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Słowo Wstępne 

 

Konsekwentnie realizując zamierzenia Kapituły Programowej z lutego 2002 roku 

jeszcze raz pochylamy się nad tajemnicą Wcielenia Syna Bożego we wspólnocie Józefa i 

Maryi. Jest rzeczą zastanawiającą ile można powiedzieć na temat tak ubogiego w 

spektakularne wydarzenia momentu dziejów człowieka. Bóg pochylił się nad nim tak 

dalece, że postanowił zostać człowiekiem. 

 Razem z ks. Egonem Färberem kontemplujemy  cztery ikony Świętej Rodziny, 

wyrażające różne elementy misterium obecności Boga pośród nas (część I). 

 Zgłębiając tę tajemnice, sięgnęliśmy po bogactwo doświadczenia teologicznego Kościoła 

Wschodniego. Modlitwy, hymny, tropariony i inne formy liturgicznego zachwytu nad 

narodzeniem Boga z Dziewicy, pokazują nam, iż pożyteczniejszą rzeczą jest kontemplować niż 

rozumować. Boga nie można wymyślić, nim trzeba się zachwycić i całe życie uwielbiać. Dla nas 

klasykiem mówienia o Jezusie Chrystusie, który jest naszym Panem i Zbawicielem jest Ojciec 

Założyciel ks. Jan Berthier. Jego spostrzeżenia na temat wielkości zbawczego dzieła Jezusa 

Chrystusa zastanawiają swoją aktualnością i budzą życzliwe zainteresowanie temperaturą 

wypowiedzi Misjonarza Pięknej Pani (cz. II). 

 W tym zeszycie formacyjnym nie zapomnieliśmy o duszpasterzach, którzy na co dzień 

pracują z małżeństwami. Doświadczony austriacki duszpasterz rodzin Bernhard Liss 

zaproponował małżonkom drogę wymagającą, ale też pełną radości i pokoju oraz nabywania 

umiejętności dialogu i miłości z drugim człowiekiem. Niech tego typu rekolekcje będą 

skutecznym środkiem realizacji celu jaki sobie jako MSF stawiamy: pomoc rodzinie (cz III). 

 

Ks. Adam Bajorski MSF 
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Słowo Księdza Prowincjała 

 

Każdorazowo kiedy trzymam w ręku „szczotki” Materiałów Formacyjnych, przygotowanych do 

druku, mam świadomość, że uczyniliśmy kolejny krok w kierunku uporządkowania naszego 

myślenia i działania opartego o duchowość Świętej Rodziny. Dlatego nie można nie wspomnieć 

o ks. Egonie Färberze, współbracie z Niemieckiej Prowincji, który prowadząc nas w głąb 

tajemniczego i pięknego świata ikony, potrafił wyjaśnić nam misterium obecności Boga w 

rodzinie Józefa i Maryi. Spisane rekolekcje  będą od teraz materiałem do rozmyślań, 

pierwowzorem dla prowadzenia podobnych rekolekcji. Duża wartością jest z pewnością 

sięgnięcie do Ojców Kościoła i do tekstów Ojca Założyciela, aby jeszcze raz zobaczyć „wydarzenie 

w Grocie” w szerszym kontekście historiozbawczym. Na tak zbudowanym planie pojawiają się w 

MF także rekolekcje w codzienności dla małżeństw. Jest oczywiste, że nie możemy zapomnieć 

w naszej pracy duszpasterskiej o małżeństwach. Musimy jako misjonarze uczynić wszystko, aby 

ratować tę najmniejszą wspólnotę, tak bardzo atakowaną przez pogrobowców Marksa, Lenina i 

innych lewicowych dyktatorów, nienawidzących rodzinę. 

 Zapraszam do lektury Materiałów i do modlitwy o rychłą beatyfikację naszego Ojca 

Założyciela ks. Jana Berthiera. Niech Święta Rodzina nauczy nas prawdziwego dialogu. 

 

 

Ks. dr Włodzimierz Burzawa MSF, prowincjał 
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Modlitwa o beatyfikację Ojca Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej 

Rodziny, Sługi Bożego ks. Jana Berthiera 

Boże Ty uwielbiasz tych, którzy Ciebie wielbią, wsław sługę Twego Jana Berthiera. On 

zawsze starał się  o chwałę Twoją przez pracę nad zbawieniem dusz i wychowaniem 

młodzieży, która jest nadzieją Twojego Kościoła. 

Spraw, aby przez Kościół zaliczony do grona świętych, przyświecał nam jako przykład 

gorliwości o Twoją chwałę.  

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Osoby, które doznały łaski Bożej przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Jana Berthiera, 

prosimy o nadesłanie informacji na adres: 

Kuria Prowincjalna Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny 

ul. Małoszyńska 27, 60-176 Poznań 47 

Tel. 0-61/868-99-81, e-mail: kuria@msf.opoka.org.pl 

Modlitwa ks. Jana Berthiera do Świętej Rodziny 

(do prywatnego odmawiania) 

Mój Odkupicielu! Ty nam otworzyłeś dom swojego Ojca. Sam nas pouczałeś, że 

przez Ciebie możemy u Twego Ojca wszystko uzyskać. Wlej w nasze serca łaskę ducha 

modlitwy, dzięki któremu możemy sobie wszystko wyprosić, podobnie jak niegdyś 

obdarowałeś swoich Apostołów. Pragniemy przede wszystkim miłować Ciebie tutaj na 

ziemi, a w przyszłości, w domu naszego Ojca, stać się uczestnikami Twojej szczęśliwości 

i chwały. 

Maryjo, nasza Matko i Orędowniczko u Boga! Ciebie nazywamy Bramą Niebieską. 

Przez Ciebie mogą tam wejść wszyscy, którzy z ufnością Ciebie wzywają. W La Salette 

powiedziałaś: „Muszę nieustannie błagać za was mojego Syna”. Uproś nam łaskę 

nieustannej modlitwy wraz z Tobą, a wówczas na pewno zostaniemy ocaleni. 

Święty Józefie, wybrana Głowo Bożej Rodziny, którego życie było bogate w ducha 

modlitwy. Nikt nie jest tak bliski Jezusowi i Maryi, jak Ty. Roztocz swoją opiekę nad 

wszystkimi dziećmi Kościoła, którego jesteś patronem, byśmy wszyscy mogli otrzymać 

ducha modlitwy. Amen. 

Modlitwa wyjęta z książki Ojca Założyciela pt. „Klucz do nieba” 

 

 

 

 

 

mailto:kuria@msf.opoka.org.pl
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Ks. Egon Färber MSF 
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Spis treści 

 

Plan dnia 

Dzień I 

Dzień II 

Dzień III 

Dzień IV 

Dodatek 

Plan dnia 

 

Poniedziałek 

 

16.00   Adoracja 

16.15   Wprowadzenie do rekolekcji 

17.30   Eucharystia 

Wtorek – Środa - Czwartek 

 

07.30   Laudesy 

Po czytaniu – wprowadzenie w myśl główną dnia: 

Teksty o. J. Berthiera oraz inne teksty z duchowości MSF  

09.15 Impuls duchowy – pytania do spotkania w grupach 

09.45 Spotkanie w grupach 
16.15   Medytacja obrazu św. Rodziny 

17.30   Eucharystia z homilią 

Piątek  

 

07.30   Wprowadzenie w myśl główną dnia 

09.15 Impuls duchowy – pytania do spotkania w grupach 

12.00   Eucharystia 
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Dzień I 

Wcielenie Syna Bożego w rodzinie Józefa i Maryi 

Pole pasterzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Medytacja fragmentu ikony św. Rodziny 
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U początku naszego kultu Świętej Rodziny powinno stać uwielbienie Boga. Ikona 

Świętej Rodziny, która powstała w 1994 roku w Padwie (ikona nr 1) może być dla nas 
pomocą i źródłem inspiracji na drodze uwielbienia. 

Przypatrzmy się najpierw górnej części ikony, w której została przedstawiona (na 
kanwie sławnej ikony Rublowa) tajemnicy Najświętszej Trójcy. Nasuwa się pytanie, 
dlaczego na tej współczesnej ikonie obraz Boskiej Trójcy umieszczony został ponad 
obrazem Świętej Rodziny z Nazaretu? Gdyż nad wszystkim, nad stworzeniem i 
odkupieniem, znajduje się tajemnica Trójjedynego Boga. 
 Górna część tej ikony nawiązuje do motywu wydarzenia, które rozegrało się przy 
dębie Mamre, gdy aniołowie jedli posiłek przygotowany im przez Abrahama i Sarę. Był 
to moment, w którym Abrahamowi i Sarze zapowiedziane zostały niespodziewane 
narodziny Izaaka (Rdz 18). 
 W ikonografii to ukazanie się aniołów jest czymś w rodzaju prawzoru boskiego 
posłannictwa Jezusa. W ten sposób drzewo z Mamre staje się drzewem Życia, dom 
Abrahama – miejscem zamieszkiwania „Boga z nami” (Emmanuela), a góra - duchowym 
wywyższeniem w modlitwie i rozmyślaniu.  
 Trzej aniołowie siedzą przy stole w postawie pełnej godności. Postawa ta wyraża 
ich władzę, ich autorytet, ale jednocześnie ich udzielającą się miłość. 
 Trzej aniołowie są do siebie podobni. Ich postawa, skrzydła, ułożenie włosów, 
cała ich zewnętrzna powierzchowność wykazują wielkie podobieństwo. Nikt z nich nie 
może być nazwany ani młodszym, ani starszym. W ten sposób ukazują oni, że w Boskiej 
Trójcy nie ma „wcześniej”, ani „później”, nie ma „wczoraj”, ani „jutro”, ale jedynie 
bezczasowe i wieczne „dzisiaj” trzech Boskich Osób. Ci trzej aniołowie jednoczą w sobie 
siłę i urok obydwu płci, gdyż w Bogu nie ma już mężczyzny ani kobiety (zob. Gal 3, 28 
oraz Kol 3, 11). 
 W NIM, który jako jeden jest Trójedyny, wszelkie odmienności nie zostają 
zniwelowane, ale zjednoczone i wypełnione. Aureole, które otaczają głowy aniołów, 
jaśnieją na podobieństwo trzech słońc w najświętszych kolorach ikony. Ci trzej aniołowie 
są w ten sposób obrazem Trójcy, która przeżywa głęboką, nierozerwalną jedność, jak 
jeden blask trzech słońc. 
 Mimo to istnieją także i różnice między tymi trzema postaciami. 
 Anioł po lewej stronie reprezentuje Boga Ojca, od którego pochodzi Słowo. Jego 
wierzchnia szata, o najwyższych kolorach różu i złota, pozwala rozpoznać w Nim 
początek, praźródło Boskości, a tym samym praźródło życia. On jest Ojcem, 
mieszkającym w niedostępnej jasności. Nikt z ludzi nie widział Go nigdy i nie mógł Go 
nigdy zobaczyć (1 Tym 6, 16). Jego spojrzenie i gest Jego prawej ręki wydają się być jak 
gest posłania, gest pełnomocnictwa do świętej służby. 
 Środkowy anioł przedstawia Syna, Słowo odwiecznego Ojca, dające nam Życie, 
Światło i Prawdę. Syn, który jako Słowo od Ojca wychodzi, zwraca się w postawie 
słuchania i odpowiedzi ku Ojcu. Jest cały zakorzeniony w Ojcu, w Jego woli. Kolor 
wierzchniej szaty anioła-Syna to boski błękit (granat), gdyż w Chrystusie objawił i udzielił 
się Bóg; w Nim Bóg stał się dostępny dla naszych zmysłów. On jest naszą Drogą, naszym 
dostępem do Ojca. Krwista czerwień Jego spodniej szaty wskazuje na wydarzenia 
związane z Ofiarą Krzyża. Element ubioru diakona (stuła) ukazuje Go jako 
ustanowionego przez Boga Sługę zbawienia. 
 W odróżnieniu od tego, postawa trzeciego anioła–Ducha Świętego wyraża 
bezgraniczne oddanie, gotowość i otwartość. Jego wyraz twarzy pozwala rozpoznać w 
nim Tego, który wlewa pociechę i towarzyszy z wielką życzliwością. Jak powiedział jeden 
z rosyjskich teologów jest on „dobrotliwym źródłem dobrotliwości” (die gütige Quelle der 
Güte). Do błękitu Boskości w Jego ubiorze dochodzi zieleń szaty wierzchniej. Kolor ten 
wskazuje na Bożego Ducha, który swoim działaniem ożywia i stwarza na nowo 
wszechświat i całe stworzenie. 
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 Wielkie znaczenie ma także ruch prawej ręki i dłoni u każdego z trzech aniołów. 
Prowadzi on z łona Ojca poprzez Syna ku Duchowi Świętemu. To jest ruch Boskiej 
Miłości, która rozlewa się od Ojca na Syna, a przez Niego kieruje się ku Duchowi 
Świętemu.  
 W centrum obrazu na ołtarzu stoi napełniony kielich zawierający głowę zwierzęcia 
ofiarnego. Oznacza to, iż ofiara przebłagalna Starego Testamentu była obrazem Ofiary, 
którą, za zrządzeniem Trójjedynego Boga, jest Chrystus. 
 W ten sposób ikona pokazuje, iż przedmiotem odwiecznego dialogu, który 
prowadzą Osoby Najświętszej Trójcy jest plan zbawienia. 
  Dłonie Ojca, Syna i Ducha ukazują sens tej Ofiary, jednak w różny sposób: Syn 
w środku ikony wskazuje dwoma palcami na swoje posłannictwo stania się Barankiem 
ofiarnym. Ojciec po lewej stronie umacnia Syna poprzez swój gest posłania. Zaś Duch, 
który dzierży tę samą co Ojciec i Syn laskę symbolizującą władzę, wskazuje, iż ta Boska 
Ofiara jest ofiarą dla zbawienia świata. 
 
 Ten obraz niech towarzyszy początkowi naszych rekolekcji, gdyż jest pełnym 
treści wyrazem Boskiej Miłości – dla naszego zbawienia; Miłości, która wydarza się w 
tajemnicy Wcielenia w rodzinie Józefa i Maryi. 
 Rozważajmy tę tajemnicę stawania się człowiekiem w rodzinie Józefa i Maryi w 
postawie adoracji, spoglądając najpierw z uwielbieniem na Trójjedynego Boga, o którym 
św. Hildegarda z Bingen powiedziała: „Poprzez swoją Boską moc Bóg zesłał Zbawienie 
w mroki wieków, aby Ono w nich sprawiło całe dobro... Poprzez Słowo, które jest 
źródłem życia, zstąpiła matczyna, przygarniająca miłość Boga. Ona karmi nas ku życiu”. 
Uwielbiajmy tę tajemnicę Boskiej Miłości.  
 
 
1.2. „Pokrzepiające słowa Jezusa” na początek rekolekcji 
 
Znam twoją wewnętrzną nędzę, 
Wiem o wszystkich twoich cielesnych i duchowych słabościach, 
Widzę twój brak wytrwałości i twoje porażki. 
A mimo to mówię ci: 
Kocham cię takim, jakim jesteś. 
 
Nawet wtedy, gdy w wykonywaniu twoich obowiązków i w dążeniu do cnoty  
jesteś słaby i często popadasz w te grzechy, których bardzo chciałbyś unikać: 
Kochaj mnie takim, jakim jesteś 
 
W jakiejkolwiek znalazłbyś się sytuacji, 
Pełen zapału albo niemal sparaliżowany, 
Przepracowany czy też w ciemności smutku, 
Nie popadaj w rezygnację; 
Bierz się za pracę, która jest do wykonania: 
Służ mi w miłości takim, jakim jesteś. 
 
Jeżeli chciałbyś być najpierw aniołem,  
Aby potem wyruszyć na drogę mojej miłości,  
To musiałbyś długo czekać i straciłbyś wiele okazji do czynienia dobra. 
Dlatego zapraszam cię dzisiaj: 
Idź za mną na drodze miłości taki, jakim jesteś. 
 
Wiesz przecież, że mógłbym sobie z każdego ziarnka piasku  
Stworzyć istoty promieniujące czystością, pięknem i wspaniałością. 
A jednak milsza mi jest prosta miłość twojego serca: 
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Kocham małe dary ubogich 
 
Nie troszcz się zbytnio o twoje cnoty. 
Jesteś tak słaby, że twój wysiłek może jedynie  
Karmić twoją pychę i miłość własną. 
Zabiorę ci nawet tę odrobinę, z powodu której się chlubisz. 
W ten sposób twoja miłość zostanie oczyszczona. 
 
Ważniejsza od twej wiedzy i twoich talentów  
Jest twoja miłość i twoje zaufanie. 
Uwierz w to: moja miłość czyni cuda. 
 
Bądź jak ten „nieużyteczny sługa”, sprawiedliwy i wierny jak Józef; 
Bądź „służebnicą Pana” jak Maryja 
I spełniaj proste zajęcia dnia 
Z miłością i radością. 
 
Dzisiaj stoję u drzwi twojego serca. 
Pukam i czekam (Ap 3, 19-20): 
Otwórz się na moje wołanie! 
 
Chcę cię wyprowadzić na szeroką przestrzeń, 
Ku większej wolności. 
Bądź odważny i nie bój się: 
Jestem z tobą. 
 
 
1.3. Impulsy do rozmyślania i dialogu w pierwszym dniu 
 
a) Boski plan zbawienia 
 

„Bóg jest wiecznym szczęściem, nieśmiertelnym życiem, światłem nieznającym 
zachodu. Bóg jest Miłością: Ojciec, Syn i Duch Święty. Bóg chce w sposób wolny udzielać 
chwały swego szczęśliwego życia. Taki jest jego zamysł życzliwości, który powziął przed 
stworzeniem świata w swoim umiłowanym Synu, przeznaczając nas dla siebie jako 
przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, abyśmy stali się na wzór obrazu Jego Syna, 
dzięki duchowi przybrania za synów” (KKK 257). 
 
 „Chwałą Boga jest to, by realizowało się ukazywanie i udzielanie Jego dobroci, ze 
względu na które został stworzony świat. Uczynić z nas przybranych synów przez Jezusa 
Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski – taki był 
Boży zamysł życzliwości. Albowiem chwałą Boga jest człowiek żyjący, a życiem człowieka 
jest oglądanie Boga. Jeśli zatem objawienie się Boga przez dzieło stworzenia dało życie 
wszystkim istotom, jakie żyją na ziemi, o ileż bardziej objawienie się Ojca przez Słowo 
daje życie tym, którzy widzą Boga. Celem ostatecznym stworzenia jest to, by Bóg będący 
Stwórcą wszystkiego, stał się ostatecznie >wszystkim we wszystkich<, zapewniając 
jednocześnie i własną chwałę i nasze szczęście” (KKK 294). 
 
 „Bóg, który zamieszkuje światłość niedostępną, pragnie udzielać swojego 
Boskiego życia ludziom stworzonym w sposób wolny przez Niego, by w swoim jedynym 
Synu uczynić ich przybranymi synami. Objawiając siebie samego, Bóg pragnie uzdolnić 
ludzi do dawania Mu odpowiedzi, do poznawania Go i miłowania ponad wszystko, do 
czego byliby zdolni sami z siebie” (KKK 52). 
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 „Chrystus jest Panem wszechświata i historii. W Nim historia człowieka, a nawet 
całe stworzenie osiąga swoją rekapitulację, swoje transcendentne wypełnienie” (KKK 
668). 
 
 
b) Szkoła w Nazarecie (z homilii wygłoszonej przez Pawła VI w Nazarecie) 
 

„Dom w Nazarecie jest szkołą, w której zaczyna się lepiej rozumieć życie 
Chrystusa. To jest szkoła Ewangelii (...). Szkoła Nazaretu uczy najpierw milczenia.  

Niech ożywi się w nas szacunek dla milczenia. W dzisiejszym nerwowym i zbyt 
zabieganym życiu, w którym napiera na nas tak wiele głośnych dźwięków, hałas i krzyki, 
milczenie staje się godną podziwu i niezbędna postawą ducha. 

Milczenie Nazaretu niech nas uczy skierowania ducha ku dobrym myślom, 
zwrócenia większej uwagi na życie wewnętrzne i gotowości wsłuchiwania się w 
tajemnicze Boże plany oraz wskazania prawdziwych nauczycieli; niech uczy nas, jak 
niezbędne i wartościowe jest przygotowanie wnętrza, studium, rozmyślanie, 
uporządkowanie własnego życia duchowego i modlitwa, która spotyka Boga w ukryciu 
(...). 

Tutaj w Nazarecie uczymy się przede wszystkim patrzeć, słuchać, rozważać i 
rozumieć, jak wielka i tajemnicza Moc tkwi w tym prostym, pokornym i cudownym 
Objawieniu Syna Bożego. W ten sposób być może będziemy się coraz bardziej uczyć 
naśladowania Go”.  
 
 
c) Myśli o. Jana Berthiera jako wprowadzenie do rekolekcji 

 
„Szczęśliwe są te dusze, które poświęcają się modlitwie rozmyślania. W końcu 

znajdą one Boga i znajdą w nim upodobanie” (J. Berthier, La clé du Ciel, s. 170). 
 

„Jakże wypełnione są dni tych, którzy są całkowicie związani z Bogiem” (Tamże, 
s. 185). 
 

„Moc Boga nie jest mniejsza w naszych czasach” (J. Berthier, L’Oeuvre, s. 7). 
 
 
1.4. Homilia w czasie Eucharystii (Ef 1, 3-14; Łk 10, 21-24) 
 

W tej Mszy św. rozpoczynającej nasze rekolekcje słyszeliśmy w pierwszym 
czytaniu pieśń pochwalną na cześć Bożego planu zbawienia, a w Ewangelii uroczyste 
dziękczynienie, jakie Jezus kieruje ku swojemu Ojcu. W ten sposób znajdujemy się w 
samym centrum, w jądrze Misterium Wcielenia. Pieśń pochwalna na cześć Boskiego planu 
zbawienia, pochodząca z początku Listu do Efezjan, brzmi w greckim oryginale jak 
wulkan, wspaniała pieśń ku chwale łaski Boga, imponujący śpiew sławiący Boże miłujące 
zwrócenie się ku człowiekowi w Chrystusie. 

Już słowa wstępne zawierają pochwałę Boga: Niech będzie błogosławiony Bóg i 
Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który obdarował nas wszelkim 
błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie, Mesjaszu. 

