziecinną, infantylną, niedojrzałą, 
niesamodzielną

Zadania do wypełnionej tabeli:

1.  Zaznacz po lewej stronie tabeli 5 cech osobowości, które są najistotniejsze dla szczęśliwej 
relacji małżeńskiej.

    Zaznacz po prawej stronie tabeli 5 cech osobowości, które są najgroźniejsze dla szczę-
śliwej i trwałej relacji małżeńskiej.

2. Zakreślone procenty po prawej stronie, to obszary do intensywnej pracy nad sobą. 
Oznacz 5 cech, nad którymi już teraz solidnie pracujesz. Zobacz, czy pokrywają się z za-
znaczonymi wcześniej, najgroźniejszymi dla miłości małżeńskiej cechami osobowości.
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Lepiej się poznać
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i. nasze rodziny
ii. oczekiwania w związku
iii. dojrzeć do małżeństwa

iv. podjęcie roztropnej decyzji

co jeszcze powinniśmy poznać?
Aby dobrze się poznać, konieczne jest przyjrzenie się swoim rodzinom, które 

miały zasadniczy wpływ na to, jacy jesteśmy. Kiedy zawieramy małżeństwo, bardzo 
ważna jest także weryfikacja oczekiwań, jakie mamy wobec siebie. Dotychczasowe 
poznawanie się powinno dać też gruntowne przekonanie o tym, czy osoba, z którą 
buduję relację, jest do niej wystarczająco dojrzała. Podejmując odpowiedzialnie de- 
cyzje na całe życie, trzeba mieć także świadomość, jakie czynniki nie powinny na 
nią wpływać.

i. nasze rodziny
Nigdy nie pochodzimy z identycznych rodzin. I nawet jeśli jesteśmy z podob-

nych, to zawsze w pewnych aspektach się różniących. A często bywa także tak, że 
jesteśmy z zupełnie odmiennych rodzin: inaczej zostaliśmy wychowani, mamy wiele 
innych zasad oraz przyzwyczajeń. Wychodzimy z naszych domów, ale w pewnym sen- 
sie one w nas pozostają. Rodziny, które zakładamy są mniej lub bardziej wypełnio-
ne przeniesionymi z nich zasadami i tradycjami.

Jednak, poznając się w narzeczeństwie, nierzadko ulegamy pokusie niemyśle-
nia o rodzinie ukochanej osoby: „Co mnie obchodzi jej ojciec czy matka, przecież 
z nimi się nie będę żenić. Poza tym, on jest zupełnie inny niż rodzice”. Tymczasem 
doświadczenie pokazuje, że znajomość wcześniejszego i obecnego wpływu rodzin 
na nas i ukochaną osobę jest niezwykle istotna w budowaniu miłości i tworzeniu 
wspólnego domu. 

lepiej się poznać



Trzecie spotkanie

Bardzo istotne jest, by rozpoczynając refleksję nad swoimi rodzinami, przyjąć intencję 
wdzięczności, bo zawsze mamy za co dziękować rodzicom, a także – jeśli trzeba – zrozumie-
nia i wybaczenia, a nie oskarżeń i pretensji.
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a. jak rodzina wpłynęła na ciebie i na ukochaną osobę?

+  Posag dobra
Rodzice najczęściej starają się dać nam wszystko to, co najlepsze. A dojrzali, ko-

chający rodzice wiedzą, czego potrzebujemy do pełni rozwoju, i to właśnie nam dają. 
Wtedy sami mają czyste sumienia, a my świadomość, że bezgranicznie nas kochali  
i dali wszystko, co mogli. Biorąc z nich przykład i czerpiąc siłę z tego doświadcze-
nia, przygotowujemy swoją psychikę, emocje, duchowość do budowania naszej 
miłości. Wymarzoną sytuacją jest, gdy oboje pochodzimy z rodzin, które wypo- 
sażyły nas w cechy konieczne do stworzenia szczęśliwego i trwałego małżeństwa, 
które dając Wam miłość, nauczyły kochać. Takie, o których możemy powiedzieć: 

„Chcę mieć taką rodzinę, w jakiej się wychowałem i takie małżeństwo, jakie tworzą 
moi rodzice”.

–    Obciążający bagaż
Zdarza się jednak, że wynosimy z domu to, czego byśmy nie chcieli. W takim 

bagażu, który trudno zrzucić, mieszczą się takie negatywne „inwestycje” w nas, jak 
to, że m.in:

•	 obniżano nasze poczucie wartości („podcinano skrzydła”) np. ciągle kryty- 
kując lub wmawiając nieprawdę („Jesteś beznadziejny, beztalencie”, „Do ni-
czego się nie nadajesz”, „Co z Ciebie wyrośnie?”, „Nigdy sobie nikogo nie 
znajdziesz”). Może to przyjęliśmy, może się broniliśmy, ale gdzieś w podświa- 
domości takie treści wciąż mogą w nas pracować i oddziaływać na codzien-
ność (emocje, wybory). A może staraliśmy się im udowodnić, że to niepraw-
da i się udało. Może jednak ciągle się staramy i, mimo że osiągnęliśmy dużo, 
to wciąż chcemy udowadniać swoją wartość, bo żyjemy z niezaspokojoną 
potrzebą akceptacji.

•	 kochano „za” (wyniki w nauce, osiągnięcia, dobre zachowanie itp.).
•	 stawiano nierealistyczne oczekiwania (żeby być zawsze najlepszym ze wszyst-

kich w szkole, w rodzinie, wśród dzieci znajomych)
•	 zabraniano realizacji potrzeb (np. zabawy, bo niemal codziennie „fundowa-

no” nam jakieś dodatkowe zajęcia)
•	 kazano realizować nie swoje ambicje ale rodziców czy dziadków (np.:  skrzypce, 

piłka nożna, medycyna, prawo, weterynaria itp.)

–   Ciążące braki
Zdarza się także, że w mniejszym lub większym stopniu nie otrzymujemy  

w domu tego, czego potrzebowaliśmy. To ciążące braki, które czasem trudno sobie 
uświadomić i później je zaspokoić, np.:

•	 bezinteresownej miłości, także wyrażanej słowami, np.: „Kocham Cię”, 
„Jesteś moim kochanym synem/córką” itp.)

•	 czasu, zainteresowania, uwagi
•	 docenienia, wzmocnienia poczucia wartości („Jestem z Ciebie dumna/y”)
•	 wyrozumiałości, gdy coś się nie udawało albo popełnialiśmy błędy
•	 wyrażania uczuć, ciepła emocjonalnego, czułości
•	 jasnych zasad i granic, bo pozwalano nam niemal na wszystko

ć w i c z e n i e  

Obciążający 
bagaż oraz 
braki rodzinne
(s. 73)
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•	 stałych zasad, bo rodzice byli niekonsekwentni
•	 wolności, kreatywności i uczenia się na błędach, bo byli nadopiekuńczy („trzy- 

manie w klatce”, „pod kloszem”)
•	 podstawowych umiejętności, samodzielności, bo byliśmy niemal we wszyst-

kim wyręczani („Nie umiesz zawiązać butów, daj, zawiąże ci” itp.)
•	 kulturalnego odnoszenia się do innych i dobrej komunikacji
•	 pewności siebie, asertywności, bo w domu panowała uległość, chwiejność, 

brak własnego zdania
•	 wzorców kobiecości i męskości, przez nieobecność fizyczną lub duchową 

rodzica lub ich obojga
•	 wzoru miłości małżeńskiej

–   Zaburzenia w rodzinie
Mogło się także zdarzyć, że to, co negatywne, miało jeszcze gorszy wymiar. Nie-

którzy mogą pochodzić z rodzin, w których panowały i może wciąż panują róż-
ne poważne zaburzenia, np.: przemoc lub uzależnienia od: alkoholu, narkotyków, 
hazardu, pracy, gier, internetu itp.

Dorastanie w takich warunkach może mieć bardzo istotne konsekwencje dla 
tworzenia relacji z drugą osobą. Dlatego potrzebne jest uświadomienie sobie, czy 
wyrastało się w takiej rodzinie. Pomocne jest w tym przyjrzenie się kilku cechom 
zdrowej oraz dysfunkcyjnej rodziny:

•	 Zdrowa: daje poczucie bezpieczeństwa – dysfunkcyjna: nie daje poczucia bez-
pieczeństwa przez nieprzystępność rodzica lub czynną przemoc.

•	 Zdrowa: panuje w niej troska o siebie nawzajem – dysfunkcyjna: na pierwszym 
miejscu są potrzeby osoby przemocowej czy uzależnionej, a dzieci są zmuszo-
ne do brania odpowiedzialności za problemy rodzica/ów.

•	 Zdrowa: dominuje otwarte porozumiewanie się – dysfunkcyjna: stwarza się 
pozory normalności, a jednocześnie czyni z dzieci powierników i ukrywa 
uczucia.

Poza tym, dla zaradzenia ewentualnym skutkom wychowywania się w takiej za-
burzonej rodzinie, konieczne jest:

•	 przyznanie się przed sobą, że wyrosło się w takich warunkach (częsty jest me-
chanizm zaprzeczania temu)

•	 uświadomienie sobie, że zachowanie rodziców nie było w porządku (mamy po- 
kusę usprawiedliwiania rodzica/ów)

•	 skorzystanie z profesjonalnej pomocy (np. terapii)

Przykład skutków życia w dysfunkcyjnej, zaburzonej rodzinie (DDA)
Bardzo często spotykaną formą dysfunkcji jest wzrastanie w rodzinie alkoholowej. 

Jeśli jedno lub oboje rodziców ma ten problem, istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że jest się osobą współuzależnioną tzw. Dorosłym Dzieckiem Alkoholików (DDA). 
Konsekwencje tego są poważne, ale trudne do uświadomienia dla samej osoby współ-
uzależnionej i nie zawsze widoczne na pierwszy rzut oka dla otoczenia. Dzieje się 
tak m.in. dlatego, że dotyczą niezaspokojonych podstawowych potrzeb, które nie-
rzadko trudno w sobie odkryć (np. bezpieczeństwa, akceptacji, bliskości, szacunku, 
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uwagi). Dlatego, gdy stwierdzimy taką sytuację, konieczne powinniśmy skorzystać 
z profesjonalnej pomocy.

Czy jesteśmy rodzinnie zdeterminowani?
Braki, złe wzorce i negatywne oddziaływanie domu nie determinują w 100% 

naszej przyszłości. Można żyć inaczej, niż w oparciu o złe mechanizmy rodzinne, 
czasem przekazywane w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Ale żeby tak się stało, 
trzeba włożyć wielki wysiłek przezwyciężania tych mechanizmów. Potrzebne jest 
uświadomienie sobie tego, co negatywnego wynoszę z domu i z jakimi brakami wy- 
chodzę oraz mocna determinacja do innego funkcjonowania: „Będę dla Ciebie 
dobry, czuły, wyrozumiały”, „Nie będą zaborcza”, „Nie będę agresywny”, „Na pew- 
no nie rozwiodę”, „Nie będę pił”. 

Żyjemy wówczas według innej hierarchii wartości, naśladujemy inne wzorce, ma- 
my inne autorytety. W ten sposób przeciwstawiamy się wieloletnim oddziaływa-
niom domu w okresie, w którym byliśmy najbardziej chłonni i „plastyczni”. 

Jak jest to trudne, pokazuje fakt, że często mechanizmy te działają poza naszą 
świadomością: choć krytykujemy zachowania rodziców i odcinamy się od nich, to 
niejednokrotnie nieświadomie je naśladujemy. Na przykład po okresie młodzień-
czego buntu odtwarzamy wzorce istniejące w domu (krytykowaliśmy agresję,  
a sami stajemy się agresywni itp.). Poza tym, silne doświadczenie zła w rodzinie, 
np.: rozwodu, przemocy czy nałogów może sprawiać, że choć znamy wspaniałe 
rodziny, to nie wierzymy, że w naszej będzie dobrze.

Dlatego niezwykle istotna jest w tej pracy nad sobą pomoc od Boga, jego łaska. 
Zwrócenie się do Niego ze sprawami, z którymi sami sobie nie radzimy. 

Może się też zdarzyć, że niektórych braków i negatywnych oddziaływań nie uświa-
domimy sobie sami i nie pokonamy ich bez zwrócenia się o pomoc do specjalisty. 
Istotne jest, by nie traktować tego jako rzeczy wstydliwej, ale jako naturalną drogę 
postępowania.

b. jakie są obecnie relacje z waszymi rodzinami?
Zdrowe więzi

Bardzo ważne, by przyjrzeć się także temu, jak dziś oddziałuje na nas i naszą 
ukochaną osobę najbliższa rodzina. Najlepiej, gdy te relacje są ciepłe i serdeczne, 
a przynajmniej – poprawne.

Jednak w relacjach rodziców z dorosłymi dziećmi występują mechanizmy, które 
mogą oddziaływać negatywnie także na waszą relację. Istnieją tu dwa skrajne zja-
wiska: „nieprzecięta pępowina” i „odcięte korzenie”.

„Nieprzecięta pępowina”
Rodzicom czasem trudno się pogodzić z tym, że ktoś inny stał się najważniejszą 

osobą w życiu ich dziecka, podczas gdy przez lata byli to oni. Przecież dali dziecku 
życie i wychowali je, ponosząc wielkie wyrzeczenia. Dlatego często trudno im się 
rozstać, a niektórzy mają skłonność do ciągłego ingerowania w związek, a potem 
rodzinę swojego dziecka, lub do pozostawania z nią w zbyt ścisłym kontakcie.

Gdy te zachowania wynikają z przesadnej opiekuńczości, łatwiej można je ko-
rygować poprzez rozmowę i określanie jasnych granic. Jednak zdarza się, że przy-
bierają skrajne formy i stają się toksyczne.
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Dzieje się tak na przykład, gdy rodzice uzależniają dzieci od siebie. Świadomie 
lub nie powodują ich niesamodzielność. Ten mechanizm występuje często u mam sa-
motnych, które chcą zatrzymać ukochane dziecko w domu. Powodem tego jest  
np. lęk przed samotnością czy chęć zabezpieczenia sobie opieki na „stare lata”. Ro- 
dzic stosuje wtedy różne metody manipulacji, by ten cel osiągnąć: zniechęca kolej-
nych wybranków, szantażuje emocjonalnie, wymusza litość, uzależnia finansowo, wy- 
ręcza (gotuje, pierze itp.). Tworzy wtedy mentalne „pępowiny” na tle emocjonalnym 
czy finansowym.

Gdy jednak jest to nieskuteczne i dziecko mimo takiej „pępowiny” wejdzie 
w związek małżeński, może to mieć różne negatywne konsekwencje:

•	 Od strony rodzica/ów objawia się tym, że, np.: wtrącają się w decyzje; za-
wsze znajdą pretekst do odwiedzin, gotowi by posprzątać, uprasować itp.; 
„wiszą” na telefonie; stają w obronie niezależnie od obiektywnej prawdy. Czę-
sto powtarza się schemat, że teściowa krytykuje synową, że np. źle gotuje, 
sprząta, zmienia pieluchę, nakrywa do stołu, wychowuje, na za dużo pozwala 
albo jest za restrykcyjna itp., a syn (mąż) nie reaguje. 

•	 Od strony dziecka (współmałżonka) w takiej relacji zależności stawia ono 
na pierwszym miejscu rodzica/ów i jego/ich zdanie; radzi się w niemal każdej 
sprawie; zdaje relacje z codziennych wydarzeń. Nie przyjmuje zasady, że po 
ślubie jest się przede wszystkim mężem lub żoną, a nie dzieckiem rodziców.

A więc brak określenia właściwej hierarchii ważności osób oraz wyznaczenia 
stosownych granic i trzymania się ich jest istotną przyczyną trwania w takich relacjach.

Czasem pojawia się wtedy pokusa, by jako antidotum, zamiast starania się  
o spokojne zharmonizowanie relacji, wyznaczenie granic, pójść w stronę atako- 
wania współmałżonka, teściów czy rodziców. Z takiej postawy wynikają w mał-
żeństwach kłótnie, kryzysy, które nierzadko kończą się rozwodami.

Dlatego, żeby zaradzić problemowi „nieodciętej pępowiny” trzeba taktownie, ale 
stanowczo wyznaczyć granice. Można to zrobić poprzez m.in.:

•	 uświadomienie sobie potrzeb swoich i związku, który się tworzy
•	 ustalenie, co uderza w te potrzeby i jak chcemy, by były realizowane
•	 przekazanie tego osobie, od której jest się uzależnionym
•	 konsekwentne realizowanie ustaleń

„Odcięte korzenie”
Istnieje także tendencja odwrotna do „nieprzeciętej pępowiny”. To odcinanie 

rodzinnych korzeni i całkowite odsunięcie się od najbliższych.
Czasem jest to uzasadnione jako obrona przed toksycznym oddziaływaniem ro-

dziny (np. przemoc, alkohol). Wtedy nie tyle odsuwamy się od rodzica, co chronimy 
się przed jego destrukcyjnym wpływem.

Jednak bywa też, że w tym ograniczaniu relacji jesteśmy skrajnie niesprawiedliwi:
•	 odcinamy się od dobrych rodziców, od ich wartości i zasad, by po swojemu, 

czasem niemoralnie, prowadzić życie.
•	 niesłusznie obwiniamy rodzinę za niepowodzenia w życiu lub karzemy ro-

dziców za błędy popełnione w stosunku do nas, uniemożliwiając im np.: 
kontakt z wnukami.
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Trwające zranienia
Poznawanie swoich rodzin to także przyglądanie się historii swojego życia. Mo-

gła przebiegać tak pięknie, że dziś z niej czerpiesz dla swojej miłości siłę i mądrość. 
Mogły mieć w niej miejsce zranienia, które jako wybaczone i zabliźnione są tylko 
nieprzyjemnym wspomnieniem. Jednak może masz takie przeszłe doświadczenia, 
i przeżycia, które wciąż negatywnie wpływają na Ciebie i Twój związek. A może      
wciąż ktoś z rodziny regularnie Cię rani. Warto przed założeniem swojej rodziny 
uświadomić sobie to wszystko, przeprowadzić potrzebne rozmowy i podjąć ewen-
tualnie potrzebne działania.

ii. oczekiwania w związku
Wchodzicie w związek z konkretnymi oczekiwaniami. Macie wyobrażenia swo-

jego małżeństwa i tego, jak będzie w nim funkcjonować druga osoba. I jeśli po-
znając się w narzeczeństwie, odkryjecie podobne oczekiwania wobec siebie to Was 
przybliży i będzie później wzmacniać waszą więź małżeńską. 

Jednak dobrze z góry przyjąć, że część oczekiwań może nie zostać spełniona. 
Dlatego, choć dobrze jest mieć skonkretyzowaną wizję wspólnego bycia razem, 

to jednak, żeby nie stwierdzić w pewnym momencie związku: „Inaczej to sobie wy-
obrażałem/am” i nie pójść drogą od zawodu do rozwodu, trzeba przyjąć, że wasze 
oczekiwania powinny być:

•	 w pełni uświadomione przez siebie – zdarza się, że wchodzimy w związek, 
nie będąc świadomi wszystkich naszych oczekiwań. Mogą one wywoływać 
frustrację i prowadzić do kryzysów, bo będzie Ci czegoś brakować, a nie 
będziesz wiedzieć czego.

•	 przedstawione drugiej osobie – zdarza się, że nie mówimy o nich drugiej 
osobie. Poznanie tego, jak na Twoje oczekiwania zapatruje się ukochana 
osoba, zminimalizuje ryzyko zawodu z powodu niespełnionych oczekiwań 
po ślubie. Może się też zdarzyć, że druga osoba, spełni pozytywnie coś, cze-
go nawet nie oczekiwałaś/eś.

•	 możliwe do spełnienia – zdarza się, że mamy zbyt wygórowane oczekiwa-
nia wobec wybranej osoby, a nawet siebie. Wpadamy  czasem też w drugą 
skrajność, gdy rezygnujemy z oczekiwania od drugiej osoby tego, co powinna 
mieć dla trwałego i szczęśliwego związku w myśl zasady: „Jaki/a jest, taki/a 
jest, ale jest”.

Konieczne jest więc, by w narzeczeństwie nad oczekiwaniami się poważnie za-
stanowić i o nich wspólnie porozmawiać. Na tym etapie trzeba zrobić wszystko, by 
pozbyć się ewentualnych złudzeń.

W jakich płaszczyznach trzeba uzgodnić oczekiwania?
Najważniejsze oczekiwania dotyczą: postawy miłości i sposobów jej wyrażania 

(słowa, uczucia, gesty), hierarchii wartości, zasad moralnych, podziału obowiązków, 
ról w małżeństwie, sposobów spędzania wolnego czasu, pieniędzy, przyzwyczajeń itp.

Obok Ciebie jest zawsze ktoś realny, to znaczy nieidealny i choć kocha, to nie spełni wszyst-
kich oczekiwań, bo: czegoś nie potrafi, nie ma, poza tym czasem nie da rady i popełni błąd 
albo zachowa się egoistycznie.
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Warto przedyskutować także inne, może z pozoru mniejsze oczekiwania, które 
mogą urosnąć do źródła kryzysu: np. oczekiwanie, że druga osoba nie przytyje albo 
jak się będzie ubierać itp. Oto przykładowe oczekiwania:

→  nierealistyczne (oparte na fałszywych założeniach):
•	 wybrana osoba ma identyczne oczekiwania i wyobrażenia o małżeństwie oraz 

takie same potrzeby.
•	 w imię naszej miłości staniemy się inni, np. mimo swoich naturalnych cech 

temperamentu – choleryk będzie oazą spokoju, zawsze zanim coś zrobi trzy 
razy pomyśli, albo flegmatyk będzie prowadził dynamiczne dyskusje itp.

→  dotyczące ról domowych:
•	 będzie jak u mnie w domu, bo tak jest najlepiej, prawidłowo, właściwie i pod 

tym kątem będę oceniał drugą osobę, np. czy żona ugotuje jak mama, czy 
mąż będzie zaradny jak ojciec itp.

•	 będzie zupełnie inaczej niż u mnie w domu
•	 on/ona zajmie się domem i dziećmi, a ja utrzymywaniem domu i na odwrót
•	 będzie tak jak ja uważam, bo tak jest najlepiej

Jeśli więc w trakcie poznawania oczekiwań okaże się, że druga osoba, nie po-
dziela Twojego podejścia do małżeństwa i rodziny w najważniejszych sprawach, 
to na pewno jest to temat do poważnej rozmowy.

iii. dojrzeć do małżeństwa
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko,  

czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem 
się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.  

(1 Kor 13, 11)
proces dojrzewania

Dojrzewanie jest procesem trwającym całe życie. Mamy w nim rozwinąć nasz 
pozytywny potencjał: cechy osobowości, cnoty, talenty. Ale także nauczyć się pano-
wania nad wewnętrzną dysharmonią będącą wynikiem grzechu pierworodnego oraz 
nad zewnętrznymi pokusami. 

I jeśli ten proces zachodzi w dobrych warunkach rodzinnych, to wraz z dorasta-
niem także dojrzewamy. A jeżeli jest przeciwnie, to w pewnych płaszczyznach pro-
ces prawidłowego dojrzewania, może być zaburzony albo się zatrzymać. Wpływ 
na to mają różne czynniki, np. dorastanie w dysfunkcyjnej czy patologicznej rodzi-
nie, traumatyczne wydarzenia itp. Przez to mamy niezaspokojone podstawowe 
potrzeby (np. bezpieczeństwa, miłości, akceptacji itp.), które warunkują prawidło-
we dojrzewanie. Niedojrzałość bierze się także czasem z naszego lenistwa, z kon-
centracji na przyjemnościach czy wygodzie, z uwikłania w różne grzechy.

Na każdym etapie tego dojrzewania, oprócz wsparcia najbliższych, pomaga nam Bóg przez 
swoją łaskę i mądrość zawartą w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła.

(s. 73)

ć w i c z e n i e    
Czego oczekuję  

od swojego  
małżeństwa 
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dojrzewanie narzeczonych
W tworzeniu niedojrzałych związków nie ma nic niewłaściwego, jeśli powstają  

w przedszkolu, szkole podstawowej czy nawet średniej, kiedy nasza dojrzałość jesz-
cze jest proporcjonalna do naszego wieku.

Jednak małżeństwo to z definicji związek ludzi dojrzałych. A na etapie zakocha-
nia często to nie nasza dojrzałość przyciąga nas do siebie, ale pierwsze fascynacje 
dotyczą innych cech (urody, pewności siebie itp.). Dlatego samemu będąc osobą doj-
rzałą, nie mam gwarancji, że zakocham się w osobie równie dojrzałej. Mogę zafa-
scynować się kompletnie niedojrzałą osobą. Potrzeba czasu, by to rozpoznać. I jest 
to konieczne, bo wypełnienie sakramentalnego przyrzeczenia małżeńskiego wy-
maga dojrzałości.

Dlatego dobrze przeżyty czas narzeczeństwa ma prowadzić do odpowiedzi na 
pytanie, czy tu i teraz oboje jesteśmy wystarczająco dojrzali do małżeństwa.

co w nas dojrzewa?
Jest w nas wiele płaszczyzn dojrzewania (duchowa, emocjonalna, moralna, umy-

słowa, społeczna) i działa na nie wiele różnych czynników. Często nawet w ramach 
jednej sfery, choć jesteśmy zasadniczo dojrzali, to w jakiejś mierze tej dojrzałości 
nam brakuje, np.: w płaszczyźnie emocjonalnej, mimo że ktoś rozumie większość 
swoich uczuć, rozwija je i kontroluje, to jednak nie daje sobie z niektórymi rady, 
np.: ze złością, która często nim rządzi. 

Dlatego trudno o doskonałą dojrzałość i całkowitą niedojrzałość. Jednak dla 
trwałości i szczęścia w związku istotne jest, by być dojrzałym w najważniejszych 
sprawach w każdej z płaszczyzn dojrzewania. Stąd dużym problemem dla małżeń-
stwa może być sytuacja, gdy ktoś jest w jakiejś sferze całkowicie lub bardzo niedoj-
rzały. Dobrze, by poznając drugą osobę, umieć to zobaczyć i rozróżnić. 

Przyjrzyjmy się więc, czego dotyczą podstawowe obszary dojrzałości i niedojrza-
łości:

•	 Dojrzałość duchowa – w życiu chrześcijanina polega na rozwijaniu miłości 
do Boga i wynikającej z niej miłości do siebie i innych. Jest także szukaniem 
odpowiedzi na najważniejsze pytania egzystencjalne i niezadowaleniem się 
zdawkowymi odpowiedziami. Dojrzałość to też posiadanie stałych wartości, 
zasad, ideałów, ukształtowanego światopoglądu.

•	 Niedojrzałość duchowa – to formalne traktowanie wiary i Boga; przyjmowa-
nie sakramentów i nieżycie nimi na co dzień; niestabilność w sferze wartości, 
zasad, ideałów, światopoglądu; brak poszukiwań sensu i istoty życia.

•	 Dojrzałość moralna – to uformowanie prawego sumienia i życie zgodne  
z przykazaniami, czyli rozwijanie cnót i walka z wadami; umiejętność wzięcia 
odpowiedzialności za siebie, swoje decyzje i za drugiego człowieka.

•	 Niedojrzałość moralna – to nieliczenie się z dobrem swoim i innych; krzywdze-
nie, manipulowanie i wykorzystywanie innych; niechęć lub nieumiejętność 
dawania; niemoralne zachowania oraz rozwinięcie wielu wad w poważnych 
sferach; niebranie odpowiedzialności za swoje czyny, zrzucanie jej na innych 
i na okoliczności; błędnie ukształtowane sumienie. 
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•	 Dojrzałość umysłowa – posługiwanie się zdrowym rozsądkiem, a nieuleganie 
w myśleniu stereotypom i emocjom; decydowanie przede wszystkim na pod-
stawie faktów; dążenie do realistycznej oceny siebie, innych i świata; pozna-
nie swoich mocnych i słabych stron.

•	 Niedojrzałość umysłowa – trudności z logicznym myśleniem; brak podsta- 
wowej wiedzy; bazowanie przede wszystkim na uczuciach (np. czuję złość, 
więc muszę ją wyładować; zakochałem się w kimś mimo bycia w małżeńst- 
wie, muszę się rozwieść; nie czuję emocji takich jak w zakochaniu, uznaję 
że miłość się skończyła i trzeba się rozstać itp.).

•	 Dojrzałość emocjonalna – przezwyciężenie dziecięcego egoizmu i nauczenie 
się empatii; uporządkowanie emocji: rozpoznawanie i nazywanie emocji, 
kierowanie i panowanie nad nimi oraz rozpoznawanie emocji innych i ko- 
rzystanie z tej wiedzy dla dobra drugiego; poddanie swoich uczuć rozumowi 
i moralności; rozwijanie innych sfery życia, niż tylko tych związanych z przy-
jemnymi doznaniami zmysłowymi.

•	 Niedojrzałość emocjonalna – zatrzymanie się na poziomie infantylnej, ego-
istycznej, nakierowanej na siebie uczuciowości dziecka; nierozumienie swo-
ich stanów wewnętrznych (emocji, przeżyć, motywacji); niedostrzeganie 
i nieuwzględnianie emocji innych, brak starania się, by ich nie ranić (brak 
empatii); chaos emocji, zmienność nastrojów, impulsywność. Poddawanie 
się pojawiającym się uczuciom (przyjemnym i nieprzyjemnym) i kierowa-
nie się nimi w podejmowaniu decyzji i w działaniu bez względu na dobro 
moralne i życie duchowe swoje i innych oraz obowiązki rodzinne i zawodo- 
we. Szukanie zaspokojenia potrzeby przyjemnych emocji aż do popadania 
w nałogi. Rozładowywanie napięcia emocjonalnego przez alkohol, pornogra-
fię, narkotyki, hazard itp. Niemoralne działania pod wpływem nieprzyjemnych 
emocji (agresja, brutalność itp.). Zafiksowanie na emocjach podtrzymujące 
pragnienie, by kolejny i kolejny raz doświadczać euforii towarzyszącej za-
kochaniu czy „świeżości” doznań zmysłowych; „kolekcjonowanie” takich prze-
żyć z coraz to nowymi osobami.

•	 Dojrzałość społeczna – umiejętność bycia wśród ludzi; tworzenie zdrowych 
relacji z innymi; dostrzeganie ich problemów; angażowanie się w dobro 
wspólne, pomaganie; bycie asertywnym, wyznaczanie granic w relacjach, 
niepoddawanie się manipulacji i wykorzystaniu. Akceptowanie siebie i po- 
siadanie silnego poczucia własnej wartości w odniesieniu do innych.

•	 Niedojrzałość społeczna – zamykanie się na innych; tworzenie powierzchow- 
nych relacji; egoizm; egotyzm (przesadna koncentracja na sobie i koncen- 
trowanie na sobie innych); wykorzystywanie innych; nieangażowanie się 
w aktywność dla dobra wspólnego; udawanie kogoś, kim się nie jest; niskie 
poczucie swojej wartości w odniesieniu do innych.

Dojrzałość więc to jedna z cech koniecznych do rozpoznania przed ślubem. 
Jej brak w chwili ślubu jest podstawą do stwierdzenia nieważności sakramentu 
małżeństwa.
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iv. podjąć roztropną decyzję o małżeństwie

co utrudnia roztropną decyzję?
Doświadczenie pokazuje, że na decyzję o ślubie wpływają czasem czynniki, 

które nie powinny mieć decydującego znaczenia. Trzeba więc je dobrze zrozumieć, 
żeby im nie ulec i dokonać roztropnego wyboru na całe życie. Takimi motywami 
(„złymi doradcami”) są m.in.:

a) uczucia, których siła odbiera rozum (,,różowe okulary")
b) doznania seksualne
c) nieprawdziwy obraz drugiej osoby
d) wiara, że jak się ożeni (wyjdzie za mąż), to się zmieni
e) lęk przed samotnością, przed zostaniem starą panną/kawalerem
f) litość
g) misyjność
h) atrakcyjność fizyczna czy towarzyska
i) presja rodziny
j) ciąża
k) inne motywacje…

Przyjrzyjmy się im z bliska:

A) Zakładasz do ślubu różowe okulary?
Na początku związku emocje zakochania sprawiają, że w drugiej osobie podo-

ba Ci się niemal wszystko, a nic nie przeszkadza. Podoba się sposób, w jaki mówi, 
chodzi, uśmiecha się, podaje rękę itp. Nie przeszkadza Ci żadna wada, np. …, no 
właśnie, przecież ukochana osoba nie ma wad…

To czas, gdy zakładasz różowe okulary emocji i przez nie patrzysz na tę osobę. 
Ale przez to możesz popełnić wiele błędów, takich jak m.in.:

•	 Idealizowanie, czyli dostrzeganie cech, których druga osoba nie ma, a niedo-
strzeganie tych, które ma; przewartościowywanie zalet i niedocenianie wad. 
Idealizacja bierze się często z marzeń o idealnym związku, który my właśnie 
przeżyjemy i który odpowie na wszystkie nasze potrzeby. Idealizacji sprzy-
jają różne deficyty, np.: niedowartościowanie, brak zauważenia, czułości, po-
ranienie. Gdy ktoś się nami wtedy zainteresuje, żeby tylko go nie stracić, tra- 
cimy z oczu jego prawdziwy obraz. Nawet do tego stopnia, że możemy wejść 
w toksyczny związek, np. z osobą przemocową czy uzależnioną. Na idealiza-
cję wpływają także fałszywe wizje związku z filmów, muzyki, internetu itp. 
Małżeństwo przedstawiane jest tam często jako nieustający ciąg wspaniałych 
przeżyć osiąganych bez wysiłku i wyrzeczenia.

•	 Projektowanie, czyli rzutowanie swoich wyobrażeń i pragnień na drugą oso-
bę. Wytwarzasz sobie wtedy w głowie idealną postać, przypisujesz jej pożą-
dane przez siebie cechy i takiego kogoś kochasz. Nie widzisz jednocześnie, 
że przecież ta osoba naprawdę nie istnieje.

•	 Niedopuszczanie do siebie prawdy o drugiej osobie, przymykanie oczu, uspra- 
wiedliwianie, racjonalizowanie, bagatelizowanie poważnych grzechów, tłuma-
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czenie sobie wad (egoizm, agresji itp.), nałogów (alkohol, narkotyki, porno-
grafia itp.), niedojrzałości. Samo przymykanie oczu ma czasem funkcję po-
zytywną, gdy np. widzimy, że komuś coś nie wyszło, choć się starał; zrobił 
coś źle, ale bez złych intencji. Ale już nie jest niczym usprawiedliwione, by  
w narzeczeństwie i małżeństwie przymykać oczy na ewidentne wady, grzechy, 
nałogi itp. 

•	 Mylne odbieranie różnych zachowań, np.: władczość, agresję traktujesz jako 
pewność siebie, stanowczość; apodyktyczność jako zdecydowanie i źródło 
bezpieczeństwa; rozrzutność jako hojność; pedantyczność jako uporządko-
wanie.

•	 Lekceważenie słusznych rad najbliższych, którzy patrząc z boku, dostrzegają, 
że „nic z tego nie będzie”.

•	 Bagatelizowanie problemów drugiej osoby, np. chorób, zaburzeń, zranień.

Zakochanie, dając wiele radości i przyjemności, może odebrać więc tylko jedno, 
ale za to niezwykle ważne w budowaniu trwałej miłości – rozsądek. Zakładając 

„różowe okulary” emocji, można nie dostrzec, czy druga osoba ma cechy istotne do 
budowania trwałego i szczęśliwego związku. I na podstawie przeżywanych przy-
jemnych uczuć, nie poznając dobrze drugiej osoby, stwierdzić, że to miłość.

Aby nie popełnić tego błędu w trakcie zakochania, trzeba pozwolić, by to rozum  
i wola wsparte łaską od Boga, były najważniejsze. I nierzadko podejmować decyzje 
wbrew emocjom i pożądaniu, np. nie podejmować współżycia, które daje często 
iluzje, że jesteśmy dla siebie stworzeni. 

Od różu do czerni
W narzeczeństwie druga osoba wydaje się niemal idealna. Gdy z czasem słabną 

uczucia zakochania, to tak, jakby spadały nam z nosa różowe okulary. Zaczynamy 
widzieć więcej, bardziej realnie dostrzegamy wady i zalety. W końcu możemy do-
strzec różne cechy takimi, jakimi są. Jednak osłabienie przyjemnych emocji spra-
wia, że zaczynają coraz częściej do głosu dochodzić te nieprzyjemne. Zrzucając 
różowe, zakładamy więc często ciemne okulary i nie dostrzegamy teraz jasnych 
stron drugiego człowieka. Zaczynają się oskarżenia: „Jesteś beznadziejna”, „Jesteś 
chamem”, „Oszukałeś mnie”, „Udawałaś świętą” oraz samooskarżenia: „Co ja w nim/ 
niej widziałam”, „Gdzie ja miałam oczy”, „No przecież widziałam jak traktuje swo-
ją mamę”, „Widziałam, jak patrzy na moje koleżanki”. Przechodzimy ze skrajności 
w skrajność – od idealizacji w deprecjację.

B) Budujesz na łóżku?
Wśród silnych przeżyć zakłócających poznanie zdecydowanie wyróżniają się 

doznania seksualne. Nierzadko narzeczeni zaczynają poznawać się od łóżka i nie-
raz na łóżku wszechstronność poznania się wyczerpuje. Ponieważ więc pożądanie 
seksualne ma wielką siłę, trzeba samemu być silnym, by w narzeczeństwie się jej 
oprzeć. Jeśli jednak nie udaje się podporządkować go rozumowi i woli, może zafał-
szować widzenie drugiej osoby i być „złym doradcą”: „Skoro jest nam tak dobrze 

W Bożym projekcie związku, na bazie zakochania, trzeba stworzyć silną więź duchową, psy-
chiczną, intelektualną. I na niej oprzeć trwałość związku małżeńskiego, gdy uczucia zako-
chania oraz pociąg fizyczny będą słabnąć.
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w łóżku, to na pewno do siebie pasujemy”. Nieważne, że w ciągu dnia się nie ukła-
da za dobrze, że prawie ze sobą nie rozmawiacie, że bycie razem w zwykłych oko-
licznościach dnia nie sprawia Wam przyjemności. Ale przecież wieczorem sobie 
to wszystko odbijecie. Pomęczycie się ze sobą trochę w ciągu dnia, ale za to dosta-
niecie wieczorem przyjemną rekompensatę.

I na takim paliwie można dojechać do ślubu. Wtedy jest to niemal jedynie ślub 
ciał. Ale same ciała nie stworzą trwałej więzi. Ją buduje się w płaszczyźnie duchowej, 
psychicznej i intelektualnej.

C) Nie dostrzegasz prawdziwego oblicza drugiej osoby?
Czas poznawania się sprzyja zakładaniu różnych masek. Udaje się kogoś innego 

po to, by zdobyć drugą osobę. W ten sposób chce się albo ukryć swoje wady, braki, 
niedoskonałości czy motywacje i lub pokazać cechy, których się nie ma. Udaje się  
np. zainteresowanie wartościami czy zainteresowaniami ukochanej osoby, i z dniem 
ślubu kończy się np. wspólne chodzenie na mecze czy do Kościoła. Bo po co się 
teraz starać?

Osobę, która nie chce pokazać prawdy o sobie, można porównać do zamasko- 
wanego złodzieja. Ten, nie ujawniając, kim jest, chce ukraść jakąś cenną rzecz. 
W przypadku narzeczonych oszust, nie ujawniając swojego prawdziwego ja, chce 
wykraść to, co najcenniejsze, czyli serce i całe życie. 

Oczywiście, czymś naturalnym jest, że przed ślubem próbujemy pokazać się  
z jak najlepszej strony. Chcemy zaimponować wszystkim, co w nas najlepsze. Ale 
z czasem, krok po kroku powinniśmy pokazywać, jak najwięcej prawdy o sobie. 
Uczciwie pozwolić drugiej osobie podjąć odpowiedzialną decyzję na całe życie.

D) Oczekujesz, że jak się ożeni/wyjdzie za mąż, to się zmieni?
Ślub nie jest wydarzeniem magicznym. Nie zmienia nic automatycznie, bez 

udziału naszej woli. Dlatego decyzje o małżeństwie trzeba podjąć na podstawie tego, 
jaki ktoś jest tu i teraz, a nie jaki według nas stanie się po ślubie. 

Choć jest też prawdą, że okres zakochania to niepowtarzalny czas na zmianę.  
Dzięki uczuciom zakochania dostajecie darmową siłę i motywację, by sprostać wy- 
maganiom miłości. Łatwiej możecie wtedy korygować czy zmieniać to, w czym Wam 
nie dostaje (wyplenianie wad), np.: rzucić papierosy, gry, pornografię, plotki itp. lub 
udoskonalić to, co dobre (rozwijanie cnót). Istotne jest, by ta zmiana była szczera  
i trwała, a nie jedynie czasowym dostosowaniem się do drugiej osoby, by ją zdobyć. 
(„Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana”; Kol 3, 23).

Jest to więc czas, żeby od siebie samego i od siebie nawzajem wymagać. („Wy-
magajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.” Jan Paweł II).

Z zagadnieniem zmian w narzeczeństwie wiążą się także czasem takie problemy:

•	 Może się zdarzyć, że gdy emocje zakochania już opadną, odkryjemy, że po-
zostaliśmy tacy sami, z kompletem wad, z którymi rozpoczynaliśmy związek. 
Zmiany się nie dokonały, a mimo to niektórzy trwają w złudnym oczekiwa-
niu, że po ślubie się zmieni.

•	 Dużo łatwiej jest nam się zmienić, jeśli sami to postanowimy. Natomiast 
jeśli druga osoba zasugeruje nam potrzebę zmiany w nas, nawet jeśli słuszną, 
często się zamykamy i nie przyjmujemy jej. Potrzeba więc pracy nad otwar-
tością na drugiego człowieka, który widzi rzeczy, których sami nie dostrzegamy.
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•	 Na siłę chcemy zmienić drugiego na swoje podobieństwo. A przecież razem 
mamy być na obraz i podobieństwo Boże. Dlatego daje to najczęściej odwrot-
ne efekty. Domagamy się, by ktoś na nas zasłużył, zmieniając swoją osobowość 
według naszego zamysłu, bo oczywiście mamy lepszy pomysł na to, jaka ma 
być ta druga osoba.

E) Boisz się samotności, zostania starą panną/kawalerem?
Z czasem, gdy ciągle jesteśmy sami, może powoli odchodzić nadzieja na spo-

tkanie wymarzonej osoby, a w jej miejsce pojawić się lęk. Samotność, niebycie przez 
nikogo kochanym, chcianym, bycie starą panną/kawalerem to stany świadomości, 
które mogą podpowiadać złe wybory. Po ich wpływem wielu podejmuje nieroz- 
tropne decyzje wchodzenia w związki bez dostatecznego poznania drugiej oso-
by lub z osobami, które dają wszelkie możliwe sygnały, że to się nie może udać.

F) Litujesz się?
Błędne decyzje o ślubie można podjąć z bardzo dobrej woli, ale jednocześnie 

skrajnie nieroztropnie, np. z litości: „Bo miał/a trudne dzieciństwo”; „Bo choruje, 
pije”; „Ma depresję”; „Jest po tylu nieudanych związkach” itd. I oczywiście: „Beze 
mnie sobie nie poradzi. Zapije się na śmierć, nie wyleczy się, będzie nieszczęśliwy/a 
do końca życia”.

Małżeństwo to nie instytucja charytatywna, ani permanentna sesja terapeu-
tyczna. Wchodzenie w związek z kimś tak bardzo trudnym, uwikłanym, niedoj-
rzałym jest wielkim ryzykiem.

G) Masz misję nawracania?
Ślub z osobą niewierzacą, obojętną religijne, innego wyznania czy religii z misją 

jej nawrócenia jest także bardzo ryzykowny. Zmiana w tak delikatnej sferze, choć 
możliwa, jest mało prawdopodobna. Natomiast pewne są trudności wynikające z roz- 
bieżności dotyczących m. in.: praktyk religijnych, wyborów moralnych czy wycho- 
wywania dzieci w wierze. Kościół, mając tego świadomość, nie zachęca do takich 
związków, choć także ich nie zakazuje.

H) Ulegasz przede wszystkim atrakcyjności fizycznej czy towarzyskiej?
Bycie atrakcyjnym, ładnym, modnym, popularnym to kryteria wylansowane 

ponad miarę ich rzeczywistego znaczenia. Te cechy są na pewno ważne, ale nie 
są najistotniejsze dla trwałości i szczęścia małżeństwa. A ponieważ dla młodych 
mają niewspółmiernie większe znaczenie, stąd pokusa i ryzyko podjęcia decyzji 
o ślubie w oparciu o te kryteria.

I) Odczuwasz presję rodziny?
Presja ze strony najbliższych może być nie do zniesienia. Niemal każde spo-

tkanie rodzinne zawiera ten wątek: ,,Masz już kogoś?”, ,,Kiedy się wreszcie ustatku-
jesz?”, ,,My chcemy mieć wnuki” itp. Wtedy pod presją i dla świętego spokoju ktoś 
może zdecydować się na ślub z nieodpowiednią osobą.

J) Podejmujesz decyzje ze względu na dziecko?
Zanim urodzi się nowe życie, powinna zrodzić się miłość między jego rodzicami. 

Wtedy dziecko jest pięknym owocem tej miłości. Na nią przecież zasługuje, potrze-
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buje jej i ma do niej prawo. Ale jeśli jej nie ma, to przychodzące na świat dziecko 
też jej nie przyniesie. Oczywiście, dzięki dziecku może bardziej rozwijać się miłość, 
która i tak powstawała. Ale dopiero, gdy dojrzeje, można roztropnie podjąć decy-
zję o ślubie.

Wciąż jednak zdarzają się decyzje o ślubie z powodu dziecka, nieodpowiedzial-
ne, bez miłości rodziców. Nierzadko przeciwko takiemu związkowi przemawia nie- 
mal wszystko, np.: gdy dziecko przychodzi jako wynik przygodnego seksu na im-
prezie, gdy rodzic ma nałogi, jest już w małżeństwie itp. Mimo to, dochodzi do ślubu 
ze źle rozumianej odpowiedzialności czy presji społecznej. Nierzadko taki związek 
bez miłości przekształcić się może w jego patologiczne zaprzeczenie.

K) Inne motywacje?
Decyzja o ślubie może wynikać także z innych motywacji np.: finansowych,  

z chęci ucieczki przed toksyczną rodziną itp.

podsumowanie poznawania się

W sprawach pierwszorzędnych – jedność, w drugorzędnych 
– wolność, a we wszystkich – miłość.

(Św. Augustyn)

Poznawaniu się poświęciliśmy dwa tematy. Chodziło w nich o to, by lepiej po-
znać drugą osobę i siebie samego oraz dać siebie poznać:
 

•	 Dzięki temu, jak najbardziej świadome wejść w związek, który jest na całe 
życie.

•	 Poza tym, znając lepiej drugą osobę, dowiedzieć się jak mądrzej ją kochać.
•	 Wzajemne poznanie powinno prowadzić do wniosku, że jesteśmy bardzo róż- 

ni. Że idealne dobranie to nie znalezienie kogoś, kto tak samo myśli, odczuwa 
czy to samo lubi. Prawdopodobieństwo takiego zestrojenia wynosi 0%. Nie 
jest nigdy tak, że we wszystkim jesteśmy tacy sami i że się we wszystkim 
różnimy.

•	 Celem poznania jest uświadomienie sobie, które różnice są dobrym budul- 
cem naszego związku, a które są elementami nieprzystającymi do siebie i w kon- 
sekwencji osłabiającymi relację, a może nawet podważającymi sens jej dalsze- 
go budowania.

•	 Pan Bóg stworzył małżeństwo tak, że wielka część jego piękna wynika z in-
ności, która fascynuje i wzbogaca związek poprzez wzajemne uzupełnianie.

•	 Nie chodziło w nim też o znalezienie kogoś bez wad, idealnego. Bo małżeństwo 
idealne to takie, w którym mimo różnic, mamy wystarczająco dużo wspólnego. 
Przede wszystkim, kochamy się, czyli mamy postawę bycia dla siebie. Mamy 
też wielki obszar tego, co wspólne, co buduje silną więź, czyli obszar podob-
nych wartości, postaw, wspólnych zainteresowań. A szanujemy się w tym, 
co nas różni.

•	 Chodziło o to, by poznać, jacy jesteśmy z natury: dowiedzieć się czy odpo- 
wiadają nam nasze temperamenty i inteligencja. Uświadomić sobie, co wy-
nika z różnic płci i jak kochać kogoś, kto jest tak różny ode mnie. 
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•	 Poznanie hierarchii wartości miało dać wiedzę, czy podobnie uznajemy, co 
jest w życiu najważniejsze. Znajomość cech osobowości i charakteru – odpo- 
wiedź, czy różnice, słabości i wady nie dotyczą tego, co najważniejsze dla bu- 
dowania trwałej miłości.

•	 W podjęciu odpowiedzialnej decyzji bardzo pomocne jest także poznanie ro- 
dzin, z których pochodzimy, jak oddziałały i jak wciąż oddziałują. Pozna-
waliście też swoje oczekiwania, by się nie zawieść i nie być zawiedzionym 
po ślubie.

•	 Chodziło więc o to, by w sprawach najważniejszych była między Wami jed- 
ność, w sprawach drugorzędnych szacunek dla różnic między Wami, a więc 
i wolność. Natomiast wszystko powinno być zbudowane i motywowane naj- 
ważniejszą postawą, jaką jest miłość.

Ostatecznie więc, poznawanie miało dać odpowiedź, czy mimo różnic, wad i ba- 
gażu doświadczeń chcę i potrafię kochać przez całe życie i czy druga osoba chce 
mnie kochać, i czy to potrafi.

[Appendix]
brak szczerości

Doświadczenie pokazuje, że problemy w małżeństwach w dużej części wiążą się 
nie z tym, że druga osoba wniosła w związek jakiś problem, słabość czy wadę, ale 
że dowiadujemy się o niej dopiero po ślubie. Dlatego tak istotne jest, by być wobec 
siebie szczerym. To, co jest wyznanym problemem teraz, pomoże podjąć kroki na- 
prawcze, a także może wzmocnić waszą relację. Natomiast ten sam ukryty problem 
po ślubie może być przyczyną poważnego konfliktu, a nawet rozpadu.

nałogi
Zdarza się także, że np.: chcąc rozładować napięcie związane z czymś trudnym, 

zagłuszając niezaspokojone potrzeby lub poprzez niekontrolowaną zabawę, sami 
wpadamy w nałóg. Niezwykle potrzebne jest uświadomienie sobie, czy ja lub wy- 
brana osoba nie ma jakiegoś uzależnienia, np.: od alkoholu, narkotyków, gier, inter- 
netu, hazardu, pracy, doznań seksualnych (pornografia, seksoholizm, masturbacja), 
itp. Takie nałogi (choroby) często powodują fizyczne i psychiczne wyniszczenie  
i utratę kontroli nad życiem. Prowadzą także do zniszczenia relacji między ludźmi. 
Dlatego niewyleczone, będą skrajnie negatywnie oddziaływać na przyszłe małżeń-
stwo. Poza tym pewne nałogi zatajone przed ślubem są także podstawą do stwier-
dzenia nieważności związku.

potencjalny rodzic
Podejmując decyzję o małżeństwie, warto zadać sobie pytania: 

•	 Czy patrzę na narzeczoną jako na matkę swoich dzieci? Czy chciałbym, żeby 
to właśnie ona była matką moich dzieci? Czy o takiej właśnie marzyłem? 

•	 Czy patrzę na swojego narzeczonego jak na ojca moich dzieci? Czy chciałbym, 
żeby to właśnie on był ojcem moich dzieci? Czy takiego zawsze chciałam dla 
nich ojca?
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poznanie przyjaciół
Bardzo cenna w poznawaniu się jest także wiedza o tym, czy druga osoba ma 

przyjaciół. A jeśli tak, to jakich; jak się w ich obecności zachowuje, czy zmienia 
zdanie, postawy; jak Cię traktuje w towarzystwie, jak przedstawia, jak się odnosi.

ile potrzeba czasu by dobrze się poznać?
Nie ma tu uniwersalnych kryteriów. Jeśli związek będzie trwał krótko, możecie 

nie dać sobie szans, by się odpowiednio poznać. Jeśli będzie trwał bardzo długo 
bez przejścia do kolejnego etapu, grozi mu stagnacja, „przechodzenie” i rozpad.

ślub jako odreagowanie
Niewskazane jest wchodzenie w nową relację zaraz po zakończeniu poprzed-

niej. A już na pewno podejmowanie szybkich decyzji o ślubie w takim nowym 
związku. Z dużym prawdopodobieństwem to nie będzie dojrzały wybór, ale jedynie 
odreagowanie poprzedniego związku, uśmierzenie bólu po rozstaniu lub pokazanie 
komuś, że potrafię jednak stworzyć trwały związek i założyć rodzinę.

czy jesteśmy sobie przeznaczeni?
Gdyby na świecie do siebie pasowały tylko dwie połówki, to w chwili odnalezie-

nia się związki by się nie rozpadały i nie byłaby potrzebna praca nad sobą.
Gdyby tak było, to rozpad można by łatwo usprawiedliwić tym, że pomyliło się 

połówkę i to nie jest ta jedynie pasująca.
Gdyby tak było, to czy nie dziwnym byłby fakt, że akurat te drugie, jedynie ide-

alne połówki na całym świecie, tak często chodzą akurat do jednej szkoły, miesz-
kają w tej samej miejscowości, osiedlu, uczelni, pracy.

Wszystko to jednak nie znaczy, że Bóg nie nakierowuje nas na siebie. Na pew-
no, gdy się o to modlimy, pomaga nam się spotkać.

Więcej na: www.najwiekszajestmilosc.pl/lepiejsiepoznac
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trzecie spotkanie: lepiej się poznać

Ćwiczenie 
Obciążający bagaż oraz braki rodzinne 

Wypiszcie w tabeli, z jakim obciążającym bagażem oraz z jakimi brakami można 
wyjść z domu?

Ćwiczenie
Czego oczekuję od swojego małżeństwa?

Napisz, czego oczekujesz od swojego małżeństwa (od 5 do 10 oczekiwań).

z jakim obciążającym bagażem  
można wyjść z domu rodzinnego?

z jakimi brakami można wyjść  
z domu rodzinnego?
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z a da n ia  d o  d om u  p o  t r z e c i m  sp ot ka n i u

Ćwiczenie 
Nasze rodziny

a) Zastanów się, czy nie żyjesz w którejś ze skrajnych relacjach z rodzinami:
•	 ,,Nieodciętej pępowiny” – czy Twoja relacja z którymś z rodziców lub oboj-

giem nie ma oznak zbytniej zależności?
•	 Zerwanych więzów – czy całkowicie nie odrzucasz swojej rodziny albo za-

chowujesz pozory dobrych relacji?
Porozmawiajcie ze sobą, o wynikach waszych refleksji.
b) Uzupełnij tabelę

jakie dobre cechy zawdzięczam swoim rodzicom? z jakich dobrych przykładów rodziców  
nie korzystam?
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Porozmawiajcie ze sobą o wynikach waszych refleksji. Czy druga osoba podobnie 
jak Ty widzi pozytywne i negatywne oddziaływania rodziny.

Pytania pomocnicze do refleksji indywidualnej: 
•	 Jakie są, Twoim zdaniem, pozytywne podobieństwa w zachowaniu między przy-

szłymi teściami a narzeczoną/ym? 
•	 Jakie widzisz niekorzystne podobieństwa w zachowaniu między przyszłymi teścia-

mi a narzeczoną/ym?
•	 Jakie widzisz szanse i potencjalne trudności dla waszego małżeństwa związane  

z Twoimi rodzicami oraz z teściami”

Ćwiczenie 
Doświadczenia

Zastanów się, czy rozmawialiście już o trudnych doświadczeniach, przeżyciach, zra-
nieniach z historii waszego życia. Jeśli nie, to warto się nimi podzielić z powodu 
uczciwości i szczerości, ale także dlatego, że mogą mieć one wpływ na waszą dzi-
siejszą i przyszłą relację. Może być w tym pomocna analiza opisu „bagażu doświad-
czeń” oraz „ciążących braków” (s. 58–59).

Ćwiczenie 
Oczekiwania

Porównajcie swoje oczekiwania dotyczące małżeństwa z ćwiczenia ze s. 73 i poroz-
mawiajcie o nich, starając się zweryfikować możliwość i zasadność ich spełnienia. 

z a da n ia  d o  d om u  pr z e d  c z wa rt ym  sp ot ka n i e m :

Ćwiczenie 
Znaczenie słowa „miłość”

Osobno odpowiedzcie sobie na pytanie: „Co masz na myśli, kiedy mówisz dru-
giej osobie „kocham Cię”? Co według Ciebie ma na myśli druga osoba, mówiąc, 
że Cię kocha?(Spróbujcie porównać odpowiedzi i porozmawiać o nich).

czy i ewentualnie jakie cechy swoich rodziców 
naśladuję, mimo że tego nie chcę?

czego według mnie niewłaściwego udaje mi się nie 
naśladować z zachowań moich rodziców?
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i. abyście się wzajemnie miłowali
ii. być dla

iii. co nas łączy? (więź małżeńska)

i. abyście się wzajemnie miłowali

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali,  
tak jak Ja was umiłowałem.

