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 – te słowa Chrystusa 

towarzyszą każdemu sakramentowi małżeństwa. Dziś jednak człowiek 

niejednokrotnie próbuje burzyć (rozdzielać) to, co zostało przez Boga złączone. 

Coraz częściej można też usłyszeć kwestionowanie faktu „złączenia” związku 

kobiety i mężczyzny przez Pana Boga. Problemem są jednak nie tylko częstsze 

rozwody, śluby cywilne, czy też zwiększająca się liczba stwierdzeń nieważności 

małżeństw.     

Dzisiaj małżeństwo, jako pierwotny zamysł Boga odnoszący się do trwałego związku 

kobiety i mężczyzny, jest burzone również przez podprogowe podważanie jego 

właściwego znaczenia i sensu. Całą istotę małżeństwa burzy się choćby przez próby 

jego redefinicji, z którymi mamy powszechnie do czynienia w tzw. „kulturze 

zachodniej”.  

Jako katolicy nie możemy jednak wyłącznie reagować na to, co ten ziemski świat 

próbuje forsować. Musimy czynnie dawać świadectwo swoim zachowaniem  

i postawą. Musimy nieustannie świadczyć o wartościach, które poprzez Objawienie 

i Tradycję Kościoła uznajemy za fundamentalne. Wszystko to należy czynić 

oczywiście rozważnie, ale przede wszystkim – z miłością do drugiego człowieka, bez 

nienawiści do kogokolwiek – choćbyśmy się z tym kimś fundamentalnie nie zgadzali. 

Ten numer SIEJMY ma za zadanie zachęcić do refleksji nad pięknem i dobrem, które 

płynie z małżeństwa, ale ma też stanowić inspirację dla wszystkich tych, którzy stoją 

przed wyborem swojej drogi życiowej lub są na tej drodze zagubieni.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCE NA SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO 

Współczesny człowiek jest w stanie doskonale poradzić sobie samemu. Dawno 

minęły czasy, w których przetrwanie jednostki zależne było od wsparcia 

wspólnoty. Towarzystwo innych ludzi wciąż jest oczywiście dobre, ale rodzina nie 

jest potrzebna do tego, żeby robić karierę, czuć się spełnionym, czy też aby 

zapewnić sobie byt na starość. W drugim człowieku nie szukamy już zaspokojenia 

naszych potrzeb – wręcz przeciwnie – wszelkiej maści specjaliści podkreślają, że 

aby stworzyć wartościowy związek, trzeba najpierw czuć się dobrze z samym sobą. 

Życiowy partner ma być więc przede wszystkim towarzyszem naszej ziemskiej 

wędrówki.  

Z drugiej strony, jednostka pochłonięta codziennością ma coraz mniej czasu na 

spotkania towarzyskie, przez co często brakuje jej okazji do wymiany myśli  

z przedstawicielami własnej płci albo cennego międzypokoleniowego wsparcia. 

Oczekiwania wobec towarzysza życia są więc bardzo duże: musi on być 

jednocześnie kochankiem, przyjacielem, powiernikiem, współrodzicem, wsparciem 

ekonomicznym i duchowym.  

Współczesnemu człowiekowi trudno też połapać się w pełnej pomieszanych pojęć 

rzeczywistości, w którym miłość myli się z ulotnym zakochaniem, a wierność 

małżeńska zastępowana jest życiem bez zobowiązań. Czy w takim świecie jest 

miejsce na sakramentalne małżeństwo? Myślę, że tak, a że lektura tego numeru 

SIEJMY pozwoli Państwu przekonać się, że pełnię wolności osiągnąć można 

właśnie w małżeństwie. 



 

 

 

 SIEJMY 
wspólnie 

https://zrzutka.pl/2p8za3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIŁOŚĆ 
PRAWDZIWIE WOLNA 

czyli o małżeństwie wobec rewolucji seksualnej 

DOMINIKA MELLER 











(Rdz 1, 28)



(Rdz 3, 16)



(Ef 4, 17-20)





(Ef 5, 28-30)



▪

[1] „Nie psujcie sobie przyjemności, jest święta!”, Olivier Florant,  

Wydawnictwo: W drodze, str. 130-131 

[2] Tamże, str. 132 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIŁOŚĆ  
WYJĄTKOWA I WYMAGAJĄCA 

 



 

Istotą małżeństwa jest to, że męża i żonę łączy najbardziej wyjątkowa  

i największa miłość, jaka jest możliwa między mężczyzną a kobietą. 

Pokochać kogoś miłością małżeńską to, po pierwsze, świadomie  

i dobrowolnie wybrać osobę, którą odtąd kocham najbardziej ze 

wszystkich ludzi na świecie, czyli bardziej niż mamę, tatę, rodzeństwo, 

bardziej niż dzieci, którymi Bóg nas obdarzy, a także bardziej niż 

przyjaciół – obecnych, czy może jeszcze wspanialszych, jacy mogą 

pojawić się w przyszłości. Po drugie, miłość małżeńska oznacza, że  

z małżonkiem łączę mój los doczesny. Gdzie ty, tam ja. Jaki twój los, taki 

mój los. Jakie ty przeżywasz radości, takie i ja przeżywam. Jakie ty 

dźwigasz ciężary, takie ja dźwigam ciężary razem z tobą. Małżonkowie 

wiedzą, że albo obydwoje będą szczęśliwi, albo obydwoje zaczną 

cierpieć, bo ich los jest wspólny. Po trzecie, miłość małżeńska oznacza, 

że z tobą i wyłącznie z tobą – żono/mężu - chcę mieć dzieci. Z nikim 

innym nie chcę współżyć seksualnie i z nikim innym – ani obecnie, ani  

w przyszłości – nie chcę mieć dzieci. Wykluczam cudzołóstwo  

i przekazywanie życia nieślubnym dzieciom. Po czwarte, ciebie – 

żono/mężu – nigdy nie opuszczę, czyli będę okazywał ci miłość z bliska 

aż do mojej śmierci. Wszystkim innym ludziom mogę okazywać miłość 

na odległość – także dzieciom, gdy dorosną i założą własne rodziny. Przy 

małżonku będę trwał do śmierci nie tylko duchowo i emocjonalnie, lecz 

także fizycznie, cieleśnie. 

 

 

Każda osoba jest niepowtarzalna i każda na swój niepowtarzalny sposób 

rozumie małżeństwo. Każda też na swój sposób zdaje sobie sprawę  

z konsekwencji sakramentalnej przysięgi małżeńskiej, jaką składa.  

W oparciu o moje osobiste obserwacje oraz rozmowy z tysiącami 

narzeczonych i małżonków mogę powiedzieć, że coraz mniej młodych 

ludzi zdaje sobie w wystarczającym stopniu sprawę z tego, na czym 

polega  miłość  małżeńska  oraz  wynikająca  z  niej  miłość  rodzicielska.  



W ostatnich latach sądy kościelne w Polsce rozpatrują rocznie 

około pięciu tysięcy spraw o stwierdzenie nieważności 

małżeństwa. W 75% przypadków sądy  

taką nieważność stwierdzają. 
 

Coraz więcej młodych ludzi ma niestety w tym zakresie świadomość 

mocno zawężoną. Wielu jest na tyle nieświadomych istoty małżeństwa 

oraz zadań płynących z miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, że zawierają 

ten sakrament nieważnie. W ostatnich latach sądy kościelne w Polsce 

rozpatrują rocznie około pięciu tysięcy spraw o stwierdzenie 

nieważności małżeństwa. W 75% przypadków sądy taką nieważność 

stwierdzają. Odpowiedzialność za ten bolesny stan rzeczy ponoszą nie 

tylko sami narzeczeni, lecz także ich rodzice oraz inni krewni, zwłaszcza 

dorosłe rodzeństwo. Gdy rodzice, brat czy siostra, krewni czy znajomi 

widzą, że ktoś z ich bliskich zamierza zawrzeć sakrament małżeństwa,  

a nie ma ku temu wystarczającej świadomości czy dojrzałości, bo na 

przykład jest w czynnej fazie uzależnienia czy oszukuje w istotnych 

sprawach osobę, z którą chce zawrzeć małżeństwo, to powinni 

poinformować księdza. Duchowny ma wtedy szansę nie dopuścić do 

świętokradztwa, czyli do ukradzenia sakramentu małżeństwa przez 

kogoś, kto w tej fazie życia nie chce, czy nie jest w stanie wiernie 

wypełnić to, co przysięga. 

 

 

Narzeczeństwo to okres bezpośredniego przygotowania do małżeństwa. 

Jest ono wręcz rozstrzygające dla przyszłego losu małżonków  

i rodziców. To już więcej niż zakochanie i bycie parą, dla której 

najważniejsze są romantyczne randki. Narzeczeństwo to zadeklarowanie 

z jego i z jej strony decyzji, że odtąd przygotowujemy się do miłości 

małżeńskiej i rodzicielskiej. Konsekwencją takiej decyzji jest obowiązek 

obserwowania tej drugiej osoby jako kandydata na małżonka i – co nie 

mniej ważne! – jako kandydata na rodzica moich przyszłych dzieci.  



Jeśli obydwoje są już pełnoletni, to mężczyzna powinien oświadczyć się 

nie później niż po roku bycia parą. Ślub może mieć miejsce nawet sporo 

później, ale na oznajmienie woli powinien wystarczyć rok bycia razem. 

Narzeczeni mają prawo stawiać sobie nawzajem stanowcze wymagania. 

Powinni wprost pytać siebie nawzajem o wyznawane zasady moralne,  

o hierarchię wartości, o sposób rozumienia miłości, o przeszłość,  

o kontakty z osobami drugiej płci. Pamiętajmy o tym, że miłość bliźniego 

jest bezwarunkowa, natomiast decydowanie się na małżeństwo jest pod 

warunkiem, że ja spełniam twoje wymagania, jakie stawiasz dobremu 

mężowi/żonie oraz dobremu rodzicowi twoich przyszłych dzieci, a ja 

spełniam twoje wymagania w tym zakresie. Narzeczeni mają prawo  

z uzasadnionych powodów rozmyślić się nawet w dniu ślubu. Nie 

oznacza to wycofania miłości bliźniego, lecz uznanie prawdy, że z jakiś 

konkretnych powodów nie zwiążę z tobą mojego losu doczesnego, ani 

losu moich przyszłych dzieci. Jeśli konieczna jest zmiana cech czy 

postaw jednej ze stron, to musi dokonać się ona przed ślubem. 

Narzeczeni powinni pamiętać, że ślubu nie zawiera się z kimś po to, żeby 

go ratować, żeby dawać mu ostatnią szansę, żeby być dla niego czy dla 

niej terapeutą. Od tego są zupełnie inne instytucje i osoby. Ważnie  

i szczęśliwie małżeństwo mogą zawrzeć jedynie ci, którzy nie potrzebują 

ratunku czy terapii, gdyż tu i teraz są już dojrzali psychospołecznie  

i ofiarnie kochają.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jedna z córek moich przyjaciół powiedziała zakochanemu w niej 

studentowi: nie wiem, czy masz szansę być kiedyś moim mężem, bo 

jeszcze za mało ciebie znam. Jeśli będziesz mnie wiernie i ofiarnie kochał, 

to ty będziesz mnie cieszył, a nie jakaś tajemnicza miłość. Jeśli okażesz 

się egoistą czy krzywdzicielem, to będę rozczarowana tobą, a nie jakąś 

tajemniczą, abstrakcyjną miłością. Fundamentalnym warunkiem 

mądrego i odpowiedzialnego przeżycia okresu narzeczeństwa jest 

zachowanie przez obie strony czystości. Czystość to coś więcej niż tylko 

powstrzymywanie się od współżycia seksualnego i kontaktów 

erotycznych. To także czystość spojrzeń, myśli, motywacji, gestów. Nie 

można przygotować się do miłości i wierności przez nieczystość, 

cudzołóstwo, naruszenie zasad Dekalogu. 

 

 

Styl życia, jaki jest promowany w dominujących obecnie mediach, to już 

nie kultura, lecz jej wypaczenie. To karykatura, a często wręcz 

zaprzeczenie kultury. Najbardziej popularne media promują wulgaryzmy, 

wyuzdanie seksualne, brak zasad moralnych, życie na luzie. Takie media 

epatują agresją, prymitywizmem, erotyzmem, niemal pornograficznymi 

obrazami i treściami. Pokazują głównie, a czasem wyłącznie tego, co  

w człowieku cielesne, popędowe, instynktowe, emocjonalne. 

Tymczasem istotą kultury jest pokazywanie tego, co w człowieku jest 

duchowe, co nadaje sens jego życiu, co moralne i uzdalniające człowieka 

do uczciwości, wierności, odpowiedzialności. Wysoka, czyli prawdziwa 

kultura sprawia, że człowiek natury wchodzi na poziom człowieka 

kultury, czyli staje się podobny do Boga, a przez to jest zdolny do wiernej 

i czystej miłości. Ci, którzy poważnie myślą o sakramentalnym 

małżeństwie, którzy chcą kochać i być kochanymi, dystansują się od 

takich mediów, które kpią z ich aspiracji, norm moralnych czy ideałów. 

Podobnie postępują ci, którzy aspirują do bycia zdrowymi fizycznie. Oni 

powstrzymują się od sięgania po niezdrową żywność i unikają 

wszystkiego, co niszczy ich ciało. Czystość przedmałżeńska, a następnie 



małżeńska jest zrozumiała jedynie dla tych, którzy kochają. To nie lęk 

przed seksem, lecz szacunek dla samego siebie i dla drugiej osoby. 