Drodzy współbracia! Na początku naszego kultu Świętej Rodziny musi stać 
zawsze uwielbienie, podziw dla Boga i Jego łaski, adoracja. W Chrystusie Bóg nas 
pobłogosławił, wybrał, obdarzył łaską, ale także przebaczył, pozwolił 
współzmartwychwstać i wspólnie zasiąść w niebiosach. O tym mówi nam hymn z Listu 
do Efezjan. W Chrystusie jesteśmy zapieczętowani, stajemy się bliskimi, zostajemy 
stworzeni dla dobrych dzieł, jesteśmy odkupieni. 
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Wiele uwielbiających słów tego hymnu dogłębnie wskazuje na to, co Bóg poprzez 
Chrystusa i w Nim uczynił i ciągle czyni dla człowieka, dla swojego Ludu. Maryja i Józef 
mogli być pierwszymi świadkami tych wielkich dzieł Bożych (zob. Ewangelię). 

W Bożym planie istota Chrystusa jest całkowicie ukierunkowana ku nam. W Nim 
Bóg powziął decyzję o zbawieniu, w Nim wybrał nas spośród stworzenia, w Nim mamy 
Odkupienie, w Nim zostaliśmy zapieczętowani Duchem.  

W Katechizmie Kościoła Katolickiego (1992) znajdujemy wspaniały komentarz do 
tego hymnu. Może on stanowić bardzo dobre wprowadzenie w rozważanie Tajemnicy 
Wcielenia w czasie tych naszych rekolekcji: 
 „Bóg jest wiecznym szczęściem, nieśmiertelnym życiem, światłem nieznającym 
zachodu. Bóg jest Miłością: Ojciec, Syn i Duch Święty. Bóg chce w sposób wolny udzielać 
chwały swego szczęśliwego życia. Taki jest jego zamysł życzliwości, który powziął przed 
stworzeniem świata w swoim umiłowanym Synu, przeznaczając nas dla siebie jako 
przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, abyśmy stali się na wzór obrazu Jego Syna, 
dzięki duchowi przybrania za synów” (KKK 257). 
 Uwielbiajmy zatem na początku naszych rekolekcji Boga, Dawcę wszelkiego 
błogosławieństwa.  
On jest Trójjedynym, uszczęśliwiającym Życiem.  
On objawił się nam poprzez wcielenie swojego Syna. 
W ciszy Nazaretu w miłości Ducha Świętego rozpoczął Tajemnicę Odkupienia. 
Dziękujmy za ten wspaniały dar 
To jest jądro naszej duchowości. 
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Dzień II 

W tajemnicy Wcielenia Bóg przychodzi do nas w pokorze i ubóstwie dla naszego 

zbawienia 

betlejemska grota 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Impulsy do rozmyślania z duchowości św. Rodziny 
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 (czytanie: 1 Kor 12, 4-11) 
 
Niewątpliwie Święta Rodzina, dzięki obecności w niej Syna Bożego, Zbawiciela, była 
przeznaczona do tego, by w pokorze i ubóstwie wprowadzić w nasze czasy tajemnicę 
Bożej miłości. 
Nasz stosunek do Boga nie ma swego początku w nas, ale zawsze pochodzi od Niego, z 
Jego inicjatywy, poprzez Jego wybranie, Jego zbawczą wolę. Na to chcą nam zwrócić 
uwagę nasze Konstytucje, gdy mówią:  
 
„W Świętej Rodzinie uwidoczniło się zwrócenie się Boga ku człowiekowi. W Niej znalazła 
najjaśniejszy wyraz odpowiedź człowieka na dar Boży” (nr 5). 

 
Jak to miało miejsce w Świętej Rodzinie, nasz stosunek do Boga musi być naznaczony 
dziecięcą otwartością, duchem dziękczynienia i posłuszeństwa. Nas, Misjonarzy Świętej 
Rodziny, powinien cechować „rodzinny” stosunek do Boga. 
 
„Szczęśliwi są misjonarze, którzy czerpią swoją miłość do ludzi z serc Jezusa, Maryi i 
Józefa i łączą się z nimi w modlitwie, by wybłagać nawrócenie grzeszników. Szczęśliwi 
misjonarze, którzy potrafią swoje troski i dobre plany powierzać Jezusowi, Maryi i 
Józefowi i którzy potrafią w ich obecności wypocząć po trudach i problemach swojej 
służby” (P. Berthier, Le Culte et l’Imitation de la Sainte Famille, s. 232). 
 
„Kochajmy Pismo święte! Zakosztujmy go, karmmy się jego Duchem. Gdyż w nim 
znajdujemy prawdę i życie” (J. Berthier, Adnotationes Dautzenberg, 11. 01. 1905). 
 
„O mój Boże...., jak cudownie jest być do Ciebie podobnym poprzez pokorę!“ (J. Berthier, 
Rekolekcje, wrzesień 1865). 
 
„To jest ciągle ten sam Boski plan: Bóg wybiera to, co jest małe i pogardzane, aby 
zawstydzić to, co mocne” (zob. 1 Kor 1, 27; J. Berthier, Merveilles, s. 8). 
 
 
2.2. Impuls poranny:  Być ubogim przed Bogiem a przez to być narzędziem 

zbawienia 
 
Co dla naszej duchowości oznacza fakt, iż Bóg objawił się w Jezusie z Nazaretu w pokorze 
i ubóstwie? 
 
1 Kor 1, 26-31: 
„Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według 
oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie 
to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby 
mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i 
to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie 
chełpiło wobec Boga.” 
 
Wychodząc od tego czytania, pragniemy rozważyć Bożą miłość, którą obdarowuje On 
szczególnie małych i ubogich. 
 
Bóg kocha w szczególny sposób to, co małe i ubogie: chorych i opuszczonych, dzieci, 
niewinnych i pokornych, wszystkich, którzy uważają się za małych i ubogich w obliczu 
Boga. W błogosławieństwach Kazania na Górze na pierwszym miejscu znajduje się 
błogosławieństwo ubogich: „Błogosławieni ubodzy w duchu (przed Bogiem), bo do nich 
należy Królestwo niebieskie” (Mt 5, 3; Łk 6, 20). 
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Ojciec Berthier podkreśla często to bycie ubogim przed Bogiem; kto jest przed NIM ubogi, 
ten staje się użytecznym narzędziem Jego zbawienia. 
 

U naszego Założyciela, ks. Berthiera, zwraca uwagę fakt, jak bardzo podkreśla on 
tę myśl o byciu ubogim, byciu małym przed Bogiem. Często krąży on wokół 
następujących myśli: 

Bóg wybiera to, co małe! Bóg nie patrzy na zewnętrzne pozory. W Bożym 
królestwie nie liczy się prawo siły, lecz bezsilność krzyża, tajemnica miłości, która daje 
siebie innym. 
 Zanim ks. Berthier, jako młody człowiek, złożył śluby zakonne, zapisał w swoim 
notatniku bardzo osobistą modlitwę: 
„Panie, daj, abym ukochał pełnienie mojej służby szczególnie wobec ubogich i małych, 
których mi powierzyłeś, z miłości do Ciebie, który zechciałeś uczynić siebie samego 
ubogim i małym dla naszego zbawienia” (cyt. za E. Jost MSF, Pater Johannes Berthier, 
nr 3: Pater Berthier und La Salette, 1991). 
 Później ks. Berthier pisał w książce przeznaczonej do kapłanów: 
„Ubodzy, chorzy, opuszczeni: zobaczcie – to jest najukochańszy los prawdziwego ucznia 
Chrystusa” (J. Berthier, La Pretre, wyd. 2, nr 26). 
 To jest Duch Jezusa z Nazaretu, „Misjonarza Ojca”. 
 
Gdy ks. Berthier zakładał nasze Zgromadzenie, jego celem było wykształcenie prostych 
i skromnych misjonarzy w duchu Świętej Rodziny z Nazaretu. 
 
 Ks. Berthier miał przed oczyma ideał prostych, skromnych misjonarzy (por. E. 
Jost MSF, w: Pater Johannes Berthier, nr 4: Pater Johannes Berthier und das Werk der 
Berufe, 1992). Założył swoje Zgromadzenie przede wszystkim dla młodych ludzi 
pochodzących z ubogich rodzin, dla tych, którzy nie mogli sobie pozwolić na 
sfinansowanie swojego wykształcenia, dla starszych, którzy już utracili swoją szansę na 
podjęcie studiów. Pewien współbrat z La Salette tak to komentuje: „Ubodzy, spóźnione 
powołania: to była jasna idea ks. Berthiera”. 
 W roku 1895, w czasie zakładania naszego Zgromadzenia, Ojciec Założyciel 
napisał w pewnym liście: „Pan wybierał swoich najważniejszych Apostołów zawsze 
spośród ubogich” (J. Berthier, Lettre à Mme Bidaut z 27 października 1895). 
 
Pan potrzebuje misjonarzy, którzy czują się ubodzy przed Bogiem, którzy nie szukają 
siebie, ale jedynie Bożego Królestwa i zbawienia ludzi. 
 Tak jest: Bóg potrzebuje misjonarzy, którzy nie zdają się na zewnętrzną siłę i 
światową władzę. Potrzebuje misjonarzy, którzy zdają się na moc Bożą, którzy 
powierzają się Chrystusowi i wierzą w działającą moc miłości Ducha Świętego (por. 1 Kor 
2,1-5 i 2 Kor 12, 9b-10). 
 Bóg nas potrzebuje mimo naszej nędzy, mimo naszych ograniczeń i słabości: 
potrzebuje nas takich, jakimi jesteśmy. 
 Potrzebuje naszych talentów i darów, abyśmy je z miłością włączyli w Jego służbę 
i zanieśli nasze zbawienie do ubogich, małych i opuszczonych (DG 01 i 014). 
 
 
2.3. Pytania do pracy w grupach 
 

1. Jakie myśli z impulsu „Być ubogim przed Bogiem a przez to być narzędziem 
zbawienia” najbardziej mnie pobudzają do refleksji? 

 
2. Co mówią mi następujące myśli:  
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„....Nazaret to świadomość bycia niepotrzebnym i pozbawionym celu w świecie, 
w którym liczą się tylko osiągnięcia i zysk. 
Nazaret to upodobanie w ubogich środkach, upodobanie w małych sprawach 
codziennego życia, które zyskują nieskończoną, wieczną wartość, jeżeli są 
przeżywane w miłości” (brat Antoine, Mały Brat Jezusa). 
 

3. Co znaczą dla mnie myśli z listu papieża Jana Pawła II do naszego Zgromadzenia 
z 14.10.1995 r.? 

 
 

 

POSŁANIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO UCZESTNIKÓW X KAPITUŁY GENERALNEJ 

ZGROMADZENIA MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY  (RZYM 23.09. – 17.10.1995) (fragmenty) 

Drodzy Misjonarze Świętej Rodziny! 

1. Ze szczególną radością przesyłam Wam, drodzy uczestnicy Kapituły Generalnej Misjonarzy 

Świętej Rodziny, serdeczne życzenia. Jako delegaci wszystkich prowincji i krajów, w których 

pracuje Wasze Zgromadzenie przybyliście do Rzymu na Waszą Dziesiątą Kapitułę Generalną, 

aby w duchu Waszego Założyciela, Sługi Bożego Jana Berthiera, który przed stu laty powołał 

Wasze Zgromadzenie do życia, obradować nad głównymi kierunkami Waszego misjonarskiego 

zaangażowania w przyszłości. 

2. "Rodzina - nasze życie, nasza misja": pod tym hasłem odbywały się obrady Waszej 

Kapituły. … Dlatego pragnę zwrócić się do Was z gorącym apelem, abyście, przy całym 

poszanowaniu własnego charyzmatu, zaliczyli duszpasterstwo rodzin, tak bardzo dziś 

naglące, do Waszych podstawowych zadań (zob. Familiaris Consortio, Nr. 74).  

3. Obok troski o rodzinę z jej różnorakimi aspektami w codziennym życiu Kościoła i 

świata, zajmujecie się szczególnie duszpasterstwem powołań, a więc rodziną, jako 

zalążkiem duchowego życia. 

4. … Wy sami czujecie się w całym tego słowa znaczeniu "poruszeni", gdy widzicie, jak 

Pan, tylu ludzi strudzonych, jak owce, które nie mają pasterza (zob. Mt 9,36). Ofiarujcie 

tym ludziom, do których czujecie się posłani, przestrzeń dla rozwoju człowieczeństwa i 

duchowego odrodzenia. Stawajcie się coraz bardziej tym, co, jako podstawę wszelkiego życia, 

uczyniliście centrum Waszej duchowości: duchową rodziną, która wypełnia swe 

posłannictwo w zjednoczeniu z Bogiem, w skromności i prostocie, i w swoim życiu daje 

świadectwo o Tym, który Was posłał. Nie pozwólcie zaciemnić piękna i siły promieniowania 

Waszego misjonarskiego powołania. Budujcie na doświadczeniu starszych współbraci, 

ufajcie zaangażowaniu i bogactwu idei młodszych: do nich należy przyszłość Waszej 

wspólnoty… 

 
Z Watykanu, 14.10.1995 Jan Paweł II 
 
 
2.4. Medytacja ikony przedstawiającej Tajemnicę Wcielenia w rodzinie 

Józefa i Maryi 
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 By móc medytować Tajemnicę Wcielenia zapraszam do tego, by w duchu 
przenieść się do domku nazaretańskiego, by móc rozważać Boski plan zbawienia. Jest to 
bowiem najistotniejsze w tych rekolekcjach: z radością i wdzięcznością rozważać Boży 
plan zbawienia, który ukazuje się w Tajemnicy Wcielenia. 

- W Tajemnicy Wcielenia objawia się Boży plan zbawienia: Boża inicjatywa dla 
naszego zbawienia 

- W Tajemnicy Wcielenia objawia Bóg jeszcze jeden aspekt – swoją pokorę. 
Odwieczne Słowo Ojca idzie drogą ogołocenia, uniżenia, ofiary - aż po grób! 
Do tego zdolna jest tylko miłość! 

 

Dziś chcemy przyjrzeć się dolnej części ikony z Padwy (ikona nr 1), której górną część 

rozważaliśmy wczoraj. Dostrzegamy w niej urzeczywistnienie planu zbawienia w 

Tajemnicy Wcielenia: uniżenie aż po grób......... 

  Chrystus – Pantokrator: 

  Sługa zbawienia... 

  Sługa Boży. 

 

Wielka jest Tajemnica Zbawienia: 

Bóg nie pozostał w swojej niepojętej Tajemnicy! On wyszedł ze swojej 

niedostępnej światłości i wkroczył w ludzkie mroki. 

On nie pozostał w swojej odwiecznej Wszechmocy, ale wkroczył w ludzką słabość, 

w ludzkie bycie stworzeniem, aby je przeniknąć swoją Boską mocą. 

On nie pociągnął ludzkości do siebie, ale pozwolił, by ona Go do siebie pociągnęła. 

On wkroczył w to, co było całkowicie odmienne od tego, czym był On sam. 

On stał się tym, czym odwiecznie nie był. 

On stał się człowiekiem; zamieszkał z nami w ludzkiej rodzinie. 

On pracował ludzkimi rękami, myślał ludzkim rozumem, działał ludzką wolą, 

kochał ludzkim sercem! 

Wielka jest Tajemnica Boskiej Miłości; wielka jest Tajemnica Wcielenia. 

Wielkie rzeczy widziały i słyszały ściany domu nazaretańskiego: cichą i świętą 

Obecność naszego Boga! Tajemnica Inkarnacji jest objawieniem Miłości Trójjedynego 

Boga (zob. A. Bajorski, MSF-Intern, 2002). 

 

Spójrzmy na Józefa   
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Józef z Nazaretu jest ostatnim patriarchą Starego Przymierza. Otrzymuje on 

polecenie od Pana na pokornej drodze snu (zob. Rdz 28, 12-14; Mt 1, 20-24). Jest 

posłuszny temu poleceniu, powstaje, opuszcza dom swego ojca i udaje się tam, dokąd 

go Pan posyła (Rdz 12, 1nn; Rz 4, 13. 16-18. 22). 

 Józef ufa wbrew wszelkiej nadziei. Jest jakby „Abrahamem Nowego Przymierza”. 

Czerwona płachta materiału na ikonie jest symbolem połączenia Starego (Pierwszego) i 

Nowego (Drugiego) Przymierza we Krwi i w Miłości Jezusa Chrystusa. 

 Józef z Nazaretu jest jak Józef Starego Przymierza człowiekiem sprawiedliwym, 

wiernym, któremu Pan powierzył swój dom (zob. Mt 1, 19; Łk 12, 42). 

 Józef składa ofiarę ubogich (Łk 2, 14). On oddaje się pokornie w Bożą służbę 

zbawienia. Jego życie może być określone słowami Jezusa: „Błogosławieni ubodzy w 

duchu, albowiem do nich należy królestwo Niebieskie” (Mt 5, 3). Józef kroczy drogą wiary 

poprzez ciemność i niepewności. Jego sprawiedliwość i miłość pozwalają mu rozpoznać 

i czynić dobro. 

 Józef trzyma w ręku gołębia. Jako dar ofiarny nie jest to wiele. A mimo to daje 

on wszystko, co ma. Józef niesie gołębia ostrożnie i z wielką czułością.  W swój ubogi 

dar dla Boga wkłada niejako siebie samego. To właśnie czyni ów dar wartościowym i 

cennym.  

 Dobry Boże, jak święty Józef jest cały skupiony w sobie i skoncentrowany 

wszystkimi zmysłami na Tobie, tak pragnę stać przed Tobą i oddać Ci to niewiele, co 

posiadam. Przyjmij mnie oraz to, co Ci przynoszę. Przed Tobą mogę być ubogim jak 

Józef, gdyż to Ty czynisz mnie bogatym. 

Spójrzmy na Maryję, Matkę z Nazaretu   

 

Postrzegam w tej ikonie różne aspekty Jej życia: 

- Jej „Fiat” (Łk 1, 38), gdy Maryja rzekła: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi 
się stanie według słowa Twego”. 

- Jej „Magnificat” (Łk 1, 46 nn). Matka z Nazaretu jest Matką miłości, radości i 
zaufania. Wyrażenie chwały Bożej i radości jest bardzo ważne. Nasza wiara 
nie może stać się depresyjna! Uczmy się od Maryi uwielbiania i dziękczynienia: 
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim...”. 

- Bliskość Matki w cierpieniu (Łk 2, 33-35). „A Symeon rzekł do Maryi, matki 
Jezusa: Ten jest przeznaczony na upadek i powstanie wielu w Izraelu i na 
znak, któremu sprzeciwiać się będą. A duszę Twą własną miecz przeniknie, 
aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Pod krzyżem Maryja staje się Matką 
wszystkich! 

- Ścisły związek z Bogiem (Łk 2, 19). „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy 
i rozważała je w swoim sercu”. 

 

Wielka jest Tajemnica Wcielenia! 

Wielki jest sposób, w który Maryja i Józef współpracują w dziele odkupienia: w 

pokorze, miłości i prawdzie. 
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2.5. Homilia w czasie Eucharystii (Rz 8, 26-29, J 1, 1-18) 
 

„A Słowo stało się ciałem”. 

Bóg objawił się w ubóstwie, aby nas ubogacić. Paweł mówi w dzisiejszym czytaniu z Listu 

do Rzymian o naszym duchowym ubóstwie. Mówi: „Duch przychodzi z pomocą naszej 

słabości”. Duch udziela nam pomocy w naszej słabości, co oznacza, iż Duch Święty 

dotyka naszej nieudolności, naszych słabości. Łaska Boża łączy się z naszą, po ludzku 

ograniczoną, naturą,  

aby oświecić to, co jest w nas ciemnością,  

aby to, co zaskorupione i zatwardziałe pobudzić znów do życia, 

aby uleczyć to, co chore i zranione, 

aby uporządkować na nowo to, co zeszło na złe drogi. 

„Duch przychodzi z pomocą naszej słabości”, gdyż Boży Duch jest Duchem Życia i Miłości. 

 W dalszej części czytamy w Liście do Rzymian: „Nie umiemy się modlić tak, jak 

trzeba”... Oznacza to, iż powinniśmy zwrócić uwagę na naszą modlitwę! Paweł, który 

wie, co to jest prawdziwa modlitwa, podaje nam istotną uwagę: modlitwa nie powinna 

być przeniknięta jedynie ludzkim myśleniem! W naszej modlitwie musi wyrazić się Boża 

myśl (zob. 2 Kor 12, 8nn). Ponieważ często nie wiemy, co jest Bożą wolą, potrzeba nam 

skupionej uwagi dla działania Ducha Świętego. Potrzebujemy chwil ciszy, modlitwy, 

spokoju, aby skupić się w sobie, aby stać się wrażliwymi na wewnętrzny, dobry głos.  

I jeszcze ostatnia myśl z tego pouczenia św. Pawła: 

Duch przychodzi wprawdzie z pomocą modlącym się, jednak swoją pociechę ofiarowuje 

nam w formie nadziei. 

Również w życiu człowieka wierzącego pozostaną otwarte pytania. 

Często pozostaje wewnętrzna bezradność w różnych sytuacjach życia. Duch nie 

oszczędza nam zewnętrznych porażek. Musimy pozostać solidarnymi z cierpieniem 

całego stworzenia. Chrześcijańska egzystencja nie może być pojmowana jako tryumfalne 

bytowanie. 

 Jednak w życiu tych, którzy Go kochają, Bóg nie dopuści niczego, co nie służyłoby 

ich zbawieniu. Cierpienie pozostaje cierpieniem i będzie zawsze bolesne. Jednak 

towarzyszy nam pewność, że „wszystko służy nam ku dobremu”. To jest Dobra Nowina. 

Bóg dopuszcza czasem na swoich wiernych rzeczy trudne i domaga się wówczas 

bezgranicznego zaufania płynącego z wiary: „Wiemy jednak – zapewnia Apostoł – że 

Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”. Dla ich dobra i 

dla dobra innych. 

Oto Dobra Nowina tej Eucharystii: 
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 Duch ujmuje się za naszą słabością, 

 Ponieważ często nie wiemy, jak mamy się modlić, musimy wsłuchiwać się 
w wewnętrzny głos, w Ducha Świętego w nas i musimy pozwolić Mu, aby 
nas prowadził, 

 Mamy jednak głęboką pewność wiary: z tymi, którzy Go miłują 
współdziała Bóg we wszystkim dla ich dobra. 
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Dzień III 

We Wcieleniu Bóg wkracza w naszą codzienność i rzeczywistość naszego życia 

Dom nazaretański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Impulsy do rozmyślania z duchowości MSF  
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 czytanie: Hbr 10, 1-10 
 
„Moim pokarmem jest pełnić wolę mojego Ojca... To jest prawdziwy owoc miłości. To 
jest zjednoczenie ludzkiego serca z sercem Boga: gdy człowiek chce jedynie tego, co jest 
wolą Bożą. To jest prawdziwe naśladowanie Świętej Rodziny” (J. Berthier, Le Culte et 
l’Imitation de la Sainte Famille, s. 158). 
 