(J 15, 12)

czym jest miłość małżeńska?
Potrzeba miłości jest nam dana, ale kochanie drugiego jest już zadaniem. Gdy-

byśmy nastawili się tylko na otrzymywanie miłości, stalibyśmy się egoistami. Dla-
tego jedyną właściwą odpowiedzią na miłość jest miłość. A jedynym właściwym 
miejscem dla miłości jest pierwsze miejsce, bo i dla Boga miłość jest na miejscu 
pierwszym. Ta odniesiona do Niego samego: „Będziesz miłował Pana Boga swego 
całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe 
i pierwsze przykazanie (Mt 22, 37–38), jak i miłość do drugiego człowieka: „Przy-
kazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; 
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście ucznia-
mi moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 34–35).

Gdy patrzysz na wybraną osobę powołaną do małżeństwa, na to, kim jest jako 
człowiek, to przecież nie ma wątpliwości, że najwłaściwszym odniesieniem do niej 
jest miłość. Tym, co najlepsze może ją w życiu spotkać, to fakt, że ktoś będzie dla niej 
żył. Dlatego tak ważne, by jako jeden z najważniejszych życiowych celów przyjąć 
zrobienie wszystkiego, co w Twojej mocy, by wybrana osoba była szczęśliwa na 
ziemi i by pomóc jej w osiągnięciu szczęścia wiecznego. 

Osoba jest takim bytem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi miłość. 
(K. Wojtyła Miłości i odpowiedzialności, Lublin 1982, s. 43) 

po pierwsze miłość
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Taki jest właśnie plan Boga dla osób powołanych do małżeństwa, że tylko bez-
interesowny dar drugiej osoby może je w pełni uszczęśliwić. I to jest właśnie defi-
nicja miłości.

Każdego dnia ta postawa wobec ukochanej osoby realizuje się w: 
1) czynach wynikających z nastawienia na „bezinteresowne bycie dla” (zacho-

wanie)
2) spełnianych na podstawie wiedzy o drugiej osobie, o tym, jakiego dobra po- 

trzebuje tu i teraz oraz zawsze (poznanie) 
3) towarzyszą temu najczęściej pozytywne przeżycia (emocje)

I taką postawę dwóch osób Jezus podniósł do rangi sakramentu. Przed Bogiem 
będziecie sobie ślubować, że w miłości będziecie uczciwie i wiernie trwać do koń-
ca. Bóg natomiast obieca Wam, że będzie nad nią czuwał swoją łaską.

płaszczyzny miłości
Miłość jest postawą, a więc czymś stałym, trwałym.
Nie jest… uczuciem, bo te są zmienne, a miłość ma być silna i trwała (zob.  

K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, s. 111). Uczuć więc nie można sobie ślubować. 
Miłość nie jest tym, co czuję do drugiej osoby, ale tym, co dla niej robię i jak się 
do niej trwale odnoszę. Nie jest jak zakochanie, czymś spontanicznym, dziejącym 
się bez wysiłku. Bo być zakochanym to odczuwać coś w sobie, a kochać to już 
działać. Miłość jest więc przejściem od tego, że coś się we mnie dzieje, do tego, że ja 
działam. Stąd sama też nigdy się nie kończy. To człowiek przestaje kochać. Egoizm 
zwycięża w nas i nas.

Natomiast miłości towarzyszą różne uczucia. Gdy kochamy, dominują te pozy-
tywne, ciepłe emocje do drugiej osoby. Jednak gdy przestajemy kochać, czyli coraz 
mniej jesteśmy dla siebie, wtedy też zaczynają brać górę negatywne emocje w związ-
ku. Jeśli więc uczucia utożsami się z miłością, to odpowiedzialność za jej koniec 
przerzuca się właśnie na nie: że się wypaliły, a więc i miłość jest zakończona. Tym-
czasem to najpierw my przestaliśmy kochać!

Miłość polega na bezinteresownym, codziennym byciu dla drugiej osoby.
a) Nie polega… na egoistycznym użyciu osoby, by uzyskać coś dla siebie. Ponieważ 

wtedy traktuje się drugiego przedmiotowo jak środek do osiągnięcia swojego celu.

Ilekroć w twoim postępowaniu osoba jest przedmiotem działania, tylekroć pamiętaj, że nie 
możesz jej traktować tylko jako środka do celu, jako narzędzia (…).  

(K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 30)

Niestety, człowiek też może sam siebie potraktować jak rzecz, tzn. pozwolić dru-
giemu, żeby go używał, lub używać samego siebie.

b) Nie jest… umową egoizmów, wzajemnym świadczeniem usług, wymianą, han-
dlem. Bezinteresowne oddanie to dar, a egoistyczne to tylko „deal” (ang.), interes: 

„Daję Ci siebie, dlatego że dostanę coś w zamian”. Trudno jest wtedy kochać nie do-

(…) Człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może 
odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego.

(Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 24)
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świadczając wzajemności i będąc świadomym egoizmu drugiej osoby, która daje 
tylko dlatego, by zyskać coś dla siebie. 

miłość (nie)odwzajemniona
Warunkiem powstania i rozwoju miłości powinna być wzajemność. By dawać 

szczęście, miłość codziennie musi spotykać się z odpowiedzią miłości. Dlatego, choć 
daję bezinteresownie, to pod warunkiem, że spotkam się z wzajemnością. Małżeń-
stwo nie jest organizacją dobroczynną, w której się tylko daje, a niczego od obdaro-
wanego nie otrzymuje. Miłość bez wzajemności jest używaniem drugiej osoby i drogą 
do nieszczęścia. 

Gdy trwamy w takiej relacji nieodwzajemnionej, dajemy się wykorzystywać  
i spalamy się dla drugiej osoby kosztem naszego człowieczeństwa (godności, po-
trzeb, wartości). Dlatego w relacji konieczne jest wyznaczenie granic poświęcenia, 
wyrzeczenia, ofiary.

Dojrzała miłość polega więc na tym, by bezinteresownie dając, jednocześnie 
bezinteresowności dla siebie wymagać. I nie jest to egoizm. Miłość małżeńska jest 
bezinteresowna, ale nie bezwarunkowa w tym sensie, że jest prawdziwa, jeśli jest  
wzajemna. Można ująć to tak: „Daję Ci siebie, bo wiem, że to pomoże Ci być osobą 
szczęśliwą. To jest moja intencja. Nie daje po to, by coś otrzymać. Jednak jestem tak 
stworzona/y przez Boga, że jeśli Ty nie odpowiesz darem z siebie na mój dar, 
to potraktujesz mnie poniżej mojej godności i miłość między nami nie będzie mo- 
żliwa. Nie dlatego, że chcę egoistycznej wymiany daru za dar. Domagając się mi-
łości, troszczę się przede wszystkim o Ciebie, bo nie chcę tworzyć warunków do 
rozwoju Twojego egoizmu. Moja miłość nie może być szkołą dla Twojego egoizmu. 
Dlatego daję Ci możliwość pokonywania go i uczenia się dawania. Stawiając takie 
wymagania, określam granice i chronię siebie, do czego zobowiązuje mnie mądrze 
rozumiana miłość własna”.

poświęcenie, które uświęca

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu,  
ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska,  

a siebie zatraci lub szkodę poniesie? 
(Łk 9, 24–25)

Miłość czasem wymaga od nas większego daru. Dlatego niezwykle istotna jest 
także postawa poświęcenia się dla drugiego. Są chwile i okresy, kiedy jedna stro-
na ponosi większe wyrzeczenia, gdy np.: współmałżonek, choruje, ma kłopoty itp. 

Jednak to poświęcenie nie może być (bez)granicznym zapomnieniem o sobie, 
bo staje się wtedy źródłem zła wobec siebie samego i tworzeniem warunków do 
grzechu egoizmu drugiego. Konieczny jest w tym rozsądek. W sytuacji gdy takie 
zachowanie przestaje być pojedynczą słabością, a staje się permanentne, trzeba 
chronić siebie i dzieci przed krzywdą.

W małżeństwie niejednokrotnie trzeba też „zło dobrem zwyciężać!” (Rz 12, 21), znosić trud i odpo-
wiadać darem na egoizm.
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miłość jezusa (oblubieńcza) najlepszym wzorem  
i motywatorem miłości małżonków

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! 
(Ef 5, 21)

Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie
(Ef 5, 25) 

A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!
(Ef 5, 33)

Miłość wiąże się z trudem jej praktykowania. Nie ma miłości lekkiej, pełnej spon-
taniczności i radości, bo nie jesteśmy w naturze po grzechu pierworodnym nasta-
wieni na bezinteresowne dawanie i ponoszenie wyrzeczeń. Musimy się tego uczyć, 
tj. przede wszystkim pokonywać swój egoizm. Miłość wymaga więc często postę-
powania wbrew sobie, „zapierania się samego siebie i brania swojego krzyża” (por. 
Mk 8, 34).

Stąd też sama wiedza o dynamice relacji i jej mechanizmach jest pomocna, ale 
niewystarczająca. Dlatego, zawierając sakrament w Kościele, będziecie prosić Boga 
o coś więcej, o łaskę dla waszej miłości. I weźmiecie sobie Jezusa za podstawo- 
wy wzór i motywację do tej miłości. On sam o to prosi, byście, kochając siebie,  
naśladowali Jego miłość: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” 
(por. J 13, 34).

Bo choć silną motywacją jest odpowiedzialność za przyczynienie się do szczęścia 
współmałżonka i dzieci oraz uchronienie ich przed złem. („Stajesz się na zawsze od- 
powiedzialny za to, co oswoiłeś”; A. de Saint-Exupery, Mały Książe, Warszawa 1988, 
s. 65). To jednak Jezus ma być motywacją najsilniejszą, bo przed Nim ponosicie 
odpowiedzialność nie tylko doczesną, ale i wieczną.

A jaki On daje wzór miłości? To miłości przepiękna, bo całkowita. Taka, jaką 
Jezus ma do Kościoła. I tę miłość macie naśladować. W niej On się całkowicie 
ofiarowuje, oddaje, poświęca samego siebie. Idąc więc do ołtarza, by siebie ofiaro-
wać drugiemu, zobowiązujecie się robić to, nie według waszego pomysłu i swoimi 
siłami. Ale kochać tak, jak Jezus, czyli do końca, ze wszystkimi pięknymi i trudny-
mi tego konsekwencjami, włącznie z krzyżem walki z egoizmem i cierpieniem,  
z którego, na wzór Jezusa, się nie schodzi. Jest to taka miłość, jaką opisuje Hymn 
o miłości, czyli m.in.: cierpliwa, łagodna, ufna, bez zazdrości, poklasku i pychy (por. 
1 Kor 13, 1–13).

Naśladując taki wzór miłości, Bóg pragnie także, byście byli wzorem dla innych. 
Wasza miłość ma być więc znakiem tego, jak piękna jest miłość Boga do człowieka  
i miłość Jezusa do Kościoła.

A taka droga codziennej miłości jako daru z siebie prowadzi też do świętości. 
Jej pięknym znakiem jest czynienie dobra, kiedy współmałżonek tego nie widzi. 
A także czasem znoszenie trudu tak, by małżonek tego nie widział.

ć w i c z e n i e  

Dar z siebie
(s. 102)
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ii. być dla
Bóg, powołując człowieka „do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości. (…) 

Miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej”.
(Jan Paweł II, Familiaris consortio 11)

filary miłości
Miłość małżeńska ślubowana przed Bogiem jest postawą bezinteresownego by-

cia dla drugiej osoby. W ten sposób realizuje główny celu postawiony przed małżon-
kami, jakim jest świętość. Polega więc przede wszystkim na życiu tym sakramentem, 
tj.: wypełnianiu płynących z niego zobowiązań (przyrzeczeń) oraz czerpaniu pocho- 
dzących z niego łask. Na co dzień realizuje się więc ona w kierowaniu się nauką Je-
zusa i naśladowaniu Jego przykładu. 

A te wskazania, które przekazuje Kościół, nie są czymś abstrakcyjnym, ale kie-
rują na konkretne dobro. Realizują się w codziennym praktykowaniu cnót, które wy- 
maga znajomości tego, kim jest Bóg i kim jest druga osoba, jakie ma cele, potrzeby 
dobra (wartości), zainteresowania i upodobania.

Miłość nie trwa więc sama z siebie, ale trzeba nieustannie ze wsparciem łaski od 
Boga pracować nad jej bezinteresownością i wszystkimi elementami tej postawy.

1.) Kochać to pracować nad bezinteresownością intencji 
Dobrze, by kierunek intencji stał się zasadą rozeznawania w każdej sytuacji: czy 

moja myśl, słowo, decyzja są bezinteresowne czy egoistyczne. A świadomość tego, 
dlaczego coś robię, nie jest zawsze prosta do odczytania. 

Bezinteresowność wymaga więc ciągłego pokonywania nastawienia na siebie 
samego. Praca nad nią jest o tyle trudniejsza, że w czasie zakochania dominuje 
zwykle nakierowanie na siebie. Chodzi głównie o to, co dla mnie, o moje przyjem-
ności, radości, moje potrzeby i tęsknoty. To silne nakierowanie na siebie samego jest 
skutkiem grzechu pierworodnego, który zmienił naszą naturę, zwracając kierunek 
pragnień ku sobie. I teraz ten egoistyczny „wektor” trzeba ze wsparciem łaski od Boga 
przekierować na bycie dla drugiej osoby. Ta walka miłości z egoizmem musi toczyć się 
każdego dnia. 

2.) Kochać to pracować nad każdym z elementów podstawy miłości, tj.:
A) dobrze poznać i ciągle poznawać drugą osobę (wiedza)
B) dopasowywać działania do jej stałych i aktualnych potrzeb dobra, realizowa-

nych wartości, zainteresowań, upodobań (zachowania)
C) rozumieć uczucia, troszczyć się nie, rozwijać je i panować nad nimi (uczucia)
Zobaczmy z bliska każdy z elementów postawy miłości:
Ad. A) dobrze poznać i ciągle poznawać drugą osobę (wiedza)
Miłość możliwa jest w dużej mierze dzięki temu, co wiemy o sobie i o drugiej oso-

bie. Dlatego, choć poznawanie siebie omówiliśmy szeroko przy drugim i trzecim 
temacie, to kolejne jego elementy będą zawarte we wszystkich następnych.

Dlatego w pracy nad bezinteresownością tak istotna jest codzienna współpraca z Bogiem,  
niestrudzone proszenie go o siłę do zwyciężania swojego egoizmu.
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Ad. B) dopasowywać działania do stałych i aktualnych potrzeb dobra drugiej osoby, 
jej wartości, zainteresowań, upodobań (zachowania)

Mądre okazywanie miłości bazuje przede wszystkim na poznaniu:
•	 jakie są obiektywne wartości (w oparciu o Ewangelię i nauczanie Kościoła), 

które pozwalają najpełniej się rozwijać w wymiarze duchowym i naturalnym 
(łaska buduje na naturze).

•	 jakiego dobra (wartości) druga osoba zawsze potrzebuje (np. bezpieczeństwa, 
troski, czułości, itp.), jakie ma zainteresowania i upodobania (co lubi) oraz 
umiejętności rozpoznania na bieżąco, co jest dla niej dobre w danej sytuacji 
(np. rozmowa czy milczenie itp.). 

•	 jakie wyrazy (języki) miłości sprawiają, że druga osoba czuje się najbardziej 
kochana (np. na podstawie teorii „5 języków miłości” Gary’ego Chapmana).

i. potrzeby w miłości
Małżonkowie realizują w życiu swoje powołanie w oparciu o hierarchię wartości, 

czyli różnego rodzaju dobro, którego potrzebują. Jest nim przede wszystkim Bóg, 
drugi człowiek, rodzina, praca. Poza tym potrzebujemy realizować także swoje zain- 
teresowania i upodobania. Wszystko to, jak ludzie wierzący, chcemy czynić, w ramach 
uznawanych wartości moralnych, które odczytujemy w sumieniu na podstawie Pi-
sma Świętego i nauczania Kościoła.

Stąd też, gdy chce się mądrze kochać współmałżonka, konieczne jest poznanie 
jaką hierarchię wartości uznaje i w związku z tym jakiego dobra potrzebuje, jakie ma 
zainteresowania i upodobania. 

Trzeba więc znać wartości, których potrzebujemy wszyscy z natury i te, które są 
charakterystyczne dla Ciebie i Twojej wybranej osoby. Świadomość tego jest istot-
na dla osoby kochającej, żeby jej miłość nie była ślepa, ale żeby trafnie dobierała 
wyrazy miłości, do potrzeb dobra drugiej osoby. Natomiast dla osoby kochanej, żeby 
wiedziała, czego sama potrzebuje z natury, żeby się rozwijać w człowieczeństwie  
i uświęcać i w konsekwencji być osobą szczęśliwą.

Potrzebujemy tego, co dobre 
Potrzeby przeżywamy jako stan braku czegoś dobrego, wartościowego, rozwija-

jącego nas, np.: miłości, bezpieczeństwa, sensu życia, akceptacji, itp. Są one wpisane 
w naszą naturę – nie możemy wielu rzeczy nie chcieć, np.: szczęścia, jedzenia, od-
poczynku.

Lista potrzeb zasadniczo pokrywa się z listą wartości (wartościami są także sposoby 
realizacji potrzeb, np. podróże są realizacją potrzeby wypoczynku czy rozrywki). 
Zdarza się jednak, że coś jest wartością, np.: szczerość, odpowiedzialność, wierność, 
itp., a my nie odczuwamy potrzeby jej realizowania, a raczej nie uświadamiamy sobie 
tej potrzeby, wypieramy ją lub jej zaprzeczamy. 

Wartości to więc także obszar ciągłej pracy nad sobą, tj. poznawania, co nimi jest. 
Zapierania się siebie, by realizować te prawdziwe i nie iść za czymś, co odczuwamy 
jako potrzebę, a nie jest to wartością, bo jest np. niemoralnym sposobem zaspokoje-
nia jakiejś potrzeb (np. seksualnych – zdrada, uspokojenia nerwów – wyładowanie 
się na kimś) lub realizacją wartości niższej, zamiast stojącej wyżej w hierarchii (np. 
wybieram bogacenie się zamiast czasu spędzonego z rodziną).
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Szczególnie widać tu więc konsekwencje grzechu pierworodnego, przez który cią-
gnie nas do tego, co jest przeciw Bogu, moralności, miłości.

Dobrze rozumieć potrzeby, żeby mądrze kochać
W miłości sama wola bycia dla drugiego nie wystarczy. Żeby dar był adekwatny, 

trzeba wiedzieć, jakiego dobra druga osoba potrzebuje. Nie należy dawać tego, cze-
go nie potrzebuje, albo tego, co jest dla niej destrukcyjne.

W relacji małżeńskiej potrzeby dobra dzielą się na te, które:
•	 możemy zrealizować tylko sami (np. snu) 
•	 może zrealizować tylko druga osoba (np. akceptacji, wspólnoty)
•	 mogą być realizowane wspólnie lub osobno (np. odpoczynku, aktywności)

Miłość kontra egoizm
Realizowanie tylko własnych potrzeb dobra to egoistyczna intencja wejścia w zwią-

zek. A istotą miłości jest bezinteresowny dar z siebie. Stąd intencją w relacji zawsze 
powinno być wyjście naprzeciw potrzebom dobra drugiej osoby, a nie traktowanie 
jej jako narzędzia zaspokajania swoich.

Mamy także obowiązek pamiętania o swoich potrzebach dobra. Dlatego trzeba 
przyglądać się, czy druga osoba zna je i się o nie troszczy, czy może chce przede 
wszystkim sama dostawać.

Miłość wymaga też niejednokrotnie, by czasowo lub na stałe część naszych po- 
trzeb poświęcić dla dobra drugiego i rodziny.

•	 Nastawienie na potrzeby drugiego: kochając, jesteśmy nakierowani na war-
tości drugiego, na to, co jest dla niego dobre. A ponieważ odpowiedzią na mi-
łość jest wzajemność, dlatego druga strona powinna zatroszczyć się o nasze 
potrzeby. Dzięki takiej obopólnej trosce o siebie, miłość będzie się rozwijać. 

•	 Nastawienie tylko na własne potrzeby: kierując się egoizmem, patrzymy przede 
wszystkim na to, co druga osoba ma dla mnie zrobić i rozliczamy ją z tego. 
Traktujemy małżeństwo jako instytucję zaspokajania tylko własnych potrzeb, 
w ten sposób uprzedmiotawiając współmałżonka. Zaprzeczeniem miłości  
w związku jest także wymiana usług: ja zaspokoję twoją potrzebę, jeśli ty 
zaspokoisz moją.

Jak poznać potrzeby swoje i drugiego
Podstawowymi źródłami poznania potrzeb dobra jest znajomość natury czło-

wieka, obserwacja i empatyczne rozmowy o wzajemnych wartościach i sposobach 
ich realizacji.

W poznawaniu potrzeb pomagają emocje (sygnalizatory potrzeb). Negatywne, 
nieprzyjemne informują o tych niezaspokojonych, np.: frustracja, irytacja, rozdraż-
nienie, złość. I jeśli pozostają niezaspokojone, mogą prowadzić do ciągłego prze-
żywania gniewu, smutku itp. Z kolei o zaspokojonych potrzebach dobra sygnali-
zują pozytywne, przyjemne emocje, np. satysfakcja, pokój itp.

Brak dobrego poznania wzajemnych potrzeb skutkuje błędem narzeczonych  
i małżonków, jakim jest wychodzenie naprzeciw potrzebom, o których myślą, że 
drugi je ma. Także w sposób, który im się wydaje, że drugiemu służy. Zamiast po-
znać czyjeś potrzeby i preferowane sposoby ich realizacji, domyślają się, zgadują 
lub narzucają swój dar (np. mama ze szczerej miłości kupuje synowej sweter w ko- 
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lorze, którego ona nie znosi). Natomiast w stosunku do swoich potrzeb, zamiast 
jasno je wyrażać, posługują się aluzjami (często nie do zrozumienia), nic nie mówią 
(„domyśl się”) lub coś wymuszają.

Podstawowe potrzeby dobra
Wśród podstawowych potrzeb można wyróżnić m.in: jedzenia, schronienia, od- 

poczynku, snu, miłości, bezpieczeństwa, zaufania, szacunku, docenienia, zrozumie-
nia, autonomii, przynależności, akceptacji, poczucia własnej wartości, rozwoju, sen-
su. (Szersza lista potrzeb na www.najwiekszajestmilosc.pl/popierwszemilosc).

Uniwersalne i indywidualne potrzeby i sposoby ich realizacji
[Zawsze i wszędzie] Każdy człowiek ma stałe, określone potrzeby dobra zapisane 

w naturze, które są w nim zawsze i wszędzie, np. miłości, akceptacji itp. Mamy też 
stałe, ale charakterystyczne dla nas potrzeby, np. relaksu poprzez wyjazd w góry. 

Trzeba je poznać i o nich zawsze pamiętać.

Chwilowe i okresowe potrzeby i sposoby ich realizacji
[Tu i teraz] Doświadczamy także innych potrzeb w różnych chwilach i okresach 

życia, np. choć mam stałą potrzebę bliskości, to dziś chcę pobyć sam/a; mąż został 
zwolniony z pracy, więc wzmaga się w nim potrzeba uznania, akceptacji.

Trzeba je poznawać i adekwatnie na nie reagować.
Potrzeby „uwięzione”

Nierzadko potrzeby dobra mamy zamknięte w sobie, ponieważ np. rodzice, stłu-
mili je w nas, nie pozwalając ich wyrażać i zaspokajać. Ale teraz tworzysz własny 
dom, możesz się otworzyć, pokazać je, porozmawiać i zacząć w związku realizować 
dobro, którego potrzebujesz.

Podstawowe potrzeby dobra niezaspokojone w dzieciństwie, np.: miłości, akcep-
tacji, dowartościowania, troski itp., mogą skutkować trudnościami z przeżywaniem 
samego siebie i w relacjach z innymi. Nieuświadomione, mogą sprawiać, że całe 
życie będziemy starali się je zaspokoić, nawet o tym nie wiedząc. Poza tym brak 

„kontaktu” ze swoimi potrzebami (rozumienia ich), może skutkować nieumiejętno-
ścią empatycznego zrozumienia potrzeb innych i mimo dobrej woli, nieumiejęt-
nością kochania żony, męża czy dzieci.

Jednak choć trudno kochać, gdy nie doświadczyło się miłości w domu, to moż-
na ją realizować, gdy z pomocą łaski, pracuje się nad sobą lub gdy to konieczne, korzy-
sta się z pomocy specjalistów.

ii. sposoby realizacji potrzeb dobra
Dla mądrego kochania ważne jest rozumienie różnych sposobów realizacji potrzeb. 

Ponieważ są te, które mogą być zaspokajane tylko w jeden sposób, np. potrzeba snu. 
Jednak mamy też takie, które można zaspokajać na wiele różnych sposobów, np. po-
trzeba wypoczynku. Dlatego oprócz poznania, jakie potrzeby ma druga osoba, ko-
nieczna jest wiedza o tym, w jaki sposób chce byśmy wychodzili im naprzeciw. Pod- 
stawą do tego jest nasza obserwacja i wspólne empatyczne rozmowy. Dzięki nim 
możemy zrozumieć, co dla drugiej osoby jest dobrem zawsze, a co w danej sytuacji. 

Trzeba też pamiętać, że ponieważ część naszych potrzeb jest różna, myślenie 
o potrzebach drugiego przez pryzmat swoich (że ma takie same), w wielu przy-
padkach może okazać się mylne.
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Konflikt potrzeb i sposobów ich realizacji („Zawsze musi być po Twojemu”)
Gdy jesteście coraz bliżej w związku, częściej doświadczacie ścierania się potrzeb 

dobra i sposobów ich zaspokajania, np.:

•	 Starcie potrzeb: w tym samym czasie macie różne potrzeby: rozmowy – mil-
czenia; bezpieczeństwa – uznania, którego zaspokojenie wiąże się z ryzykiem

•	 Starcie sposobów realizacji potrzeb: w tym samym czasie chcecie w różny  
sposób zaspokoić potrzeby, np.:

•	 Odpoczynku: Ty chcesz wypocząć po tygodniu pracy, nic nie robiąc. 
Druga osoba chce wypocząć aktywnie i czeka z rowerem pod oknem.

•	 Bliskości: Gdy się dłużej nie widzicie, Ty masz potrzebę zadzwonienia raz 
na dzień, a druga osoba chciałaby, byś robił to przynajmniej dwa, trzy 
razy dziennie. Nie mówi tego, obraża się, a Ty nie wiesz czemu. Z cza-
sem sytuacja może być coraz bardziej napięta i mimo braku złej woli 
obu stron, może to doprowadzić do kryzysu. 

Dlatego, by nie mieć poczucia, że: „Zawsze musi być po Twojemu”, ważne jest, 
by w dialogu wszystko sobie wyjaśniać i uzgadniać. Warto, na ile to możliwe, przyjąć 
wtedy rozwiązania, na które obie strony się zgodzą, np. że w jeden weekend odpo- 
czywamy tak, jak Ty lubisz, a w drugi, tak jak ja. Raz idziemy na film, który lubisz, 
innym razem na mój ulubiony itd.

Poza tym, mając świadomość, że druga osoba też stara się dawać, że nie jest na-
stawiona egoistycznie, łatwiej z miłości poświęcić czasem swoją potrzebę dla dobra 
ukochanej osoby.

Problemy i błędy związane z realizacją potrzeb dobra:
•	 Jeśli sam nie mam zaspokojonych potrzeb i dodatkowo nie uświadamiam sobie 

czego potrzebuje – nie zaspokoję potrzeb dobra drugiej osoby albo przyjmę 
postawę wyniszczającą siebie, czyli zadbam o potrzeby drugiej osoby kosztem 
swoich.

•	 Mylę potrzeby ze sposobami ich realizacji, np. „potrzebuje się wykrzyczeć”. 
Potrzebą jest rozładowanie emocji, a krzyk sposobem itp.

•	 Realizuje potrzebę nieadekwatnym sposobem, np. potrzebę bliskości próbuję 
zaspokoić seksem. Wtedy taka potrzeba wraca, nierzadko ze zdwojoną siłą.

•	 Realizuje potrzebę szkodliwym środkiem np. spokoju, relaksu przez papierosy 
czy przejadanie się słodyczami.

•	 Teoretycznie realizuję swoje potrzeby, a tak naprawdę wmówione mi przez 
innych, np. ponieważ mama mi mówiła, że tego potrzebuje.

•	 Zaprzeczam potrzebom innych lub ich znaczeniu, np. „Nie przejmuj się, że 
Twój mąż z Tobą nie rozmawia”.

•	 Uśmierzam niezrealizowane potrzeby, np.: alkoholem, narkotykami, porno-
grafią itp. Jest to jednak nierzadko droga podwójnie wyniszczająca: z jednej 
strony przez nabrzmiewanie niezaspokojonej potrzeby, a z drugiej przez ne-
gatywne działanie środka uśmierzającego, który prowadzi do uzależnienia  
i często tragicznych konsekwencji.

ć w i c z e n i e  

Potrzeby
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(s. 102)
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iii. języki miłości

Adekwatne wyrazy miłości
Jednymi z najważniejszych potrzeb dobra są te, które dotycząca bycia kochanym 

i kochania. A miłość możemy wyrażać na wiele sposobów. Jednak różnimy się cza-
sem tym, jak potrzebujemy miłość odbierać, np. ktoś uznaje, że jest kochany, gdy 
często słyszy zapewnienia o miłości, a ktoś inny, gdy doświadcza częstych gestów 
czułości. I jeśli nie znamy swoich preferowanych form odbioru miłości, może się 
zdarzyć, że jedna strona stara się i jest przekonana, że kocha, a druga ma poczucie 
bycia niekochaną, niezauważaną, niedocenianą.

Zagadnienie to opisał m.in. Gary Chapman w książce pt. 5 języków miłości. Jego 
zdaniem człowiek najczęściej ma jeden dominujący „język miłości”, w którym ją 
wyraża i w ten sam sposób chce jej doświadczać. I jeśli akurat jest to ten sam język, 
co ukochanego, to nie ma kłopotu. Problem pojawia się, gdy druga osoba chce do- 
świadczać miłości w inny sposób, niż my jej to oferujemy.

Trudność tę można pokonać, poznając wzajemnie, jaki jest podstawowy język 
miłości naszej ukochanej osoby i przede wszystkim w nim ją wyrażać.

Jakie są te podstawowe języki miłości? (każdy z nich może być dominującym):
•	 słowa – dobre słowa, komplementy, docenianie, wspieranie, pocieszanie: 

„Bardzo Cię kocham”, „Pięknie wyglądasz”, itp.
•	 czas – bycie razem (w zwykłych czynnościach, wyjście na obiad, na randkę, 

spacer)
•	 pomoc – coś naprawić, posprzątać, wynieś śmieci, zorganizować wyjazd
•	 podarunki – drobne i większe; kwiaty, ulubione słodycze, liściki, SMS-y, itp.)
•	 dotyk – czułość, pocałunek, przytulanie, głaskanie, objęcie, trzymanie za rękę itp.

Miłość regularnie aktualizowana
Aby adekwatnie dawać się drugiej osobie, oprócz dobrego poznania przed, ko-

nieczne jest poznawanie się tu i teraz, na bieżąco. W niektórych płaszczyznach  
w czasie małżeństwa zmieniamy się i ważne, byśmy te zmiany u współmałżonka 
dostrzegali. Poza tym, trzeba o swoich zmianach wzajemnie się informować. Dzięki 
temu zawsze będziemy dobierać właściwe wyrazy miłości do sytuacji współmał-
żonka. I jeśli zmiany będą neutralne moralnie, np. zacznie lubić coś innego lub czym 
innym się interesować – będziemy umieli się do nich dostosować. Natomiast, jeśli 
zacznie np. zmieniać cechy charakteru (jakąś cnotę w wadę), to możemy na czas  
o tym porozmawiać i nie doprowadzić do eskalacji problemu.
Domyśl się, jak kochać

W tym kontekście bardzo potrzebne jest również, przezwyciężanie mechanizmu 
„domyślania się”. Sprawia on, że druga strona nie mówi o tym, co jest dla niej dobre, 
czego potrzebuje, i o preferowanych formach wyrazu miłości, ponieważ uznaje, że 
gdy powie, to współmałżonek zrobi coś, tylko dlatego, bo został poproszony, a nie 
sam z siebie. I na początku rzeczywiście pewnie tak będzie. Jednak dzięki przekaza-
niu tej informacji jest nadzieja, że następnym razem i przez całe życie, druga osoba 
będzie robić już sama z siebie – to, o czym wie, że nam odpowiada.

Aby miłość trwała, trzeba więc ciągle poznawać, co jest potrzebne do jej rozwoju i jakie są najlepsze 
formy jej wyrażania.

ć w i c z e n i e  
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Bo również w miłości, jeśli się nie rozwijamy, to się cofamy i osłabiamy ją, np.: nie-
adekwatnymi formami wyrazu lub rutyną (kiedyś byliśmy romantyczni, kreatywni, 
a później wchodzimy w schematy: kanapa, internet, smartfon, telewizor, gazeta itp.).

Ad. C) rozumieć uczucia, rozwijać je i panować nad nimi w miłości (uczucia)
Uczucia w miłości

Postawa miłości wyraża się w czynach i słowach opartych na poznaniu drugiej 
osoby. Towarzyszą jej zawsze jakieś uczucia. Nie da się ich wyłączyć nawet na chwilę. 
Uczucia nadają życiu niepowtarzalny „smak”. Ale mają „zapędy dyktatorskie” do 
rządzenia rozumem i wolą. Nierzadko tak się na nich koncentrujemy, że stają się 
głównymi kryteriami codziennych wyborów. Dlatego trzeba z nimi tak postępować, 
aby pozytywne zawsze pomagały w miłości, a negatywne jej nie zniszczyły.

Uczuć doświadczamy jako stanów psychicznych będących reakcjami na coś. Od-
czuwamy je mniej lub bardziej intensywnie oraz jako przyjemne lub nieprzyjemne. 
Nie można jednak tych przyjemnych (np. radości) oceniać jako moralnie dobrych, 
ponieważ potrafimy odczuwać przyjemność także ze złych rzeczy, np. alkoholik 
ucieszy się z zakupu trunku, a „kochanek” w euforii będzie jechał popełnić kolejną 
zdradę. Analogicznie możemy czuć się nieprzyjemnie nie tylko z powodu czegoś złego, 
ale i dobrego (np. osoba zazdrosna z powodzenia drugiego itp).

Ocenie moralnej może podlegać natomiast:
•	 to, jak wywołujemy w sobie uczucia, np. podejście do drugiego, które powo-

duje nienawiść (myślę o drugim najgorsze rzeczy, źle mu życzę)
•	 to jak się pod wpływem uczuć zachowujemy, np. poniżam w gniewie – „Gnie-

wajcie się, ale nie grzeszcie” (Ef 4, 26).
Wpływowe uczucia

Uczucia odgrywają ogromną rolę w życiu małżeńskim i rodzinnym. Jednak „uczu- 
cia nie mówią nam o tym, co mamy robić, ale informują o tym, co się w nas dzieje” 
(M.M. Gajdowie, Rozwój. Jak współpracować z łaską, Szczecin 2012, s. 80). Mimo 
to pozwalamy im często wpływać na nasze zachowania i podejmowane decyzje:

•	 Z jednej strony, zarówno pod wpływem przyjemnych, jak i nieprzyjemnych 
możemy postępować niemoralnie i podejmować niewłaściwe decyzje (często 

„emocje są złym doradcą”).
•	 Z drugiej strony jednak, przyjemne, ale i trudne przeżycia, dają nam także 

paliwo (motywacje) do dobrego postępowania, np. sygnalizując potrzeby, po-
magają mądrzej kochać.

Warto też pamiętać, że gdy przeżywamy „gorące” emocje, to mimo iż ustanie ich 
przyczyna, one często trwają w nas i mogą wciąż wpływać na nasze decyzje i myśli  
(np. irytacja czy euforia). Można je porównać do rozgrzanego żelazka, które po wy-
łączeniu źródła zasilania długo jeszcze pozostaje gorące.

Uczucia odgrywają także istotną rolę w komunikacji między małżonkami.  
W dużej części porozumiewamy się wyrażając własne i odbierając uczucia drugiego. 

Gdy się im przyjrzymy, mogą nam więc wiele powiedzieć o nas samych.

Sprzymierzeńcy miłości
Jeśli więc chcemy, by uczucia były naszymi sprzymierzeńcami w małżeństwie, 

trzeba się nauczyć m.in:
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•	 Rozpoznawać je w sobie i u innych.
•	 Rozmawiać o nich z drugą osobą.
•	 Kontrolować zachowania, myśli i słowa, będąc pod ich silnym wpływem, tzn. 

nie tłumić uczuć (może to prowadzić do nerwic), ale też nie zachowywać 
się pod ich wpływem niewłaściwie, np. niemoralnie (przemoc, przekleństwa, 
poniżanie itp.) czy niekulturalnie.

•	 Nie utożsamiać się ze swoimi uczuciami, bo może to skutkować infantylizmem 
emocjonalnym, czyli ciągłym reagowaniem pod ich wpływem (np.: w niemo-
ralnej formie redukcji nieprzyjemnego uczucia: „Jestem wkurzony, więc mu-
szę się napić”, zaspokojenia przyjemnego: „Mam ochotę na seks i nie intere-
suje mnie, co odczuwa teraz druga osoba”, „Jestem zakochany, więc zostawiam 
rodzinę” itp).

•	 Odróżniać uczucia od myśli i ocen, np. zdania: „Czuję się niezrozumiana”, 
„Czuję, że mnie nie znasz” – wyrażają myśli i oceny, a nie uczucia; natomiast 
sformułowanie: „Czuję lęk” – wyraża uczucie.

•	 Rozwijać przyjemne uczucia (tworzyć sprzyjające miłym przeżyciom sytuacje, 
pozytywnie myśleć o zdarzeniach, dostrzegać dobro i się nim cieszyć itp.)

•	 Minimalizować nieprzyjemne przeżycia: 
•	 Zmieniając podejście (interpretację) sytuacji. Na to samo zdarzenie 

w zależności od podejścia możemy zareagować np. przypisywaniem 
drugiemu złych intencji, złością, agresją albo też wyrozumiałością  
i spokojem.

•	 Rozładowując mądrze napięcie, np.: przez rozmowę, sport, spacer 
itp., a nie „wyładować się” na innych lub uśmierzać je (alkohol, nar-
kotyki, pornografia itp.). 

•	 Unikając sytuacji tworzących negatywne przeżycia.
•	 Szczególną rolę w przywróceniu pokoju wewnętrznego zawsze odgry- 

wa kontakt z Bogiem przez modlitwę.

Ad. Rozpoznawać je w sobie i u innych
Gdy umiemy nazywać uczucia, łatwiej możemy je rozpoznawać i wskazywać ich 

przyczyny. Świat naszych uczuć jest jednak tak barwny, a ich przyczyny tak złożo-
ne, że nierzadko trudno nam je rozpoznać i nazwać, np. nie wiemy, czemu ,,ktoś 
nas denerwuje”, albo dlaczego wybuchamy, choć tego nie chcemy itp. Dlatego war-
to często analizować swoje zachowania i uczucia z nimi związane i rozmawiać  
o nich z innymi. 

Ad. Kontrolować zachowania i myśli, będąc pod ich silnym wpływem
Ważna jest umiejętność zatrzymania się w chwili intensywnych przeżyć i niepo- 

dejmowania pochopnych działań czy wypowiadania słów. Trzeba wtedy dopuścić ro-
zum do „głosu” i się w niego wsłuchać: „Dlaczego czuję to, co czuję?”, „Co powin-
nam/em zrobić?”. Ten moment zastopowania się da szansę na obniżenie tempera-
tury uczuć i podjęcia rozsądnego działania.

A jeśli mamy poważny problem z panowaniem nad nimi, warto pozwolić, by 
ktoś z zewnątrz spojrzał na nasz wewnętrzny świat przeżyć. W zależności od cha-
rakteru trudności może to być ktoś bliski, terapeuta czy kierownik duchowy.
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Ad. Rozwijanie i dostarczanie sobie przyjemnych, „ciepłych” uczuć
Czasem mówi się, że po okresie emocjonalnego zakochania czy pierwszych lat 

w małżeństwie wszystko blaknie. Wygasają przyjemne uczucia, znikają fascynacja 
i entuzjazm, a zaczyna się szare życie. Jednak miłość ma różne „smaki”. W kolej-
nych latach będzie wciąż „smakować”, ale po prostu inaczej.

To gaśnięcie temperatury uczuć towarzyszących zakochaniu jest czymś natural-
nym. Ciągła praca silnika na wysokich obrotach prowadzić musi w końcu do prze- 
grzania i zatarcia. Gdyby w małżeństwie codziennie dominowały silne uczucia, jak 
w czasie zakochania, efekt zatarcia byłby nie do uniknięcia. Trudno byłoby wyobra- 
zić sobie np. ułożenie porządku dnia, rytmu pracy i odpoczynku, odpowiedzialności 
za rodzinę, dzieci, gdyby targały Wami uczucia takie, jak w początkowym okresie 
zakochania (np. trzeba iść do pracy, a Wy do rana oglądacie filmy itp.)

Poza tym, gdybyście zostali w małżeństwie z tak silnymi przeżyciami, jak w okre-
sie zakochania, trudno byłoby przejść do założenia rodziny – bo bylibyście skupie-
ni tylko na sobie. Słabnięcie uczuć, jest więc zamysłem Bożym, także po to, żeby 
zbudować razem rodzinę i wyjść poza swój egoizm. Ale Bóg nie zarezerwował fas- 
cynujących uczuć tylko dla etapu zakochania. W małżeństwie nie może dominować 
posucha emocjonalna czy negatywne emocje, przerywane jedynie od czasu do czasu 
czymś przyjemnym. Bóg zaplanował dla małżeństwa piękne, dojrzałe przeżycie.

Będziecie ich doświadczać, jeśli będziecie troszczyć się o siebie. Każdego dnia bę-
dziecie mogli przecież dawać sobie wiele ciepła, radości i przyjemności. A gdy pozwo- 
licie Bogu, by troszczył się o waszą miłość, także On będzie źródłem codziennych, 
dobrych przeżyć.

Te ciepłe uczucia w małżeństwie nie przychodzą więc spontanicznie, jak w na-
rzeczeństwie. Nie mają też takiego efektu świeżości i intensywności, ale za to fascy-
nującą głębię wynikającą z dojrzałej miłości. I takich uczuć też głęboko pragniemy. 
Gdy jesteśmy dojrzalsi, potrzebujemy mądrej troski, szacunku, docenienia, bezpieczeń-
stwa, czułości. Ale wciąż też potrzebujemy „szczypty” fantazji i spontaniczności 
(niespodzianki, prezenty, wyjścia itp.), by nie wpaść w tory rutyny.

Żeby ciepłe uczucia i dobra atmosfera nie stały się czymś marginalnym, od świę-
ta (dosłownie), konieczny jest wysiłek. Trzeba tak się do siebie odnosić na co dzień, 
by na swój widok odczuwać radość, pokój, bezpieczeństwo itp. Stanie się tak, jeśli 
w domu będzie dominował uśmiech, dobre słowa, czułe gesty, życzliwość, wyrozu-
miałość itp. Gdy będziecie tworzyć okazje do dobrych przeżyć: wyjścia, spotkania, 
rozmowy, słuchanie muzyki, oglądanie filmów itp. Wtedy stworzycie ciepły dom  
i tym ciepłem emocjonalnym będziecie przyciągać się wzajemnie. Druga osoba 
będzie lgnąć do Ciebie, czując się akceptowana, zrelaksowana, mogąc być przy To-
bie sobą. Otoczy Cię swoim ciepłem. 

Natomiast, gdy mnożymy negatywne, nieprzyjemne odczucia, tworzymy chłod-
ną atmosferę w domu i oddalamy się od siebie.

Ad. Minimalizowanie nieprzyjemnych uczuć
1.) Z miana podejśc ia  ( interpretac j i )
Możemy zmienić wiele reakcji uczuciowych, zmieniając swoje interpretacje        

zachowań i sytuacji. Potrzebna są do tego: wola zrozumienia drugiego, nieprzypi-
sywanie z góry złych intencji, empatia, wyrozumiałość, wybaczenie. 
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Trudniej o to, gdy ktoś robi coś niewłaściwego ze złą lub egoistyczną intencją 
i to permanentnie, np.: jest niesprawiedliwy, złośliwy itp. Łatwej, jeśli komuś coś się 
tylko zdarza i nie uderza to w nas mocno, np.: niezgaszone światło w przedpokoju, 
rozrzucone skarpety itp.

Odnosi się to także do sytuacji, gdy denerwujemy się na samych siebie, a mogli-
byśmy być dla siebie bardziej wyrozumiali.

Przykłady typowych reakcji emocjonalnych oraz zmiany interpretacji sytuacji:
1. Podejście do drugiej osoby, która nie zgasiła światła w łazience:

a: „Myślę, że zrobiła to specjalnie, żeby mnie zdenerwować” (eskalacja emocji).
b: „Staram się rozumieć, że mogła się pomylić, może coś się wydarzyło, co jej 

przeszkodziło” itp. (łagodzenie emocji).
2. Podejście do siebie, gdy nie kupiłem/am właściwej pasty do zębów.

a: „Jestem beznadziejna/y, do niczego się nie nadaję” itp. (eskalacja emocji).
b: „To był błąd, ale byłam/em pod presją, w biegu, przemęczona/y, w stresie” itp. 

(łagodzenie emocji).

2 . )  Rozładowanie  napięcia,  a  nie  wyładowywanie  s ię
Możemy rozładować wewnętrzne napięcie zamiast go wyładowywać na drugim. 

Są na to różne sposoby i warto szukać w różnych sytuacjach dla siebie najlepszych. 
Na przykład, wracając do domu z pracy, spotkań, odwiedzin czasem przynosimy  
w sobie bagaż emocji, nerwów, napięcia. Warto wtedy przed wejściem przyjrzeć 
się sobie, zastanowić, co się we mnie dzieje i co chce z tym zrobić. Czy nad tym zapa-
nuje po przekroczeniu progu domu? A może mam ochotę na kimś się wyładować? 
Może dobrze się chwilę przespacerować, ochłonąć, pomodlić się. Warto „zdjąć” 
emocje z twarzy i ukryć je w sobie przed progiem. 

Ale jeśli to za trudne, wchodząc do domu, lepiej od razu powiedzieć, jak się czu-
jemy. Pozwoli to domownikom być bardziej wyrozumiałymi. Albo poprosić ukocha-
ną osobę na rozmowę i podzielić się z nią przeżyciami, w ten sposób rozładowując 
napięcie.

3 . )  Unikanie  sytuac j i  wytwarzając ych negatywne przeżycia
Z doświadczeniem życiowym przychodzi coraz większa świadomość tego, co 

jest potencjalnym źródłem negatywnych emocji. Na przykład, jeśli nie jest to ko-
nieczne, nie podejmujemy tematu, o którym z góry wiemy, że wywoła burzę emocji 
np. polityka na obiedzie u teściów itp.

4 . )  Zwrócenie  s ię  do B oga
Gdy przeżywamy nieprzyjemne, negatywne uczucia (złość, smutek itp.), warto 

zawsze zwrócić się wtedy do Boga. Porozmawiać z Nim o tym, co się przeżywa, pro-
sić o poradę i siłę do właściwego zachowania.

Miłość w trakcie nieprzyjemnych uczuć
Naturalnie w życiu szukamy radości i przyjemności, a unikamy bólu, smutku, 

cierpienia. I jest to dobry mechanizm wpisany w naszą naturę przez Boga, który 
chroni nas przed samowyniszczeniem. Łatwej jest też kochać, gdy czujemy się dob- 
rze. Ale prawie każdego dnia przeżywamy krótsze i dłuższe chwile niedobrego samo- 
poczucia (wstaliśmy „lewą nogą”, źle się czujemy, jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani, 
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przeżywamy stres itd.). Takie stany nie sprzyjają wyrażaniu miłości, a skłaniają ra- 
czej do niewłaściwych zachowań. Zdarza się, że cały dom żyje wtedy złym samopo- 
czuciem jednej osoby.

Dlatego, gdy jest nam źle, z jednej strony trzeba kontrolować zachowania i sło-
wa, by nie zrobić czegoś złego. Z drugiej strony, wbrew aktualnie doświadczanym, 
nieprzyjemnym emocjom, na ile to możliwe, okazywać miłość poprzez czułość, ser-
deczność, troskliwość, dobre słowa itp.

Taka umiejętność dystansowania się od własnych emocji potrzebna jest, żeby 
tworzyć na co dzień stabilną, ciepłą atmosferę domu, a nie narażać innych na ciągły 
emocjonalny „rollercoster” (ang.).

Warto także wtedy powiedzieć drugiej osobie, że jest nam źle, by wiedziała, jak 
reagować („Wiesz co, źle się dziś czuję”, „Jestem zdenerwowana” itp.). 

Miłość w trakcie cierpienia
Są chwile, kiedy nie tylko jest nam nieprzyjemnie, ale gdy cierpimy. Stajemy 

wtedy przed wielkim wyzwaniem, by kochać, jednocześnie cierpiąc. Mierzymy się 
np. z bólem, który musimy przetrwać (śmierć kogoś bliskiego, własna choroba itp.). 

Ale jest także cierpienie, na które sami się decydujemy dla jakiegoś dobra. Wy-
powiadając sakramentalne „tak” mówimy je dla radości, przyjemności, ale także 
dla cierpienia (my sami lub ukochana osoba może mieć problemy, zachorować, 
umrzeć).

Miłość mimo cierpienia to życie na wzór Boga: „Chrystus przecież również 
cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami (…). On, gdy 
Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził” (1P 1,  21, 23). Bycie dla dru- 
giego często nie kosztuje wiele wysiłku, a sprawia radość i daje poczucie spełnienia. 
Natomiast dar kosztujący nas ma charakter ofiary. I w nim najbardziej naśladujemy 
Jezusa. Te obszary dawania się są tak trudne, że nie da się ich inaczej nazwać niż 
krzyżem. I chcielibyśmy, żeby Bóg go od nas odsunął. Ale dojrzałe naśladowanie 
Jezusa, dotyczy także Jego modlitwy w Getsemani, w której wprawdzie prosi o od-
sunięcie od Niego trudu i cierpienia drogi krzyżowej, ale kończy słowami – „Jednak 
nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!”.

zaprzeczenia postawy miłości: [Ego]izm i wymiana usług

Stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem 
wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś 

moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie  
w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach .

(Rz 7, 21–24)

A.) Czym jest egoizm?

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,  
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący  

(1 Kor 13, 1)

Egoizm polega na szukaniu przede wszystkim własnego dobra. Natomiast, gdy 
egoista coś daje, to prawie zawsze oczekując czegoś w zamian. W skrajnej formie, 



94 Po pierwsze miłość  4     

egoista zaspokaja swoje potrzeby kosztem drugiego.
Napędem egoizmu są głównie, z jednej strony: ambicje, osiągnięcia, pożądania, 

narcyzm, poczucie wyższości, dążenie do przyjemności, a z drugiej strony: niska sa- 
moocena, kompleksy, lenistwo itp.

Dlatego jeśli dobrze się nie poznamy przed, może się okazać, że weszło się  
w związek z osobą egoistyczną. Tacy ludzie biorą ślub po to, żeby im było dobrze. 
Wtedy małżeństwo jest formą zaspokojenia ich potrzeb, ambicji, pożądań, braków 
lub metodą dowartościowania, leczenia kompleksów czy rozwiązania swoich pro-
blemów. Egoista/ka satysfakcję własną czyni podstawową zasadą życia, stąd:

•	 wiąże się z kimś – bo będzie mieć z tego: przyjemność seksualną, osobę do 
towarzystwa, do opieki, itp.

•	 zakłada dom – żeby mieć bazę wypadową, centrum rozrywki, wypoczynku 
i obsługi.

•	 decyduje się na dzieci – by zrealizować przez nie swoje ambicje i móc się nimi 
pochwalić.

Egoizm a zachowania egoistyczne
Dobrze jednak mieć świadomość, że bardzo trudno walczy się z egoizmem. Mimo 

pięknych cech charakteru nie zawsze zgodnie z nimi postępujemy. Ale nie jest fun-
damentalnym problemem, gdy zdarzy nam się zachować egoistycznie. Wpływają na 
to różne okoliczności: chwilowa słabość; zły nastrój, zmęczenie, stres, napięcie, zły 
dzień, choroba, itp. Wielkim problemem jest natomiast, gdy permanentnie i bez 
względu na okoliczności postępujemy egoistycznie. Ktoś zaczyna być egoistą w związ-
ku, gdy codzienne, bezinteresowne dawanie, przestaje być odwzajemniane. Takie 
zachowanie zaczyna boleć i rodzi poczucie bycia wykorzystywanym. Ktoś przestaje 
dawać, a wciąż bierze. Dlatego trzeba wtedy szybko reagować, rozmawiać, stawać 
w prawdzie, szukać przyczyn i rozwiązywać problemy.
Egoizm a miłość własna

Czasem można spotkać się ze stwierdzeniem, że nie można kochać siebie, 
bo jest to egoizm. Ale co wtedy ze słowami Jezusa: „Będziesz miłował swego bliź-
niego jak siebie samego” (Mt 22, 39)? 

Także wybrana osoba ma prawo do bycia kochaną. Miłość wynika ze sprawiedli-
wości, która polega na tym, by oddać to, co się komuś należy. Jeśli jednak ktoś nie 
doświadcza miłości, a jest krzywdzony czy wykorzystywany, to ma prawo do obrony. 
Ma być przecież dobrowolnym darem, a nie ofiarą. Kościół także nie godzi się na 
ranienie drugiej osoby i dzieci. Stąd, by chronić siebie i rodzinę, każdy małżonek 
ma prawo do separacji.

B.) Wymiana usług: bezinteresowny dar i egoistyczny „deal”
Są pary, które wchodzą w małżeństwo, rozumiejąc miłość jako wymianę usług, 

a nie bezinteresowne dawanie, na które odpowiada się tym samym. Wtedy związek 
to umowa, którą zawieramy z intencją osiągnięcia jak największych zysków dla 
siebie.

Zdrowa miłość własna, polegająca na tym, że oprócz oddania się i poświęcenia drugiej osobie, 
dbam także o siebie, swoje wartości, potrzeby oraz chronię się przed zadawaną krzywdą, jest 
naszym obowiązkiem.
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Jednak małżeństwo to coś więcej niż transakcja wymienna. To przyrzeczenie przed 
Bogiem o oddaniu się drugiemu. Zyski z nim też przychodzą, ale są skutkiem, a nie 
egoistycznym celem.

iii. co nas łączy (więź małżeńska)?

Bezpośrednim skutkiem małżeństwa (res et sacramentum)  
nie jest sama łaska nadprzyrodzona, ale chrześcijańska więź małżeńska (…).

(Jan Paweł II, Familiaris consortio, 13)

więź małżeńska
Małżeństwo można jedynie przeżyć. Dzieje się tak, gdy nie dbamy o jakość  

relacji. Ale można je też celebrować, czyli traktować jak uroczyste wydarzenie  
w życiu. Pozwalamy wtedy, by ta relacja tworzyła nas na nowo. Dzięki drugiej oso-
bie możliwe staje się coś, co bez tej relacji nigdy by nie zaistniało w naszym życiu. 

Ale żeby tak się działo, potrzebne jest ciągłe scalanie związku, czyli pielęgnowa-
nie więzi. Dzięki niej związek jest trwały i daje poczucie jedności i bezpieczeństwa. 
W ten sposób dwoje stają się podwójnie złączeni, bo duchowym węzłem sakra-
mentalnym i więzią małżeńską. 

Związek bez więzi
Przeciwieństwem tego jest wejście w związek bez głębokiej więzi, na bazie np. 

pożądania, przyzwyczajenia itp. 
Żeby tak się nie stało, potrzebne jest dobre poznanie się. Dzięki niemu wiemy, 

co nas łączy i czy to wystarczy, by szczęśliwie przeżyć z sobą całe życie. 

Więź małżeńską tworzą przede wszystkim:
A) postawa miłości wzmocniona łaską
B) to, co mamy wspólne (dzieci; dom; wiara; hierarchia wartości; cechy osobo-

wość i charakteru; cele; zainteresowania; to, co oboje lubimy robić).
C) to, co sobie ślubowaliśmy (przyrzeczenie małżeńskie)

Zewnętrznie łączą małżonków zależności np. finansowe czy prawne (ślub cy-
wilny).