Człowiek czysty kocha drugą osobę, a nie skupia się na jej ciele po to, by 

szukać własnej przyjemności. Taki człowiek ma największą wolność we 

wszechświecie, bo ma władzę nad samym sobą. Panuje nad popędem, 

instynktami, emocjami, naciskami zewnętrznymi. Wie, że druga osoba 

jest nieskończenie ważniejsza niż chwilowa przyjemność cielesna, 

seksualna czy emocjonalna.  

 

 

Opisana sytuacja to typowy przykład mentalności tak zwanych „wolnych 

związków”. Mówię tak zwanych, bo przecież nie istnieją związki, które 

nie wiążą. Takie związki rozczarowują. Najczęściej ich ofiarami są 

kobiety. Gdy pytam młodych mężczyzn o to, co oznacza „wolny związek, 

to mówią, że chodzi o związek, w którym w każdym momencie mogę 

opuścić tę drugą osobę, a ona nie ma nawet prawa zaprotestować, bo 

przecież niczego jej nie ślubowałem. Gdy z kolei pytam kobiety o to 

samo, to ogromna większość odpowiada, że „wolny związek” oznacza, że 

mężczyzna aż tak bardzo mnie kocha, że nigdy mnie nie opuści i nie musi 

mi nawet tego ślubować. Bycie razem bez zobowiązań, na zasadzie, że 

jakoś się samo wszystko ułoży, przynosi zwykle wyjątkowo bolesne 

rozczarowania. Odpowiedzialny człowiek wie, że ślub to nie „świstek” od 

księdza, lecz moja decyzja, że biorę za ciebie odpowiedzialność i że  

w każdej sytuacji będę ciebie wspierał. Kobieta, która ma świadomość 

swojej godności i swojej wartości, nigdy nie zgodzi się współżyć, ani 

zamieszkać z kimś, kto nie pokocha ją na tyle mocno, że przysięgnie jej 

nieodwołalną miłość – przy świadkach, na piśmie i z powołaniem się na 

pomoc Boga. Jeśli ona zgodzi się być razem na innych warunkach niż 

przysięga miłości, to musi też pogodzić się z tym, że może być w każdym 

momencie porzucona.  

 



 

Wiele czynników sprawia, że coraz mniej młodych ludzi decyduje się 

ślubować sobie nawzajem miłość, wierność, uczciwość oraz to, że nie 

opuszczą siebie aż do śmierci. Jednym z tych czynników jest to, że 

młodzi ludzie mają coraz mniej więzi z Bogiem, a to przecież Bóg, a nie 

człowiek, jest miłością. Jedynie On jest mistrzem miłości, a my – 

uczniami. Drugi powód kryzysu więzi w relacji mężczyzna–kobieta to 

mało doświadczenia miłości w relacjach między ludźmi, począwszy od 

relacji z rodzicami. Wielu młodych nie wynosi z domu rodzinnego 

dojrzałych wzorców miłości. Coraz mniej jest też wolności, bo coraz 

więcej młodych ludzi jest uzależnionych – alkoholizm, narkomania, 

erotomania, hazard, uzależnienie od jedzenia, agresji, lenistwa, urządzeń 

elektronicznych, Internetu. W czynnej fazie uzależnienia człowiek nie 

jest w stanie kochać i podejmować decyzji na całe życie. 

 

 

Istota problemu nie polega na tym, że wiele osób odkłada 

małżeństwo na późniejsze lata, lecz że mimo to wcale nie staje 

się przez to dojrzalsza.   
 

 

 

Istota problemu nie polega na tym, że wiele osób odkłada małżeństwo 

na późniejsze lata, lecz że mimo to wcale nie staje się przez to dojrzalsza. 

We Włoszech mówi się, że wiek rozwojowy trwa tam do trzydziestego 

piątego roku życia. Fakty pokazują, że i wtedy ów człowiek – w średnim 



już niemal wieku – pozostaje nieodpowiedzialny, leniwy, hedonistyczny, 

niezdolny do miłości, pracowitości, ofiarności. Europejczycy i Polacy 

coraz rzadziej i coraz później zawierają małżeństwo, a mimo to mamy 

coraz więcej zdrad, przemocy, rozwodów. Nie jest już żadnym wyjątkiem 

to, że jakieś małżeństwo rozpada się po kilku miesiącach. Czasem już po 

kilku tygodniach obydwoje widzą, że mają wprawdzie czterdzieści lat, 

lecz nie mają pojęcia o miłości. Wzrastają w latach, ale nie wzrastają  

w łasce i miłości u Boga i u ludzi. To nie wiek rozstrzyga, lecz otrzymane 

wychowanie, lub jego brak, a także praca nad własnym charakterem, 

więź z Bogiem, korzystanie ze wsparcia jakiejś katolickiej grupy 

formacyjnej dla dzieci, a później dla młodzieży czy dorosłych.  

 

Do małżeństwa przygotowujemy się od dzieciństwa, a nie dopiero 

wtedy, gdy zaczynamy z kimś tworzyć parę! Istotą, a jednocześnie 

sprawdzianem wychowania katolickiego jest dorastanie do miłości 

małżeńskiej i rodzicielskiej. Także ci nieliczni, którzy są powołani do 

kapłaństwa czy życia konsekrowanego, powinni najpierw dorosnąć do 

wielkiej miłości, jaka jest potrzebna do założenia rodziny. W przeciwnym 

przypadku nie staną się szlachetnymi księżmi czy szczęśliwymi siostrami 

zakonnymi. Pomaganie dzieciom w dorastaniu do małżeństwa i rodziny 

to przede wszystkim zadanie rodziców. Parafia, katecheza, grupy 

formacyjne są dobrą pomocą, ale nie zastąpią rodziców. Optymalna 

sytuacja ma miejsce wtedy, gdy rodzice okazują miłość sobie nawzajem 

i swoim dzieciom, i gdy jednocześnie stawiają swoim synom czy córkom 

stanowcze wymagania. Powinni wymagać od swoich dzieci zwłaszcza 

mądrości, pracowitości i miłości. W przeciwnym przypadku ich dzieci 

będą naiwne, leniwe i egoistyczne, a przez to niezdolne do małżeństwa. 

 

Samo pragnienie pokonania samotności nie wystarczy, żeby 

zawrzeć szczęśliwe małżeństwo.



 

Bywają bardzo różne motywacje do zawarcia małżeństwa. Wśród nich 

ważnym motywem jest chęć uwolnienia się z samotności, bo 

osamotnienie bardzo ciąży i odbiera nam radość życia. Samo jednak 

pragnienie pokonania samotności nie wystarczy, żeby zawrzeć 

szczęśliwe małżeństwo. Owszem, sam Bóg stwierdza w Księdze Rodzaju, 

że samotność jest wręcz pierwszym złem, jakie może spotkać człowieka. 

Trzeba jednak pamiętać, że po grzechu pierworodnym jest jeszcze 

drugie, równie radykalne i bolesne zło, a mianowicie złe bycie razem. To 

dlatego lepiej jest żyć samotnie, niż w złym towarzystwie. Samotność 

pomaga nam wychodzić ku drugiemu człowiekowi. Decyzja  

o małżeństwie nie może jednak wynikać z samej tylko chęci wyjścia  

z samotności. Powinna wynikać z tego, że on i ona nie tylko chce, ale też 

potrafi kochać. Coraz częściej decyzja o małżeństwie wynika  

z pragnienia, by uciec z rodzinnego domu, w którym nie ma miłości,  

a jedynie dotkliwe cierpienie. Wtedy wpadamy zwykle z deszczu pod 

rynnę. Inna jeszcze motywacja, zwłaszcza ze strony kobiet, to 

poświęcanie się dla „ratowania” kogoś. Trzeba pamiętać, że żadna 

dziewczyna, ani kobieta nie jest powołana przez Boga do poświęcania 

się jakiemuś mężczyźnie. Jest natomiast powołana do bycia kochaną i do 

odpowiadania miłością na miłość. Bóg pragnie, żeby małżeństwo 

zawierali ludzie wyłącznie po to, by razem być zdecydowanie bardziej 

szczęśliwymi niż osobno. 

 

 



Miłość to decyzja, postawa, bycie darem – niezależnie od 

nastroju, jaki tu i teraz przeżywam. 
 

 

Jedno i drugie jest możliwe. Zakochanie bez miłości jest wręcz bardzo 

łatwe. Już małe dzieci w przedszkolu potrafią się zakochać w koleżance 

czy koledze, a przecież nie mają pojęcia o miłości. To dlatego zakochane 

dzieci nie mogą się pobrać. Narzeczeni nie ślubują sobie zakochania, lecz 

miłość! Zakochanie to emocjonalne zauroczenie i uzależnienie. To stan 

emocjonalny, a tego typu stanów nie możemy ślubować, bo nasze 

uczucia bywają nieobliczalne. Obliczalne i odpowiedzialne mogą być 

jedynie nasze postawy i zachowania. Miłość to decyzja, postawa, bycie 

darem – niezależnie od nastroju, jaki tu i teraz przeżywam. Jest też 

możliwa sytuacja odwrotna, czyli miłość bez zakochania. Serdeczny  

i wierny przyjaciel nie musi być we mnie zakochany. Może mnie mimo 

to – a może tym bardziej dlatego – ofiarnie i mądrze kochać. Zakochanie 

ułatwia wspieranie tej drugiej osoby wtedy, gdy ona szlachetnie 

postępuje. To samo zakochanie utrudnia natomiast okazywanie miłości 

wtedy, gdy ta druga osoba błądzi i gdy w związku z tym trzeba ją 

stanowczo upomnieć, albo wręcz się przed nią bronić. W miłości 

małżeńskiej potrzeba jest integracji zakochania z miłością, zmiennych 

uczuć z odpowiedzialnymi i niezmiennymi postawami. 

 

 

O wszystko, co dobre i ważne, warto się modlić. Modlitwa o dobrego 

małżonka jest wręcz czymś błogosławionym. Pod warunkiem jednak, że 

modlę się również o to, żebym także ja stawał się zdolny do wielkiej, 

wiernej, ofiarnej, czystej i czułej miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Mąż 

i żona mogą być szczęśliwi jedynie wtedy, gdy obydwoje podobnie 

dojrzale kochają. Inaczej przynajmniej jedno z nich przeżywa dramat. 

Modląc się o dobrego małżonka, trzeba zachować świadomość, że Bóg 



nie wybierze mi małżonka za mnie! W każdym przypadku musi być to 

moja, autonomiczna decyzja. To ja podejmuję decyzję i czynię to na moje 

ryzyko. Im bliżej jestem Boga, tym większą mam szansę na to, że 

podejmę mądrą decyzję. Dokonuje się to jednak nie na zasadzie 

automatyzmu czy magii, lecz na zasadzie, że im bliżej jestem Boga, tym 

bardziej uczę się od Niego dojrzale kochać, a w konsekwencji tym lepiej 

zweryfikuję, czy kandydat na męża/żonę też kocha, czy jedynie pożąda, 

jest zakochany, ucieka od samotności, albo szuka ofiary, której kosztem 

chce zapewnić sobie wygodne życie. ▪ 

 
 

 

_ _ _  

Fotografie ilustrujące niniejszy wywiad udostępniło dla SIEJMY Akademickie Stowarzyszenie 

Katolickie Soli Deo – serdecznie dziękujemy! 
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WYWIAD PIOTRA ZIEMECKIEGO  



Oliwia: Prawdę mówiąc kojarzymy się trochę z dzieciństwa, bo 

nasze rodziny wtedy się znały. Z tamtego okresu mam dosłownie 

kilka wspomnień związanych z Piotrkiem. Faktycznie jednak 

spotkaliśmy się dopiero 4 lata temu w Bristolu, gdzie Piotrek od lat 

mieszkał, a gdzie ja przyjechałam na studia. 

Piotrek: Kojarzymy się z dzieciństwa, bo nasze mamy się znały.  

I przez to w jakimś sensie dwa razy przecięły się nasze drogi. Oliwia 

była koleżanką moich starszych sióstr, więc ja z Oliwią nie miałem 

jakiegoś większego kontaktu. To nie jest zatem tak, że jesteśmy  

w relacji, która trwała od dzieciństwa. Poznaliśmy się tak naprawdę 

w 2016 roku. Trochę można to porównać do sytuacji, w której ktoś 

ma koleżankę z przedszkola, potem wyjeżdża z miasta, 

przeprowadza się i wraca po 15 latach i nagle się poznaje 

ponownie z tą dziewczyną. 

 

Piotrek: Zaczęło się tak, że Oliwia przyjechała do Bristolu i tak się 

złożyło, że zastępowała moją mamę w jej pracy. Moja mama 

wyjechała w tym czasie na urlop z całą moją rodziną do Polski.  

W domu w Bristolu zostałem tylko ja i właśnie Oliwia, która u nas 

mieszkała. Złożyło się więc tak, że mieszkaliśmy razem i przez te 

dwa tygodnie byliśmy sami w domu. Oliwia pracowała za mamę,  

a ja pracowałem u siebie w pracy. To były takie wakacje przed 

studiami – po pracy pokazywałem Oliwii miasto, chodziliśmy do 

różnych ciekawych miejsc i naprawdę dużo rozmawialiśmy. Oliwia 

chciała też wtedy zwiedzić trochę Anglię, więc poza Bristolem 

pokazałem jej też brytyjskie zachodnie wybrzeże. To była taka 

typowa wakacyjna przygoda, która nas do siebie zbliżyła. 