„Święta Rodzina jest prawdziwym źródłem każdego chrześcijańskiego apostolstwa” 
(Tamże, s. VIII). 
 
„Szczęśliwi są ci misjonarze, którzy w sercach Jezusa, Maryi i Józefa szukają miłości do 
dusz” (Tamże, s. 232). 
 
Tylko miłość działa misjonarsko! Od Świętej Rodziny wychodzi misjonarska dynamika. 
 
„Gdybyście zaniedbali życie wspólne, pracę ręczną, ducha ubóstwa i prostoty, nie 
mielibyście już niczego, co was odróżnia od innych. Wtedy nie byłby to już Nazaret i nie 
byłaby to Święta Rodzina” (J. Berthier, Adnotationes von Hellmann unter „L’Oeuvre”). 
 
W ułożonej przez ks. Berthiera modlitwie za misjonarzy rozpoznajemy wyraźnie, jak nasz 
Założyciel widzi Świętą Rodzinę jako wzór naszej misjonarskiej służby. On modli się i 
każe nam się modlić: „Święta Rodzino, która przeżywałaś prześladowania, wyproś 
misjonarzom, aby znosili wszystko z miłości do Ciebie. Przez swoje ubóstwo, wyproś im, 
aby uwolnili się od wszystkiego...”. 
 
Misjonarz, który pozwala się kształtować przez ducha Świętej Rodziny, znajduje się w 
szkole Ewangelii. 
 
 
3.2. Impuls poranny – Mądrość cichego, ukrytego w Bogu życia w Nazarecie 
 
Przez fakt, że Syn Boży stał się człowiekiem, Bóg wkracza w naszą codzienną 
rzeczywistość. W Nazarecie dzieli On naszą codzienność. Bóg przyjmuje naszą kondycję 
stworzenia, nasze człowieczeństwo. 
 
Wsłuchajmy się w słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 41-52), także we 
fragment Listu do Kolosan (Kol 3, 1-4). 
 
 Pragniemy rozważać „życie ukryte” Jezusa w Nazarecie pod kątem duchowości 
naszego Zgromadzenia. 
 
 Jako Misjonarze Świętej Rodziny, przypatrujemy się chętnie ukrytemu życiu 
Jezusa w Nazarecie. I rozumiemy, iż to życie Jezusa w Nazarecie, które zewnętrznie było 
tak proste i niczym się nie wyróżniające, miało przed Bogiem wielkie znaczenie. 
 W planie Bożym te „około trzydzieści lat” (Łk 3, 23) życia Jezusa w Nazarecie były 
nie tylko przygotowaniem do publicznej działalności, ale rzeczywistym czasem 
odkupienia. W napięciu między żłóbkiem a krzyżem objawił Bóg swoje ukryte panowanie 
nad światem w Jezusie z Nazaretu. Posłuszeństwo Jezusa wobec Jego rodziców (Łk 2, 
51) jest częścią posłuszeństwa, które charakteryzowało całe Jego życie na ziemi a swój 
szczególny wyraz i wypełnienie osiągnęło w śmierci na krzyżu.  
 Obecność Syna Bożego we wspólnocie rodzinnej Maryi i Józefa, Jego wkroczenie 
w codzienność świata ludzkiej pracy oraz doskonałe oddanie woli Ojca niebieskiego 
stanowią objawienie ukrytej Boskiej mądrości w tym świecie. 
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 Pytamy, na czym właściwie polega właściwa tajemnica prostego i pokornego 
życia Jezusa z Nazaretu?  
 
 Życie Syna Bożego nie było ukierunkowane na zewnętrzne pozory i ziemskie 
sukcesy. Jezus, Syn Boży, był całkowicie napełniony przez Ducha Świętego i pozostawał 
w ścisłej łączności z tą rzeczywistością, którą określamy jako świętą, którą jest sam Bóg 
(zob. K 39). Tutaj znajduje się źródło Jego życia, Jego nauki, Jego wolności, Jego odwagi, 
Jego współczucia, Jego zaangażowania na rzecz Królestwa Bożego aż do śmierci. Tym, 
co pobudzało Jezusa z Nazaretu, było Jego osobiste doświadczenie Boga, doświadczenie 
miłości Boga do świata i ludzi. Jego życie było zakorzenione i bezpieczne w Bogu, 
wypełnione Duchem Bożym, i dlatego było życiem w wewnętrznej prawdzie i wolności, 
w prawdziwości i prostocie. Cała głębia i przestrzeń, ukryte za prostym sposobem życia, 
pozostawały ukryte przed światem (zob. 1 Kor 2, 6-10 i J 10, 10). 
 Jezus podkreśla przy różnych okazjach, iż chodzi o to, by żyć prawdziwie, w 
wewnętrznej prawdzie i dobroci przed Bogiem i ludźmi. Postawę tę podkreśla, mówiąc o 
dawaniu jałmużny (Mt 6, 3-4), poście (Mt 6, 16-18) i modlitwie (Mt 6, 5-6). 
Podsumowaniem jest lapidarne stwierdzenie Jezusa: „A Ojciec, który widzi w ukryciu, 
odda tobie”. 
  W różnych obrazach i przypowieściach o królestwie Bożym, Jezus wskazuje na 
wewnętrzną siłę wiary: mówi o zakopanym w roli skarbie (Mt 13, 44-46), o wewnętrznej 
sile ziarna (Mt 4, 26-27), o ziarnie gorczycy (Mk 4, 31-32), o winorośli (J 15, 4). W ten 
sposób Jezus z Nazaretu poprzez swoje słowo i przykład naucza, iż to, co prawdziwie 
wielkie, dojrzewa zazwyczaj w ciszy i pokorze. Mądrość Boża nie czyni hałasu. „To co 
najistotniejsze jest niewidoczne dla oczu. Tylko sercem można dobrze widzieć” (A. Saint 
Exupery). Jezus żył w ten sposób, w pokorze i bez fałszywych pozorów, dlatego też mógł 
być odważny i otwarty, pełen Mądrości i mocy (J 18, 20).  
 
 W naszej codzienności często spotykamy się z zupełnie innymi ocenami i 
całkowicie odmienną mentalnością 
 
 W naszych czasach bardzo podkreśla się to, co zewnętrzne. I nierzadko kryje się 
za tym powierzchowność i płycizna, pozór, pragnienie władzy, uznania i posiadania, 
przesadne podkreślanie sukcesu i wydajności, fałszywa chluba i pycha. 
 
Także w nas samych odnajdujemy tego typu myślenie i pokusę. 

 Czasami jesteśmy próżni i chcemy uchodzić za lepszych od innych (Łk 22, 24). 
 Kładziemy nacisk na to, byśmy byli chwaleni i honorowani (Mt 23, 6). 
 Chcemy, aby nasza sprawiedliwość była uznana przez innych (Mt 6, 1-5). 
 Często, zamiast służyć, chcemy panować (Mt 20, 25-28). 

 
 
 Życie, które prowadził Jezus wraz z Maryją i Józefem w Nazarecie, jest szkołą 
poznania Boga, prawdy i życiowej mądrości. Jesteśmy zaproszeni, by wstąpić do tej 
szkoły i uczyć się, jak być wewnętrznie przejrzystymi i czystymi, jak Jezusa i każdego 
człowieka traktować poważnie. 
 
 O dorastającym Jezusie czytamy, że siedział w świątyni wśród uczonych, słuchał 
ich i zadawał pytania (Łk 2, 46). 
 
Traktował ludzi poważnie.  
 Słuchał ich i nikim nie pogardzał, nikogo nie wyśmiewał, nie czynił tego także w 
skrytości, w swoim wnętrzu. Obdarzał każdego człowieka szacunkiem i respektem. Czyż 
nie powinno to być istotną  cnotą każdego z nas? 
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 Gdy traktujemy każdego człowieka poważnie i spotykamy go z szacunkiem, wtedy 
otwiera się droga do ludzkich serc, szczególnie do tych, które są daleko od Boga. 
 W „Nazarecie” uczymy się dorastania, dojrzewania w duchu wzajemnego 
szacunku, patrzenia na każdego człowieka oczyma Jezusa i kochania go sercem Jezusa. 
Oto mądrość cichego, w Bogu ukrytego życia w Nazarecie: ścisły związek ze świętą, cichą 
rzeczywistością Boga. 
 
3.3. Pytania do pracy w grupach: 
 

1. Co mówią mi myśli zawarte w impulsie „Mądrość cichego, ukrytego w Bogu życia 
w Nazarecie?”. 

2. Co z naszej duchowości jako MSF moglibyśmy (przy całej skromności) zaoferować 
Kościołowi? 

3. Co mówi mi następujący tekst: „Nazaret to pewien sposób traktowania innych z 
szacunkiem, to uważne słuchanie ich, bez pragnienia ich zmiany; to pewien 
sposób przebywania z nimi, bez pragnienia czegokolwiek innego, jak tylko 
tego, by okazać im tyle miłości, ile możliwe” (Br. Antoine). 

4. Do mojego osobistego rachunku sumienia: 
- Czy i jak staram się doprowadzić do tego, by moja codzienność dotknęła 

rzeczywistości Bożej? 
- Jak wygląda mój szacunek i życzliwość wobec „małych”? 
- Czy przyczyniam się do dobrej atmosfery w mojej wspólnocie, czy też 

jestem przyczyną sytuacji trudnych, obciążających i zakłócających życie 
wspólne?  

 
 
3.4. Medytacja obrazu Świętej Rodziny (Simone Martini, Liverpool) 
 

Już pierwsze spojrzenie na ten obraz (ikona nr 2) mówi nam, iż malarz pragnął 

przedstawić sytuację napięcia wewnątrz Świętej Rodziny. Jest ono widoczne w 

postawach ciała poszczególnych osób. Napięcie to wydaje się koncentrować szczególnie 

w postaci świętego Józefa. Stoi on miedzy Maryją a Jezusem. Jego głowa skłania się z 

zatroskaną miną ku Jezusowi. Jego tułów skłania się ku Maryi, a ręka wskazuje na Nią.  

 Młody Jezus stoi wyprostowany w lekkim rozkroku, niemalże nieruchomo. Jego 

ręce są skrzyżowane na piersiach. Mocno przyciska do tułowia księgę. Postawa Jezusa 

zdaje się wskazywać na pragnienie oddzielenia się, na obronę i sprzeciw, na zamknięcie 

się. Jego spojrzenie biegnie w dal, ponad Maryją. Maryja siedzi nieco niżej w swobodnej 

postawie, na zwykłym krześle. Ona wyciąga w kierunku Jezusa swoją prawą rękę i dłoń 

w zapraszającym, niemalże błagalnym geście, podczas gdy Jej lewa ręka dzierży Księgę 

Pisma. 

 Zapewne było zamiarem artysty, by zawrzeć w obrazie to, iż w tej rodzinie istnieje 

pewien podstawowy konflikt. 

 Obie księgi, ta w ręce Jezusa i ta w ręce Maryi, wskazują, iż to napięcie, konflikt 

koncentruje się wokół Pisma świętego, czyli Tory, świętego Prawa narodu żydowskiego. 

I oto pojawia się Nowy Mojżesz, dorastający Prawodawca nowego, drugiego Przymierza: 

Jezus Chrystus. 
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 Józef, na którym według żydowskiego zwyczaju ciążył obowiązek religijnego 

pouczenia i wprowadzenia dziecka w Pismo święte, wydaje się mieć problemy z młodym 

Jezusem. Jego zatroskany wzrok spoczywa na Jezusie. Józef przyprowadza Jezusa do 

Matki, oczekując być może, iż wykorzysta Ona swój wpływ na Młodzieńca. Jednak ten  

młody Jezus, który niemalże krnąbrnie i odpychająco krzyżuje ramiona na piersi, nie 

ułatwia Rodzicom zadania. Ich wysiłkom wprowadzenia Go w prawa Starego Przymierza, 

przeciwstawia On swoje własne poglądy dotyczące Boga, swego Ojca. 

 Obraz pragnie zapewne przedstawić fakt, iż młody Jezus już bardzo wcześnie 

idzie własną drogą i daje posłuch innemu głosowi, głosowi Ojca w niebie. To samo 

pokazuje nam biblijna scena w świątyni w Jerozolimie. Matka pyta Jezusa: „Synu, jak 

mogłeś nam to uczynić? Ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy ciebie” (Łk 2, 41-52). 

 To, co Jezus w czasie swojej publicznej działalności będzie mówił o Bogu, swoim 

Ojcu w niebie i o Bożym Królestwie, stoi nierzadko w kontraście do tradycyjnej 

żydowskiej wiary i tradycji. Dojrzewało to i krystalizowało się zapewne w Jego latach 

dziecięcych i młodzieńczych. I chyba coraz bardziej przysparzało to troski Jego rodzicom. 

Być może nie obyło się bez napięć, spowodowanych głównie Jego rozumieniem Boga, 

Prawa i żydowskiej tradycji.  

 Malarzowi chodziło zatem o ukazanie w obrazie, iż dojrzewanie i dorastanie 

Jezusa nie obyło się bez konfliktów i napięć. Pojawiały się spory z ludźmi, z którymi 

łączyła Go najgłębsza miłość, z Jego rodzicami. Różne, a nawet całkowicie 

przeciwstawne, rozumienie Boga, wiary i tradycji, należy do codzienności także 

dzisiejszych rodzin. Maryja i Józef musieli zapewne znieść wiele trosk i kłopotów, dopóki 

nie dostrzegli, że to sam Bóg mówi przez ich Syna. 

 Ta naznaczona konfliktem rodzina jest przedstawiona na złotym tle. To złote tło 

symbolizuje to, co święte, niebiańskie: Bóg jest także tutaj obecny i także tutaj działa. 

 Wiele naszych współczesnych rodzin przeżywa fakt, iż ich dzieci idą własnymi, 

odmiennymi drogami. Muszą przeżywać sytuacje, gdy dorastające dzieci ostro odcinają 

się od wiary rodziców i ich religijnych poglądów. Obraz Świętej Rodziny mógłby takim 

rodzicom dodać  otuchy, by mogli ten czas rozwoju i kryzysów kształtować na zaufaniu 

Świętej Rodzinie. 

 Ten obraz Świętej Rodziny może także naszym wspólnotom zakonnym 

powiedzieć coś ważnego o naszym codziennym wspólnym życiu. Może on nam 

przypomnieć, iż harmonii i zgody nie można szukać za wszelką cenę. Także różnice zdań 

posiadają swoją wartość i nie powinny być tłumione. Napięcia i konflikty są częścią 

naszego życia i naszej codzienności. Także w nich może być obecny i działać Bóg. To, co 

jest ważne, to szacunek i prawość wobec innych. Trzeba przyjąć to, iż drugi człowiek 

jest inny. Z wielkim szacunkiem należy uznać, iż Bóg prowadzi każdego z nas jego własną 

drogą. Prawdziwe wzajemne uznanie i miłość nie tłumią odmienności drugich, ale starają 

się pomóc w przynoszeniu  owoców. Jest to często męczące i trudne. Każde dorastanie 

i dojrzewanie musi być umocnione i utrwalone poprzez różne zawieruchy.  

 Jakie są moje doświadczenia w tej dziedzinie? Harmonia i chwile konfliktów...... 

Konflikty muszą być przeżywane w prawości i szacunku, w postawie respektu i miłości. 
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Celem jest pojednanie, jednak na drodze ku niemu pojawia się czasami agresja, gdyż 

sytuacja wymaga wyjaśnienia. 

 Jak radzimy sobie z konfliktami w naszych wspólnotach? (konflikty – jasność 
która nie niszczy). Czy istnieje w naszych wspólnotach coś takiego jak „kultura 
sporu”? 

 Czy mam odwagę, by w codzienności inicjować kroki ku pojednaniu? 
Pojednaniu trzeba przygotować drogę. 

 Potrzebna jest, pochodząca z wiary, atmosfera braterstwa i otwartości. 
 

Wierzę, iż ta problematyka ma coś wspólnego z Tajemnicą Wcielenia. Chrystus 

wkroczył w naszą ludzką rzeczywistość. On nie obawiał się konfliktów i sporów ze 

względu na prawdę i miłość. Ponad wszystkim stała wola Boża i Jego prawo Miłości (złote 

tło na omawianym obrazie). 

 

3.5. Homilia w czasie Eucharystii (Łk 2, 22-40) 

Pragnę z dzisiejszej Ewangelii wydobyć słowo, które na pierwszy rzut oka wydaje 

się być drugorzędne i nieistotne, które jednak wiele mówi o Świętej Rodzinie Jezusa, 

Maryi i Józefa. Mam na myśli słowo „Nazaret”. Na początku Ewangelii czytamy, iż rodzice 

Jezusa „przynieśli Dziecię do Jerozolimy, by je przedstawić (ofiarować) Panu”. Natomiast 

na końcu tego fragmentu Ewangelii czytamy: „Gdy Jego rodzice wypełnili wszystko, co 

było przepisane Prawem, wrócili do Galilei, do ich miasta Nazaret”.  

Oznacza to, iż zeszli z Jerozolimy, z miasta na górze, do Nazaretu, do swojej 

codzienności. Tam Syn Boży żył około trzydziestu lat (Łk 3, 23) jako rzemieślnik, w 

prostocie rodziny, wraz z Maryją i Józefem.  

Z Jerozolimy zeszli do Nazaretu, do niewielkiego, mało ważnego miasteczka. W 

opisie powołania Apostołów słyszymy Filipa, który mówi do Natanaela: „Znaleźliśmy 

Tego, o którym mówił Mojżesz w Prawie i Prorocy: Jezusa z Nazaretu”. Na to 

odpowiedział Natanael: „Z Nazaretu? Czyż może być coś dobrego z Nazaretu?” 

Także później, w czasie publicznej działalności Jezusa, był On określany jako 

Prorok z Nazaretu (Mt 21, 11). To nie był szczególny „znak jakości”. Nawet pierwsi 

chrześcijanie byli pogardliwie określani nazwą tej mało istotnej mieściny jako 

„Nazarejczycy”. 

Można zapytać: Dlaczego Syn Boży chciał spędzić większość swojego życia w 

codzienności Nazaretu, w prostej rodzinie, jako rzemieślnik, wśród trosk skromnego 

codziennego życia? Dlaczego Bóg wkracza w taką ciasnotę, w takie ubóstwo i poniżenie? 

Wydaje mi się, iż wolno mi odpowiedzieć: Jezus spędził większą część swojego 

życia w Nazarecie, aby być blisko nas w naszej codzienności. Właśnie tutaj Bóg pragnie 

być obecny. Drogi Boże prowadzą poprzez nasze codzienne życie. Mądrość Boża nie czyni 

hałasu. To, co naprawdę istotne i wielkie, dojrzewa w ciszy.  

Te trzydzieści lat spędzone przez Jezusa w ukryciu Nazaretu, razem z Maryją i 

Józefem pokazują nam, iż codzienność jest tym miejscem, w którym Bóg pragnie być 
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blisko nas. To właśnie mówi mi słowo „Nazaret”. Jest rzeczą bardzo istotną, byśmy wśród 

naszych codziennych zajęć i prac zwracali uwagę na nie narzucające się ślady Boga i 

abyśmy patrzyli na życie i rozumieli je w Świetle Bożym.  

 Pewne opowiadanie ze wschodniej Afryki pragnie nam uwydatnić, w jaki sposób 

Bóg idzie z nami w naszej codzienności, obecny w ukryciu, cichy, nie narzucający się, ale 

także zapraszający nas, byśmy zrobili Mu miejsce w naszych sercach, w naszym 

działaniu. Opowiadanie to nosi tytuł „Gdzie mieszka Bóg. Gdzie można Go znaleźć?”. Tym 

właśnie opowiadaniem pragnę zakończyć tę homilię: 

„John żył w pewnej dolinie we wschodniej Afryce. Był pobożnym chrześcijaninem, 

regularnie się modlił i dbał o biednych. Jednak ludzie w jego dolinie kłócili się, byli pełni 

zazdrości i skorzy do sporów i waśni. John pomyślał: Tutaj nigdy nie znajdę Boga – i 

wyruszył w drogę, aby Go szukać. Pewnego dnia dostrzegł na horyzoncie wysoką, 

majestatyczną górę, sięgającą aż do chmur. I wtedy John poczuł pewność: Tam w górze 

musi mieszkać Bóg!. Podczas mozolnej wspinaczki spotkał pewnego wędrowca, który 

powiedział mu, iż jest właśnie w drodze do doliny, do ludzi, którzy są tam w dole. John 

zdziwił się bardzo. Wreszcie zmęczony i wycieńczony dotarł do wierzchołka. Jednak na 

szczycie, wysoko w górze poczuł się bardzo samotnie i zawołał z całych sił: Boże, gdzie 

jesteś? Nagle pojawił się obok stary Mędrzec, jakby anioł i rzekł: Przykro mi, Boga tu nie 

ma. Ale przecież musiałeś go spotkać. On udał się w drogę do doliny, aby tam żyć razem 

z ludźmi”.     
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Dzień IV 

W tajemnicy Wcielenia Chrystus objawia się jako Syn Boży,  

jako centrum, które wszystko spaja 

dwunastoletni Jezus w jerozolimskiej świątyni 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Impulsy do rozmyślania z duchowości MSF 
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 Czytanie: Tt 2, 11-14 
 
 Jedność Świętej Rodziny w Bogu „jest dla naszej rodziny zakonnej wezwaniem 
do braterskiej jedności, do ludzkiej otwartości i gościnności, ale jednocześnie jedność ta 
jest zadaniem, by wszystkich ludzi zgromadzić w jedną rodzinę Bożą” (Konstytucje, nr 
5). 
 
 Założyciel nakazuje swoim naśladowcom „misjonarską gościnność”, gdy w 
pierwszych Konstytucjach z r. 1895, w numerze 690, pisze: „Miłość członków Instytutu 
Świętej Rodziny obejmuje grzeszników, nawet niewierzących, których pragnie 
ewangelizować. W oczekiwaniu na to, mają oni udział we wszystkich modlitwach 
instytutu”. 
 