Ad. A. Łączy nas miłość i łaska
Dzięki mądrze przeżywanej miłości powstaje silna więź małżeńska. A najmoc-

niejsza jest wtedy, gdy ta miłość oparta jest na współpracy z łaską od Boga. Dlatego 
pielęgnowanie więzi to przede wszystkim praktykowanie wiary i miłości. Od ich ja-
kości w największym stopniu zależy siła więzi, która jest podstawą trwałości i szczęś- 
cia małżeństwa i rodziny. Trzeba o nią nieustannie dbać, tzn. kochać, czyli codzien-
nie być dla drugiej osoby; rozwijać to, co wspólne i wypełniać przyrzeczenie mał-
żeńskie. Sama obsługa domu czy wychowywanie dzieci nie jest troską o relację mał-
żeńską. Jeśli miłość jest silna, to możemy nawet nie mieć bardzo wielu podobnych 
cech i zainteresowań (oprócz tych fundamentalnych dla samej miłości), a jednak być 
mocno ze sobą związanymi.
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najważniejsze wzajemne wyrazy miłości, które wzmacniają więź, to m.in:

•	 Troszczę się i dbam o Ciebie. Oprócz spełniania codziennych obowiązków, 
sprawiam Ci przyjemności, niespodzianki, drobne prezenty, SMS-y, uśmiechy, 
randki, spacery, kolacje, wyjścia, wyjazdy.

•	 Wyrażam miłość słowami. Często zapewniam o miłości („Kocham Cię”, „Je-
steś miłością mojego życia” itp.), np. na pożegnanie, powitanie. (Z mówieniem 
sobie „Kocham Cię” wiąże się często paradoks. Mówimy to bardzo często, gdy 
jeszcze tak naprawdę nie kochamy, a jesteśmy dopiero zakochani. Ale gdy 
już pokochamy i tę miłość obiecamy przed samym Bogiem, nierzadko prze-
stajemy ją niemal wyrażać słowami. Kiedyś zapewniliśmy się o niej na co 
dzień, a dziś od święta, od wielkiego dzwonu, albo wcale, bo: „Przecież Ci 
na ślubie to powiedziałem i nie odwołałem”).

•	 Doceniam Cię i komplementuję. Zauważam i doceniam dobro, które robisz 
np.: naprawioną umywalkę, porządek, przygotowany posiłek, nową fryzurę, 
make-up, czas poświęcony dzieciom, cierpliwość itp. I robię to codzienne, tak-
że za drobne rzeczy. Docenianie jest bezcenne, a nic nie kosztuje. Unikamy 
wtedy koncentracji na swoich wadach oraz na tym, czego nie mamy, a staramy 
się dostrzegać i doceniać to, co mamy i co robimy dobrego. Przy tym uważamy, 
by nie przypisywać doceniającemu złych intencji: „Oho, tak ładnie mówisz, 
ty chyba czegoś ode mnie chcesz”, „Skończ już i powiedz, czego potrzebujesz”. 
Dzięki temu tworzymy dobrą atmosferę domu. Jesteśmy uważni na dobro,  
a wyrozumiali na potknięcia. Doceniona żona nie będzie czuć się jak „kura 
domowa” czy „robot kuchenny”. Doceniony mąż, nie będzie czuł się jak „do-
zorca techniczny domu”. Motywowaniu do doceniania powinna służyć także 
świadomość ewentualnych konsekwencji jego braku: bo jeśli pojawi się oso-
ba, która doceni żonę/męża, to romans jest już „u wrót”; albo współmałżonek 
zacznie bardziej cenić pracę niż dom, bo tam za osiągnięcia coś dostaje (po-
chwały, nagrody, awanse itp.).

•	 Okazuję Ci czułość i ciepło emocjonalne. Dlatego w czasie chodzenia ze sobą 
dobrze nauczyć się nieseksualnych gestów wyrażających uczucia: trzymanie 
się za rękę, głaskanie, przytulanie, pocałunek w dłoń, policzek itp. Istnieje 
pokusa, żeby te gesty zarezerwować tylko do sfery seksualnej. Tymczasem 
bardzo ich potrzebujemy także w nieseksualnych kontekstach.

•	 Dobrze się z Tobą porozumiewam (empatyczne rozmowy, dzielenie się).
•	 Biorę odpowiedzialność (za swoje decyzje, za Ciebie, za rodzinę itp.).
•	 Ufam Ci. „Wiem, że mnie nie zwiedziesz, „Czuje się przy Tobie bezpiecznie”.
•	 Szanuję Cię. W domu i towarzystwie mówię o Tobie z uznaniem, z dumą oraz 

nie podważam i nie wyśmiewam. Szanuje Cię bez względu na to, co nas różni, 
np. poglądy polityczne).

•	 Prowadzimy zgodnie życie seksualne.
•	 Prowadzimy udane życie towarzyskie.
•	 Obchodzimy swoje rocznice (początek znajomości, ślub, urodziny, imieniny itp.).
•	 Razem przeżywamy to, co trudne, wspólnie rozwiązujemy problemy. Stosunek 

do trudności oraz umiejętności z tym związane są jednymi z najważniejszych 
dla małżeństwa. Bóg dopuszcza cierpienie, ale nie pozwala, byśmy cierpieli po- 
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nad poziom, który możemy znieść. I jest przy nas zawsze, gdy jest nam trudno. 
Cierpienie przeżyte z wiarą i miłością, może umocnić małżeństwo. Koszt, któ- 
ry ponosimy przez wyrzeczenie, trud, cierpienie jest niewspółmierny do do-
bra, które dzięki niemu tworzymy i jakie dostajemy od Boga.

•	 Przebaczamy sobie i jesteśmy wobec siebie wyrozumiali.
•	 Szanujemy swoich bliskich (rodziców, teściów, rodzinę, przyjaciół).
•	 Wspólnie spędzamy czas, np. jemy razem posiłki.
•	 Razem podejmujemy większość decyzji (drobne i poważne). „Przepraszam, 

ale nie odpowiem Ci teraz, bo chcę zapytać moją żonę/męża o zdanie w tej 
sprawie”.

•	 Często akcentujemy naszą więź i wspólnotę: „My”, „Ja z żoną”, „Ja z mężem”. 
Z chwilą wypowiedzenia przyrzeczenia: „Ja… biorę Ciebie za męża/żonę”, 
stajemy się „My” i sukcesy bądź porażki są też już jakoś „nasze”.

•	 Wspólnie pomagamy innym. Zaangażowanie społeczne czy charytatywne, 
oprócz wzmacniania więzi, to przede wszystkim: realna pomoc innym, do-
bry przykład, uczenie się dostrzegania problemów innych ludzi, nadanie jesz-
cze głębszego sensu naszemu życiu itp.

•	 inne…

Ad. B. Łączy nas to, co mamy wspólnego
•	 Dbamy o nasze dzieci i dom.
•	 Razem praktykujemy wiarę, życie duchowe (Msze św., modlitwa itp.).
•	 Uczestniczymy w swoich „światach” (hobby, przyjaciele, rodzina). Na ile 

możemy, staramy się być razem w tym, co jest „światem” drugiego. Jednak 
mamy też prawo do samotności (np. ktoś lubi sam majsterkować, gotować)  
i do bycia tylko z innymi (np. ryby z kolegami, kawa z przyjaciółkami). I to nas 
nie dzieli, pod warunkiem że jednocześnie wystarczająco dużo robimy razem. 
Jednak jeśli drugie ucieka do innych, izoluje się, buduje alternatywne życie, 
pokątne relacje, to stwarza realne zagrożenie dla więzi małżeńskiej.

•	 Wzmacniają nas podobne cechy i cele.
•	 Jednoczy nas to, co razem lubimy (muzyka, film, kulinaria, sposoby spędza-

nia czasu itp.).

Ad. C. Łączy nas to, co sobie ślubowaliśmy
Wypełnianie każdego z elementów przyrzeczenia małżeńskiego niezwykle 

wzmacnia więź małżeńską (omówiliśmy to w pierwszej konferencji).

co rozluźnia lub niszczy więź w omawianych płaszczyznach?

Ad. A. To, jaką mamy wobec siebie postawę 
– przeciwieństwa każdego z wymienionych wcześniej wyrazów miłości budujących 

więź sprawiają, że ona nigdy nie powstaje albo staje się coraz słabsza. Jednak pod-
stawowym zagrożeniem jest egoizm, tj. gdy stawiam na „Ja” kosztem „Ty” i „My”.

– więź osłabia także brak zaangażowania, pracy nad sobą i związkiem. Pojawiają 
się nowe wyzwania w życiu małżeńskim, a ktoś nie chce na centymetr zmienić swo-
jej postawy (rozwinąć się czy skorygować coś, bo: „Taki/a już jestem”, „Takiego mnie 
wziąłeś/aś, to takiego/ą mnie masz”). 
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– barierą dla więzi jest także niedojrzałość psychiczna oraz neurotyczność (nie-
równowaga, zmienność emocjonalna na tle nerwicowym, słaba odporność na stres, 
skłonność do lęku).

Ad. B. To, co mamy wspólnego 
– więź osłabiają pogłębiające się różnice w najważniejszych sprawach; zmiana na 

gorsze swojej osobowości czy zawężanie się tego, co robimy razem.

Ad. C. To, co sobie ślubowaliśmy – niedotrzymywanie przyrzeczenia małżeńskie-
go sprawia, że więź coraz bardziej się rozwiązuje. Jednak trzeba pamiętać, że zawsze 
można ją umocnić. Nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem związanie się z kimś nowym.

meandry więzi:

Dlaczego przestajemy dbać o rozwój więzi?
Często wynika to z faktu, że zachowania wzmacniające więź nie sprawiają nam 

już takiej przyjemności, jak w narzeczeństwie czy na początku małżeństwa. Wtedy 
niemal wszystko było przyjemne (rozmowy, wyjścia, przytulenia, spotkania, ge-
sty, mówienie ciepłych słów itp.). A potem przestajemy robić to, co dobre dla więzi, 
bo chcemy robić tylko to, co przyjemne.

Pielęgnowanie relacji „na sztywno”
Stąd bardzo istotne, by mądrze przetrwać tąpnięcie emocjonalne, gdy kończą się 

emocje zakochania. Trzeba od początku podjąć decyzję, że kiedy emocje już opadną, 
będziemy wciąż pielęgnować naszą więź, niezależnie od tego, ile to sprawia przy-
jemności, a ile kosztuje trudu. 

Troskę o więź trzeba wpisać sobie w grafik małżeński „na sztywno”. Wtedy to, co 
dla niej istotne, będziecie robić niezależnie od gorszego dnia, złego samopoczu-
cia, zmęczenia, nieprzyjemnych emocji, braku ochoty itp. Nie będziecie odkładać 
wyrazów miłości: „aż się będę lepiej czuć”, „aż wypocznę”, ,,aż skończy się problem  
w pracy”. Niezależnie od trudu będziecie zwracać się do siebie z miłością, modlić 
się razem, uśmiechać itp. 

Takie zaangażowanie to wielka ochrona dla miłości, bo ta, nie może się przecież 
wahać w zależności od nastroju.

Przyjaźń – fundament więzi małżeńskiej
 

Powstaje ona wtedy, gdy mamy wiele wspólnego (wartości, cechy, zainteresowania 
itp.), kiedy kogoś lubimy i lubimy z kimś być; kiedy otwieramy się przed kimś i bez 
skrępowania dzielimy swoim życiem; gdy znajdujemy zrozumienie i oparcie; gdy w kon- 
sekwencji tak bardzo chcemy dobra drugiej osoby, że dajemy jej dużą część siebie. 

A jeśli z tym tworzeniem się przyjaźni przyjdzie w parze zakochanie i gdy druga 
osoba pociąga nas także fizycznie, to znaczy, że położyliśmy dobry fundament pod 
miłość. I jeśli po jakimś czasie uznamy, że chcemy oddać się całkowicie i przeżyć 
razem życie, to znaczy, że zrodziła się miłość. 

Położenie fundamentu przyjaźni pod miłość jest niezwykle istotne dla jej trwałości 
i szczęścia. Może się też zdarzyć, że małżonkowie całe życie są razem, łączą ich dzie-
ci, pożycie, różne zależności, a jednocześnie nie są przyjaciółmi. Łatwiej wtedy o roz- 

Najlepszą podstawą tworzenia więzi małżeńskiej jest przyjaźń. 
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pad związku i trudniej o radość z bycia razem, skoro jako osoby, nie bardzo się lubi-
my i niewiele mamy ze sobą wspólnego.

Mąż i żona powinni więc być najlepszymi przyjaciółmi. Bo oprócz Boga, potrze-
bujemy też mieć w człowieku kogoś, do kogo ma się bezgraniczne zaufanie i z kim 
można się dzielić wszystkim w życiu. I choć dobrze mieć także przyjaciół poza mał-
żeństwem, to mimo iż można się z nimi podzielić wieloma sprawami, to jednak nie 
wszystkim. I choć można dać im wiele, to jednak nie wszystko, bo tylko żonie/mę-
żowi oddajemy się w całości.

[Appendix]
aby siebie dać, trzeba siebie posiadać

Można współmałżonkowi w życiu dawać bardzo wiele, ale nie dać siebie, bo się 
nie chce albo nie potrafi. Ten, kto nie chce – postępuje egoistycznie, a ten, kto nie 
potrafi – najpewniej miłości nie doświadczył albo siebie nie posiada, bo coś nim 
kieruje, np. nałogi, kompleksy, pożądania, zranienia itp. I często, gdy związek się 
rozpada, szuka się uzasadnienia tego w wyborze niewłaściwej osoby czy niedopa-
sowaniu charakteru. A problem jest w egoizmie lub w nieposiadaniu siebie. I wtedy 
z kimkolwiek nie wejdzie się w związek najprawdopodobniej nie będzie on trwały. 
Chyba że zacznie się pracę nad sobą, a w przypadku zranień – sięgnie po profesjo-
nalną pomoc.

dopełnianie w dawaniu
Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny

Dziękuję Ci, że sprawiedliwość Twoja jest nierównością
to, co mam i to czego nie mam

nawet to czego nie mam komu dać
zawsze jest komuś potrzebne.

(ks. Jan Twardowski, Sprawiedliwość (fragment))

W miłości małżonkowie mogą się pięknie uzupełniać. Mają przecież różne ta-
lenty i umiejętności. Dlatego to, co w pewnych sprawach przekracza Twoje możli- 
wości, On potrafi. W innych, On nie umie, a Ty tak. Są także okresy, w których mał- 
żonkowie uzupełniają się: gdy któreś jest chore, ma trudniejszy czas, współmałżonek 
pomaga i dodaje otuchy itp. Takie podejście sprawia, że jesteśmy równi w relacji. 
Nie wywyższamy się, że to ja zawsze wiem i potrafię i nie „napinamy się”, że zaw- 
sze muszę mieć siłę. Poza tym, mamy wzajemnie świadomość swojej niewystarczal- 
ności i wiemy, że możemy sobie pozwolić na chwilę słabości (nie w sensie moral-
nym) i druga strona nas wesprze, a nie wypunktuje.
brak rozwoju

Małżeństwo to relacja nastawiona na ciągły rozwój. Jeśli go nie ma, wkradaja się 
m.in.: egoizm, rutyna, rywalizacja, chłód emocjonalny itp. i miłość się zwija. Przestaje 
być pięknym listem pisanym każdego dnia, ale staje się listą rzeczy do zrobienia.

nigdy nie jest za późno
Niepielęgnowanie relacji to poważna dolegliwość związku. Jest często podstęp-

na, jak choroby, które mają swój okres utajenia, czyli czas, gdy już niszczą, ale nie 
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widać ich objawów, np. gdy m.in.: nie dostrzegamy tego, co niepokojące, bo zakry-
wają to emocje zakochania. Zdarza się też, że pojawiają się zwiastuny niedbałości 
o relację, a my je lekceważymy. W końcu, gdy choroba nadciąga i już ciężko nam  
ze sobą wytrzymać, wchodzimy w jawny okres dolegliwości związku. I wtedy wielu 
stwierdza, że jest już za późno na „leczenie” miłości. 

Jednak warto przyjąć to za pewnik, że nigdy nie jest za późno. A podstawowym 
lekarstwem jest szczera wola obojga małżonków, wsparta łaską od Boga.

ważne umiejętności
Niezwykle istotną rolę w umacnianiu więzi odgrywają sprawności moralne, 

czyli cnoty. Zarówno miłość, jak i pozostałe cnoty, przez to, że są stałe, służą trwa-
łości małżeństwa. Poza tym wzmacniają je i chronią, pomagając w nieuleganiu po- 
kusom. Przyjrzyjmy się kilku z nich bliżej:

asertywność
Asertywność to umiejętność wyrażania swojego zdania i uczuć w otwarty spo-

sób oraz dbania o swoje potrzeby dobra, a także odmawiania i stawiania granic. Jed-
nocześnie szanowania przy tym zdania i potrzeb innych ludzi. Jest więc zdolnością 
okazywania szacunku sobie i innym.

W kontekście małżeństwa, oprócz pomocy w rozwoju miłości, jest wspaniałym 
narzędziem obrony przed zachowaniami osób, które chcą nas wykorzystać. Chroni 
m.in. przed: 

•	 samym współmałżonkiem (jego agresją, przemocą, poniżaniem itp.)
•	 rodzicami czy teściami, którzy chcą np. zbytnio ingerować w naszą prywatność 

(co i jak mamy robić), oraz zbyt często chcą przebywać w naszym domu (co-
dzienne wizyty, itp.)

•	 dziećmi, które potrzebują jasnych granic, a mamy pokusę zbytniego im ule-
gania.

Paradoksalnie umiejętność odmawiania wpływa na wzmocnienie dobrych rela-
cji. Gdy mądrze wyznaczamy granice, w ich ramach możemy lepiej funkcjonować 
bez naruszania dobra drugiej osoby.

wyrozumiałość
Być wyrozumiałym, to pozwolić drugiemu popełnić błąd, czyli po prostu być 

człowiekiem. Errare humanum est („Błądzić jest rzeczą ludzką”) – powiedział Senka 
Starszy. Mądrym jest unikanie skrajnych zachowań, które często rujnują związki np:

•	 Punktowania niemal każdego potknięcia, słabości, pomyłki – ciągłe wyty-
kanie błędów, często związane z uogólnianiem: „Ty zawsze…”, „Ty nigdy…” 
oraz ze złością i agresją. Związek staje się wtedy nieznośny, bo znika poczu-
cie bezpieczeństwa i bycia akceptowanym mimo słabości.

•	 Kumulowania złości – w danym momencie, nie zwraca się uwagi drugiej oso- 
bie, natomiast złość kumuluje się w środku. Po jakimś czasie ona najczęściej 
wybucha, prowadząc do awantury, albo ciągle tłumiona, powoduje smutek 
i choroby.

W wyrozumiałości potrzebna jest więc „wyobraźnia miłości”, by odróżnić sytu-
acje, kiedy konieczne jest zwrócenie uwagi i przedyskutowanie problemu, a kiedy 
szczere odpuszczenie i niewracanie do sytuacji. 
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czułość
Nieseksualną czułością można wyrazić bardzo wiele. To, że Cię np.: przepraszam, 

współczuję Ci, kocham Cię, jesteś dla mnie ważny/a, jestem przy Tobie, itp. Ta-
kiej czułości trzeba się uczyć i wiedzieć, kiedy ją stosować. Na przykład, gdy dla 
kobiety przeżywającej trudności przytulenie jest najczęściej wsparciem to przez męż-
czyznę przytulenie przez kobietę może być odebrane jako poniżające. Kobieta czę-
ściej chce, żeby mąż ją przytulił i zasypał pytaniami o uczucia. Wtedy przez wyga-
danie się czy wypłakanie oczyszcza się i rozładowuje napięcie. Mężczyzna natomiast 
często w trudnym momencie nie potrzebuje wypłakania się w ramionach kobiety, ale 
chwili czasu dla siebie. Dopiero później przytulenie i rozmowa o tym wydarzeniu 
oraz przeżywanych emocjach może być dla niego wsparciem.

Więcej na: www.najwiekszajestmilosc.pl/popierwszemilosc
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spotkanie czwarte: po pierwsze miłość
Ćwiczenie 
Dar z siebie

Napisz przynajmniej 5 drobnych gestów, które można robić na co dzień, a które są 
wyrazem miłości i umacniają związek (np. zrobienie pracy, której drugi nie lubi itp.). 

Ćwiczenie 
Potrzeby dobra

Przeczytajcie poniższy przykład i zastanówcie się, jakie są niezaspokojone potrzeby 
dobra obu małżonków i zaproponujcie sposoby ich realizacji, mogące satysfakcjo-
nować oboje.

Marta jest zła na Tomka, bo odwożąc ją rano do pracy, łamie przepisy, jadąc zbyt 
szybko. Z kolei Tomek tłumaczy, że gdyby nie łamał przepisów, ciągle by się spóźniali, 
gdyż żona zbyt długo szykuje się do wyjścia z domu. Marta odpowiada z kolei, że 
mąż za długo zajmuje rano łazienkę i zostawia brudne naczynia na stole. W czasie 
gdy Marta pakuje je do zmywarki, mąż już „wzywa” ją klaksonem, siedząc w samo-
chodzie.

(„Przewodnik Katolicki” 2011, nr 52)

Potrzeby Marty:

Potrzeby Tomka:

Sposoby ich realizacji:
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Ćwiczenie 
Wprowadzenie do języków miłości

A. Wymień w kolejności co do ważności 5 najważniejszych sposobów na wyrażenie 
miłość narzeczonemu/nej.

B. Wymień w kolejności co do ważności 5 najważniejszych sposobów na to, jak wy-
raża Ci miłości narzeczoną/narzeczony, a które dają Ci poczucie, że jesteś kochana/y.

Ćwiczenie 
Określanie języka miłości

Analizując swoje odpowiedzi z ćwiczenia Wprowadzenie do języków miłości, określ, 
jaki jest Twój dominujący język miłości. Czy są to:

•	 słowa – dobre słowa, komplementy, docenianie, wspieranie, pocieszanie: „Bar- 
dzo Cię kocham”, „Pięknie wyglądasz”, itp.

•	 czas – bycie razem (w zwykłych czynnościach, wyjście na obiad, na randkę, 
spacer)

•	 pomoc – (coś naprawić, posprzątać, wynieś śmieci, zorganizować wyjazd)
•	 podarunki – (drobne i większe; kwiaty, ulubione słodycze, liściki, SMS-y, itp.)
•	 dotyk – czułość, pocałunek, przytulanie, głaskanie, objęcie, trzymanie za rękę itp.

Powiedz o tym narzeczonej/mu.

z a da n ia  d o  d om u  p o  c z wa rt ym  sp ot ka n i u

Ćwiczenie 
Gesty i języki miłości

•	 Podziękujcie sobie za konkretne formy miłości, których doświadczacie od 
drugiej osoby. 

•	 Powiedzcie drugiej osobie, co sprawiłoby wam wielką radość, gdyby robiła 
częściej.
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Ćwiczenie 
Siła więzi

Na podstawie treści ze s. 95–99, porozmawiajcie o tym:
•	 Jakie cechy i zachowania najbardziej wzmacniają waszą więź? Czy wystarcza-

jąco o nie dbacie?
•	 Jakie są przeciwieństwa każdej z tych cech i zachowań tworzących więź?
•	 Który z nich potrafi najszybciej zniszczyć związek? 
•	 Czy skutecznie unikacie tych zagrożeń?

Ćwiczenie 
Temperatura emocji związku

Ponieważ ciepło emocjonalne jest istotnym elementem budowania więzi, zasta-
nów się:

•	 Czy i ew. dlaczego uważam, że ciepła atmosfera w relacji jest istotna? 
•	 Czy jestem ciepłą, miłą osobą (przeważają u mnie pozytywne uczucia, wyra-

żam je drugiej osobie przez słowa i gesty)? Jeśli uważam, że mam za mało w 
sobie ciepła, co mogę zrobić, żeby to zmienić?

•	 Czy na widok wybranej osoby lub na myśl o niej, najczęściej czuję przyjemne, 
ciepłe uczucia? 

Dobrze, gdyby udało się Wam wspólnie o tym porozmawiać.

Ćwiczenie
Poziom egoizmu i bezinteresowności intencji

Ponieważ pokonywanie egoizmu jest jednym z podstawowych warunków trwałe-
go i szczęśliwego związku, zapytaj siebie:

•	 Czy potrafię cieszyć się szczęściem drugiego człowieka? 
•	 Czy częściej z radością czy też z przymusu i ze złością robię coś dla ukocha-

nej osoby?
•	 Czy często robię coś dla drugiego, tylko po to, by mi się odwdzięczył?
•	 Czy uważam, że najważniejsze w relacji są moje potrzeby i pragnienia? Czy 

może nastawiam się, by wyjść naprzeciw potrzebom i pragnieniom drugiej 
osoby i potrafię się cieszyć, gdy mi się to uda?

Dobrze, gdyby udało się Wam wspólnie o tym porozmawiać.

Ćwiczenie 
Lista potrzeb dobra (wartości)

Zaznacz 10 najważniejszych dla Ciebie potrzeb dobra w związku.
Zatrzymując się przy każdej, na skali od 1 do 6 zaznacz: z lewej strony – na ile masz za-
spokojoną potrzebę, a z prawej – na ile dbasz (o ile to możliwe) o zaspokojenie tej potrze-
by u narzeczonej/nego. (Dodatkowa lista potrzeb jest na www.najwiekszajestmilosc/po-
pierwszemilosc).
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1 2 3 4 5 6 wiary/Boga/duchowości 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 miłości 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 sensu 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 empatii 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 bliskości 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 docenienia 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 szacunku 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 bezpieczeństwa 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 współdziałania/partnerstwa 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 wysłuchania 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 wolności 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 szczerości 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 zrozumienia 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 ciepła emocjonalnego 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 porządku 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 samorealizacji 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 przebywania razem 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 troski 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 wsparcia 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 spokoju wewnętrznego 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 autonomii/niezależności 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 radości życia 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 przyjaźni 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 akceptacji 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 zaufania 1 2 3 4 5 6
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z a da n i e  pr z e d  piąt ym  sp ot ka n i e m

Ćwiczenie 
Dobra komunikacja

Zakreśl w środkowej kolumnie na ile procent oceniasz swoje postawy i zachowania  
w rozmowach (na zielono – po prawej stronie, na czerwono – po lewej stronie).

Tabela. Zasady dobrej komunikacji i ich zaprzeczenie

pomaga w dobrej komunikacji (od 0 do do 100%) przeszkadza w dobrej komunikacji

20% 40% 60% 80% 100%  

Nastawienie na:
porozumienie, a nie wygranie potyczki  
słownej w dyskusji czy kłótni

wygranie, na to, by za wszelką cenę moje było 
na wierzchu

drugą osobę i dobro, którego potrzebuje siebie i własne potrzeby

zrozumienie ocenienie drugiego

szczerość osiągniecie celu, bez względu na prawdę

nieunikanie trudnych tematów uniknięcie trudnych tematów

zachowania w trakcie:

szanuję drugiego, niezależnie od tego, jakie 
w danym momencie mam nastawienie

nie szanuję drugiej osoby, jestem wobec niej 
grubiański, cyniczny, złośliwy, stosuję docinki, 
przytyki, przezwiska, obrażam, przeklinam, 
ośmieszam

używam wypowiedzi zaczynających się od „ja” 
zamiast „ty” często wypowiedź zaczynam od „ty”

staram się zrozumieć i szanować uczucia dru-
giego, rozumiem i kontroluję swoje uczucia

nie dbam o uczucia drugiego
(brak empatii), wybucham emocjonalne

słucham uważnie i aktywnie nie koncentruje się i jestem pasywny

mówię otwarcie o uczuciach nie mówię o uczuciach (nie chcę, nie umiem)

zwracając komuś uwagę, staram się zaczynać 
od „ja”; wypowiadać delikatnie; dawać do 
zrozumienia, że moja wypowiedź wypływa  
z miłości i troski, a nie z chęci wywyższenia się 
czy poniżenia kogoś

zwracam uwagę często w emocjach,  
niedelikatnie, atakująco, nie sposób odczytać 
moich intencji. Poza tym zdarza mi się robić  
to z chęci dowartościowania siebie
i poniżenia drugiego.

przyjmuje uwagi i życzliwie wnikam w ich treść nie przyjmuje uwag, bronię się i atakuje

unikam ocen, osądów, oskarżeń drugiego, 
pouczania i moralizowania

oceniam, osądzam, oskarżam w połączeniu  
z pouczaniem i moralizowaniem

odddzielam czyn od osoby nie odróżniam oceny czynu od osądu człowieka

odróżniam uczucia od ocen  
oraz fakty od opinii

nie odróżniam uczuć od ocen  
oraz faktów od opinii

staram trzymać się faktów nie trzymam się faktów, manipuluje nimi, po-
legam na plotkach, ocenach i interpretacjach

staram się wyrażać jasno i klarownie
nie mówię klarownie, ale zawile, niejed-
noznacznie, bez jasno wyrażonych intencji. 
jednocześnie wymagam domyślania się
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nie manipuluję wypowiedziami
(np. nie wyrywam z kontekstu, przeinaczam) manipuluję wypowiedziami

nie szantażuję emocjonalne i słownie stosuję szantaż: słowny – groźby lub branie 
na litość; emocjonalny – łzy

unikam kwantyfikatorów ogólnych często stosuje zwroty „zawsze”, „nigdy”,  
„za każdym razem”, „bez przerwy”, „w ogóle”.

unikam słów „powinieneś”, „musisz” często używam słów „powinieneś”, „musisz”  itp.

stosuję informacje zwrotne (tzw. feedback), 
np.:  „Czy chodzi Ci o to, że...?”. nie stosuje informacji zwrotnych

nie wynoszę się ponad drugą osobą (mogę 
nie mieć racji, nie moralizuje, nie pouczam, 
dialoguje, dzielę się, a nie wykładam, jak jest)

mam postawę wyższości (ja zawsze mam 
rację, moralizuję, pouczam, nie dialoguję, nie 
dzielę się, stwierdzam autorytatywnie, jak jest)

nie narzucam swojego zdania lub woli
narzucam swoje zdanie lub swoją wolę np.  
w formie rozkazu:  „Wyłącz telewizor!” zamiast 

„Czy mógłbyś wyłączyć TV?”.

nie mam na wszystko gotowej odpowiedzi, 
słucham w otwarty sposób, nie odpowiadam 
pochopnie i bez zastanowienia

mam na wszystko gotową odpowiedź, nieza-
leżnie od tego, co usłyszę, ripostuję bez głębsze-
go zastanowienia („szybciej mówi, niż myśli”),  
dlatego często żałuję słów, zaraz po ich  
wypowiedzeniu

słuchając, zastanawiam się, 
co odpowiedzieć

zamiast słuchać, w trakcie rozmowy 
obmyślam swoją obronę lub ripostę

staram się skupiać i wracam, 
gdy uciekną mi myśli

nie skupiam uwagi („słucham jednym 
uchem”), rozpraszam się,  myślę o czymś innym

pozwalam wypowiedzieć się do końca przerywam, wcinam się, nie pozwalam  
wypowiedzieć się do końca

nie umniejszam, ani nie wyolbrzymiam umniejszam i wyolbrzymiam

nie zmieniam tematu zmieniam temat

słucham całościowo i nie czepiam się  
potknięć słownych słucham wyrywkowo, „łapię za słówka”

nie zakładam złych intencji doszukuję się złych intencji,  
a nie dobrej woli

nie szukam drugiego dna często doszukuje się drugiego dna

nie analizuję niepotrzebnie  
i zbyt drobiazgowo

przesadnie, drobiazgowo analizuję,  
(„dzieli włos na czworo”)

nie nastawiam się ani na „tak”,  ani na „nie” jestem niemal zawsze, z zasady na „nie” lub na „tak”

uważam na słowa, żeby nimi nie ranić
świadomie ranię słowami (wyciągam sprawy 
z przeszłości, słabości, uderzam w rodzinę  
współmałżonka, przeklinam)

szanuję intymność, nie wypytuję,  
nie naciskam wbrew woli

wypytuję, naciskam na udzielenie  
odpowiedzi

umożliwiam drugiemu odpowiedzieć  
na moje słowa

wypowiadam swoje i wychodzę,  
nie pozwalając drugiemu odpowiedzieć

sam podejmuję także trudne tematy sam nie podejmuję potrzebnej rozmowy (boję 
się odrzucenia, oceny)

nie odmawiam rozmowy odmawiam rozmowy: wychodzę z pokoju, 
domu, milczę, zajmuję się czymś innym

mową ciała nie okazuję obojętności, lekcewa-
żenia, braku zainteresowania itp.

mową ciała pokazuje obojętność,  
lekceważenie, brak zainteresowania itp.
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Zadania do wypełnionej tabeli:

1.  Zaznacz po lewej stronie tabeli np. plusem (+) 5 pozytywnych zachowań narze- 
czonego/nej w komunikacji, które najbardziej służą waszemu dobremu poro-
zumiewaniu się.

2. Zaznacz po prawej stronie tabeli np. minusem (–), 5 utrudniających zachowań 
narzeczonego/ej w komunikacji, które najbardziej Ci nie odpowiadają i szkodzą 
waszej komunikacji.

3.  Zaznacz po prawej stronie tabeli np. literą (B) 5 zachowań w waszej komunika-
cji, których najbardziej Ci brakuje od narzeczonego/nej.
Po kolei czytajcie sobie nawzajem zaznaczone przez Was punkty, dodając uzasad-

nienie:
Ad. 1. Plusy (+). Podoba mi się, gdy…, ponieważ…
Ad. 2. Minusy (–). Sprawia mi trudność, gdy…, ponieważ…
Ad. 3. Braki (B). W naszej komunikacji sprawiałoby mi radość, gdybyś…, 
ponieważ…
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Piąte spotkanie

Jak dobrze się 
komunikować
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i. warunki i przeszkody dobrej [komuni]kacji
ii. dialog stylem po[rozum]iewania się

i. warunki i przeszkody dobrej [komuni]kacji

Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, za-
leżnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. 

(Ef 4, 29–30)

sens komunikacji
Narzeczeni czy małżonkowie to dwa światy, które komunikuje (łączy) z sobą mi-

łość. I tylko ona powinna być motywem każdej formy porozumiewania się, do jakiej 
między Wami dochodzi, tj. gdy np.: rozmawiacie (dialogujecie), dyskutujecie, prze-
kazujecie krótkie informacje, dzielicie się czymś, a także kiedy komunikujecie się 
niewerbalnie. Natomiast, gdy się kłócicie albo milczycie, powinna być siłą łagodzącą 
i kruszącą mury.

Dobre porozumiewanie się jest także sposobem na budowanie więzi, czyli „ko-
munii” osób. Jeśli więc jest w Was intencja miłości, dobrze stosowana komunikacja 
łączy. Ale gdy ją stosujemy nieumiejętnie, może dzielić i same dobre intencje tu nie 
wystarczą. Dlatego warto nad porozumiewaniem się pracować i opanować je jako 
jedną z najważniejszych umiejętności w życiu. 

Natomiast my często pozwalamy, by to emocje zdominowały porozumiewanie. 
W konsekwencji, przez nieumiejętną komunikację, uznajemy nierzadko, że się 

nie dogadujemy, więc nie ma sensu być razem. Rozłączają nas więc nie różnice, ale 
brak odpowiedniego porozumiewania się, np. błędnie odbieramy sens wypowiedzi 
czy intencje drugiej osoby albo kłócimy się irracjonalnie o problem, którego obiek- 
tywnie nie ma.

jak dobrze się [komuni]kować



Piąte spotkanie

Piękny źródłosłów słowa „po[rozum]iewanie” wskazuje, że podstawowym wymiarem
tej pracy jest pozwolenie, by to rozum kierował komunikacją.
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Dobra komunikacja natomiast obiektywizuje naszą sytuację i prowadzi do poro- 
zumienia. Mając świadomość, jakie dobro przynosi, a jakim zagrożeniem jest jej 
niska jakość, warto zastanowić się nad tym, jak dobrze się porozumiewać.

W procesie komunikacji podstawowymi elementami są: 

•	 nadawca i to, co chcę przekazać (komunikat) 
•	 odbiorca i jego reakcja (sprzężenie zwrotne)
•	 warunki, w których się komunikujemy i ich zakłócenia (kontekst)

komunikacja dobra i dobra komunikacja

Na dobrą komunikację składają się zasady i umiejętności, których możemy 
się nauczyć. Jej podstawą jest formułowanie klarownych komunikatów i odbie-
ranie ich ze zrozumieniem. Jednak porozumiewanie opiera się w większym stop-
niu na tym, kim się jest, niż na opanowaniu technik komunikacyjnych. Wyrażamy  
w niej siebie, to w jaki sposób żyjemy, jak traktujemy ludzi, Boga. Najlepsza komu-
nikacja będzie więc wtedy, gdy będziemy mieć dobre intencje i charakter, wsparte 
konkretnymi umiejętnościami porozumiewania się. Dzięki temu, nie będziemy ra-
nić słowami.

Inspirującą analogią dla dobrej komunikacji jest porozumiewanie się w innym 
języku z obcokrajowcem. Jak wtedy rozmawiamy? Gdy mówimy: „w prawo”, pa-
trzymy i pokazujemy ręką w prawo (zgodność przekazu słownego z pozasłownym); 
mówimy wolno, wyraźnie, budujemy proste zdanie (czytelność przekazu); słuchamy 
cierpliwie, bardzo uważnie patrząc na usta (empatyczne słuchanie); nie wietrząc żad- 
nych podtekstów czy ukrytych intencji, staramy się zrozumieć, o co naprawdę cho-
dzi mówiącemu (życzliwa interpretacja); trudniejsze kwestie powtarzamy opisowo, 
innymi słowami, mówimy, co zrozumieliśmy i upewniamy się, jak zostaliśmy zro-
zumiani (informacja zwrotna)” (J. Pulikowski, Ewa czuje inaczej, Jerozolima, Poznań 
2001, s. 31).

co ułatwia i utrudnia porozumiewanie się?
W komunikacji często mieszają się czynniki sprzyjające i zakłócające jej dobry 

przebieg. W tabeli obok zostały wymienione nastawienia i zachowania wpływa-
jące na jakość komunikacji. Dotyczą one różnych form komunikacji: od krótkich 
komunikatów do długiej kłótni. Nie wszystkie są równie ważne, ale dla optymal-
nego porozumiewania się trzeba pracować nad każdym z nich. To od nas zależy, czy 
będą miały charakter jednorazowych, utrudniających zachowań (np. przerwanie 
komuś), czy staną się stałymi postawami zakłócającymi dobre porozumiewanie 
się (np. ciągłe przerywanie).

Warto także pamiętać, że z czynnikami utrudniającymi komunikację wiąże się 
paradoks polegający na tym, że często widzimy je u innych, a nie zauważamy u sie- 
bie, np. wyrzucamy innym, gdy nam przerywają itp., a jednocześnie sami to robimy 
i nie chcemy się do tego przyznać.
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pomaga w dobrej komunikacji przeszkadza w dobrej komunikacji

nastawienie na:
porozumienie, a nie wygranie potyczki słownej w dyskusji  
czy kłótni

wygranie, na to by za wszelką cenę moje było na wierzchu 
(jednak zwyciężamy wtedy pozornie, bo czy kiedykolwiek 
współmałżonek jest przeciwnikiem? Odnosząc takie „zwycięstwo” 
warto pomyśleć jak sami byśmy się czuli jako przegrani.)

drugą osobę i dobro, którego potrzebuje siebie i własne potrzeby

zrozumienie ocenianie drugiego

szczerość osiąganie celu, bez względu na prawdę

nieunikanie trudnych tematów uniknięcie trudnych tematów

zachowania w trakcie:
szanuję drugiego, niezależnie od tego, jakie w danym momencie 
mam nastawienie i emocje

nie szanuję drugiej osoby, jestem wobec niej grubiański,  
cyniczny, złośliwy, stosuję docinki, przytyki, przezwiska,  
obrażam, przeklinam, ośmieszam

używam wypowiedzi zaczynających się od „ja” zamiast „ty” często wypowiedź zaczynam od „ty”

staram się zrozumieć i szanować uczucia drugiego, 
rozumiem i kontroluję swoje uczucia

nie dbam o uczucia drugiego (brak empatii), 
wybucham emocjonalne

słucham uważnie i aktywnie nie koncentruje się i jestem pasywny

mówię otwarcie o uczuciach nie mówię o uczuciach (nie chcę, nie umiem)

zwracając komuś uwagę, staram się zaczynać od „ja”; wypowiadać 
delikatnie; dawać do zrozumienia, że moja wypowiedź wypływa  
z miłości i troski, a nie z chęci wywyższenia się czy poniżenia kogoś.

zwracam uwagę często w emocjach, niedelikatnie, atakująco, 
nie sposób odczytać moich intencji. Poza tym zdarza mi się robić 
to z chęci dowartościowania siebie i poniżenia drugiego.

przyjmuje uwagi i życzliwie wnikam w ich treść nie przyjmuje uwag, bronię się i atakuję

unikam ocen, osądów, oskarżeń drugiego,  
pouczania i moralizowania

dominuje u mnie ocenianie, osądzanie, oskarżanie połączone  
z pouczaniem i moralizowaniem (ocenianie jest niemal odruchową, 
nieuświadomioną reakcją).

oddzielam czyn od osoby (gdy potrzebna jest ocena moralna, 
ważne by dotyczyła czynu : „To jest według mnie niesprawiedliwe”, 
a nie człowieka „jesteś niesprawiedliwy”).

nie odróżniam oceny czynu od osądu człowieka

odróżniam uczucia od ocen oraz fakty od opinii nie odróżniam uczuć od ocen oraz faktów od opinii

staram trzymać się faktów nie trzymam się faktów, manipuluje nimi,  
polegam na plotkach, ocenach i interpretacjach

staram się wyrażać jasno i klarownie, czyli przekładać intencje  
i myśli na słowa i mowę ciała

nie mówię klarownie, ale zawile, niejednoznacznie, bez jasno wyra- 
żonych intencji. jednocześnie wymagam domyślania się: („Kochanie, 
ale nie możesz mi powiedzieć? / jak pomyślisz to dojdziesz do tego”). 
Nierzadko kończy się to tym, że druga strona błędnie odczyta i za- 
chowa się nieadekwatnie. Poza tym w przypadku braku jasnych 
komunikatów, druga strona może pomyśleć, że współmałżonek  
wie, czego oczekuję, ale złośliwie tego nie robi. Ponieważ intencji 
nie widać, ważne, by jasno je wyrażać: słowami lub gestami. Dobrze 
uczyć się sztuki jednoznaczności, by komunikat był na tyle jasny, 
żeby nie pozostawiał miejsca na domyślanie się i interpretacje.

nie manipuluję wypowiedziami (wyrywanie z kontekstu, przeina-
czanie albo też sugerowanie nie wprost „Nie wydaje Ci się, że Twoi 
rodzice zdziwią się na widok tak wyglądającego dywanu?”)

manipuluję wypowiedziami

nie szantażuję emocjonalne ani słownie stosuję szantaż: słowny – groźby lub branie na litość; 
emocjonalny – łzy.
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unikam kwantyfikatorów ogólnych „zawsze”, „nigdy” itp., np.: 
„Zawsze zachowujesz się jak twoja matka”, „Nigdy niczego nie po-

trafisz dobrze zrobić”. Zaszufladkowują one osobę do negatywnej 
kategorii, a przez to mogą bardzo ranić. Nie jest przecież tak, 
że ktoś jest zawsze zły lub nigdy dobry.

często stosuje zwroty „zawsze”, „nigdy”, za każdym razem,  
bez przerwy, w ogóle.

unikam słów „powinieneś”, „musisz” (używanie ich wiąże się czę-
sto z wywieraniem presji czy przymuszaniem. Może to budzić  
w odbiorcy opór jako ograniczanie wolności, zdenerwowanie, a na- 
wet agresję i wściekłość. Choć nierzadko stosujemy je, mając dobre 
intencje i traktując te wypowiedzi jako rady.

często używam słów „powinieneś”, „musisz” itp.

stosuję informacje zwrotne (tzw. feedback), np.: „Nie jestem pe-
wien, czy dobrze Cię zrozumiałem”, „Czy chodzi Ci o to, że...?”. Są to 
zwroty pomagające stwierdzić odbiorcy, czy dobrze zrozumiał to, 
co miał na myśli nadawca. W rozmowie jest wiele możliwości, by 
się nie zrozumieć. Dlatego warto używać takich sformułowań, gdy 
nie jesteśmy pewni lub nie rozumiemy, o co chodzi rozmówcy. gdy 
przerwiemy z takim zapytaniem, rozmówca może doprecyzować, 
skorygować lub potwierdzić interpretację odbiorcy. Brak informacji 
zwrotnych może prowadzić do wielu nieporozumień.

nie stosuje informacji zwrotnych (tzw. feedback)

nie wynoszę się ponad drugą osobą (mogę nie mieć racji, nie mo-
ralizuje, nie pouczam, dialoguje, dzielę się, a nie wykładam, jak jest)

mam postawę wyższości (ja zawsze mam rację, moralizuje, pouczam, 
nie dialoguje, nie dzielę się, stwierdzam autorytatywnie, jak jest)

nie narzucam swojego zdania lub woli narzucam swoje zdanie lub swoją wolę np. w formie rozkazu 
(„Wyłącz telewizor” zamiast „Czy mógłbyś wyłączyć TV”).

nie mam na wszystko gotowej odpowiedzi, słucham w otwarty spo-
sób, nie odpowiadam pochopnie i bez zastanowienia 

mam na wszystko gotową odpowiedź, niezależnie od tego, co 
usłyszę, ripostuję bez głębszego zastanowienia („szybciej mówi 
niż myśli”, dlatego często żałuje słów, zaraz po ich wypowiedzeniu)

słuchając, zastanawiam się, co odpowiedzieć zamiast słuchać, w trakcie rozmowy obmyślam swoją obronę  
lub ripostę

staram się skupiać i wracam, gdy uciekną mi myśli nie skupiam uwagi („słucha jednym uchem”),  
rozpraszam się, myślę o czymś innym

pozwalam wypowiedzieć się do końca przerywam/wcinam się, nie pozwalam wypowiedzieć się do końca

nie umniejszam, ani nie wyolbrzymiam umniejszam i wyolbrzymiam

nie zmieniam tematu zmieniam temat

słucham całościowo i nie czepiam się potknięć słownych słucham wyrywkowo, łapię za słówka

nie zakładam złych intencji doszukuję się złych intencji, a nie dobrej woli

nie szukam drugiego dna często doszukuje się drugiego dna

nie analizuję niepotrzebnie i zbyt drobiazgowo przesadnie, drobiazgowo analizuję, („dzieli włos na czworo”)

nie nastawiam się ani na „tak”, ani na „nie” jestem niemal zawsze, z zasady na „nie” lub na „tak”

uważam na słowa, żeby nimi nie ranić świadomie ranię słowami (wyciągam sprawy z przeszłości, słabości, 
uderzam w rodzinę współmałżonka, przeklinam). Mamy przy 
sobie zawsze kartę z listą haków, też na rodzinę. I nią gramy jak 
dżokerem, który w każdych okolicznościach daje nam przewagę.

szanuję intymność, nie wypytuję, nie naciskam wbrew woli wypytuję, naciskam na udzielenie odpowiedzi

umożliwiam drugiemu odpowiedzieć na moje słowa wypowiadam swoje i wychodzę, nie pozwalając drugiemu  
odpowiedzieć

sam podejmuję także trudne tematy sam nie podejmuję potrzebnej rozmowy (boję się odrzucenia, oceny)

nie odmawiam rozmowy odmawiam rozmowy (wychodzę z pokoju, domu, milczę, zajmu-
ję się czymś innym)

mową ciała nie okazuję obojętności, lekceważenia, 
braku zainteresowania itp.

mową ciała pokazuje obojętność, lekceważenie, 
brak zainteresowania itp.

(Por. j. grzybowski, Przed wami małżeństwo, s. 97, A. Zaremba, B. Zaremba: Szkoła miłości, czyli jak po ślubie nie być samotnym?, s. 124–160)
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ważne role w komunikacji:

•	 Okoliczności 
Porozumiewamy się zawsze w jakichś okolicznościach. Wiele z nich może 
utrudniać, zniekształcać czy uniemożliwiać naszą komunikację. Dzieje się 
tak, gdy pojawiają się różne zakłócenia, np.: pośpiech, nerwy, zmęczenie, ha-
łas, ktoś przeszkadza, mamy złe samopoczucie itp. Na ile to możliwe, trzeba 
starać się tych zakłóceń unikać lub je minimalizować. Warto zadbać więc  
o dobry moment i właściwe miejsce komunikacji.

•	 Uczucia w komunikacji
Uczucia odgrywają niezwykle istotną rolę w przekazywaniu i odbiorze komu- 
nikatów. Mogą je wspomagać lub deformować. Są jednym z najtrudniejszych 
elementów komunikacji, ponieważ mogą przejąć nad nią kontrolę. Gdy się 
im poddajemy, sprawiają, że albo się zamykamy, albo komunikujemy się nie 
tak, jak byśmy chcieli i nie to, co byśmy chcieli. W opanowaniu uczuć, by słu-
żyły dobrej komunikacji, przeszkadza nam także to, że na co dzień mamy pro- 
blemy m.in. z:
→  n a z y w a n i e m  u c z u ć
O ile odpowiedź na pytanie „Jak się czujesz?” jest zazwyczaj prosta, to już 
na pytanie „Co czujesz?” jest diametralnie trudniejsza. Sprawę komplikuje też 
słaba znajomość słownika uczuć oraz przyporządkowanie odczuwanych sta-
nów do konkretnych uczuć.
→ r o z m o w ą  o  u c z u c i a c h
W rozmowie o uczuciach przeszkadza często brak ich znajomości, ale także 
wstyd, nieumiejętność, brak doświadczenia, obawa przed zranieniem.

→ w y r a ż a n i e m  u c z u ć
W wyrażaniu uczuć popadamy nierzadko w skrajności: zamknięcie się lub 
niekontrolowane, nieadekwatne do sytuacji wybuchy. Pierwsza z nich może 
skutkować kumulacją i odłożonymi w czasie niekontrolowanymi wybuchami, 
natomiast druga, może prowadzić do kłótni, konfliktów i kryzysów.

ii. dialog stylem po[rozum]iewania się
codzienne rozmowy

Wśród różnych form komunikacji (dzielenie się, dyskusja, kłótnia itp.) dialog jest 
czymś podstawowym. Jest konieczny, by miłość powstała – bo głównie dzięki niemu 
się poznajemy; by się rozwijała – bo w rozmowie wyrażamy miłość i uczymy się 
jej; w końcu by przetrwała – bo dialog jest podstawą rozwiązywania trudności.

Jeśli więc jest tak istotny, to najlepiej uczynić go stylem życia, umiejętnością, po 
którą będziemy naturalnie sięgać we wszelkich sytuacjach. 

Dlatego, jeśli w Waszych domach „się nie rozmawiało”, warto postanowić sobie, że u Was 
dialog, a nie kłótnia czy cisza, będzie codziennym stylem porozumiewania się. Dzięki nie-
mu, będziecie żyć razem, a nie „obok” siebie.
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trudności w dobrym dialogu
Rozmowa jest niezastąpionym dobrem dla związku. Pomaga w niej stosowanie 

zasad komunikacji. Jednak już w narzeczeństwie i potem w małżeństwie zdarzają 
się z nią poważne trudności: nieporozumienia, kłótnie, rzadkie i płytkie rozmowy 
itp. Dochodzi do nich m.in. z takich powodów:

1.  W wielu naszych domach pogłębione rozmowy są rzadkie. Dialogi ograniczają 
się niemal do komunikatów technicznych dotyczących codziennego funkcjono-
wania (zakupy, posiłki itp.). Mało dzielimy się swoimi przeżyciami i przemyśle- 
niami. Jeżeli rodzice nie rozmawiali ze sobą, to najpewniej nie umieli rozmawiać 
z nami. Nie zachęcali do opowiadania o naszych sprawach (uczuciach, potrzebach, 
kłopotach, radościach itp.) Naturalna potrzeba rozmowy została więc wyciszona.

I jeżeli nie nauczyliśmy się rozmawiać od kogoś innego niż rodzice, to praw-
dopodobnie nie umiemy rozmawiać ze sobą. A jeśli tak jest, to najpewniej nie 
będziemy też umieli rozmawiać i z dziećmi. I tak może trwać międzypokolenio-
wa nieumiejętność dobrej rozmowy.

2.  Mamy ubogi słownik dotyczący uczuć i potrzeb, stąd także trudności z nazywa-
niem naszego świata wewnętrznego. Poza tym rzadko zastanawiamy się nad sobą 
głębiej: nad swoimi zachowaniami, reakcjami, przeżyciami oraz ich przyczyna-
mi i konsekwencjami. Brak rozmów o uczuciach i ograniczony własny świat prze- 
żyć, zastępujemy plotkami, oglądaniem i czytaniem o życiu innych ludzi.

3. Trudno jest nam się czymś podzielić z drugą osobą lub jej wysłuchać, by nie 
wzbudzić emocjonalnej dyskusji czy kłótni.

4. Nie rozumiemy różnic w komunikacji wynikających z płci i obwiniamy się o nie.

5. Nierzadko w związku mamy różne temperamenty, a więc i style rozmowy. Za-
miast to zaakceptować, zarzucamy sobie niewłaściwy sposób dialogowania. Czę-
sto też zamiast pracować nad niewłaściwymi reakcjami, np. choleryk – by nie 
wybuchał, flegmatyk – by nie zanudzał, usprawiedliwiamy je temperamentem.

6. Przechodząc z narzeczeństwa do małżeństwa, mimo iż wspólnych spraw jest 
więcej, paradoksalnie głębokiego dialogu może być mniej. Dzieje się tak, gdy 
koncentrujemy się na kwestiach organizacyjnych, prowadzeniu domu, a nie na 
tym, co się dzieje między nami.

7. Nie mamy zbytnio o czym rozmawiać, bo się nie rozwijamy, nie mamy zain-
teresowań.

potrzeba dialogu
Na początku bycia razem najczęściej odczuwamy potrzebę częstego rozma-

wiania ze sobą. Dialog jest wtedy czymś naturalnym, łatwiejszym i ciekawszym, 
bo dopiero się poznajemy. Później może go przytłumić natłok codzienności. Poza 
tym braki czy trudności w komunikacji usprawiedliwiamy tym, że przecież się już 
dobrze znamy; że rozumiemy się bez słów. Jednak obiektywna potrzeba codzien-
nego dialogu nie znika, bo jest on konieczny, by rozwijała się miłość. Niezbędna 
jest więc decyzja, że choć nie odczuwamy potrzeby rozmów, to dla dobra związku, 
małżeństwa czy rodziny, będziemy je systematycznie prowadzić.
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możliwe skutki niskiej jakości dialogu małżeńskiego
Rzadkie rozmowy i niska ich jakość osłabiają siłę więzi małżeńskiej, część spraw 

jest wówczas nierozwiązanych, przez co mogą stać się zapłonem konfliktów i kryzy-
sów. Daje to także pole do wchodzenia w niewłaściwe relacje z osobami, które są 
otwarte na rozmowę. A to grozi tym, że w najlepszym wypadku przyjaciel czy rodzic 
stają się bliżsi niż współmałżonek. W najgorszym wariancie, możemy zakochać się 
w osobie, która w przeciwieństwie do współmałżonka, wysłucha i zrozumie.

najlepsza forma dialogu – empatyczne rozmowy
Empatyczny dialog jest najbardziej potrzebną metodą dobrego porozumiewania 

się w związku. Jesteśmy w nim skierowani na drugiego, jego emocje i potrzeby do-
bra oraz wyrażamy i kontrolujemy swoje uczucia. Takie rozumienie i szacunek do 
emocji rozmówcy i własnych wymaga ćwiczenia w sobie empatii.

Zbliżanie się do siebie w związku łączy dzięki odkrywaniu tego, co mamy wspól-
ne. Jednak wtedy „zbliżają się do siebie” jednocześnie i wasze różnice, powodując 
kłótnie, konflikty i kryzysy. Empatyczny dialog jest także formą radzenia sobie z taki-
mi sytuacjami i pomocą w tym, by różnice wzmacniały, a nie niszczyły więź.

Oto przykład empatycznej i nieempatycznej rozmowy:

Ona: Pokłóciłam się dziś mocno z moją najlepszą przyjaciółką.
On (empatycznie): Bardzo mi przykro, to musi być dla Ciebie bolesne. 
On (nieempatycznie): I po co się tym tak przejmujesz?!

Ona: Bardzo mi zależy na niej i jej przyjaźni.
On (empatycznie): Wiem, jak ona jest dla Ciebie ważna.
On (nie empatycznie): Daj spokój, ona wcale nie jest taka wspaniała.