Oliwia: Ja kiedy wyjeżdżałam z Polski do Wielkiej Brytanii, to 

miałam bardzo złamane serce. Bardzo zawiodłam się na ludziach  

i też mój wcześniejszy okres życia w Krakowie, głównie wśród 

środowiska artystycznego, był bardzo trudny. Przyznam też, że 



trochę oddaliłam się wtedy od Pana Boga i Kościoła. W Bristolu 

poznałam Piotrka w momencie, gdy zwątpiłam we wszystkich 

mężczyzn, a nawet w sens jakichkolwiek relacji. Ale okazało się, że 

ten czas był dla mnie czasem nawrócenia i powrotu do Pana Boga. 

Przy spotkaniu Piotrka nie myślałam o jakimś związku. Myślę, że 

zbliżyliśmy się do siebie bardzo naturalnie – właśnie dzięki tym 

wspólnie spędzonym chwilom i wielu rozmowom. Zaczęło się więc 

od przyjaźni, z której powstał związek. 



Piotrek: Bywało na pewno różnie. Mieliśmy w naszym związku dwa 

rozstania i dwa powroty. Na początku rozstaliśmy się po 7 

tygodniach związku. Wszystko przez to, że był to początkowo 

związek na odległość, ponieważ ja po wakacjach wyjechałem na 

studia do innego miasta, a Oliwia została w Bristolu. Po tym 

rozstaniu, po niedługim czasie jednak do siebie wróciliśmy. 

Niestety po około pół roku znowu się rozstaliśmy – wtedy już 

chyba znacznie poważniej. Wydawało się, że to ostateczny koniec 

tego związku. Jednak przyszłość przyniosła zupełnie co innego  

i zaledwie po miesiącu ponownie byliśmy razem. Warto jednak 

podkreślić, że od początku, od kiedy tylko się poznaliśmy, okazało 

się, że podzielamy wspólne poglądy na bardzo ważne dla nas 

sprawy – takie jak rodzina, wiara, czy też czystość.  

Oliwia: Kiedy patrzę na nas z tamtego okresu i patrzę na te 

rozstania, to widzę, że spotkało się dwoje egocentryków i bardzo 

ambitnych ludzi, którzy chcą zawojować świat. Piotr szedł na 

studia, ja planowałam wielką karierę w Anglii. Z drugiej strony 

byliśmy cały czas ludźmi, którzy myśleli poważnie o małżeństwie  

i założeniu rodziny. Tak jak Piotrek powiedział – mieliśmy zgodne 

spojrzenie na wiele ważnych spraw związanych właśnie z relacjami 

damsko-męskimi, więc to na pewno zadecydowało o tych 

powrotach. 

Oliwia: Może się przyciągają, ale na pewno musi być jakaś wspólna 

baza. Ja z Piotrkiem się oczywiście różnimy. Nawet nasza 

duchowość jest inna – Piotr jest bardziej „kontemplacyjny”, ja 

bardziej „uwielbieniowa”. Myślę, że przede wszystkim ważne jest 

to, aby przy wszystkich różnicach mieć wspólne podstawy. 

 

Dojrzewanie do małżeństwa i w małżeństwie jest 
pewnym trwałym procesem… 



Piotrek: Tak, ja się modliłem o dobrą żonę, ale bez jakiegoś 

„ciśnienia”. Po prostu uważałem, że to wszystko przyjdzie bardzo 

naturalnie.  

Oliwia: Ja też się modliłam, jednak muszę przyznać, że byłam mało 

wytrwała w tej modlitwie. Zdarzyło się nawet, że płakałam mojej 

babci i mówiłam z rozżaleniem coś w stylu, że „Święty Józef nie 

działa”. Więc można powiedzieć, że początkowo się modliłam,  

a później – kiedy nie starczyło mi już nadziei – to babcia 

kontynuowała tę modlitwę za mnie. 

Piotrek: Ja nie czułem się w pełni dojrzały, tak jak i nie czuję się  

w pełni dojrzały teraz. Z drugiej strony już kiedy miałem 6 lat, to 

wiedziałem, że chcę być ojcem i mężem. Gdy miałem 17 lat, też to 

wiedziałem i gdy miałem 22 lata, to również to wiedziałem. 

Wiedziałem, że to jest moja droga. Myślę więc, że dojrzewanie do 

małżeństwa i w małżeństwie jest pewnym trwałym procesem.  

Z drugiej strony trzeba też przyznać, że w ogóle okres między  

20. a 30. rokiem życia to czas, w którym człowiek uczy się, studiuje, 

zdobywa pierwszą pracę, pierwsze poważne doświadczenia 

życiowe… Jest to czas kształtowania się i wyrabiania pewnego 

kierunku i pewnych rdzeni, które potem rzutują na resztę życia. My 

w okresie przed ślubem przeczytaliśmy bardzo dużo książek  

o tematyce duchowej i zarazem małżeńskiej. Zrobiliśmy też coś, co 

mało ludzi robi, czyli czytaliśmy książki i stosowaliśmy się do rad 

tam zawartych. Na przykład nie włączaliśmy do naszego związku 

naszych rodzin. Mama nie mówiła mi zrób to i tamto, podobnie 

tata. Trzymaliśmy pewne ramy i to spowodowało, że w jakimś 

sensie dobrze dojrzewaliśmy do małżeństwa. Dla mnie ważne było 

również to, żeby przed zaręczynami wszystko dobrze przemyśleć  

i dlatego pojechałem na rekolekcje ignacjańskie. 



 

Oliwia: Ja przyznam, że czułam się dojrzała do małżeństwa. 

Oczywiście nie w takim sensie, że był to szczyt mojej dojrzałości, 

ale po prostu, że ta decyzja była podjęta na tamten moment  

w pełni dojrzale. Czułam, że zrobiłam wszystko, żeby się dobrze 

przygotować do tego małżeństwa. Przed ślubem i kilka miesięcy po 

ślubie mieszkaliśmy we Włoszech, gdzie Piotrek był na stażu. 

Mieszkaliśmy sami, nie mieliśmy w ogóle znajomych. W pewnym 

sensie dziękuję Bogu za to, że mieliśmy taką naszą bezludną wyspę. 

Siedzieliśmy sami i w obcym kraju. Nic innego nie przyszło nam do 

głowy, jak tylko zamówić sobie książki o tematyce duchowej i je 

wspólnie „przerabiać”, o czym wspomniał właśnie Piotrek. 

Siadaliśmy wieczorami i po przeczytaniu tego samego rozdziału 

danej książki we dwoje dyskutowaliśmy. To spowodowało, że  

w jakimś sensie mieliśmy rozpisany taki „biznesplan”, jak chcemy 

przeżyć to narzeczeństwo. W momencie kiedy mówiłam „tak” przy 

ołtarzu, to niemalże miałam poczucie, że podeszłam do tego 

rozumem, a nie sercem. Wcześniej zrezygnowałam nawet z takich 

typowych przygotowań do ślubu, jak winietki, dekoracje itp. 

Wszystko dlatego, że wiedziałam, że to mnie tak bardzo by 

pochłonęło, że już w ogóle przestałabym myśleć o tym, co 

naprawdę jest ważne. A najważniejsze dla nas było właśnie sedno 

tego wszystkiego. To prawda, co powiedział Piotrek, że ta dekada 

w życiu człowieka między 20. a 30. rokiem życia to jest takie 

poszukiwanie siebie (szczególnie w dzisiejszych czasach). Ja 

zawsze myślałam, że dopiero jak się ustatkuję, spełnię swoje 

marzenia, to dopiero wtedy zacznę szukać męża. Jednak 

nawrócenie dało mi to, że na tym etapie, kiedy byłam w miarę 

uformowana, ale jeszcze poszukiwałam, to mogłam to 

poszukiwanie i dojrzewanie czynić razem z moim mężem. Myślę, 

że jest to bardzo ważne, żeby tę drogę przechodzić razem, a nie na 

takiej zasadzie, że dopiero po osiągnięciu jakiegoś poziomu 

życiowego zacznę myśleć o małżeństwie. Wiele osób  

w dzisiejszych czasach czeka, aż osiągnie ten pułap społecznego 

życia, aż osiągnie jakąś różnie rozumianą „dojrzałość”, i dopiero 



wtedy zacznie tworzyć rodzinę. Tylko, że to jest często już za 

późno. Widzieliśmy to w Anglii, kiedy 45-latki były w ciąży albo  

40-latki. Później jest ogromna różnica pokoleniowa między 

rodzicami a dzieckiem, a też budowa większej rodziny – 

wielodzietnej jest już niemożliwa.  



Piotrek: Ja mam trzy starsze siostry, które są zamężne – mają 

rodzinę, dzieci. W jakimś więc sensie żyłem obok tych małżeństw, 

ponieważ moje siostry bardzo blisko dopuszczają innych do 

swojego życia – są bardzo otwarte. Byłem więc przez to bogatszy 

o te ich doświadczenia – byłem przygotowany na pewne rzeczy. 

Miałem sporą wiedzę teoretyczną, jak to małżeństwo może 

wyglądać, a mimo wszystko muszę przyznać, że ono mnie 

zaskoczyło. Z drugiej strony chciałbym na pewno też zaznaczyć, że 

nie było nigdy momentu, w którym bym żałował albo momentu,  

w którym stwierdziłem, że zupełnie inaczej to sobie wyobrażałem, 

i że na to się nie pisałem. 

Oliwia: Ja muszę przyznać, że nie miałam jakichś wielkich 

wyobrażeń, czy jakichś oczekiwań. Ale też fakt, że pochodzę  

z rozbitej rodziny spowodował, że kiedyś w ogóle myślałam, że 

małżeństwo nie jest dla mnie, więc nie było nawet czego sobie 

wyobrażać. Jeśli nawet coś sobie myślałam, to moje wyobrażenie 

było oparte na jakiejś wizji zbyt świętej dla mnie instytucji, która 

jest zupełnie dla mnie nieosiągalna.  Dopiero kiedy zaczęłam czytać 

książki o tematyce duchowej i poznawać spojrzenie Kościoła na 

tematy małżeńskie, to dopiero wtedy pomyślałam, że może być to 

droga dla mnie. Zaczęłam rozumieć, że małżeństwo nie polega na 

tym, że schodzi się para, która żyje bezproblemowo, długo  

i szczęśliwie (tak, jak często jest to przedstawiane w kulturze 

masowej), ale że jest to wspólna droga dwojga wzrastających ludzi. 

Przed ślubem dużo też z Piotrkiem rozmawialiśmy, więc 

kształtowaliśmy nasze wyobrażenia w prawdzie o sobie i w trosce 

o przyszłe małżeństwo. Jeśli więc po ślubie mnie coś zaskoczyło  

w małżeństwie, to chyba tylko na plus. Dziś wiem, że Pan Bóg 

działa w małżeństwie, jeśli tylko zaprasza się Go do tego 

sakramentu.  



Czuję, że jest z nami Pan Bóg i nas uzdalnia do 
rzeczy, których nie dalibyśmy rady  

zrobić w pojedynkę. 

Piotrek: Dla mnie małżeństwo to przede wszystkim ciężka praca 

nad sobą, poszukiwanie kompromisu i pozbywanie się egoizmu  

w wersji bez znieczulenia. W definiowaniu małżeństwa, tak jak i we 

wszystkim innym, moim zdaniem ogromne znaczenie ma już sama 

semantyka. Bo od nazywania rzeczy trochę je też kreujemy – 

podobnie, jak Pan Bóg, który stwarza świat mówiąc i nazywając. 

Więc podejmując próbę definicji małżeństwa wolę chyba używać 

bardzo wzniosłych słów. One nadają małżeństwu rangę ceremonii 

i pewnej świętości. Sprawiają, że ono zawsze będzie dla mnie 

świętością. Nawet jeśli jego przebieg bywa często przyziemny  

i prozaiczny, to możemy utrzymać pewien wymiar duchowy  

i wymiar czegoś, co nas po prostu – w dobrym tego słowa 

znaczeniu – przerasta. 

Oliwia: Ja myślę, że małżeństwo to przede wszystkim dawanie 

siebie drugiej osobie każdego dnia. Jest to też wzajemne 

uświęcanie się i wspólne pokonywanie trudności. W moim życiu 

już nie tylko idę ja swoją własną drogą, ale też obok mnie jest mój 

mąż i razem idziemy do zbawienia. Czuję, że jest z nami Pan Bóg  

i nas uzdalnia do rzeczy, których nie dalibyśmy rady zrobić  

w pojedynkę. Chyba podstawą w ogóle jest to, że należy przyjąć, 

że ludzkimi siłami się tego nie da zrobić, a mimo to decydujemy się 

na tę drogę i wtedy niezbędny jest nam Pan Bóg. Z Jego pomocą 

uda nam się to zrobić. Myślę, że najlepiej przyjąć właśnie taką 

perspektywę małżeństwa. Perspektywę czegoś trudnego, 

perspektywę codziennego dawania siebie i codziennego 

zdobywania serca drugiej osoby. 