 W szkole Świętej Rodziny uczymy się, iż szczęście nie leży w zewnętrznych 
bogactwach ani w sukcesach, czy światowych godnościach, lecz w jedności serc. Ona 
wyrasta z cnoty, ze wzajemnego szacunku i miłości” (J. Berthier, Le Culte..., s. 196). 
 
 “Święta Rodzina stanowi doskonały wzór każdej wspólnoty zakonnej. Jest 
symbolem jedności serc, wzajemnego zrozumienia, posłuszeństwa oraz ogołocenia 
siebie dla dobra innych.” (J. Berthier, l’Oeuvre, s. 40; zob. Konstytucje 1985, nr 32). 
 
 „Maryja i Józef przechodzą w życiu przez doświadczenia.... Modlą się wspólnie, 
wspólnie pracują, wspólnie cierpią; wspólnie też uwielbiają Boga za dary, które im daje” 
(J. Berthier, Le Culte et l’Imitation de la Sainte Famille, s. 196). 
 
 Rodzina z Nazaretu jest ziarnem siewnym Rodziny Bożej.  
 Święta Rodzina jest symbolem Kościoła (zob. 1 Tm 3, 15; LG 28, 56, GS 40). 
 Maryja i Józef, poprzez ich jedność z Chrystusem, uczestniczą w niepowtarzalny 
sposób w Bożym planie zbawienia. 
 
 
4.2. Impuls poranny - Familiaritas 
 Dz 2, 42-47 
 
 My, Misjonarze Świętej Rodziny chętnie określamy nasze Zgromadzenie jako 
rodzinę zakonną. 
 
 W pojęciu „rodzina zakonna” pobrzmiewa to, co wyraża łacińskie pojęcie 
„familiaritas”, a mianowicie: „rodzina zawiera w sobie przyjaźń, zaufanie”. Ta treść 
pokazuje jasno, że rodzina zakonna to coś więcej, niż tylko wspólne mieszkanie, jedzenie 
i picie. Nasze Konstytucje mówią: 
„Poprzez życie w braterskiej wspólnocie stanowimy formę chrześcijańskiej wspólnoty” (K 
31). „Wspólnota braci jest dla nas domem, w którym traktujemy się z szacunkiem i 
miłością. Jednocześnie stanowi ona źródło inspiracji apostolskiej” (K 34). 
 
 Pierwotna Wspólnota Jerozolimska stanowi idealny obraz każdej chrześcijańskiej 
wspólnoty. 
 
 Należeć do wspólnoty życia konsekrowanego jest darem, ale także wielkim 
wyzwaniem, gdyż wspólnota zakonna nie jest wspólnotą doskonałą, całkowicie 
dopełnioną. Ciągłym zadaniem jest zaangażowanie w to, by pielęgnować jedność, 
braterstwo, rodzinność. To jest istotne dla nas samych, ale także dla wspólnot lokalnych 
i rodzin (DG 010), dla których zostaliśmy postawieni.  
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 Właśnie my, Misjonarze Świętej Rodziny, powinniśmy własnym przykładem 
pokazać, iż ludzkie napięcia, które ciągle na nowo się pojawiają, nie muszą prowadzić do 
zatwardziałości i rozkładu, i że konflikty mogą być rozwiązywane poprzez wiarę i 
modlitwę, w duchu cierpliwości i dialogu. Napięcia nie powinny być zakrywane czy też 
wypierane, ale powinny zostać rozwiązane we wzajemnej życzliwości i w wierze. 
 
 Ks. Berthier zachęca nas, abyśmy nigdy nie zapominali i nie zaprzestali ćwiczenia 
się w miłości Boga i bliźniego.   
 
 W pierwszych Konstytucjach z 1895 r. ks. Berthier wypowiada się programowo i 
mówi o swoich duchowych synach: „Niech nigdy nie zapominają, iż ponad wszelkimi 
Konstytucjami stoi wzajemny szacunek i miłość, i że wszystkie przepisy, wszelkie śluby 
mają na celu rozwój w duszach miłości do Boga i bliźniego. Dlatego niech uczynią 
wszystko, aby wzajemnie uprzedzać się w okazywaniu czci, być jednym sercem i jedną 
duszą, pomagać sobie wzajemnie w pracy, pocieszać się w trudach życia i wzajemnie się 
budować” (Konstytucje z 1895 r., nr 15; zob. też Konstytucje z  1985 r., Przedmowa). 
 Jako posłowie do naszych Konstytucji, a także jako pewne streszczenie całości, 
znajdujemy w pierwszych konstytucjach, w numerze 683, następujące słowa: „Miłość 
jest wypełnieniem prawa (Rz 13, 10; zob. Gal 5, 14). Celem prawa jest miłość: Rady 
naszego Pana, Konstytucje, wierne wypełnianie naszych zadań mają na celu dążenie do 
doskonałości, to znaczy do miłości”.  
 Również w wielu innych miejscach Ks. Berthier podkreśla, że miłość zawsze musi 
mieć pierwszeństwo. 
 
 Pismo Święte uczy nas, iż nie zewnętrzne prawo, ale Duch ożywia. Dlatego nasze 
życie zakonne musi być naznaczone Duchem Miłości, musi być po ludzku normalne i 
religijnie zdrowe, kierowane sercem, umysłem i wolą. 
 
 Gdy rozważamy różne wypowiedzi naszych Konstytucji, dotyczące życia 
wspólnego, dostrzegamy, że istotne dla życia rodziny zakonnej są następujące elementy: 
 

 Nasza rodzina zakonna jest ożywiana i podtrzymywana ostatecznie nie przez 
zasady prawne i mnogość przepisów, lecz przez ducha braterstwa i przez 
ducha wiary. Wiara i miłość braterska pomagają nam  kształtować wspólnoty 
w Duchu Chrystusa. 

 Życie wspólne potrzebuje prawdziwie ludzkiej ale też zdrowej religijnie podstawy. 
Kto pozytywnie przyczynia się do budowania wspólnoty, ten także przyjmie z 
wdzięcznością pomoc wspólnoty; kto jednak poszukuje jedynie własnego 
bezpieczeństwa i wygody, ten będzie rozczarowany. Kto wielkodusznie daje, 
zostanie ubogacony. 

 Miłość braterska jest czymś więcej, niż spontanicznym poczuciem sympatii. Musi 
być ona pielęgnowana sercem, umysłem i wolą. To wymaga wysiłku, by ciągle 
na nowo starać się akceptować i rozumieć współbrata. Dlatego też ks. 
Berthier, w odniesieniu do życia wspólnego, wymienia na pierwszym miejscu 
wzajemny szacunek, a dopiero później miłość, aby podkreślić, że miłość może 
dojrzewać tylko tam, gdzie ktoś pragnie rzeczywiście zrozumieć i 
zaakceptować drugiego. 

 
 Życie wspólnotowe domaga się ofiary i gotowości do niesienia krzyża, domaga 
się przede wszystkim szacunku i miłości, nawracania się i gotowości do pojednania. 

 
 Nasz Założyciel, wskazując na Świętą Rodzinę, nazywa ją „doskonałym wzorem  
jedności serc, wzajemnego zrozumienia, posłuszeństwa i ogołocenia dla dobra drugich” 
(K 32). Życie rodziny z Nazaretu nie było wolne od konfliktów. To właśnie postawa wiary 
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i gotowość do pełnienia we wszystkim woli Ojca pozwalały ostatecznie odnaleźć to, co 
prawe. To właśnie była wiara, która działa przez miłość (Gal 5,6). Dlatego też odnowione 
Konstytucje z 1985 r. stawiają przed nami wzór św. Rodziny w następujący sposób: 
„Członkowie Świętej Rodziny kształtują nasze misjonarskie życie i działanie poprzez ich 
wspólne wsłuchiwanie się w wolę Bożą i poprzez udzielanie sobie wzajemnie swoich 
darów”. 
 Ich jedność w Bogu jest dla naszej rodziny zakonnej wezwaniem do braterskiej 
jedności, do ludzkiej otwartości i gościnności, jednocześnie jednak jest ona zadaniem, 
zmierzającym do zjednoczenia wszystkich ludzi w jedną rodzinę Ojca” (K 5). 
 
Uwagi: 

- Dla pogłębienia można przeczytać J 17, 20-26; 
- Zob. też Dokument Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego „Congregavit nos in 

unum Christi amor” z 1994 r. 
 
 
4.3. Pytania do spotkania w grupach: 
 

1. Które myśli w impulsie „Familiaritas” wydają mi się być istotne? 
 
2. Co mówi mi następujące zdanie: „Nazaret jest miejscem komunikacji, 

wsłuchiwania się w drugiego, miejscem, w którym Słowo jest podawane dalej 
w zwyczajnej rozmowie ludzi”? (Br. Antoine). 

 
3. Nasze Konstytucje mówią w nr 5: 

 Jedność Świętej Rodziny polega na: 
o wspólnym wsłuchiwaniu się w wolę Bożą, 
o dawaniu drugim swoich darów, 
o misjonarskiej gościnności. 

 
Co te zdania dla mnie znaczą? 

 

 

4.4. Medytacja Ikony Świętej Rodziny jako obrazu Bożego udzielania się i 
ludzkiej odpowiedzi 

 

a) Medytacja ikony 

Poszcząc i modląc się ikonę tę (ikona nr 3) napisał pewien chrześcijanin, członek 

Kościoła prawosławnego z Kanady. Ikona została zamówiona przez Misjonarzy Świętej 

Rodziny. Na jej odwrocie widnieje inskrypcja. Pisał pisarz ikon, G. K. Schlijper w Toronto 

w roku 1987. To jest klasyczne wyrażenie: ikony nie są malowane, ale „pisane”, tak jak 

pisana jest teologia. Teologii nie uprawia się według własnego „widzi mi się” i własnej 

fantazji, ale według  Objawienia i tradycji Kościoła. Tak też jest z pisaniem ikon.  

Motyw tej ikony Świętej Rodziny nie w pełni odpowiada surowej tradycji 

ikonograficznej bizantyńsko-słowiańskiego obszaru chrześcijaństwa. W klasycznej 

ikonografii Jezus, Maryja i Józef nigdy nie są przedstawiani jako wspólnota rodzinna. 

Wszystkie trzy Osoby pojawiają się razem jedynie na ikonach upamiętniających 

tajemnice odkupienia, na ikonach obrazujących święto Narodzenia Pańskiego, 
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ogłoszenie Narodzenia pasterzom, hołdu trzech mędrców, rzadko na ikonach 

przedstawiających ucieczkę do Egiptu; czasami także na ikonach na święto ofiarowania 

w świątyni i spotkania z Symeonem i Anną i wreszcie na ikonach odnalezienia 

dwunastoletniego Jezusa przez Józefa i Maryi w świątyni. 

Ikonie Świętej Rodziny, znajdującej się w domu Berthiera w Mainz, przyświeca nowa, 

współczesna idea. Pragnie ona być symbolem wspólnoty rodzinnej oraz symbolem 

wspólnoty Kościoła, Ludu i Rodziny Bożej, ukrytej pod opieką Boga, zgodnie z 

zapowiedzią z Pwt 7, 6. 8-9 (w tle stoi Jahwe i Jego święte Przymierze, niezłomna 

wierność Boga): 

„Ty bowiem jesteś narodem poświęconym twojemu Bogu, Jahwe. Ciebie wybrał Bóg 

Twój, Jahwe, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem 

będącym Jego szczególną własnością.... Ponieważ Jahwe was umiłował, chce On 

dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił 

was z domu niewoli z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Jahwe, twój Bóg, 

jest Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia 

względem tych, którzy Go kochają i strzegą Jego praw”.  

Ta ikona jest zatem obrazem Boga, który zachowuje wierność przymierzu ze swoim 

ludem! 

Ikona Świętej Rodziny pragnie być symbolem wierności Boga, wierności Jego 

obietnicom. Pragnie ona przekazać duchowe treści, posługując się przy tym symboliką, 

szczególnie symboliką kolorów: purpurowa szata Kobiety symbolizuje bogactwo serca 

(zob. Mt 5, 8). Bardziej ziemisty kolor szaty Mężczyzny wskazuje na czyn, na wysiłek 

dnia powszedniego. Obydwa te aspekty należą do życia. Między tymi kolorami widać 

kolor granatowy, symbol wiary, która całości nadaje głębię. Syn jest ubrany w lśniąco 

białą szatę, gdyż jest On Odblaskiem odwiecznego Ojca. Inskrypcja w krzyżu aureoli 

wyraża to całkiem jasno: On jest Odwiecznie Egzystującym, który jest – dla wszystkich 

(zob. Wj 3, 14). Prawa dłoń podnosi się do błogosławieństwa w geście 

charakterystycznym dla rytu bizantyńskiego. Ubiór diakona określa Go jako sługę Bożego 

(Iz 42, 1-9), jako Sługę Zbawienia. 

Pisarz tej ikony kładł wielki nacisk na wyraz twarzy świętych Osób, gdyż w nim 

odzwierciedla się obecność Bożego Ducha, poznanie i mądrość. Twarze mają zatem 

wielkie symboliczne znaczenie. 

Spojrzenie Maryi mówi, iż zachowuje Ona w sercu to, co zapowiedział Gabriel i 

prorokował Symeon (Łk 1 i 2). Spojrzenie Józefa wskazuje, że jest On mężem 

sprawiedliwym, mężem wiary i czynu, który wyrusza jak Abraham, aby czynić to, co mu 

Pan polecił (Mt 1, 19. 24; Rz 4). 

Istotne jest także ułożenie dłoni trzech Osób. One są blisko siebie, dotykają się, ale 

bardzo delikatnie. Wskazuje to na znaczenie zarówno bliskości, jak i dystansu. Nie ma 

między nimi chłodnego dystansu, ale też nie ma zaborczej bliskości. Każda z trzech Osób 

ma swoje własne życie, własną godność i osobiste powołanie. Mimo wzajemnego 

zwrócenia się ku sobie, pozostaje „przestrzeń do swobodnego oddychania”. Tylko w ten 

sposób może istnieć zdrowa, zgodna wspólnota, odpowiadająca porządkowi stworzenia. 
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Ta ikona nie jest idyllą, ale obrazem wzajemnego stosunku, nie pozbawionego 

napięcia między osobą i wspólnotą, ale także jest ona symbolem uporządkowanej miłości 

własnej, która jest zgodna z miłością Boga i bliźniego. Istnieje w niej przestrzeń na 

osobisty rozwój i wyczucie wspólnoty, na kulturę sporu i pojednania. W takim klimacie 

człowiek może wzrastać i dojrzewać: jeden dzięki drugiemu, ale też jeden wraz z drugim. 

Praźródłem zaś wszystkiego jest Boża miłość i wierność. 

 

b) Objaśnienie ikony Świętej Rodziny w kontekście naszej codzienności i naszego 

powołania jako MSF 

 Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa nie stanowi dla nas bezpośredniego źródła 

wskazówek dla naszego apostolatu rodzin, nie daje też odpowiedzi na pytania o strukturę 

rodziny w naszych czasach, bądź też na pytania o socjologiczne znaczenie rodziny dla 

dzisiejszego społeczeństwa. Święta Rodzina z Nazaretu nie powie nam również 

bezpośrednio, jak ma wyglądać współczesne wychowanie dzieci.  

 A mimo to ta ikona mówi nam coś bardzo ważnego: Święta Rodzina nie jest ani 

małostkowym przykładem cnót, ani rodzinną idyllą, lecz obrazem Rodziny, która została 

wybrana i powołana przez Boga do pełnienia Jego służby. Jest Ona żywym znakiem woli 

Bożej i Bożych dróg odkupienia, jest znakiem życia z wiary, które pragnie być kierowane 

wolą Bożą.   

 Ta ikona pozwala mi lepiej zrozumieć moje powołanie: Bóg powołuje mnie, 

właśnie mnie osobiście. On powołuje mnie do miłości i oczekuje na odpowiedź miłości. 

Bóg wierny tęskni za moją wiernością. Jestem powołany, by być w Jego bliskości i by 

stać się podobnym do Niego. Jestem powołany do wspólnoty. To wszystko nie odbywa 

się spektakularnie, ale w ciszy, wśród moich codziennych zajęć. To jest droga do 

świętości, droga Świętej Rodziny z Nazaretu. 

 Święta Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa jest ikoną, na podstawie której możemy 

odczytać, co oznacza dla nas wspólnota Kościoła i kościelne powołanie: nie jest to 

zamknięta w sobie idylla! Ta Rodzina pozwala się wezwać do wyjścia, do exodusu w 

wierze i w zaufaniu. Ona służy dziełu odkupienia. W codzienności świadczy o bliskości 

Boga. 

 Jezus, Maryja i Józef szli drogą swojego życia wspólnie i wspólnie też wzrastali w 

obliczu Boga (Łk 2, 41-52): jeden z drugim i jeden poprzez drugiego. Do naśladowania 

przynależy communio, wspólnota, familiaritas. To, co decydujące w przykładzie życia 

świętej Rodziny trzeba widzieć w fakcie, iż to właśnie wiara była siłą kształtującą życie. 

Zaufanie wobec obietnic Bożych oraz gotowość do pełnienia woli Bożej, pozwalały tej 

Rodzinie czynić dobro. To właśnie jest wiara, która działa przez miłość (Gal 5, 

6). 

  

4.5. Homilia w czasie Eucharystii – Święta Rodzina – Rodzina Boża  (Kol 3, 

12-17; Łk 8, 19-21) 
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Podsumowaniem dzisiejszej Ewangelii jest jej ostatnie zdanie: „Moją matką i 

moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”. To jest właśnie Boża 

Rodzina w znaczeniu biblijnym: ci, którzy słuchają i wypełniają Boże słowo. „Krewnym 

Jezusa” nie można się stać przez pochodzenie. Jego krewni musieli dopiero uczyć się tej 

prawdy: nie przez więzy krwi, ale też nie przez przynależność do zgromadzenia 

zakonnego jesteśmy „krewnymi Jezusa”. Wspólnota z Jezusem jest zakorzeniona w woli 

Bożej. 

 Jedno jest tu ważne i decydujące. Czytanie z Uroczystości Świętej Rodziny, które 

przed chwilą słyszeliśmy, mówi nam to wyraźnie: pierwszą rzeczą nie są dokonania. 

Pierwszą rzeczą jest Boże wybranie, Boża łaska! Już w pierwszym zdaniu czytania 

znajdujemy wskazówkę: „Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani.....”. Podstawową 

sprawą jest obietnica zbawienia. Nie słyszymy niczego w rodzaju „musisz!” lub 

„powinieneś!” Na początku naszej drogi życia i wiary stoi Łaska Boża, Jego wybranie, 

Jego Miłość: „Jesteście....umiłowani”. W Ewangelii według św. Jana znajdujemy podobną 

wypowiedź. Jezus mówi: „Nie nazywam was już sługami, gdyż sługa nie wie ci czyni Pan 

jego. Raczej nazwałem was przyjaciółmi” (J 15, 15). 

 Na początku naszego powołania stoi inicjatywa Boga i Jego pragnienie zbawienia. 

Stąd pochodzi zaproszenie, aby żyć tak, „jak przystoi świętym” (Ef 5, 3). Pismo święte 

mówi dalej: „jako wybrańcy Boga, święci i umiłowani, przyobleczcie się w serdeczne 

miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość” (Kol 3, 12) i przynieście „owoce 

Ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 

opanowanie” (Gal 5, 22). To są cnoty, które odnoszą się do naszego codziennego życia 

i do naszych relacji z bliźnimi. 

 Przestrzenią, w której się sprawdzamy, jest przede wszystkim nasza wspólnota 

zakonna (domowa). Miejscem mojego sprawdzenia się są moje normalne, polecone mi 

obowiązki, jest codzienność z jej drobiazgami: to jest Nazaret, nasz Nazaret! 

 I jeszcze ostatnia myśl, którą nam nasuwa czytanie biblijne tej Eucharystii: 

„Słowo Chrystusa niechaj w was przebywa z całym swym bogactwem. Z wszelką 

mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne 

ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko cokolwiek 

działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu 

przez Niego”. 

 To znaczy: patrzcie w górę, patrzcie na Boga! Nie patrzcie w dół na kurz drogi! 

Nie patrzcie na kamienie, o które się można potknąć, a które leżą wszędzie. Nie 

zapominajcie, by patrzeć wyżej, na Boga! 

 W tym patrzeniu Ojciec Berthier jest dla mnie wielkim wzorem. On myślał i działał 

po Bożemu. Był rzeczywiście mężem Bożym, mężem wiary i zaufania i właśnie dlatego 

mężem czynu! 

Nad domem nazaretańskim świeci słońce zbawienia, obietnica Boża: Jestem tutaj 

– dla was. Jestem obecny wśród was w ukryciu codzienności. Nie bójcie się! Idźcie swoją 

drogą jako Boża Rodzina. 
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Dzień 5 

 
Tajemnica Wcielenia w świetle Misterium Paschalnego 

(pierwsze wystąpienie Jezusa w synagodze w Nazarecie – zob. Łk 4, 14-21) 
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5.1. Impulsy do rozmyślania z duchowości MSF 
 Czytanie: Hbr 13, 1-8  
 
„Jezus, Maryja i Józef modlą się o nasze zbawienie. To jest ich ciągła troska. A my, którzy 
jesteśmy tak nędzni, tak bezsilni, tak obarczeni winą, czyż nie powinniśmy się także o to 
troszczyć? Nie zapominajmy: modlitwa jest wielkim narzędziem zbawienia. Nic nie jest 
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bardziej potrzebne dla chrześcijańskiego życia niż modlitwa.” (J. Berthier, Le Culte et 
l’Imitation de la Sainte Famille, s. 166) 
 
“Szczęśliwi są ci, którzy modlą się do Jezusa, Maryi i Józefa i w ten sposób zapewniają 
sobie ich opiekę. Jednakże stokrotnie szczęśliwsi są ci, którzy starają się naśladować 
Świętą Rodzinę. W tej boskiej szkole przechodzą oni od cnoty do cnoty, aż do oglądania 
Boga na Syjonie tj. w niebie.” (Tamże, s. 89) 
 
„Święta Rodzino, obdarz wszystkich, którzy oddają ci cześć twoją miłością do dusz, a 
będą oni przez głęboką modlitwę, przez dobry przykład, przez święte rady, przez pełen 
wiary wysiłek nawracać grzeszników i towarzyszyć umierającym, aby otworzyć im bramy 
nieba.” (Tamże, s. 235) 
 
„Święta Rodzina jest doskonałym wzorem ducha wzajemnego szacunku, posłuszeństwa, 
pobożności, pokory, pracowitości, ubóstwa i czystości, które mają cechować to dzieło (= 
MSF). Kogo łaska Boża do tego powołała, powinni troszczyć się o to, aby zostali 
przeniknięci tym duchem.” (K. 1895, nr 14; zob. DG 1985, nr 11). 
 