Ona: Muszę jak najszybciej się z nią pogodzić.
On (empatycznie): Bardzo ładnie z Twojej strony, że chcesz pierwsza wyciągnąć 

do niej rękę.
On (nieempatycznie): Zupełnie nie rozumiem, dlaczego Ci tak na tym zależy.

Z jednej strony mamy empatyczną osobę, która rozumie wagę problemu i siłę 
wiążącego się z tym przeżycia. Dzięki temu druga osoba, czuje się rozumiana. Z dru-
giej strony jest osoba, która lekceważy wagę problemu i nie chce uznać subiektyw-
nego znaczenia tej sytuacji. Deprecjonuje i zaprzecza uczuciom drugiej osoby. Jedna 
rozmowa kończy się więc porozumieniem. Druga, poczuciem frustracji z niezro-
zumienia albo kłótnią.

W takiej empatycznej rozmowie szczególnie należy unikać: oceniania, upomi-
nania, pouczania, litowania się, „taniego” pocieszania, udzielania niechcianych rad, 
deprecjonowania problemu i uczuć, licytowania się na problemy itp. Natomiast 
trzeba stosować się do zasad dobrej komunikacji, wśród których ważną rolę odgry-
wają m.in.: A. Komunikacja „Ja”; B. Aktywne słuchanie; C. Wskazania sformuło-
wane w tzw. Komunikacji Bez Przemocy. Przyjrzyjmy się im bliżej:

A. Komunikacja „Ja”
W empatycznym dialogu przeszkodą często są komunikaty zaczynające się od 

sformułowań „Ty”, np. „Jesteś bałaganiarzem”, „Ty zawsze robisz mi na złość”. Współ-
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małżonek najczęściej czuje się wtedy oskarżony i odpowiada obroną: „Opowiadasz 
głupoty”, lub kontratakiem: „Sama jesteś taka, jak mi zarzucasz” albo: „A Ty we 
wszystkim radzisz się mamusi”. Dlaczego tak się dzieje, nawet jeśli mamy rację? 
Bo forma oceny, oskarżenia, zarzutu sprawia, że druga osoba czuje się atakowana  
i niemal automatycznie uruchamia to w niej silne emocje. Pod ich wpływem odpo-
wiada więc atakiem na atak, obroną albo rezygnuje z rozmowy. 

Komunikowanie czegoś w formie oskarżenia nie sprzyja reakcji w stylu: „No 
tak, masz rację. Zachowałem się głupio. Niech chciałem Cię dotknąć. Przepraszam”. 
Czyli refleksji nad tym, że może jednak to prawda, co mi zarzucasz i że powinnie-
nem/am przeprosić, czy zmienić zachowanie. Dlatego, gdy tylko to możliwe, war-
to w takich sytuacjach zaczynać wypowiedź od „ja”, a nie od „ty”. Zamiast: „Lekce- 
ważysz mnie, samemu wybierając dla nas miejsce na wakacyjny wyjazd”, można 
powiedzieć: „Poczułam się dotknięta, gdy zrobiłeś to beze mnie”. Wtedy skupiamy 
się na danej sytuacji i na tym, co ona w nas wywołała, a nie na drugiej osobie.

K o m u n i k a t „Ty”: skoncentrowany jest na drugiej osobie i często formułowa-
ny i odbierany jak: atak, ocena, oskarżenie, moralizowanie, rozkazywanie.

K o m u n i k a t „Ja”: skupia na mówiącym i jego przeżyciach, odczuciach, po-
trzebach.

B. Aktywne słuchanie
Ważnym elementem empatycznego dialogu jest aktywne słuchanie. Jego podsta-

wą jest postawa otwartości i wrażliwości na drugą osobę, wyrażająca się w chęci pełne-
go wysłuchania i zrozumienia. Wynikają z niej konkretne zachowania w rozmowie 
polegające m.in. na:

•	 skupieniu uwagi na drugiej osobie i tym, co mówi
•	 potwierdzaniu, że się usłyszało komunikat
•	 niewyprzedzaniu myśli mówiącego 
•	 delikatnym zachęcaniu do mówienia
•	 wykazywaniu zrozumienia
•	 nazywaniu uczuć autora wypowiedzi

(Zob. A. i B. Zarembowie, Szkoła miłości, czyli jak po ślubie nie być samotnym?, s. 130).

C. Komunikacja Bez Przemocy
Bardzo pomocne w empatycznym dialogu, ale także w rozwiązywaniu trudności 

(konfliktów), jest stosowanie zasad sformułowanych przez Marshalla Rosenberga  
w tzw. Komunikacji Bez Przemocy (Nonviolent Communication (ang.) – NVC).

Jest to metoda, która tworzy klimat wzajemnego szacunku oraz zrozumienia 
emocji i potrzeb dobra własnych oraz drugiej osoby. Takie porozumiewanie się au-
tor nazywa j ę z y k i e m  ż y r a f y  (symbol empatii). 

Jednak zamiast tego, często stosujemy przemoc werbalną, krzywdzącą i tworzą-
cą między ludźmi mur (złość, milczenie, gniew itp.). Używanie takiej komunikacji 
nazywa j ę z y k i e m  s z a k a l a  (symbol przemocy).

W tej metodzie język ocen, oskarżeń, pouczeń, rozkazów, krytyki zamieniamy 
na język empatii i zrozumienia.

Przykładowy empatyczny dialog wg zasad NVC wygląda następująco:

ć w i c z e n i e  

Przekształcanie
komunikatów
„Ty” na  „ja”
(s. 124)
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1. spostrzeżenie: Widzisz czyjeś działanie i powstrzymujesz się od oceny czy 
osądu (pozytywnego lub negatywnego), np. narzeczony/a spóźnia się na spotkanie, 
a Ty nie wiesz dlaczego, ale nie krytykujesz go/jej od razu. 

2. uczucia: Mówisz o tym, co teraz czujesz wobec takiego postępowania, za-
miast automatycznie je ocenić w stylu: „Nie szanujesz mnie”, „Ty zawsze się spóź-
niasz”, „Jesteś nieczuły/a”. Mówisz więc zamiast tego o uczuciach, jakie wzbudza  
w Tobie takie zachowanie: „Niepokoiłam się, gdy nie przychodziłeś na czas”, „Kie-
dy nie przyszedłeś na umówioną godzinę, bałam się, czy coś Ci się nie stało” itp.

3. potrzeby: Stwierdzasz, jakie Twoje potrzeby stoją za tymi przeżywanymi 
uczuciami: „Chciałabym, żebyśmy trzymali się ustalonych terminów” (potrzeba po-
rządku, punktualności, bezpieczeństwa). 

4. Prośby: Zwracasz się z prośbą (nie żądaniem): „Proszę Cię, żebyś dawał mi 
znać, gdy coś Cię zatrzyma”.

Inny przykład: narzeczona omawia z mamą wasze osobiste sprawy. Reakcja  
w języku żyrafy: (1.) Kiedy omawiasz ze swoją mamą nasze osobiste sprawy.  
(2.) Czuję się lekceważony. (3.) Chciałbym, żebyśmy razem rozmawiali na takie te-
maty. (4.) Proszę Cię, żebyś nie opowiadał jej tylu szczegółów z naszego prywat-
nego życia.

jakie formy porozumiewania się są jeszcze konstruktywne?
•	 Mądra dyskusja

Dyskusja polega głównie na wymianie argumentów i przekonywaniu do 
swoich racji. Jeśli odbywa się kulturalnie, zgodnie z zasadami, efektem jest spokoj-
ne pozostanie przy swoich stanowiskach lub przekonanie się do racji drugiego. 

Jednak, gdy pewność swoich racji i intencja przekonania drugiej osoby są 
bardzo silne, wtedy z wymiany argumentów możemy niepostrzeżenie przejść 
na walkę na nie. Nierzadko kończy się to kłótnią, poobrażaniem się na siebie i ci-
chymi dniami, ale czasem może przekształcić się w kryzys.

•	 Dzielenie, które łączy
Zdarzają się sytuacje, gdy przeżywamy coś pięknego lub trudnego, ale nie 

chcemy o tym dyskutować, spierać się, a nawet rozmawiać. Naszą podstawową 
potrzebą jest wtedy wypowiedzenie tego, podzielenie się tym. I gdy się dzielimy, 
oczekujemy przede wszystkim aktywnego słuchania i zrozumienia, a nie ocenia-
nia, dyskutowania czy doradzania (chyba że ktoś o to wyraźnie prosi). Ważne 
jest zrozumienie, że jeśli drugi zaczyna się z nami czymś dzielić, to znaczy, że 
intensywnie coś przeżywa i potrzebuje, byśmy byli obok. Najlepiej jest wtedy 
dać takie wsparcie, jakiego druga osoba oczekuje, a nie takie, jakie my byśmy 
chcieli jej dać. Dzielenie się pomaga w zmniejszeniu napięcia, w lepszym zro-
zumieniu siebie i sytuacji oraz w efekcie zbliża też do siebie.

•	 Zwracanie uwagi
Wielką sztuką jest umiejętne wyrażenie swojego zdania, które jest inne,  

a także taktowne zwrócenie drugiemu uwagi.
Aby było najbardziej skuteczne, powinno mieć: 
– odpowiednią formę: chodzi o takie formułowanie problemów, żeby to  
  one były w centrum uwagi, a nie druga osoba. 
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– jasno wyrażoną, dobrą intencję: musi być wiadomo, że to, co mówię, wynika  
  z miłości, troski, szacunku, a nie z chęci odreagowania, zwyciężenia, poni- 
  żenia, wykazania swojej racji itp.

Przyjmowanie uwag 
Gdy ktoś nam zwraca uwagę, dobrze przyjąć otwartą i życzliwą postawę. 

Polega ona na nie doszukiwaniu się z gruntu złych intencji i przypisywaniu dru-
giemu, że nas atakuje lub poucza. Poza tym na uczciwej refleksji nad tym, co 
druga osoba mówi i ile jest w tym racji. Dzięki temu możemy dostrzec w sobie 
coś, czego sami nie widzimy. Natomiast, jeśli ktoś nie ma racji w swojej opinii, 
bo my wiemy, że jest inaczej, to pewni swojej racji, możemy na to spokojnie 
zareagować.

Skarga
Można spotkać się z opinią, że zwracanie uwagi lepiej zastąpić skargą. Teo-

retycznie skarga nie ma charakteru osobistego ataku, oceny, oskarżenia, ale do-
tyczy problemu. Jednak wydaje się, że jej poważną ułomnością jest to, że bardzo 
łatwo może zostać odczytana jako ukryta ocena i nierzadko rzeczywiście nią 
jest, np. „Ciągle się wszędzie spóźniamy” (w domyśle: „z Twojej winy”).

dialog małżeński
Oprócz przyjęcia codziennego stylu dialogu: dużo i często rozmawiamy; oma-

wiamy sprawy na bieżąco, warto także wprowadzić systematyczny i przygotowany 
dialog małżeński. Może on być podsumowaniem np. tygodnia czy miesiąca. Jest 
ważnym sposobem okazywania sobie miłości. Ale też formą rozwiązywania trud-
ności, które może na co dzień omawiamy pobieżnie albo padają tylko podczas 
kłótni. Wtedy jakość ich omówienia i rozwiązania może być drastycznie obniżona 
wpływem emocji.

Przykładowa forma dialogu małżeńskiego:
przygotowanie:
M i e j s c e  – takie, w którym czujemy się dobrze i zapewnia intymność.
C z a s  – systematycznie raz w tygodniu czy miesiącu, ale zwracając uwagę 

na okoliczności i samopoczucie, gdyż nie jest dobrze, by był realizowany na siłę.
przebieg:
M o d l i t w a  – uświadomienie sobie, że Bóg jest z nami podczas tej rozmowy. 

Podziękowanie Mu za czas od ostatniego dialogu i poproszenie o dobry prze- 
bieg obecnego.

D z i e l e n i e  s i ę – mówimy współmałżonkowi o naszym przeżyciach ostat-
niego czasu (tygodnia, miesiąca). Druga osoba słucha empatycznie i aktywnie. Na-
stępuje zamiana ról i dzieli się współmałżonek.

D i a l o g  – rozmawiamy, wyjaśniając sobie sprawy, dopytując, podejmując 
decyzje itd.

M o d l i t w a – dziękujemy, prosimy, przepraszamy i uwielbiamy Boga. 

jeśli jednak mamy problem z przyjmowaniem uwag: bardzo nas dotykają, z gruntu 
je odrzucamy, bronimy się i atakujemy, to warto zastanowić się z czego to wynika, 
np.: poczucia wyższości lub niższości, kompleksów, zranień itp.
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[Appendix]

doświadczona komunikacja
W związkach, które są już doświadczone („dotarte”), kłótnie i konflikty często 

bardziej zależą już od woli osób, które mogłyby się powstrzymać, ale jednak je 
rozpoczynają, niż od braku umiejętności komunikacyjnych:

•	 Z czasem przychodzi coraz większa sprawność odróżniania spraw drobnych 
od ważnych. I gdy mamy dobrą wolę, na te drobne „machamy już ręką”. Gdy 
dobrej woli nie ma, jest odwrotnie: machamy ręką, ale podczas kłótni o spra-
wy drobne, które wynosimy do miana wielkich problemów.

•	 Z czasem przychodzi też coraz większa umiejętność rozpoznawania punktów 
zapalnych potencjalnych konfliktów („pól minowych”). I gdy mamy dobrą wolę, 
omijamy je. Gdy jej nie ma, specjalnie brniemy na pole minowe i doprowa-
dzamy do wybuchu awantury.

•	 Z czasem lepiej znamy wrażliwe sfery ukochanej osoby, te w których ma więk-
szą podatność na zranienia. I gdy mamy dobrą wolę, coraz rzadziej ją ranimy. 
Gdy dobrej woli nie mamy, wykorzystujemy tę wiedzę, do zadawania jeszcze 
większych ran.

przegadać czy przemilczeć?
Nierzadko na początku związków „kruszymy kopie”, „robimy aferę”, „wywołuje-

my wojnę” o rzeczy nieistotne albo niezależne od nas. Osłabiamy przez to więź  
i zakłócamy dobrą atmosferę w relacji. Dlatego w czasie narzeczeństwa i na począt-
ku małżeństwa trzeba nauczyć się rozeznawać, które różniące nas sprawy są:

•	 do zmiany, przepracowania, np.: cynizm, częste przeklinanie, zachowania 
egoistyczne, nieempatyczne itp.

•	 do zaakceptowania (przymknięcia oka, pominięcia milczeniem, machnięcia 
ręką, ugryzienia się w język), np.: sposób układania naczyń w zmywarce, skła- 
dania ubrań, słania łóżka itp.

Jednym ze znaków pokazujący nam, czy przemilczeliśmy to, co rzeczywiście nie-
istotne, jest fakt, że szybko o tym zapominamy i nie pozostają w nas ślady emocjonalne. 

Natomiast jeśli przemilczymy to, co ważne, często wraca to w myślach i powo-
duje reakcje emocjonalne, np. złość, smutek, żal. Bo to, co niezałatwione wciąż od- 
działuje, nie pozwala cieszyć się w pełni codziennością i jest w stanie odebrać nam 
radość nawet najpiękniejszych chwil. Dlatego tak istotne jest, by nie zostawiać nie-
rozwiązanych ważnych spraw: czy to dla świętego spokoju; ze strachu; przez nie-
umiejętność rozmowy; ze źle rozumianej miłości; z obawy, żeby drugiemu nie zro- 
bić przykrości (np. lubi góry, więc nie powiem, że wolę morze) itp.

różnice w stylach komunikacji

Chcąc dobrze się komunikować i unikać niepotrzebnych kłótni, zawsze trzeba brać 
pod uwagę różnice w stylu porozumiewania się drugiej osoby wynikające z jej płci 
i temperamentu. A zatem z tego, co naturalne i na co mamy ograniczony wpływ.
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•	 „Babskie gadanie”
Doświadczenie pokazuje, że kobiety mają piękną, naturalną potrzebę dzielenia 

się swoimi przeżyciami, które towarzyszyły wydarzeniom, mówienia o nich i wy-
rażania ich. A także opowiadania szczegółów, które choć nie dotyczą istoty sprawy, 
są subiektywnie dla nich istotne, gdyż wiążą się z nimi przeżycia. Bardzo potrze-
bują więc wysłuchania.

Reakcją mężczyzn na tę cechę komunikowania się kobiet jest często brak go-
towości do słuchania, „usprawiedliwiona” stwierdzeniem, że przecież to tylko takie: 

„babskie gadanie”, „trajkotanie”, „kobiece wynurzenia” itp. Unikanie słuchania może 
jednak nawet rozbić małżeństwo. Bo jeśli tej potrzeby nie zaspokaja współmałżo-
nek, kobieta sama często szuka kogoś, kto ją wysłucha. Pół biedy, gdy znajdzie 
się do tej roli przyjaciółka, mama, koleżanka z pracy. Może się jednak zdarzyć, że 
trafi na mężczyznę, który będzie rozumiał, jak ważne jest wysłuchanie kobiety.  
Ten – na początku nie mając nawet intencji zdobycia kobiety – będzie słuchał i roz-
mawiał. Jednak skutek tych spotkań może być bardzo zły. Ale może też znaleźć się 
taki mężczyzna, który od początku będzie chciał zdobyć kobietę. I tu niemal na 
pewno się to źle skończy. Z pozoru więc niewinne niesłuchanie („bo to jest tylko 
takie babskie gadanie”), może stać się drogą do małżeńskiej i rodzinnej tragedii.  

•	 „Męska lakoniczność”
Mężczyźni częściej niż kobiety z mniejszym zaangażowaniem emocjonalnym 

mówią o faktach i przeżyciach z nimi związanych. Nierzadko mają jednocześnie 
dwie cechy, które nie służą dobremu dialogowi: nieumiejętność słuchania kobiety, 
gdy mówi o swoich przeżyciach i lakoniczność mówienia.

Często ograniczają swoje wypowiedzi do koniecznego według nich minimum. 
I trzeba wiedzieć, że nie wynika to najczęściej ze złej woli, ale bardziej z naturalnych 
uwarunkowań. 

Dlatego dużym błędem może okazać się wywieranie presji na mężczyznę, by 
nie tylko empatycznie wysłuchał, ale i szczegółowo opowiadał o swoich przeży- 
ciach. To także może doprowadzić do poważnych kryzysów w małżeństwie. Nie jest 
przecież dobrze, gdy mąż żyje pod ciągłą presją, że czegoś w stopniu oczekiwanym 
przez żonę nie robi, a żona – z błędnym odbiorem jego minimalizmu jako lekcewa-
żenia jej, ukrywania czegoś (np. romansu) albo nawet braku miłości.

komunikacja a temperament
Różne style komunikacji wiążą się także z temperamentami. Ogólnie można 

stwierdzić, że ekstrawertycy (sangwinicy, cholerycy) mają większą łatwość nawią- 
zywania kontaktu i liczniejsze znajomości. Komunikują się też bardziej dynamicznie, 
ale częściej też są wybuchowi, co sprzyja powstawaniu kłótni. Natomiast intro- 
wertykom (flegmatycy, melancholicy) kontakt sprawia większą trudność i potrze-
bują więcej czasu, by się otworzyć. I choć nawiązują mniej bliskich relacji, to są one 
częściej głębokie. Osobom o takich temperamentach łatwiej też komunikować się 
w sposób bardziej łagodny i wyważony.

komunikacja niewerbalna
Ważnym elementem komunikacji jest także to, czego nie wypowiadamy, ale 

pokazujemy. Natężenie i tonacja głosu, gestykulacja, spojrzenia, mimika twarzy, 
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kontakt fizyczny, postawa ciała, odległość między rozmówcami, dźwięki (np.: wes-
tchnienia, mruczenie, szloch, płacz, śmiech) to elementy, którymi wyrażamy wiele 
różnych komunikatów. Dlatego trzeba zdawać sobie sprawę z tego, co mówimy dru-
giemu naszym ciałem.
style percepcji

Pomocne jest także rozpoznanie u siebie i u drugiej osoby dominującego sposobu 
odbioru komunikatów (stylu uczenia się): czy jestem wzrokowcem, słuchowcem, do- 
tykowcem, kinestetykiem. Może to rodzić bardzo konkretne nieporozumienia. Gdy 
np. narzeczony jest słuchowcem, a narzeczona wzrokowcem, On często mówi, nie 
patrząc na nią, a Ona się oburza, że ją lekceważy. Dlatego konieczne jest uczenie się, jak 
komunikuje się drugi, zrozumienie wzajemne i szacunek, by ta ewentualna inność, 
służyła rozwojowi relacji.

Więcej na: www.najwiekszajestmilosc.pl/jakdobrzesiekomunikowac
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spotkanie piąte: jak dobrze się [komuni]kować?

Ćwiczenie
Przekształcanie komunikatów „Ty” na „Ja”:

Zmień zdania zaczynające się od „Ty”, zachowując ich treść, na zaczynające się od „Ja”:

[Ty] zawsze zapominasz o tym, co jest dla mnie ważne. 
[Ja] …
[Ty] lekceważysz mnie. 
[Ja] …
[Ty] nigdzie mnie nie zabierasz.  
[Ja] …
[Ty] nie szanujesz mnie w towarzystwie. 
[Ja] …

z a da n ia  d o  d om u  p o  piąt ym  sp ot ka n i u

Ćwiczenie 
Przyjmowanie uwag

Porozmawiajcie posługując się poniższymi pytaniami:
•	 Jak przyjmujesz moje uwagi: bronisz się, kontratakujesz, a może życzliwie 

wnikasz w ich treść i jesteś za nie wdzięczny/a?
•	 Jak powinienem/am wypowiadać swoje uwagi, żeby nie były odbierane jako 

atak i raniące oraz żebyś łatwiej je przyjął/przyjęła?
•	 Jakich uwag powinienem/am unikać, bo jest to według Ciebie czepianie się?

Ćwiczenie 

Reakcje w chwilach nieporozumień

Opisz drugiej osobie, jak widzisz swoje zachowanie w sytuacji nieporozumień:
1. Gdy dochodzi do nieporozumienia z Tobą, stosuje takie dobre zasady porozumie- 

wania się, jak:

2. Gdy dochodzi do nieporozumienia z Tobą, łamię takie zasady dobrej komuni-
kacji, jak:

3. Powinienem/am, szczególnie pracować nad:…, ponieważ…         
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Zamieńcie się rolami.

Ćwiczenie 
Nieprawdziwe uogólnienia

1. Napisz przynajmniej trzy zwroty, w których używasz wobec drugiej osoby uogól-
nień typu: „zawsze”, „za każdym razem”, „nigdy”, „w ogóle”, np. „Zawsze musisz 
postawić na swoim”.
•	  
•	  
•	  

2. Porównajcie swoje odpowiedzi.
3. Postarajcie się razem przekształcić te zdania, unikając uogólnień i stosując wypo-

wiedzi zaczynające się od „ja’’.

Ćwiczenie
Poznawanie i nazywanie uczuć

Pozytywne uczucia
1. Podziel się z drugą osobą sytuacją, która wydarzyła się między Wami ostatnio 

i wzbudziła w Tobie przyjemne uczucia. Postaraj się wymienić przynajmniej trzy 
z nich.

2. Następnie druga osoba z pary wymienia uczucia, jakie wzbudziła w niej ta przed-
stawiona sytuacja.

3. Zamieńcie się później rolami.

Negatywne uczucia
1.  Opowiedz drugiej osobie sytuację, która wydarzyła się między Wami ostatnio i wzbu- 

dziła w Tobie nieprzyjemne uczucia. Postaraj się wymienić przynajmniej trzy z nich.
2. Następnie druga osoba z pary wymienia uczucia, jakie wzbudziła w niej ta opowieść.
3. Zamieńcie się rolami.

Ćwiczenie 
Empatyczny dialog

•	 Przeczytajcie o podstawach empatycznego dialogu (s. 117–119), a następnie 
porozmawiajcie na wybrany temat z poszanowaniem zasad dobrej komuni-
kacji i akcentem na aktywne słuchanie i komunikaty „Ja”. 

•	 Najpierw mówi jedna osoba, a potem zamieńcie się rolami (5–15 min.).
•	 Na koniec, posługując się np. tabelą zasad dobrej komunikacji (s. 113–114), 

przeanalizujcie, czy stosowaliście się nich.

Przykładowy temat: Porozmawiajcie o sytuacji, która była dla jednej z osób ostat-
nio trudna, np. w domu, w pracy itp.
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Szóste spotkanie

Pokonać kryzys
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Szóste spotkanie 
pokonać kryzys

i. reagować na problemy
ii. meandry kryzysów

iii. pokonywanie kryzysów małżeńskich

i. reagować na problemy 

Te trzy słowa, które mogą pomóc przeżyć życie małżeńskie, w którym występują 
trudności, to: proszę, dziękuję i przepraszam

(Papież Franciszek)

od kłótni do kryzysu
Choć bardzo byśmy tego chcieli, to jednak nie istnieją związki, w których nie 

ma problemów. Ale nie ma też takich trudności, których by nie można było poko-
nać. Dlatego niezwykle istotne jest reagowanie na nie w taki sposób, aby nie dopro-
wadzać do konfliktów i kryzysów.

Bardzo często jednak na to, co trudne, reagujemy kłótnią zamiast rozmową.  
A gdy ta nie zakończy sporu i sytuacja niezgody przedłuża się, wchodzimy w etap 
trwania w konflikcie (conflictus (łac.)– zderzenie). Sytuacja staje się wtedy bardzo 
poważna i grozi istotnymi konsekwencjami. Jeśli taki konflikt trwa i sami nie umie-
my go rozwiązać, związek przeżywa kryzys.

przyczyny kłótni, konfliktów, kryzysów
Można wskazać wiele spraw, na które reagujemy kłótnią, oraz wpływających 

na prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji konfliktowej i kryzysowej. Zasadni-
czo można powiedzieć, że przyczyny kłótni, konfliktów i kryzysów pokrywają się. 
Jest jedynie część przyczyn, które z etapu kłótni raczej nie spowodują przejścia 
w konflikt czy kryzys, np. sprzeczka o to, na jaki film pójdziemy do kina itp.

Jeśli nie udaje się rozwiązać sporu w dialogu, narasta napięcie, piętrzą się domy-
sły, oskarżenia, przypisywane są złe intencje, dochodzi do kłótni, konfliktu czy kry-
zysu, to jest on reakcją głównie na to, co nas różni, to, co jest trudne, co krzywdzi czy 
też to, czego nam brakuje. 

To, co nas różni:
•	 różnice płci, temperamentu, charakteru, osobowości 
•	 odmienne hierarchie wartości (np. praca ważniejsza od rodziny, hobby/
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znajomi ważniejsi niż małżeństwo)
•	 potrzeby/pomysły w danym momencie (np. gdzie jedziemy na wakacje)
•	 role/zadania, podział obowiązków (np. kto wynosi śmieci)
•	 przyzwyczajenia (np. rzuca skarpety obok łóżka, zostawia puste pudełko po 

herbacie) 
•	 zasady moralne
•	 współżycie
•	 nieprawdziwy obraz współmałżonka
•	 pochodzenie z różnych środowisk
•	 różnice w wizji wychowania dzieci (metody)
•	 różne poglądy
•	 różnice w religijności
•	 układ małżeński (czy ktoś dominuje, jest uległy, czy współpracujemy)
•	 styl spędzania wolnego czasu (np. bierny lub aktywny)

To, co jest dla nas trudne (problemy):
•	 odejście z domu rodzinnego
•	 wygaśnięcie uczuć z etapu zakochania
•	 narodziny dzieci
•	 problemy w rodzinie (rozwód rodziców, śmierć, nałogi, przemoc)
•	 błędy w komunikacji (zob. zasady dobrej komunikacji)
•	 kłopoty finansowe, mieszkaniowe
•	 problemy związane z pracą (przenoszenie stresu do domu)
•	 choroba współmałżonka (konieczność opieki)
•	 bunt dzieci
•	 tracenie sprawności
•	 śmierć kogoś bliskiego
•	 ingerencje teściów/rodziców (wspólne mieszkanie)
•	 brak dzieci/ilość dzieci
•	 powracające zranienia
•	 odejście dzieci z domu (puste gniazdo), tęsknota
•	 budowanie relacji małżeńskiej bez dzieci w domu
•	 rozłąka (delegacja, długi wyjazd zarobkowy)
•	 nieplanowana ciąża
•	 zranienia/traumy z dzieciństwa i młodości
•	 wypalenie
•	 różnego rodzaju zmiany
•	 bilans życia i jego sens

To, co nas krzywdzi:
•	 różnej wagi grzechy np. przemoc, zdrada, agresja itp.
•	 złe postawy (np. nieodpowiedzialność, nietroskliwość, kłótliwość)
•	 zakochanie się w kimś innym
•	 nałogi
•	 obwinianie siebie nawzajem

To, czego nam brakuje:
•	 brak miłości (egoizm, egocentryzm)
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•	 niezrealizowane podstawowe wartości, potrzeby dobra (np.: bezpieczeństwa, 
czułości, troski, docenienia, zaufania)

•	 niespełnione oczekiwania
•	 brak granic, asertywności, gdy się zatracamy i kosztem siebie realizujemy 

potrzeby innych, nie doświadczając wzajemności.

aby kłótnia nie była stylem codzienność
Kłótnie przebiega najczęściej jako emocjonalna wymiana zdań w sytuacji, gdy 

się ze sobą nie zgadzamy (inne potrzeby, wartości, poglądy itp.), lub gdy się o coś 
obwiniamy. Kiedy nie jest bardzo ostra, mówimy o sprzeczce, natomiast gdy jest 
poważna, nazywamy ją awanturą czy „wojną”. Panują wtedy silne emocje i padają 
mocne słowa. Kłótnie porównuje się do ping-ponga, w którym odbijamy „piłecz-
ki” słowne. Jednak nierzadko przypominają one także boks, bo polegają na zada-
waniu sobie ciężkich ciosów. Powstaje wtedy tak duże napięcie emocjonalne, że naj-
częściej nie potrafimy bez podniesionego głosu i niewłaściwych słów, spokojnie 
wymienić się poglądami. W odróżnieniu więc od dyskusji, w której dominuje umiar- 
kowana emocjonalnie wymiana argumentów, kłótnia wiąże się z silnie emocjonalną, 
a czasem nawet agresywną formą wyrażania swojej opinii, przekonywania drugiej 
osoby czy jej atakowania. Najczęściej taki atak powoduje kontratak i eskalację napięcia.

Dlatego trzeba robić wszystko, by kłótnie nie „weszły nam w krew”. Natomiast 
jeśli się już kłócimy, by były to „tylko” sprzeczki, w których się nie ranimy i kończy-
my je w zgodzie.

można się nie kłócić?
Czy istnieją małżeństwa, które się nie kłócą? Niemal powszechnie uważa się, że 

kłótnie są naturalną częścią bliskich relacji, bo różnice i trudności są nieodzownym 
elementem związków małżeńskich.

udaremnić wybuch kłótni
Remedium na wiele kłótni w małżeństwie jest dogłębne omówienie różnych spraw 

w narzeczeństwie. Bo często jest tak, że jeśli na początku związku o czymś nie roz-
mawiamy, to potem się o to kłócimy.

A zaczynając relacje, nie jesteśmy sobie bliscy, więc nasze potrzeby dobra, cele, 
poglądy nie ścierają się, a tylko istnieją obok siebie. Kiedy zaś zbliżamy się do siebie, 
może dochodzić między nimi do tarć, np.: ja chcę teraz odpocząć na kanapie, a ty 
chcesz iść na spacer, itp. To paradoksalny efekt bliskości. Czy jednak zawsze reak-
cją na różnice musi być kłótnia? Czy nie może to być po prostu kulturalna wymiana 
zdań, dialog i dojście do porozumienia? Najczęściej tak właśnie może być. Podsta-
wowym środkiem zaradczym na kłótnię jest d i a l o g, w którym trzymamy nerwy na 
wodzy.

Ważne więc, by w sporach zawsze pamiętać, że od racji, ważniejsza jest relacja. 
I gdy się w czymś różnimy, spokojnie przekazywać swoje zdanie. Zamiast atakować, 

Kłótnia zazwyczaj kończy się porażką obu stron. Mimo iż ktoś może subiektywnie czuć 
się zwycięzcą, to jednak zawsze razem przegrywamy coś w relacji do siebie. Mądra komuni-
kacja natomiast ma prowadzić do porozumienia, czyli sytuacji, gdy wygrywają obie strony

ć w i c z e n i e  

etapy życia
(s. 144)
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oceniać i osądzać drugą osobę, lepiej zaczynając wypowiedź od „ja”, powiedzieć 
jej, jakie dana sytuacja wywołała w nas uczucia i w jakie uderzyła potrzeby. Może 
to istotnie zmienić klimat rozmowy, rozładować napięcie emocjonalne i pozwolić 
dojść do głosu zdrowemu rozsądkowi.

zasady spierania się
Różnice i problemy powodują napięcia, domysły, zarzuty, przypisywanie złych 

intencji itp. Na ich tle dochodzi do kłótni, a nierozwiązane spory przekształcają się 
w konflikty i kryzysy. Dlatego mądre podejście do różnic i problemów jest jedną  
z najważniejszych spraw dla trwałości małżeństwa. Dobrze potraktować je jako za-
danie do rozwiązania i w efekcie szansę wzmocnienia małżeństwa.

Dlatego trzeba ustalić zasady, według których będziecie się spierać, i konse-
kwentnie się ich trzymać:

Rozwiązujcie problem z pomocą Boga
Bóg chce działać nie tylko przed, ale w trakcie i po każdym naszym uczynku. 

Dlatego warto z Nim rozmawiać na każdym etapie przeżywania i rozwiązywania 
trudności w związku. Gdy podejmujecie rozmowę na trudny temat, dobrze, by mo-
dlić się w każdej jej fazie. Przed – poprosić o dobry przebieg, kontrolę nad sobą, 
o szanowanie drugiej osoby (idealnie, gdyby udało się Wam razem o to pomodlić); 
w trakcie – prosić o mądrość: jak coś rozwiązać, co powiedzieć, o cierpliwość i opa-
nowanie emocji („Panie Boże, co ja mam teraz zrobić, bo mam ochotę wybuchnąć?”, 

„Pomóż mi się opanować”, „Pomóż mi zrozumieć siebie i drugą osobę” itp.); po  
– oby była to tylko modlitwa dziękczynna za dobrze przeprowadzoną trudną roz-
mowę. Jeśli się jednak to nie uda i się pokłócicie, warto prosić np. o: mądre wycią-
gnięcie wniosków, o siłę do przeproszenia lub wyciągnięcia jako pierwszy/a ręki.

Dobrze się komunikujcie na co dzień
Według badań najlepiej w sytuacjach spornych radzą sobie związki, w których 

na co dzień stosunek interakcji pozytywnych do negatywnych utrzymuje się na pozio-
mie 20:1, a w chwili kłótni 5:1 (zob. G. L. Popcak, Szczęść Boże młodej parze, Poznań 
2015, s. 44).

Miejcie dobrą wolę
Bardzo potrzebne jest wypracowanie w sobie dobrego nastawienia. Chodzi  

o wolę pokonania różnic i wyboru tego, co najlepsze, a nie koniecznie tego, co moje. 
By mieć intencję dojścia do porozumienia, a nie zwycięstwa nad drugim. Ale żeby 
to osiągnąć, oprócz dobrej woli, potrzebne są umiejętności, które sprawią, że np. 
emocje nie zdominują racji rozumu:

✳ Pojednawcza postawa. Do kłótni może dochodzić z poważnych, ale i z mało 
istotnych powodów. Ta sama sprawa może być przez nas przemilczana, od-
puszczona, albo stać się zarzewiem wojny. Jeśli nie przyjmiemy pokojowej 
postawy jako zasady, zawsze będziemy mieli mnóstwo powodów do kłótni. 
Będą to: stare powody, żadne powody, nowe wyzwania, na które będziecie 
mieli różne pomysły, złe samopoczucie, zmęczenie, stres itp.

✳ Pokora. Trzeba nauczyć się także przedstawiać swój punkt widzenia z sza-
cunkiem i bez założenia, że zawsze to ja wiem czy umiem lepiej.
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Znajdźcie przyczynę
Nie zawsze dokładnie wiemy, o co się spieramy. W celu uniknięcia wojny, w któ- 

rej będziecie strzelać na oślep, potrzebne jest znalezienie rzeczywistego źródła spo-
ru. Czasem są nim np. rozrzucone skarpetki, a czasem, te rozrzucone skarpetki są 
tylko znakiem innego problemu. Chodzi o to, byśmy razem uznali, co jest proble-
mem, choć może nie rozumiemy i nie przeżywamy go w 100% identycznie.

Nierzadko samo zrozumienie przyczyny problemu może ocalić przed kłótnią. 
Sama diagnoza sytuacji problemowej może być jej rozwiązaniem. Dzieje się tak, gdy 
np.: zrozumiemy, że coś nie jest złą intencją drugiej osoby ani zaniedbaniem, ale 
jest od niej niezależne, bo jest cechą związaną z płcią czy temperamentem. Diagnoza 
jest też skutecznym rozładowaniem emocji. Sztuką jest spojrzenie na sprawę, jak 
na problem do rozwiązania, a nie twierdzenie, że drugi człowiek jest problemem. 

Wybierzcie dobrą formę komunikacji
Podstawową formą rozwiązywania problemów jest rozmowa. W dialogu najczę-

ściej rządzi rozum, a w kłótni emocje, które łatwo wymykają się spod kontroli. Zaw- 
sze warto próbować więc rozmowy, nawet zabarwionej emocjami, ale w której nie 
przekraczamy granic. Dobrze także uświadomić sobie, czy nie powielamy czasem 
sposobu komunikowania się naszych rodziców, choć kiedyś nas samych on ranił. 

Miejcie wyczucie czasu
✳ Jak najszybciej omówcie sporną sytuację (czekanie nasila emocje, a mogą 

przyjść kolejne różnice i nastąpi ich kumulacja). Gdy jednak nie uda się po- 
rozmawiać i dojdzie do kłótni, wtedy warto odczekać, by emocje ostygły i do-
piero wrócić do rozmowy. Ale nie za długo, by brak rozwiązania nie wyge- 
nerował w międzyczasie dodatkowych problemów. Pozostawienie napięcia 
doprowadza najczęściej do jego zwiększenia, bo sprawa nie jest wyjaśniona, 
ogień nie został ugaszony i rozpala od środka. W trakcie trwania tych uczuć 
możemy namnożyć w głowie wiele ocen, czarnych myśli i nakręcić spiralę 
emocji. Natomiast już samo podzielenie się przeżyciami i tym jak odbiera-
my daną sytuację, zmniejsza napięcie i oczyszcza.

✳ Nie czekaj dumnie, aż druga osoba podejmie temat.
✳ Nie czekaj, aż druga osoba się domyśli. Często spotyka się taki schemat: druga 

osoba się nie domyśla, a jak się dopytamy, otrzymujemy nieprawdziwą od- 
powiedź, że nic się nie stało. Jeśli tak, to pytający zostawia sprawę, a w oso- 
bie urażonej jeszcze bardziej narasta napięcie i frustracja, które mogą wy-
buchnąć z dużo większym nasileniem, niż gdyby na początku jasno zakomu- 
nikowała problem.

✳ Nie „strzelaj focha” i unikaj „cichych dni”. Niektórzy nie potrafią (bo nie chcą) 
się gniewać, a inni robią to z pełnym zaangażowaniem.

Znajdźcie dobre miejsce
Ważne przede wszystkim, by nie spierać się w obecności innych.

Dystansujcie się od emocji
Trzeba być zawsze czujnym na moment wzmagającej się fali emocji. Często nie 

udaje się skontrolować pojawienia się w nas emocji, ale nad tymi, które już są, mo-
żemy panować. Chodzi o wyćwiczenie umiejętności dystansowania się do uczuć 
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swoich i drugiej osoby, by nie dać się im ponieść. Nie wiadomo przecież, gdzie mogą 
nas zaprowadzić. To wielka umiejętność, by spojrzeć z boku na to, co w danym mo- 
mencie się we mnie i w drugiej osobie dzieje, nazwać emocje, ale za nimi nie iść.

Takie podejście pozwala kontrolować temperaturę sporu. O wiele łatwiej wtedy 
myśleć racjonalnie. Choć kotłują się w nas przeżycia, nie wyrzucamy z siebie ostrych 
słów, które przychodzą wówczas do głowy. Nie robimy także niewłaściwych gestów 
oraz nie reagujemy niewłaściwie na emocje drugiej osoby. A gdy widzimy, że na-
pięcie jest zbyt duże – mamy siłę, by przerywać rozmowę, albo ją odłożyć na później.

Takie panowanie (nietłumienie) nad emocjami jest bardzo trudne, bo gdy jest 
w nas napięcie, mamy naturalną skłonność, żeby je rozładować. Natomiast pozwo- 
lenie, by emocje wygasły, czy świadome odcięcie ich źródła wymaga silnej woli.

Jest ono szczególnie trudne, gdy jest nam trudno: gdy mamy kłopoty, towarzy-
szą nam przemęczenie, stres, wahania hormonów itp.

Mamy także tendencje, by właśnie w emocjach poruszać bardzo istotne kwestie, 
nierzadko zresztą tylko wówczas je poruszamy. Grozi to jednak „rozwiązywaniem”  
problemów pod wpływem emocji, a one są przecież często „złymi doradcami”.

Nie „dokładajcie do pieca”
Chodzi o to, by zamiast dokładać do gorącego pieca emocji i zacząć analizować 

to, co w tym piecu jest. Brak gwałtownej reakcji da czas uczuciom na ochłonięcie 
i pozwoli na bardziej racjonalną reakcję. Warto uświadomić sobie także, że gwał-
towna reakcja najprawdopodobniej oddali Was od rozwiązania sprawy i wywoła 
wyrzut sumienia.

Rozmawiajcie z szacunkiem i spokojem
Wyraź to, co czujesz, oraz to, jak odbierasz sytuację, z szacunkiem dla drugiej 

osoby, bez oskarżania. Sztuką jest podczas trudnej rozmowy dawać odczuć roz-
mówcy, że nam na nim zależy, że go szanujemy, że chodzi nam o wspólne dobro.

Zastanówcie się, czy kompromis to najlepsze rozwiązanie
Niektórzy podkreślają, że to kompromis jest najlepszym sposobem kończenia 

sporów. Jednak czy rzeczywiście? Polega on przecież na tym, że obie strony z cze-
goś rezygnują. Może więc pojawić się u każdej ze stron częściowe poczucie porażki.

Dlatego zawsze warto szukać najpierw drogi, która nie jest ani kompromisem, 
ani narzucaniem woli, ale znalezieniem innego, satysfakcjonującego obie strony 
rozwiązania.

co po kłótni? przyznaję, przepraszam, przebaczam

Nierozważnie mówić – to ranić jak mieczem, a język mądrych – lekarstwem. (…) 
Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość, słowo raniące pobudza do gniewu.

(Prz 12, 18 i 15, 1)

Podczas kłótni możecie się poranić. Dlatego, jeśli się kłócicie, trzeba unikać 
eskalacji emocji i złych słów, które głęboko dotykają. Gdy więc nad związkiem poja-
wiają się czarne chmury i dojdzie do burzy, konieczne jest szybkie pogodzenie się. 
Niezwykle istotna jest w tym umiejętność wygrania z własną dumą: przyznanie się, 
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żałowanie i przeproszenie. Niemniej ważne, by przeprosiny były szczere: „Prze-
praszam. Nie powinienem Cię krytykować, gdy jestem zestresowany”, i bez załącz-
ników typu: „Tak, żałuję, ale…”, „Przepraszam, ale musisz zrozumieć, że jestem 
ostatnio bardzo zestresowany”. Istotne jest także, by umieć przeprosiny przyjąć  
i przebaczyć.

ii. meandry kryzysów
Musicie być mocni. Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być mocni mocą  

nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! 
Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć…

(Jan Paweł II)
moc w słabości

W relacjach dochodzi też do sytuacji, które odbieramy jako nie do zniesienia, 
i z którymi nie potrafimy sobie przez dłuższy czas poradzić; wobec których jesteśmy 
bezradni, nie wiemy, co zrobić, lub nie umiemy sami zrobić tego, co powinniśmy. 
Właśnie takie momenty w związkach nazywamy kryzysami (por. R.K. James, B.E. Gil- 
liland, Strategie interwencji kryzysowej, tłum. A. Bidziński Warszawa 2004, s. 26). 

Kryzysy pojawiają się także w związku z naturalnymi etapami życia. Są więc 
czymś nieuniknionym. Często rozpoczyna je wzmożona fala kłótni. Najczęściej 
też towarzyszą im niekończące się sprzeczki i awantury. Kryzysy mogą mieć poważ-
ne skutki emocjonalne (stres, lęk itp.), społeczne i zdrowotne, a także prowadzić do 
rozpadu związków. 

W zależności od ich rodzaju należy je więc: rozwiązać, przezwyciężyć, przetrwać 
i zminimalizować ich skutki.
jakie przeżywamy kryzysy?

Kryzysy są skutkiem trudnej sytuacji, którą sami wywołaliśmy (np. zdrada, ego- 
izm), lub która zdarzyła się niezależnie od nas (np. bunt dziecka, choroba, utrata 
pracy). Są więc zawinione i niezawinione. Mają ostry przebieg, gdy reakcja na coś 
trudnego, np. zdradę, jest gwałtowna. Zdarzają się też kryzysy przewlekłe, gdy trud-
na sytuacja działa z mniejszą intensywnością, ale długo, np. przemoc psychiczna, 
mobbing, chroniczny stres.

Doświadczamy najczęściej:

•	 Kryzysów sytuacyjnych – gdy pojawia się coś trudnego, jakieś niecodzienne do-
świadczenia, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie szybko poradzić, np.: utrata pracy, 
choroba, zdrada (poczucie winy, brak przebaczenia) itp.

•	 Kryzysów rozwojowych – gdy przechodzenie z jednego etapu życia w drugi przy-
nosi trudności, których nie umiemy przez dłuższy okres pokonać, np.: kryzys 
wieku dojrzewania (bunt, określanie własnej tożsamości), kryzys wchodzenia w do- 
rosłość (koniec studiów, podjęcie pracy), kryzys narodzin pierwszego dziecka, kryzys 

„pustego gniazda” (dzieci opuszczają dom), kryzys wieku średniego (bilans życia) itp.

I choć dobrze przeżyte są szansą na wzmocnienie relacji, to jednak zawsze trzeba robić 
wszystko, by do nich nie dochodziło. A gdy już dojdzie, by nas nie pokonały. 
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•	 Kryzysów egzystencjalnych – gdy doświadczamy wewnętrznych rozterek doty-
czących wiary, sensu życia, wyznawanych wartości, słuszności podjętych życiowych 
decyzji.  

Kryzysy mają różną wagę i mogą mieć różnego rodzaju konsekwencje. Więk-
szość z nich po jakimś czasie rozwiązujemy i nie pozostają po nich negatywne ślady. 
Jednak te najtrudniejsze, nierozwiązane (np. zdrada) mogą prowadzić do jeszcze 
większego zła, np. przemocy, chorób (np. depresja) czy rozpadów związków.

unikanie kryzysów
Podstawowe zasady niewchodzenia w konflikty i kryzysy

Dla uniknięcia wielu konfliktów i kryzysów konieczne jest dobre poznanie się 
przed ślubem. Jednak nie gwarantuje ono, uniknięcia wszystkich. Zwłaszcza gdy po-
jawienie się sytuacji trudnych nie zależy od nas.

Wielką pomocą w zapobieganiu konfliktom jest silna więź małżeńska i więź 
z Bogiem. One sprawiają, że żyjemy w prawdzie i mamy siłę do pokonywania po-
konywania trudności.

Poza tym pomocne są w tym m.in.:

•	 Przyjęty na codzień styl dialogu, czyli stałe rozmowy i bycie zawsze otwar-
tym na rozmowę.

•	 Rozpoznanie potencjalnych miejsc zapalnych. Już na etapie chodzenia ze 
sobą i narzeczeństwa trzeba odkryć te obszary, gdzie prawdopodobieństwo 
konfliktów i kryzysów jest duże i w różny sposób je neutralizować, np.: za- 
chowania wynikające z płci (nauczyć się z nimi żyć), sposób spędzania wol-
nego czasu (realizować sprawiedliwie, np. tydzień w góry, tydzień nad morze).

•	 Poznanie uwarunkowań (ograniczeń, zranień) drugiej osoby. W części sytu-
acji już samo to może rozwiązać problem, bo np.: okaże się, że żądaliśmy 
czegoś, czego ktoś nie mógł dać. W pewnych sytuacjach także, gdy odkry-
jemy, że ktoś nas skrzywdził, ponieważ sam był krzywdzony; ktoś nas nie 
docenił, bo sam był niedoceniany i ma trudność z docenianiem itp., możemy 
uniknąć konfliktu. Ale trzeba się wtedy także zastanowić, czy można to na-
prawić i czy z taką osobą chcemy tworzyć związek na całe życie.

•	 Postawa czujności polegająca na regularnym monitorowaniu różnych zagro-
żeń. Nie polega ona jednak na wyczekiwaniu w napięciu, co złego może się 
wydarzyć (niektórzy mają takie nastawienie, że „nie może być za długo dobrze”. 
Może to niestety działać jako samospełniająca się przepowiednia). Czujność 
to świadomości, że mogą przyjść trudność i trzeba wcześniej poznać ich na- 
turę – to, jak przebiegają (np. kryzys wieku średniego); umieć rozpoznawać 
ich wczesne symptomy i wiedzieć, jak im zapobiegać.

•	 Traktowanie problemów jako wspólnych i niezostawianie drugiej osoby, gdy 
przeżywa trudności (np. chorobę, niepowodzenia).

iii. pokonywanie kryzysów małżeńskich
Jeśli jednak do kryzysu dojdzie, trzeba stosować podstawowe zasady wychodze-

nia z niego. Są nimi m.in.:
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Stanięcie w prawdzie i dobre nastawienie (intencje)

•	 Przyznanie się do kryzysu. Pierwszym krokiem do rozwiązania kryzysu jest 
uświadomienie sobie, że wystąpił. Dla wielu jest to wielkim wyzwaniem: „Jaki 
kryzys? U nas wszystko jest w porządku”. Trudno przyznać się, że jest ze mną, 
czy z nami, źle. Jeszcze ciężej, jeśli sami jesteśmy przyczyną kryzysu. Przy-
znanie się do własnych błędów godzi w dumę, jest bolesne, kosztuje. Nie 
chcemy także pokazywać innym swoich problemów i tego, że nie potrafimy 
ich rozwiązać.

•	 Przyjęcie, że każdy kryzys można przetrwać, jeśli mamy dobrą wolę i dobre 
narzędzia: „(…) Nie ma takiej sytuacji, w której dwoje ludzi, którzy pobrali 
się z miłości, nie potrafiłoby odnaleźć drogi porozumienia. Pod warunkiem, 
że oboje chcą” (J. Grzybowski, Przed wami małżeństwo, s. 214).

•	 Właściwa ocena jego znaczenia. Chodzi o przyjęcie postawy: choć mamy 
problem, to nasza miłość trwa („Nadal Cię kocham, choć w tym momen-
cie, przeżywam trudności i dużo negatywnych emocji”). Dojrzałość polega  
m.in. na tym, że na podstawie tych czasowych trudności i nieprzyjemnych 
uczuć nie dokonuje się całościowych osądów i nie podejmuje pochopnych 
decyzji. 

•	 Przyjęcie, że problem jest zadaniem do rozwiązania. I gdy go pokonamy, może 
to nawet wzmocnić naszą więź.

•	 Nastawienie na rozwiązanie problemu, a nie wygranie z drugim i postawienie 
na swoim. Pomaga w tym świadomość, że można wygrać coś, ale jednocze-
śnie przegrać kogoś.

•	 Pełne zaangażowanie w rozwiązanie problemu. Wynikające z miłości i trak-
towania małżeństwa jako aktu zawartego na całe życie.

•	 Przyjęcie, że codzienne, zwykłe środki teraz już nie wystarczą i musimy dać 
z siebie więcej. Trzeba wydobyć z siebie to, co najlepsze, żeby przeciwstawić 
się temu, co trudne.

•	 Wola podjęcia wszystkich, nawet nieprzyjemnych (np. terapia), dostępnych 
środków do zaradzenia kryzysowi.

Konkretne działania antykryzysowe

•	 Zrobienie samemu pierwszego kroku. Podjęcie dialogu; niezamykanie się na 
siebie, szczególnie gdy duma lub poczucie krzywdy nie pozwalają pierw-
szemu wyciągnąć ręki. Staranie się, by rozmowa była jak najbardziej empa-
tyczna. Taki dialog może trwać nawet kilka tygodni czy miesięcy. Trzeba  
w jego trakcie kontrolować własne zachowania utrudniające poradzenie so-
bie z trudną sytuacją, czyli m.in.: osądzanie („To Twoja wina”); uogólnianie 
(„Ty zawsze”), szukanie potwierdzenia tylko swoich racji; odporność na ar-
gumenty współmałżonka itp.

•	 Uczciwe określenie przyczyn kryzysu. Czy stoi za nim jednorazowa słabość 
(np. zdrada, zakochanie się), stałe działania (np. krzywdzenie, złośliwość), 
brak działań (np. doceniania, troski), a może kryzys wynika z czynników od 
nas niezależnych (np. choroba) itd. Szczególnie pomocne jest oparcie się na 
faktach i oddzielenie ich od własnych interpretacji.
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•	 Wspólne szukanie najlepszego rozwiązania. Nieopieranie się w tym na utar-
tych schematach z przeszłości, ale dochodzenie do rozwiązań adekwatnych 
dla tej, konkretnej sytuacji, proszenie innych o radę.

•	 Określenie, co powinna zrobić każda ze stron, by go pokonać.
•	 Konsekwentne wdrażanie ustaleń. Poza tym monitorowanie, czy one działają 

i podejmowanie dialogu o efektach; otwartość na zmianę metody, gdy obrana 
nie przynosi efektów.

•	 W niektórych sytuacjach próba innego spojrzenia na to, co trudne. Zobacze-
nia tego w lepszym świetle, np. gdy tracimy pracę, jest to także okazja do zna- 
lezienia lepszego zatrudnienia itp.

•	 Zwrócenie	się	po	pomoc	do	specjalistów.	Wtedy	gdy	uznamy,	że	mimo	pod-
jęcia różnych wysiłków kryzys trwa i sami nie jesteśmy w stanie go rozwiązać. 
Warto odbyć pogłębioną rozmowy z duszpasterzem czy rekolekcje. Trzeba 
także rozpoznać, czy nie potrzebujemy pomocy, np.: psychologa, psychotera-
peuty, psychotraumatologa, mediatora; pójścia na warsztaty, coaching kryzy- 
sowy. Można skorzystać także z pomocy instytucjonalnej, np. Ośrodka In-
terwencji Kryzysowej. Ważne, by nie rezygnować ze specjalistów z powodu 
wstydu czy braku przekonania o skuteczności ich działań.

niekonstruktywne reakcje na kryzys

Ucieczka
Próbujemy uciec od problemu przez zamykanie się w sobie i odgradzanie od 

bliskich. Uciekamy także w chwilowe znieczulenia, np. alkoholem, pornografią itp.

Obwinianie
Zamiast szukać zrozumienia siebie i drugiego oraz rozwiązania trudności, szuka-

my winnego. Najczęściej obwiniamy innych, ale zdarza się, że winę niesprawiedliwie 
bierzemy tylko na siebie.

Skrajne reakcje
„M u s i m y  s i ę  r o z s t a ć”. Gdy pojawia się któryś z najtrudniejszych czyn-

ników kryzysowych (np. zdrada) mamy tendencje do gwałtownych reakcji. Jednak  
w takiej sytuacji natychmiastowa decyzja o rozstaniu jest zawsze najgorszym roz-
wiązaniem. Złamanie danego przed Bogiem przyrzeczenia w chwili kryzysu to zła-
manie siebie, dzieci, rodziny. Ma często charakter pokusy pójścia łatwiejszą drogą. 
Nierzadko wygodniej i łatwiej jest się rozstać, niż naprawiać zepsutą relację. Zagłu-
szamy wtedy myśli o konsekwencjach naszego odejścia, bo chcemy jak najszybciej 
pozbyć się problemu. 

Mimo to, wiele osób traktuje rozwód jako akt dojrzałości czy wolności, odważne 
pójście za zakochaniem, zerwanie z rutyną, niepodleganie społecznym zobowiąza-
niom, otwarcie się na nowe doświadczenia.

Ale jeśli uczciwie pomyśli się o ranach, które zadajemy na całe życie sobie, drugiej osobie 
i dzieciom, może to uratować niejeden związek.
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„N i c  s i ę  n i e  s t a ł o”. Z drugiej strony zdarzają się skrajnie odwrotne reak-
cje. Przechodzimy nad sytuacją kryzysową do porządku dziennego, na zasadzie, że 
i tak nic się nie zmieni, więc trzeba trwać w unieszczęśliwiającym położeniu. Takie 
podejście unikania można porównać do sytuacji, gdy na poważną chorobę nie bie-
rzemy lekarstwa, ale próbujemy ją „przechodzić”, bo „na pewno sama przejdzie”.