Oliwia: W środowisku katolickim czasem my kobiety słyszymy, że 

po ślubie zostaje już nam tylko mąż, dzieci i siedzenie w domu. Ja 

się zawsze na takie spojrzenie oburzałam. Przecież to Pan Bóg wlał 

w moje serce chęć pracy i poszukiwania ambicji! Mam też takie 

poczucie, że Pan Bóg stawia na mojej drodze kobiety, którym udaje 

się to łączyć – karierę z życiem rodzinnym. Na przykład na trzy 

tygodnie przed ślubem miałam okazję bliżej poznać wokalistkę 

zespołu niemaGOtu Olę Maciejewską. Spotkanie z Olą odmieniło 

moje spojrzenie na te sprawy, bo pokazało mi, że można 

równocześnie spełniać się jako wokalistka – chyba 

najpopularniejszego zespołu katolickiego w Polsce –  

i równocześnie być mamą trójki dzieci. Ola dała mi taką nadzieję, 

że wszystko to wymaga naszej cierpliwości i modlitwy, ale da się to 

pogodzić. Ja z Piotrkiem jesteśmy nadal osobami bardzo 

ambitnymi. Chcemy działać na większą chwałę Bożą i realizujemy 

różne swoje własne pasje i projekty. W tym wszystkim próbujemy 

też sobie wzajemnie kibicować. W małżeństwie samorealizacja jest 

jak najbardziej możliwa, ale właśnie poprzez wzajemne wsparcie 

dwojga osób. Choć też muszę stwierdzić jasno, że mój mąż będzie 

zawsze numerem jeden w moim życiu – będzie zawsze moim 

priorytetem.  

Piotrek: Ja osobiście nie mam jakiegoś wielkiego parcia na karierę, 

czy różnie rozumianą samorealizację. To nie było moim 

priorytetem nigdy. Jeśli mój sukces nie służyłby drugiemu 

człowiekowi, to mało by mi to korzyści przyniosło ostatecznie. 

Jestem oczywiście osobą ambitną, ale te ambicje na pewno nie 

kolidują z małżeństwem. Rodzina jednak jest dla mnie 

najważniejsza. Wierzę też, że w małżeństwie dwoje osób powinno 

ciągnąć siebie do góry i tak też jest u nas.  



Piotrek: Ćwiczymy cały czas komunikację. Nie mamy jakichś 

wielkich kłótni. Chyba zawsze też jest tak, że ktoś musi ustąpić 

choć trochę. Tak, jak powiedziałem już wcześniej – jest to sztuka 

chodzenia na różne kompromisy. Ale też chciałbym wyraźnie 

podkreślić, że z Oliwią mamy jedną żelazną zasadę, zgodnie z którą 

nigdy nie chodzimy spać pokłóceni – to jest na pewno dla nas 

bardzo ważna kwestia.  

Oliwia: Kłótnie się oczywiście zdarzają, ale nawet jeśli nie zawsze 

dojdziemy do konsensusu, to staramy się przynajmniej mówić, co 

nas zabolało – staramy się mówić o naszych uczuciach i naszej 

perspektywie. Myślę, że sztuki komunikacji będziemy się uczyć 

przez całe życie.  

Piotrek: Na pewno celebrujemy niedzielę. Niedziela jest takim 

dniem, kiedy Oliwia nie gotuje, i kiedy cały dzień spędzamy razem. 

Zdarza nam się wspólnie przesłuchać jakąś konferencję, poczytać 

razem jakąś lekturę duchową. Niedziela jest dla nas dniem, który 

właśnie tak staramy się przeżyć – to jest w jakimś sensie taka nasza 

wspólna praktyka o wymiarze również duchowym. Co do modlitwy 

wieczornej, to mamy swój rytuał i mamy swoje modlitwy. Warto 

też dodać, że staramy się być raz w roku na rekolekcjach dla 

małżeństw. Dla mnie jest to pewne minimum. 

Oliwia: Na pewno ostatnio nasz styl życia (częste przeprowadzki) 

nie sprzyja nawykom – również tym duchowym. Problemem może 

być też to, że ja jestem aktywna późnym wieczorem, a Piotrek jest 

rannym ptaszkiem. Moje modlitewne podsumowanie dnia ma 

miejsce w momencie, kiedy Piotrek już zasypia. Mimo tego, 

czasem, kiedy już jest bardzo późno, budzę Piotrka przynajmniej do 

wspólnego „Chwała Ojcu…”. Na pewno modlitwa w małżeństwie 

jest bardzo ważna. Im dalej jesteśmy od Pana Boga, tym dalej 



jesteśmy od siebie. Nie ukrywam, że w takim modlitewnym 

wzrastaniu w małżeństwie pomocna jest też wspólnota, na którą 

chodzą wspólnie małżonkowie. My aktualnie takiej wspólnoty 

szukamy tu w Warszawie, bo zdajemy sobie sprawę jak bardzo jest 

to ważne.  



Piotrek: Praktykujemy to i bardzo to polecamy. W ogóle jedną  

z ważniejszych dla nas rzeczy w małżeństwie jest to, żeby 

celebrować wszystko, co tylko się da. Lubimy więc nie tylko 

randkować, ale odwiedzać nasze rodziny, świętować różne, choćby 

drobne okazje. Takim przykładem może być choćby to, że raz  

w miesiącu celebrujemy dzień miesiąca, w którym wzięliśmy ślub – 

raz idziemy do teatru, innym razem do restauracji – po prostu to 

świętujemy.  

Oliwia: Na pewno jest dla nas ważne to celebrowanie, o którym 

wspomniał Piotrek. Oczywiście wszystko bez przesady, bo nie jest 

też tak, że bez przerwy imprezujemy. Niemniej myślę, że warto  

w tym wszystkim pamiętać, że celebrowanie nawet małych rzeczy 

to w istocie przyjęcie perspektywy dziękczynienia Bogu za to, co 

się ma.  

Oliwia: Piotrek jest bardziej zaplanowany, ja jestem na pewno 

bardziej spontaniczna. Więc wydaje mi się, że w naszym związku 

próbujemy te nasze charaktery jakoś połączyć. Z drugiej strony 

mam wrażenie, że nasze ostatnie decyzje przeprowadzkowe były 

raczej bardziej spontaniczne niż zaplanowane, więc różnie to bywa. 

Myślę, że ja chyba powinnam się starać być bardziej 

uporządkowaną, a Piotrek pewnie musi bardziej wyluzować. Do tej 

pory jakoś się wzajemnie uzupełniamy. 

Piotrek: Ja myślę, że będzie to raczej Polska, bo to jest nasz kraj 

rodzinny. Ale nie ukrywam, że kochamy też bardzo Włochy. To jest 

kraj, w którym czujemy się prawie tak, jak w Polsce. Więc na dalszą 

przyszłość nasz plan jest taki, żeby podzielić to życie między 

Włochy i Polskę.  



Oliwia: My też pochodzimy z takich rodzin, które się przenosiły  

z miasta do miasta, więc nie mamy żadnych oporów, żeby 

prowadzić to życie na walizkach. Na pewno takie życie na 

walizkach wymaga od nas dobrej komunikacji, rozmowy  

o emocjach. Wiadomo – czasami w jednym mieście, czy też 

państwie, jednemu się podoba bardziej, drugiemu mniej. To 

poszukiwanie swojego miejsca na ziemi też jest na pewno jakimś 

polem do dyskusji i poszukiwania konsensusu. Tak, jak powiedział 

Piotrek – we Włoszech bardzo nam się podobało, gdy tam 

mieszkaliśmy, ale z drugiej strony nie mieliśmy przy sobie naszych 

bliskich – naszych rodzin. Mieliśmy oczywiście siebie, ale poza tym 

byliśmy tam sami. Jednak, gdy nie ma ludzi bliskich przy sobie, to 

jest to duży problem. W poszukiwaniu naszego miejsca na ziemi na 

pewno ten aspekt bliskości naszych rodzin odgrywa niemałe 

znaczenie. 

 

„Podboje we dwoje” oznaczać ma, że chcemy razem 

podbić świat (choćby podróżując), ale też, że chcemy 

podbijać codziennie swoje serca. 

 

Piotrek: Tak, do tej pory tak się określaliśmy, ale przyznam, że 

musimy chyba zacząć myśleć, jak to zmienić. Teraz znaleźliśmy 

swoje miejsce w Warszawie i raczej nie zamierzamy być już na 

walizkach – przynajmniej przez jakiś najbliższy czas. Więc być może 

akurat to określenie „na walizkach” na ten moment nie jest już tak 

aktualne. Reszta się nie zmienia.   

Oliwia: Teoretycznie jest tak, jak mówi Piotrek, ale ja też patrzę na 

to tak, że my bardzo lubimy podróżować, więc to życie na 



walizkach może odnosić się też do naszych podróży. Jeśli chodzi  

o samą nazwę „Podboje we dwoje”, to oznaczać to ma, że chcemy 

razem podbić świat (choćby podróżując), ale też chcemy podbijać 

codziennie swoje serca. Na pewno chcemy też trochę podbić serca 

młodych ludzi – chcemy pokazać, że warto jednak postawić na 

Pana Boga w małżeństwie. My tym profilem chcemy pokazać, że 

można być naprawdę ciekawymi osobami wiodącymi radosne  

i fajne życie, a jednocześnie żyć w czystości, być katolikiem itp. 

Przez to, że mamy młodsze rodzeństwo widzimy czasami, że 

niestety młodsze pokolenia są wychowane już w zupełnie innej 

kulturze, trudno się z nimi rozmawia. My – przez stosunkowo 

jeszcze niewielką różnicę wieku – chcemy właśnie dotrzeć do 

młodzieży. 

Piotrek: Tak, zdecydowanie. Chcemy dzielić się naszym 

przykładem dopóki tylko będziemy w tym wiarygodni. Wierzymy, 

że nasza działalność ma sens, bo większość dobra płynie z relacji. 

Tematy okołorelacyjne, psychologia małżeństwa – to będą zawsze 

potrzebne tematy i my chcemy w tym zakresie zdziałać coś 

dobrego. 

Oliwia: Ja mam jak najbardziej poczucie misji ewangelizacyjnej 

właśnie poprzez platformy społecznościowe. Oczywiście 

najfajniejsze są spotkania na żywo i wierzę, że w ten sposób 

również będziemy mogli kiedyś rozwijać naszą działalność. Zawsze 

też, kiedy już mam wątpliwości, czy to wszystko ma sens, to dostaję 

wiadomości od osób, które dziękują za nasze filmiki, za nasze wpisy 

i mówią, że rzeczywiście im pomogliśmy – że np. będą walczyć  

o czystość. To jest chyba tak, że zawsze jak mamy wątpliwości, to 

Pan Bóg daje nam takie informacje zwrotne i to nas bardzo 

podbudowuje. 

Kościół nie ogranicza, Kościół zna człowieka i chce 

dla nas jak najlepiej. 



Oliwia: Młodzi powinni pomyśleć, że małżeństwo to nie koniec, ale 

dopiero początek czegoś dobrego. Naprawdę warto wyjść 

naprzeciw tej dzisiejszej kulturze, która – niczym wąż w ogrodzie 

Eden – pokazuje wyłącznie ograniczenia wynikające z małżeństwa. 

Jednak warto się z tym zmierzyć. Młode osoby przerażone wizją 

małżeństwa powinny raczej spojrzeć na to wszystko, co dobre,  

a co wypływa w ogromnych ilościach z tego wyjątkowego związku 

kobiety i mężczyzny. Zresztą warto spojrzeć na to też praktycznie. 

Warto pomyśleć, że już nie będzie trzeba się zastanawiać i szukać, 

czy też sprawdzać kolejnej wybranej osoby. Nie trzeba będzie już 

zakładać maski, odpada cała masa problemów.  

Piotrek: Kościół nie ogranicza, Kościół zna człowieka i chce dla nas 

jak najlepiej. Myślę, że młodzi muszą zdać sobie sprawę, że może 

warto przetrwać niektóre zakazy – przy ciężkiej pracy oczywiście 

– aby potem osiągnąć piękną relację na całe życie z ukochaną 

osobą.  

Piotrek: Ja mam nadzieję, że będziemy uśmiechniętymi 

staruszkami, którzy będą opiekować się swoimi wnukami  

i prawnukami. Po prostu będziemy tworzyli piękną rodzinę.   

Oliwia: Ja widzę nas na takiej włoskiej daczy nad morzem, gdzie 

razem pijemy dobrą kawę, trzymamy się za ręce, patrzymy na 

morze i po prostu nic nie mówimy. Na pewno chciałabym móc 



powiedzieć, że nasze małżeństwo wydało również owoc dla innych 

– że razem z Piotrkiem przynieśliśmy komuś jakieś dobro.  

 

 

Oliwię i Piotrka możecie znaleźć na Instagramie. 

Wystarczy kliknąć tutaj, a przeniesiecie się od razu 

na profil „Podboje we dwoje”. 

https://www.instagram.com/podboje_we_dwoje/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odczytane 

PIOTR ZIEMECKI 



 

Mówiąc o cywilizacji łacińskiej (lub ewentualnie grecko-łacińskiej) 

musimy mieć świadomość, że składa się na nią kilka filarów. Pierwszym 

filarem jest oczywiście filozofia grecka – rozumiana bardzo szeroko  

i najogólniej, jako korzystanie z możliwości ludzkiego rozumu  

i kierowanie się nim w naszym działaniu. Drugim filarem jest cywilizacja 

starożytnego Rzymu, ze swoim najtrwalszym fundamentem, czyli 

jurysprudencją – rozumieniem prawa i kształtowaniem całego systemu 

w oparciu o normy prawne. Trzecim – jakże oczywistym – filarem jest 

rzecz jasna chrześcijaństwo, które spaja dwa poprzednie filary i nadaje 

im właściwego znaczenia z punktu widzenia zbawienia człowieka  

i prawa Bożego. 