„W Świętej Rodzinie z Nazaretu odnajdujemy w doskonałym stopniu ducha, który 
odnawia i ożywia więź ludzi z Bogiem i miedzy sobą. Jesteśmy zaproszeni, abyśmy 
postrzegali i odnawiali naszą misjonarską służbę przed „obrazem” Świętej Rodziny.... 
Ponad wszelkimi regułami i zarządzeniami naszego Zgromadzenia stoi przykład Świętej 
Rodziny, pod której opiekę zostaliśmy powierzeni.“ (Przedmowa do Konstytucji)  
 
„Możemy być wdzięczni za ten wzór, za Jezusa, Maryję i Józefa, którym zostaliśmy w 
szczególny sposób poświęceni.” 
 
„Nasz „obraz” Świętej Rodziny nigdy nie jest dokończony; gdyż Święta Rodzina pragnie 
coraz wyraźniej zajaśnieć w naszym wspólnotach i naszych sercach. Nazaret pozostanie 
dla nas ciągle nowym wezwaniem i ciągle świeżym źródłem.” 
 
 
 
5.2. Medytacja ikony Świętej Rodziny (Altenhundem - Deesis) 
 
 Ikona, którą medytujemy, należy do typu „Deesis”: Chrystus w chwale 
zmartwychwstania; Maryja i Józef w postawie adoracji i modlitwy wstawienniczej. Ikona 
ta przypomina nam fragment z Listu do Hebrajczyków, w którym czytamy: „Nie mamy 
bowiem Arcykapłana, który nie mógłby współczuć w naszej słabości, ale doświadczonego 
we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy więc z ufnością 
do tronu łaski, abyśmy uzyskali zmiłowanie, łaskę i pomoc w odpowiednim czasie.” (Hbr 
4, 15-16) 
 Na tej ikonie widzimy Maryję i Józefa przy Tronie Łaski, w postawie uwielbienia i 
prośby. Ks. Berthier pisał: „Można powiedzieć z całą pewnością, iż Jezus, Maryja i Józef 
byli ‘prawdziwymi czcicielami w Duchu i w Prawdzie’.” (J. Berthier, Kult... s. 161; zob. J 
4, 19-26)  
 Jezus, Odblask chwały Ojca i Odbicie Jego Istoty (Hbr 1,3) trzyma w lewej ręce 
Księgę Życia. Jego Prawica błogosławi i posyła. Słyszymy Jego słowa: „Dana mi jest 
wszelka władza na niebie i na ziemi. Dlatego idźcie na cały świat i czyńcie uczniami 
wszystkie narody; udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Bądźcie pewni: oto ja jestem z wami aż do 
skończenia świata.” (Mt 28, 18b-20)  
 W ten sposób rozpoznajemy w tej ikonie nasze posłannictwo, polegające na tym, 
„by gromadzić wszystkich ludzi w jedną wielka rodzinę Ojca.” (K. 5). 
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  Ikona ta jest także symbolem tego, o co modlimy się w nieszporach święta 
Świętej Rodziny: „Chryste, Synu Boga żywego, ty obdarzyłeś Maryję i Józefa chwałą 
niebios...” Maryja i Józef uczestniczą w paschalnym zwycięstwie Pana. Rodzina staje się 
doskonała w chwale niebiańskiej. 
 
 
5.3. Zostaliśmy zawierzeni i poświęceni tej Rodzinie 
 
Trzy centralne wypowiedzi ks. Berthiera dotyczące Świętej Rodziny: 
 
a) Chrystus jest centrum 
 
„Jezus jest centrum i sercem Świętej Rodziny, tak jak jest On centrum Kościoła na ziemi 
i w niebie, centrum świata.” (J. Berthier, Le Culte..., s. 14) 
 
“Uroczystość Świętej Rodziny jest świętem naszego Pana. Jego celem jest oddanie czci 
Jego życiu ukrytemu, które prowadził razem z Józefem i Maryją.” (J. Berthier, Pretre, s. 
501). 
 
b) Teksty liturgiczne (Eucharystii i Liturgii Godzin) stanowią podstawowe źródło 

kultu Świętej Rodziny 
 
„Nic lepiej nie oddaje wiary Kościoła jak jego liturgiczne modlitwy. Dlatego też nic nie 
nadaje się lepiej do przekazania nam prawidłowych idei kultu Świętej Rodziny, niż 
zaaprobowana przez Kościół Msza (Uroczystość Świętej Rodziny) i Oficjum (Liturgia 
Godzin) ku czci Św. Rodziny.” (J. Berthier, Le Culte, s. 71) 
 
c) Gromadzić ukryte skarby przez modlitwę i medytację 
 
„Przyjdźcie przede wszystkim wy, którzy wstąpiliście do Instytutu Świętej Rodziny... 
Zostaliście zawierzeni opiece tej niebiańskiej Rodziny, w której wzrastał Boski 
Misjonarz, posłany przez Boga dla ratowania świata. Wzrastajcie jak Jezus w 
mądrości i w łasce u Boga i u ludzi, naśladując ukazany wam Boski wzór... 
Bądźcie przekonani – gdyż jest to pewna prawda – że wasza służba będzie tym bardziej 
owocna, im bardziej upodobnicie się do Świętej Rodziny poprzez ubóstwo, czystość i 
posłuszeństwo... 
Te przykłady Świętej Rodziny są wartościowym skarbem, który wam 
zawierzamy, jednak jest to skarb ukryty (zob. Mt 13, 44-46). Poprzez 
rozważanie musicie wniknąć w głębię i poznać wnętrze Jezusa, Maryi i Józefa, 
aby odkryć całe to bogactwo, które się w nim zawiera.  
Rozmyślajcie więc o tym, a znajdziecie w doskonałości (Świętej Rodziny) nie tylko te 
cnoty, na które wam zwracaliśmy uwagę, ale też wszystkie inne cnoty. One uczynią z 
was prawdziwych zakonników, świętych kapłanów, zdolnych do kształcenia innych, także 
– jeśli Bóg zechce – do kształcenia misjonarzy o apostolskich sercach.” (J. Berthier, Le 
Culte...., s. 314-315). 
 
 
 
5.4. Pytanie do rozmowy w grupach: 
 

Jakie myśli  
 

 z impulsu pt. porannego  
 z medytacji ikony 
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 z tekstu „Zostaliśmy zawierzeni i poświęceni tej rodzinie” 
 
pragnę zaadaptować do mojej codzienności: 

- do mojego osobistego życia i/lub 
- do mojej misjonarskiej służby. 

 
 
5.5. Homilia w czasie Eucharystii – „Bądź po prostu sobą” 

(Hbr 4, 12-16; Łk 9, 1-6) 

Uczniowie otrzymują nowe zadanie. Jezus posyła ich, daje im moc swego Ducha 
i swoją władzę. Oni są posłani, by wypędzać demony, by leczyć chorych i głosić Jego 
słowo. Jezus mówi do nich: „Nie bierzcie niczego ze sobą w drogę”. Czyż to nie jest 
przesadne wymaganie? Jak coś takiego może się udać? Jak mają oni obchodzić się z 
ludźmi, jak mają działać wśród nich, nie posiadając niezbędnych narzędzi? Co Jezus miał 
na myśli? 
 Przypuszczam, że Jezus chciał swoim uczniom – i nam dzisiaj – powiedzieć: „Gdy 
idziesz do ludzi, możesz porzucić niepotrzebne balasty i pozorne zabezpieczenia. Bądź 
po prostu sobą! Idź do ludzi takim, jakim jesteś. Idź! Bez nakładania maski, grania roli, 
bez tytułów i urzędów. Bądź po prostu sobą i idź w Moim imieniu i z Mojego 
polecenia. Dam Ci mojego Ducha, który w odpowiednim czasie pokaże ci, co masz 
mówić i czynić!” 
 Czyż jest to w ogóle możliwe? Czy nie jest to raczej naiwna ufność w Bogu? 
 Doświadczyłem tego nieraz, iż dobre przygotowanie do służby okazywało się być 
dobrą rzeczą. Jednak później trzeba było wyjść do ludzi z oddaniem i zaufaniem. Co mam 
to daję, daję siebie samego i moje doświadczenia, moje poglądy i to, co poznałem, ale 
też moje wahania, moje walki i poszukiwania. Daję w imię Chrystusa – nie w moim 
własnym imieniu. Jeżeli działam w imię Chrystusa, wtedy jestem blisko ludzi, bo nie 
wydobywam czegoś z mojego „plecaka”, ale darowuję siebie samego. Miej odwagę, by 
być po prostu sobą.  
 Pod opieką Józefa i Maryi idź jako sługa i uczeń Jezusa Chrystusa do ludzi, 
szczególnie do „tych, którzy są daleko”. 
Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek 

Czytania biblijne 

Poniedziałek 
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Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 1, 3-14) 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On 

napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w 

Chrystusie. 

W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i 

nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych 

synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu 

swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. 

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według 

bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i 

zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego 

postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko 

na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. W 

Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który 

dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale 

Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. 

W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, 

w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był 

obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które 

nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu. 

 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 10, 21-24) 

W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam 

Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a 

objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój 

przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, 

tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.  

Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co 

wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy 

widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. 

 

 

 

 

wtorek 

Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 8, 26-29) 
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 Bracia! Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy 
bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w 
błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna 
zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Wiemy też, że 
Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są 
powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też 
przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym 
między wielu braćmi. 
 
Słowa Ewangelii według św. Jana (J 1, 1-18) 
 
 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było 
na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 
stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i 
ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na 
imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli 
przez niego. Nie był on światłością, lecz [posłanym], by zaświadczyć o światłości. Była 
światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na 
świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do 
swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało 
moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani 
z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i 
zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w 
słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę 
po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły 
przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest 
w łonie Ojca, [o Nim] pouczył. 
 

środa 

Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 2, 5-11) 
 

Bracia! To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, 
istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz 
ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w 
zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się 
posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. 

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie 
imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i 
podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale 
Boga Ojca. 
 
Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 22-40) 
 

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli 
Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: 
Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w 
ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.  

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, 
wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty 
objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc 
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Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim 
według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o 
Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy 
ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na 
oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».  

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił 
Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie 
wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, 
aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».   

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo 
podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. 
Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu 
w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i 
mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili 
wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię 
zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. 
 
 

czwartek 

 
Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (Kol 3, 12-17) 
 
 Bracia! Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne 
miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając 
sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak 
i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami 
waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym 
Ciele.  

I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] 
bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, 
hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I 
wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana 
Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. 
 
 
Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 8, 19-21) 
 

Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z 
powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć 
z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają 
słowa Bożego i wypełniają je».  
 
 
 
 
 
 
 

piątek 

 
Czytanie z listu do Hebrajczyków (Hbr 4,12-16) 
 

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne 
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osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim 
niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu 
musimy zdać rachunek. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez 
niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego 
bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz 
doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy 
się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla 
[uzyskania] pomocy w stosownej chwili. 
 
 
Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 9, 1-6) 
 

Wtedy Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami 
i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. 
Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani 
pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam 
pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego 
miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!» Wyszli więc i 
chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część II 
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Wcielenie i jego konsekwencje 

propozycje na rozmyślanie 
 
 
 

Święty Tomasz mówi: "Było zresztą konieczne, żeby człowiek poznał z własnego 
doświadczenia swoją słabość, aby czekał z tęsknotą na Lekarza, który miał go uleczyć 
oraz aby Go wzywał; to nawet odpowiadało całkowicie godności człowieka będącego 
dzieckiem Bożym, by został on uprzedzony przez wielką rzeszę natchnionych proroków. 

 Gdy jednak wybiła godzina miłosierdzia przewidziana w odwiecznych planach 
Bożych, [...] dokonała się w łonie Najczystszej ze wszystkich dziewic, Maryi poczętej bez 
grzechu pierworodnego, tajemnica wcielenia Syna Bożego, [...] w nędznej stajni narodził 
się Zbawiciel świata. Jego Matka owinęła Go w ubogie pieluszki i położyła w żłobie. Przed 
tą więc niezwykłą kołyską, otoczoną przez aniołów chwalących Boga, podczas gdy 
pasterze i Mędrcy ze Wschodu klęczeli zatopieni w adoracji, my pytamy kim jest to 

Dziecię. Quis putas puer iste erit? Jak Je rozważać w Nim samym? Co Ono dla nas uczyni? 

Ojciec Założyciel ks. Jan Berthier 
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Wstęp 
 
 
 Wcielenie było jak światło w ciemności. Ludzkość zobaczyła w momencie tego 
wydarzenia swoje życie w całej pełni z jego obrzydliwościami i pięknem. Zatęskniła do 



46 

 

Światła, które jest ciepłe i dobre, które swoimi promieniami zabliźnia rany, wygrzewa  
sterane kości, leczy. To światło rozbłysło i nam towarzyszy. Najlepiej tę prawdę wyrazili 
Ojcowie Kościoła, którzy z wielką intensywnością przeżywali Wcielenie jako początek 
nowej Ziemi i nowego Nieba. O tym zachwycie Ojców będzie mówiła I część rozmyślania 
– Kontemplacja. 
 Ks. Marian Bocian MSF przetłumaczył pierwszą część książki poświęconej Świętej 
Rodzinie, napisanej przez ks. Jana Berthiera. Nosi ona tytuł: „Nasz Pan i Zbawiciel Jezus 
Chrystus”. W Materiałach Formacyjnych drukujemy wybrane fragmenty tej pozycji. 
Ojciec Założyciel wielokrotnie podkreślał wielkość misji Jezusa Chrystusa i wskazywał na 
Wcielenie jako początek przywracania człowiekowi nadziei na ostateczne pojednanie z 
Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Dlatego w drugiej części 
rozmyślania zatytułowanego „Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela” pochylimy się nad 
wybranymi tekstami, mówiącymi o Jezusie, Jego boskości, Jego misji i odpowiedzi Twojej 
i mojej jakiej od nas oczekuje. 
 W ostatniej części na sposób modlitewny, czerpiąc z bogactwa Kościoła 
Wschodniego będziemy uwielbiali Boga  za cud Wcielenia Jezusa Chrystusa w Duchu 
Świętym. 
 W ramce, przygotowanej na końcu każdego rozmyślania, będziemy mogli wpisać 
nasze refleksje i przemyślenia dotyczące tajemnicy Wcielenia w naszym życiu. 

 
Ks. Adam Bajorski MSF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmyślanie I 

 
 
1. Kontemplacja 
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 Gdyby Pan od najwcześniejszej młodości czynił cuda, wtedy nie uważano by Go 
już za człowieka. Z tej właśnie przyczyny Bóg nie ukształtował bezpośrednio świątyni 
swojego ciała, lecz miał zostać poczęty, przebywać dziewięć miesięcy w łonie Matki, 
spowodować bóle porodowe, urodzić się, karmić się mlekiem Matki i przez cały ten czas 
w zewnętrznym spokoju oczekiwać na właściwy czas męskiego wieku. Dzięki temu 
tajemnica Bożej Opatrzności sprawiła, że wszystko okazało się bardzo wiarygodne. 

Jan Chryzostom (+407) 
 

 Idźmy więc i my śladami Mędrców i odwróćmy się możliwie jak najbardziej od 

pogańskiego sposobu życia, żebyśmy mogli patrzeć na Chrystusa. Oni również nie 

ujrzeliby Go, gdyby nie odeszli tak daleko od swojego kraju. Pozostawmy ziemskie troski. 

Dopóki Mędrcy znajdowali się w Persji, widzieli gwiazdę; gdy jednak opuścili Persję, 

ujrzeli "Słońce Sprawiedliwości"; nie dojrzeliby gwiazdy, gdyby odważnie nie wyruszyli 

stamtąd. Dlatego też i my zechciejmy się podnieść i chociażby nawet wszyscy się bali, 

śpieszmy przynajmniej my do domu Dziecięcia. Chociażby nawet królowie, narody i tyrani 

chcieliby nam zastąpić drogę, nie rezygnujmy z tego powodu z przedmiotu naszej 

tęsknoty. W ten sposób przezwyciężymy wszystkie przeszkody stojące na naszej drodze. 

Także i Mędrcy,  nie uniknęliby niebezpieczeństwa grożącego im ze strony króla, gdyby 

nie zobaczyli Dziecięcia. Zanim zobaczyli Dziecię, czyhały na nich ze wszystkich stron lęk, 

przeszkody i niebezpieczeństwa; kiedy jednak Je uczcili, odczuli spokój i bezpieczeństwo. 

 Ty także pozostaw wszystkie światowe sposoby życia i śpiesz do Bethlehem, gdzie 

znajduje się dom duchowego Chleba1. 

 Strzeż się, żebyś nie był takim jak Herod, i żebyś nie mówił: "żebym i ja poszedł 
i oddał Mu pokłon", a następnie poszedłbyś, żeby Mu odebrać życie. Tak bowiem czynią 
ci, którzy niegodnie przyjmują sakramenty święte. Znaczy to, że "taki będzie bowiem 
winien Ciała i Krwi Pańskiej". Oni właśnie noszą w sobie takiego tyrana, dla którego 
królestwo Chrystusa jest udręką; Mamona, który gorszy jest niż zły duch Heroda. Ten 
chce tylko panować; dlatego posyła swoje sługi, żeby pozornie oddali hołd Dziecięciu, a 
podczas tego hołdowania zamordowali Je. Strzeżmy się więc, abyśmy wobec ludzi nie 
stwarzali pozorów, że Go czcimy i wielbimy, a w rzeczywistości czynili coś przeciwnego. 

Jan Chryzostom (+407) 
 
2. przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela 

 
 Jesteśmy ludźmi przede wszystkim dzięki naszemu rozumowi i wolnej woli, które 
nas odróżniają od istot nierozumnych. Prawdziwą przyjemnością człowieka jest to, co on 
w swojej wiedzy i miłości uznaje za prawdę i dobro [...].Dlatego też we wszystkich 
epokach, nawet wśród ciemności niewiary spotykamy ludzi, którzy rezygnowali ze 
zmysłowych przyjemności, żeby się poświęcić studiowaniu prawdy, lub przynajmniej 
zdobywaniu światowej wiedzy. Odkrycia, jakich dokonywali w tych dziedzinach, 
przynosiły im tak wielką pociechę, tak że nie potrafili ukryć swojej ogromnej radości. 

 Podziwia się zresztą autorów tych odkryć. Kto odkryje jakąś nową gwiazdę lub 
nieznany kwiat, zaraz oznacza tę gwiazdę lub kwiat swoim własnym imieniem. Jeżeli 
więc odczuwamy zadowolenie i zaszczyt gdy stworzenia czynimy przedmiotami naszych 
studiów i staramy się je poznawać, to cóż dopiero mówić o tym, kto stara się usilnie 
poznawać Boga, Stwórcę wszystkich rzeczy, Słowo, przez które wszystko zostało 
stworzone, a które stało się człowiekiem, a więc kimś podobnym do nas, aby nas pouczać 

                                                           

1"Beth-lehem" (aram.) znaczy "Dom chleba". 
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swoim słowem i przykładem? Któż nie rozumie, że studium jest tym piękniejsze, 
szlachetniejsze i przyjemniejsze, im większy i wznioślejszy jest przedmiot, którym się ono 
zajmuje. A czyż Bóg nie jest największy ze wszystkich tych przedmiotów? 

 Ci ludzie, którzy tak są zaabsorbowani badaniem stworzeń, że zaniedbują 
poznawanie Boga, są podobni do człowieka, który mozolnie trudzi się nad tym, by 
wydobyć z błota kilka kropel wody, podczas gdy pod jego bokiem jest bogate źródło, z 
którego może czerpać wodę w obfitości; bądź też do człowieka, który szuka na jakiejś 
ścianie odbicia potrzebnego mu światła, podczas gdy nic mu nie przeszkadza w 
bezpośrednim korzystaniu ze słonecznego światła; lub wreszcie do człowieka, który woli 
malowidło przedstawiające królestwo od samego królestwa. 

 Plutarch opowiada, że byli niegdyś w Rzymie ludzie, którzy zamiast nabywać 
cenne malowidła lub inne arcydzieła sztuki, znajdowali szczególną przyjemność w 
poszukiwaniu tego, co jest przerażające: malowidła przedstawiające dzieci pozbawione 
różnych części ciała, o powykręcanych rękach lub ze zwierzęcymi głowami; dla których 
największym szczęściem było oglądanie takich wynaturzeń. Czy my nie czynimy tego 
samego, kiedy absorbujemy naszego ducha wszystkim innym, tylko nie naszym Bogiem, 
Panem i Mistrzem? Niepozorny promień światła, który nas objaśnia o Bogu ma większą 
zdolność oświecenia, pocieszenia i uszlachetnienia nas niż wszystkie ludzkie nauki razem 
wzięte. „Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą 
ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem. Raczej chcąc się chlubić, niech 
się szczyci tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje, iż jestem Jahwe, który okazuje 
łaskawość [...]"  (Jr 9, 22-23),  - mówi Duch Święty. Każda inna wiedza oprócz tej, jest 
faktycznie bezużyteczna dla wieczności.  

 
3. modlitwa uwielbienia  

 
Pochwała Świętych Ojców 

 Wiecznie świecące Słońce przychodzi tu teraz, by promieniować z dziewiczego 

łona i oświecać cały świat pod słońcem; powstańmy i śpieszmy na Jego spotkanie, z 

czystym spojrzeniem i z czystymi rękami! Przygotujmy się na Jego przyjęcie w naszym 

duchu: oto bowiem przez cudowny poród wchodzi On do swojej własności, zupełnie tak, 

jak sam postanowił; i żeby nas, którzy zostaliśmy pozbawieni życia w Edenie, mógł 

zrodzić w Bethlehem. 

 W żłobie dla niemych zwierząt położy Cię Dziewica, o Ty, SŁOWO BOŻE, bez 

początku, któreś teraz wbrew wszelkiemu pojęciu otrzymało początek; Ty bowiem 

przychodzisz, aby przerwać moje milczenie, które rozpocząłem z powodu zazdrości 

starego węża; pozwolisz się również owinąć w pieluszki, żeby rozwiązać więzy moich 

grzechów: Ty, jedynie dobry i jedyny Przyjacielu ludzi! Dlatego też wysławiam Cię, 

śpiewam Ci i upadam na twarz w niepojętej radości z Twojego przyjścia w ciele, przez 

które zostanę odkupiony! 