Szukanie „zgniłego” kompromisu
Jeśli wyjście z kryzysu polegające na wspólnym rozwiązaniu problemu nie wy-

chodzi, jedną z ostatecznych dróg są negocjacje mające na celu kompromis. Jednak 
minusem takiego rozwiązania jest pozostanie każdej ze stron z poczuciem straty 
czegoś dla siebie ważnego.

różne skutki tego samego konfliktu i kryzysu
Z roztropnie przeżytego konfliktu czy kryzysu może wypłynąć dobro, np.: wzmo- 

cnienie więzi, lepsze poznanie siebie, nauka mądrzejszej miłości.
Niewłaściwie przeprowadzony może mieć oprócz złych, nawet katastrofalne 

skutki. Dzieje się tak np.: w sytuacji, gdy naprawa relacji wymaga przełamania dumy, 
a druga strona nie chce ustąpić nawet na „centymetr”. Poza tym, gdy pozwalamy po- 
nieść się emocjom, stają się one żyzną glebą do tego, by z małej sprawy urósł wiel-
ki, destrukcyjny konflikt, zakończony rozwodem. Jedną z najsilniejszych blokad 
wyjścia z kryzysów jest także brak przebaczenia.

[Appendix]
częste przyczyn kryzysów małżeńskich: zakochanie i zdrada

zakochanie w związku 
Zakochanie to piękny „mechanizm” zapisany w naturze przez Boga. Gdy się 

uruchamia, przyciąga nas do siebie. Ale wtedy jeszcze musimy poznać, czy z osobą, 
w której się zakochaliśmy, chcemy wziąć ślub i przeżyć życie. Bliższe poznanie przy-
nosi nierzadko odpowiedź, że nie. Dzieje się tak, gdy mimo pięknych uczuć, które 
druga osoba w nas wywołała, dochodzimy do wniosku, że na dłuższą metę nie pasu-
jemy do siebie, zbyt wiele nas różni, albo że druga osoba ma cechy uniemożliwia-
jące stworzenie trwałego i szczęśliwego związku. Rozstajemy się więc i pozwalamy 
zakochaniu wygasnąć i szukamy innej osoby.

„Mechanizm” zakochania w ciągu życia może uruchomić się wiele razy. Uczu-
cia z nim związane są tak fascynujące, że chciałoby się je przeżywać jeszcze raz,  
i jeszcze raz. Ale czy z tego, że możemy je przeżywać nie raz, wynika, że zawsze 
powinniśmy? Bo kiedy jest się w małżeństwie, może pojawić się ktoś, kim się za-
uroczę, może nawet zakocham. Może się zdarzyć, że spotkam kogoś, kto będzie miał 
jakieś cechy lepsze od współmałżonka. Co więc zrobić z tym zauroczeniem, zako-
chaniem, pożądaniem? Przecież jest to takie przyjemne, nowe, świeże. Siła tych 
przeżyć sugeruje, że to właśnie ta osoba i że obecny współmałżonek to błędny wybór.

Kiedy jesteśmy w związku, może pojawić się wiele okoliczności, które sprzyjają 
temu, by zakochanie uruchomiło się na nowo: 

• 	 z e w n ę t r z n e: wspólna praca z kimś; dłuższe przebywanie razem (wyjazdy 
służbowe); trudności w związku; manipulacja i kuszenie przez drugą osobę. 

ć w i c z e n i e  

Plusy i minusy
różnych reakcji

na trudności
(s. 144–145)
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• 	 w e w n ę t r z n e: moment słabości (wybuch emocji, pożądania); chęć przeży- 
cia przygody; fascynacja poznawaniem drugiej osoby i życiem zmysłowym 
z kimś nowym; moment życia, w którym jesteśmy szczególnie wrażliwi na 
jakieś cechy drugiej osoby. 

Jeśli nawet zakochanie niepostrzeżenie się pojawiło, to znaczy, że pozwoliliśmy 
sobie na nie, nie zatrzymaliśmy go w zarodku albo świadomie doprowadziliśmy do 
niego. Jest już problemem i początkiem kryzysu, który nie musi skończyć się kata-
strofą. Wszystko zależy od tego, co zdecydujemy. Pójście za nim i pokochanie in-
nej osoby jest wyborem, którego nie musimy i nie powinniśmy podejmować. Mamy 
więc do wyboru reakcje:

•	 Reakcja dojrzała – uświadamiam sobie to uczucie i choć jest mi trudno, nie 
rozwijam go, ale pomagam mu wygasnąć. Redukuje lub eliminuje sytuacje 
podsycające te emocje, czyli spotkania, rozmowy, SMS-y, bliskość itp. Daję 
mu czas, bo wiem, że z czasem zawsze słabnie i wygasa. Skutek – ocalenie  
i wzmocnienie małżeństwa i rodziny, wzmocnienie siebie i satysfakcja, że da- 
łem/am radę; często także ocalenie drugiego człowieka, jego żony/męża i dzieci.

•	 Reakcja niedojrzała – poddaje się uczuciu, ono nade mną panuje i ślepo idę 
za nim; podejmuje pod jego wpływem decyzje; wyłączam rozum i kieruje się 
przeżyciami. Skutek – często zdrada i rozwód, a więc krzywda i dramat.

Poza tym, warto pamiętać, że sama przysięga sakramentalna jest także decyzją 
o tym, że:

•	 nie będę świadomie dążył do ponownego uruchomienia mechanizmu za-
kochania

•	 nie będę tworzyć sytuacji do jego powstania
•	 jeśli się zacznie uruchamiać, uczciwie to przyznam i zrobię wszystko, żeby 

go nie rozwijać
•	 gdy stwierdzę, że się jednak zakochałem/am, nie będę podejmować żadnych 

decyzji, ale pozwolę, żeby wygasło

zdrada

[Nie]winne początki
Zdrada zaczyna się często bardzo niewinnie. Rzadko się zdarza, by ktoś zdradzał 

z wyraźną intencją zdradzenia. Bezpośrednią jej przyczyną jest najczęściej decyzja 
ulegnięcia pokusie. Wprawdzie są okoliczności, które sprzyjają zdradzie, ale one 
nigdy nas nie determinują, a więc i nie usprawiedliwiają.

[Od]cienie zdrady
Zdrada dotyczy sfery seksualnej w wymiarze fizycznym, ale można też zdradzić 

w myślach: „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił 
z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 28). Współmałżonka można też zdradzić, opuszczając 

Ślepemu pójściu za zakochaniem sprzyja pogląd, że miłość jest ślepa, nie wybiera i wyra-
zem dojrzałości jest pójście za tym uczuciem. Ale czy uczucie powinno mieć ma nad nami 
władzę? 
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go psychicznie i duchowo: być w związku, ale obok, w swoim świecie: znajomych, 
wirtualnym, zainteresowań, pracy.

Co sprzyja decyzji o zdradzie:
•	 zakochanie (zdradzam i odchodzę, bo „czuję motylki w brzuchu”).
•	 problemy w relacji (kłótnie, niezaspokojone potrzeby dobra, np.: wysłuchania, 

czułości, współżycia itd.)
•	 odreagowanie chwilowych, osobistych niepowodzeń i stresu
•	 jednorazowe słabości (impreza, wyjazd itp.)
•	 otwarcie się przed kimś, chęć pomocy, która tworzy głębszą relację i w pew-

nym momencie powstaje pożądanie fizyczne
•	 pokusa przeżycia przygody, świeżych doznań seksualnych z inną osobą
•	 dowartościowanie się przez potwierdzenie sobie własnej atrakcyjności  

(np. w kryzysie wieku)
•	 długa rozłąka
•	 nieporządek w sferze seksualnej (pornografia, masturbacja itp.)
•	 inne…

Jakie są podstawowe konsekwencje zdrady?
•	 złamanie przyrzeczenia wierności danego drugiej osobie przed Bogiem
•	 zranienie współmałżonka, siebie samego i osoby, z którą dokonuje się zdra-

da oraz jej rodziny
•	 spadek jakości relacji, obniżenie zaufania i poczucia bezpieczeństwa (jeśli 

druga osoba wie i wybaczyła) 
•	 rozwód, który nieodwołalnie rani małżonków i dzieci. Może też zostawić na 

całe życie poczucie smutku, że „nie dałem/am rady stworzyć pięknej miłości”. 
Często szukamy wtedy usprawiedliwień usypiających sumienie: jedne doty- 
czące wad drugiej osoby, inne podważania samej nierozerwalność małżeństwa. 
Sami nie podołaliśmy uznawanym wartościom nierozerwalności i wierności, 
gdy szliśmy do ołtarza, a teraz zaprzeczamy, że wartościami są.

Przetrwanie po zdradzie
Przetrwanie związku po zdradzie wymaga. Jego spełnienia często bardzo trudnych 

dla obu stron warunków (choć obiektywnie zawsze trudniejsze ma zdradzony):

•	 zdradzony – musi sobie poradzić ze zranieniem i wynikającym z niego ża-
lem; musi włożyć wysiłek w przebaczenie i zaufanie na nowo (potrzebna są 
miłość, cierpliwość, czas); musi wygrać też z pokusą używania zdrady jako 
wygodnej „pałki” na drugą osobę, co w konsekwencji może doprowadzić do 
rozwodu.

•	 zdradzający – musi wykazać prawdziwą skruchę i zerwać relację, z którą się 
ewentualnie wiązała zdrada; ma też często wielkie poczucie winy; czeka go nie-
rzadko długi proces wybaczenia samemu sobie.

•	 oboje – powinni uświadomić sobie, co było między nimi nie tak, że doszło 
do zdrady. Jeśli nie była to jednorazowa słabość, a jakiś wewnętrzny problem 
związku, wdrożyć plan naprawy.
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Paradoksy zdrady
Zdarza się jednak, że ten, kto zdradził nie czuje się winny, a to zdradzony bie-

rze winę na siebie. Ale trzeba sobie mocno uświadamiać, że to zdradzający zawsze 
ponosi odpowiedzialność za zdradę. Nigdy nie może zrzucić winy na kogoś in-
nego. Nie można dać sobie wmówić winy za zdradę. Nikt nie ma konieczności 
zdradzania. Można przyczynić się do zdrady, ale to wciąż zdradzający ponosi za nią 
odpowiedzialność.

Co pomaga w zapobieganiu zdradom?
Zawsze tym, co podstawowe, jest codzienna troska o więź z małżonkiem i z Bo- 

giem (fundamentem – dialog i życie sakramentalne). Poza tym m.in.:

•	 unikanie okoliczności do zdrady (np. odwiedzanie koleżanki/kolegi w miesz- 
kaniu, upicie się na imprezie, wyjeździe itp.).

•	 umiejętność wychwycenia momentu, gdy w relacji dzieje się coś niedobrego. 
Wtedy często gaśnie dialog, ochładza się relacja, pojawia się więcej nerwów, 
słabnie modlitwa, przestaje się chodzić do spowiedzi, przystępować do Ko-
munii Świętej itp.

•	 rozwijanie w sobie cnót potrzebnych do przezwyciężenia pokusy (np. mę-
stwa – gdy przychodzi pokusa, mam wtedy siłę, by odmówić; gdy przycho-
dzi pożądanie, podniecenie, umiem to przetrwać i nie podejmuję wówczas 
żadnych działań i decyzji). Mężczyźnie zdradzającemu wydaje się często, że 
jest przez to męski i silny, gdy tymczasem jest na odwrót – ulega pokusie, 
więc w tym momencie okazuje słabość i brak męstwa. Kobiecie zdradzającej 
wydaje się nieraz, że jest podziwiana, afirmowana, gdy tymczasem jest wyko-
rzystywana i używana.

style komunikacji ujawniające słabość więzi małżeńskiej

Rutynowe kłótnie
Zdarzają się związki, w których atak, krytyka czy kłótnia są czymś na porządku 

dziennym. Stały się „zaakceptowanym” sposobem komunikacji. Często w takich 
relacjach treść powracających awantur jest od lat taka sama i te same pretensje, te 
same intencje. W takiej fazie relacji, nawet stwierdzenie: „Nie mogę znaleźć pilota” 
może być odebrane przez drugą stronę jako atak. Taki styl komunikacji może tak-
że ujawniać, że mamy permanentnie do siebie żal, pretensje, że są nierozwiązane 
problemy, o które się obwiniamy.

Pogarda
Ma formę otwarcie wyrażanych poniżających uwag. Często także w formie ukry- 

tej: „Rozmawialiśmy już o tym dziesiątki razy”, ukryte: „Jesteś głupi/a, niczego się 
nie uczysz”.

Obojętność
Odmowa rozmowy czy milczenie może także ujawniać słabnięcie relacji. Jest 

tak źle, że jednej lub obu stronom nie zależy już by z sobą rozmawiać. Nie chcą po-
dejmować dyskusji, nawet żeby ją wygrać, bo zwycięstwo nie stanowi już wartości.
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„Brak” sporów
Jeśli w związku nie dochodzi do kłótni, paradoksalnie też może to być sygnałem, 

że dzieje się coś niepokojącego. Problemy są, ale kumulowane. Takie tłumienie nie-
rozwiązanych różnic/problemów/żali kosztuje dużo energii i nie sprawia, że te sprawy 
znikają lub się o nich zapomina. Nosimy je w sobie, dokładamy kolejne, a pojemność 
naszego wnętrza dla nierozwiązanych spraw ma swoje granice. I w pewnym momencie 
może dojść do wybuchu. Są to wtedy kłótnie, których przyczyną nie jest to, co się nią 
wydaje. Dochodzi do nich, gdy jesteśmy „kłębkiem” nerwów i czasem zupełnie nie- 
istotny pretekst wyzwala awanturę.

Więcej na: www.najwiekszajestmilosc.pl/pokonackryzys
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spotkanie szóste: pokonać kryzys

Ćwiczenie 
Etapy życia

Z listy różnych przyczyn kłótni, konfliktów i kryzysów (s. 129–131), wypiszcie 3–5 
najbardziej charakterystycznych dla poszczególnych etapów małżeństwa:

etapy życia małżeńskiego  
i rodzinnego

Charakterystyczne źródła kłótni, konfliktów i kryzysów

1. Początek i rozwój małżeństwa:

2. Wiek średni (po 40 roku życia):

3. Wiek dojrzały (starość):

Polecenie: 
Zakreślcie 3 powody sporów, które są przyczyną największych kryzysów w związ-
kach małżeńskich.

Ćwiczenie
Plusy i minusy różnych reakcji na trudności

Uzgadniajcie razem, a potem wypisujcie do swoich tabeli korzyści i straty każdego 
z tych podejść do trudności w związku (rubryka ,,często, czasem, nigdy” jest do 
wypełnienia w domu).

Korzyści Straty

1. Wzajemnie się oskarżamy

często czasem nigdy
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2. jedno narzuca swoją wolę drugiemu

często czasem nigdy

3. jedno rezygnuje ze swojego zdania  
i przyjmuje rozwiązanie współmałżonka

często czasem nigdy

4. Szukamy kompromisu 
(każdy z czegoś rezygnuje)

często czasem nigdy

5. uciekamy od problemu (niepodejmowanie 
go, zmiana tematu, milczenie)

często czasem nigdy

6. Spokojnie rozmawiamy, szukając rozwią-
zania, które będzie dobre dla obojga

często czasem nigdy

z a da n ia  d o  d om u  p o  s zó st ym  sp ot ka n i u

Ćwiczenie 
Co jest obiektywnie nieistotne, a jednak się o to kłócimy?

1.  Wypiszcie osobno sprawy (np. kupiony inny niż druga osoba lubi, rodzaj pasty 
do zębów), które, jeśli się analizuje bez emocji, to nie powinny być powodem 
kłótni, a jednak do nich w waszym związku prowadzą (jeśli takie występują):
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2. Zastanówcie się wspólnie, z czego to wynika, że się o nie kłócicie (jeśli tak się dzieje)?

3. Zastanówcie się wspólnie, w jaki sposób podejść do wypisanych zagadnień, żeby 
nie wywoływały kłótni.

Ćwiczenie
Problem w słowach

1. Jakie zdania/słowa podczas kłótni/konfliktu przychodzą Ci trudno, a wiesz,  
że powinny być wypowiadane:

2. Jakie zdania/słowa podczas kłótni/konfliktu przychodzą Ci łatwo, a wiesz,  
że nie powinny być wypowiadane:

3. Porozmawiajcie o swoich spostrzeżeniach.

Ćwiczenie
Jak reagujemy?

1.  Zaznaczcie osobno w tabeli (s. 144–145) jak często reagujecie w dany sposób na  
    problemy w waszym związku (często, czasem, nigdy).
2. Porównajcie swoje odpowiedzi i zastanówcie się przy każdym z zachowań, co 
zrobić by te negatywne zdarzały się rzadziej, a pozytywne częściej.
3. Porozmawiajcie o tym, co każde z Was może zrobić, żeby nie dochodziło mię-
dzy Wami do kłótni?

Ćwiczenie
Zapobiegać, by nie leczyć

Porozmawiajcie przez chwilę o każdej z Podstawowych zasad niewchodzenia w kon-
flikty i kryzysy (s. 136): czy i ewentualnie w jakim stopniu daną zasadę już stosu-
jecie? Jeśli czegoś jeszcze nie robicie, to zastanówcie się, jak możecie to zmienić.
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Siódme spotkanie

Seksualność
i odpowiedzialność
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Siódme spotkanie 
seksualność  

i odpowiedzialność

i. piękno seksualności
ii. wzmacniana miłość 

iii. otwarci na życie
iv. naturalne planowanie rodziny (npr)

i. piękno seksualności

Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił,  
mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się (…) 

(Rdz 1, 27–28)

sensy seksualności
Bóg ofiarował człowiekowi piękny dar seksualności, która realizuje się w pełni 

w małżeństwie przez całkowite i bezinteresowne oddanie się sobie. Tak przeżywana 
daje szansę nie tylko na fizyczne, ale także na duchowe zjednoczenie kobiety i męż-
czyzny. 

Jest więc darem zarezerwowanym specjalnie i tylko dla małżeństwa. Bóg, nada-
jąc jej głębszy sens niż tylko zmysłowe przeżycie, sprawił, że jest to sfera, w której 
mogą dziać się tak cudowne wydarzenia jak:

•	 Wzmocnienie więzi małżeńskiej.
•	 Powstawanie cudu nowego życia z niezwykłej współpracy małżonków z Bo-

giem w dziele stworzenia.

Przez zjednoczenie małżonków urzeczywistnia się podwójny cel małżeństwa: dobro 
samych małżonków i przekazywanie życia. Nie można rozdzielać tych dwóch znaczeń, 

czyli wartości małżeństwa, bez naruszenia życia duchowego małżonków  
i narażenia dobra małżeństwa oraz przyszłości rodziny.

(Katechizm Kościoła Katolickiego 2363)

Seksualność jest więc z istoty nierozerwalnie związana z miłością i otwartością  
na życie. A przyjemność seksualna jest moralnie nieuporządkowana, gdy szuka się jej 

dla niej samej w oderwaniu od nastawienia na prokreację i zjednoczenie. 
(Katechizm Kościoła Katolickiego 2351)
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Dlatego, żeby jak najwierniej realizować podwójny sens seksualności, potrzebne 
jest dobre jego odczytanie. Bóg dał nam do tego pomoc w postaci sumienia. Ustano-
wił też Kościół, żeby ten – z pomocą Ducha Świętego – odczytywał ten Boży plan 
dla seksualności. I jest to odpowiedź na pytanie, czemu Kościół wypowiada się 
w tak intymnych sprawach dotyczących małżonków.

Nie jest to więc sfera, w której nie ma żadnych zasad. Że cokolwiek i kiedykol- 
wiek zrobimy, to będzie służyło miłości. Że jakkolwiek podejdziemy do powoły- 
wania życia, to będzie dobrze. Co więcej, z seksualnością wiążą się tak silne przeży-
cia, że jeśli nie podporządkuje się ich woli i rozumowi, to sfera ta może podporząd-
kować nas sobie.

Spróbujmy więc zrozumieć, jak Bóg chce, by realizował się ten podwójny sens 
seksualności, jaki jej nadał.

ii. wzmacniana miłość
pełnia zmysłowości

Współżycie samo z siebie nie wzmacnia miłości. Ponieważ w zamyśle Boga 
to nie tylko technika i doznania. W Boskim projekcie seks ma osiągać przede wszyst-
kim poziom osobowy oraz duchowy. I od decyzji małżonków zależy, na jakim 
będą prowadzić swoje życie zmysłowe:

Poziom cielesny (używamy siebie)
Seksualność można ograniczyć tylko do czynności i wynikających z nich reakcji. 

Używamy wtedy swoich ciał, żeby wywołać przyjemność. Konsumujemy siebie, kie-
rując się zaspokojeniem instynktu pożądania. 

Z punktu widzenia możliwości zawartych w tej sferze przez Boga, to najbar- 
dziej uboga forma przeżywania seksualności. Przy takim podejściu kino, kolacja 
czy seks zostają postawione na tej samej płaszczyźnie jako źródła przyjemności  
i elementy nowoczesnego, fajnego stylu życia. Jednak Bóg nie przeznaczył seksual-
ności do zabawy i ewentualnie w międzyczasie do powoływania dzieci. Seksualność 
to sfera miłości i płodności, ale i duchowości, więc coś zdecydowanie więcej niż 
forma rozrywki i spędzania czasu.

I nawet jeśli małżonkowie godzą się na traktowanie siebie poniżej swojej god-
ności, urzeczowianie, na umowę egoizmów, to przez sam ten fakt, nie staje się to 
moralnie dobre. Zdarza się też, że jedna osoba godzi się na bycie wykorzystywaną 
w seksie, w zamian za w miarę „normalne” życie małżeńskie. Współżycie wtedy 
nie zbliża, bo jesteśmy wewnętrznie oddaleni.

Poziom osobowy (oddajemy się sobie)
Podniesienie współżycia na poziom osobowy to odwrócenie intencji o 180 

stopni. Już nie ja jestem w centrum i nie wszystko kręci się wokół zaspokojenia 
moich instynktów. Ale to Ty jesteś dla mnie centrum i kieruje się na Ciebie. Od- 
daję się Tobie bezinteresownie, a nie używam Twojego Ciała do rozładowania, zre-
laksowania się czy odstresowania. Jednocześnie przyjmuję to, co mi dajesz, czyli bli-

Najpiękniej więc prowadzi się życie zmysłowe w zgodzie z zamysłem Boga, czyli porząd-
kiem moralnym i duchowym. 
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skość, poczucie bezpieczeństwa, przyjemność. Namiętność cielesna (gr. eros), zawsze 
powinna więc wynikać z postawy bezinteresownego oddania się sobie (gr. agape).

Poziom duchowy (stajemy się jednym ciałem)

Człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało,  
i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości  

w tej właśnie swojej zjednoczonej całości. Miłość obejmuje  
również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej

(Jan Paweł II, Familiaris consortio 11)

Zbliżenie fizyczne i oddanie osobowe można podnieść na jeszcze wyższy po-
ziom. Dzieje się tak, gdy powierzycie wasze współżycie Bogu i będziecie trakto-
wać je jako dar od Niego. I jednocześnie będziecie otwarci na inny dar, którym 
jest życie. Wtedy bliskość jest tak doskonała, że nabiera wymiaru komunii (zjedno-
czenia) osób, które stają się „jednym ciałem”. I właśnie taka duchowa jedność jest 
realizacją projektu Boga i jest przez Niego błogosławiona.

seks po kolei
Z tej pięknej wizji seksualności naturalnie wynika stwierdzenie: nie śpieszcie 

się z seksem. Bóg mówi dla seksu „tak”, ale jeszcze „nie teraz”, gdy z sobą chodzicie 
czy jesteście narzeczonymi. Dajcie sobie czas na dobre poznanie, zjednoczenie psy-
chiczne oraz duchowe i roztropną decyzję na całe życie. Stwórzcie najpierw najlep-
sze warunki do pojawienia się życia, czyli kochające się małżeństwo, wzmacniane 
przez Boga łaską sakramentu. 

W sferze seksualności, jeśli ma służyć szczęściu, wszystko ma swój czas – gdy są 
już mężem i żoną „(…) mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się 
ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Najpierw więc stają  
się małżeństwem, potem opuszczają rodziców (mentalnie i często też fizycznie), 
i w końcu, oddając się sobie całkowicie, łączą się tak ściśle, że zaczynają stanowić 

„jedno ciało”.
Odwracanie kolejności danej przez Boga jest działaniem wbrew Jego zamy-

słowi, czyli grzechem. Poza tym nierzadko kończy się rozstaniem, bo nie da się 
zbudować domu „na łóżku”. Potrzebny jest zupełnie inny fundament.

Miłość więc będzie wzmocniona, gdy małżonkowie będą przeżywali seks jako 
całkowite (fizyczne i psychiczne) oraz bezinteresowne oddanie się sobie. Tym bar- 
dziej pogłębione, jeśli odniesione duchowo do Tego, który stworzył seksualność. 

Miłość natomiast słabnie, jeśli seks jest przeżywany jako fizyczne używanie dru-
giego dla rozładowania napięcia seksualnego. Jest wtedy zbliżeniem fizycznym, 
które nie daje bliskości psychicznej i duchowej, a często wręcz oddala.
poniżenie seksualności

Bóg chce, żeby człowiek ze sfery seksualnej wydobył jak najwspanialsze pokłady, 
które sam w nim zawarł. Osiąga się to nie poprzez wymyślność form, bo to jedy-
nie zabawa cielesnością, ale poprzez podniesienie doświadczenia seksualnego na 
poziom osobowy (dar) i duchowy (jedność z Bogiem). Dziś taka postawa jest o wiele 
trudniejsza, bo w duże mierze otacza nas zseksualizowany świat, który poniża seksu-
alność, redukując ją do fizyczności. Mężczyźni, z natury bardziej podatni na bodź-
ce zewnętrzne, otoczeni roznegliżowanymi kobietami i pornografią, mają bardzo 
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trudne zadanie, by traktować seksualność w sposób osobowy i duchowy. Kobiety, 
które ulegają kulturze bycia „sexy”, eksponują ciało, a potem są zawiedzione, że 
tak pociągnięci mężczyźni nie zwracają dostatecznie uwagi na ich osobowość.
zgadzam się, ale...

Osoby wierzące mówią czasem: „Zgadzam się we wszystkim z nauką Kościoła 
oprócz spraw dotyczących seksu”. Jednak mając świadomość tego, że jest to nauka 
płynąca od samego Boga, czy nie należy powiedzieć raczej, że nie tyle nie zgadzam 
się z nią, ile jest mi trudno ją zrozumieć? A jeśli czegoś nie rozumiemy, to czy na 
podstawie autorytetu Boga i Kościoła nie powinniśmy tego jednak przyjąć? Warto 
zapytać siebie także i o to, czy chodzi o rzeczywiste niezrozumienie, czy raczej  
o wybranie łatwiejszej drogi? 
zadbać o jakość bliskości

Żeby życie zmysłowe prowadzić na najwyższym poziomie, trzeba się o nie trosz-
czyć. Jak wielkie problemy się z tym wiążą, pokazują statystyki: jedynie 49% kobiet  
i 55% mężczyzn jest zadowolonych ze współżycia (Raport: Seksualność Polaków 2017).

Na jakość współżycia wpływa wiele czynników, o które trzeba zadbać. Spro-
wadzają się one jednak do tego, by nie być egoistycznym, ale żeby zatroszczyć się  
o drugą osobę, czyli dbać o:
A.) Jakość codziennej miłości

To, jak współżyjemy, zależy w niemałej części od tego, jak żyjemy. Jakość seksu 
zależy więc od jakości codziennej relacji:

•	 Wzajemny szacunek, troska, czułość, wyrozumiałość, ciepła atmosfera – spra- 
wiają, że współżycie podejmuje się w poczuciu bycia kochanym, mając wzglę- 
dem siebie pozytywne nastawienie i emocje. 

•	 Natomiast egoizm, nieczułość, chłód emocjonalny itp. skutkują tym, że współ-
życie nie ma jakości i zamiast zbliżać – oddala. Od takiego seksu bez bliskości, 
więzi, spotkania, czułości można bezpośrednio przejść do wielkiej kłótni.

Są osoby, które żeby w pełni się oddać, potrzebują ocieplenia atmosfery, roz-
wiązania problemu, rozmowy, czułości. Są jednak i takie, szczególnie mężczyźni, 
dla których codzienne problemy i jakość życia emocjonalnego nie wpływają na po- 
trzebę współżycia.
B.) Jakość komunikacji

•	 Dobre porozumiewanie się, otwartość na rozmowy o rzeczach intymnych 
–skutkuje porozumieniem i zharmonizowaniem w sprawach seksualnych. 

•	 Zamknięcie się czy nieumiejętność rozmowy sprawiają, że zachowania, któ-
rych druga strona nie akceptuje lub nie preferuje, wciąż trwają. W konsekwen-
cji współżycie może prowadzić do konfliktów i oddalania się od siebie.

Bardzo istotna jest tu umiejętność empatii, dzięki której rozumiemy odczucia 
drugiej osoby i odczytujemy różne sygnały. Szczególnie dla mężczyzn, którzy w spo- 
sób naturalny koncentrują się na przyjemności zmysłowej, dlatego muszą włożyć 
więcej wysiłku w zwrócenie uwagi na inne przeżywanie seksualności u kobiet.

Odwrotna zależność
Istnieje jednak niebezpieczeństwo odwrotnej zależności: kiedy problemy w ży-

ciu zmysłowym wpływają na jakości relacji. Dzieje się tak, gdy druga osoba np.:
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•	 odmawia współżycia bez zasadnej przyczyny, np.: żona poświęca się dzieciom  
i czerpie z tego taką radość, że nie dba o życie zmysłowe z mężem. (Gdy są 
istotne powody współmałżonek ma argument, żeby to zrozumieć, np.: złe sa- 
mopoczucie, zmęczenie, choroba itp.)

•	 wymusza współżycie (w małżeństwie może to mieć także charakter gwałtu)
•	 ma przesadne wymagania lub wymusza niechciane formy i częstotliwość 

współżycia
•	 traktuje jako niechciany obowiązek i daje to odczuć

Życiu seksualnemu szkodzi więc to, co skrajne – ,,uśpienie" i nadmierne rozbudze-
nie.

C.) Jakość okoliczności
• 	 N a j l e p s z y  c z a s  – najlepiej, gdy jest on specjalnie zarezerwowany dla 

bycia razem. I jest go także wystarczająco dużo, żeby zadbać o siebie. Dobrze 
jest upewnić się w rozmowie, czy mamy oboje odpowiedni nastrój i samo-
poczucie do podjęcia współżycia.

• 	 N a j l e p s z e  m i e j s c e  – najlepiej, gdy zapewnia intymność poprzez wy-
ciszenie i zamknięcie.

• 	 N a j l e p s z y  k l i m a t  – najlepiej, gdy zapewniona jest odpowiednia atmo- 
sfera, na którą składa się to, co poprzedza współżycie: czułość, ciepła rozmowa, 
czasem romantyczne wyjście (spacer, kolacja, kino itp.).

D.) Zharmonizowanie
Kobieta i mężczyzna inaczej przeżywają zbliżenie. Wynika to z ich różnej kon-

strukcji psychicznej i fizycznej. Niemała „część” seksu toczy się więc w głowie 
i w sferze emocji. Dlatego, żeby współżycie było harmonijne, trzeba się siebie nauczyć: 
poznać to, co wspólne, i sprawić, by różnice nie oddalały nas od siebie, ale wzboga-
cały.

Harmonia seksualna jest możliwa do osiągnięcia przez wszystkie pary, ale często 
wymaga dłuższego czasu, cierpliwości i empatii. Dlatego mówienie o „konieczności 
dopasowania się” seksualnego przed ślubem nie ma podstaw (czym innym jest pa- 
tologia organów, którą stwierdza się bez konieczności współżycia). 

Natomiast sam seks to już płaszczyzna głównie komunikacji niewerbalnej, gdzie 
wyrażamy ciałem naszą wewnętrzną postawę: czy się sobie oddajemy, czy wyko-
rzystujemy.

Podstawową formą harmonizacji jest więc dbałość o siebie, uwzględniająca róż- 
nice seksualne wynikające z płci:

•	 Mężczyzna jest naturalnie nastawiony na przyjemność i łatwiej mu oddzie-
lić relacje i uczucia od przeżyć seksualnych; jest bardziej wrażliwy na bodźce 
wzrokowe. Najczęściej też szybciej osiąga spełnione zmysłowe. 

Podstawowym narzędziem harmonizacji jest dialog. W rozmowie informujemy się o swo-
ich uwarunkowaniach, potrzebach, temperamencie, uczuciach, przyjemnościach, bólach, 
wstydzie, przekraczaniu granic.
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•	 Do pełnego przeżycia zbliżenia zwykle nie potrzebuje szczególnego przygoto-
wania i niemal zawsze ma zapewnioną przyjemność seksualną. 

•	 Kobieta jest naturalnie nastawiona na bliskość i trudniej jest jej oddzielić 
relacje i uczucia od przeżyć seksualnych; jest bardziej wrażliwa na bodźce 
słuchowe i dotykowe.

Jest tak ukształtowana, że do pełnego przeżycia zbliżenia potrzebuje komfortu 
psychicznego i zadbania fizycznego. Potrzebuje więc czułości przed i w trakcie 
współżycia.

Z tego wynika, że mężczyzna musi włożyć więcej wysiłku, by zharmonizować 
się z kobietą:

•	 zadbać o nastawienie oddania się kobiecie, a nie egoistyczne przeżywanie 
przyjemności

•	 zadbać o pełnię przeżyć kobiety

N i e d o j r z a ł o ś ć  m ę ż c z y z n y polega w tej sferze m.in. na: niezrozumieniu 
konstrukcji psychoseksualnej kobiety i niechęci nauczenia się jej; nieliczeniu się 
podczas współżycia z jej odmiennością i zarzucaniu, że nie jest taka sama w ży-
ciu seksualnym jak on.

N i e d o j r z a ł o ś ć  k o b i e t y polega m.in. na oczekiwaniu, że mężczyzna do-
myśli się jej przeżyć i potrzeb, oraz nieinformowaniu go o tym, na czym polega 
w tym wymiarze kobiecość.

Zbliżenie, które oddala
Brak harmonii czyli postępowanie skierowane na siebie bez uwzględnienia 

dobra drugiego, instrumentalizowanie go prowadzi do paradoksu. Mimo najwięk-
szej z możliwych bliskości, seks oddala małżonków od siebie. A ponieważ to bar-
dzo intymna i delikatna sfera, dlatego jest szczególnie podatna na zranienia. Stąd 
oddalenie może być znaczne, a powrót do bliskości trudny.

Meandry czułości
Czułość seksualna jest ważnym elementem harmonizacji współżycia. Na po-

czątku związku jest łatwiejsza do okazywania, bo fascynuje siłą doznań. Wszystko 
jest nowe i „świeże”. Z czasem, po wielu doświadczeniach bycia razem, ta siła słab-
nie. Rodzi się pokusa, żeby ją pominąć i przejść od razu do „sedna”. Potraktować jak 
zbędny dodatek.

Ważne także, by czułość i seksualność nie stały się narzędziem egoizmu: by nie 
udawać czułości po to, by zyskać seks i nie udawać pragnienia seksu, szukając 
przede wszystkim czułości. Trzeba ją więc wyrażać autentycznie i związać z dob- 
rymi intencjami.

Koniecznie trzeba też pamiętać o nieseksualnych formach wyrażania czułości. 
Okazujemy nimi m.in: miłość, bliskość, troskę. Ale żeby wyrażać ją bez kontekstu 
seksualnego, potrzebne jest panowanie nad swoją seksualnością. Narzeczeństwo 
to doskonały czas takiej nauki. Trzeba uczyć się nieseksualnie na siebie patrzeć, do 
siebie mówić, dotykać, całować. I być w ty na tyle jednoznacznym, żeby druga stro-
na wiedziała, co się wyraża.
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E.) Czystość

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą
(Mt 5, 8)

Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na wiele aspektów seksualności 
jest czystość. Polega ona na kierowaniu swoim postępowaniem w dziedzinie sek-
sualnej zgodnie z zasadami moralnymi. W ujęciu duchowym natomiast to życie 
według planu Boga, czyli prowadzenie życia seksualnego według hierarchii warto-
ści ustanowionej przez Niego. Jest to bardzo wymagająca sfera, dlatego podstawą 
do realizacji tych wymagań jest współpraca z łaską.

Droga czystości jest tak trudna, że właściwie zawsze jest walką. Często składa 
się z wzlotów i upadków, obietnic i niedotrzymań, postanowień poprawy i powra- 
cających wyrzutów sumienia. Doświadczenie pokazuje, że większe zmagania do-
tyczą w tej sferze mężczyzn.

Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania. Te wymagania 
– tak jak znajdujecie je w stałym nauczaniu Kościoła  

– właśnie są zdolne uczynić Waszą miłość – prawdziwą miłością.
(Jan Paweł II, Parati semper, 10)

Czystość w praktyce to:

•	 powstrzymanie się od współżycia przed ślubem

Narzeczeni są powołani do życia w czystości przez zachowanie wstrzemięźliwości. 
Poddani w ten sposób próbie, odkryją wzajemny szacunek, będą uczyć się wierności  

i nadziei na otrzymanie siebie nawzajem od Boga. Przejawy czułości właściwe  
miłości małżeńskiej powinni zachować na czas małżeństwa.  

Powinni pomagać sobie wzajemnie we wzrastaniu w czystości.
(Katechizm Kościoła Katolickiego 2350)

Życie w czystość zwiększa szansę na powstanie silnej miłości. Na współżyciu sek-
sualnym nie zbuduje się trwałej więzi. Wczesna inicjacja seksualna w związku jest 
często źródłem wielu błędnych decyzji o ślubie. Dlatego kluczowa jest tu decyzja  
o odłożeniu go do ślubu.

Aby trwać w czystości wbrew sile pokus, trzeba być przekonanym, że jest waż-
na. Dlaczego jest więc istotna? Ponieważ powstrzymując się od współżycia przed 
ślubem, szanujemy zamysł Boga. Nie ulegając grzechowi, trwamy w łasce uświę-
cającej. Poza tym, idąc za Bożym projektem zmysłowości, dajemy sobie najpierw 
możliwość wszechstronnego poznania się i zbudowania głębokich więzi na płasz-
czyźnie duchowej, intelektualnej i psychicznej. Potem, gdy więź jest na tyle mocna, 
że chcemy być ze sobą przez całe życie, po przyjęciu sakramentu zjednoczenie seksu-
alne umacnia ją jeszcze bardziej. A jeśli miłość w narzeczeństwie się nie zrodzi, dajemy 
także drugiej osobie możliwość odejścia czystą i bycia tą jedyną dla kogoś innego.

Poza tym, mając głębokie przekonanie o wartości czystości, łatwiej można prze-
ciwstawić się naciskom mającym skłaniać do współżycia przed ślubem: „Nie bądź 
zacofana/y, wszyscy to robią”, „Po co czekać skoro się kochamy?”, „Jeśli mnie ko-
chasz, udowodnij to” itp.
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Gdy jednak pozwolimy, żeby bycie przed ślubem zdominował seks, może się 
okazać, że jesteśmy już po ślubie, a się nie kochamy. Dlaczego? Bo miłość nigdy nie 
powstała. Był czas nas seks, a nie było na miłość. Do ołtarza dojechaliśmy głównie 
na paliwie zmysłowym.

•	 dotrzymanie wierności ukochanej osobie po ślubie
Wierność nie polega jedynie na fizycznym oddaniu się tylko współmałżonkowi, 

ale także na byciu wiernym w myślach. To znaczy na niedopuszczaniu wyobrażeń/
marzeń/fantazji o byciu czy współżyciu z kimś innym. Wierność jednak to także 
czyste patrzenie na siebie, bo w myślach można także uprzedmiotowić współmał-
żonka. A przecież „każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu do-
puścił się cudzołóstwa” (Mt 5, 28).

•	 niekorzystanie z pornografii i prostytucji
Pornografia oddziela seksualność od miłości, a jako grzech oddziela człowieka 

od Boga; pobudza do przedmiotowego patrzenia na drugą osobę; pobudza pragnie-
nia seksualne i napięcie seksualne; sugeruje niemoralne i nierealne (coraz wymyśl-
niejsze, aż do brutalizacji) zachowania seksualne i pobudza do ich wymagania od 
współmałżonka; może skutkować tym, że do podjęcia współżycia w małżeństwie, 
konieczna staje się pornografia; regularne bodźcowanie się pornografią sprawia, że 
wzrasta potrzeba silniejszych bodźców, by wywołać naturalne stany; używanie jej, 
utrzymuje niemoralny przemysł pornograficzny.

Z kolei korzystanie z prostytucji, to bezwzględne używanie drugiej osoby, poni-
żanie jej godności, utrwalanie jej życia w grzechu oraz utrwalania sytuacji, w której 
może być zmuszana do prostytuowania się.

•	 niewymuszanie samego współżycia i jego niemoralnych form

•	 szanowanie swojego ciała, a nieużywanie go poprzez mastur-
bację

Masturbacja jest uprzedmiotowieniem siebie i (najczęściej w myślach) drugiego 
człowieka. I choć jest niemoralna, nierzadko prowadzi do uzależnień i powoduje pro-
blemy we współżyciu, to często jest polecana jako zachowanie prozdrowotne, forma 
odstresowania i zabawy. 

Ponieważ jej przyczyną bywają doświadczenia zranień i nieuporządkowane 
emocje, więc żeby sobie z nią poradzić, potrzeba specjalistycznej pomocy.

Jako poważny grzech (ciężki) odciąga także człowieka od komunii z Bogiem: 
„Czy z masturbacji należy się spowiadać? Odpowiedź brzmi: tak. Trzeba się spo-
wiadać, jak z każdej ludzkiej ułomności. I chociaż nie jest ona pierwszą i najważniej-
szą słabością człowieka, to jednak jest wyrazem egotyzmu i koncentracji na sobie” 

(J. Augustyn, Integracja seksualna, Kraków 1993, s. 135)

•	 delikatne i taktowne wypowiadanie się (a nie przedmiotowe  
i wulgarnie)

Traktowaniu przedmiotowo drugiej osoby, pobudzeniu seksualnemu bez kon-
tekstu miłości oraz fałszywym stereotypom o życiu seksualnym służą także nieprzy-
zwoite żarty i aluzje dotyczące tej sfery.
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•	 nietworzenie okoliczności do grzechu, np. przez wspólne 
mieszkanie przed ślubem

•	 stosowanie naturalnych metod rozpoznawania płodności (NPR), 
a nie antykoncepcji

Co daje tak przeżywana czystość?
•	 Radość z tego, że żyje się nie w grzechu, ale według planu Boga, który jest 

najlepszą drogą do osiągnięcia szczęścia na ziemi i w wieczności.
•	 Stworzenie najlepszych warunków do niezafałszowanego przyjemnością 

seksualną poznania siebie i uniknięcie iluzji, że: „Skoro jest nam w łóżku 
tak dobrze, to znaczy, że jesteśmy dobrze dobrani”.

•	 Otrzymanie mocnego argumentu, że drugiej osobie zależy przede wszystkim 
na mnie, na tym, jaką jestem osobą.

•	 Satysfakcję z tego, że ma się silny charakter; że się siebie posiada; że nie rzą-
dzą mną pożądliwości, ale kieruję się rozumem i zasadami moralnymi.

•	 Radość z tego, że będziemy tylko dla siebie.
•	 Naukę pokonywania egoizmu, który sprawia, że domagam się, by druga oso- 

ba była dyspozycyjna seksualnie na zawołanie, kiedy mam ochotę.
•	 Przygotowanie do okresowej wstrzemięźliwości w małżeństwie (ciąża, cho-

roba, wyjazd itp.).
•	 Naukę bycia dla, poświęcania się, ofiarności, wyrzeczenia.
•	 Pomoc w dotrzymaniu wierności w małżeństwie.
•	 Świadectwo dla innych i dla swoich dzieci.
•	 Spokój sumienia.

Stereotypy i mity o czystości:
•	 Jest niemożliwa do spełnienia.
•	 Wstrzemięźliwość, nawet okresowa, prowadzi do nerwic. 
•	 Miłość usprawiedliwia seks, bo przecież jeśli się kochamy, to dlaczego nie 

okazywać sobie tego już teraz, poprzez seks.
•	 Przed ślubem trzeba się „dopasować”.
•	 Czystość to staroświecki pogląd, oderwany od życia w XXI w.

przekaz do współżyjących narzeczonych
Warto przed ślubem wstrzymać się i przeżyć ten czas bez grzechu i w jedności 

z Bogiem. Dzięki temu przeżyć ten czas w jedności z Bogiem. Zobaczyć też, jak się 
zachowujemy wobec siebie bez seksu. Poza tym mieć satysfakcję, że daliśmy radę, że 
nie byliśmy niewolnikami naszego pożądania, że potrafiliśmy pójść ścieżką wskazaną 
przez Boga.

Kochając drugą osobę, chce się dla niej dobra. A dla osoby wierzącej najwięk-
szym dobrem są Bóg i zbawienie. Dlatego szanując wybraną osobę i jej relację z Bo- 
giem, trzeba robić wszystko, by nie kusić jej grzechem i nie odciągać od Boga.
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iii. otwarci na życie
Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo,  

którym was Bóg obdarzy?
(Pytanie przed wyrażeniem zgody małżeńskiej)

chcemy...
Bóg po błogosławieństwie pierwszych małżonków daje im piękną misję dla świa-

ta: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię (…)” (Rdz 1, 28).
Jest to pierwsze zadanie, jakie przekazał naszym prarodzicom. Przez to wska- 

zał na jego priorytetowe znaczenie dla rozwoju świata. Bóg chce dzielić się życiem 
z coraz to nowymi ludźmi. Dlatego od samego początku przeznaczył seksualność 
nie tylko dla nas samych. 

I tak właśnie ma realizować się drugi cel życia seksualnego.
Przed błogosławieństwem Was jak małżonków zostaniecie więc zapytani: „Czy 

chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Was Bóg obdarzy”?  
A gdy odpowiecie: „chcemy”, uznacie swoją dojrzałość do bycia rodzicami. Że nie 
tylko fizycznie, ale psychicznie i duchowo dorośliście już do roli ojca i matki. A każ-
de dziecko ma prawo być owocem właśnie takiej dojrzałej decyzji dojrzałych osób.

wyróżnienie małżonków
Ojcostwo i macierzyństwo to wielkie wyróżnienie. Małżonkowie dostają przywi-

lej współuczestnictwa w cudzie powoływania nowego życia. Jest to też władza, bo 
Bóg sam, bez współpracy z małżeństwem, nie stwarza nowego człowieka. Dlate-
go na tak wielkie wyróżnienie małżonkowie mogą adekwatnie odpowiedzieć tylko  
w jeden sposób – respektując powołanie od Boga do bycia rodzicami, czyli otwiera-
jąc się na życie. 

Powoływanie nowego życia należy do istoty małżeństwa. Stąd decyzja w chwili 
zawarcia ślubu, że chcemy mieć dzieci, jest konieczna do ważności związku. Dlatego 
myślenie typu: „Przecież nie wszyscy muszą mieć dzieci” jest poważną pokusą. 
A każde małżeństwo mogące „podzielić się” życiem ma odpowiedzialność przed 
Bogiem z realizacji powołania do przekazywania nowego życia.

stereotypy
W decyzji o otwarciu się na życie może przeszkadzać wiele stereotypów, np.: 

że dzieci ograniczają wolność; nie pozwalają się rozwijać zawodowo; nic nie dają, 
a są tylko obciążeniem itp. I dziś niemała liczba małżeństw ulega pokusie postawie-
nia jedynie na siebie samych, na samorozwój, cele zawodowe i prestiżowe, kosztem 
dzieci. Sami otrzymali od Boga życie, ale zdecydowali, że nie odwdzięczą się, dzie-
ląc się życiem ze swoimi dziećmi. Można zapytać więc, na ile jest to dojrzałe myśle-
nie, gdy na szali stawiamy z jednej strony uniemożliwienie komuś doświadczenia 
świata, miłości i życia wiecznego, a z drugiej nasze egoistyczne: więcej czasu, mniej 
pracy, więcej pieniędzy i przyjemności? 

Tymczasem przecież macierzyństwo i ojcostwo jest szczytem i pełnią rozwoju 
życia człowieka. „Dzieci są też najcenniejszym darem małżeństwa i samym rodzi- 

Błogosławi Waszą miłość, Wasze współżycie i Wasze szczęście, ale chce też, by tego szczę-
ścia mogli doświadczać inni, by to szczęście się rozmnażało. 
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com przynoszą najwięcej dobra” (HV 9). Dają radość i motywację nieporównywalną  
z niczym innym; umacniają małżeństwo; rozwijają wiele cech rodziców: dzięki nim 
stają się lepsi, mądrzejsi, dojrzalsi. Rodzicielstwo i macierzyństwo zasługuje więc 
na najwyższe uznanie i szacunek. Dzieci są wielką wartością w życiu, nadają mu głę- 
boki sens i poczucie robienia czegoś najwartościowszego. Bo czy można w życiu 
stworzyć coś wspanialszego niż nowe życie? 
decyzja o dzieciach czyli roztropna hojność

Stojąc przed ołtarzem i mówiąc „jesteśmy gotowi”, zadeklarujecie, że jesteście  
„pro life”. Uznajecie więc życie za dar od Boga i zawsze, jeśliby zdecydował, przyjmie-
cie je. Każde wasze dziecko będzie chciane, nawet to nieplanowane. Otwartość na 
życie to zatem postawa przyjęcia dzieci, którym Bóg chce dać życie. 

Otwartość na życie to jednak także roztropne i hojne planowanie dzieci. Polega 
ono na tym, żeby chcieć dać życie jak największej liczbie dzieci, na miarę swoich 
możliwości, rozpoznanych w sumieniu ukształtowanym w dialogu z Bogiem. Ale 
zawsze z tym dopowiedzeniem, że: „Jeśli Panie Boże będziesz chciał dać jeszcze 
komuś życie, to ostatnie słowo należy do Ciebie”. 

Natomiast powody niezdecydowania się na kolejne dziecko powinny być propor-
cjonalne do dobra, jakim ono jest.

Życie rodzinne i posiadanie dzieci było do niedawna czymś oczywistym, natu-
ralnym. Dziś nierzadko trzeba przekonywać do tego, żeby ludzie żyli zgodnie ze 
swoją naturą. Bóg chce dać możliwość kolejnym ludziom, by się narodzili, a mał- 
żonkowie mówią: „Nie! Nie pozwolimy Ci”. 

(...) Każdy akt małżeński powinien pozostać sam przez się otwarty  
na przekazywanie nowego życia.

(Paweł VI, Humanae vitae, 11, por. KKK 2366)

Jeżeli zaś z kolei uwzględnimy warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne 
i społeczne, należy uznać, że ci małżonkowie realizują odpowiedzialne rodzi-

cielstwo, którzy kierując się roztropnym namysłem i wielkodusznością, decydują 
się na przyjęcie liczniejszego potomstwa, albo też, dla ważnych przyczyn i przy 
poszanowaniu nakazów moralnych, postanawiają okresowo lub nawet na czas 

nieograniczony, unikać zrodzenia dalszego dziecka.  
(Paweł VI, Humanae vitae, 10)

jak zamykamy się na życie?
Poprzez niezgodne z naturą metody zapobiegania poczęciu i stosowanie na-

turalnych metod planowania rodziny jako antykoncepcji.

antykoncepcja
Odrzucić również należy wszelkie działanie, które – bądź to w przewidywaniu zbli-
żenia małżeńskiego, bądź podczas jego spełniania, czy w rozwoju jego naturalnych  

skutków – miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego. 
(Paweł VI, Humanae vitae, 14)

Być roztropnie hojnym znaczy więc mieć silną wolę podzielenia się życiem z innymi, mając 
jednocześnie prawo i obowiązek do uwzględniania różnych okoliczności.
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Działanie antykoncepcyjne (gr. anti – przeciw, łac. conceptio – poczęcie), tj. prze- 
ciw poczęciu może się dokonywać różne sposoby: stosunek przerywany, stosowa- 
nie środków antykoncepcyjnych (mechanicznych, chemicznych, hormonalnych), 
szczepionki antykoncepcyjne, sterylizację, kastrację (trwałe ubezpłodnienie) itp.  

Przeciw działaniom antykoncepcyjnym przemawia m.in. to, że:

•	 Jesteśmy wtedy przeciwko właściwemu znaczeniu aktu seksualnego, w któ-
rym z samej istoty łączy się aspekt jednoczący małżonków i otwartość na 
prokreację (por. KKK 2366–2371). 

•	 Oferując możliwość współżycia bez okresów wstrzemięźliwości, zwalniamy 
się z wysiłku panowania nad sobą, który jest potrzebny, gdy powstrzymujemy 
się od współżycia z powodu, np.: okresu płodnego, wyjazdu czy choroby. Taka 
postawa sprzyja egoistycznemu traktowaniu drugiej osoby, która ma być 
ubezpłodniona, aby być na „każde zawołanie”. Przerwy w tak prowadzonym 
współżyciu mogą wtedy prowadzić do szukania doznań seksualnych z kimś 
innym lub z samym sobą.

•	 Medycyna podaje obszerny wykaz poważnych negatywnych skutków zdro-
wotnych stosowania wielu środków antykoncepcyjnych. Wśród nich wymie- 
nia się m.in: zmiany nowotworowe, zmiany miażdżycowe, powikłania zakrze- 
powo-zatorowe.

•	 Coraz częściej mówi się także o skutkach psychicznych polegających na 
zmniejszaniu przeżyć seksualnych, obniżeniu libido kobiet, lękach i napię-
ciach, prowadzących do oziębłości seksualnej, nerwicy lękowej i depresji.

•	 W razie zawodności antykoncepcji wyzwala się nierzadko agresja i „dziecko 
niechciane” pada ofiarą aborcji. Poza tym, część środków nazywanych „anty- 
koncepcyjnymi” ma działanie wczesnoporonne, czyli aborcyjne, np.: spirala, 
niektóre pigułki hormonalne (postinor, pigułki „po”), iniekcje poronne.

Sytuacje wyjątkowe
Niektóre środki o działaniu antykoncepcyjnym mogą być stosowane dla celów 

leczniczych. Wtedy, nawet jeśli ich ubocznym skutkiem będzie niemożność zajścia 
w ciążę, ich stosowanie jest moralnie dopuszczalne.

Poza tym, jeśli mąż lub żona, np.: pod groźbą porzucenia, domaga się stosun-
ków wykluczających poczęcie, druga strona może na to przystać, nie wyrażając jed- 
nak aprobaty. Wtedy subiektywnie może nie zaciągnąć moralnej winy (zob. Anty- 
koncepcja, w: Encyklopedia bioetyki, A. Muszala (red.), Radom 2009, s. 79–89).

naturalne planowanie rodziny jako antykoncepcja 
Paradoksalnie NPR można także traktować jak „naturalną” antykoncepcję. 

Dzieje się tak, gdy stosując naturalne metody rozpoznawania płodności, jesteśmy  
zamknięci na życie. Nie tylko sami nie chcemy mieć dzieci, ale nie dajemy prawa 
Bogu do jakiegokolwiek decydowania.

uniknąć skrajności
Podsumowując, można powiedzieć, że właściwe odczytanie podwójnej prawdy 

o seksualności pozwala unikać skrajności traktowania jej jako:
•	 Bożka, który nami rządzi, jest podstawowym źródłem szczęścia i centrum 

wokół którego kręci się życie.
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•	 Brudnej, wstydliwej i niemoralnej sfery, w której niemal nie można nic zrobić, 
by nie zgrzeszyć.

Sprawia także, że nie narzucamy wbrew zamysłowi Bożemu swojej wizji tego, 
jaki sens ma seks.

inne problemy moralne
Z powoływaniem nowego życia wiąże się też wiele innych problemów moral-

nych. Najważniejsze z nich to a b o r c j a  i  s z t u c z n e  z a p ł o d n i e n i e: 

aborcja
Jeżeli małżonkowie, będąc osobami, czyli „kimś”, jednoczą się w akcie seksual-

nym, to jego owocem nie jest „coś”, ale wyłącznie „ktoś”. I to na każdym etapie 
,,jego"/,,jej" rozwoju.

•	 Medycyna: Już w momencie poczęcia (połączenia komórki jajowej z plem-
nikiem) embrion zawiera cały materiał (kod) genetyczny nowego człowieka. 
Uprawomocniony jest więc wniosek, że mamy już w tym momencie do czy-
nienia z człowiekiem w pierwszej fazie rozwoju.