To właśnie we wspomnianym kręgu cywilizacji łacińskiej, instytucja 

małżeństwa, która jest kamieniem węgielnym rodziny, zyskała najlepiej 

dotychczas odczytany model funkcjonowania. Słowo „odczytany” nie 

jest tutaj przypadkowe, gdyż małżeństwo oparte o prawno-religijne 

zasady naszej kultury idealnie wpisuje się w to, co teologicznie możemy 

nazwać pierwotnym zamysłem Bożym – dokładnie tym, o którym mówił 

Jezus: 



Co ciekawe ten pierwotny zamysł Boży, który obejmował złączenie się 

kobiety i mężczyzny w małżeństwo nie jest tylko częścią przekazanego 

nam Objawienia, ale jest również kwestią odczytywaną w kulturach 

przedchrześcijańskich. 

Już bowiem w czasach starożytnego Rzymu małżeństwo rozpatrywano 

przede wszystkim w wymiarze społecznym i obyczajowym. 

Paradoksalnie w tak silnym kontekście prawnym, który systemowo 

towarzyszył kulturze i społeczności rzymskiej, małżeństwa nie 

traktowano, jako głównie bądź wyłącznie tworu o charakterze prawnym 

– a zatem w granicach spójności systemu – zmiennym. Dopiero wtórnie 

patrzono na małżeństwo, jako na instytucję prawną, która aby powstała 

musi spełnić pewne wymogi niezbędne do uznania małżeństwa za 

legalne (iustum matrimonium) – choć i to wyłącznie po to, aby ustalić 

pewne prawne następstwa pożycia mężczyzny i kobiety (np. 

dziedziczenie). Obywatele starożytnego Rzymu zdawali sobie bowiem 

sprawę, że małżeństwo jest czymś zastanym i pierwotnym. Za takim 

sposobem myślenia szło natomiast jasne ograniczenie zakazujące 

dowolnej zmiany rozumienia małżeństwa.1 

Wymiar społeczno-obyczajowy małżeństwa podkreśla jeden z pięciu 

najwybitniejszych jurystów (prawników – a raczej nauczycieli prawa) 

rzymskich w treści przekazanej nam przez Digesta Justyniana Wielkiego. 

Modestyn – bo o nim tu mowa – pisał w III wieku naszej ery, że 

małżeństwo to związek między mężczyzną i kobietą stanowiący 

wspólnotę całego życia zarówno według prawa boskiego, jak i ludzkiego 

(D. 23, 2, 1: Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis 

vitae, divini et humani iuris communicatio). Modestyn zatem zauważa, że 

małżeństwo nie jest jedynie kontraktem prawa cywilnego (choć 



również), ale wywodzi się ze stanowiącego całkowitą wspólnotę związku 

mężczyzny i kobiety, a prawo boskie (odwiecznie) jest jego stałą 

podstawą.  

Do czasu wprowadzenia chrześcijaństwa, przez wieki pierwotny wymiar 

społeczno-obyczajowy małżeństwa (a dopiero wtórnie prawny) 

Rzymianie rozumieli na tyle szeroko, że sformułowali nawet doktrynalną 

zasadę mówiącą, iż „małżeństwa są wolne” (w znaczeniu wolne od 

działań prawnych sprzecznych z istotą społeczno-obyczajową 

małżeństwa). Właśnie dlatego niedopuszczalne było nawet zakazywanie 

albo jakiekolwiek ograniczanie rozwodów, bo mimo, że były one 

społecznie potępiane, to uznawano, że należą one do niezmiennego, 

społeczno-obyczajowego elementu małżeństwa. Warto na marginesie 

zaznaczyć, że małżeństwo „rzymskie” nie było zatem idealnym 

odzwierciedleniem pierwotnego zamysłu Bożego (patrz wspomniane 

słowa Jezusa z Ewangelii według Św. Mateusza). Jednak jednym  

z protoplastów naszej cywilizacji musimy oddać (jak najbardziej 

właściwą) chęć poszukiwania pierwiastków niezmiennej prawdy, która 

kryje się w małżeństwie, a które to poszukiwanie doprowadziło ich do 

określenia małżeństwa jako czegoś „większego” i w pewnym sensie 

„przerastającego” tworzone przez Rzymian prawo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po zapanowaniu w kulturze grecko-rzymskiej chrześcijaństwa, instytucja 

małżeństwa, poprzez zostawione światu Objawienie, została ostatecznie 

w sposób pełny odczytana. Prawda przypomniana nam w Nowym 

Testamencie osobiście przez Pana Boga, zyskała odtąd przełożenie na 

rzeczywistość tak społeczną, kulturową, jak i prawną. Bazując na greckiej 

filozofii i rzymskiej nauce o prawie, chrześcijańscy uczeni przedstawiali 

argumenty odwołujące się do rozumowego poznania, które ma służyć 

odczytaniu prawa Bożego, w którym to znajduje się właśnie pierwotny 

zamysł o jedynym właściwym kształcie małżeństwa. 

W tym kontekście warto wspomnieć choćby o spuściźnie teologicznej 

Św. Tomasza z Akwinu. Akwinata przedstawił bowiem hierarchiczną 

koncepcję porządku (prawa), zgodnie z którą pierwotnym jest prawo 

Boże, które jest prawem odwiecznym (lex aeterna). Z tego to prawa, za 

pomocą rozumowego poznania, odnajdujemy prawo naturalne (lex 

naturalis), które obowiązuje nas w sumieniu. Winno ono stanowić 

podstawę do stanowienia każdego prawa ludzkiego (lex humana).2 

W swojej Summie Św. Tomasz z Akwinu pisał m. in.:  

Jeśli w kontekście słów Św. Tomasza z Akwinu sięgniemy do dzieła 

znacznie późniejszego, jakim jest konstytucja Gaudium et spes Soboru 

Watykańskiego II, w której możemy przeczytać:  

- to musimy uznać, że jedynym godziwym i rozumnym prawem ludzkim, 

które dotyczy małżeństwa będzie tylko takie, które właściwie odczytuje 

wielokrotnie tu już wspomniany pierwotny zamysł Boga o małżeństwie.  



Doskonałym podsumowaniem poruszonych tu kwestii jest natomiast 

nauczanie Kościoła zamieszczone w Katechizmie, gdzie możemy 

przeczytać:  

  

 

Polski system prawny zdaje się realizować właśnie to „odwieczne” 

spojrzenie na małżeństwo. Wyłączając bowiem kwestie dopuszczalności 

rozwodów (których to Kościół jednakże nie uznaje w ramach swej 

autonomii), polski system prawa małżeńskiego opiera się o pierwotny 

wymiar małżeństwa, jako trwałego związku kobiety i mężczyzny, a nawet 

zapewnia mu szczególną ochronę. Już art. 18 Konstytucji RP głosi: 

Jak słusznie zauważa się w literaturze społeczno-prawniczej, w polskim 

porządku prawnym można wyróżnić kilka naczelnych zasad instytucji 

małżeństwa. Zasady te nie należą już tylko do sfery wyznaniowej, ale są 

sankcjonowane przez państwo (choćby z podstawową regulacją art. 18 

Konstytucji RP). Wśród zasad małżeństwa sankcjonowanych przez 

państwo znajduje się choćby ta, która mówi, że małżeństwo jest 

związkiem monogamicznym, czy wreszcie mówiąca, że jest to związek 

między kobietą i mężczyzną.3  

Wbrew coraz częstszemu podważaniu roli małżeństwa i rodziny 

(rozumianych w sposób wcześniej przedstawiony) polski system prawny 



jednoznacznie oparł się o rozumienie małżeństwa wypracowane  

(a raczej – odczytane) w cywilizacji łacińskiej. Co więcej, tak rozumiane 

małżeństwo uznano za naczelną wartość całego ustroju i systemu 

społeczno-prawnego w Polsce. Wyraźnie wypowiedział się na ten temat 

Trybunał Konstytucyjny przed piętnastu laty: 

  

Nieprzypadkowo też małżeństwo łączy się tutaj z rodziną. Redakcyjne 

ujęcie tych spraw w art. 18 Konstytucji RP, poprzez wymienienie 

„jednym tchem” małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa 

świadczy jednoznacznie o uznaniu doniosłego i pierwotnego związku 

między nimi.4 Już zatem na tym etapie wstępnej interpretacji 

generalnych i podstawowych norm konstytucyjnych możemy stwierdzić, 

że małżeństwo jest również instytucją nastawioną na założenie rodziny 

i posiadanie dzieci. Wszystkim zatem, którzy oburzają się na liczne 

dokumenty kościelne mówiące o nastawieniu małżeństwa na spłodzenie 

potomstwa warto więc regularnie przypominać o tym, że nie jest to 

wyłącznie spojrzenie Kościoła. Polski porządek prawny poprzez 

wymienienie w związku funkcjonalnym takich wartości, jak małżeństwo 

i rodzicielstwo, również zakłada ten istotny element małżeństwa. Trzeba 

jednak jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że takie ujęcie tych spraw nie jest 

w żadnej mierze „radosną twórczością” polskiego, czy innego 

europejskiego ustawodawcy, ale – tak jak u starożytnych Rzymian – jest 

zaledwie odczytaniem pierwotnego wymiaru związku kobiety  

i mężczyzny.   



Oczywiście wszystkie przytoczone wcześniej wywody napotykają  

w dzisiejszych czasach ogromny sprzeciw środowisk, które zwykły się 

nazywać „postępowymi”. Sztandarowy „postęp” ma polegać docelowo 

na zniesieniu dotychczasowego rozumienia małżeństwa  

i przedefiniowania go w taki sposób, aby również osoby tej samej płci,  

i przy tym bez nastawienia na naturalne rodzicielstwo, również mogły 

zawierać małżeństwa. 

Pierwszym krokiem do zmiany rozumienia małżeństwa ma być, według 

tych środowisk, wprowadzenie tzw. związków partnerskich. Na stronie 

internetowej jednej z organizacji spod znaku LGBT możemy przeczytać 

dość jasny postulat tego dotyczący: 

  

Wskazywane tak często przez rzeczone środowiska „luki prawne” 

polskiego systemu, czy też próba jakiegoś nowego, nieznanego dotąd 

zinterpretowania przepisów konstytucyjnych, ignoruje jednak 

dotychczasową wykładnię polskich zasad ustrojowych. Środowisko 

prawnicze w Polsce, tak często podzielone i niejednokrotnie 

fundamentalnie się od siebie różniące, akurat w kwestii rozumienia 

małżeństwa jest nadzwyczaj zgodne od lat. Nie znaczy to oczywiście, że 

nie znajdą się juryści – nawet utytułowani naukowo – którzy podważają 

większościową opinię. Trzeba jednak zaznaczyć, że są to poglądy skrajnej 

mniejszości, a niejednokrotnie sposób wykładni, na których są one 

oparte zawiera wiele nadużyć, żeby nie powiedzieć – staje się 

instrumentalizacją prawa. Powiedzmy to sobie jeszcze raz – prawa, które 



i tak ma wymiar jedynie wtórny, wobec zastanego porządku społeczno-

kulturowego. Prawa, które ma jedynie odczytać pierwotny sens,  

a mówiąc po katolicku – pierwotny zamysł Boży.  

Przykłady na obowiązującą wykładnię rozumienia małżeństwa,  

a zarazem brak możliwości zrównania z nim (czy nawet zwyczajnego 

zinstytucjonalizowania) innych związków można by mnożyć. Spośród 

literatury fachowej warto jednak zwrócić uwagę szczególnie na te głosy, 

które odnoszą się do zarzutu „nietolerancji” obowiązującej wykładni, czy 

też „dyskryminacji” związków jednopłciowych przez polski system 

prawny, który nadaje szczególną pozycję [różnopłciowemu] 

małżeństwu. W odpowiedzi na takie głosy, niezwykle cenne uwagi 

wniósł w tym zakresie choćby prof. Bogusław Banaszak5: 

 

 

 

 

 



Całości dopełnia natomiast nestor polskiego prawoznawstwa 

specjalizujący się w prawie cywilnym – prof. Zbigniew Radwański, który 

jeszcze pod rządami poprzedniej Konstytucji (która niemal identycznie 

jak obecna normowała kwestie dotyczące małżeństwa) stwierdził  

w odniesieniu do związków jednopłciowych6: 

Podążając za polską wykładnią instytucji małżeństwa, trzeba więc 

wyraźnie przyznać, że nie ma możliwości – bez gruntownej zmiany 

ustrojowej – zinstytucjonalizowania związków jednopłciowych i nadania 

im takiej samej lub podobnej ochrony, jak w przypadku [różnopłciowych] 

małżeństw. Zarzut dyskryminacji i nietolerancji byłby zaś jedynie wtedy 

uzasadniony, gdyby państwo wkroczyło w sferę życia prywatnego osób 

żyjących w związkach jednopłciowych i zakazało wchodzenia 

obywatelom w takie związki. Związki te jednak nie mogą być w żaden 

sposób sankcjonowane (chronione) przez państwo (poza ochroną życia 

prywatnego) i upodabniane do instytucji małżeństwa.  

Na marginesie tych spraw, warto również zwrócić uwagę na niezwykle 

ciekawą kwestię, którą podniósł swego czasu (zaledwie w przypisie do 

dłuższej publikacji zawierającej analizę instytucji małżeństwa)  

prof. Bolesław Banaszkiewicz. Prawnik ten zwrócił bowiem uwagę na 

pewną niespójność w poglądach środowisk domagających się 

instytucjonalizacji związków jednopłciowych7: 



Mówienie o właściwym odczytaniu małżeństwa przez cywilizację 

łacińską nie byłoby jednak rzetelne, gdyby przynajmniej nie 

zasygnalizować, że dorobek naszej kultury w tym zakresie ulega powoli 

zatraceniu.  