 Oto nadszedł czas naszego zbawienia; przygotuj się, groto, gdyż Dziewica 

przychodzi aby porodzić! Ty zaś, Bethlehem w krainie Judy, raduj się i wesel; z ciebie 

bowiem wyjdzie Pan, nasz Bóg! Słuchajcie, góry i wy pagórki, i wy kraje wokół Judy; 

przychodzi bowiem Pomazaniec aby zbawić człowieka, którego stworzył. On jest jedynym 

przyjacielem ludzi. 

Z nieszporów ku czci Świętych Ojców w niedzielę przed Bożym Narodzeniem. 
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Rozmyślanie II 

 
1. kontemplacja 

 
 Chrystus się rodzi, weselcie się i śpiewajcie! Chrystus przychodzi z nieba, 

biegnijcie na Jego spotkanie! Chrystus jest na ziemi, podnieście się! "Śpiewajcie Panu 

wszystkie ziemie", a żeby to wszystko razem ująć: Oto raduje się niebo i wykrzykuje z 

radości z powodu tego, który zamieszkując niebo, który właśnie teraz stał się ziemskim 

Dziecięciem. Chrystus jest w ciele, radujcie się z drżeniem i z radosnymi okrzykami: z 

drżeniem z powodu grzechów, a z radosnymi okrzykami z powodu nadziei. Chrystus jest 

Synem Dziewicy; bądźcie więc, kobiety, duchowo dziewiczymi, byście się stały matkami 

Chrystusa. Któż nie uwielbi Tego, który jest od początku? Któż nie będzie wysławiał Tego, 

który jest Końcem? 

 Ponownie zostały rozproszone ciemności i ponownie zostało stworzone światło, 

ponownie Egipt został ukarany ciemnością, a Izrael został opromieniony światłem. 

Naród, który siedział w ciemnościach niewiedzy, powinien ujrzeć wielkie światło 

poznania. "To, co dawne minęło; a oto wszystko stało się nowe". Litera musi ustąpić, bo 

Duch zwycięża; cienie pierzchają, bo Prawda nadchodzi. Objawił się Melchizedech: Ten, 

który był bez matki, stał się Dziecięciem bez ojca, najpierw bez matki, a później bez ojca. 

Prawa natury tracą swoją moc, bo musi się dokonać wyższy porządek. Chrystus 

rozkazuje, wiec się nie przeciwstawiajcie. "Wszystkie narody klaskajcie w dłonie", 

"Dziecię bowiem nam się narodziło i Syn został nam dany, na którego ramionach 

spoczywa władza, a Jego imię brzmi: Zwiastun wielkiej Rady". Jan niech zawoła: 

"Gotujcie drogę dla Pana!" Ja również chcę zwiastować wielkie znaczenie dnia tego: 

Bezcielesny stał się ciałem, Słowo przyjęło ciało, Niewidzialny stał się widzialny, 

Nieuchwytny pozwolił się dotykać, Ponadczasowy przyjmuje początek, Syn Boży staje się 

Synem Człowieczym, "Jezus Chrystus, ten sam wczoraj i dzisiaj i przez całą wieczność". 

Grzegorz z Nazjanzu (+390) 

 
2. przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela 

 
 Jezus Chrystus wybrał sobie dwunastu rybaków z Galilei, ludzi bez majątku, bez 
wykształcenia, bez wpływów. Ci ludzie, przed Jego śmiercią wyraźnie lękliwi i tchórzliwi, 
w dniu, kiedy zgodnie z Jego zapowiedzią Duch Święty na nich zstąpił i udzielił im swoich 
darów, nagle i jednocześnie przemienili się w innych ludzi, śmiałych, odważnych, 
przedsiębiorczych, pełnych wiedzy i mądrości. Zaczęli głosić wszędzie Bóstwo i 
zmartwychwstanie swojego Boskiego Mistrza, mówili językami, których się nigdy nie 
uczyli i byli rozumiani przez niewykształcone ludy. W imię Jezusa dokonywali wielkich 
cudów, przeciwstawiali się groźbom i wściekłości Żydów, prześladowaniom i torturom ze 
strony pogan i pokonywali wszelkie przeszkody, jakie jedni i drudzy stawiali 
rozprzestrzenianiu się Ewangelii. Oni przezwyciężyli świat i jego uprzedzenia, filozofów i 
ich błędy, przekonując i podbijając wszystkie narody, obalając posągi bożków, burząc ich 
ołtarze, usuwając pogański kult, święta i zabobonne zwyczaje. Bez żadnej broni poza 
słowem i cnotą zmuszają nawet rzymskich cesarzy do odrzucenia skierowanego 
przeciwko nim prześladowczego miecza i do uczczenia Chrystusowego krzyża, przeciwko 
któremu tamci daremnie kierowali całą swoją potęgę i chełpili się, że go wymażą wraz z 
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Ewangelią krwią wielu milionów Męczenników, którzy nawet w chwili śmierci głosili 
chwałę swojego Pana i Mistrza i modlili się za swoich oprawców. 

 Jak można sobie wytłumaczyć to cudowne dzieło, jeżeli nie Bóstwem Jezusa 
Chrystusa? Jak to możliwe, że w ciągu czterech wieków następowały po sobie całe 
szeregi ludzi, którzy chociaż jedni po drugich zabijani, jednak zbudowali nieśmiertelną 
religię? Jak mogły proste kobiety, delikatne dziewczęta, słabe dzieci, znosić podczas 
prześladowań straszne tortury, których opis napawa przerażeniem nawet 
najodważniejszych mężów?  Skąd to pochodzi, że krew [...] Męczenników stała się 
nasieniem, które rodziło wciąż nowych chrześcijan? Perspektywa zostania oblanym 
smołą i podpalonym i tak zakończyć życie jako żywa pochodnia w ogrodzie Nerona, albo 
być rzuconym w amfiteatrze na pożarcie lwom, być męczonym na rozpalonym ruszcie, 
zostać wrzuconym do kotła z roztopionym ołowiem, lub znoszenie innych podobnych 
tortur nie była bynajmniej zachęcająca do przystąpienia do tej nowej religii.  

 A mimo to świat stał się chrześcijański, a Kościół poprzez długie stulecia musiał 
przezwyciężać nie tylko tyranów i prześladowania, lecz również herezje, schizmy i 
zgorszenia swoich własnych dzieci, które wcale nie były łatwiejsze do przezwyciężenia 
niż oszczerstwa i nienawiść ze strony wrogów. Dlatego też każdy rozumny człowiek musi 
powiedzieć za świętym Augustynem: "Kościół został założony przy pomocy cudów albo 
bez ich pomocy. W pierwszym przypadku sam Bóg wykazał jego boskie pochodzenie; w 
drugim przypadku jego niezwykłe rozprzestrzenianie się i ciągła zdolność do życia byłyby 
największym ze wszystkich cudów". Jezus Chrystus ma rzeczywiście dzisiaj na wszystkich 
miejscach świata swoich wyznawców i chociaż umarł prawie dwa tysiące lat temu, 
posiada jednak niezwykłą siłę do pozyskiwania sobie miłości, nie tylko u pierwotnych 
ludów pogańskich, którym daje się poznać poprzez swoich misjonarzy, lecz również 
wśród uczonych w naszej cywilizowanej Europie. 

 Każda ludzka siła wyczerpuje się poprzez ciągłe jej stosowanie. Nawet zwycięstwa 
odnoszone przy jej pomocy wyczerpują ją. Jak więc się to dzieje, że moc Chrystusa 
jeszcze się nie wyczerpała? Odpowiedź jest prosta. Jezus Chrystus jest naszym Panem i 
naszym Bogiem. On jest oczekiwanym i utęsknionym przez wiele tysięcy lat 
Odkupicielem. On się ukazał w szczytowym punkcie dawnych czasów, które o Niego 
wołały, i na początku nowych czasów, które Go powitały i uczciły. On wzniósł sztandar 
swojego krzyża i dokonała się niesłychana przemiana, która odnowiła świat. 
 
 
 
3. Modlitwa uwielbienia 

 
 Widzę tajemnicę, obcą i niepojętą: grota stała się niebem, Dziewica stała się 

tronem cherubinów a żłób stał się gospodą, w nim leży nieogarniony Bóg: powstańmy i 

śpiewajmy Mu chwałę. 

 Troparion na Boże Narodzenie. Grecko-ruski chorał, 4 ton (z nutami). Irmos z 

dziewiątej Ody Kanonu na Boże Narodzenie. 

Rozmyślanie III 

 
1. kontemplacja 

 
 Radosna Nowina anioła skłania nas do powrotu do Bethlehem i do rozważania 

tajemnic groty. Co się wydarzyło? Dziecię owinięte w pieluszki i leżące w żłobie; i Ta, 

która po porodzie pozostała dziewicą, nienaruszona Matka, jest zajęta przy Dziecięciu. 
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Podobnie jak pasterze, wypowiedzmy słowa Proroka: "Cośmy usłyszeli, to i zobaczyli w 

mieście naszego Boga" (Ps 47,9). Czy jest przypadkiem to, co się właśnie wydarzyło i 

zostało opowiedziane o Chrystusie, żeby w tej relacji nie znajdowała się jakaś szczególna 

prawda? Na co służy Panu ten pobyt w grocie, do czego służy to leżenie w żłobie? Po co 

On właściwie wkroczył w to życie? Jeżeli jednak widzisz grotę, w której narodził się Pan, 

wówczas pomyśl o ciemnym podziemnym życiu ludzi, w którym On się narodził i ukazał 

się tym, którzy siedzą w ciemnościach i w cieniu śmierci. Ten, który pozwolił sobie 

nałożyć więzy naszych grzechów, został owinięty w pieluszki. Żłób zaś w którym złożono 

narodzonego Pana, jest mieszkaniem zwierząt, "żeby wół poznał swego właściciela, a 

osioł żłób swego pana" (Iz 1,3). Wołem jest ten, kto został zaprzęgnięty do Prawa; osioł 

jest zwierzęciem jucznym, który został obciążony grzechami kultu bałwanów. 

Pożywieniem odpowiednim dla tych zwierząt jest trawa. Prorok bowiem mówi: "Który 

sprawia, że trawa rośnie dla bydła" (Ps 103,14). Natomiast rozumne stworzenie żywi się 

chlebem. Dlatego teraz w żłobie, który jest stołem zwierząt, został podany z nieba 

zstępujący Chleb, aby również nierozumne zwierzęta miały udział w pożywieniu istot 

rozumnych i żyły również w pewnej mierze rozumnie. Leży więc w żłobie pomiędzy 

wołem i osłem Pan obojga, żeby zburzyć w ten sposób rozdzielający je mur (Ef 2,14) i z 

obojga stworzyć jednego nowego człowieka, zdejmując z jednego ciężkie jarzmo Prawa, 

a drugiego wyzwolić od ciężaru bałwochwalstwa. 

Grzegorz z Nyssy (+394) 
 

2. przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela 
 

 Dwaj dominikańscy zakonnicy spotkali się pewnego dnia z błogosławionym Idzim, 
bratem z Zakonu świętego Franciszka z Asyżu, który chociaż pochodził z ubogiej rodziny 
i nie miał wykształcenia, to jednak otrzymał od Boga wielkie nadprzyrodzone światło. 
Podczas rozmowy jeden z dominikanów zauważył, że św. Jan w prologu do swojej 
Ewangelii w cudowny i wzniosły sposób wypowiedział się o Słowie Bożym. Brat Idzi na 
to odpowiedział: "On nic nie powiedział". Kiedy obydwaj dominikanie zaprotestowali, 
Idzi, wskazując na widoczną przed nimi górę, rzekł: "Przypuśćmy, że ta góra składa się 
z ziaren jęczmienia i codziennie przylatuje ptaszek, który zabiera z niej jedno ziarno, to 
ile ziaren zdołałby ten ptaszek zabrać z tej góry w ciągu stu lat? - "Nic, albo prawie nic" 
- odpowiedzieli tamci. - "Tak samo niewiele, lub jeszcze mniej powiedział nam św. Jan 
w swojej Ewangelii o Bogu w porównaniu z tym, czego nie powiedział" - zakonkludował 
brat Idzi. 

 Skoro więc Ewangelista porównywany z orłem nie potrafił dokładnie powiedzieć 
kim jest Bóg, to któż potrafi to powiedzieć? Nawet anielskie języki są tu bezsilne. 
Najbardziej odpowiednim dla wielkości Boga jest, abyśmy Go w milczeniu adorowali i 
uznali swoją nieudolność do mówienia o Nim w taki sposób, jaki jest Jego godny. Jednak 
sama bezsilność, w jakiej się znajdujemy, gdy chodzi o mówienie kim jest Bóg, skłania 
nas do tego, byśmy nie milczeli, lecz naszego języka, który On nam dał, używali ku Jego 
chwale. Powiedzmy więc przynajmniej trochę o tym, co nasz rozum potrafi odkryć, a 
zwłaszcza o tym, co nam nasza wiara objawiła na temat Bożej natury. 

 Bóg jest Istotą w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Bóg powiedział do 
Mojżesza: "Gdy dzieci Izraela zapytają cię, kim Ja jestem i kto cię posłał, to powiedz im: 
Ten, Który Jest posłał mnie do was" (Wj 6,2). Czyż jednak Bóg nie dał stworzeniom ich 
własnego bytu? Czy ziemia, gwiazdy i aniołowie nie są prawdziwymi istotami? 
Niewątpliwie są one istotami, lecz ich istnienie jest tylko istnieniem przekazanym; one 
nie posiadają same w sobie racji swojego istnienia i egzystują jedynie dzięki ręce Bożej, 
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która ich podtrzymuje. Jedynie Bóg jest i istnieje sam przez siebie i nikomu nie 
zawdzięcza swojego bytowania; On jest bytem koniecznym, niezmiennym i niezależnym. 
Wszystko zostało przez Niego stworzone i bez Niego nic nie zostało stworzone, cokolwiek 
zaistniało. [...] 

 Cokolwiek znajdujemy dobrego w stworzeniach, znajduje się to również w Bogu 
bez domieszki niedoskonałości, lecz w nieskończenie wyższym stopniu niż nawet w 
najdoskonalszym stworzeniu. Co ja mówię? Można zgromadzić wszelką wiedzę, wszelką 
świętość, wszelkie dobro, wszelkie piękno wszystkich ludzi i aniołów, można to pomnożyć 
w myślach przez nieskończoność, i wówczas dojdziemy do takiej sumy doskonałości, 
która jest niezmierzona; jednak wszystkie te doskonałości razem wzięte zbledną w 
porównaniu z Bogiem nieskończenie bardziej niż drgające światło jakiejś nędznej lampy 
w porównaniu ze światłem słonecznym. [...] 

 Dobroć i miłosierdzie Boga przewyższa wszystkie Jego dzieła. Ona daje wszystko, 
Ona wszystko wybacza temu, kto żałuje. Piękność Boga będzie przez całą wieczność 
przedmiotem zachwytu wszystkich zbawionych w niebie. Ona to kazała wołać św. 
Augustynowi, który w końcu obrzydził sobie wszystkie światowe skłonności: "O wiecznie 
stara i nowa Piękności, dlaczego Cię tak późno umiłowałem! "Bóg jest niezmierzony, lecz 
bez rozciągłości; wszędzie, gdziekolwiek On jest, jest On cały przez swoją obecność, 
przez swoją moc, przez swoją substancję prostą w swojej istocie. 

 
3. modlitwa uwielbienia 
 
 Twoje Narodziny, Chryste, nasz Boże, zapaliło światu światło poznania; w Nim 

bowiem słudzy gwiazd zostali pouczeni przez gwiazdę, oddali Tobie pokłon jako Słońcu 

sprawiedliwości i rozpoznali Ciebie jako Odrośl z wysoka: Panie, niech będzie Ci chwała. 

Raduj się, Jeruzalem, cieszcie się, wszyscy przyjaciele Syjonu; dzisiaj bowiem 

zostały rozwiązane długotrwałe więzy przekleństwa Adama; raj został ponownie otwarty, 

a wąż został zdeptany; Tę bowiem, którą on niegdyś oszukał, teraz ujrzał Ją jako Matkę 

Stworzyciela. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga; ta, która niegdyś przyniosła 

śmierć wszelkiemu ciału, ta, która była naczyniem grzechu, ze względu na Bożą 

Rodzicielkę stała się początkiem zbawienia dla całego świata! Albowiem najdoskonalszy 

Bóg narodzi się z Niej jako Dziecię i przez swoje Narodziny przypieczętuje równocześnie 

Jej dziewictwo; Jego pieluszki rozwiązują całuny naszych grzechów, a Jego dziecięctwo 

leczy cierpienia Ewy. Z tego powodu raduj się i tańcz, całe stworzenie: przyszedł bowiem 

Chrystus, aby cię odnowić i nas odkupić. 

 Przyjąłeś mieszkanie w jednej z grot, przyjął Cię żłób a Pasterze i Mędrcy upadli 

przed Tobą na twarz, Chryste, nasz Boże; spełniły się więc zapowiedzi Proroków, Potęgi 

anielskie dziwią się jednak i wołają: Chwała Twojemu zstąpieniu, o Jedyny Przyjacielu 

człowieka.  

Troparion na Boże narodzenie. Grecko-ruski chorał, 4 ton (z nutami) 

Z Komplety pierwszego dnia Bożego Narodzenia 

 

 

Rozmyślanie IV 
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1. kontemplacja 

 
 Które święto jest wspanialsze od tego? W to święto Słońce sprawiedliwości 

rozproszyło zgubne ciemności szatana i przez naszą własną naturę rozprzestrzeniło nad 

przyrodą Światło. W to święto zostało podźwignięte to, co upadło, zostało pojednane to, 

co popadło w nieprzyjaźń, to co zostało wygnane, zostało przywołane z powrotem, to, 

co zostało usunięte z życia, powraca ponownie do życia, to, co dostało się do niewoli, 

zostało ponownie przyjęte do godności królewskiej, a to, co zostało skrępowane więzami 

śmierci, powraca znowu wolne do ziemi żyjących. Według Proroka, teraz zostaną 

zburzone spiżowe bramy śmierci, złamane żelazne zawory (Ps 106, 16), za którymi 

przedtem rodzaj ludzki był więziony w niewoli śmierci. Teraz, jak mówi Dawid, otwiera 

się brama sprawiedliwości (Ps 117, 19), teraz rozlega się już po całej ziemi jednogłośne 

wołanie świąteczne: "Przez jednego człowieka śmierć i przez jednego Człowieka 

odkupienie" (1 Kor. 15,21). Pierwszy popadł w grzech, a drugi podniósł upadłego. 

Kobieta przez Kobietę została wzięta pod opiekę, pierwsza otworzyła wejście grzechowi, 

druga zaś pomogła wejść sprawiedliwości. Tamta przyjęła radę węża, Ta natomiast 

przyniosła zabójcę węża i porodziła Sprawcę światła; tamta przez drzewo przyniosła 

grzech na świat, Ta natomiast przez drzewo przyniosła cnotę. Drzewo nazywam krzyżem, 

owoc zaś tego drzewa nieustannie kwitnie i dla tych, którzy z niego korzystają, stanie się 

on niewiędnącym życiem.  

 I niech nikt nie sądzi, że zawdzięczamy to wszystko jedynie tajemnicy paschalnej. 

Trzeba bowiem pamiętać, że Święto Paschalne jest końcem porządku zbawienia. Jak 

jednak mógł mieć miejsce koniec, jeżeli nie został on poprzedzony początkiem? Co 

wiekiem wyprzedza to drugie? Narodziny są oczywiście starsze niż przyjście cierpienia. 

Także więc dobra Święta Paschy stanowią część błogosławieństwa Święta Narodzin. 

Jeżeli więc ktoś wylicza dobrodziejstwa w tym, co zostało przedstawione w Ewangeliach 

i przegląda cudowne uzdrowienia, jak również nakarmienie głodnych i potrzebujących, 

powrót umarłych z grobów, przemiana wody w wino jedynie siłą woli, wypędzanie złych 

duchów, zastąpienie rozmaitych chorób stanem zdrowia, chodzenie chromych, uzyskanie 

wzroku przez nałożenie ziemi, Boża nauka, nadawanie przykazań, wprowadzanie we 

wzniosłe prawdy za pomocą przypowieści, to przecież ogarnia to wszystko łaska 

dzisiejszego dnia. W tym dniu bowiem wzięły swój początek także dobra, które przyszły 

później. Jeżeli więc chcemy, jak zachęca Prorok, radować się tym dniem, nie obawiając 

się wyrzutów ludzi lub nie dając się zniechęcić przez ich lekceważenie, do czego również 

Prorok zachęca, oni bowiem szydzą z porządku zbawienia, jak gdyby nie wypadało, by 

Pan przyjął ludzką naturę i przez swoje narodzenie wkroczył w życie ludzkie. Oni bowiem 

nie znają widocznie tajemnicy, w jaki sposób Mądrość Boża dokonywała naszego 

zbawienia. 

Grzegorz z Nyssy (+394) 

 

2. przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela 
 

 Jest dogmatem wiary, że Słowo Boga, Syn Boży, druga Osoba Trójcy 
Przenajświętszej, stała się człowiekiem, to znaczy przyjęła ludzką naturę i stała się 
podobną do nas. Ten dogmat wiary, chociaż przekracza możliwości naszego rozumu, nie 
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znajduje się jednak w sprzeczności z ludzkim rozumem. Ponieważ moc Boża jest 
nieograniczona, nie było dla Boga niemożliwym dokonanie tej tajemnicy. Bóg nie był 
bynajmniej zobowiązany stać się człowiekiem, gdyż jest On wolny we wszelkim swoim 
zewnętrznym działaniu i mógł zaradzić zgubie upadłej na skutek grzechu ludzkości na 
wiele innych sposobów. 

 Zakładając jednak, że Bóg domagał się ścisłego, doskonałego i odpowiedniego 
do wyrządzonej Mu przez grzech obrazy zadośćuczynienia, to zdaniem św. Tomasza z 
Akwinu, wcielenie było konieczne, ponieważ grzech obraża Boga w nieskończonym 
zakresie, a więc ta obraza nie może być naprawiona przez żadnego anioła, a tym bardziej 
przez żadnego człowieka. Nie ulega żadnej wątpliwości, że wcielenie Chrystusa było 
najskuteczniejszym i najodpowiedniejszym środkiem do odkupienia ludzkości i do 
wybawienia nas od naszej nędzy. 