•	 Etyka: Każdy człowiek jako osoba ma taką godność, która daje mu prawo 
do dysponowania sobą samym. Aborcja zabiera to prawo w momencie, gdy 
jesteśmy najbardziej bezbronni oraz niewinni, i podporządkowuje poczęte-
go człowieka czyimś (bezprawnym) decyzjom. To z prawa naturalnego wpisa- 
nego przez Boga w nas wyprowadzamy wniosek, że prawo do życia jest naj-
ważniejsze i przysługuje każdemu. Poczęty człowiek powinien być więc trak-
towany adekwatnie do godności, która mu przysługuje jako człowiekowi, 
niezależnie od fazy rozwoju, w której się znajduje (zob. Aborcja, w: Encyklo-
pedia bioetyki, Radom 2009, s. 56–57).

Niektórzy próbują usprawiedliwić przerywanie ciąży, uważając, że owoc po-
częcia przed upływem pewnej liczby dni nie może być uważany za osobowe życie 
ludzkie. W rzeczywistości, „od chwili zapłodnienia komórki jajowej rozpoczyna 

się życie, które nie jest życiem ojca ani matki, ale nowej istoty ludzkiej, która roz-
wija się samoistnie. Nie stanie się nigdy człowiekiem, jeżeli nie jest nim od tego 
momentu. Tę oczywistą prawdę, zawsze uznawaną, (…) nowoczesna genetyka 

potwierdza cennymi dowodami. Ukazała ona, że od pierwszej chwili istnieje do-
kładny program tego, kim będzie ta żywa istota: człowiekiem, tym konkretnym 

człowiekiem, którego cechy szczególne 
 są w pełni określone.  

(Jan Paweł II, Evangelium vitae, 60)

•	 Wiara: Jako ludzie wierzący, mamy jeszcze silniejszą motywację do ochrony życia, 
ponieważ wiemy, że tylko Bóg jest Panem życia i śmierci. To On daje życie i tylko 

gdybyśmy nie przyjęli momentu poczęcia jako początku nowego organizmu ludzkiego,  
stalibyśmy się sędziami, którzy arbitralne (dowolnie) wyznaczają jakiś etap rozwoju za mo-
ment pojawienia się człowieka (układ nerwowy, serce, 12 tydzień, fakt urodzenia, itp.).
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On ma prawo odwoływać z tego świata. Dlatego mówi do człowieka bardzo wy-
raźnie: „Nie będziesz zabijał” (Wj 20, 13; Mt 5, 21).

Jeśli ktoś jednak ma trudności z przyjęciem argumentów medycznych, etycz-
nych i teologicznych, to w sytuacji wątpliwości zawsze należy powstrzymać się przed 
działaniem, w którym istnieje choćby prawdopodobieństwo zabicia człowieka: 

„(…) Nawet samo prawdopodobieństwo istnienia osoby wystarczyłoby dla usprawie-
dliwienia najbardziej kategorycznego zakazu wszelkich interwencji zmierzających 
do zabicia embrionu ludzkiego” (Jan Paweł II, Evangelium vitae, 60).

Dlatego też, w sytuacji gdy wiele organizacji i państw umożliwia i wspiera za-
bijanie człowieka w pierwszym etapie jego rozwoju, na wierzących małżonkach 
spoczywa szczególny obowiązek obrony nienarodzonych.

sztuczne zapłodnienie
Dziecko jest wielkim szczęściem dla rodziców i przynosi im wiele dobra. Nie-

możność poczęcia jest więc zawsze dramatem małżonków i istotnym brakiem  
w ich związku. Jednak, czy pragnienie urodzenia dziecka jest absolutne i usprawie-
dliwia wszelkie środki do jego osiągnięcia? Dziecko przecież jest zawsze darem 
od Boga i nikomu się bezwzględnie nie należy. Poza tym, samo dziecko ma także 
prawo do bycia owocem oddania się sobie rodziców w miłosnym akcie małżeńskim. 
W nim rodzice współpracują z Bogiem jako słudzy, a nie władcy (zob. Donum vi-
tae II, 4). Akt małżeński jest więc jedynym właściwym miejscem przekazywania 
życia (zob. Katechizm Kościoła Katolickiego 2376–2377).

Dlatego każde sztuczne zapłodnienie: poza organizmem kobiety – in vitro, czy 
w jej organizmie – in vivo, itp., sprzeciwia się temu.

Poza tym, procedura ta zagraża życiu ludzkich embrionów (nadliczbowych) 
i wielokrotnie prowadzi do ich uśmiercania. Część z nich ginie w trakcie, a z tymi, 
które pozostają i są np. zamrożone, wiążą się niemal nierozwiązywalne dylematy 
moralne, z których każde wyjście jest moralnie niedopuszczalne. Poważne problemy 
moralne budzi także udział osób „trzecich” w akcie poczęcia, sposób uzyskania 
nasienia czy zagrożenia dla zdrowia matki poddawanej hormonalnej stymulacji.

W związku z moralną niegodziwością sztucznego zapłodnienia (które nie jest 
leczeniem niepłodności), zachęca się małżonków do podejmowania rzeczywistych 
metod leczenia niepłodności (np. naprotechnologia). Poza tym, wspaniałym świa-
dectwem troski i miłości może stać się także adopcja, jako przyjęcie dziecka porzu-
conego czy osieroconego. 

Zawsze jednak trzeba pamiętać, że Kościół jako promotor i obrońca życia, 
z wielką wrażliwością i zrozumieniem podchodzi do tych dylematów, otaczając 
modlitwą i możliwą troską małżonków borykających się z tak wielkimi problemami.

iv. naturalne planowanie rodziny (npr)
pomoc w planowaniu rodziny

Bóg, tworząc rytm płodności kobiety, nie związał każdego współżycia z powo-
łaniem nowego życia. Jest tu więc zawarty postulat do mądrego odczytania: z jed- 
nej strony mamy być otwarci na powołanie potomstwa, a z drugiej, zjednoczenie 
seksualne ma umacniać miłość i dawać przyjemność także bez poczęcia.
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Rytm płodności jest więc wspaniałym darem od Boga do hojnego, ale roztrop-
nego planowania dzieci. Potrafimy go precyzyjne rozpoznawać, stosując Naturalne 
Metody Rozpoznawania Płodności, znane potocznie jako NPR (Naturalne Plano- 
wanie Rodziny). 

Bóg w naturze cyklu miesięcznego dał jedynie kilka dni płodnych. Jeśli w danym 
momencie nie chcemy mieć dzieci, podejmujemy współżycie zgodnie z tym ryt-
mem płodności. Jednak potrzebna jest do tego jednoczesna postawa otwartości na 
życie. Zakłada ona, że to Bóg jest Panem życia i śmierci i to on ostatecznie decy-
duje. Podejmujemy więc współżycie w okresie niepłodnym, ale jesteśmy otwarci 
na perspektywę, że jeśli Bóg jednak będzie chciał nam dać potomstwo, to je przyj-
miemy. Metody naturalne uczą też panowania nad sobą, empatii, szacunku wobec 
kogoś, kogo się kocha, szacunku dla ciała i płodności takich, jak je Pan Bóg stworzył.

Zespół Napięcia Przedmiesiączkowego (PMS, ang. premenstrual syndrome)
Składową rytmu życia małżeństwa i rodziny jest też cykl miesięczny kobiety. 

Przyjmuje się, że z powodu cyklu hormonalnego doświadczają one mniejszych bądź 
większych dolegliwości:

•	 Kobieta może być na ogół czuła, wyrozumiała, troskliwa, poświęcająca się, uni-
kająca konfliktów. Ale mogą u niej pojawiać się okresy złego samopoczucia, 
zmienności nastrojów, rozdrażnienia. Wtedy łatwiej o przewrażliwienie i wy-
olbrzymianie problemów, skutkujące tym, że mocniej dotykają ją rzeczy drob-
ne. I co ważne, sama może nie dostrzegać swojej zmienności i drażliwości.

•	 Mężczyzna ma w tym względzie zadanie umiejętnego dostosowania się. Ko-
bieta nie zmieni swojej biologii. Jeśli mężczyzna tego nie wie, może zarzucać 
jej złą wolę. Z drugiej strony kobieta może jednak, na ile to możliwe, kontro-
lować swoje reakcje. Uczciwym jest, by nie wykorzystywała swojego rytmu bio-
logicznego do usprawiedliwiania niewłaściwych zachowań. Jednak może też się 
zdarzyć, że kobieta siebie nie zna i może samą siebie obwiniać za coś, czego 
jedynie w sobie doświadcza. 

Dlatego, żeby uniknąć nieporozumień, chodząc ze sobą, w narzeczeństwie  
i w małżeństwie, powinno się mieć wiedzę o Zespole Napięcia Przedmiesiączko-
wego. Trzeba rozumieć, jak oddziałuje on na kobietę oraz jakiego w tych momentach 
zachowania potrzebuje od mężczyzny.

świadectwo o pms
W poszczególnych fazach cyklu czuję się inaczej – mówiła Ania. – W pierwszej fazie 

czuję wyraźnie przypływ energii fizycznej i psychicznej. Chcę coś robić, działać. Dużo 
wtedy ćwiczę, tańczę, załatwiam trudne sprawy. Czuję się silna i bardziej atrakcyjna. 
Sytuacja zmienia się na kilka dni przed miesiączką. Mimo że nic się obiektywnie nie 
zmienia, to ja jednak inaczej odbieram świat. Jestem rozdrażniona, tracę wiarę w sie-
bie, łatwo się załamuję. Kiedyś trudno mi to było zaakceptować. Czułam się winna, 
kiedy nie mogłam wyjść z dołka psychicznego. Dzięki swojej zmienności nastroju lepiej 
rozumiem uczucia innych ludzi i nie oceniam ich surowo. Wiem, że osoba nieznośna 
to często osoba cierpiąca.
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– Ja nie mam takich problemów jak Ania – powiedział na to Sławek. – Z grubsza 
czuję się cały czas tak samo. Na ogół wiadomo, czego można się po mnie spodziewać. 
Na początku naszej znajomości nie mogłem zrozumieć wahań nastrojów Ani. Było 
dla mnie dziwne, jak można wpadać w takie skrajności: śmiech i łzy. Próbowałem 
dociec, czy aby przyczyną tych nastrojów nie jestem ja. Ania zapewniała mnie, że nie, 
że to pogoda nie taka, albo boli głowa. Teraz już wiem, że jeśli Ania zaczyna mieć hu- 
mory, to może to być związane z napięciem przedmiesiączkowym. Organizujemy wte-
dy lekkie, przyjemne zajęcia, latem wycieczki rowerowe nad wodę, do lasu. Niewska-
zane są wtedy poważne rozmowy lub wizyta u mojej mamy. Staram się być dla Ani 
serdeczny, wyrozumiały, a najlepiej nie wchodzić jej wtedy w drogę…  

(J. Grzybowski, Przed wami małżeństwo, Kraków 2004, s. 71)

prezentacja podstaw fizjologii płodności kobiety  
i mężczyzny z wprowadzeniem  

do metod rozpoznawania płodności
(prowadzi – doradca życia rodzinnego)

Więcej na: www.najwiekszajestmilosc.pl/seksualnosciodpowiedzialnosc
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Ósme spotkanie

tworzyć rodzinę
i. wspólne etapy 

ii. rodzinny styl życia
iii. relacje z naszymi rodzinami

iv. dobrze wychowywać

i. wspólne etapy
Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła.

 (Papież Franciszek, Amoris laetitia, 1)

Stworzenie szczęśliwej rodziny jest marzeniem małżeństwa. I nie pozostanie 
ono jedynie w sferze pragnień, jeśli będą ją tworzyć kochający się mąż i żona. Ale 
tak jak rodzenie się miłości małżeńskiej ma swoje reguły, tak i do stworzenia pięknej 
rodziny potrzebne są nie tylko dobre chęci, ale także konkretna wiedza. 

etapy życia małżeńskiego i rodzinnego
Życie rodzinne ma swoją określoną dynamikę. Najczęściej pojawiają się w nim 

stałe etapy i w podobnej kolejności. Niosą one ze sobą wiele dobra, ale i zagrożeń. 
W zależności od poziomu dojrzałości miłości, te same etapy i jednych wzmacnia-
ją, a innych mogą osłabić. Dlatego warto je wcześniej dobrze poznać i się do nich 
przygotowywać.

etap
opuszczenie domu

Zamieszkanie razem to czas, kiedy pojawiają się nowe obszary, w których mu-
simy się poznać i dostosować, m.in.: swoje przyzwyczajenia, oczekiwania, nawyki. 
Chodzi więc o wypracowanie w atmosferze szacunku takich rozwiązań, które moż-
liwie najbardziej będą satysfakcjonowały obie strony.

[piękno] Jest to czas kiedy przeżywamy wiele niepowtarzalnych doświadczeń: 

•	 Odkrywamy swoją nową tożsamość i godność: jestem mężem, jestem żoną, 
jesteśmy małżonkami. 

•	 Zaczynamy zupełnie inne życie, tworzymy nowy dom.

A ponieważ rodzina jest wzorem objawionym przez Boga, trzeba dobrze go odczytać  
i na nim się oprzeć.
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•	 Poznajemy swoje nowe cechy.
•	 Doświadczamy radości pełni życia zmysłowego.

[zagrożenia] Jeśli w tym czasie pozwolimy, by zdominował nas egoizm, to za-
miast spokojnego dopasowywania się i odkrywania nowych horyzontów, układa-
nia stylu spędzania czasu, relacji z rodzinami, wspólnego meblowania mieszkania, 
dzielenia się obowiązkami itp., będzie to czas kłótni i konfliktów. Zaczniemy wal-
czyć z sobą o to, kto lepiej wie i czyje jest ważniejsze. Będziemy rywalizować 
o realizację swojej wizji i zaspokojenie przede wszystkim własnych potrzeb.

etap
pojawienie się nowego życia

[piękno] Powołanie na świat nowego życia to największe dzieło małżonków. Ale 
poczęcie dziecka to też „narodziny” rodziców. Już od tego momentu jesteście bio-
logicznymi: mamą oraz tatą. I od teraz weryfikacji ulega to, jakimi jesteście rodzicami: 
kobieta zaczyna styl życia mamy, poprzez troskę o spokój psychiczny, wizyty lekar-
skie, odżywianie itp., natomiast mężczyzna już teraz okazując troskę o żonę oraz 
zapewnienie jej i dziecku najlepszych warunków, weryfikuje swoje ojcostwo.

[zagrożenia] Narodziny dziecka to sprawdzian dojrzałości rodziców. Do tej pory 
mieli więcej czasu dla siebie, swobodę wypoczynku, rozwoju zainteresowań i życia 
towarzyskiego. Teraz się to nie kończy, ale zmienia. Pojawiają się zadania dla dojrza-
łych osób: jak mając mniej czasu, a więcej obowiązków, zmęczenia i niewyspania, 
zadbać o więź małżeńską, przyjaźnie, rozwój zainteresowań i odpoczynek. To także 
sprawdzian postawy bycia dla drugiego, bo wraz z dziećmi kończy się wyłączność 
na uczucia i uwagę współmałżonka.

[zagrożenia] Gdy pojawiają się dzieci, ich mamy czasem ulegają pokusie, by prze-
lać na nie niemal całą swoją miłość. I niewiele jej pozostaje już dla męża. Dzieci na 
tym etapie są łatwiejsze do kochania niż mężowie. Odsunięci emocjonalnie i nie- 
rzadko seksualnie, czasem oddalają się wewnętrznie, uciekają w hobby albo popa-
dają w nałogi. Mogą też szukać zainteresowania u innych kobiet. A mama spełnia-
jąca się przy dziecku może tego nie widzieć, bo potrzebę emocji i więzi wypełnia 
jej właśnie dziecko. Gdy dziecko po latach przeżytych w takiej niezdrowej relacji 
rodziców będzie chciało założyć swoją rodzinę, kobieta może nie chcieć pozwolić 
mu odejść. Bo wtedy zostanie zupełnie sama, jako że mąż od dawna żyje już jakby 
osobno.

[zagrożenia] Pojawienie się dzieci jest nierzadko także pokusą dla obojga rodzi-
ców, by całą swoją miłość i czas oddać dzieciom. I niewiele pozostaje dla ich miło-
ści wzajemnej. Nie ma czasu na rozmowę, spacer, randkę, kino itp. Paradoksalnie, 
zbytnia koncentracja na dzieciach może prowadzić do ich unieszczęśliwiania. Jeśli 
małżonkowie przestaną troszczyć się o siebie nawzajem, ich relacja może zacząć 
się psuć, co bezpośrednio uderzy w dzieci. A przecież fundamentem szczęścia dzieci 
są kochający się rodzice.
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etap
kryzys wieku

[piękno] Wiele osób przechodzi ten czas niemal niezauważalnie. Małżonek/ka zwy-
kle między czterdziestym a pięćdziesiątym rokiem życia podsumowuje to, co się do-
tychczas wydarzyło. I świadomość wspaniałych wydarzeń, jakimi są: miłość, posia-
danie dzieci, życie zawodowe czy rozwój własny, daje im wiele satysfakcji i radości. 
Zdarza się też, że w tym czasie, po względnie ustabilizowanym i zorganizowanym 
życiu rodzinnym, wyzwala się w niektórych nowa energia, którą pożytkują, robiąc 
coś czego dotychczas nie robili: angażują się w nowe działania, kupują oryginalną 
rzecz itp. Dojrzale też akceptują, że nie jest się już tak sprawnym i pięknym/przystoj-
nym; że wolniej robi się już niektóre rzeczy, a z niektórych powoli trzeba rezygno-
wać; że częściej mogą pojawiać się dolegliwości i choroby; że najprawdopodobniej 
minęła już połowa ich życia.

[zagrożenia] Czasem jednak takie podsumowanie skutkuje frustracją czy nawet 
depresją. Niektórzy w tym czasie ulegają także pokusie założenia nowego związku. 
Chcą udowodnić sobie swoją atrakcyjność, przeżyć na nowo emocje zakochania  
i świeże doznania seksualne. 

etap 
„puste gniazdo”

[piękno] Kiedy dzieci opuszczają dom rodzinny, rodzice często cieszą się z ich sa-
modzielności i odpowiedzialności. Wcześniej przygotowali je mentalnie do odejścia 
z domu, a gdy do tego dochodzi, roztropnie w tym pomagają.

Wielu rodziców wykorzystuje ten okres, by rozwijać to, na co do tej pory nie 
było czasu: są częściej tylko we dwoje, cieszą się swoją miłością i umacniają więź; 
realizują pasje; rozwijają przyjaźnie czy bardziej angażują się społecznie, charyta-
tywnie czy religijnie.

[zagrożenie] Niektórzy rodzice przechodzą ten etap bardzo ciężko. Odczuwają 
silną tęsknotę za dziećmi i czują się niepotrzebni. Czasem skutkuje to przesadnym 
angażowaniem się w małżeństwa swoich dzieci (ciągłe odwiedziny, telefony itp.), 
co może prowadzić do psucia relacji w tych związkach.

Są jednak też małżeństwa, dla których paradoksalnie więcej czasu dla siebie to 
kłopot, a nawet męczarnia. Bo „ich” jako związku, prawie już nie ma. Funkcjono-
wali dotąd bardziej jako pojedynczy rodzice obsługujący dzieci. Mają więc trudność, 
by z sobą dłużej porozmawiać, nie wiedzą, jak spędzać razem czas, narasta stagna-
cja albo frustracja. Wynikają z tego nierzadko kłótnie i poważne kryzysy (kończy 
je często dopiero przyjście na świat wnuków). 

Jednak to doświadczenie może być też dla takiej, niemal nieistniejącej więzi 
szansą, by odkryć siebie na nowo.

etap 
dojrzałość (starzenie się)

[piękno] Ten czas, mimo zwiększenia się obiektywnych trudności (choroby, słabnię-
cie itp.), wiele osób przeżywa jako „pogodną starość”. Akceptują oni naturalną kolej 

ć w i c z e n i e  

jak my i nasi 
rodzice przeży-
wamy odejście 

z domu?
(s. 184)
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rzeczy, cieszą się z najmniejszych pozytywów i mężnie znoszą trudy. Pielęgnują 
wzajemną relację, więzi z rodziną, wnukami i przyjaciółmi.

[zagrożenie] Jednak wiele osób do swojej, często obiektywnie trudnej sytuacji sta- 
rzenia się (choroby, opieka nad współmałżonkiem czy jego śmierć) dokłada jeszcze 
negatywne nastawienie. Koncentrują się na tym, co dla nich trudne, gnuśnieją i sami 
stają się nieznośni dla otoczenia.

Oprócz wymienionych etapów życia małżeńskiego i rodzinnego, mogą pojawić 
się trudne wydarzenia, na które także dobrze jest się przygotować:

•	 Śmierć kogoś bliskiego
Może stać się dla nas źródłem przewlekłego cierpienia czy poczucia niesprawie-

dliwości. Ale można ją także przeżyć w nadziei szczęścia wiecznego z Bogiem w Nie- 
bie, z akceptacją i refleksją o życiu, cierpieniu i przemijaniu.

•	 Utrata pracy
Może skutkować obniżeniem poczucia własnej wartości i kłótniami w domu. 

Ale można ją potraktować jako nowe wyzwanie, okazję do podniesienia kwalifikacji 
oraz umocnienia więzi małżeńskiej w obliczu trudności.

•	 Choroba
Jak dojrzale i z wiarą byśmy do niej nie podeszli, zawsze obiektywnie jest czymś 

bardzo trudnym. I gdy doświadcza jej ktoś bliski, możemy nie stanąć na wysokości 
zadania albo zdobyć się jedynie na tanie pocieszenia i złote porady.

Ale możemy też okazać empatię, wsparcie i poświęcenie. Choroba – wbrew po-
zorom – może stać się wtedy także źródłem wielkiego dobra: odnowienia wiary, 
miłości od innych, troski o siebie, wyzwolenia miłości w drugim człowieku.

Natomiast, gdy sami jej doświadczamy, potrzebne jest otwarcie się na pomoc 
drugiego człowieka i Boga.

ii. rodzinny styl życia

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, 
 jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. 

(J 13, 35)

styl miłości
Podstawą szczęścia rodzinnego jest przyjęcie stylu miłości: „Jesteśmy kocha-

jącą się rodziną. Kochamy siebie i Boga, który nie jest u nas gościem, ale domow- 
nikiem. Miłość to nasz cel i najważniejszy wyróżnik”.

Ale czasem rodzice wybierają też inne style, np.: „Jesteśmy nowoczesną rodzi-
ną; bogatą rodziną; modną rodziną; inteligencką rodziną” itp.

„My natomiast jesteśmy przede wszystkim kochającą się rodziną. I możemy 
być jednocześnie inteligentni, nowocześni, może nam się dobrze powodzić, mo-
żemy być modni. Ale to nie jest naszym głównym celem wokół, którego toczy się 
życie”.
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Jeśli więc małżonkowie przyjmą jako cel życia rodzinnego – styl miłości, to ona 
będzie głównym kryterium ich wyborów. Będzie też siłą do codziennego wzajem-
nego dobra i walki z pokusami. A skoro taka miłość wzoruje się na Bogu i w Nim ma 
swoje główne źródło, małżonkowie i dzieci będą tworzyć świętą rodzinę, czyli robić 
wszystko, by każdy został zbawiony.

miłość bliźniego i siebie samego – 24h
Fundamentem szczęścia rodzinnego jest więc postawa bezinteresownego bycia 

dla współmałżonka i dzieci. Każde działanie lub jego brak ma z niej wypływać. 
Optymalne przeżywanie miłości to przykładanie swoich czynów do tego kryterium: 
czy to, co zrobię albo nie zrobię, będzie największym dobrem w tej sytuacji.

Ale oprócz tego podstawowego nastawienia na dobro małżonka i dzieci, jest też 
obowiązek miłości własnej. Bez niego można się wypalić i nie mieć siły, by kochać 
innych. Dlatego trzeba roztropnie pamiętać o uwzględnianiu w planach rodzinnych 
także tego, co „ładuje moje akumulatory” i daje mi siłę, by mocniej kochać, np. to, 
jak lubię wypoczywać, spędzać czas, jeść itp. I trzeba też nauczyć się odróżniać to, 
czego my sami chcemy, co lubimy, od tego, co inni nam narzucają (rodzina, znajomi), 
a co może nieświadomie uznaliśmy za swoje.

W takiej miłości potrzebne jest pełne zaangażowanie – 24h i nie odpuszczanie 
sobie nawet na chwilę. Nie powinno być w ciągu dnia okienek, w których możemy 
sobie powiedzieć: odpocznę na chwilkę od miłości, dajcie mi spokój.

Na taką miłość, która wypełnia pięknem cały dzień i cały dom, składa się wiele 
postaw. Zobaczmy z bliska kilka najistotniejszych:

troszczymy się o siebie i doceniamy

Jeśli potrzebuje pomocy – dajemy ją, jeśli wysłuchania – „zamieniamy się w słuch”, 
jeśli wyrozumiałości i wybaczenia – jesteśmy na nie gotowi itp. Często rodzice  
i dzieci czują się w domu niedocenieni i niedowartościowani, a jednocześnie mają 
poczucie bycia ciągle krytykowanymi. Gdy zdarza się komuś jakaś niedoskonałość, 
od razu jest punktowany: „Przypaliłaś te kotlety”, „Dziecko, jak ty trzymasz ten wide-
lec”. Natomiast, gdy ktoś zrobi coś dobrze, tego się nie dostrzega i nie docenia. Cza-
sem w domu tworzy się wręcz atmosfera krytyki. I niestety do niej się przyzwycza-
jamy, nawet nie wiemy już, jak może być inaczej. Uwagi, które kiedyś bardziej bo- 
lały, bolą już mniej, bo obojętniejemy na siebie.

Jednak ten styl można zmienić, doceniając się codziennie za drobne rzeczy. Wiel- 
kich wydarzeń w życiu nie ma zbyt wiele. Dlatego tak ważne jest opanowanie sztuki 
cieszenia się z małych gestów i sukcesów. 

Docenianie jest szczególnie istotne dla dzieci. Wzmacnia ich poczucie wartości 
i bezpieczeństwa. Taka postawa nie jest zawsze czymś łatwym dla rodzica, dlatego 
musi on niejednokrotnie walczyć z sobą samym, żeby mniej oceniać, a więcej do-
ceniać.

Dobrze także uczyć dzieci doceniania drugiego: rodzica, dziadków, nauczycieli, 
sąsiadów, np.: „Podziękowałaś mamie/tacie?”, „Przytuliłaś babcię?”. Może pomagać 

Troska o siebie polega na tym, że interesujemy się tym, co drugi przeżywa i jakiego dobra  
potrzebuje oraz staramy się wyjść temu naprzeciw.
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w tym także, np.: wspólne z dziećmi kupowanie prezentów dla mamy, taty; przy-
gotowywanie jakieś niespodzianki dla rodzica; podziękowanie im w dniu ich ślubu, 
za to, że są razem itp.

tworzymy ciepłą atmosferę
Podstawowym źródłem atmosfery domowej jest relacja małżeńska. I albo od ro- 

dziców emanuje ciepło emocjonalne, mieszane uczucia, albo zionie chłodem.
Jednak jedynie ciepło rodzinne stwarza optymalne warunki do rozwoju miłości 

i doświadczania pełni szczęścia. W takiej rodzinie wrażliwość na siebie, szacunek, 
czułość, wyrozumiałość rodziców tworzą klimat otwartości. A gdy zdarzają się chłod- 
ne chwile, to nie są w stanie zdominować tej codziennej atmosfery.

Źródła domowego ciepła to m.in.: częste wyrażenie uczuć słowami: „Kocham 
cię, kochanie”, itp.; gestami czułości: przytulenie, pocałunek itp., docenianie za dob- 
ro; wyrozumiałość i wybaczenie, empatia, akceptacja, szacunek, uśmiech, humor, 
kulturalne słownictwo itp.

Źródła zimna to z jednej strony: niewyrażanie uczuć, brak dobrych słów, czu-
łości, empatii, doceniania, a z drugiej: ciągłe pretensje, czepianie się, „punktowanie” 
za najmniejsze słabości, emocjonalna pustka, krzyczenie na siebie, cynizm, raniące 
uwagi, złośliwości itp.

Tylko do jednego z tych domów chce się wracać z pracy czy szkoły. Ale żeby to 
ciepło było stale obecne, oprócz pielęgnowania w sobie ciepłych uczuć, potrzebna 
jest umiejętność codziennej pracy z chłodnymi i gorącymi negatywnymi emocjami.

jesteśmy pozytywni
Ważnym składnikiem ciepłej atmosfery domowej jest pozytywne nastawienie. 

Jest ono naturalnym efektem miłości. Chodzi tu o bycie realistą, ale pełnym na-
dziei; o widzenie zagrożeń, ale patrzenie przede wszystkim w kategoriach możliwości 
i szans; o dostrzeganie zła, ale koncentrowanie się głównie na tym, co dobre.

Natomiast negatywne nastawienie to skupianie się głównie na tym, co złe; widze- 
nie w ciemnych barwach; pesymistyczne interpretowanie rzeczywistości; przypisy- 
wanie złych intencji; nieumiejętność cieszenia się z dobra; szukanie wszędzie dru-
giego dna; przejmowanie się sytuacjami, które od nas nie zależą itp. Takie podejście 
często wynika ze złego nastroju i go utwierdza, a więc koło się zamyka.

dobrze się porozumiewamy
Podstawą komunikacji w rodzinie jest empatyczny dialog. Robimy więc wszyst-

ko, by było go jak najwięcej. I zarówno to, co dobre, jak i to, co trudne, staramy się 
czynić przedmiotem rozmowy.

roztropnie planujemy codzienność
W pewnych kwestiach przyjmujemy sztywne zasady, a w innych nastawiamy się 

na elastyczność i dopasowanie do pojawiających się okoliczności:

•	 W podziale obowiązków, jeśli przyjmie się w każdej sferze sztywne parytety, 
równo po 50%, to niemal na pewno będzie to niekorzystne dla rodziny, po- 
nieważ:

• są obszary, w których jedno robi więcej, bo ma do tego predyspozy-
cje, albo tego chce;
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• są dni, kiedy trzeba dostosować codzienne obowiązki do zmiennych 
okoliczności; 

• są też etapy związku, w których proporcja naszego zaangażowania po- 
winna zmieniać się elastycznie (np. ciąża małżonki, trudniejszy okres 
w pracy, słabość fizyczna, choroba rodziców itp.)

•	 Natomiast zasady moralne, np.: uczciwość, wierność, prawdomówność itp. 
ustalamy na „sztywno”. Ich przeciwieństwa nie mogą być usprawiedliwione 
przez żadne okoliczności.

podejmujemy swoje role i zadania
Na funkcjonowanie rodziny mocno wpływają także przyjęte role i zadania. Naj-

częściej wynikają one z:

•	 naśladowania (świadomego lub nie) ról z domu rodzinnego np. „animator cza-
su wolnego” („Tak zawsze robił ojciec”);

•	 naśladowania autorytetów („Chcę żyć tak jak…”);
•	 z przyjęcia koncepcji tego, jacy powinniśmy być jako mąż czy żona, bo jest to 

nasze wyobrażenie o tym, kim chciałbym być w rodzinie, np.: „organizatorka 
życia kulturalnego” („O tym marzyłam i wiem, co jest najwartościowsze w 
kinie, teatrze”).

Bardzo ważne jest więc, by mądrze rozdzielić role i zadania tzn. według: upodo-
bań, talentów i predyspozycji. Konieczne jest także rozumienie potrzeby chwili, kiedy 
trzeba zaakceptować i spełniać inną rolę lub podzielić się swoją. 

P r z y k ł a d o w e  r o l e: idealny mąż/żona; mistrz patelni; nadworny klaun; ar-
chitekt wnętrz; tropiciel wad itp.

Oprócz przyjętych ról, niektóre czynności domowe mają charakter pojedynczych 
zadań – stałych i doraźnych (np. ścielenie łóżka, sprzątanie, zmywanie, wynoszenie 
śmieci, robienie zakupów, dbanie o samochód, płacenie rachunków, opieka nad zwie- 
rzętami domowymi, sprzątanie). Dla sprawnego i pokojowego funkcjonowania ro-
dziny trzeba wypełniać je systematycznie i solidnie, a rozdzielać sprawiedliwie.

dbamy o dobro wspólne rodziny
Między dobrem rodziny a dobrem każdej z osób nie musi ciągle dochodzić do 

konfliktów. W mądrym dialogu możliwe jest wypracowanie harmonii, która mieści 
się między skrajnościami: 

•	 Dbaniem tylko o dobro rodziny:
• w sposób autorytarny (pozostali nie mają nic do powiedzenia)
• kosztem poszczególnych członków, np.: nie będzie pieniędzy w tym 

roku na szkółkę piłkarską, taniec itp., bo jako rodzina jedziemy na eks-
kluzywne wakacje albo kupujemy drogi samochód

•	 Dbaniem głównie o dobro pojedynczych osób w rodzinie:

Narzędziem podziału ról i zadań jest zawsze dialog, a nie narzucanie wbrew woli drugiego. 
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• każdy dba o swój egoistyczny interes, bez zasad, nawet kosztem dobra 
wspólnego rodziny (np. ojciec zostaje do późna w pracy, zaniedbując 
żonę i dzieci, bo chce zarobić na lepszy samochód niż ma kolega itp.)

„Zasady życia”
Poważnym zagrożeniem dla dobra wspólnego rodziny jest także przyjęcie za 

podstawowe kryteria codziennych wyborów tzw. „zasad życia”: przyjemności, uzna-
nia, władzy, pieniędzy itp. Są to wartości stojące obiektywnie niżej w hierarchii od 
rodziny, ale subiektywnie stają się od niej i pozostałych wartości ważniejsze. Wiąże 
się to często z realizowaniem ich bez względu na zasady moralne. Wtedy w sytuacji 
wyboru: dobro rodziny lub któraś z tych „zasad”, rodzina będzie przegrywać. A skutki 
takiego postępowania często są nieodwracalne, np.: nieobecność przy małych dzie-
ciach związana z poświęceniem się zarabianiu pieniędzy. I przyjemność z zakupów 
za te pieniądze nie zrównoważy powstałych deficytów, np.: chwil, kiedy dzieci po-
trzebowały porozmawiać, pobyć razem, pośmiać się, wyżalić itp.

mamy rytuały
Rytuały rodzinne to stałe punkty rodzinnego stylu życia. Przez swoją przewi-

dywalność dają poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Pomagają też pokonywać le-
nistwo i egoizm, bo jeśli ustalimy, że coś jest dla naszej rodziny dobre, to robimy to, 
pokonując nasze słabości, np.: jemy razem, razem się modlimy itp. Jedynie bardzo 
poważne okoliczności (np. choroba, wyjazd, uroczystość szkolna itd.), mogą spra-
wić, że czegoś nie wypełniamy. 

Rytuały nadają rodzinie także niepowtarzalny styl, bo można być bardzo kreatyw-
nym w ich opracowywaniu (jeśli mieliście rytuały w rodzinach, to warto ustalić, które 
przeniesiecie do waszej rodziny, a jeśli nie, to warto wprowadzić je samemu).

Przykładowe rytuały:
•	 codzienne: uśmiech i miłe słowo po obudzeniu, pocałunek na pożegnanie, 

powitanie i na dobranoc; poranna wspólna kawa
•	 cotygodniowe: raz w tygodniu wychodzimy na obiad lub zamawiamy, żeby 

nikt nie musiał gotować; w soboty gramy w gry planszowe; piątek wieczorem 
to czas quizów; w niedziele jedziemy na obiad do rodziców

•	 weekendowe: wspólna lektura gazet i książek, wyjazd, odwiedziny
•	 okolicznościowe: grill na zakończenie roku
•	 świąteczne: wspólne ubieranie choinki, kalendarz adwentowy
•	 mamy i ojcowie osobno z dziećmi: pieczenie pierników, wyjście na piłkę
•	 małżeńskie: wspólne spacery, kino, związane z pierwszą randką, ulubioną 

restauracją, kwiatami, rocznicami, itp.

dbamy o dobre nawyki (przyzwyczajenia)
Oprócz rytuałów rodzinnych, jakość codziennego życia rodziny podnoszą do-

bre nawyki. Są to czynności i zachowania wykonywane w określony sposób i „me-
chanicznie”, np.: nawyk wstawania zaraz po usłyszeniu budzika. Jednak są także 

„złe” przyzwyczajenia, które jakość codzienności będą obniżać, np.: rozrzucanie 
skarpet po podłodze, mlaskanie i siorbanie przy jedzeniu, obgryzanie paznokci, 
niezamykanie deski klozetowej itp. Niektóre już u siebie poznaliście, a niektóre za- 
uważycie dopiero po ślubie.
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rządzimy pieniędzmi, a nie one nami
Pieniądze z definicji nie są celem samym w sobie, ale jedynie „środkami” do jego 

osiągnięcia. Nie są więc także same w sobie dobrem, ale dzięki nim możemy uzy-
skać dobro i rozwijać się.

Jednak wciąż są jednym z najczęstszych powodów kłótni. Spory wynikają czę-
sto z tego, jakie znaczenie mają dla nas pieniądze i ze sposobów ich wydawania. 
Koszty nieporozumień na tle finansowym są nierzadko ogromne: osłabienie więzi, 
kryzys, rozstanie. Żeby temu przeciwdziałać, warto już w narzeczeństwie dobrze się 
poznać: czy ktoś jest materialistą; czy jest hojny czy rozrzutny, oszczędny czy skąpy 
itp. Dobrze podjąć w dialogu konkretne decyzje o finansach oraz to, jak będziecie 
o tych sprawach decydować.

Możliwe podejścia do pieniędzy:
+ są narzędziem troski o drugiego i o siebie
+ są podstawą bezpieczeństwa i wolności
+ dają możliwości rozwoju
+ są narzędziem codziennego funkcjonowania

- podnoszą mój status w związku – „To ja więcej zarabiam”
- są źródłem prestiżu, dowartościowania, wywyższenia się, leczenia komplek-

sów, zaimponowania rodzinie, odbijania sobie biedy z dzieciństwa
- są narzędziem nieskrępowanej zabawy (nieliczenie się z wydatkami)
- są przesadnie oszczędzane (skąpstwo)
- nie są tematem rozmów, bo np.: rodzice się kłócili lub rozwiedli na ich tle

Planowanie

Związek umacnia wspólne planowanie, a nie narzucanie sobie rozwiązań, np.: gdy 
żona chce remontu kuchni, a mąż pokoju, trzeba wspólnie ustalić „co”, „jak” i „kiedy”, 
szanując siebie. Trzeba także mocno trzymać się wspólnych ustaleń dotyczących wy-
datków i nie ulegać pokusom chwili. Czasem konieczne jest także by siebie wzajem-
nie roztropnie hamować, np. gdy mąż „oszalał” na punkcie nowego modelu samo-
chodu lub gdy żona zobaczyła w katalogu wystrój kuchni, którego „nie może nie 
mieć”, choć zmienialiśmy poprzedni dopiero rok temu.

W kwestiach finansowych podstawą jest więc zdrowy rozsądek. Ale jako ludzie 
wierzący możemy znaleźć także podpowiedzi od Boga i Kościoła:

Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty,  
dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.

(2 Kor 9)

G o d n y  z a r o b e k : Z jednej strony człowiek ma tak pracować i być wynagra-
dzanym, by mieć „środki na zapewnienie sobie i rodzinie godnego stanu materialnego, 
społecznego, kulturalnego i duchowego” (Katechizm Kościoła Katolickiego 2434).

D y s t a n s :  Ale z drugiej strony powinien zachować zdrowy dystans i nie przy- 
wiązywać się do dóbr doczesnych oraz nie stawiać ich na pierwszym miejscu. Wszyst-

Najistotniejsze jest, by w decydowaniu o pieniądzach być razem.
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ko, co posiadamy, ostatecznie mamy od Boga i nic ze sobą z ziemi nie zabierzemy. 
Dlatego trzeba zabiegać przede wszystkim o zbawienie wieczne: „I powiem so-
bie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! 
Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od cie-
bie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”. Tak dzieje się z każdym, kto skarby 
gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem” (Łk 12, 19–21). 

Trzeba też wystrzegać się chciwości – ze świadomością, że może ona dotyczyć 
zarówno bogatych, jak i biednych. Poza tym, warto zdawać sobie sprawę, że choć 
można być bogatym, to jednak „trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego” 
(Mk 10, 23). Dzieje się tak nie ze względu na samo bogactwo, ale na ilość pokus 
z nim związanych. Tym większy trzeba więc mieć szacunek do zamożnych osób, 
które pozostają jednocześnie szlachetne i hojne.

S p r a w i e d l i w o ś ć : Konieczne jest oddawanie tego, co się drugiemu należy. 
Szczególnie w relacjach pracodawca – pracownik. Na obu może przecież przyjść po- 
kusa: na pracodawcę – by się wzbogać, wykorzystując sytuację zatrudnionego (utrzy- 
manie rodziny, kredyt), ale i na pracownika – żeby oszukać i ukraść.

H o j n o ś ć : Piękną i potrzebną postawą jest nie tylko sprawiedliwość, ale także 
hojność w dzieleniu się z potrzebującymi (jałmużna, „dziesięcina”).

wybieramy najlepszy dla rodziny styl relacji małżeńskiej 
W codziennym funkcjonowaniu rodziny ważną rolę odgrywa to, jaki się przyj-

mie model podejścia do siebie w związku. Zdarza się też, że małżonkowie całe życie 
walczą o to, kto ma decydować i nieustannie „przeciągają linę”. 

 Fundamenty układu małżeńskiego kształtują się już w narzeczeństwie i wyni-
kają często z naśladowania rodziców. 

Podstawowe style (układy, modele) relacji:
1.  J e s t e ś m y  r ó w n o r z ę d n i
Dzielimy się obowiązkami i rolami, dostosowujemy je w dialogu, elastyczne do-
pasowujemy obowiązki do etapu związku, predyspozycji, sytuacji współmałżon-
ka, np.: są okresy, kiedy jedna ze stron bierze inicjatywę, bo druga ma słabszy 
czas.

2. J a  d o m i n u j ę
A druga osoba chętnie się podporządkowuje, ponieważ np.:

•	 uważa, że lepiej jest, gdy to ja częściej decyduje 
•	 jest to dla niej wygodniejsze
•	 rozumie miłość jako tłumienie siebie dla drugiego (swoich potrzeb, cech 

osobowości itp.)
•	 ma niską samoocenę i chce, by ją wspierać oraz dawać jej poczucie war-

tości
Tłumię wolę drugiej osoby, która jest:

•	 bardziej uległa/słabsza
•	 jest silna, ale przegrywa i podporządkowuje się

Choć nie chcę dominować:
•	 druga osoba wymusza, by za nią decydować
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3. K a ż d e  z  n a s  j e s t  n i e z a l e ż n e
Istnieją związki, w których małżonkowie żyją razem, ale w dużym stopniu nie-

zależnie od siebie. W takich relacjach więź psychiczna jest niewielka, a łączą ich inne 
zależności (wspólny dom, dzieci). Nierzadko taka pozorna samowystarczalność koń- 
czy się poszukiwaniem głębszej relacji poza małżeństwem.

Świadomość swojego modelu
Niezwykle istotne jest uświadomienie sobie, w jakim funkcjonujemy modelu 

relacji i w jakim chcemy żyć. Czy odpowiada nam to, że druga osoba wiedzie prym, 
czy może uderza to w naszą potrzebę współdecydowania. Czy nie jest tak, że wchodzi-
my w jakiś model relacji, który nam nie odpowiada, bo silniejsza jest chęć, by w ogóle 
być razem. 

Najkorzystniej porozumieć w sprawie stylu relacji już w okresie narzeczeństwa, 
ponieważ później, gdy jakiś styl się utrwali, jest to o wiele trudniejsze. 

Dobrze też uświadomić sobie, z czego wynika styl relacji, którą tworzymy. Może 
brać się m.in. z: naśladowania stylu relacji własnych rodziców; z doświadczeń; zra-
nień; przeżyć z dzieciństwa lub młodości; z wad współmałżonka (władczość, wywyż-
szanie się, leczenie kompleksów); z wyobrażeń o swojej roli („Ja tu rządzę”); z ni-
skiego poczucia swojej wartości (uległość) itp.

iii. relacje z naszymi rodzinami
Dobre funkcjonowanie rodziny w niemałej mierze zależy od relacji z rodzicami 

i teściami. A mamy w nich tendencję do popadania w skrajności: od uzależnienia 
się (nieodcięta pępowina) do całkowitego odrzucenia (odcięte korzenie). Potrzeba 
więc dużo roztropności w układaniu zdrowego modelu relacji z rodziną i teściami. 
Zobaczmy, jakie podejścia mogą w tym pomagać:

odcięcie pępowiny 
Mamy być odrębną rodziną i móc decydować o sobie. 

Jednak takie oddzielanie się i wyznaczanie granic jest dla wielu rodziców bardzo 
bolesne i może być długim procesem. Szczególnie, jeśli jest „odcinaniem pępowi-
ny”, ponieważ byliśmy w dużym stopniu uzależnieni od rodziców. Konieczne jest 
więc wtedy wzajemne wspieranie się małżonków i wyrozumiałość.

mądre zakorzenienie
Odcinanie pępowiny nie powinno być wykorzenianiem się z domu. Do końca 

życia pozostajemy przecież dziećmi swoich rodziców. Utrzymując dobre relacje  
z nimi, odwdzięczamy się im za trud naszego wychowania. Dajemy rodzicom mi-
łość i pozwalamy się kochać. Korzystamy z ich mądrości i doświadczenia, ze spo-
sobów troski o więź małżeńską, umiejętności przezwyciężania kryzysów czy przeży-
wania porażek. Dajemy naszym dzieciom dziadków, a dziadkom wnuki. Szanując 
swoich rodziców, uczymy szacunku dzieci do nas samych.

ć w i c z e n i e  

Model relacji
(s. 184)

ć w i c z e n i e

Zło rozwodu  
w rodzinie

(s. 185)

Roztropne opuszczanie mentalne i często fizyczne rodziców jest do pewnego stopnia 
dobre i wręcz konieczne. 
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rodzinne granice
By takie mądre zakorzenienie miało miejsce, potrzeba umiejętnie wyznaczyć 

granice relacji. Dlatego, gdy np. rodzice sami nie potrafią wyznaczyć sobie granic 
w kontaktach, dobrze, by zrobili to małżonkowie. I nierzadko, nie samo ich okre-
ślenie jest najtrudniejsze, ale jego forma. To bardzo wrażliwa sfera, zwłaszcza że 
często rodzice mają dobre intencje i są przekonani o słuszności swojego postępo-
wania. Potrzebna jest tu więc wielka roztropność, by się nie odgrodzić tak, że się na 
siebie poobrażamy.

Trudno jednak o podanie „złotych” zasad, które zawsze będą skuteczne. Konieczna 
jest delikatność, szacunek i spokój. Wydaje się, że w wielu sytuacjach lepiej, gdy  
o wyznaczonych granicach córka poinformuje mamę, a zięć teścia. Może przez to 
być to jeszcze bardziej bolesne, ale w konsekwencji skuteczniejsze. Natomiast ko-
munikat od zięcia do teściowej, że np. nie może codziennie wpadać na kawę, może 
być odebrany jako: „poniżenie”, „odcinanie od córki”, „odseparowanie od wnu-
ków”, „wyrzucanie z domu” itp. Ten sam komunikat z ust ukochanej córki czy syna, 
choć bolesny, nie będzie raczej tak trudny do akceptacji.

Jednak nieuczciwe byłoby także instrumentalne wpuszczanie rodziców na tery- 
torium swojego domu i traktowanie ich jako „darmowych opiekunów”, gdy chce 
się wyjść, np.: na imprezę.

szacunek dla teściów
Podstawą wszelkich ustaleń granic i zasad jest szacunek oraz wyrozumiałość 

dla rodziców współmałżonka. To oni dali życie naszej ukochanej osobie. Dobre re- 
lacje z rodziną współmałżonka umacniają więź małżeńską. Choć nie zawsze jest 
możliwa przyjaźń, to często zwykły szacunek mimo różnic jest czymś, co zostanie 
przez współmałżonka zauważone i powinno być docenione.

Szacunek trzeba mieć nawet, gdy jest ich za co obwiniać czy krytykować. Nie-
rzadko zdarza się jednak, że po prostu nie lubimy teściów. I nie mamy takiego obo- 
wiązku. Ale niedobrze, gdy gubimy przy tym postawę szacunku i okazujemy im 
cichy, może aluzyjnie wyrażany brak akceptacji albo jawną niechęć. Jest to najczę-
ściej bardzo bolesne także dla współmałżonka.

Warto natomiast też w relacjach z nimi przyjąć pojednawczą, łagodzącą posta-
wę i spór w sprawach drugorzędnych po prostu odpuścić. Natomiast, jeśli coś do-
tyczy ważnych kwestii (np.: krytyka wiary przez teściów, poniżanie, podważanie 
autorytetu w oczach dzieci itp.), to warto wspólnie zastanowić się nad odpowiednią 
reakcją.

Konieczne  jest przy tym, by współmałżonek był otwarty na przyjmowanie uwag 
o swoich rodzicach. Mamy do nich prawo. Ale nie może to być krytykanctwo albo 
odgrywanie się na współmałżonku. Nawet, jeśli teściowie mają ewidentne wady, to 
wykorzystywanie ich w ten sposób jest nieuczciwe.

stosunek do wybranków dzieci
Może się zdarzyć, że rodzice są sceptyczni, a nawet jawnie odrzucają wybranka/ę 

ich ukochanego dziecka. I dzieje się nierzadko tak, że ten brak akceptacji wynika 
z ich oczekiwań i nastawień co do tego, jaka powinna być ta druga osoba: nie podo- 
ba im się np.: zawód, pochodzenie, status społeczny, wykształcenie czy zamożność 
przyszłego zięcia lub synowej. 
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Z drugiej strony może się zdarzyć, że kiedy oczekiwane kryteria prestiżu są speł-
nione, to przyszli teściowie nie zwracają już uwagi na istotne, negatywne cechy oso-
bowości wybranka/i. 

Jednak, zdarzają się też sytuacje, gdy rodzice widzą rzeczywiste, poważne wady 
przyszłego zięcia czy synowej, których ich dziecko nie dostrzega. Jest to z ich strony 
roztropna troska, dlatego warto wysłuchać tych uwag, nawet jeśli nie zawsze są  wy-
rażone z wymaganą w takiej sytuacji delikatnością.

z rodzicami po ślubie?
Największe prawdopodobieństwo minimalizacji potencjalnych konfliktów jest 

wtedy, gdy nie mieszkamy razem. Jednak czasem taki stan rzeczy wymuszony jest  
okolicznościami materialnymi. Ale są też i sytuacje, kiedy lubimy teściów czy doga-
dujemy się z naszymi rodzicami, więc chcemy zamieszkać wspólnie. Przy podejmo-
waniu takiej decyzji warto mieć świadomość możliwych plusów i minusów:

Plusy: stworzymy wielopokoleniową rodzinę, w której będziemy się wspierać i uzu-
pełniać; dzieci będą miały przy sobie dziadków, od których wiele mogą się nauczyć; 
rodzice będą na miejscu służyć pomocą przy wychowywaniu dzieci; będzie to dla 
nas także oszczędnością itp.

Potencjalne minusy: kontrola i wtrącanie się w wychowanie („Pozwalasz dzieciom 
na za dużo”) oraz gospodarowanie pieniędzmi („Po co wam taki telewizor?”, „Ale 
drogie te wakacje!”); różnice w prowadzeniu kuchni (jeśli będzie wspólna); prowa- 
dzenie domu („Jak Ty zmywasz te okna?”, „Nie tak się odkurza dywan” itp.); pro-
blemy z intymnością (potrzebny komfort psychiczny).

Poza tym, trzeba będzie prawdopodobnie w wielu sprawach pójść na ustępstwa. 
Często obu stronom nie przychodzi to łatwo, bo rodzice mają utarte schematy od 
lat, a młodzi mają swoje plany, z których ciężko im zrezygnować.

Doświadczenie pokazuje także, że często łatwiej mężczyźnie przenieść się do 
domu żony, bo łatwiej mamie i córce dogadać się w prowadzeniu domu, niż synowej 
z teściową. Gdy zaś żona przenosi się do domu męża, teściowa przy wspólnej kuch-
ni może mieć duży problem z zaakceptowaniem stylu synowej i vice versa. Dlatego, 
jeżeli już się przeprowadzimy, najlepiej mieć odrębne kuchnie, łazienki i wejście.

W kształtowaniu relacji z teściami, warto przemyśleć kilka podstawowych, a nie- 
rzadko popełnianych błędów:

•	 Pokazywanie swojej wyższości nad teściami i ich rodziną poprzez np.: chwa-
lenie się pieniędzmi, pozycją, wykształceniem, wiedzą, umiejętnościami, 
sukcesami. 

•	 Przyjęcie negatywnego nastawienia już po pierwszych spotkaniach, w któ-
rych potraktowali nas dystansem lub niechęcią. A przecież każde z tych po- 
czątkowych wrażeń może się zmienić. Okazując im szacunek i pokazując 
miłość do ich dziecka (naszej ukochanej osoby), możemy zmienić ich na-
stawienie. 

•	 Wchodzenie w niepotrzebne spory i dyskusje. Czy teściowie to rzeczywiście 
osoby, z którymi musimy wykłócać się o politykę, pieniądze itp.? Z takiego 
sporu zwykle nie wynika dobro, natomiast często wpływa on negatywnie nie 
tylko na relacje z teściami, ale i na ukochaną osobę, dzieci, atmosferę w domu, itp.
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•	 Narzucanie teściom zasad, które obowiązywały w naszym domu. A nierzad-
ko się zdarza, że narzeczeni pochodzą z rodzin, w których istniały odmien- 
ne wzorce np.: wyrażania emocji, rozmów, częstotliwości spotkań. Nie jest 
więc roztropne chcieć zmienić rodziców współmałżonka według zasady: „Tak 
było w mojej rodzinie, więc będzie i u nas” i wymuszać np.: żeby przyjeżdża-
li na imieniny, urodziny i bez okazji, albo żeby ograniczyli spotkania do świą-
tecznych, a na inne okazje, żeby wystarczył telefon z życzeniami itp.

•	 Brak obiektywizmu w podejściu do rodziców i teściów. Często w sposób 
przesadny akcentuje się wady teściów, a nie dostrzega tych samych u swoich 
rodziców. Oni z kolei popełniają ten sam błąd, widząc braki u wybranej oso-
by, a nie dostrzegają u swojego dziecka. W sytuacjach problemów rodzinnych, 
ma to fatalne skutki – zamiast zwrócić uwagę swojemu dziecku, usprawiedli-
wiają je, a obwiniają drugą stronę i potęgują konflikt.

iv. dobrze wychować

misja wychowania

Prawo-obowiązek rodziców do wychowywania jest czymś istotnym i jako taki 
związany jest z samym przekazywaniem życia ludzkiego; jest on pierwotny i mający 

pierwszeństwo w stosunku do zadań wychowawczych innych osób, z racji wyjątkowości 
stosunku miłości łączącej rodziców i dzieci; wyklucza zastępstwo i jest niezbywalny,  
dlatego nie może być całkowicie przekazany innym, ani przez innych zawłaszczony. 

(Jan Paweł II, Familiaris consortio, 36)

wychować po katolicku
Przyjście na świat dzieci jest początkiem pięknej przygody ich wychowywania. To 

wspaniała misja prowadzenia drugiego człowieka do szczęścia i zbawienia. Dzieci są 
wspaniałym darem od Boga, ale i niezwykłym zadaniem. Jednak wychowanie ma nie 
tylko je rozwijać, ale i doskonalić rodziców i, dzięki temu, ich uświęcać. Jego podsta-
wą jest więc silna więź miłości małżonków. Dlatego, gdy będziecie udzielać sobie 
sakramentu zostaniecie zapytani, czy chcecie wychować je właśnie po katolicku, czyli 
w perspektywie nieba. Bo właśnie takie wychowanie jest pokazywaniem drogi do 
podwójnego szczęścia – na ziemi i w wieczności. Będą to przecież nie tylko wasze 
dzieci, ale jednocześnie dzieci Boga. To On, jako ich Ojciec, odda Wam je w opiekę. 
Dlatego trzeba także pozwolić Bogu działać w ich życiu. 

międzypokoleniowe antywartości
Najczęściej wychowujemy tak, jak sami zostaliśmy wychowani. I jeśli nasi rodzi-

ce przekazali nam wiarę, autentyczne wartości i nauczyli cnót, to z czystym sumie-
niem możemy według nich kształtować nasze dzieci. 

Wychowanie dzieci Boga powinno więc być odkrywaniem i realizacją powołania,  
które On dla nich przygotował. Nie ma być natomiast realizacją waszych wyobrażeń, 
ambicji, narzucaniem siłą swoich planów.
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Jednak, gdy nasze dzieciństwo nie było najszczęśliwsze, to chcemy wychowywać 
inaczej, niż byliśmy wychowywani. Zależy nam wtedy, by dać dzieciom to, czego sami 
nie dostaliśmy i uchronić przed tym złem, którego doświadczyliśmy. Paradoksalnie 
jednak zdarza się, że naśladujemy rodziców, od których teoretycznie chcemy się odciąć. 
Wpadamy w te same koleiny, nie widząc tego albo nie dopuszczając do świadomości. 