Redefinicja małżeństwa w krajach zachodnich jest już nie tylko próbą 

zmiany wykładni małżeństwa, czy też próbą wprowadzenia jakiejś 

formalizacji związków jednopłciowych (tak, jak to ma miejsce obecnie  

w Polsce, gdzie toczy się o to spór), lecz faktycznie się już dokonała. 

Kraje zachodniej Europy w przytłaczającej większości wprowadziły już 

zmiany prawne, które stoją w gruntownej sprzeczności z całym 

dorobkiem cywilizacji łacińskiej dotyczącym instytucji małżeństwa. 

Przykłady krajów, w których mamy do czynienia już nie tylko z jakimiś 

formami pośrednimi (jak choćby wspomniane związki partnerskie), ale 

gdzie wprost zmieniono definicję małżeństwa, są niezwykle liczne. 

We Francji prawna definicja małżeństwa została zmieniona poprzez 

nowelizację tamtejszego kodeksu cywilnego w 2013 r. Od tamtego 

czasu jednozdaniowa treść art. 143 francuskiego Code civil brzmi8: 

 



 

Z kolei w sąsiadujących z Polską Niemczech, legalna definicja 

małżeństwa została zmieniona w 2017 roku, kiedy to w paragrafie 1353 

niemieckiego kodeksu cywilnego (zwanego w skrócie BGB od 

Bürgerliches Gesetzbuch) wpisano9:  

 

Te dwa wybrane przykłady są o tyle znamienne, że przez ostatnie dwa 

stulecia, w mniejszym lub większym stopniu polskie prawo (lub to, które 

obowiązywało na ziemiach polskich) wzorowało się na prawie 

francuskim, czy też niemieckim. Czy i zatem w tym wypadku będzie 

podobnie? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jednak 

faktem jest, że wykładnia prawa (a więc prawnicze publikacje, czy też 

uzasadnienia orzeczeń sądów) na zachodzie Europy będzie szła zgodnie 

ze zredefiniowaną instytucją małżeństwa. Małżeństwa, które odbiega od 

całego dorobku naszej cywilizacji, ale które będzie znajdowało coraz 

szersze poparcie również na poziomie unijnym – w tym orzeczeń 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przed którym już teraz 

toczą się sprawy Polaków, którzy kwestionują polski porządek prawny 

normujący kwestie małżeńskie. Jako Polacy będziemy zatem musieli 

zmierzyć się z tym dominującym w Europie nurtem. Co ważne – nasze 

działania już teraz nie są wyłącznie obroną którychś wartości katolickich, 

ale zdają się już być obroną całego dorobku cywilizacji łacińskiej (również 

więc jej elementu przedchrześcijańskiego). W tym kontekście warto też 

pamiętać o słynnej maksymie Edmunda Burke’a (1729–1797) głoszącej, 

że „dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili”. 

 



To, czy uda nam się obronić właściwe rozumienie instytucji małżeństwa 

wciąż nie jest w żaden sposób przesądzone. Warto jednak pamiętać (co 

było tu już wielokrotnie wspomniane), że kształtowanie prawa  

w zakresie małżeństwa będzie zawsze miało charakter wtórny  

w stosunku do pierwotnego znaczenia tej instytucji w całej historii 

ludzkości. Już w samym piśmiennictwie prawniczym10 zdążono bowiem 

zauważyć, że na poziomie całego porządku prawnego w konkretnym 

społeczeństwie (państwie) konsekwentna sprzeczność stanowionego 

prawa (lex humana) z dominującym systemem wartości – systemem 

moralnym, czy też religijnym, może nawet odbierać takiemu prawu 

legitymację społeczną i prowadzić do masowego odrzucenia tak 

ustanowionego prawa.  

W nawiązaniu do powyższego musimy zatem pamiętać, że zarzucenie 

właściwego odczytania instytucji małżeństwa w naszym kręgu 

cywilizacyjnym, nigdy nie miałoby racji bytu i z pewnością zostałoby 

powszechnie odrzucone, gdyby wcześniej społeczeństwa – szczególnie 

na zachodzie Europy – nie wyrzekły się swoich korzeni. Trzeba bowiem 

wyraźnie zaznaczyć, że konkretne zmiany ustawowe w krajach 

zachodnich nie wzięły się znikąd. Parcie środowisk „postępowych” na 

modyfikacje rozumienia małżeństwa dokonały się z jednej strony  

w przeważająco zlaicyzowanych społeczeństwach, a z drugiej strony 

przy równoczesnej bierności środowisk broniących tradycyjnej 

cywilizacji łacińskiej (już nawet nie tylko samych katolików).   

Patrząc z nieco innej perspektywy warto również zdać sobie sprawę, że 

stanowienie takiego, czy innego prawa ma wpływ na całe postawy 

społeczne. Wtórność bowiem ustaw małżeńskich w stosunku do 

pierwotnego znaczenia instytucji małżeństwa objawia się jedynie wtedy, 

gdy małżeństwo staramy się prawidłowo odczytać. W każdym innym 

wypadku możemy mieć do czynienia już nie z odczytaniem, ale właśnie 

ze wspomnianą redefinicją i stworzeniem zupełnie nowych instytucji  

z równoczesnym zniszczeniem małżeństwa. Dla dzieci zagorzałych 

konserwatystów francuskich broniących instytucji małżeństwa, 

rzeczywistość związków jednopłciowych o takim samym statusie będzie 



wszakże już czymś zastanym – żeby nie powiedzieć brutalniej – 

normalnym. Przypomina o tym dość jasno dokument Kongregacji Nauki 

Wiary wydany w 2003 roku, a traktujący właśnie o problemie legalizacji 

związków jednopłciowych11: 

Wspomniany powyżej dokument jest specjalnym dodatkiem do tego 

numeru SIEJMY. Całą redakcją chcielibyśmy bowiem zachęcić 

wszystkich czytelników do zapoznania się z poczynionymi tam uwagami. 

Tym artykułem chciałbym natomiast zachęcić każdego do – najszerszej, 

jak to tylko możliwe – refleksji nad próbami zastąpienia dotychczas 

odczytanego sensu małżeństwa przez substytuty, które nigdy tym 

małżeństwem nie będą. Celem takich refleksji nie jest walka  

z jakąkolwiek osobą o odmiennych poglądach, która mniej lub bardziej 

świadomie dokonuje określonych wyborów życiowych. Tym celem jest 

przypominanie sobie i innym tego, co właściwie przed wiekami odczytała 

cywilizacja łacińska (wsparta rzecz jasna Objawieniem), a co wydaje się 

być coraz mocniej zaprzepaszczane. Nie chodzi tu rzecz jasna  

o stworzenie wspaniałego świata – jakiejś chrześcijańskiej utopii (która 

w ziemskim życiu obiektywnie nie będzie miała miejsca). Rzecz tylko  

w tym, aby tam, gdzie mamy na to wpływ – wpływać, a tam, gdzie tego 

wpływu nie mamy i wydaje się, że jakaś część naszej cywilizacji już 

bezpowrotnie umarła – dawać świadectwo. ▪ 
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DOMINIKA MELLER 



Nie ulega wątpliwości, że pozycja kobiety, także jako żony, jest dziś wyjątkowo 

komfortowa. Jej najważniejszym obowiązkiem nie jest już czekanie z obiadem 

na męża; często przyczynia się ona do utrzymania rodziny w takim samym 

stopniu jak mężczyzna, naturalne jest więc że współczesne małżeństwa dzielą 

się domowymi obowiązkami praktycznie po połowie. W świecie mediów 

społecznościowych zauważyć można także pokrzepiający przykład mężczyzn, 

którzy rozumieją, a w każdym razie podejmują trud, aby zrozumieć różne 

aspekty kobiecości. Bycie podporą żony nie stanowi dla nich słabości czy też 

ciosu dla wybujałego ego; mężowie traktują tę rolę naturalnie i często z dumą 

dzielą się w internecie przykładami tego, jak wspierają swoje ukochane w czasie 

ciąży, połogu i opiekowania się noworodkiem. Poza tym życie ułatwiają 

postępujące zmiany technologiczne; dzisiejsze panie domu nie muszą spędzać 

na praniu całego dnia jak nasze babcie, a zaoszczędzony czas poświęcić mogą 

na coś innego.  

Z drugiej strony można odnieść wrażenie, że od kobiet wymaga się aktualnie o 

wiele więcej, niż kiedyś. Niektórym trudno jest uwierzyć, że wychowanie dzieci 

i zajęcie się domem może być równie satysfakcjonującym zajęciem, co 

spektakularna kariera zawodowa. Poza tym media społecznościowe pełne są 

przykładów kobiet, które są mistrzyniami rozwoju osobistego, głoszą coraz to 

nowsze teorie wychowawcze, perfekcyjnie planują swój czas, a swoim 

dzieciom kupują tylko ekologiczne, drewniane zabawki. Dla niektórych matek 

obserwacja tego rodzaju treści jest przytłaczająca; nabierają one bowiem 

przekonania, że same wyjątkowo źle radzą sobie ze swoją codziennością, 

zapominając, że rzeczywistość przedstawiona w mediach społecznościowych 

często daleka jest od prawdy. Nie ulega jednak wątpliwości, że równość pozycji 

małżonków jest korzystna dla obu stron. Czy jednak nowoczesne, partnerskie 

związki są czymś dalekim od małżeństwa katolickiego, które - zdaniem wielu 

wrogów Kościoła - jest wyłącznie instrumentem ciemiężenia kobiety?  

Środowiska wrogie Kościołowi, próbując wytknąć katolikom anachronizm ich 

doktryny, twierdzą, że jedyną rolą kobiety w małżeństwie jest służenie 

swojemu mężowi. Na poparcie swoich tez najczęściej przytaczają słowa 

wypowiadane w różnych częściach Nowego Testamentu przez świętego 

Pawła, na przykład:  



„Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś 

kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem  

lecz [chcę, by] trwała w cichości” 
(1 Tm 2, 11-12)  

oraz:  

„Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na 

tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają 

być poddane, jak to Prawo nakazuje. A jeśli pragną się czego nauczyć, niech 

zapytają w domu swoich mężów!” 
(1 Kor 14, 33-35)  

a także:  

„Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową 

żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała”  
(Ef 5, 22-23)  

Kobieta rzeczywiście jawi się w tych wersetach jako istota, której nie wolno 

posiadać własnego zdania, a jej przyrodzone talenty i inteligencja zdają się być 

pomniejszone. To mężczyzna pełni rolę głowy rodziny, natomiast zdanie żony 

nie ma zbyt dużego znaczenia. Wspomniane słowa świętego Pawła wzbudzają 

wiele wątpliwości; wypowiedziane są w końcu przez tak ważną dla chrześcijan 

postać, a wyrażają niezbyt korzystne zdanie na temat roli kobiety. Warto jednak 

pamiętać, że w innym miejscu Apostoł Narodów powiedział: 

„Mężowie – mówi – miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół”  
(Ef 5, 25) 

Miłość męża do żony ma być taka, jak miłość Chrystusa do Kościoła. Pierwotne 

w stosunku do omawiania roli kobiety w małżeństwie musi być więc określenie, 

jaką postawę powinien przyjąć mąż wobec swojej żony. Na nic zda się zatem 

bowiem mówienie o obowiązkach kobiety bez podkreślenia, jakie wymagania 

stawia w tej kwestii wiara katolicka wobec mężczyzny. Pięknie mówi o tym św. 

Jan Chryzostom, odnosząc się do wspomnianych słów św. Pawła: 

„Widzicie granice posłuszeństwa? Posłuchajcie więc o granicy miłości. Pragniesz, 

żeby żona podporządkowała się tobie, jak Kościół podporządkowuje się 

Chrystusowi? Troszcz się więc o nią, jak i Chrystus troszczy się o Kościół. Gdyby 

trzeba było ofiarować za nią wszystko, gdyby należało tysiąc razy zostać 

posiekanym lub też cierpieć i stracić wszystko, to nie rezygnuj z niej; gdybyś 



bowiem nawet wszystko to zniósł, nie myśl, że uczyniłeś coś podobnego temu, co 

uczynił Chrystus. Ty cierpisz będąc już w związku z żoną, a On cierpiał za Kościół, 

który odwrócił się od Niego i znienawidził Go. Chrystus wtedy, gdy Kościół 

odwracał się od Niego, nienawidził, gardził Nim i był rozpustny, z wielkiego swego 

miłosierdzia upokorzył go pod swoimi nogami nie posługując się groźbami, 

pogardą, strachem lub też podobnymi środkami, jak wy postąpilibyście w stosunku 

do swoich żon. Gdybyś nawet wiedział, że żona gardzi tobą, że jest rozpustna, to 

przywiedź ją do swych nóg wielką troską o nią, miłością i przyjaźnią. Nie ma 

mocniejszych więzów od tych, zwłaszcza dla żony i męża. Sługę można niekiedy 

związać strachem, ale i jego raczej tym nie zwiążesz i ucieknie, a wspólniczkę życia, 

matkę dzieci i przyczynę wszystkich radości należy przywiązać do siebie nie 

strachem i groźbami, ale miłością i dobrym usposobieniem. Cóż to za małżeństwo, 

w którym żona boi się męża? Jakim zadowoleniem może cieszyć się mąż, który żyje 

z żoną jak z niewolnicą, a nie jak z wolną kobietą? Gdyby nawet przyszło cierpieć 

za nią, to nie narzekaj: naśladuj Chrystusa”.[1] 

Granice posłuszeństwa kobiety w relacji małżeńskiej wyznacza zatem miłość, 

jaką żywi wobec niej mężczyzna. Nie można wymagać od żony, żeby była 

poddaną swojemu mężowi, jeżeli ten nie okazuje jej szacunku. Kobieta nie 

uniknie służby – ona jaki się bowiem jako największe powołanie chrześcijanina 

– istotne jest jednak, żeby zawsze przyjmować je z radością i miłością. Również 

od mężczyzn wymaga się w tej kwestii postawy pełnej poświęcenia i heroizmu. 