 Święty Tomasz mówi: "I rzeczywiście nic nie jest bardziej konieczne do 
pobudzenia nas do dobra, do umocnienia naszej wiary, do ożywienia naszej nadziei i do 
rozpalenia naszej miłości. Przez tę tajemnicę zostaliśmy mocno pociągnięci do pełnienia 
dobra, skoro sam Bóg daje nam przykład i nawiązujemy przez nią wewnętrzny kontakt z 
Bogiem". Dla przypodobania się Persom, których podbił, i celem wzbudzenia u nich 
miłości dla siebie, Aleksander Wielki ubierał się w perskie szaty. Jezus Chrystus postąpił 
podobnie dla pozyskania naszej miłości, przywdziewając naszą naturę, ponieważ z natury 
miłujemy tych, którzy są do nas podobni. Przyjaźń zawsze zakłada podobieństwo i bez 
niego nie może się ona ostać. Człowiek chciwy przywiązuje się do swoich skarbów, żądny 
sławy szuka czci, ale nie możemy powiedzieć, że są oni przyjaciółmi swoich skarbów czy 
sławy. Można być przyjacielem tylko dla równego sobie. Zbyt wielka nierówność stanu 
jest również przeszkodą w intymnej przyjaźni. Dobrze to zrozumiał św. Ludwig, król 
francuski, i dla pozyskania sobie życzliwości swoich poddanych siadał wraz z nimi pod 
dębem, żeby wysłuchać ich skarg i wymierzyć sprawiedliwość, ale najpierw odkładał 
koronę i wszystkie królewskie ozdoby. Epaminondas po powrocie do domu z wyprawy 
wojennej bawił się z dziećmi z obawy, żeby z powodu sławy, jaką zdobył na wojnie, nie 
stracić przyjaźni swoich bliskich. Podobnie i Jezus Chrystus stał się podobnym do nas, 
żeby zdobyć nasze serca dla swojej boskiej przyjaźni. 

 Nie wahaj się więc, stać się częściowym uczestnikiem boskiej natury, skoro Bóg 
zjednoczył się z tobą w twojej naturze. Przecież bardziej zadziwiające jest to, że Bóg stał 
się Synem Człowieczym niż to, że człowiek może stać się dzieckiem Bożym.  
 
 
 
 
 
3. modlitwa uwielbienia 

 
 Tajemniczy krzew winny wydał nie zaszczepioną winorośl, niósł ją na ramieniu 

jak gdyby na gałęzi i mówił: Ty jesteś moim owocem, Ty jesteś moim życiem. Teraz 

wiem, że jestem tym, czym byłem, Ty bowiem jesteś moim Bogiem. Widzę pieczęć 

mojego dziewictwa zupełnie nienaruszoną i dlatego głoszę Ciebie jako zupełnie 

niezmienione, chociaż wcielone SŁOWO. Nie ja zostałam poznana, lecz ja poznaję Ciebie 

jako Odkupiciela od zguby. Jestem czystą ponieważ Ty ze mnie wychodzisz; tak samo 

jak znalazłeś moje łono, tak też pozostawiłeś je nienaruszone. Dlatego właśnie woła z 

radości całe stworzenie i mówi do mnie: Bądź pozdrowiona, Pełna Łaski! 

 Dzisiaj niewidzialna Istota z Dziewicy połączy się z ludźmi; dzisiaj niezmierzona 

Istota zostanie w Bethlehem owinięta w pieluszki; dzisiaj prowadzi Bóg za pośrednictwem 
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gwiazdy Mędrców z pokłonem dla siebie i przez złoto, kadzidło i mirrę zapowiada swój 

trzydniowy spoczynek w grobie. My zaś śpiewajmy: Zrodzony z Dziewicy, Chryste, nasz 

Boże, zbaw nas! 

 Czemu się dziwisz, Maryjo? Czemu lękasz się o siebie? Ona mówi: zrodziłam w 

czasie Syna, który nie zna czasu; niepojęte było dla mnie Jego poczęcie; nie znam 

również męża, jak więc miałam porodzić. A któż kiedy widział poród bez nasienia? Jest 

jednak napisane: Tam, gdzie Bóg chce, milknie porządek natury. - Chrystus został 

zrodzony, żeby ponownie naprawić zniekształcony obraz. 

Troparion na Boże narodzenie. Grecko-ruski chorał, 4 ton (z nutami) 
 Z Jutrzni drugiego dnia Bożego Narodzenia. 

 
 
 
 

Rozmyślanie V 

 
 
1. kontemplacja i przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela 
 

Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym (Łk 1, 35). 

 Bóg staje się człowiekiem. Tych parę słów zawiera w sobie dramat kenozy 

Chrystusa, który będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, aby nas swym ubóstwem 

ubogacić (2 Kor 8,9). 

 Bóg staje się człowiekiem. Wybiera sobie matkę, naród, określone warunki życia. 

Tego nikt z nas nie mógł uczynić. Bóg mógł, bo to Jego zbawczy plan realizuje się przez 

człowieczeństwo. 

 Maryja przez zwiastowanie przyjmuje Jezusa, umożliwia Mu start w 

człowieczeństwo. A On właśnie taką drogę wybrał. Nie szedł na skróty, chociaż mógł 

pojawić się nagle jako dojrzały mężczyzna i wtedy objawić siebie. Jezus wziął to, co dla 

nas często jest udręką - powolne dorastanie, dojrzewanie, kształtowanie, monotonię 

życia. 

 Ale powróćmy do zwiastowania. Maryja przyjmuje Jezusa, by zanieść Go innym. 

Pragnęła podzielić się tą radością. Kiedy więc Jezus wszedł w jej życie spieszy do Elżbiety, 

swej krewnej. Chciała dać Jezusa Elżbiecie i dziecku, którego ona oczekiwała. 

— Czy ja przyjmując Boga, Jezusa, umiem z taką radością nieść Go innym? 

Bóg wciela się we mnie przez codzienną Eucharystię i już nie ja żyję, lecz żyje 

we mnie Chrystus (Ga 2,20). Eucharystia jest zwiastowaniem Boga we mnie. 

Nowym „wcieleniem”. 

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 

pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich 

miejsca w gospodzie (Łk 2, 6-7). 
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 Jezus rodzi się w Betlejem. To znowu Jego wybór. Bóg staje się zależny od 

warunków, ludzkiej życzliwości i nieżyczliwości. Betlejem to jakaś porażka Boga, bo Jezus 

nie został przyjęty przez swoich, rodzi się poza miastem w nieludzkich warunkach. Tu po 

raz pierwszy ubóstwo Jezusa dochodzi do szczytu. Ale dzięki temu ubóstwu Jezus 

przynosi nam Odkupienie, przynosi wiarę.  

 Bóg staje w sprzeczności z oczekiwaniami świata, który chce Boga pełnego mocy. 

Jego „porażka”, Jego milczenia maleńkiego dziecka w Betlejem było skandalem. Ale w 

swoim paradoksie - siłą, bo Herod szuka sposobu, by to maleństwo zgładzić. 

— Czy ja nie boję się ubóstwa? Tego duchowego „nic”, gdy czynię wiele; gdy 

chcę czynię z mocą; gdy głoszę słowo Boże i ... wszystko mi wychodzi? Jeśli 

jest we mnie Moc, muszę uważać, by nie była to „moja moc”, by nie skończyło 

się na głoszeniu „mojej Ewangelii”. Mam przecież głosić Ewangelię Jezusa 

Chrystusa, działać z Jego Mocą, nieść Go braciom. 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 

Naraz stanął przy nich anioł Pański [...] i rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję 

wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu” (Łk 2,8-10). 

 Wcielenie Jezusa - to radość. Bo jak nie cieszyć się z tak namacalnie objawionej 

miłości Boga, który daje człowiekowi swojego Jedynego Syna.  

 Chrystus przyjmuje człowieczeństwo, by podarować nam radość. Radość, że 

posiadamy Boga, który zajmuje się człowiekiem, który zstępuje na człowieka, który staje 

się kimś bliskim dla człowieka, który staje się człowiekiem. Bóg, który staje na drodze 

człowieka, by iść z nim razem, by dzielić z nim zmartwienia, nędze, łzy, lęki, nadzieje. 

 Radość, gdyż dla człowieka otwiera się możliwość, która mogła wydać się szalona. 

„Bóg stał się człowiekiem, by człowiek mógł stać się Bogiem”. Na dobrą sprawę, można 

oszaleć z radości. 

 A my tymczasem odmawiamy przyjęcia radości. Chrystus przyszedł, by przynieść 

szczęście przewyższające wszelkie horyzonty ziemskie. Przynosi nam swój dar. Więcej: 

sam staje się Darem. Darem prawdziwym. A my udajemy, że nie zauważamy tego Daru. 

— Czy umiem przemienić siebie w radość? Nie być odpychającym, swarliwym, 

surowym, odstraszającym stróżem prawa i moralności? Nie jestem 

policjantem. Nie jestem strażnikiem. Mam być świadkiem radości. Mam 

umożliwić zrozumienie prawdy, że posłanie Chrystusa jest posłaniem 

zbawienia, a nie potępienia. Orędziem wyzwolenia, a nie ucisku. Orędziem 

radości, a nie smutku. Czy umiem przemienić siebie w dar? Czy umiem 

przemienić moje życie w bezgraniczny dar dla Boga i ludzi? 

A światłość w ciemności świeci (J, 1,5). 

Chrystus przynosi światło. Stając się człowiekiem, był do nas podobny we 

wszystkim oprócz grzechu. Czyż życie człowieka świętego nie jest światłem dla innych?  

 Prorok Izajasz przepowiada, że naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość 

wielką (Iz 9,1). Czyż tym narodem nie jesteśmy my?  
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 Światło Chrystusa jest niewygodne, niedyskretne, szpera we wszystkich 

zakątkach, obnaża wszystkie nasze nędze, niedostatki  podłości. Jest to światło, które 

zobowiązuje, żąda zmiany kursu naszego życia. Jest to światło bezlitosne, męczące, 

prowokujące. 

— Moim zadaniem jest przemienić się w światło, by uczyniło mnie 

przezroczystym. By ludzie mogli je kontemplować we mnie i byli nim olśnieni. 

By odczuli cały jego urok i oparli się pokusie zamykania oczu na objawioną 

Prawdę Bożą, którą jest Jezus. 

— Skoro pragnę, by inni zobaczyli Jezusa, który mnie wezwał - to we mnie 

musi się dokonać „wcielenie” Boga. Bo jak powiedział Karol de Foucauld: 

Kapłan jest monstrancją. Jego rolą jest pokazywać Jezusa; musi sam zniknąć 

i ukazać Jezusa. Starać się pozostawić dobre wspomnienie w duszy każdego 

z tych, którzy do niego przychodzą. Stać się wszystkim dla wszystkich. Śmiać 

się z tymi, którzy się śmieją, płakać z tymi, którzy płaczą, aby wszystkich 

przyprowadzić do Jezusa. 

na podstawie tekstów Matki Teresy, Brata Roger’a i Carlo Carretto 

 
 
2. modlitwa uwielbienia 

 
 Niech się cieszą niebiosa, niech raduje się ziemia, gdyż dzisiaj rzeczywiście 

aniołowie i ludzie stali się jedno. O cudzie: Niewidzialnego można zobaczyć! Nieogarniony 

pozwala się ogarnąć! Słowo staje się faktem! Syn Boży staje się Synem Człowieczym! A 

Dziewica, która nigdy nie poznała męża, ukazała się jako Matka Boża! I Matka pozostaje 

po porodzie dziewicą! Wcielone Słowo Ojca zostało zaś złożone w żłobie, powiadomieni 

pasterze uczestniczą w tym misterium, a Mędrcy ze Wschodu, prowadzeni przez gwiazdę, 

przynoszą dary i upadają na twarze przed nowonarodzonym Odkupicielem. Także i my 

wraz z nimi, przyjaciele ich święta, otwórzmy chętnie skarbce naszych serc i wyłóżmy 

przed Nim nasze dobre czyny: Wiarę, nadzieję i miłość jako nasze złoto, kadzidło i mirrę 

oraz włączmy się pochwalnego śpiewu aniołów tam w górze: Chwała niech będzie Bogu 

na wysokości i pokój na ziemi, a ludziom upodobanie: Temu, który przychodzi, żeby całą 

naszą ludzkość wybawić od złudy. 

Z Nieszporów na dzień 28. grudnia. 

 
 
 

Rozmyślanie VI 

 
 
1. kontemplacja 

 
 Miesiąc Chrystusowy przynosi ze sobą wszelką radość: wyzwolenie sług, 

wywyższenie wolnych, przyozdobienie bram, rozkosz dla ciał; w swojej miłości pozwala 

On nam nawet być królami w purpurze. Ten miesiąc przynosi w sobie wszelką 

wspaniałość: wyzwala ducha, poskramia ciało a wśród umarłych rozbudza życie. W 
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swojej miłości sprowadza Bóstwo na ludzkość, żeby wśród nich zamieszkać. W tym dniu 

zamienił Pan w swojej pokorze jaśniejącą chwałę (swojego Bóstwa) na hańbę, ponieważ 

Adam w swojej przewrotności zamienił wówczas prawdę na fałsz. Dobry jednak ulitował 

się nad nim, oczyścił go i nawróconych przywrócił do łaski. 

 Niech więc każdy usunie teraz swoją obojętność! Najwyższemu Majestatowi nie 

wydawało się uciążliwym przebywanie przez dziewięć miesięcy w łonie Matki i trzydzieści 

lat w Sodomie (w Jerozolimie) wśród  szalonych. Nieskończenie Dobry widział, że rodzaj 

ludzki był teraz biedny i głęboko pogrążony; dlatego też ustanowił Święta i otworzył je 

jak skarbiec dla ociężałych, żeby święto pobudziło leniwych do powstania i do ubogacenia 

się. Patrzcie, to Jego święto otwiera dla nas Pierworodny jak skarbiec; tylko w ten jeden 

dzień w roku otwierają się dla nas te skarby. Nuże więc! Bądźmy gorliwi w czerpaniu 

stąd bogactwa, zanim święta znowu przeminą. Cześć czuwającym! Oni wykorzystują 

bowiem zasoby życia. 

 W tym dniu niech każdy przyozdobi drzwi swojego serca, żeby Duch Święty 

zechciał wejść przez te drzwi i zamieszkać w sercu, oraz je uświęcić. Oto wędruje On do 

wszystkich drzwi, żeby zobaczyć, dokąd mógłby wejść. W tym dniu bowiem drzwi są 

przyozdobione zasłonami, a Przenajświętszy raduje się w świątyni swojej świętości i 

głośno wydaje głos ustami dzieci; Chrystus raduje się swoim świętem jako Przywódca 

wszystkich, którzy obchodzą to święto ku Jego chwale. 

Efrem Syryjczyk (+373) 

 
2. przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela 

 
 Człowieczeństwo Chrystusa jest najodpowiedniejszym środkiem do 
powstrzymania nas od zła. Przez tę tajemnicę człowiek uczy się poznawać swoją godność 
i w ten sposób łatwiej mu uniknąć jej znieważania przez poddawanie się przez grzech w 
niewolę szatana. W tym akcie Bożej pokory znajdujemy lekarstwo przeciwko naszej 
pysze. Bóg nie mógł cierpieć dla odpokutowania naszych grzechów; wszystkie cierpienia 
wszystkich ludzi nie wystarczyłyby do tego zadośćuczynienia, a więc Bóg staje się 
człowiekiem. Bóg-Człowiek będzie cierpiał jako człowiek, a ponieważ jest On 
równocześnie Bogiem, Jego cierpienia będą miały nieskończoną wartość. 

 Przez Wcielenie Chrystusa objawia się mądrość, sprawiedliwość i miłosierdzie 
Boga w jeszcze jaśniejszym świetle niż przez stworzenie. Boża sprawiedliwość zostanie 
doskonale zaspokojona przez zadośćuczynienie samego Boga, a równocześnie 
miłosierdzie odniesie przez to swoje zwycięstwo, bo człowiek zostanie uratowany, 
powróci znowu do pierwotnego stanu jako brat i współdziedzic Jezusa Chrystusa i 
dziedzic niebieskiego Ojca. O nieskończona Mądrości, Ty w swojej niewyczerpanej 
przepaści znalazłaś środek, dzięki któremu zło wykorzystałaś dla naszego dobra. 

 Wcielenie jest uwieńczeniem stworzenia, ponieważ przez człowieczeństwo Syna 
Bożego jednoczy ono wszystkie istoty z ich Stwórcą. Człowiek rzeczywiście dzięki swojej 
duszy jest bratem aniołów, a dzięki swemu ciału posiada on wszystko, co posiadają 
nierozumne i nieożywione istoty, które zostały mu podporządkowane. Syn Boży przez 
swoje wcielenie jednoczy w pewnym sensie w swojej osobie wszystkie stworzenia, żeby 
one wszystkie w Nim starały się o chwałę Jego niebieskiego Ojca. Jest On więc 
Pośrednikiem, Kapłanem wszelkiego stworzenia; a hołdy, jakie On składa swojemu Ojcu, 
mają w Nim i przez Niego nieskończoną wartość. 
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 Ta tajemnica, którą tylko sam Bóg mógł postanowić i zrealizować, została w pełni 
urzeczywistniona. Dokonała tego wspólnie cała Trójca Przenajświętsza, lecz tylko samo 
Słowo stało się ciałem. "Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, 
który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny". Jest dogmatem wiary, 
że Jezus Chrystus jest człowiekiem; ma więc ciało i duszę, podobnie jak my. 
 
3. modlitwa uwielbienia 

 
 Jezu Chryste, Ty jesteś rzeczywiście naszym Panem, naszym Bogiem i naszym 

Zbawicielem; Ty jesteś Święty przez swoją własną świętość, wzniosły przez swoją własną 

wzniosłość; wysławiony przez swoją własną chwałę i uwielbiony przez hołdy Twoich 

świętych aniołów. 

 O Panie, nasz Boże, do Ciebie jest podobny w wyglądzie i blasku Ten, który Cię 

zrodził, a Ty zostałeś posłany przez swojego Ojca: 

 Jako Źródło, które wytrysnęło w najwyższym niebie; jak długa nić, która nie 

została zerwana. 

 Według swojej woli zstąpiłeś z nieba na ziemię, od Ojca, Stwórcy nieba i ziemi, 

objęło Cię łono Dziewicy; mała Dziewczynka, Córka ubogich ludzi nosiła Cię; Galilejka 

Ciebie pieściła; byłeś do Niej przywiązany, a Ona nie odczuwała lęku przed Tobą; Ty 

uświęciłeś Jej duszę i oczyściłeś Jej ciało; w Bethlehem zostałeś zrodzony i wyglądałeś 

jak człowiek; przez Jana zostałeś ochrzczony; Ty chodziłeś po morzu, uciszałeś burze i 

ożywiałeś ponownie dusze. 

Z Anafory Jana 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rozmyślanie VII 

 
 
1. kontemplacja 

 
 Jakże szczęśliwy jest człowiek (Adam), który ponownie odnalazł swój utracony 

blask przez narodzenie swojego Odkupiciela! Kto jednak widział kiedy, żeby muł ziemi 

służył jego Stwórcy za ubranie? Kto kiedy widział Ogień, który się sam owinął w pieluszki? 

Ku temu wszystkiemu zniżył się Bóg ze względu na człowieka. Ze względu na swojego 

sługę Bóg upokorzył się do tego stopnia, ponieważ ten za podszeptem zabójczego zła 

wbił się w pychę i przekroczył przykazanie. Dawca przykazania upokorzył się, żeby nas 

ponownie wywyższyć. Niech będzie uwielbione niebiańskie miłosierdzie, które zstąpiło 

do mieszkańców ziemi, żeby chory świat został uleczony przez Lekarza, który się na nim 

pojawił. Niech będzie również  uwielbiony Ojciec, który Go posłał, i chwała niech będzie 

Duchowi Świętemu nieustannie i w każdym czasie po wszystkie wieki bez końca. Amen. 
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Efrem Syryjczyk (+373) 

 
2. przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela 

 
 Wiemy już z poprzednich rozważań i jest również prawdą naszej świętej wiary, 
że Jezus Chrystus miał boską i ludzką naturę, lecz te obydwie natury nie były ze sobą 
zmieszane ani też na siebie nie nachodziły i nie tworzyły jednej jedynej natury. Obydwie 
natury były całkowicie odrębne, tak że każda z nich zachowała swoje właściwości oraz 
własne działania. Ta podwójna natura przejawia się rzeczywiście w całym życiu Boskiego 
Zbawiciela; wszędzie spotykamy dzieła właściwe Jego Bóstwu oraz dzieła właściwe Jego 
człowieczeństwu. 

 Urodził się, ale z Dziewicy, a Jego narodzenie zostało ogłoszone przez aniołów. 
Posila się, lecz wówczas, gdy Mu to odpowiada, pozwala się obsługiwać aniołom. Potrafi 
zawsze zrezygnować z materialnego pokarmu, a Jego pokarm polega na pełnieniu woli 
Jego Ojca. Prosi Samarytankę, żeby dała Mu pić; równocześnie jednak objawia jej 
tajemnice jej serca i nawraca ją. 

 Jako człowiek przyjmuje chrzest pokuty z rąk swojego poprzednika, św. Jana; On 
rzeczywiście zrównał się z grzesznikami, lecz w chwili przyjęcia przez Niego chrztu 
otwiera się niebo i daje się słyszeć głos Ojca: "To jest mój umiłowany Syn", a Duch 
Święty w postaci gołębicy zstępuje na Niego i w ten sposób objawia się razem cała Trójca 
Przenajświętsza. 

 Był kuszony przez szatana na pustyni, lecz trzema słowami, niby trzema 
strzałami, zmusza kusiciela do ucieczki, a przybywają aniołowie żeby Mu służyć. 

 Słucha przedstawianych Mu oskarżeń przeciwko cudzołożnicy, lecz równocześnie 
pisze na piasku ukryte występki jej oskarżycieli. Śpi, lecz sen nie przeszkadza Mu wcale 
strzec łódki, w której znajduje się razem z uczniami, od zatonięcia. Porusza się podobnie 
jak wszyscy ludzie, lecz jeśli tylko zechce, woda staje się twarda pod Jego stopami jak 
ziemia. Spluwa na ziemię, a proch, który On miesza ze swoją śliną, przywraca wzrok 
niewidomemu od urodzenia. Płacze nad Łazarzem, lecz zaraz wskrzesza go z martwych. 
Zewnętrznie praktykuje skrajne ubóstwo, lecz to ubóstwo jest tak bogate, że na Jego 
skinienie dwie łodzie napełniają się po brzegi rybami, a pięcioma chlebami karmi do syta 
pięć tysięcy ludzi. 