I wtedy konieczny jest wysiłek przerwania takiego negatywnego, międzypokole-
niowego „pasa transmisyjnego” antywartości, wad oraz braków. Na przykład, jeśli 
rodzice nie dawali nam ciepła, bezpieczeństwa, nie zapewniali o miłości, to trzeba 
przełamać wstyd, i dzień po dniu powtarzać, nawet na siłę, nawet z zażenowaniem, 
czułe gesty i słowa swoim dzieciom. Z czasem staną się trwałymi postawami i będą 
przychodzić łatwiej. Rozpocznie się nowa transmisja autentycznych wartości, dobrych 
postaw, zaspokajanych potrzeb dobra. Dzięki temu wasze dzieci będę miały o wiele 
łatwiej w stosunku do swoich dzieci. A wy będziecie mieli pozytywny wpływ na przy-
szłe pokolenia waszej rodziny.
podstawowe błędy

W wychowaniu zawsze istnieją różne niekorzystne podejścia i okresowe mody. 
Mądrością rodziców jest, by je znać i im nie ulegać. Dlatego warto wracać do tej listy 
błędów wychowawczych, uzupełniać ją i się w niej przeglądać:

•	 surowość, bezwzględność, brak wyrozumiałości
•	 agresja
•	 kochanie „za” (dobre oceny, posłuszeństwo, itp.)
•	 nadmierne wymagania
•	 brak jedności w podejściu do wychowania
•	 zmuszanie do realizowania swoich ambicji 
•	 egoizm – wszyscy domownicy mają mi służyć
•	 uległość, brak własnego zdania, chwiejność
•	 nieobecność fizyczna i duchowa
•	 niedostępność, dystans
•	 obojętność
•	 niekonsekwencja
•	 wyręczanie
•	 nadopiekuńczość
•	 …

style wychowawcze
W wychowaniu warto szukać roztropnego środka i uważać na skrajności: permi-

sywizm (łac. permissio – przyzwolenie) i rygoryzm (z łac. rigor – sztywność):
•	 Rodzic permisywista to osoba pozwalająca dziecku niemal na wszystko. Uwa-

ża, że należy mu dawać jak najwięcej swobody, by samo się kształtowało. 
Ale wolność staje się wtedy przyzwalaniem. Nie stawia się wymagań, nie wy-
chowuje do wartości, spełnia zachcianki. To ucieczka od wartości do pozor-
nej wolności. Takie wychowanie staje się samowolą. Mając dobre intencje, 
kształtuje się często człowieka egoistycznego i narcystycznego. Nie chce i czę-
sto nie potrafi on potem wziąć odpowiedzialności za siebie i za innych.  
A w kwestii relacji do Boga mówi się dziecku, że jak dorośnie, to samo sobie 
wybierze, czy wierzyć i jak postępować.
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•	 Rodzic rygorysta to osoba stawiająca wygórowane wymagania i niepozosta- 
wiająca dziecku swobodnego wyboru. Domaga się bezwzględnego i nieza-
chwianego posłuszeństwa. Ściśle kontroluje postępowanie dziecka i surowo 
egzekwuje spełnianie wymagań. Takie wychowanie staje się tresurą. Dziec-
ko wychowywane w ten sposób często staje się bierne, nietwórcze i podpo-
rządkowane. Ścisłe i nierzadko wygórowane wymagania wywołują w nim 
permanentny stres. Rodzic rzadko je chwali, a jeśli już, to za osiągnięcia, bo: 

„Przecież na miłość trzeba zasłużyć”. Obniża się więc dziecku także samooce-
na. Gdy dorasta, może tę presję wychowawczą odreagować silnym buntem, 
agresją, ucieczką w różne ekstrema. Nie dostając ciepła, może nie potrafić 
go dawać.

•	 Rodzic roztropny to osoba, która nie jest ani zbyt spolegliwa, ani za ostra. 
Wychowuje, jasno określając wartości, wymagania i granice. Jest konsekwent-
ny, ale i wyrozumiały. Mając świadomość, że dziecko wzrasta w świecie cha-
osu wartości i antywartości, chce dać mu kompas, by się w nim nie zagubiło. 
W ten sposób wychowuje do wartości, dzięki którym dziecko będzie się roz- 
wijać. W takim wychowaniu unikającym skrajności stosuje różne metody i za-
sady. Będąc przekonanym, że dziecko potrzebuje zasad, bo dzięki nim czuje 
się bezpiecznie, w pewnych sprawach stawia wymagania i konsekwentnie je 
egzekwuje, a w innych daje więcej swobody. Nie wyręczając dziecka we 
wszystkim, roztropnie pozwala, by samo doświadczyło trudnych, a czasem bo- 
lesnych skutków swoich zachowań i wyborów oraz mogło wyciągnąć z nich 
wnioski i unikać w dalszym życiu. W ten sposób uczy brania odpowiedzial-
ności za swoje czyny, za które w dorosłym życiu i tak przyjdzie mu tę odpowie- 
dzialność wziąć. Ale uczenie się odpowiedzialności już teraz i w mniej istot-
nych sprawach może być bezcennym doświadczeniem pozwalającym unik- 
nąć wielu błędów w poważnych sprawach w życiu dorosłym. Takie wycho-
wanie jest procesem, w którym z początkowego maksymalnego zaangażo- 
wania własnego zmierzamy do dawania dziecku coraz więcej wolności. W ten 
sposób prowadzimy je do świadomego kształtowania siebie, czyli do samo- 
wychowania. Wychowanie staje się wtedy prawdziwą sztuką. Prowadzi do 
pełni rozwoju, tego, co możliwe do rozwinięcia. Dlatego mądre wychowanie 
dziecka będzie zawsze integralne, czyli nieredukujące człowieka do jakiejś 
sfery, a obejmujące wszystkie tj.: fizyczną, psychiczną, społeczną i duchową. 
Wymaga od rodzica roztropności i pełnego zaangażowania obejmującego 
dobrą znajomość nie tylko dziecka, ale i jego środowiska wychowawczego.

świadectwo
Skutki deficytu miłości

Ania, 17 lat
(…) Nigdy nie byłam pewna miłości mojego ojca, ponieważ zawsze wydawało mi 

się, że muszę na nią zasłużyć. Im lepiej zachowywałam się w domu lub w szkole, tym 
bardziej mój ojciec mnie kochał. Kilka miesięcy temu napisałam w pamiętniku słowa, 
które są kwintesencją mojego szukania miłości:
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Czułam się dzisiaj wieczorem taka samotna i myślałam o tych niezliczonych chwi-
lach w moim życiu, gdy moja samotność była trudna do zniesienia. I nagle zrozumia-
łam przyczynę. Po prostu zawsze brakowało mi ojca. Gdybym kiedykolwiek mogła za-
wołać go, gdy cierpiałam, aby mnie wysłuchał i powiedział, że mnie rozumie… Ale nas 
nigdy nie łączyła ta szczególna, bliska więź. Dlatego jestem teraz samotna, oderwana 
od mojej przeszłości. Później pomyślałam o jakiejś młodej dziewczynie, która dziś stra-
ci dziewictwo, ponieważ marzy o miłości – o miłości swojego ojca. I chciałam móc ja-
koś ją powstrzymać, powiedzieć jej, że nigdy nie otrzyma tego uczucia od innego męż-
czyzny. Jakże boleśnie ściska mi serce, gdy myślę o tej dziewczynie – i o sobie sprzed 
wielu lat. Moje życie było jednym wielkim poszukiwaniem miłości mojego ojca”. 

(U. Drapacz, Zagrożenia rodziny, w: Przygotowanie bliższe do małżeństwa,  
M. Wandrasz (red.), Katowice 2004, s. 175)

wychowanie do małżeństwa
Od początku bycia rodzicem niezwykle potrzebna jest świadomość, że wycho-

wanie dziecka jest przygotowywaniem go także do roli przyszłego męża-ojca i żony-ma-
my. Rozumiejąc, jak pięknym ale i wymagającym projektem jest miłość małżeńska i 
rodzinna, rodzice powinni robić wszystko, co konieczne, by dać dziecku wszystko, 
co potrzebne, aby w swoim życiu zrealizowało i doświadczyło takiej miłości. Będą 
więc starać się wyposażyć je w wiedzę o tym, czym jest miłość i nauczą kochania, czy-
li bycia dla. Jednocześnie będą troszczyć się o dobry przykład wzajemnej miłości, 
a także o wiarę, która jest podstawowym elementem fundamentu szczęścia małżeń-
skiego i rodzinnego.

przygotowanie się

I warto zacząć, zanim dziecko się urodzi. Okres prenatalny i pierwsze lata jego życia  
są czasem, kiedy nasiąka treściami i emocjami jak gąbka. Dlatego trzeba wiedzieć 
dokładnie, jak na nie oddziaływać, żeby zainwestować tylko dobro. Błędy czy zanie-
dbania mogą odbić się negatywnie na całym życiu dziecka i być niekończącym się 
wyrzutem sumienia dla rodziców.

Do dobrego wychowania potrzebna jest więc szeroka wiedza m.in: o tym, jak 
dziecko rozwija się fizycznie i psychicznie i jak na danych etapach rozwoju na nie 
oddziaływać (noworodek, nastolatek, „bunt”); jakie ma cechy wrodzone (np. tempe-
rament); jakie są podstawowe metody wychowawcze, najczęstsze błędy w wychowa-
niu itp.

Więcej na: www.najwiekszajestmilosc.pl/tworzycrodzine

Doświadczenia własne z bycia wychowywanym są zawsze tylko częściowe. Dlatego 
do spełnienia misji wychowania trzeba się gruntownie przygotować.
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spotkanie ósme: pokonać kryzys

Ćwiczenie
Jak my i nasi rodzice przeżywamy odejście z domu?

Napisz, jakie są plusy i minusy związane z twoim odejściem z domu (mentalnym, 
jeśli się fizycznie nie wyprowadzasz).

odejście z domu dla mnie:

Plusy: Minusy:

Moje odejście dla rodziców:

Plusy: Minusy:

Ćwiczenie 
Model relacji

Porozmawiajcie o tym, jaki model relacji małżeńskich był w waszych domach:

1. Czy rodzice byli równorzędni, jedno rządziło, żyli niezależnie, całe życie walczyli  
    o dominację?
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2. Czy chcę go naśladować i ewentualnie – dlaczego tak lub czemu nie?
3. Czy, mimo iż nie chcę, jednak widzę u siebie oznaki nieświadomego naślado- 
    wania go?

Ćwiczenie 
Zło rozwodu w rodzinie

Skutki rozwodu

Zło rozwodu dla małżeństwa: Zło rozwodu dla dzieci:

z a da n ia  p o  ó sm ym  sp ot ka n i u

Ćwiczenie 
Style wychowania

Porozmawiajcie o tym, jaki styl wychowania obowiązywał w waszych domach.
1. Czy rodzice byli permisywni, rygorystyczni, roztropni, a może style się mieszały?  
    Podajcie przykłady, czym się to objawiało. 
2. Co chcę naśladować ze stylu swoich rodziców, a czego nie, i dlaczego?

Ćwiczenie 
Rytuały

Porozmawiajcie o rytuałach z waszych domów.
1. Jakie rytuały z waszych domów rodzinnych chcecie wprowadzić także w waszym?
2. Jakich rytuałów nie chcecie przenosić ze swoich domów do siebie?
3. Jakie własne rytuały chcielibyście wprowadzić w waszym domu?

Ćwiczenie 
Role

Porozmawiajcie o podziale ról i zadaniach, jakie chcecie wykonywać w domu. Naj-
pierw niech jedno odpowiada na dane pytanie, a potem druga osoba.

1. Jakie chcesz pełnić sama/sam role i dlaczego?  
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2. Jakie chcesz, żeby współmałżonek pełnił role i dlaczego? (np.: „Chciałbym, żebyś  
    przygotowaywła wyjazdy wakacyjne, bo sam tego nie potrafię”).
3. Co chcesz robić razem i dlaczego?

Porównajcie wasze wybory z tym, jak było u was w domach (kto pełnił jakie role).

Nie usztywniajcie się w tych wyborach, ale dajcie sobie wolność na różne modyfika-
cje, które zweryfikuje życie.

Ćwiczenie 
Co jest najważniejszym osiągnięciem życia?

Porozmawiajcie o tym, co jest największym dziełem, jakie można stworzyć w życiu 
i dlaczego (dzieci, rodzina, zamożność, sukces, przyjemność, władza itp.)?

Ćwiczenie 
Finanse

Porozmawiajcie o finansach, odpowiadając sobie na poniższe pytania:

1. Jak ważne są dla mnie pieniądze w życiu? Czy nie dostrzegam u siebie cech mate-
rialisty?

2.  Co ukształtowało moje podejście do pieniędzy?
3.  Kto będzie trzymał pieniądze, czy będziemy mieć wspólne konto?
4.  Jak będziemy decydować o dużych wydatkach, kredytach czy pożyczaniu innym?
5.  Czy zamierzamy świadomie dzielić budżet na np.: rachunki, wyżywienie, oszczęd-

ności, przyjemności, dzielenie się z innymi (charytatywne)?
6.  Czy zamierzamy podejmować dodatkowe prace, żeby podnieść swój stan mate-

rialny?
7.  Ile zamierzamy przeznaczać pieniędzy na indywidualne hobby? Czy kryją się tu 

jakieś zagrożenia?
8.  Jaki chcemy osiągnąć poziom materialny życia: jaki dom, samochód, ubrania, 

wakacje?
9.  W jakim wymiarze i w jakiej formie chcemy dzielić się z innymi?
10. Czy i ewentualnie jak zamierzamy oszczędzać?
11. Jakie mamy podejście do pieniędzy w kontekście dzieci: szacunek do pieniędzy, 

kieszonkowe, wynagrodzenie za sprzątanie, itp.
12. Czy potrafimy roztropnie podejść do problemu przepisywania majątku przez 

rodziców i teściów?

Ćwiczenie
Wychowanie dzieci 

(źródło: Przed nami małżeństwo, M. Adler, J. Ogrodniczak (red.), Katowice 2015, s. 149)

Odrysuj swoją dłoń i wpisz słowami w nią to, co chcesz dać swoim dzieciom, jak na 
dłoni? Potem porównajcie swoje dłonie i porozmawiajcie o podobieństwach i ewen- 
tualnych różnicach.
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Dziewiąte spotkanie

Żyć wiarą
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Dziewiąte spotkanie

żyć wiarą
i. niespokojne będzie twoje serce

ii. modlitwa i sakramenty
iii. od wiary do moralności

iv. wychowanie do wiary

i. niespokojne będzie twoje serce

Kościół oświecony wiarą, która pozwala mu poznać całą prawdę o wielkiej 
wartości małżeństwa i rodziny oraz o ich głębokim znaczeniu, czuje się przynaglony 
do głoszenia Ewangelii – „dobrej nowiny” – wszystkim bez wyjątku, a zwłaszcza 

ludziom powołanym do małżeństwa i przygotowującym się do niego (…).
(Jan Paweł II, Familiaris consortio, 3)

bóg dał ci życie i życie za ciebie oddał
Człowiek w głębi duszy tęskni za tym, czego nie może dać mu drugi. Potrzebuje 

miłości niezawodnej i sensu całego życia. Ale nawet najwspanialsza osoba nie może 
dać takiej miłości, ponieważ choć jest „aż”, to jednak także „tylko” człowiekiem.  
I nawet najbardziej sensowna osoba nie nada znaczenia całemu życiu, bo sama nie 
jest odpowiedzią na podstawowe egzystencjalne pytania o to, skąd pochodzę i co 
się ze mną stanie po śmierci.

Paradoksalnie też, niektórym wydaje się, że bez Boga żyje się lepiej i można prze-
żyć pełnię życia. Jednak przecież zawsze będzie ono ograniczone do doczesności. 
A czy można być w pełni szczęśliwym, realizując tylko doczesne cele i żyjąc bez sensu 
całości (ostatecznego)?

Możesz więc przeżyć wiele wspaniałych miłości: do rodziców, męża/żony, dzieci, 
i możesz mieć wiele pięknych celów, które będą Cię motywować, dawać poczucie 
wolności i samorealizacji. Ale jeśli się zatrzymasz na ludzkiej miłości i częściowym 
sensie, nie przeżyjesz pełni życia. Szukając jej gdzie indziej niż w Bogu, nigdzie jej 
nie znajdziesz. I niespokojne będzie Twoje serce, dopóki nie spocznie w Bogu (Por. 
Św. Augustyn, Wyznania I, 1). 

To Bóg dał Ci życie i świat. I dlatego ma prawo być nazywanym przez Ciebie Oj-
cem. A jako Twój Tato chce dać Ci wszystko, co najlepsze. I właśnie On – Stwórca  
i Ojciec – wie najlepiej, czego potrzebujesz do pełni szczęścia.
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Bóg, zapewniając Cię o swojej miłości, nie rzuca słów na wiatr.

 

Swoją miłość potwierdził więc w sposób najbardziej wiarygodny z możliwych. 
Gdy ludzie kolejny raz w historii odwrócili się od Niego, On, żeby zmazać ich 

grzechy i otworzyć możliwość zbawienia, nie zawahał się zrobić czegoś, co powinno 
wciąż nie mieści się nam w głowie, a do czego się łatwo przyzwyczajamy. Postano-
wił z miłości do Ciebie poświęcić Tego, którego kochał ponad wszystko – swojego 
Syna, Jezusa. Właśnie po to, by zmazać Twoje „wczorajsze” i „jutrzejsze” grzechy, 
upadki, zdrady. Nie zawahał się z miłości do Ciebie oddać swoje życie za Ciebie, żeby 
grzechy, które popełniasz dziś, mogły być dzięki Jego męce, śmierci i zmartwych-
wstaniu wciąż na nowo przebaczane. Jesteś więc dla Boga wielką wartością. Czy Je-
zus umierałby za coś podrzędnego, nieistotnego? 

Ale może masz trudność z przyjęciem tego i wzbudzeniem w sobie wdzięczności, 
bo urodziłaś/eś się będąc odkupionym? 

Bóg mimo to jest przy Tobie każdego dnia, gotowy dać Ci potrzebne wsparcie. 
Niezależnie od tego, jak często doświadczał może od Ciebie odrzucenia i rozcza-
rowania, gdy np.: nie chciałaś/eś Go znać; czy usprawiedliwiałaś/eś swoje oddalenie 
grzechami członków Kościoła. A może to Twoje własne grzechy, poczucie samowy-
starczalności, moda na niewiarę itp. odciągnęły Cię od Niego. Mimo tych wszystkich 
sytuacji Bóg jest zawsze gotowy by wejść z Tobą w głęboką relację miłości. Wciąż 
kocha Cię najbardziej na świecie i chce sprawić, byś już nigdy desperacko nie szukał/a 
akceptacji, miłości, sensu.

najpiękniejsza odpowiedź

Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. 
(1 J 4, 16)

Jaka powinna być odpowiedź na to, że Bóg dał Ci życie, oddał za Ciebie życie  
i daje Ci życie wieczne? Po prostu ucieszyć się, że ma się tak wspaniałego Ojca w Nie- 
bie, przyjąć tę miłość i ją odwzajemnić. 

Gdy uświadomisz sobie, że zawsze jest tuż obok Ciebie. I gdy zwrócisz się do 
Niego, to wejdziesz w relację miłości dziecka do Ojca. Będzie Ci to dawać siłę do 
wszystkiego. A w sakramencie małżeństwa da Wam jej jeszcze więcej. Przede wszyst-
kim łaskę, by kochać najpełniej swoją wybraną osobę: Bóg już od rana będzie dla 
Ciebie, więc i Ty będziesz mieć motywację i siłę, żeby od rana być dla ukochanej 
osoby; On będzie Cię pocieszał, więc i Tobie będzie łatwiej pocieszać ukochaną oso-
bę; On będzie Cię wybaczał, więc i Ty będziesz mieć siłę, żeby wybaczać; On będzie 
przyjmował miłość od Ciebie, dlatego i Ty będziesz umieć przyjmować miłość od 
współmałżonka.

Będzie dawał łaski nie tylko dla Was z osobna, ale i dla waszego małżeństwa  
i rodziny. Daje założony przez siebie Kościół czyli wspólnotę, wzmacnianą sakra-
mentami, w której macie być zbawieni. I w tym Kościele, który jest bardzo ludzki,  
z wszystkim tego plusami i minusami, można odnajdywać to, co czyste i święte. 
A to zawsze tam jest, bo Kościół zawsze jest święty, a grzeszą tylko ludzie. Dlatego 

I oprócz daru życia, zrobił dla Ciebie coś więcej: odkupił Cię, ponosząc najwyższą cenę.
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stwierdzenie: „Bóg – tak, ale Kościół – nie” to postawa, w której ujawniamy, że nie 
znamy dobrze Boga, ani nie wiemy, czym jest Kościół. 

Dlatego człowieka, który zostawia Boga przez to, że nie podoba mu się Kościół, 
bo jego członkowie dopuszczają się zła, można zapytać: „Naprawdę staniesz kiedyś 
przed Bogiem i powiesz mu, że się Go wyrzekłaś/eś, bo inni ludzie grzeszyli?”. „Inni 
nie szli za przykazaniami, to i Ty je odrzuciłaś/eś?”. „W jaki racjonalny sposób to 
uspokaja Twoje sumienie?”.

I czerpać sens dla swojego małżeństwa i rodziny z Jego miłości.

jaka jest miłość boga?
Człowiek potrzebuje miłości niezawodnej. Bóg wie o tej tęsknocie i wychodząc 

jej naprzeciw, oferuje nam miłość, jakiej potrzebujemy do pełni szczęścia. A po-
nieważ On sam jest doskonałą miłością, to żeby dać nam najlepszą miłość, musi 
dać samego siebie. I daje. W jaki sposób?

• 	 K o c h a  d o s k o n a l e, czyli dokładnie tak, jak potrzebujesz i robi to zawsze. 
• 	 K o c h a  b e z w a r u n k o w o, czyli tak, jak powinien kochać rodzic. Jako 

Jego dziecko nie musisz zasługiwać na miłość, a Twój grzech nie kończy Jego 
miłości. I kocha, mimo że może sama/m masz problem z miłością do Niego.

• 	 K o c h a  w s p ó l n o t o w o: Ojciec Cię stworzył i daje Ci świat, Jezus Cię 
zbawiał i jest przyjacielem, Duch Święty Cię pociesza, daje mądrość i siłę. 

Daje dobro, które widzimy: nasze życie, świat, innych ludzi, talenty itp. I daje 
niewidzialne dobro, czyli łaskę, której widzimy efekty: mamy siłę, by kochać i wy-
trwać w trudach; dostajemy porady, by mądrze postępować; wybaczenie, gdy zgrze-
szymy; ochronę, gdy grozi nam niebezpieczeństwo itp.

jaki bóg daje sens?
Dojrzały człowiek stawia sobie istotne pytania. A właściwie one same stają 

przed nim, a on przed nimi nie ucieka. Nie jest też wobec nich obojętny i nie zado-
wala się zdawkowymi odpowiedziami.

Dlatego tak trudne do zrozumienia jest to, jak często ludzie zadowalają się płyt-
kimi odpowiedziami na najgłębsze pytania ich życia. Czy postępując tak, nie upo-
dabniamy się do zwierząt, które nie poszukują sensu, ale kierują się w życiu instynk-
tami? Czy nie pozostajemy w ten sposób na niższym stopniu rozwoju? Czy właśnie 
miarą dojrzałości ludzkiej i duchowej nie jest poszukiwanie takich odpowiedzi?

Te najważniejsze pytania, które stają przed każdym to przede wszystkim:

Skąd się wziął świat?
Czy jest bardziej racjonalne wyjaśnienie istnienia tak niezwykłego wszechświata, 

niż to, że musiał go ktoś rozumny stworzyć? 
I człowiek ma tak wspaniały umysł, którym może, przyglądając się rzeczywi-

stości, dojść do stwierdzenia, że to Bóg jest stwórcą wszechświata. Że nie jest on 

jeśli więc chcemy być w wierze dojrzali i rozumni, będziemy nie tylko mimo grzechów 
innych uznawać, że Bóg jest, ale co więcej, kochać go jako Ojca, oraz – świadomi sła-
bości innych i swoich – tym bardziej kochać jego Kościół. 
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dziełem przypadku czy jakiejś konieczności zapisanej w wiecznej materii itp. Jedno-
cześnie Bóg sam objawił. że stworzył ten świat. Już w pierwszym zdaniu Biblii 
odpowiada na niepokój naszego serca mówiąc, że jest i że to On nas stworzył: „Na 
początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1, 1). Poza tym posłał swojego Syna 
w konkretnym momencie ludzkiej historii, który potwierdził zapowiedzi (proroc-
twa) Starego Testamentu. i nas odkupił. Wielu świadków tych wydarzeń potwierdzi-
ło ich prawdziwość swoją męczeńską śmiercią.

Świat więc nie jest przypadkowy. I Ty jesteś więc przypadkowy/a. Bóg chciał 
Cię tu na ziemi. Znał Cię jeszcze przed Twoim przyjściem na świat: „Zanim ukształ- 
towałem cię w łonie matki, znałem cię (…)” (Jr 1, 5). To bardzo ,,dobra nowina”  
o tym, że nie jesteś skutkiem jakiegoś bezcelowego przypadku w przyrodzie. Ale 
ktoś tak wspaniały jak Bóg „(...) wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli 
święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako 
przybranych synów (…) (Ef, 1, 4–5).

Bóg zostawił nam w Piśmie Świętym argumenty, które jeśli się je uczciwie pozna, 
to trudnej w Niego nie uwierzyć. A gdy się uwierzy, to wtedy wiele spraw staje się 
zrozumiałymi. I jeśli się zacznie żyć według Jego wskazówek, to życie zmieni się 
na dobre. 

Co będzie ze mną po śmierci?

 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.  
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.

(J 14, 2)

I jeśli na pytanie o początek świata można udzielić zdawkowej odpowiedzi i z nią 
żyć, to już pytanie o jego koniec, powinno nas drążyć od wewnątrz. Jednak wiele 
osób zadowala się ogólnikowymi odpowiedziami na pytanie o to, co stanie się z na- 
mi po śmierci, a więc zarazem pytaniem o sens całego życia. Jest to paradoks trudny 
do wytłumaczenia, że ludzie potrafią tak skupić się na życiu „tu i teraz” i żyć bez 
dogłębnie przemyślanej odpowiedzi na pytanie, co będzie z nimi potem.

Bóg stworzył nas tak cudownie, że mamy swój początek, ale nigdy nie przesta-
niemy istnieć. Rodzice „przekazują” nam śmiertelne ciało ze swojego ciała, a duszę 
stwarza Bóg. I ma ona niewyobrażalną cechę, która odpowiada na nasze głębokie pra-
gnienie, by nie przestać żyć – jest nieśmiertelna. Dzięki niej będziemy już na zawsze.

Ale człowiek nie jest samą duszą „uwięzioną” w ciele. Jest tak stworzony, że jest 
złożony z tego, co śmiertelne i nieśmiertelne. I po śmierci naszego ciała, tę pozorną 
sprzeczność Bóg godzi, dając duszy przy zmartwychwstaniu, nowe, nieśmiertelne ciało.

Nasze czyny, myśli, intencje, wybory określą nasze losy w przyszłości:

•	 Wiemy, że mogą się one odbywać w miejscu, którego piękna nie można po-
równać z niczym na ziemi, ponieważ: „ani oko nie widziało, ani ucho nie sły-

Wieczność mamy więc zagwarantowaną przez Boga. Ale to, gdzie ją spędzimy, zależy już 
od nas.
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szało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował 
Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9).

•	 Jednak, zdajemy sobie także sprawę, że może to być inne miejsce, w którym 
jesteśmy na wieczność odłączeni od Boga, ponieważ: „przy końcu świata (…) 
Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie 
zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec 
rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 13, 41–42).

Bóg daje więc życie nie ograniczone do celów ziemskich, ale mające sens wieczny. 
Życie z nadzieją, że ostatni etap jest dopiero początkiem szczęścia niemającego 
końca. Czy bez takiego sensu można mówić o pełni życia? Czy można być w pełni 
szczęśliwym, mając świadomość, że koniec to koniec?

Alternatywa dla Boga?
Czy jest jakaś alternatywa dla Boga? Czy przyjemności, style, mody, ideologie 

mają moc, żeby wyciągnąć nas z grobu? Może to zrobić tylko Jezus. Dlatego na pyta-
nie o alternatywę jest piękna odpowiedź: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz sło-
wa życia wiecznego” (J 6, 68); „Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano 
ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” 
(Dz 4, 12). 

wierzący niepraktykujący
Jednak samo stwierdzenie, że Bóg jest, nie wystarczy. Jest to tylko pogląd – ele-

ment światopoglądu. Nic z niego nie musi wynikać. W ten sposób można być wie-
rzącym i niepraktykującym. Jednak nie w Boga, o którym mówi Pismo Święte. 
Ponieważ z Biblii dowiadujemy się, że Bóg jest Osobą, która Cię kocha jako swoje 
dziecko. A z tego wynika, że jako Rodzic, nie chce tylko byś uznał/a, że jest. Pragnie 
żyć z Tobą w więzi miłości, która realizuje się poprzez bliskość, zażyłość, ciepło 
oraz sprawiedliwe oddawanie Mu czci jako Stworzycielowi, Odkupicielowi i Panu.  
Chce też by wasza relacja rozwijała się także w Kościele, w którym jest i działa. I do-
piero życie w takiej relacji z Bogiem można nazwać „wiarą chrześcijańską”.

tak, wierzymy
Ale skoro jesteś w drodze do sakramentu małżeństwa, to znaczy, że wierzysz. 

Uznajesz więc, że Bóg jest tak wspaniały, że w Jego obecności i z Jego pomocą warto 
tworzyć małżeństwo i rodzinę.

droga, po której mamy iść
A tego, jak mamy w rodzinie żyć w relacji z Bogiem, sami Mu nie narzucamy. 

To On pokazuje w jaki sposób tę miłość do Niego wyrażać:

A.) Doskonała droga – życie duchowe z miłości do Boga

„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”. Jezus odpowiedział: „Pierwsze 
jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, 
całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”  

(Mk 12, 28–30)
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Chce, by z miłości do Niego, która jest całkowitym oddaniem i jednocześnie 
jest ojcowska, czyli ciepła i serdeczna, wynikało to, że m.in:

•	 chcemy z Nim rozmawiać, czyli się modlić
•	 chcemy się z Nim uroczyście spotykać, czyli uczestniczyć we Mszach św.,
•	 chcemy Go przepraszać, czyli się spowiadać
•	 chcemy Go poznawać, czyli czytać i rozważać Pismo Święte oraz nauczanie 

Kościoła
•	 nie wstydzimy się Go, czyli umiemy o Nim rozmawiać i się do Niego przy-

znawać wobec innych
•	 staramy się żyć moralnie, zachowując przykazania: „Kto ma przykazania 

moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J 14, 21)
•	 kochamy inne Jego dzieci (nasze siostry i braci)

Na tej pięknej drodze mogą wystąpić też okresy duchowej „posuchy”. Jednak ma 
ona służyć naszemu oczyszczeniu i umocnieniu. Przykładem jest tu św. Matka Te-
resa z Kalkuty, przeżywająca przez wiele lat „ciemność wiary”, a jednocześnie trwa-
jąca przy Bogu i służąca ludziom.

B.) Droga posłuszeństwa – sumienne życie religijne z obowiązku wobec  
      Boga
 

Zdarza się, że idziemy podobną, a jednak inną drogą, tzn. spełniamy obowiązki 
wobec Boga (praktyki religijne i moralne) bardziej z posłuszeństwa niż z miłości. 
Staramy się wypełniać przykazania gorliwie i solidnie. Wierzymy więc w Boga, ale 
z różnych powodów nasza więź miłości nie jest ciepła i serdeczna. Wyrażamy więc 
ją poprzez spełnianie przykazań (prawdopodobnie tak miłość była wyrażana 
w naszym domu). Ta droga może być także pierwszym krokiem do wejścia w głębię 
miłości „całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swo- 
ją mocą”.

Obie te drogi – bardziej duchowa oraz bardziej religijna – są formą odpowie-
dzi na zaproszenie Boga do życia z Nim na ziemi i w niebie. I warto się przyjrzeć 
sobie, czy którąś z nich idziemy.

C.) Inne drogi?
Są jednak także drogi, które próbujemy narzucić Bogu. Stwarzamy je „pod sie-

bie”, na swój obraz i podobieństwo i żądamy, by je zaakceptował:

•	 Jedna z nich polega na wyłącznie zewnętrznym spełnianiu praktyk religijnych 
(„odstanie” Mszy św., „odklepanie” modlitw), które niemal nie przekładają się 
na relacje z Bogiem i drugim człowiekiem.

•	 Jest też droga, bycia praktykującym, ale z „jedną nogą” poza Kościołem: „Je-
steśmy wierzący, no ale bez przesady”; „Chodzi się do Kościoła, no ale nie, 
żeby w każdą niedzielę”, „Jesteśmy katolikami, ale…” itp.

•	 Inna droga, to pojawianie się w Kościele od święta, czyli na święta, chrzty, po- 

Bóg jako doskonałą drogę, której dla nas pragnie, proponuje nam życie z miłości do 
Niego. To wiara z wyboru, a nie z presji, tradycji czy handlu wymiennego za życie wieczne.
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grzeby, śluby czy „święconkę”. I jednocześnie uznawanie siebie za praktyku-
jącego katoliczkę/a.

•	 Jest też droga, na której wybieramy to, co dla nas wygodne z wiary (co jest jesz- 
cze „do uwierzenia”). Wybieramy też zasady moralne, które są jeszcze przez 
nas do zniesienia.

Przy czym każda z tych dróg może, przy naszej współpracy z łaską Boga i dobrej 
woli, być punktem wyjścia do pogłębienia samej wiary i więzi relacji z Bogiem i ludźmi. 

ii. modlitwa i sakramenty

(…) „Kościół domowy” jest powołany do tego, by był jaśniejącym znakiem 
obecności Chrystusa i Jego miłości, także dla ludzi stojących „daleko”, znakiem 

dla rodzin, które jeszcze nie wierzą i dla tych rodzin chrześcijańskich, które już nie 
żyją konsekwentnie wedle otrzymanej wiary: jest wezwany, ażeby „przykładem  

i świadectwem swoim” oświecał „tych, co szukają prawdy.
(Jan Paweł II, Familiaris consortio, 54)

chcemy być świętą rodziną
Życie rodzinne to wspaniała droga do świętości. Rodzina daje wspaniałe moż-

liwości przeżywania radości wiary i ofiarowania siebie innym.
Czym jest ta świętość w codziennym życiu rodziny? To po prostu sumienne wy-

pełnianie tego, co jest zawarte w powołaniu każdego z jej członków: do bycia dziec-
kiem Boga, współmałżonkiem, rodzicem, dzieckiem swoich rodziców, pracowni-
kiem lub pracodawcą, obywatelem ojczyzny itp.

Osobą, którą obejmujemy naszą miłością jest Bóg, nasz Ojciec. I w ten sposób, 
dzięki Niemu i z Nim chcemy się uświęcać, robiąc to, co do nas należy.

Fundamentem tej świętości jest miłość małżonków. A ich podobne podejście do 
wiary w Boga i do Kościoła jest jednym z najważniejszych elementów tworzących 
ich więź małżeńską oraz sprzyjających trwałości i szczęściu związku. Przecież, jeśli 
każde z Was będzie blisko Boga, to od Niego będziecie czerpać siłę do kochania 
siebie i mądrość do tego, by robić to jak najlepiej.

wyrażanie i czerpanie miłości
Realizacja planu zbawienia rodziny, czyli świętości, zaczyna się zawsze od mi- 

łość do Boga. On sam chce, żeby od Niego każde działanie w rodzinie brało po-
czątek i na Jego miłości się opierało. 

Tę miłość mamy wyrażać przede wszystkim na modlitwie, w sakramentach 
oraz byciu dla drugiego człowieka.

Jest więc wypełnianiem całości Dekalogu: zarówno przykazań odnoszących 
się do Boga (1–3), jak i do drugiego człowieka (4–10). Bo idąc uczciwie ich dro-
gą, nie da się kochać tylko Boga, albo tylko ludzi. A mamy nierzadko tendencję do 
takiego wybiórczego ustawiania „pod siebie” przykazań. Bóg nie chce miłości tylko 

Dlatego warto przyjąć za cel życia swojej rodziny świętość: tak, chcemy być świętą rodziną!

ć w i c z e n i e  

Trudności 
z wiarą

(s. 211)
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dla siebie, ale gdy zbliżamy się do Niego, kieruje nas na drugiego: współmałżonka  
i dzieci, innych ludzi. A gdy „(…) miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość 
ku Niemu jest w nas doskonała” (1 J 4, 12).

a. modlitwa

Wiem, do kogo się modlę
Podstawą relacji z Bogiem jest spotkanie i rozmowa. Jeśli kogoś kochamy, to 

chcemy z nim być w częstym kontakcie. Jeśli tak się nie dzieje, więź się rozluźnia  
i miłość może powoli wygasać. Ale fundamentem tej relacji jest właściwy obraz Boga. 
Chodzi o to, by stawać przed Bogiem, a nie własnym wyobrażeniem o Nim. A praw- 
dziwy Bóg to kochający bez końca i do końca, miłosierny i sprawiedliwy Ojciec, 
Syn i Duch Święty. I takiego właśnie Boga mamy stawiać sobie przed oczy i mó-
wić do Niego ciepło: Ojcze, Tato, kocham Cię, dziękuję Ci, uwielbiam Cię itp.

Spędzam każdy dzień w obecności Boga

Dlatego wspaniałą realizacją przykazania miłości Boga jest życie w Jego obec-
ności, czyli stałe pamiętanie o Nim i częste przypominanie sobie w ciągu dnia, że 
jest z Tobą, tuż „obok”. I że w każdym momencie możesz się do Niego zwrócić.

Jak się modlić?
Modlitwa jest sztuką rozmowy z Bogiem. Można modlić się na różne sposoby. 

Ale najistotniejsze jest to, by rozmawiać z Bogiem autentycznie, jak osoba z Osobą  
i regularne. Modlić się do Trójcy to rozmawiać z kochającym ojcem (do Boga Ojca), 
z przyjacielem (do Jezusa), i z wspierającą, mądrą osobą (do Ducha Świętego).

•	 Dobrze jest modlić się własnymi słowami, ale i wybranymi modlitwami, 
które znamy (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Różaniec, Koronka do Miło-
sierdzia Bożego, litanie itp.).

•	 Podstawowymi formami zwracania się do Boga jest: dziękowanie, przepra-
szanie, proszenie i uwielbienie.

•	 Wspaniałą formą modlitwy jest Adoracja Najświętszego Sakramentu. Staje-
my wtedy „twarzą w twarz” z realnie obecnym Bogiem.

•	 Natomiast „źródłem i zarazem szczytem życia chrześcijańskiego” jest Msza 
Święta (zob. Sobór Watykański II, Lumen gentium, 11). Razem z Liturgią go-
dzin (Brewiarz) są to modlitwy całego Kościoła, w których jednoczymy się  
z innymi katolikami na całym świecie.

Co mówić?
Wszystko, nawet żal: „Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! – mówi Pan. – Choćby 

wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, 
staną się jak wełna” (Iz 1, 18).

Bóg chce, byśmy się z nim spotykali wszędzie i ciągle rozmawiali: „Zawsze się radujcie, 
nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża  
w jezusie Chrystusie względem was”.                       (1 Tes 16–18)
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Nie zrażać się trudnościami
Gdy mamy problemy z modlitwą i wydaje się nam, że nie umiemy się modlić, 

warto prosić Boga: „Panie, naucz nas modlić się” (Łk 11, 1). Dobrze jest także pa-
miętać, że kiedy „(…) nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia 
się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26).

Nie martw się więc, jeśli uważasz, że źle się modlisz, bo się rozpraszasz albo nie 
masz przeżyć, uniesień, a nawet czasem nie czujesz się przyjemnie. Bóg docenia sam 
fakt, że się modlisz, że stajesz do rozmowy z Nim, że się starasz. Rozumie, że inna 
jest modlitwa, gdy nie ma kłopotów, gdy jest się wypoczętym, po dobrym dniu. A inna, 
gdy jest zmęczenie, choroba, złe wydarzenia itp. Bóg zawsze docenia Twój trud. 

Przez wstawiennictwo
Bóg chce, abyśmy modlili się do Niego także w inny, niezwykły sposób, czyli 

przez wstawiennictwo świętych. Dlatego też w przyrzeczeniu małżeńskim zawiera 
się prośba, by małżeństwu pomagali „Wszyscy Święci”. Trzeba więc na co dzień pa-
miętać o modlitwie przez wstawiennictwo świętych, szczególnie naszych patronów.  
A także o pomocy Aniołów, szczególnie swojego Anioła Stróża. Może warto też usta- 
nowić któregoś ze świętych patronem waszej rodziny.

Osobno czy razem? 
Warto rozmawiać z Bogiem sam na sam, ale także stawać przed Nim ze współmał-

żonkiem i z rodziną:

modlitwa indywidualna (propozycja): 
Na początku dnia, najlepiej zaraz po obudzeniu się skierować myśli do Boga  

i porozmawiać z Nim. Najpierw przypomnij sobie, że Bóg jest kochającym Ojcem. 
Możesz np.: 

•	 własnymi słowami: podziękować za noc; prosić o błogosławieństwo na cały 
dzień; prosić za wydarzenia i osoby, z którymi zetkniesz się dziś; o siłę do 
dobra; wytrwałość w trudach; o to, by coś się wydarzyło lub żeby czegoś unik-
nąć; poprosić za siebie i za innych

•	 pomodlić się modlitwami, które lubisz np. Ojcze nasz, pacierzem, Zdrowaś 
Maryjo itp.).

•	 poprosić świętych (w tym patrona imienia) i Aniołów (w tym Anioła Stróża) 
o pomoc na cały dzień

W ciągu dnia, najpierw przypomnij sobie, że Bóg jest kochającym Ojcem. Mo-
żesz np.: 

•	 przed ważnym etapem czy wydarzeniem dnia powierzyć je Bogu, np.: począ-
tek pracy, trudną rozmowę, pójście na wywiadówkę, odwiedziny znajo-
mych itp.

•	 podczas wydarzeń dnia, jeśli to możliwe, zwracać się do Boga, np.: prosząc 
o poradę, o uspokojenie emocji, o dobrą reakcję na drugiego człowieka itp.

•	 po jakimś etapie/wydarzeniu podziękować Bogu za jego przebieg, ewentual-
nie za coś przeprosić czy o coś poprosić

Można też w dogodnym czasie w ciągu dnia:
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•	 kierować do Boga akty strzeliste: Jezu, ufam Tobie; Kocham Cię, Tato; Uwiel-
biam Cię; Zmiłuj się nade mną itp.

•	 pomodlić się jakąś wybraną modlitwą, np.: Różańcem, Koronką do Miło-
sierdzia Bożego, litanią, Brewiarzem

•	 przeczytać fragment Pisma Świętego i pomyśleć (medytacja), co Bóg przez 
to mówi do Ciebie (można skorzystać w tym celu z jakiejś metody czytania 
Pisma Świętego, np.: lectio divina)

Na koniec dnia, najpierw przypomnij sobie, że Bóg jest kochającym Ojcem. Po- 
kazując Bogu wydarzenia z całego dnia, warto zrobić rachunek sumienia: 

•	 podziękować za dobro i wytrwanie w tym, co trudne
•	 przeprosić za to, co było złe i za zaniedbania dobra, oraz przyjąć postanowie-

nie poprawy życia i zadośćuczynienia tym, których skrzywdziliśmy
•	 poprosić w ważnych dla siebie, innych, ojczyzny i świata intencjach
•	 uwielbić Boga, za to jak jest wspaniały

modlitwa małżeńska
To wspaniały, codzienny czas, gdy możecie być razem przed troszczącym się  

o wasze małżeństwo Bogiem. Możecie dziękować za siebie, prosić, przepraszać, 
uwielbiać. Możemy modlić się własnymi słowami i znanymi modlitwami. Dzięki 
takiej modlitwie wzmacnia się więź małżeńska. Pomaga też w złagodzeniu napięcia 
czy w sytuacjach konfliktowych: „Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce!”  
(E 4, 26).

Jeśli nigdy nie modliliście się razem, na początku może to być krępujące. Warto 
jednak spróbować wytrwać. Badania pokazują, że małżonkowie, którzy modlą się 
razem, nawet o 30% częściej wypowiadają się pozytywnie o swoim współmałżon-
ku i małżeństwie (zob. S. Ruhnell, L. DuArt, Couples Who Pray, Nashville 2011). 
Wspólna modlitwa jest także wspaniałym świadectwem wiary dla innych, szcze-
gólnie dla waszych dzieci. 

Modlitwa małżonków jest również dobrym barometrem pokazującym siłę więzi: 
czasem rozluźnienie relacji wynika ze słabnięcia modlitwy wspólnej, np. gdy rodzą 
się dzieci, jest natłok pracy itp. Z drugiej strony słabnięcie modlitwy wynika nie-
rzadko z erozji więzi, np.: gdy jest konflikt, modlitwa powoli ustaje.

modlitwa rodzinna
To piękny czas stanięcia z dziećmi przed waszym Ojcem, który jest w niebie. 

Trzeba się troszczyć, by miała charakter osobistego dialogu z kochającym Bogiem, 
a nie recytacji tekstów religijnych. To czas dziękowania rodziców Bogu za dzieci 
i dzieci za rodziców i rodzeństwo; przepraszania za to, co złe w ciągu dnia; proszenia 
i uwielbiania Boga.

Może mieć określony przebieg albo być spontaniczna. Dobrze, gdy jednocześnie 
zawiera modlitwę własnymi słowami i znane modlitwy (Ojcze nasz, Aniele Boży itp.).

Warto też być elastycznym i szukać optymalnej formy modlitwy dla waszej ro-
dziny, eksperymentować z czasem i formami.

W rodzinie zabieganej, zapracowanej, zmęczonej niemal wszystko sprzyja temu, 
żeby się nie modlić. Znając jednak wartość modlitwy, jej wielką siłę leczącą i jedno-
czącą całą rodzinę, powinniśmy czynić ją stałym elementem dnia i nie dyspensować 
się od niej zbyt łatwo. Czasem trzeba skrócić ją do minimum, ale nie opuszczać.
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b. sakramenty
W życiu duchowym niezwykle ważne miejsce zajmują sakramenty, w których 

spotykamy Boga, a On daje przez nie szczególne łaski:

I. Sakrament chrztu świętego – spotkanie z Bogiem, dawcą wody życia
I choć spotykamy tu Boga, najczęściej o tym jeszcze nie wiedząc, to już wtedy, 

Stwórca daje nam ze źródła chrzcielnego wspaniałe łaski: włączenie do wspólnoty 
Kościoła (ponieważ chce, byśmy wspólnie, a nie każdy osobo, szli drogą zbawie-
nia); „odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych” 
(KKK 1279), rozpoczynające w nas życie w stanie łaski uświęcającej, czyli przy-
jaźń z Bogiem; wszczepienie w życie Trójcy Świętej oraz udział w potrójnej mi-
sji Jezusa: prorockiej – by dawać świadectwo o Bogu, kapłańskiej – by ofiarować 
swoje życie dla Boga i innych, królewskiej – by panować na wzór Jezusa, czyli służyć 
innym. W końcu „narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przy- 
branym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego” (KKK 1279).

Wiedząc, jak ważny jest chrzest na drodze naszego zbawienia, powinniśmy 
być zawsze wdzięczni za niego Bogu i rodzicom. I także głęboko zmotywowani do 
tego, by te piękne łaski otrzymały Nasze dzieci.

II. Sakrament Eucharystii – spotkanie z Bogiem pod postacią chleba i wina

Jezus, mówiąc „bierzcie i jedzcie”, „bierzcie i pijcie” oraz „To czyńcie na moją 
pamiątkę” (Łk 22, 19), zaprasza nas na wielkie wydarzenie, w którym:

•	 ofiaruje się za nas otwierając nam drogę zbawienia,
•	 ofiaruje się nam realnie obecny w Komunii Świętej pod każdą z postaci: 

chleba i wina, by nas na tej drodze umocnić.

Uczestnicząc we Mszy Świętej, czyli odpowiadając na to zaproszenie:
•	 dziękujemy Bogu za wspaniały dar życia i codzienną pomoc, ale przede 

wszystkim za odkupienie z grzechu przez Jego mękę, śmierć i zmartwych-
wstanie, które daje nam możliwość zbawienia

•	 możemy pomodlić się za wydarzenia poprzedniego tygodnia (podziękować, 
przeprosić, uwielbić oraz poprosić za nadchodzący tydzień)

•	 możemy pomodlić się i przyjąć Komunię Świętą za siebie, bliskich lub zmarłych
•	 do ofiary Jezusa możemy dołączyć ofiarę naszego trudu, który ponieśliśmy 

w tym tygodniu i dobra, które uczyniliśmy
•	 dajemy piękne świadectwo innym
•	 mamy czas do refleksji nad swoim życiem
•	 pogłębiamy swoją wiarę i otrzymujemy siły duchowe

III. Sakrament pokuty i pojednania – spotkanie z Bogiem przebaczającym
Bóg, niezależnie od wielkości naszego grzechu, czeka tam zawsze z miłością.  

I chce, byśmy regularnie przyznawali się do swoich słabości, które przecież i tak 
dobrze zna. Nie skupia się na grzechu, ale cieszy się z naszego powrotu.

Wyznając grzech, przyjmując przebaczenie od Boga i żyjąc w łasce uświęcającej:

•	 stajemy w prawdzie, z rzeczywistym obrazem samych siebie,
•	 otrzymujemy nowe siły do dobra i walki z grzechem,
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•	 możemy odnowić w sobie radość,
•	 mamy większą ochronę przed złem, siłę do kochania oraz pewność zbawienia.

Aby przeżyć dobrze ten sakrament, potrzebny jest więc: (1) rachunek sumie-
nia, (2) żal za grzechy, (3) mocne postanowienie poprawy, (4) szczere wyznanie 
grzechów oraz (5) zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

W tej pracy nad dobrem i wykorzenianiem grzechu niezbędny jest codzienny 
rachunek sumienia (dziękowanie, przepraszanie, proszenie, uwielbianie). Poza 
tym, przed samym przystąpieniem do spowiedzi, należy także zrobić szczegółowy 
rachunek sumienia z grzechów i zaniedbań dobra.

IV. Sakrament bierzmowania – spotkanie z Bogiem, który umacnia
Bóg daje nam przez dary Ducha Świętego wzmocnienie, którego potrzebujemy, 

ze względu na siłę pokus dorosłego życia i naszą słabość.

V. Sakrament chorych – spotkanie z Bogiem, który uzdrawia
Gdy jesteśmy chorzy, w dojrzałym wieku lub w bliskości śmierci, możemy wie-

lokrotnie zapraszać Boga, by przyszedł z umocnieniem, uzdrowieniem i by jedno-
czył nas z cierpiącym Jezusem. 

Co zagraża naszemu życiu modlitwą i sakramentami?

• 	 N i e r e g u l a r n o ś ć. Nie można twierdzić, że kogoś kochamy, jeśli z nim 
niemal nie rozmawiamy i się nie spotkamy. Jeśli więc nie dbamy o to, by mo-
dlitwa i sakramenty były stałym elementem dnia i tygodnia, to warto zapytać 
siebie, jaką mam relację z Bogiem. Kim On dla mnie jest, skoro Go unikam? 
Poza tym brak regularności najczęściej zmienia jakość życia duchowego  
w bylejakość. I w konsekwencji możemy stwierdzić, że modlitwa czy Msza 
Święta nic nam nie dają, zostawiamy Kościół i niemal całkowicie przestanie-
my się modlić. 

• 	 F o r m a l i z m. Wypowiadamy wyuczone modlitwy bez odniesienia do ich 
Adresata, a Mszę św. odstajemy. Nie spotykamy się z Bogiem i z Nim nie 
rozmawiamy. Przyjmujemy sakramenty jako element tradycji, a nie z prze-
konania o tym, że spotykamy w nich Boga.

• 	 S u b i e k t y w i z m. „Wszędzie się można pomodlić, po co chodzić na Mszę 
Świętą?”.

• 	 S e n t y m e n t a l i z m. Mierzymy wartość swojego życia duchowego (Mszy 
Świętych, modlitwy) przeżywaniem silnych emocji lub ich brakiem.

• 	 R e d u k c j a  d o  p r ó ś b. Uznajemy Boga za kogoś ważnego, o ile spełnia 
nasze życzenia. Przychodzimy więc na Mszę św. by załatwić jakieś sprawy. 
Traktujemy Go instrumentalnie, a nie wchodzimy z Nim w relację miłości. 
Gdy coś dzieje się nie po naszej myśli, często obwiniamy Boga za niespeł-
nienie naszych próśb, a nierzadko nawet Go opuszczamy.

dodatkowa pomoc w życiu duchowym
Bóg wspiera nas w życiu duchowym także na wiele innych sposobów. Jest ono 

przez to jeszcze bardziej fascynujące i owocne, np.:
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•	 By ułatwić nam relację z sobą, daje nam cnoty teologiczne, czyli odnoszące 
się do Niego: wiarę, nadzieję i miłość. W przeciwieństwie do cnót moralnych 
dostajemy je bez wysiłku z naszej strony. Potrzebna jest „tylko” nasza otwar-
tość.

•	 By stawać się świętymi, od Duch Świętego otrzymujemy dary: mądrości, 
rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Natomiast  
współpraca z Duchem Świętym przynosi konkretne owoce: miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wier-
ność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.

•	 By pomagać innym w zbliżaniu się do Boga otrzymujemy charyzmaty (1 Kor 
12, 8–1).

Natomiast w życiu duchowym przeszkadza nam przede wszystkim: szatan, sła-
bość natury po grzechu pierworodnym, nasze złe wybory i negatywne oddziaływa-
nie innych ludzi.

co jeszcze pogłębia wiarę?
Owocnymi sposobami budowania więzi z Bogiem i umacniania wiary są także: 

wyjazdy na dobrane dla małżeństwa rekolekcje; tworzenie środowiska katolickich 
rodzin (spotkania, wymiana doświadczeń, wspieranie się); uczestnictwo we wspól-
notach przeznaczonych dla wszystkich, dla mężczyzn lub kobiet albo rodzinnych, 
np.: Domowy Kościół, Neokatechumenat itp; dobre lektury, filmy, materiały z in-
ternetu itp.

style duchowości
Oprócz tego, co wspólne dla wszystkich (modlitwa i sakramenty), możliwy 

jest też indywidualny koloryt życia duchowego. Nadają go różne style duchowości, 
np.: jedno lubi jeździć na pielgrzymki, a drugie modlić się w domu; ktoś lubi lita-
nie, a druga osoba Koronkę do Miłosierdzia Bożego itd. Cel jest ten sam, czyli po-
głębienie relacji z Bogiem, ale prowadzą do niego różne drogi (formy). Wynikają 
one z indywidualnego prowadzenia nas przez Boga, tradycji rodzinnej czy tempe-
ramentu, np.: ekstrawertycy mogą mieć większą łatwość w publicznych formach wia-
ry: chodzeniu na pielgrzymki, uczestniczeniu w grupach religijnych; introwertycy 
natomiast mogą być bardziej skłonni do indywidualnego jej przeżywania. 

skrajności pobożności
W życiu duchowym zdarzają się także skrajne postawy, na które dobrze być wy- 

czulonym, m.in.:
•	 Zamiast szacunku do innego stylu pobożności współmałżonka – narzucanie 

własnego, np.: uczestnictwa w grupach religijnych, Różańca, litanii, reko-
lekcji ignacjańskich, pielgrzymki.

•	 Zamiast szacunku do relacji z Bogiem – odciąganie od wiary: wyśmiewanie 
modlitwy, chodzenia do Kościoła, wytykanie grzechów ludzi wierzących.

•	 Zamiast wypełniania obowiązków żony (matki) czy męża (ojca) – nadmier-
ne zaangażowanie w życie religijne, z zaniedbaniem podstawowych obo-
wiązków rodzinnych.
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iii. od wiary do moralności

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 
(J 14, 15)

Z autentycznego praktykowania wiary, czyli z życia duchowego, zawsze wynika 
miłość do drugiego, a więc życie moralne. Jednak istnieje pokusa ich oddzielania. 
Wtedy teoretycznie uznaje się Boga, ale jednocześnie żyje według własnych zasad, 
bo przecież: „Nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć”.

Natomiast życie moralne pomaga tworzyć więź z Bogiem. Gdy nie mamy na 
sumieniu grzechu ciężkiego, nie ma między nami a Bogiem bariery. Żyjemy wtedy 
w łasce uświęcającej i wzmacnia się nasza miłość. A życie i odchodzenie z tego świa-
ta w takim stanie daje też gwarancję szczęścia wiecznego.