Małżeństwo tworzą dwie całkowicie równe osoby, a ich wzajemna relacja 

oparta powinna być na przyjaźni, wzajemnym zrozumieniu i miłości, która 

pozwala przezwyciężyć wszelkie problemy i napięcia.  

Osoby sceptycznie nastawione do małżeństwa katolickiego lubią odwoływać 

się także do słów, które pojawiają się w Biblii bezpośrednio przez stworzeniem 

kobiety przez Boga: 

„Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię 

mu zatem odpowiednią dla niego pomoc»” 
(Rdz 2, 18) 

Zdanie to sugerować ma, że według chrześcijan kobieta jest istotą podrzędną 

wobec mężczyzny; zostaje ona pozbawiona własnej tożsamości, aspiracji  

i pragnień, a jej podstawowym powołaniem staje się pomaganie swojemu 

mężowi. O podległości kobiety świadczyć mają też słowa wypowiedziane 

krótko po grzechu pierworodnym, określające konsekwencje tego wydarzenia: 



 

„ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie 

panował nad tobą” 
(Rdz 3,16)  

Przez wiele lat słowa te rzeczywiście wykorzystywane były do 

usprawiedliwienie gorszej pozycji kobiety w społeczeństwie. Warto jednak 

pamiętać, że aspekt panowania mężczyzny nad kobietą oraz wszelkie 

występujące między nimi nierówności, konflikty i pożądliwości są 

konsekwencjami grzechu pierwszych ludzi i stanowią pogwałcenie pierwotnej 

równości, której Bóg pragnął dla małżonków. Stworzenie kobiety było bowiem 

odpowiedzią na pierwotną samotność Adama na świecie, która to samotność 

przez samego Stwórcę uznana została za złą. Znawcy Biblii podkreślają także, 

że użyte w tych pierwszy rozdziałach Genesis słowo „pomoc” nie powinno być 

uznane za wyraz podporządkowania kobiety; użyte tam hebrajskie słowa „ezer” 

określa bowiem pomoc równorzędną lub dawaną z pozycji wyższej. Z kolei 

słowo „żebro” w języku biblijnym oznacza najbliższe pokrewieństwo, jedność 

rodową, co sugeruje, że kobieta jest przedstawicielką tego samego gatunku, co 

mężczyzna. Kobieta i mężczyzna mają więc różne role ale stworzeni są  

w równości, jako różne przejawy tego samego człowieczeństwa. Oboje 

stanowią obraz i podobieństwo Boga.  

Mężczyzna dany jest kobiecie, a kobieta mężczyźnie, żeby oddawali się sobie 

nawzajem i pomagali sobie nawzajem wzrastać w człowieczeństwie i swoim 

powołaniu. Jan Paweł II w swoich rozważaniach na temat małżeństwa pisał 

często o “bezinteresownym darze z samego siebie” [2].  Jego zdaniem słowa 

Księgi Rodzaju trzeba interpretować w kontekście miłości oblubieńczej, w 

której ten bezinteresowny dar kobiety z samej siebie powinien znaleźć 

dopełnienie w analogicznym darze ze strony mężczyzny. Dzięki temu 

małżonkowie mogą "odnajdywać siebie” jako prawdziwa „jedność dwojga” wedle 

godności osoby. Zjednoczenie małżeńskie wymaga poszanowania i doskonalenia 

prawdziwej podmiotowości osobowej obojga, kobieta nie może stanowić więc 

przedmiotu męskiego panowania i posiadania [3]. Ważne jest tutaj także to,  

o czym była mowa prędzej: że również mąż powinien reagować na próby 

uniżenia kobiety wobec niego. Rola mężczyzny realizuje się bowiem  

w odniesieniu do kobietu. Jest on więc odpowiedzialny za to, co uwłacza 

godności kobiety, poniewaz postępuje wówczas wbrew swojej własnej 

godności.  

 



Podkreślić trzeba także, że wspomniane słowa Starego Testamentu, które  

w przeszłości stanowiły pretekst do błędnego rozumienia roli kobiety  

w społeczeństwie, dziś czytać należy w kontekście Ewangelii. Jezus wniósł  

w tym temacie zupełnie nową jakość. Nie wygłosił co prawda żadnego 

manifestu w tej kwestii, ale swoim postępowaniem nieprzerwanie wyrażał 

niespotykany w Jego czasach szacunek do kobiet. Postawa Chrystusa 

zapewniła im społeczny awans w czasach, kiedy stosunek społeczeństwa 

wobec nich pozostawiał wiele do życzenia. W kontekście małżeństwa i pozycji, 

jaką w ramach tej relacji zajmuje kobieta właśnie, ważne jest również Jego 

stanowisko na temat prawa Mojżeszowego, zgodnie z którym mężczyzna mógł 

„oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu” (Mt 19, 1-9). Rozmówcy 

Chrystusa mówią, że Mojżesz pozwolił im dać kobiecie list rozwodowy  

i odprawić ją. Również tutaj Jezus odwołuje się do pierwotnego porządku,  

w którym kobieta i mężczyzna w małżeństwie stają się jednym ciałem. Jezus 

podkreśla, że oddalenie swojej żony, rozwód z nią, a więc rozbicie małżeństwa 

traktowane jest w uzdrowionej przez Niego rzeczywistości jako cudzołóstwo. 

Słowa te przypominają o konieczności poszanowania godności kobiety  

i wzywają do zmiany stosunku mężów wobec swoich żon; prawo Mojżesza 

zostało bowiem mężczyznom dane wyłącznie ze względu na zatwardziałość ich 

serc.  

Nie można również zapominać, że przejmowanie przez kobiety ról typowych 

dla mężczyzn może mieć niekorzystny wpływ na sytuację tych drugich. 

Mężczyźni bowiem - widząc, że ich miejsce zajmują kobiety, które generalnie 

radzą sobie lepiej, z natury bowiem są bardziej sumienne i wielozadaniowe – 

wycofują się ze środowisk, w których do tej pory wiedli prym. Obie płcie 

wpadają więc w swoiste błędne koło: im bardziej mężczyźni opuszczają typowo 

męskie sfery życia, w tym większym stopniu rezygnują ze swojej męskości i to 

kobiety muszą przejmować ich zadania. Często też wybieranie przez kobietę 

męskich ról społecznych ma na celu próbę udowodnienia przez nią swojej 

wartości. Na problem ten zwracał również uwagę Jan Paweł II, podkreślając, że 

reakcją na słowa o pomocy, panowaniu mężczyzny nad kobietą nie może być 

w żadnym wypadku maskulinizacja kobiety. Ważne jest bowiem, żeby dbać  

o odmienność powołania i oryginalności osobowej obu płci: 

„W imię wyzwolenia się od „panowania” mężczyzny, kobieta nie może dążyć do 

tego, by — wbrew swojej kobiecej „oryginalności” — przyswajać sobie męskie 

atrybuty. Zachodzi uzasadniona obawa że na tej drodze kobieta nie „spełni siebie”, 



może natomiast zatracić i wypaczyć to, co stanowi o jej istotnym bogactwie.  

A jest to bogactwo ogromne. Okrzyk pierwszego mężczyzny w biblijnym opisie na 

widok stworzonej kobiety jest okrzykiem podziwu i zachwytu, który przechodzi w 

całe dzieje człowieka na ziemi. Istotne jest to, że role kobiety w małżeństwie nie są 

gorsze, mniejsze niż role mężczyzny, ale są inne. Kobieta powinna więc realizować 

swoje powołanie w małżeństwie biorąc pod uwagę te dary, które otrzymała przy 

stworzeniu siebie na obraz i podobieństwo Boga.”[4] 

Ważne jest zatem, aby kobieta wolna była od konieczności udowadniania 

swojej wartości poprzez przyjmowanie cech męskich. Nie musi tego robić, 

bowiem zestaw cech wynikający z jej natury sprawia, że może ona realizować 

swoje unikalne powołanie bez udawania kogokolwiek innego. Kobieta to istota, 

która zawsze sobie radzi; to ona jest strażniczką ogniska domowego i jak mówił 

kardynał Stefan Wyszyński, częściej szuka rozwiązań, trwa do końca i dodaje 

otuchy, a do tego: 

“(...) jest zawsze gotowa przyjąć wszelki trud, zdobyć się na każde poświęcenie  

i z niezwykłą cierpliwością i wytrwałością doprowadzić wszystko do końca. 

Mężczyzna jest częściej bezradny aniżeli kobieta”.[5] 

Wobec tych pięknych słów trudno uwierzyć, jakoby Kościół w swojej nauce 

umniejszał pozycje kobiety i sprowadzał ją do służącej swojego męża. Warto 

podkreślić także, że wyjątkowe powołanie kobiety realizuje się także przez to, 

że Bóg w szczególny sposób powierza jej życie drugiego człowieka: 

“Moralna siła kobiety, jej duchowa moc, wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś 

szczególny sposób zawierza jej człowieka. Oczywiście, Bóg zawierza każdego 

człowieka wszystkim ludziom i każdemu z osobna. Jednakże to zawierzenie odnosi 

się w sposób szczególny do kobiety — właśnie ze względu na jej kobiecość —  

i w sposób szczególny stanowi też o jej powołaniu”.[6] 

Trzeba pamiętać jednak, że żyjemy w społeczeństwie, w którym pewna 

emancypacja kobiety już się dokonała. Nie można więc jej roli oceniać 

wyłącznie w kontekście opisanej wyżej tradycji - trzeba wziąć pod uwagę także 

dzisiejszą rzeczywistość, w której pozycja kobiety, ze wszystkimi prawami 

wywalczonymi przez nią na przestrzeni lat, jest stosunkowo dobra. Ważne jest 

zatem odkrycie piękna małżeństwa i macierzyństwa w taki sposób, żeby dla 

współczesnych kobiet były one w pełni wolnym wyborem. To nie jest 

niemożliwe i żeby to osiągnąć, nie trzeba namawiać dziś kobiet do 

rezygnowania z cech, które stanowią integralną część ich natury, bo cechy te 

doskonale nadają się do stawienia czoła wyzwaniom współczesnego świata: 



 

„Te właściwości psychiki kobiecej są obecnie kwestionowane. Niektórzy uważają, 

że są one jakoby przeszkodą w wypełnianiu właściwego posłannictwa i zadania 

kobiety. W jej nadmiernym wejściu w sprawy ekonomiczne, w jej oddaniu się 

studiom czy problematyce estetycznej widzi się jakąś przeszkodę w 

macierzyństwie, podczas gdy w rzeczywistości jest inaczej. Właściwości te 

sprzyjają wypełnianiu zadania kobiety. Dzieje się to w dziedzinie zaspokojenia 

ekonomicznego – pięknie to przedstawiła Księga Mądrości w opisie niewiasty 

mężnej. Dzieje się do w sferze doznań estetycznych, dzięki którym kobiety 

wprowadzają lepszą atmosferę w życie rodziny, wyzwalając ją od zbrutalizowania. 

Dzieje się to również w dziedzinie intelektualnej, gdzie kobieta poprzez głębsze 

zrozumienie sensu życia człowieka, rodziny, narodu i różnych układów 

społecznych, ma ogromny wpływ na całokształt życia społecznego.”[7]▪ 

 

 

_ _ _ 

 

[1] św. Jan Chryzostom, Homilia XX ad Epheseos, PG 62, str. 136-137; 

[2] Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”; 

[3] List Apostolski Mulieris Dignitatem Ojca Świętego Jana Pawła II; 

[4] Tamże; 

[5] Godność kobiety, Stefan Kardynał Wyszyński, Pax, Warszawa 1998; 

[6] List Apostolski Mulieris Dignitatem Ojca Świętego Jana Pawła II; 

[7] Godność kobiety, Stefan Kardynał Wyszyński, Pax, Warszawa 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obok zgodnych charakterów, woli osiągnięcia porozumienia i wyznawanych 

wspólnie wartości, jest jeden kluczowy czynnik, który gwarantuje powodzenie 

lub niepowodzenie każdej relacji – prawda. 

GABRYSIA GÓŹDŹ 



Nie sposób sobie wyobrazić, że zbudujemy coś głębokiego i trwałego bez dobrego 

poznania drugiej osoby. Co, jeśli jednak nie dajemy się poznać, bo nie mówimy na 

swój temat prawdy? 

Wyobraźmy sobie, że dwoje ludzi jest bliskich zaprzyjaźnienia się. Spotykają się 

regularnie, spędzają razem coraz więcej czasu, zaczynają się coraz lepiej 

dogadywać. Myślą, że mogą sobie ufać, więc zaczynają się sobie zwierzać. Wtem 

okazuje się, że intencje drugiej strony nie były zbyt szczere. Mamy przed sobą 

zupełnie innego człowieka. Prawda o kimś może zarówno zbliżyć dwoje osób, jak 

i definitywnie je poróżnić. 