Nigdy na tym nie tracimy. Mógłby przecież wypełnianie przykazań wymóc siłą, nie 
dać wolności wyboru, ale uczynić nas marionetkami spełniającymi z góry zapro-
gramowane działania.

Jednak Bóg tak bardzo szanuje wolność, którą nam sam dał, że nie narzuca, ale 
proponuje człowiekowi drogę szczęścia. I każdy, kto ją odrzuca, powinien powiedzieć 
uczciwie: „Tak, odrzucam to, do czego zachęca mnie Bóg w Piśmie Świętym i w Ko-
ściele. Ja wiem lepiej, idę więc swoją drogą i stawiam sobie własne drogowskazy”.

drogowskazy od boga: dekalog, błogosławieństwa,  
rady ewangeliczne...

Jeśli jesteśmy blisko Boga, to doświadczamy, że wszystkie jego drogowskazy są 
tylko dla naszego dobra. Pomagają odnaleźć to, co autentyczne w chaosie wartości 
i antywartości; w podejmowaniu dobrych decyzji i takim dokonywaniu wyborów, 
żeby wypływało z nich najwięcej dobra. Pokazują właściwy kierunek na niebo,  
a więc chronią przed zjechaniem w ślepe uliczki grzechów, które mimo pozorów 
dobra, ostatecznie zawsze w nas uderzają.

Jednak niektórzy uważają, że pójście za wskazaniami Ewangelii to tylko trud,  
a nagroda jest niepewna i to dopiero po śmierci. Zanurzeni w kulturze zaspokaja-
nia potrzeb „tu i teraz” nie chcą czekać.

A przecież wcale nie musimy. Idąc za wskazaniami Boga, już „tu i teraz”, na ziemi, 
możemy żyć szczęśliwe. Nie hedonistycznie, płytko, w niemoralnej pogoni za przy-
jemnościami, ale szlachetnie, pięknie, z poczuciem sensu i radośnie. Jednocześnie 
doświadczając wielu przyjemnych przeżyć. Natomiast życie bez Boga, tylko pozor-
nie łatwiejsze i przyjemniejsze. Odrzucając to, co dobre, na rzecz tego co przyjemne, 
w konsekwencji najczęściej stajemy się egoistami, którzy używają innych, krzyw-
dzą ich i siebie. Wewnątrz jesteśmy nieszczęśliwi, doświadczamy pustki duchowej 
i tęsknoty za jakąś „głębią”.

A Bóg, starając się, by tak nie było, daje drogowskazy na drogę zbawienia i szczę-
ścia w całym Piśmie Świętym i nauce Kościoła. W wersji streszczonej do wskazań 
najważniejszych są nimi m.in.: Dekalog, Osiem błogosławieństw, rady ewangeliczne, 
przykazania kościelne, uczynki względem duszy i ciała, siedem grzechów głównych.

jeśli więc Bóg czegoś od nas wymaga, to tylko dla naszego dobra.  
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życie w stanie grzechu
Kierując się drogowskazami od Boga, kształtujemy w sobie cnoty, które składają 

się na nasz charakter. Prowadzimy więc życie moralne wzmocnione łaską. Natomiast 
łamanie przykazań przez grzech ciężki, czyli świadome i dobrowolne wystąpienie 
przeciw wskazaniom Boga w istotnych sprawach sprawia, że zrywamy stan przyjaźni 
z Bogiem. Osłabiamy swój charakter i odrzucamy „tarczę łaski uświęcającej”, stając 
się mniej odpornymi na ciosy ze strony zła. Sami jesteśmy przecież słabsi od szatana 
i innych złych duchów. Natomiast żyjąc w komunii z Bogiem możemy z nimi wygrywać.

wybaczający rodzice i ojciec z nieba
Gdy zrobimy jakieś zło, kochający nas rodzic nigdy się od nas nie odwróci. 

Jednak grzechem ciężkim uderzamy w relację miłości. Nie można po nim zacho- 
wywać się, jakby nigdy nic. Osłabioną więź trzeba wzmocnić szczerymi przepro-
sinami i wybaczeniem. Wtedy wszystko wraca do normy. 

Podobnie z naszym Ojcem z nieba. Bóg jako Ojciec kocha nas tak bardzo, że 
mimo naszych grzechów, Jego miłość się nie kończy. Ale jeśli grzechem ciężkim 
uderzymy w więź z Nim, zerwiemy komunię. Tym samym uniemożliwimy sobie 
przystąpienie do Komunii Świętej. Dlatego potrzebne jest uznanie winy, przepro-
szenie i chęć poprawy. A widząc naszą piękną postawę Bóg, jako miłosierny Ojciec, 
z radością nam przebaczy w sakramencie pokuty i pojednania.

oddalająca bliskość
Dlatego wiedząc, jak poważne skutki wywołuje grzech ciężki, nie powinniśmy 

robić niczego, co mogłoby oderwać ukochaną osobę od komunii z Bogiem. Prze-
cież kochając ją, chcemy dla niej największego dobra. A czy jest nim coś innego 
niż miłość Boga?

Warto więc przyjrzeć się, czy paradoksalnie nasze zbliżenie się do siebie, nie 
oddaliło nas od Boga. Czy nie zamieniliśmy relacji z naszym Ojcem z nieba na 
relację z drugim człowiekiem. Może też, bojąc się stracić ukochaną osobę, pozwa-
lamy jej odsuwać nas od Boga. A może jest na odwrót: dzięki ukochanej osobie, je-
stem bliżej Boga. Warto więc zapytać samą/ego siebie, czy przed spotkaniem uko-
chanej osoby moja więź z Bogiem była silniejsza, czy słabsza?

„logika” grzechu
Gdy popełnimy grzech i „męczy” nas sumienie, stajemy się często nerwowi, 

spięci i smutni. Nierzadko też zachowujemy się gorzej wobec współmałżonka, 
rodziny i siebie. 

Zdarza się także, że aby uśpić „męczące” nas sumienie odrzucamy Boga i Jego 
Kościół. Jest to wtedy reakcja czysto emocjonalna. Przecież w takiej sytuacji racjo-
nalne usprawiedliwianie siebie powinno polegać na wykazywaniu Bogu błędów 
w tym, czego od nas wymaga. A najczęściej jest pokazywaniem grzechów innych, 
np.: księży, biskupów i ludzi chodzących do Kościoła. „Logika” tego podejścia 
brzmi tak: skoro ludzie grzeszą, to Bóg nie istnieje, albo tak: skoro ludzie będący  
w Kościele grzeszą, to Kościół jest bez sensu; wierzę w Boga, ale nie potrzebuję 
Kościoła. 

Grzech często zaburza więc logiczne myślenie. Uruchamia mechanizm uspra-
wiedliwiania się (racjonalizacji), a nawet zaprzeczenia (kwestionujemy fakty, prze-
inaczamy lub naginamy), szukania autorytetów i wsparcia, aby znieczulić sumienie 
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alarmujące nas o złych wyborach moralnych. I może nawet wciąż wierzymy, że 
Bóg jest, ale żyjemy tak, jakby Go nie było. Twierdzimy, że relacja z Nim jest nieważ-
na, bo najważniejsze jest, żeby być „dobrym człowiekiem”.

Czy nie dostosowujemy wtedy poglądów do swojego życia? Czy gdy trudno 
nam sprostać przykazaniom i zaczynamy żyć w grzechu, nie zmieniamy swoich 
wartości, by się usprawiedliwić, np.: ślubujemy sobie nierozerwalność, a potem jej 
już nie uznajemy i mamy pretensje, że nie ma w Kościele rozwodów i że jest to 
nieludzkie?

wszystko na swoim miejscu

Nic nie stracimy. Jednocześnie nie będziemy czcili bożków, to znaczy żaden środek 
do celu nie stanie się celem samym w sobie (np. praca, samorealizacja, drugi człowiek, 
sukces, pieniądze itp).

Stawiając Boga najwyżej w hierarchii wartości, współmałżonka i rodziny nie 
postawimy przecież na gorszym. Gdy jest się bliżej Boga, On sam kieruje nas do miło-
ści drugiego i w niej pomaga. Dobra więź współmałżonka z Bogiem jest więc w jak 
najlepszym „interesie” małżeństwa i rodziny.

jezus jest najważniejszy
Bez Boga w pełni nie zrozumiemy swojej grzeszności. Nie będziemy mieć świa-

domości, że ukochana osoba ma naturę osłabioną przez grzech pierworodny i przez 
to jest bardziej skłonna do upadku. Poza tym, że jest kuszona do grzechu przez oso-
bowe zło. Trudniej wtedy o wyrozumiałość i przebaczenie, bo nie mając tej wiedzy, 
całą winę przypiszemy drugiej osobie.

Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej  
i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do 

końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do koń-
ca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego 

właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. 
Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. 

(Jan Paweł II, Plac Zwycięstwa, Warszawa 1979 rok)

iv. wychowanie do wiary
(…) Katecheza rodzinna wyprzedza każdą inną formę katechezy. 

(Jan Paweł II, Catechesi tradendae, 68)

co najbardziej wartościowego rodzice mogą dać dzieciom?
Nawet jeśli jako rodzice zapewnicie swoim dzieciom dobre warunki material-

ne, umożliwicie wykształcenie i rozwój zainteresowań, to czy będzie to najważniej-
sze, co powinniście im dać?

jeśli jednak uda nam się Boga postawić na pierwszym miejscu, wtedy wszystko i każdy 
będzie na właściwym miejscu.
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Nawet jeśli dacie im swoją miłość, to przecież „tylko” tę ludzką, czyli choć 
piękną, to jednocześnie ułomną. Natomiast nie pokazując im, jak kocha Bóg, po-
zbawiacie je miłości pełnej i doskonałej.

Nawet jeśli pokażecie im sens w tworzeniu rodziny, przyjaźniach, pracy, sukcesie, 
rozwoju zainteresowań, to jego szczytem będzie bycie dobrym człowiekiem. Nie 
wskazując na sens dany przez Boga, zawęzicie ich horyzonty. Nie pokażecie im 
świata duchowego, życia duchowego oraz perspektywy życia wiecznego.

Dlatego, mając wiarę i świadomość tego, jak dobry jest Bóg:

A.) Poznajcie dzieci z Ojcem z nieba
Rodzicem dziecka jest także Bóg. Dlatego obowiązkiem rodziców ziemskich 

jest zapoznanie go ze Jego Ojcem, który jest w niebie. Ma do tego prawo. Rodzice 
powinni więc pokazać dziecku prawdziwy obraz Boga. I podtrzymać go w trudnym 
czasie dorastania, by nie został wykrzywiony i nie stał się karykaturą, na którą nie 
chce się patrzeć.

B.) Pokażcie swoim przykładem wspaniałą miłość Boga
W uczeniu dzieci relacji z Bogiem ważne jest pokazanie im swoim przykładem, 

jak się kocha Boga i jak On kocha – że jest dobry, czuły, troskliwy. W tym codzien-
nym świadectwie istotne są więc:

•	 postawa miłości do Boga wyrażająca się w regularnej modlitwie indywidualnej, 
małżeńskiej i rodzinnej oraz życie sakramentalne (Msza Święta, spowiedź)

•	 potwierdzanie życiem, że modlitwa i sakramenty przekładają się na codzien-
ną miłość do drugiego człowieka np.:  że nasze spotkania z Bogiem odmienia-
ją nas: stajemy się bardziej troskliwi, czuli, opanowani itp.

To wielka pokora rodziców, żeby powiedzieć dziecku, że jest ktoś, kto kocha je 
doskonalej niż oni i daje im więcej niż oni (życie, świat, łaskę, wieczność). A jak 
nazwać postawę tych, którzy „ukrywają” przed dziećmi ich Ojca z nieba?

najlepsi nauczyciele
To rodzice są najlepszymi i najskuteczniejszymi nauczycielami wiary. Pokazują 

dzieciom Boga i swoim przykładem praktykowania wiary i dobrego życia, uczą 
jak Go kochać. Jest to ich piękny obowiązek, wynikający z sakramentu chrztu, bierz-
mowania i małżeństwa.

Jeśli więc rodzic ma głęboką wiarę i mądrze ją przekazuje, to prawdopodobień-
stwo, że dziecko w tę relację miłości z Bogiem wejdzie, jest największe. Natomiast 
jeśli rodzice nie dają dobrego przykładu, to prawdopodobieństwo przekazania wiary 
dzieciom przez innych, np.: na lekcjach religii; na przygotowaniu do sakramentów 
czy w okazjonalnym uczestnictwie we Mszach Świętych jest dużo mniejsze. 

Moc świadectwa i antyświadectwa rodziców jest więc bardzo duża. Rodzice 
mogą pomóc rozpocząć życie wiary albo ją w dzieciach niszczyć. Dobrze poka-
zuje to przygotowanie do I Komunii Świętej. Przez wiele miesięcy przedstawiamy 
dzieciom, jak wspaniały jest Jezus, jak ważne jest spotykanie się z Nim w Komunii 
Świętej, że życie w łasce uświęcającej jest konieczne do zbawienia. A tak często już 
w następną niedzielę po I Komunii Świętej do Tego wspaniałego Jezusa z dziećmi 
przychodzą tylko nieliczni rodzice. Jak to nazwać, jeśli nie odbieraniem dzieciom 
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ich Ojca, wbrew słowom Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie 
przeszkadzajcie im” (Mk 10, 14).

C.) Razem kochajcie Boga
Chcąc mieć pewność, że jako rodzice robicie wszystko, co w waszej mocy, po-

trzebne jest wspólne praktykowanie miłości do Boga poprzez m.in.:

•	 Świętowanie niedzieli. Celebrowanie czasu wolnego (wspólne spotkania, wy-
jazdy, obiad w ciepłej atmosferze), którego centralnym punktem jest spotka-
nie z Bogiem na Mszy Świętej. Taki wspólny czas wzmacnia więzi rodzinne; 
pokazuje dzieciom, jak bardzo ta więź jest ważna; daje możliwość rozmowy, 
podzielenia się sprawami, przeżyciami, problemami, radościami.

•	 Codzienną modlitwa z dziećmi. Klękający do modlitwy tato i mama to znak, 
że jest ktoś większy od rodziców i to obraz często noszony w sercu dziecka 
przez całe życie. Niejednokrotnie ożywiający i chroniący wiarę w trudnych 
chwilach.

•	 Rozmowy z dziećmi o Bogu. Nie zbywanie trudnych pytań od dzieci („Zapytaj 
katechetę”). Wyjaśnianie prawd wiary, szczególnie w kontekście sprzyjają-
cych okoliczności, takich jak rok liturgiczny (Adwent, Wielki Post, święta) czy 
ceremonie rodzinne (śluby, chrzty, I Komunia Święta, rocznice).

•	 Modlitwa przed i po posiłku.
•	 Czytanie Pisma Świętego dla dzieci i książek religijnych dla dzieci.
•	 Śpiewanie piosenek religijnych.
•	 Zamawianie Mszy Świętych w imieniny, rocznice, ważne wydarzenia itp.
•	 Wyjazdy rekreacyjne połączone z odwiedzaniem miejsc świętych.
•	 Rekolekcje, konferencje, książki, materiały z Internetu. 
•	 Zwyczaje i rytuały: 

→ błogosławienie dzieci, np.: „Kochanie, niech Cię Bóg błogosławi” i krzy- 
  żyk na czole przed wyjściem do szkoły i przed snem.

→ rodzinne celebrowanie świąt: kalendarz adwentowy, roraty, wspólne ubie- 
  ranie choinki, pasterka, przygotowanie koszyczka wielkanocnego („świę- 
  conki”) i wspólne pójście na poświęcenie.

Radości i bóle, nadzieje i smutki, narodziny i rocznice urodzin, rocznice ślubu  
rodziców, wyjazdy, rozłąka i powroty, dokonywanie ważnych i trudnych wybo-

rów, śmierć drogich osób itd. oznaczają wkroczenie miłości Bożej w dzieje rodzi-
ny, tak jak winny oznaczać moment stosowny do dziękczynienia, błagania  

i ufnego powierzenia rodziny wspólnemu Ojcu, który jest w niebie. 
(Jan Paweł II, Familiaris consortio, 59)

optymalne warunki
Tak pięknie wychowując dzieci do relacji z Bogiem, stworzycie im optymalne 

warunki zbawienia. Dacie wszystko, co możecie, nie pozbawiając niczego. A miłość 
Boga dopełni waszą miłość; sens życia z Bogiem na ziemi i szczęście wieczne, uzu-
pełni waszą mądrość; łaska uświęcająca dopełni waszą siłę; w końcu wzór Chry-
stusa i świętych dopełni wasz wspaniały przykład.

ć w i c z e n i e  

Prowadzenie
dzieci do Boga
(s. 210)
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[Appendix]

Przypowieść o siewcy (medytacja o wierze):
Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadlecia-

ły ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; 
i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły 
się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie 
wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno 
stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. 

(Mt 13, 3–8)

Bóg mówi, a Jego słowa jak ziarna padają na podłoże Twojego serca. Jakie ono jest?

Ziarno upadło na drogę – powierzchowność, płytkość wiary
Bóg zawsze zachęca: „Wypłyń na głębię!”, bo właśnie tam są najcenniejsze dary, 

które dla Ciebie przygotował. Dzięki „głębokiej” więzi z Bogiem, osiągamy pełnię 
miłości i szczęścia możliwą na ziemi. A opierając na niej swój związek, dajemy 
mu najmocniejszy fundament.

Natomiast wiara powierzchowna, formalna, bez silnej więzi i głębokiej miłości 
do Boga i ludzi nie prowadzi do pełni, a więc w pewnych sferach małżeństwa i ro-
dziny pozostaje pustka, czegoś brakuje. Wystarczy wtedy nawet niewielki kryzys, 
by taka wiara się rozsypała.

Ziarno upadło na skałę – obojętność
Czasem tak mocno się zamykamy, że nasze serce jest twarde jak kamień. Odrzu-

camy Boga zatwardziałością i zawziętością. Nie zależy nam, jest dla nas obojętny.  
A przecież to On przygotował Ci piękne mieszkanie w niebie. On dał Ci życie na 
ziemi, chce być przy Tobie każdego dnia i pomagać łaską. Czym więc sobie zasłużył 
na ten chłód i obojętność? Co złego zrobił? A może Go takim dobrym nie znasz? 
A może „karzesz” Go za grzechy innych? 
Ziarno padło między ciernie – niestałość, niekonsekwencja  w wierze

Jest w Tobie takie dobre miejsce, gdzie pozwalasz Bogu mówić. To piękny ob-
szar duszy, na który pada słowo Boże. I mogłoby ono tam rosnąć i rozwijać się. Ale 
pozwalasz jednocześnie, by urosły obok różne chwasty: braku ufności i miłości, 
ciężkie grzechy, troski doczesne, ułuda bogactwa, żądze zmysłowe, kariera, władza, 
fałszywe teorie itp. One zagłuszają Boga i każą Mu milczeć. A Ciebie kierują w stro-
nę świata, w którym wszystko jest wspaniałe, pod warunkiem że nie ma tam Boga. 
To życie, w którym „Panu Bogu dajemy świeczkę, ale i ogarek diabłu”.

Ziarno padło na ziemię żyzną – piękno życia z Bogiem
To codziennie bycie w bliskości Boga, czyli życie pełnią Jego miłości. Fascynu-

jąca przygoda, w której nie jesteśmy ograniczeni:
•	 ani do tego, co daje świat, bo mamy jeszcze łaskę ze źródła nadprzyrodzonego,
•	 ani do horyzontu doczesności, bo sięgamy poza i cieszymy się nadzieją, pięk-

nego życia wiecznego, tego, że nie pozostaniemy w grobach, że nic się nie 
kończy…

Więcej na: www.najwiekszajestmilosc.pl/zycwiara
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spotkanie dziewiąte: żyć wiarą

Ćwiczenie
Prowadzenie dzieci do Boga

Odpowiedzcie wspólnie na pytania i wpiszcie do swoich tabel:

A. Dlaczego warto wychowywać dzieci w wierze?

B. jak rodzice mogą przyciągać do wiary?

C. jak rodzice mogą odciągać od wiary?
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Ćwiczenie
Trudności z wiarą  

Warto zadać sobie pytania o trudności w wierze. Jak uzasadnić, że:

1.) Nie powinno się oddzielać Kościoła od Boga w stylu: „Jezus – tak, Kościół – nie”?
2.) Bóg nas zawsze słucha i warto się modlić, mimo że nie zawsze spełnia wszystko, 

czego chcemy i jak chcemy?
3.) Przeżycia podczas modlitwy (Mszy Świętej) nie są kryterium jej jakości i że nie 

warto rezygnować z modlitwy, jeśli modląc się nie odczuwamy silnych emocji?
4.) Grzechy innych nie są usprawiedliwieniem odejścia od Boga i Kościoła?
5.) Cierpienie, choć jest złem, można pogodzić z wiarą?
6.) Trudności ze zrozumieniem i przyjęciem niektórych prawd wiary nie powinny 

być powodem odchodzenia od Kościoła?

z a da n i e  d o  d om u  p o  d z i ew iąt ym  sp ot ka n i u :

Ćwiczenie : 
Rozmowa o wierze

Porozmawiajcie o wierze. Jako pomoc mogą posłużyć poniższe pytania:

1.   Czym jest dla mnie wiara?
2.   Jakie było podejście do Boga i Kościoła w mojej rodzinie?
3.   Co dobrego wnosi wiara w moje życie?
4.   Jakiego działania Boga doświadczyła/em?
5.   Jaki jest mój obraz Boga; myśl o Bogu z czym mi się kojarzy?
6.   Czy miałam/em różne okresy w życiu wiarą, np. bunt, nawrócenie?
7.   Czy i ewentualnie kiedy zdarza mi się wierzyć „mocniej”? Kiedy odczuwam  
      największą obecność Boga w moim życiu?
8.   Kiedy moja wiara słabnie? Z czego to wynika, skoro przecież Bóg nie przestaje  
      wtedy istnieć?
9.    Jak rozumiem słowa przyrzeczenia małżeńskiego: „Tak mi dopomóż, Panie Boże  
      Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i Wszyscy Święci”?
10. Dlaczego Bóg ma być obecny w naszym małżeństwie i rodzinie? O co dla naszego  
      związku będę w małżeństwie Go zawsze prosić?
11. Czy umiem rozdzielić wiarę w Boga i chodzenie do Kościoła, od grzechu ludzi  
      (świeckich, duchownych), by nie osłabiło to mojej religijności?
12. Czy zdaje sobie sprawę, że moja wiara może wpływać na wiarę drugiej osoby? 
13. Pomagam czy przeszkadzam wybranej osobie w byciu bliżej Boga?
14. Co chciałabym zmienić w mojej relacji do Boga? Czy widzę w sobie coś, co mnie  
      oddala od Boga? Jak to zmienić?
15. Jak rozumiem zdanie: „Bóg Cię kocha”?
16. Jak chciałabym/łabym, żeby wyglądała nasza relacja z Bogiem w małżeństwie    
      (modlitwa, Msza Święta, przeżywanie świąt itd.)? 
17. Których świętych szczególnie lubię?
18. Jakie słowa Pisma Świętego szczególnie do mnie przemawiają?
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z a da n i e  d omow e  pr z e d  d z i e siąt ym  sp ot ka n i e m : 

Na skupieniu przed ślubem odbędzie się modlitwa przebaczenia. Warto przygotować 
się do niej, uświadamiając sobie, co chcę przebaczyć, a także pomodlić się o siłę, by 
to przebaczenie było szczere i głębokie. (Poniżej znajduje się wzór, według którego 
będzie przebiegać akt przebaczenia. Ułatwieniem może być zapisanie sobie tego, co 
chcę przebaczyć.)

•	 Przebaczam moim rodzicom, to że…

•	 Przebaczam mojemu rodzeństwu, to że…

•	 Przebaczam moim kolegom i koleżankom, to że…

•	 Przebaczam moim nauczycielom, to że…

•	 Przebaczam moim pracodawcom, to że…

•	 Przebaczam mojej/mu, narzeczonej/mu to że…

•	 Przebaczam tym, którzy mnie najbardziej zranili, to że…

•	 Przebaczam mojej rodzinie, to że…

•	 Przebaczam wszystkim innym, to że…

•	 Przebaczam także sobie, to że…
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Dziesiąte spotkanie
liturgia i skupienie

i.  zbudować dom na skale
ii. ważny sakrament

iii. przygotowanie i przebieg liturgii
iv. skupienie przedślubne

i. zbudować dom na skale

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z czło-
wiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, 

zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwier-
dzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać  

z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wez-
brały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. 

(Mt 7, 24–27)

Bóg dał nam miłość jako drogę do szczęścia na ziemi i na wieki. Wpisał w na-
szą naturę potrzebę miłości i kochania drugiego. I do tych naturalnych pragnień dał 
nam gotowy projekt, według którego najdoskonalej możemy je zrealizować. Po-
trzebne jest jeszcze rozpoznanie, czy mamy najważniejsze cechy potrzebne do tego, 
by stworzyć trwały i szczęśliwy związek. Wtedy w oparciu o Boży projekt można 
tworzyć relację małżeńską i rodzinę. Jest to budowanie domu na skale czyli opar-
tego nie tylko na naszej, ale przede wszystkim na Jego miłości.

ii. ważny sakrament
ważność sakramentu

Sakramentalny związek małżeński najczęściej zawierany jest podczas Mszy Świę-
tej. Zanim jednak omówiony zostanie jej przebieg, warto zobaczyć, co sprawia, że 
jest on ważnie zawierany. 

Prawo kanoniczne wyróżnia trzy grupy przyczyn powodujących nieważność 
małżeństwa: przeszkody małżeńskie, wady zgody małżeńskiej i braki formy kano-

Chodzi o wykluczenie sytuacji, gdy zewnętrznie wszystko wskazuje na ważność sakra-
mentu (przyrzeczenie w obecności kapłana i świadków), a później okazuje się, że fak-
tycznie nie został zawarty.

ć w i c z e n i e  

Zbudować 
dom na 

skale  
(s. 228)



216 Liturgia i skupienie  10     

nicznej. Mogą one być trwałe lub czasowe; wynikać z prawa Bożego (od niego nie 
możliwa jest dyspensa) lub kościelnego (od niego możliwa jest dyspensa biskupa).

1.  Przeszkody, które czynią osobę niezdolną do zawarcia sakramentu małżeństwa 
(Kodeks Prawa Kanonicznego 1083–1094)

Nie możesz ważnie zawrzeć sakramentu małżeństwa, jeśli:

1.   Jako mężczyzna nie masz minimum 18 lat,  a jako kobieta – 18 lat (za dys- 
      pensą minimum 16 lat). (P r z e s z k o d a  w i e k u  w  Po l s c e)
2.   Nie jesteś w stanie odbyć aktu małżeńskiego. (I m p o t e n c j a )
3.   Żyjesz w ważnym związku formalnym (chcąc zawrzeć małżeństwo po związ-

ku cywilnym z inną osobą, oprócz dokumentu rozwodowego potrzebujesz 
zgody biskupa; natomiast jako wdowa/iec musisz przedstawić akt zgonu 
współmałżonka). (P r z e s z k o d a  w ę z ł a  m a ł ż e ń s k i e g o)

4.  Druga osoba jest nieochrzczona i wyznaje inną religię (możliwa dyspensa) 
(P r z e s z k o d a  r ó ż n e j  r e l i g i i)

5.  Mężczyzna: przyjąłeś święcenia diakonatu, prezbiteratu, biskupie. (P r z e -
s z k o d a  ś w i ę c e ń)

6.  Mężczyzna i kobieta: Przyjęłaś/ąłeś w instytucie zakonnym, publicznie wie-
czyste śluby czystości (P r z e s z k o d a  ś l u b u  c z y s t o ś c i)

7.  Dokonałaś/eś uprowadzenia osoby, by się z nią ożenić/wyjść za mąż (chy-
ba że po odzyskaniu wolności osoba uprowadzona wybierze małżeństwo  
z Tobą). (Up r o w a d z e n i e)

8.  Masz fizyczny lub moralny udział w zabójstwie współmałżonka/i z zamia-
rem uwiedzenia. (M a ł ż o n k o b ó j s t w o)

9.  Jesteście spokrewnieni: a) w linii prostej (nie jest możliwa dyspensa);  
b) w linii bocznej (możliwa dyspensa od trzeciego stopnia pokrewieństwa 
włącznie). (Po k r e w i e ń s t w o) 

10. Jesteście spowinowaceni (mąż z krewnymi żony; żona z krewnymi męża). 
Istnieją tu wyjątki, np.: siostra żony po śmierci żony. (Po w i n o w a c t w o)

11. Macie przeszkodę przyzwoitości publicznej, czyli w pierwszym stopniu linii 
prostej konkubiny lub konkubenta (partnera ze związku cywilnego), np. pró-
bę zawarcia małżeństwa z matką lub córką jawnej publicznie konkubiny 
(P r z e s z k o d a  p r z y z w o i t o ś c i  p u b l i c z n e j)

12. Jest między wami pokrewieństwo prawne, które wyniknęło z adopcji, np. 
próba zawarcia małżeństwa z córką adopcyjną lub pomiędzy rodzeństwem 
adopcyjnym. (Po k r e w i e ń s t w o  p r a w n e) 

2.  Aby małżeństwo było ważnie zawarte, musi zostać wyrażona przez mężczyznę i ko-
bietę w sposób świadomy i dobrowolny, zgoda na  jego zawarcie. Gdyby taka zgoda 
dotknięta była wadą czy brakiem, małżeństwo zostaje zawarte nieważnie. 

Wady zgody małżeńskiej, które czynią małżeństwo nieważnym (KPK 1095–1103):

•	 Brak wystarczającego używania rozumu. 
•	 Poważny brak rozeznania oceniającego, co do istotnych praw i obowiązków 

małżeńskich.
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•	 Niezdolność z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiąz-
ków małżeńskich.

•	 Brak minimalnej wiedzy, czym jest małżeństwo (narzeczeni muszą przynaj- 
mniej wiedzieć, „że małżeństwo jest trwałym związkiem między mężczy-
zną i kobietą, skierowanym do zrodzenia potomstwa przez jakieś seksual-
ne współdziałanie”. Po osiągnięciu dojrzałości nie domniemywa się takiej 
ignorancji.

•	 Błąd co do osoby – występuje, kiedy ktoś chce zawrzeć małżeństwo z kon-
kretną osobą, a czyni to z inną, np. ktoś nieświadomie bierze ślub z jedną 
siostrą bliźniaczką zamiast z drugą.

•	 Błąd co do przymiotu osoby bezpośrednio i zasadniczo zamierzony. To sytu-
acja, gdy sądzimy, że osoba posiada przymiot, dla którego wyłącznie wyra-
żamy zgodę małżeńską, a ona w rzeczywistości go nie ma.

•	 Podstęp – wprowadzenie w błąd drugiej osoby w celu uzyskania zgody mał-
żeńskiej, dotyczące jakiegoś przymiotu drugiej strony, który ze swej natury 
może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np.: ukrycie swojego 
poważnego nałogu (alkoholizmu, narkomanii itp.).

•	 Symulacja całkowita (udawanie) zgody małżeńskiej.
•	 Symulacja częściowa – wykluczenie jakiegoś istotnego elementu małżeństwa 

(wspólnota życia i akty małżeńskie skierowane na zrodzenie potomstwa), 
lub przymiotu małżeństwa (jedność, nierozerwalność), który rzutuje na zgo-
dę małżeńską.

•	 Warunek dotyczący przyszłości – uzależnienie małżeństwa od spełnienia 
jakiegoś warunku po ślubie.

•	 Przymus lub ciężka bojaźń z zewnątrz, z powodu których ktoś zawiera mał-
żeństwo.

3.  Małżeństwo jest także nieważne, jeśli nie została zachowana przepisana prawem 
kanonicznym forma jego zawarcia. W warunkach zwyczajnych zgoda małżeńska 
musi być wyrażona według określonego przez Kościół obrzędu, przed uprawnioną 
osobą duchowną i w obecności dwóch świadków.

iii. przygotowanie i przebieg liturgii
przygotowanie

Liturgia sakramentu małżeństwa jest głęboka i piękna sama w sobie. Jednak  
z tymi jej cechami powinno iść też w parze adekwatne wewnętrzne przeżycie. Dla-
tego jako narzeczeni macie zadanie odpowiedniego duchowego przygotowania się 
do ślubu oraz ewentualnego włączenia się w przygotowanie przebiegu liturgii. Po-
trzebne jest więc przede wszystkim:

Głębokie zrozumienie sakramentu małżeństwa
Żeby nie stracić niczego z tego, co daje sakrament, trzeba odkryć jego sens i pięk-

no. Wtedy świadomie stajemy się małżeństwem sakramentalnym, w którym Bóg jest 
z nami i pomaga swoją łaską. Podczas wszystkich spotkań staraliśmy się pokazać 
znaczenie tego sakramentu. Warto więc do tych treści wrócić przed samym ślubem 
i przypomnieć sobie sens sakramentalnego małżeństwa.
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Oczyszczenie serca w sakramencie pokuty i pojednania (spowiedź przedślubna)
Dobrze, by pierwsza spowiedź przedślubna była z całego życia (generalna). Nie 

chodzi w niej o bardzo szczegółowe przypomnienie wszystkich grzechów, ale ra-
czej o ogólne spojrzenie na całość życia i wyznanie tych najtrudniejszych spraw. 
Także takich, które może nigdy nie były przedmiotem spowiedzi i przedstawić je 
Bogu z prośbą o przebaczenie. Odbycie takiej spowiedzi jest też szansą na przeba-
czenie sobie i innym oraz odkrycie płaszczyzn do pracy nad sobą w małżeństwie.

Przed ceremonią: wyciszenie i koncentracja na tym wydarzeniu
Ważne, by przed samym ślubem się wyciszyć. Dobrze więc tak pokierować przy-

gotowaniami, żeby to, co najistotniejsze, na kilka dni wcześniej było możliwie naj-
lepiej przygotowane. Natomiast gdy przyjdzie dzień ślubu, warto od rana pamiętać, 
co jest jego istotą.

Jak najbardziej świadomy udział w liturgii sakramentu
I. Przygotowując liturgię, można (nie jest to obowiązkowe) wybrać niektóre 

elementy z jej przebiegu. Każdy z nich trzeba uzgodnić z kapłanem celebrującym sa-
krament. Należy przy tym pamiętać, że w różnych kościołach obowiązują lokalne 
tradycje związane z przebiegiem liturgii i należy je uszanować. 

Co możecie wybrać?

A. Jeden z dwóch sposobów wejścia do Kościoła
S p o s ó b  p i e r w s z y: Staniecie we wskazanym miejscu w drzwiach kościoła. 

Następnie podejdzie do Was kapłan (najczęściej z ministrantami) i razem udacie 
się na przygotowane dla Was miejsca pod ołtarzem. Najpierw pójdą ministranci, za 
nimi kapłan, Wy za Nim (mogą Wam towarzyszyć rodzice i świadkowie).

S p o s ó b  d r u g i: Przychodzicie do kościoła i przed rozpoczęciem liturgii zaj-
mujecie przygotowane dla Was miejsca przed ołtarzem. Następnie kapłan (najczę-
ściej z ministrantami) podejdzie do ołtarza i rozpocznie uroczystość.

B. Śpiewy (pieśni)
Możecie zaproponować pieśni na Mszę Świętą, jednak należy pamiętać, że nie 

są one dowolne – mają mieć charakter religijny. Dobrze pamiętać, wybierając je, by 
umożliwić innym włączenie się w śpiew.

C. Czytania oraz czytających
Możecie wybrać czytania z tych, które znajdują się w ,„Obrzędach sakramentu 

małżeństwa”. Może być jedno lub dwa czytania oraz Ewangelia. Liturgia słowa bę-
dzie miała wtedy następującą formę:

•	 gdy jest jedno czytanie: wybieramy je ze Starego Testamentu (a w okresie wiel- 
kanocnym z Apokalipsy),

•	 Gdy są dwa czytania: wybieramy jedno ze Starego Testamentu (a w okresie 
wielkanocnym z Apokalipsy), a drugie z Nowego Testamentu.

Możecie także w porozumieniu z kapłanem ustalić osobę/y do czytań.

D. Modlitwę wiernych oraz czytających
W „Obrzędach sakramentu małżeństwa” dostępnych jest sześć wersji „Modli-

twy powszechnej” („Modlitwy wiernych”). Można więc:
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•	 wybrać jedną z nich oraz czytających,
•	 do wybranej modlitwy dołączyć swoje wezwania,
•	 ułożyć własne wezwania do całej modlitwy wiernych.

E. Procesja z darami
Możecie sami w procesji przynieść dary ołtarza (chleb i wino) lub wyznaczyć 

do tego osoby.
  
II. Warto zapoznać się wcześniej z przebiegiem samej liturgii, żeby jak najgłę-

biej w niej uczestniczyć:

OBRZĘDY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ
(Na podstawie: Obrzędy Sakramentu Małżeństwa, Katowice 2009)

• 	 O b r z ę d y  w s t ę p n e: Wejście i Powitanie
• 	 L i t u r g i a  s ł o w a: Czytanie/a, Psalm, Aklamacja przed Ewangelią, Ewan-

gelia, Homilia.
• 	 L i t u r g i a  s a k r a m e n t u

Po homilii wszyscy wstają. Zbliżycie się do ołtarza, staniecie przed kapłanem, 
który zwróci się do Was:

N. i N., wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludz- 
kiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze po-
stanowienia.

pytania przed wyrażeniem zgody małżeńskiej
Następnie kapłan zapyta o dobrowolność zgody na małżeństwo, wolę wytrwa-

nia w wierności oraz gotowość na przyjęcie i wychowanie potomstwa.

N. i N., czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek mał-
żeński?
Narzeczeni: Chcemy.
Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, 
aż do końca życia?
Narzeczeni: Chcemy.
Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym 
was Bóg obdarzy?
Narzeczeni: Chcemy.
(To pytanie można opuścić, jeżeli przemawiają za tym okoliczności, np. starszy wiek narzeczonych.)

hymn do ducha świętego
Kapłan powie:

Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wy-
trwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chry-
stusa i Kościoła.

Wszyscy stojąc, śpiewają trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego.
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1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Z następnych zwrotek wybiera się jedną:

2. Pocieszycielem jesteś zwan
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Boga masz.
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Zawsze śpiewa się zakończenie:

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

zawarcie małżeństwa
Teraz nastąpi moment, w którym udzielicie sobie sakramentu małżeństwa. Naj-

pierw kapłan zwróci się do Was, abyście wyrazili zgodę małżeńską:

Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie pra-
we dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej.
Zwrócicie się więc do siebie (dobrze jest patrzeć wtedy na siebie) i podajcie so-

bie prawe dłonie, a kapłan zwiąże je stułą.
Najpierw narzeczony będzie powtarzał za kapłanem:

Ja, N., * biorę ciebie, N., za żonę * i ślubuję ci * miłość, * wierność * i uczciwość małżeń-
ską * oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. * Tak mi dopomóż, Panie Boże wszech- 
mogący, * w Trójcy Jedyny, * i Wszyscy Święci.

Następnie powtarza za kapłanem narzeczona:
Ja, N., * biorę ciebie, N., za męża * i ślubuję ci * miłość, * wierność * i uczciwość 
małżeńską * oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. * Tak mi dopomóż, Panie Boże 
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wszechmogący, * w Trójcy Jedyny, * i Wszyscy Święci.

(Można też ustalić z kapłanem, że będziecie mówić z pamięci)

potwierdzenie małżeństwa
Kapłan powie:

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6). Małżeństwo przez was za-
warte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca  
i Syna, + i Ducha Świętego. 
Wszyscy: Amen.

Po tych słowach usunie stułę.

błogosławieństwo obrączek
Teraz kapłan słowami jednej z modlitw pobłogosławi zewnętrzny znak zaślubin:
Niech Bóg pobłogosławi + te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako 
znak miłości i wierności.
Wszyscy: Amen.

Albo:

Pobłogosław, Boże, te obrączki, które poświęcamy + w Twoim imieniu; spraw, aby 
ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwam w Twoim 
pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

Albo:

Boże, pobłogosław + i uświęć Twoich poddanych, którzy się miłują; a te obrączki, 
oznaczające wierność, niech pobudzają ich do wzajemnej miłości. Przez Chry-
stusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

Po tych słowach pokropi obrączki wodą święconą.

nałożenie obrączek
Kapłan powie:

Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.

Najpierw mąż nałoży na serdeczny palec żony obrączkę mówiąc:

N., przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego.

Następnie żona nałoży na serdeczny palec męża obrączkę mówiąc:

N., przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego.

(Można też ustalić z kapłanem, że będziecie mówić z pamięci)

Po nałożeniu obrączek wracacie na swoje miejsca.
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modlitwa powszechna

liturgia eucharystyczna
Ta część Mszy Świętej będzie odprawiona niemal niemal identycznie jak na 

każdej Eucharystii z dwoma wyjątkami:
•	 Po Modlitwie Pańskiej („Ojcze nasz”) kapłan udzieli Wam błogosławieństwa.
•	 Zwykle także udziela się Komunii Świętej pod dwiema postaciami, podcho- 

dząc do Nowożeńców.

zakończenie obrzędu
Na koniec kapłan udzieli błogosławieństwa Wam i wszystkim zebranym. Jeśli 

w Kościele znajduje się obraz Matki Bożej lub jakiegoś Świętego, którego szczegól-
nie czcicie, możecie tam podejść i pomodlić się.

iv. skupienie przed ślubem 
(teksty)

Właściwym źródłem i pierwotnym środkiem uświęcenia małżeństwa i rodziny 
chrześcijańskiej jest sakrament małżeństwa, który podejmuje 

i rozwija łaskę uświęcającą chrztu.” 

(Jan Paweł II, Familiaris consortio, 56)

potrzeba przebaczenia
Czytanie (Łk 15, 11–32):

Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi 
część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedłu-
go potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwo-
nił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej 
krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli 
owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój 
żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zasta-
nowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu  
z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem prze-
ciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń 
mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był 
jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, 
rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec 
rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też 
pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będzie-
my ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a od-
nalazł się”. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy 
wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał 
go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Na to rozgniewał się i nie chciał 
wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle 
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lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlę-
cia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roz-
trwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz 
on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do 
ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów 
ożył, zaginął, a odnalazł się.

konferencja o przebaczeniu
W narzeczeństwie i małżeństwie popełniamy wiele błędów i grzechów. Zdarza 

się, że ranimy innych i siebie, a także jesteśmy ranieni. Jednak upadki i rany nie mu-
szą niszczyć związku. Jeśli mądrze zachowacie się po grzechu swoim lub drugiego, 
paradoksalnie może to wzmocnić waszą miłość.

Różne reakcje na grzech dobrze pokazuje „Przypowieść o synu marnotrawnym”. 
Wzór mądrego przebaczenia daje tu miłosierny ojciec, a przykład skruchy – mar-
notrawny syn. Obaj zachowali się wspaniale: błądzący syn przyznał się i poprosił 
o wybaczenie, a skrzywdzony ojciec nie szukał odwetu, ale przyjął przeprosiny  
i przebaczył. Te mądre reakcje sprawiły, że ich więź miłości odnowiła się i wzmocniła.

Natomiast reakcja drugiego syna, który nie mógł znieść wielkości miłosierdzia 
swojego ojca, wzniosła mur zarówno do ojca jak i do własnego brata.

Można więc z grzechu wyprowadzić dobre owoce, ale potrzebne jest do tego: 
szczere przeproszenie i przebaczenie:

•	 gdy krzywdzisz: uznaj swoją winę i żałuj; przeproś i poproś o przebaczenie; 
podejmij poprawę, pracę nad sobą, żeby tych błędów już nie popełniać; wy- 
nagródź winy.

•	 gdy doznajesz krzywdy: nazwij ten stan: co myślisz i czujesz; nie szukaj od- 
wetu, ale przebacz i przyjmij przeprosiny, a gdy to zrobisz, już nie wypominaj, 
ale postaw granice, gdy druga osoba się nie zmienia i wraca do krzywdzenia.

Często jednak jest nam bardzo trudno przebaczyć czy przeprosić. Dlatego, 
warto wtedy spojrzeć wówczas na Jezusa:

•	 Który przebacza wszystkim, nawet swoim oprawcom, którzy zadawali Mu 
cierpienia i okrutną śmierć na krzyżu.

•	 Który mówi do grzesznicy: „I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz” 
(J 8, 11).

•	 Który mówi, o tym, że zawsze trzeba wybaczać: „Wtedy Piotr zbliżył się do 
Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy 
przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że 
aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18, 21–22).

Przypomnij sobie także:
•	 Jana Pawła II odwiedzającego w więzieniu swojego niedoszłego zabójcę i jego 

słowa: „…modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przeba-
czyłem…”.

•	 Siebie, kiedy z ulgą słyszysz: „I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca  
i Syna i Ducha Świętego” i wstajesz od kratek konfesjonału z radością ze 
zrzucenia ciężaru grzechu i możliwości rozpoczęcia wszystkiego od nowa.

•	 Siebie, gdy wypowiadasz słowa: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpusz-
czamy naszym winowajcom”.
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W tej pracy nad przebaczeniem drugiemu konieczna jest pokorna świadomość 
własnej słabości, czyli tego, że Ty też ranisz i wtedy bardzo pragniesz, by Ci przeba-
czano.

Warto też pamiętać, że jeśli nie przebaczysz, Ciebie także może to bardzo ranić. 
Poczucie doznanej krzywdy może być tak silne, rana tak wielka i niezagojona, 
że może odbierać Ci radość codziennego życia. Noszenie w sobie urazy, podsyca- 
nie jej i przywoływanie w pamięci wzbudza na nowo nawet silne emocje. Brak prze-
baczenia może więc wyniszczać Ciebie i w konsekwencji także pogrążać Twój zwią-
zek, aż do rozpadu. Przebaczenie jest więc obowiązkiem wynikającym także z mi-
łości własnej. Poza tym, nieprzebaczenie może Cię psychicznie wiązać z osobą, od 
której powinieneś/aś się uwolnić. 

Z drugiej strony, brak Twojego przebaczenia drugiej osobie, może ją przytła-
czać i wyniszczać. Możesz stworzyć sytuację, że Bóg już przebaczył tej osobie, a Ty 
ciągle nosisz do niej urazę.

Brak przebaczenia jednocześnie tworzy mur i rozluźnia więź. Natomiast prze-
baczenie kruszy mury i sprawia, że wiążemy się na nowo, może nawet silniej. Nie 
przebaczając, dajemy też antyświadectwo, a mamy przecież być wzorem przebacza-
jącego Jezusa dla męża, żony, dzieci, innych.

Dlatego zanim pójdziecie do ołtarza i złożycie sobie dar z siebie, by nie dźwi-
gać wyniszczającego siebie i drugiego braku przebaczenia, pojednajcie się ze sobą 
i z innymi.

małżeństwo wśród sakramentów

konferencja „małżeństwo w związku z innymi sakramentami”

Misja miłości
Pragnąc dla swojego małżeństwa sakramentu, tym samym mówicie: „Chcemy 

być razem, ale nie sami. Marzymy o tym, by sam Bóg pomagał nam tworzyć szczę-
śliwe i trwałe małżeństwo”. Nikt przecież nie może nam lepiej pomóc niż Ten, 
kto stworzył nas i stworzył miłość. A pomocy bardzo potrzebujemy, bo realizacja 
tego, co wielkie, a takimi są małżeństwo i rodzina jest trudna.

Bóg zawsze odpowiada na tak piękną i szczerą prośbę swoją obecnością i łaską. 
Kocha Was, swoje dzieci, i troszczy się o Was od samego początku.

Ochrzczeni
Dał Wam życie i od razu wzmocnił je, udzielając łaski chrztu świętego. To był  

moment przełomowy, chwila, gdy świętość stała się waszym najważniejszym po-
wołaniem. Rozpoczęliście wtedy wspaniałą przygodę przyjaźni z Trójcą Świętą, 
oczyszczeni ze zmazy grzechy pierworodnego. Chrzest sprawił także, że zaczęli-
ście swoje życie w Kościele. Dzięki Kościołowi otrzymaliście wspaniały przywilej 
dostępu do źródeł siły na drodze zbawienia, czyli sakramentów. Poza tym, jesteście 
w Kościele jako wspólnocie wierzących, którzy za Was się modlą na ziemi oraz we 
wspólnocie ze świętymi, którzy się za Wami wstawiają w niebie. Chrzest więc daje 
Wam nowe, nadprzyrodzone życie. Choć dzieje się ono w duszy, niewidzialnie, to 
jednak bardzo realnie.

I choć łaskami chrztu żyliście aż dotąd, to jednak od przyjęcia sakramentu 
małżeństwa będziecie mieli szansę najściślej je wypełnić. Szczególnie powołanie 
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do udział w potrójnej misji Jezusa, którą pełnił na ziemi. W sakramencie małżeństwa 
możecie więc wspaniale realizować: misję prorocką – głosić swoim życiem, jak wspa-
niały jest Bóg i jaka jest najpewniejsza droga zbawienia dla wszystkich; misję ka-
płańską – ofiarowywać siebie Bogu i innym; misję królewską – królowania na wzór 
Jezusa, czyli służenia drugiemu.

Bierzmowani
W wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, Bóg wzmocnił Was dodatkowo mocą 

swojego Ducha w sakramencie bierzmowania. Przyjęliście wtedy Jego siłę i mądrość. 
Mogliście z nich korzystać w wielu konkretnych sytuacjach życia, szczególnie  
w okresie młodości, gdy nie jest łatwo dawać świadectwo wiary i miłości do Kościoła. 
Ale tej mocy Ducha Świętego potrzebowaliście także, by każdego dnia przełamywać 
swój egoizm, aby wygrywała z nim miłość.

Natomiast w życiu sakramentem małżeństwa, ta siła od Ducha Świętego będzie 
może jeszcze bardziej Wam potrzebna. Staniecie przed nowymi wyzwaniami mi-
łości i przed pokusami, którym trzeba się przeciwstawić. I nie będziecie już odpo-
wiedzialni „tylko” za siebie, ale i za współmałżonka i dzieci.

Karmieni Eucharystią
Dlatego w tej pięknej, ale wymagającej drodze Bóg daje Wam jeszcze więcej siły. 

Jest ona w pokarmie, który sprawia, że nigdy nie zatrzymacie się na drodze miłości. 
Jest nim sam Jezus przychodzący w Komunii Świętej. Wasza wiara i odpowiedzial-
ność za małżeństwo i rodzinę będą się więc realizować w regularnym odpowiada-
niu na zaproszenie Jezusa do uczestnictwa w sakramencie Eucharystii. Tam On 
składa siebie w ofierze za wasze grzechy i pozwala się przyjąć w Komunii Świętej.

Którym wybaczono
Jednak, by to najgłębsze możliwe zjednoczenie z Bogiem na ziemi mogło się do- 

konać, w waszych sercach musi być czysta miłość. Ona sprawia, że jesteśmy zjed-
noczeni z Bogiem przez stan łaski uświęcającej. Dlatego jeśli przez grzech ciężki ze-
rwiecie ten stan komunii z Bogiem, On pozwala szybko Wam ją odbudować. Stanie 
się tak, gdy będziecie sięgać po Jego wybaczenie w sakramencie pokuty i pojednania. 

Jeśli więc odnowicie w sobie świadomość i pragnienie czerpania z tych wspa-
niałych sakramentalnych źródeł, to jeszcze przed ślubem „narodzicie się” na nowo. 
Wzmocnicie w sobie wiarę oraz miłości do Boga i Kościoła. A idąc przez życie  
w obecności Boga, który pozwala ciągle ze sobą rozmawiać i będąc wzmacnianym 
jego szczególnymi łaskami w sakramentach, wypełnicie swoje powołanie. Osiągnię-
cie w ten sposób podwójny laur zwycięstwa, tj. szczęście na ziemi i w niebie, czyli 
świętość.

więcej o przebaczeniu

Praca nad przeproszeniem i przebaczeniem
Wybaczanie i przepraszanie to jedne z najważniejszych umiejętności dla trwa-

łości relacji. Szczególnie potrzebne, gdy dotykają nas największe zranienia. Wiążą 
się one głównie z niedotrzymaniem przyrzeczenia małżeńskiego, czyli upadkami 
przeciwko miłości, wierność i uczciwości.
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•	 Przepraszając słowem lub gestem, musi być jasne, że jest to forma przeprosin, 
bo inaczej może dojść do eskalacji konfliktu (np. zaproszenie na kolację po 
awanturze może być odebrane jako lekceważenie problemu).

•	 Czasem doprowadzamy do karykatury przebaczenie, gdy robimy to zewnętrz-
nie i nieszczerze, a wciąż nosimy urazę w sercu. W różnych sytuacjach to trwa-
jące poczucie nieprzebaczonej krzywdy może powracać. Sami też możemy 
wracać do tamtej sytuacji, by ją wykorzystać przeciwko drugiemu.

•	 Warto mieć świadomość, że brak przebaczenia nie zawsze wynika z zacietrze- 
wienia, ze złej woli, dumy, ale może się brać z nieumiejętności przebaczenia, 
mimo iż się go bardzo chce.

•	 Nie ma warunków, od których powinniśmy uzależniać przebaczenie. Naszym 
obowiązkiem moralnym jest zawsze przebaczać, nawet gdy drugi: nie żałuje, 
nie przeprasza, nie widzi swojej winy i się nie poprawia. Ponieważ jednak ży-
cie ze świadomością, że ukochana osoba nie żałuje, może być bardzo destruk-
cyjne. W pewnych sytuacjach spełnienie tych warunków jest więc konieczne 
nie tyle do przebaczenia, ale do trwania samego związku. Chodzi także  
o uniknięcie sytuacji, gdy nasze przebaczenie utwierdza współmałżonka  
w złych zachowaniach według zasady: „I tak mi przebaczy, to po co się starać”. 
Gdy przebaczamy, trzeba więc przyglądać się, co druga osoba robi z tym 
gestem. Bo jeśli ktoś nas krzywdzi, przeprasza i w pięknych słowach obiecuje 
poprawę, a za chwilę wraca do tych samych zachowań, wtedy potrzebne jest 
zdecydowane postawienie granic (warunków). Dobrze być wtedy uważnym 
na to, z jakich powodów druga osoba po wybaczeniu wraca do złych zacho-
wań. Czy po prostu nie radzi sobie ze swoją słabością, czy też z premedytacją 
wykorzystuje pobłażliwość krzywdzonej osoby, jej dobroduszności, nieaser-
tywność, naiwność, strach czy obawę o rozpad związku.

Owoce przebaczenia
Pięknym owocem przeproszenia i przebaczenia jest wzmocnienie miłości, dzięki 

przetrwaniu tego, co trudne. Przebaczenie przywraca też wewnętrzny pokój w my-
ślach i emocjach, a tym samym w sposobie reagowania na osobę, która nas zraniła. 
Jednocześnie, przebaczając, odcinamy destrukcyjny wpływ noszenia urazy w ser-
cu po złych doświadczeniach. W końcu przebaczenie może sprawić, że zdobędzie-
my się na modlitwę za osobę, od której doznaliśmy krzywdy.

Przebaczenie i czas
Przebaczenie jest jednorazowym aktem woli i rozumu we współpracy z łaską 

Boga. Jednak rany i emocje mogą w nas trwać bardzo długo. Często potrzebują 
więcej czasu żeby ostygnąć i się zagoić. W związku z tym, niektórzy też potrzebują 
więcej czasu na powrót do poprzedniej jakości relacji.

Często mylimy przebaczenie z zapomnieniem. Oskarżamy siebie samych o brak 
przebaczenia drugiemu, bo wciąż pamiętamy. 

Jednak nie można wymagać od siebie po poważnym zranieniu, że nie będziemy so-
bie o nim przypominać. Co więcej, prawdopodobnie będziemy o nim pamiętać do 

Ale przebaczyć, to nie znaczy zapomnieć.
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końca życia i mimo upływu czasu, na myśl o krzywdzie mogą wciąż powracać sil-
ne przeżycia. Ponieważ przebaczenie nie jest uczuciem, ale decyzją, powracające 
wspomnienia i uczucia nie znaczą, że nie przebaczyliśmy. 

rachunek sumienia
Propozycje rachunku sumienia dostępne są na stronie internetowej.

Więcej na: www.najwiekszajestmilosc.pl/liturgiaiskupienia
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spotkanie dziesiąte: liturgia i skupienie

Podsumowanie
Zbudować dom na skale

Rysujemy zarys domu (gruby fundament i ściany). Wspólnie jako grupa ustalamy 
i wpisujemy najważniejsze elementy omawiane podczas spotkań, które stanowią 
podstawę szczęśliwego i trwałego małżeństwa (w fundament: np. sakrament, w ścia- 
ny: np. komunikacja, w środek domu: świętowanie niedzieli, pielęgnacja więzi mał- 
żeńskiej). Realizujemy w ten sposób dany od Boga projekt naszego domu na skale.
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