Jeśli zorientujemy się, że jesteśmy w relacji okłamywani, szybko topnieje nasze 

zaufanie, a bez zaufania nie ma na czym budować związku. Niezależnie od tego, 

czy mówimy o relacji w rodzinie, romantycznym związku czy między przyjaciółmi. 

 

Oszustwa, przemilczenia, półprawdy budują wokół ludzi mur, 

często nie do pokonania. Prawdopodobnie nikt nie chciałby się 

obudzić z myślą, że związał się ze swoim wyobrażeniem o danej 

osobie, a prawda wygląda zupełnie inaczej. 

 

O tym, jak ważna jest szczerość w kontekście budowania relacji, może świadczyć 

fakt, że istnieje podstawa do stwierdzenia nieważności małżeństwa, jeśli okaże się, 

że jedno z narzeczonych zataiło jakiś istotny fakt o sobie. 

Zdarza się, że osoby tworzące parę, pochodzą z dwóch różnych światów. Czy 

mimo tego będą w stanie się dogadać? Mają szansę, ale tylko w zupełnej 

szczerości wobec siebie. Każdy problem da się rozwiązać, jeśli dwoje ludzi potrafi 

wprost powiedzieć o swoich uczuciach (zwłaszcza tych trudnych), przemyśleniach 

i potrzebach. 

Posługiwanie się jawnym kłamstwem stoi w sprzeczności z życiem według 

przykazań. Wystarczy sobie przypomnieć, że szatan nazywany jest „ojcem 

kłamstwa”. Nic, co wiąże się z kłamstwem, nie może być dobre. Oszustwa, 

przemilczenia, półprawdy budują wokół ludzi mur, często nie do pokonania. 

Prawdopodobnie nikt nie chciałby się obudzić z myślą, że związał się ze swoim 



wyobrażeniem o danej osobie, a prawda wygląda zupełnie inaczej. Jako katolicy 

jesteśmy przede wszystkim świadkami. Świadkami życia w prawdzie. ▪ 

 
Artykuł pierwotnie ukazał się 29 stycznia 2020 r. jako wpis na stronie Siejmy.pl – oryginał artykułu dostępny jest pod 

adresem: https://siejmy.pl/?p=162  

https://siejmy.pl/?p=162


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Rodzina Bogiem silna,  

staje się siłą człowieka i całego narodu” 

św. Jan Paweł II 

 

MONIKA PIOSIK 



 

Polska ma momentami bardzo smutną, ale moralnie 

piękną historię. Historię pisaną przez decyzje i życiowe wybory 

Polaków nierzadko postawionych w sytuacjach granicznych. Warto 

zdawać sobie sprawę, że gdyby nie fakt, iż Polska od ponad tysiąca lat 

wyznaje wartości katolickie to ani nasza kultura ani tradycja nie byłyby 

tak dojrzałe, godne szacunku i warte przekazywania kolejnym 

pokoleniom. Być może wcale by nas tu nie było i nikt nie używałby już 

polskiego języka. 

Tradycję i kulturę tworzą ludzie, ludzie którzy 

wychowują się w rodzinach, najmniejszych komórkach 

społecznych. Zbudowanie rodziny jest powołaniem, 

żony i męża, matki i ojca, do tego by przekazać 

wszystko to co mają w sobie najlepszego kolejnemu 

pokoleniu, swoim dzieciom. 

Dzisiaj rodzina jest atakowana już nie tylko na świecie, ale nawet  

i w naszym kraju. Spora część młodych ludzi nie wierzy ani w miłość, ani 

w małżeństwo, o Bogu już nawet nie wspominając. Statystyki mówią, że 

aż 30 procent małżeństw kończy się rozwodem. Jest to na pewno 

wypadkowa wielu czynników, spośród których moim zdaniem jednym  

z ważniejszych jest wszechobecny kult egoizmu i samorealizacji. Tak 

bardzo skupiamy się na wewnętrznym rozwoju, że nie potrafimy 

otworzyć się na drugiego człowieka i dać mu się naprawdę poznać. 

Ponadto reżyserujemy nasze życia tak dokładnie, że jeśli już nawet 

zdecydujemy się na małżeństwo, to nie bierzemy ślubu z osobą taką, jaką 

ona jest, ale z naszym własnym wyobrażeniem o niej i oczekiwaniami, 

które wobec niej kreujemy. Oczywiście to tylko jeden z powodów, ale 

myślę, że tym sposobem wielokrotnie sami sobie zabieramy dziecięce 

marzenia o prawdziwiej i jedynej miłości, zamykając się w sobie  

i w swoich żalach do świata, który nie jest taki pluszowy i przyjemny 

jakim go sobie wyobrażaliśmy.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że w trakcie 63 dni Powstania Warszawskiego ślub wzięło 

256 par, co daje 4 śluby dziennie1? (w związku z tym wydano nawet 

specjalne rozkazy wojskowe regulujące kwestię nowych małżeństw).  

Powiesz, że ludzie inaczej się zachowują, kiedy życie może się skończyć 

jutro, a inaczej gdy pespektywa spędzenia z kimś 50-ciu lat jest jak 

najbardziej realna. Tak, to jasne, ale trend z powstania w sposób 

niemalże namacalny obrazuje słowa św. Jana Pawła II:  

„Nie żyje, nie umiera i nie kocha się na próbę.”  

Próżno dziś szukać takiej postawy wśród młodych. Dzisiaj pary potrafią 

latami żyć czekając na to, co przyniesie czas, albo przyjść do kościoła  

i wziąć ślub tylko dla świętego spokoju, bo nalegali rodzice albo 

dziadkowie, bo jest taka tradycja, albo bo po prostu mają już 

 
1 https://zw.lt/kultura-historia/podczas-powstania-warszawskiego-zawarto-256-zwiazkow-malzenskich/ 

Najsłynniejsze małżeństwo Powstania Warszawskiego – Bolesław (Bill) Biega i Alicja (Lilly) Treutler-Biega. Fot. Eugeniusz Lokajski/Wikipedia 



wystarczająco dużo lat i wypadałoby się ustatkować. Prawdę mówiąc, to 

właśnie taka postawa z perspektywy osób wierzących powinna być 

przerażająca. Gdzieś nam ucieka świadomość tego, że ślub kościelny to 

zobowiązanie na tyle doniosłe, że Bóg nadał mu rangę jednego z siedmiu 

sakramentów Kościoła. Obok kapłaństwa jest to drugi sakrament 

dotyczący powołania. Drogi, którą się wybiera na całe życie, przysięgając 

tym samym wierność samemu Bogu.  

Nie da się stworzyć rodziny Bogiem silnej bez sakramentalnego 

małżeństwa. A to ta rodzina stanowi o moralnej przyszłości całego kraju. 

To głównie dzieci wychowane w świadomości istnienia życia wiecznego 

i wartości wyższych niż swoje własne zadowolenie, są w stanie 

zbudować naród skłonny do najwyższych poświęceń w chwilach próby 

i głębokiej solidarności jednoczącej podziały. 

Mam taką smutną obserwację, że bardzo często sami goście weselni 

stojąc w kościele na Mszy Świętej, nie mają specjalnie pojęcia po co  

w ogóle tam przyszli. Chciałabym tutaj przypomnieć, że jako osoba 

wierząca, będąc świadkiem zawarcia sakramentu małżeństwa jesteś tam 

po to, żeby wesprzeć młodych swoją modlitwą i tym samym przymnożyć 

im Bożych Łask. Po to, by w ich intencji przyjąć Komunię Świętą, a całe 

nowo zawarte małżeństwo ofiarować Jezusowi przez ręce Matki Bożej. 

To jest właśnie najważniejsze zadanie gości weselnych. Nie to, żeby 

tylko pogratulować, pooglądać ładne sukienki, poplotkować, czy pić  

i tańczyć do rana. Goście są po to, żeby mocą swojej modlitwy dopomóc 

parze młodej wytrwać w ich życiowym dziele, którym będzie rodzina. 

Rolą każdego gościa powinna być pokorna prośba o potrzebne dla nich 

Łaski, a tym samym położenie kamienia węgielnego pod przyszłość 

całego naszego kraju. 

Samo małżeństwo sakramentalne to nie jest transakcja, ani umowa 

cywilno-prawna stanowiąca, że od dziś: kredyty bierzemy razem,  

a pieniądze odkładamy na tę samą (albo i nie) kupkę, zyskując 

korzystniejsze rozliczenie podatku i lepszą zdolność kredytową. Choć 

mówi się, że nie ma nic silniejszego niż zależność ekonomiczna, to  

w prawdziwej miłości powinno chodzić o wybór i świadomą, dobrowolną 



decyzję: jak chcę i będę się zachowywać wobec tej konkretnej osoby do 

końca swojego życia.  

Porównanie może nie oddaje powagi sytuacji, ale bardziej obrazowo się 

chyba nie da: duchowo ślub kościelny jest jak Red Bull – dodaje skrzydeł. 

Dlaczego? Co takiego otrzymują małżeństwa sakramentalne, że mimo 

nowoczesnego i postępowego świata nadal warto w nie wejść? Otóż, 

mamy niesamowitość i cudowność niemalże na wyciagnięcie ręki,  

a nawet tego nie zauważamy. 

Jak każdy inny sakrament małżeństwo zsyła na ludzi je zawierających 

łaskę sakramentalną. Rodzajów takich łask jest wiele, budują one jedność 

małżonków i uświęcają ich rodzinę. 

 

„Małżeństwo jest nie tylko znakiem zbawienia ale rzeczywistym 

udziałem w tym dziele. Małżeństwo, podobnie jak każdy 

sakrament, jest pamiątką, uobecnieniem i proroctwem tego 

zbawczego dzieła; jako pamiątka daje małżonkom łaskę i zadanie 

upamiętniania wielkich dzieł Bożych i świadczenia o nich wobec 

swych dzieci; jako uobecnienie daje im łaskę i zadanie 

wprowadzenia w życie, wzajemnie wobec siebie i wobec dzieci, 

wymogów miłości, która przebacza i darzy odkupieniem; 

jako proroctwo, daje im łaskę i zadanie życia i świadczenia  

o nadziei przyszłego spotkania z Chrystusem”2 

 

Małżonkowie otrzymują łaskę budowania komunii osób (communio 

personale) stają się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Dzięki 

temu mają oni między sobą i wobec swoich dzieci taką samą moc 

przekazywania błogosławieństwa, jaką mają księża wobec ludzi. Mogą  

w geście błogosławieństwa nakładać ręce na głowę swojemu 

małżonkowi, a na mocy więzów krwi również dzieciom (należy pamiętać, 

 
2 https://mamre.pl/Strona/pomoce/artykuly/1252-specyfika-laski-sakramentalnej-malzenstwa 



że nałożenie rąk na głowę jest gestem inicjującym, namaszczającym, 

gestem przeznaczenia do czegoś, dlatego nie powinno się pozwalać na 

takie gesty przypadkowym osobom)3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakrament małżeństwa jednoczy ludzi do tego stopnia, że zdarzają się 

sytuacje, kiedy egzorcyzmy, którym dobrowolnie poddaje się jedna 

strona w intencji drugiej (tej zniewolonej/opętanej) działają tak samo 

skutecznie uwalniając osobę, której szatan przeszkadza stanąć na 

modlitwie. Małżonek na mocy sakramentu może w autorytecie 

skutecznie modlić się o uwolnienie swojego współmałżonka, nawet bez 

jego fizycznej obecności. Małżeństwa sakramentalne poprzez swoich 

 
3 Chmielewski D. SDB, Jego Miłość Cię uleczy, Sumus, Zielonka 2018, s. 120-121. 

Zdjęcie ślubne Emilii  

i Karola Seniora Wojtyłów 

– rodziców Świętego  

Jana Pawła II. 



Aniołów Stróżów mogą otrzymać szczególny dar ostrzegania się  

o ewentualnych niebezpieczeństwach. Z kolei po śmierci małżonek 

może być wyjątkowym orędownikiem w niebie dla tego, który pozostał, 

zaś modlitwa za zmarłych odprawiana przez stronę owdowiałą jest dużo 

bardziej skuteczna, gdyż na mocy sakramentu małżeństwa uczestniczy 

w niej sam Bóg. 

To są tylko niektóre przykłady wyjątkowych darów, które otrzymują 

małżonkowie.  Jednak o nich mówi się rzadko, bo ważniejsza jest 

sukienka, wieczór kawalerski/panieński, albo menu na przyjęciu 

weselnym. Mamy wyjątkowość, ale i odpowiedzialność na wyciągnięcie 

ręki, trzeba się tylko odważyć z tego skorzystać, a potem dostrzec jak  

w naszym życiu zaczną się dziać rzeczy niesamowite. 

Patrząc szerzej należy zauważyć, że na solidnym fundamencie, 

prawdziwej rodziny umocnionej Bożym Błogosławieństwem, zbudować 

można prawy naród, w którym z racji wyznawanych wartości niektóre 

problemy pojawiać się będą w znikomym stopniu. Dlatego nawet jeśli 

nie każdy czuje się powołany do stworzenia rodziny to nigdy nie wolno 

zapomnieć o jej ogromnej wartości, która w ostatecznym rozrachunku 

jest dobrem wspólnym nas wszystkich. ▪ 

 

_ _ _ 

Autorka artykułu jest magistrem finansów i ekonomii. Na co dzień pracuje  

w międzynarodowej firmie konsultingowej specjalizując się w finansowaniu 

działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. 
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