 Trzydzieści lat był poddany Maryi i Józefowi; przestrzegał Prawa i płacił cezarowi 
wymagany podatek. Równocześnie jednak rozkazywał wiatrom i morzu, a nawet śmierci: 
na Jego słowo uciszył się wiatr a zmarli wychodzili ze swoich grobów. Zanim przyjął na 
siebie haniebną mękę, ukazał na górze Tabor swoją jaśniejącą chwałę. 

 Kiedy w Ogrodzie oliwnym odczuwał swoją słabość, która świadczyła o tym, że 
jest On człowiekiem, lecz równocześnie widzimy anioła z nieba, który przyszedł Go 
umocnić. Zbliżyła się do Niego cała gromada żołnierzy żeby Go pojmać, lecz jedno słowo 
z Jego ust powaliło ich na ziemię. Piłat skazał Go na śmierć, lecz równocześnie ten 
tchórzliwy namiestnik obmywa sobie ręce i oświadcza, że nie ponosi on winy za krew 
tego Sprawiedliwego. Wprawdzie prowadzą Go na miejsce straceń, lecz prawdą jest 
również to, że On sam przepowiedział tę śmierć, na którą zdąża. On sam postanowił 
umrzeć, ale z jakiego powodu? Żeby ludziom przywrócić życie. Gdy więc to, co On 
wycierpiał, świadczy o tym, że jest On człowiekiem, to sposób w jaki On cierpiał, 
świadczy o tym, że jest On Bogiem. Gdy Jego ręce przybito do krzyża, On wówczas 
wstrząsa ziemią aż do jej fundamentów. Umiera na krzyżu, lecz oto w tej samej chwili 
zostaje zachwiana cała harmonia wszechświata. Słońce nie daje już swojego światła i 
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całą ziemię pokrywają ciemności; zamieszanie powstałe w przyrodzie podkreśla ważność 
tego wydarzenia, tak że wszyscy drętwieją ze strachu. 

 

3. modlitwa uwielbienia 
 

 Chwała Bogu na wysokości i pokój na ziemi, a dla ludzi upodobanie. Wielbimy 

Cię, wysławiamy Cię, wywyższamy Cię, który tu jesteś od wieczności. Tajemnicza i 

niepojęta natura: Ojciec, Syn i Duch Święty. Król królów i Pan panujących, którego nikt 

z ludzi nigdy nie widział a także nie może widzieć. Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest 

mocny, tylko Tyś jest nieśmiertelny: poznajemy Cię przez Pośrednika wszelkich dóbr. 

Jezu Chryste, Odkupicielu świata, Synu Najwyższego, Baranku żywego Boga, który 

gładzisz grzechy świata; zmiłuj się nad nami; który siedzisz po prawicy swojego Ojca: 

przyjmij nasze błagania. Ty bowiem jesteś naszym Bogiem, Ty jesteś naszym Panem, Ty 

jesteś naszym Królem, Ty jesteś naszym Odkupicielem, Ty jesteś Tym, który przebacza 

nam grzechy. Jezu Chryste, oczy każdego z nas są na Ciebie zwrócone. Chwała niech 

będzie Bogu, Twojemu Ojcu, i Tobie, i Duchowi Świętemu przez całą wieczność. Amen. 

Asyryjskie Gloria w formie syryjskiej 

 
 
Rozmyślanie VIII 

 
 
1. kontemplacja 
 

Dziecię Jezus i dziecięcy stan naszej duszy 

(opowiadanie) 

 Zbliża się cichutko, jest już coraz bliżej - chrześcijańskie święto Bożego 

Narodzenia. Zbliża się tak samo tajemniczo jak wówczas ponad 1900 lat temu. Nadchodzi 

spowite w ciemność coraz dłuższej nocy, otulone w bezgłośnie padające płatki śniegu, 

które całkowicie okrywają daleki kraj. 

 Już jest tu - i my przygotowujemy się do obchodzenia wielkiego Święta. Ten 

świąteczny czas będzie jednak coraz szumniej obchodzony, kiedy to nie tylko życie 

beztrosko szczęśliwych, ale również życie ciężko trudzących się i pracujących, przybiera 

zupełnie inne oblicze. Używa się coraz większej ilości pokarmów i napojów, które 

pochłaniają ludzie, nasi współbracia, którzy nazywają się chrześcijanami. Czynią oni zaś 

to z tej racji, gdyż co roku powtarza się ten dzień, w którym Odkupiciel świata odwiedził 

tę ziemię. Sanki pędzą więc z szaloną szybkością i  z wesołym dzwonieniem i całe masy 

śniegu rozpryskują wysoko. Żądna widowisk publiczność tłoczy się coraz bardziej w 

teatrach, cyrkach i kinach. Te miejsca rozrywek są czynne od południa aż do północy, i 

w całym tym świątecznym zamieszaniu całkowicie uchodzi uwagi jedno, a mianowicie 

wydarzenie, że względu na które obchodzi się właściwie to święto. 

 W tym powszechnym zamieszaniu i rozpasaniu zapomina się o tej garści słomy, 

na której dziewicza Matka położyła nowonarodzone Dziecię Jezus; nie myśli się już wcale 
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o wole i ośle, które tak wiernie służyły swojemu Stwórcy, ogrzewając w tę noc swoim 

ciepłym oddechem marznące Dzieciątko. Zapomina się o tym całym ubóstwie, w jakim 

nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, żeby nam ludziom ponownie otworzyć 

rozkosze rajskich ogrodów i obsypać nas bogactwem wysłużonej przez siebie łaski Bożej. 

Zapomnieniu ulega całe ziemskie życie, które Mu ludzie jeszcze bardziej utrudnili, a które 

już od pierwszego dnia musiał spędzać w niedostatku i trudzie, w trosce o powszedni 

chleb, a na koniec szyderstwo, biczowanie, zdradę i haniebną karę. Takie było Jego 

ziemskie życie, które rozpoczęło się w betlejemskim żłobie, a zakończyło się na krzyżu 

na Golgocie. 

 Ach, czyż może chcemy w ten sposób w ogóle wymazać święta Bożego 

Narodzenia, strojąc się w nową garderobę, dogadzając swemu podniebieniu przez 

smakowite potrawy i mocne napoje, skoro chodzimy w odwiedziny od domu do domu, 

obmawiamy swoich bliźnich i w ten sposób urządzamy sobie rozrywki; a przede 

wszystkim nie zapominamy o obfitych libacjach? Czy tylko to chcemy przynieść w darze 

Bożemu Dzieciątku, czyli ponownie sprawić przykrość naszemu Zbawicielowi przez 

gorszący sposób życia i przez naszą wstrętną miłość własną. 

 Istnieje jednak również inny sposób obchodzenia świąt Bożego Narodzenia. To 

święto powinno stać się dla nas okazją do naszego odrodzenia zamiast być nową 

pożywką dla naszych zmysłowych uciech. 

 W tych szczęśliwych latach, które już dawno minęły, kiedy nasze dusze nie były 

jeszcze tak przylepione do spraw tego świata, lecz w sposób radosny i wolny wędrowały 

po świętych niebieskich pomieszczeniach - w tych szczęśliwych dziecięcych latach 

obchodziliśmy te przepiękne święta Bożego Narodzenia zupełnie inaczej. Czuliśmy, że 

coś bardzo wielkiego się działo; pozwoliliśmy się całkowicie wciągnąć w tajemnicę 

zapadającego powoli Świętego Wieczoru. Nasza dziecięca i nieskażona żadną brzydotą 

fantazja przenosiła się odważnie poza zapory wielu stuleci i ze świętą bojaźnią 

przystępowała do betlejemskiego żłóbka. Przyłączała się do pielgrzymów ze Wschodu; 

wyobrażała sobie zupełnie dokładnie tych dzielnych i spragnionych zbawienia ludzi i to, 

jak oni wpatrywali się w wyprzedzającą ich gwiazdę. Interesowała się żywo pasterzami, 

tymi prostymi, lecz głęboko wierzącymi ludźmi, którzy nocą strzegli swoich trzód, i 

wsłuchiwała się uważnie w cudowne głosy niebieskich zastępów, którzy tym 

wzgardzonym przez świat, lecz wartościowym w oczach Bożych przynieśli radosną 

nowinę, pocieszającą nowinę o pojednaniu i o Bożym upodobaniu: "Chwała Bogu na 

wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania". 

 A teraz szukała ta dziecięca dusza pełna wiary stajenki betlejemskiej, w której 

leżało Dziecię owinięte w pieluszki w żłobie na słomie. I to Boże Dziecię promieniowało 

z tego żłobu tak wielkim blaskiem, że nawet aniołowie Boży zamykali swoje oczy. - Mocno 

rozbudzona dziecięca fantazja słyszała nawet odgłos kopyt osła, który niósł Matkę Bożą 

z Dziecięciem do Egiptu podczas tej koniecznej ucieczki, oraz widziała nawet tego 

zagadkowego pustynnego Sfinksa, oświetlonego przez księżyc, pod którego opieką 

wypoczywała Matka Boża z najsłodszym Dziecięciem. 

 To wszystko wywierało tak ogromne wrażenie na dziecięcą duszę, że nie mogła 

się ona wprost uwolnić od tych świętych i cudownych wspomnień, a w jej wnętrzu rodziło 

się coraz silniejsze pragnienie, żeby gwiazda betlejemska nigdy nie zgasła i pragnęła aż 
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do końca życia iść za Nim w blasku tej gwiazdy, tylko za Nim, za tym Świętym 

Dziecięciem, które leży tam w żłobie na słomie. 

 Nawet nie potrzeba myśleć o Chrystusie w dojrzałym wieku, który wędrował ze 

swoimi uczniami przez pola wśród szeroko rozwiniętych kłosów, ani też wzruszać ludzkie 

serce westchnieniami cierpiącego na krzyżu Boga-Człowieka. Nie, samo spojrzenie 

Dzieciątka Jezus w żłobie wystarczy, by ofiarować temu Dziecięciu swoją miłość i 

poświęcić Mu wszystkie swoje myśli i czyny. 

 Najlepsi malarze zajmowali się odtwarzaniem wizji, którą przeżył sławny włoski 

asceta, Franciszek z Asyżu, kiedy odwiedziło go Dziecię Jezus w swoim płaszczu z 

obłoków. Jakież szczęśliwe jest oblicze tego Mnicha. Z jakim zachwytem wyciąga on ręce 

ku Temu, który wyniesiony jest ponad wszelkie przestrzenie, a jednak teraz jest łaskaw 

rzucić się w ramiona śmiertelnego człowieka. Poznajemy stąd, że czar betlejemskiej Nocy 

musi szczególnie odpowiadać temu kontemplatywnemu duchowi: Chryste, Panie nieba i 

ziemi, który w tę świętą Noc ukazałeś się nam na tym niskim padole jako bezbronne 

Dziecię, tak rozpalasz serce pobożnego czciciela, że jego przemożna tęsknota za 

posiadaniem Bożego Dziecięcia w końcu zrealizowała się w tej cudownej wizji. 

 Temu Bogu-Człowiekowi chcę służyć; Jemu chcę udowodnić swoją głęboką cześć; 

dla Niego chcę zrzucić z siebie wszystkie ziemskie brudy; chcę się zmusić do pokornego 

wyznania, że we mnie i w moim życiu nie ma nic z tej ziemi. Chcę to czynić, aby w Nim 

rozpocząć nowe życie. Ponieważ On był Dziecięciem, dlatego i ja chcę ponownie 

rozpocząć jak dziecko; chcę się Mu oddać całkowicie, tylko Jemu samemu i całkowicie 

się uświęcić. 

 Pan zna swoich. On patrzy w twoje serce. On wzywa cię do siebie. Obiecuje ci 

niezniszczalne szczęście i wieczny pokój przy swoim boku. I niebo pochyla się ponownie 

nad tobą, to samo niebo, które ongiś zajaśniało nad betlejemskimi polami, i w cichych 

zakamarkach twojej duszy dadzą się ponownie usłyszeć głoszące łaskę chóry niebieskich 

zastępów. 

 Tak więc chcemy obchodzić Boże Narodzenie; żeby znowu odzyskało cześć 

wszystko, co czyste, święte i prawdziwie dziecięce, co niegdyś panowało na progu życia 

naszej duszy i co później w wirze życia się zatraciło. 

 Stan dziecięctwa jest bramą do raju. Kto zna życie wielkich ascetów, ten 

niewątpliwie mógł zaobserwować, że dla tych pobożnych mężów charakterystyczny jest 

jakiś dziecięcy rys; ta niezwykła dobroć, słodycz i łagodność, ta zdolność do cieszenia się 

ze wszystkiego, co jest miłe i przyjemnie brzmi; to zaufanie do ludzi, którzy nie pozwolą 

się wyprowadzić na manowce pomimo często bardzo przykrych doświadczeń życiowych 

 Dla nas również będzie tylko korzystne, jeżeli cofniemy się myślą do naszego 

dzieciństwa i uobecnimy sobie ideały, które nam wtedy przyświecały [...]. 

Jevgénij Passiljanin (ok 1900 roku) 
 
 
 

2. przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela 
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 Wobec tego bez wątpienia obydwie natury w Chrystusie całkowicie różniły się 
pomiędzy sobą, lecz ich zjednoczenie, które dokonało się w cudowny sposób, będzie 
trwało wiecznie. Słowo Boże, druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, nie opuściło, ani też 
nigdy nie opuści tego ciała i tej duszy, które przyjęło z miłości ku nam. Ludzka dusza 
Jezusa Chrystusa w ciągu tych trzech dni, kiedy On leżał w grobie, była odłączona od 
Jego ciała; jednak nawet w tym czasie Bóstwo pozostawało zjednoczone zarówno z 
ciałem jak i z duszą. Jezus Chrystus był wczoraj, jest dzisiaj i pozostanie przez całą 
wieczność prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. W Nim człowieczeństwo 
zostało na wieczność uwielbione, oczyszczone, ponownie ożywione, wywyższone, 
otoczone chwałą i przebóstwione. 

 Syn wdowy z Sarepty, która okazała prorokowi Eliaszowi gościnność, nagle zmarł. 
Biedna wdowa, nieprzytomna z bólu, robiła wyrzuty Prorokowi, że to on jest przyczyną 
tego nieszczęścia. Trzymała dziecko na swoim łonie i oblewała je swoimi łzami. Prorok, 
poruszony współczuciem, powiedział: "Daj mi twoje dziecko". Wziął je w swoje ramiona, 
zaniósł je do pokoju, w którym mieszkał i położył je na swoim łóżku. 

 "Jahwe, mój Boże - powiedział wówczas - czemu tak bardzo dręczysz tę wdowę, 
która troszczy się o pożywienie dla mnie, że zabrałeś jej syna! Jahwe, mój Boże, spraw 
aby dusza powróciła do tego ciała i je ponownie ożywiła". I trzykrotnie kładł się na tym 
dziecku, jak gdyby chciał je ogrzać i przywrócić mu życie. Jego modlitwa została 
wysłuchana i życie powróciło do tych zwłok. Eliasz powrócił do strapionej matki i 
powiedział: "Patrz, syn twój żyje". 

 Czyż to dziecko, obudzone ze snu śmierci przez ożywiające dotknięcie Proroka, 
nie jest obrazem ludzkości pogrążonej w duchowej śmierci, dla której Bóg się tak zniżył 
i zstąpił przez swoje wcielenie, kiedy przyjął postać człowieka i przysłonił w pewnym 
sensie swoją wielkość, żeby powołać ponownie do życia nasz rozum i nasze serce spowite 
ciemnością niby śmiertelnym całunem i zagrożone przez wieczną zgubę? Niewątpliwie 
nasza ludzka natura nie może marzyć o takim zjednoczeniu z Bogiem, jakie się dokonało 
w Jezusie Chrystusie. Taki przywilej przebóstwiłby nas samych, lecz jest to tylko przywilej 
samego Jezusa Chrystusa. 

 

3. modlitwa uwielbienia 
 

 Przyjdźcie, śpiewajmy radośnie Panu, głośmy cuda dnia dzisiejszego; upadł mur 

podziału, ognisty miecz został wycofany, cherubin uwalnia drzewo życia i ja mam 

ponownie udział w rajskiej szczęśliwości, skąd moje nieposłuszeństwo niegdyś mnie 

wypędziło: bowiem niezmienny Obraz Ojca, Podobizna Jego wieczności, przyjmuje 

postać swego sługi, wychodzi z łona dziewiczej Matki, a jednak nie ulega żadnej zmianie; 

czym bowiem był, tym pozostał: prawdziwym Bogiem, a przyjął to, czym przedtem nie 

był: stał się człowiekiem z miłości do ludzi. Wołajmy wiec do Niego: Boże narodzony z 

Dziewicy, zmiłuj się nad nami. 

 Twoje królestwo, Chryste, Boże, jest królestwem wszystkich czasów, a Twoje 

panowanie trwa zawsze i wciąż! Ty, który przyjmujesz ciało przez Ducha Świętego i 

stajesz się człowiekiem z Maryi, zawsze Dziewicy: Twoje przyjście, Chryste, Boże, 

zajaśniało nam jak światło! Jako Światło ze Światłości, jako odblask Ojca opromieniłeś 

całe stworzenie! Wszystko, co posiada tchnienie, niech chwali Ciebie, o Ty, Odblasku 

Ojcowskiej Światłości! Ty, który jesteś i zawsze byłeś: wypromieniowany z Dziewicy, 

Boże, zmiłuj się nad nami. 
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 Cóż jednak możemy Ci złożyć w darze, o Chryste, który jako człowiek dla nas 

ukazałeś się na ziemi? Każde z Twoich stworzeń przynosi Ci dziękczynny podarunek: 

Aniołowie swój śpiew, niebo gwiazdę, Mędrcy swoje dary, pasterze swój podziw, ziemia 

grotę, opuszczone miejsce żłób: my zaś przynosimy Matkę i Dziewicę. Boże wszystkich 

czasów, zmiłuj się nad nami. 

Z Nieszporów pierwszego dnia Bożego Narodzenia 

 
 

Rozmyślanie IX 

 
 
1. kontemplacja 

 
 Do czasu, który właśnie upłynął Bóg wraz ze swoim Synem wszystko zaplanował, 

pozwolił nam kierować sobą tak, jak chcieliśmy - nieuporządkowanymi instynktami, 

chęciami i pożądaniami; bynajmniej nie dlatego, żeby miał radość z naszych grzechów, 

lecz ze względu na swoją cierpliwość; nie dlatego również, że sobie upodobał w 

ówczesnym okresie niesprawiedliwości, lecz w celu przygotowania do dzisiejszych 

czasów sprawiedliwości, żebyśmy przekonani w owych czasach przez nasze własne 

czyny, że nie zasługujemy na życie, teraz dzięki Bożej dobroci stali się tego godni, i 

przekonani przez swoją własną bezsilność, uznali, że zostaliśmy mocą Bożą uzdolnieni 

do wejścia do królestwa Bożego. Gdy jednak miara naszej niesprawiedliwości się 

dopełniła i stało się zupełnie jasne, że z jej powodu czeka nas jako zapłata kara i śmierć; 

i kiedy nadszedł ten czas, który Bóg naprzód wyznaczył na objawienie swojej dobroci i 

potęgi, nie okazywał nam nienawiści ani nas nie odpychał i nie myślał o żadnym złu dla 

nas, ale był cierpliwy i łaskawy, a w swoim miłosierdziu sam wziął na siebie nasze 

grzechy. On sam wydał swojego własnego Syna jako odkupienie za nas, Świętego za nie 

świętych, Sprawiedliwego za niesprawiedliwych, Niewinnego za grzeszników, 

Nieprzemijającego za przemijających, Nieśmiertelnego za śmiertelnych. O jakże 

niewysłowiona jest miłość i życzliwość Boga dla ludzi! Cóż innego bowiem było w stanie 

zakryć nasze grzechy, jak tylko Jego sprawiedliwość? Przez kogo złoczyńcy i bezbożni 

mogliby zostać usprawiedliwieni, jeżeli nie jedynie przez Syna Bożego? Jakaż to słodka 

wymiana,  jakież niezgłębione działanie, jakież nieoczekiwane dobrodziejstwo, że 

niesprawiedliwość wielu została ukryta w jednym Sprawiedliwym i sprawiedliwość 

jednego Jedynego usprawiedliwiła wielu grzeszników! Gdy więc w dawnych czasach 

ukazał nam bezsilność naszej natury w dojściu do życia, to teraz nam objawił, że 

Odkupiciel ma moc uratować bezsilnych. Jedno i drugie natomiast miało nas doprowadzić 

do wiary w Jego dobroć i do spojrzenia na Niego jako na Żywiciela, Ojca, Nauczyciela, 

Doradcę, Lekarza, Ducha, Światło, Chwałę, Sławę, Moc i Życie, i nie troszczyć się zbyt 

bojaźliwie, jak dotychczas, o ubranie i pożywienie. 

List do Diogeneta (ok. 200 roku) 

 
2. przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela 

 
 Lecz na skutek niezrównanej łaskawości, jakiej ludzkość doznała od naszego 
Pana, oraz dzięki łasce udzielonej temu świętemu człowieczeństwu, która została wylana 
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na wszystkich, możemy tu na tej ziemi dzięki usprawiedliwieniu, a w niebie dzięki 
uwielbieniu, możemy zostać oczyszczeni, uświęceni i uczestniczyć w Boskiej naturze. 

 Od Wcielenia Chrystusa możemy widzieć ludzkość uformowaną po 
chrześcijańsku, społeczność rozumną w swym ukształtowaniu, sprawiedliwą w swoich 
prawach, odrzucającą głupotę pogaństwa, przywracającą niewolnikom wolność i stającą 
się oparciem dla słabych, zamiast ludzkości poniżonej przez nieświadomość, przez 
odrażające namiętności i okrutne barbarzyństwo oraz niewolę. Świat ujrzał znowu piękno 
człowieka, ponownie podniesione z hańby jego upadku i noszące na sobie odblask 
piękności Bożej. To, co uwielbiano w obliczu Boskiego Mistrza, wkrótce zauważono 
również z podziwem w obliczach Jego uczniów. Ujrzano wdzięk, godność, pokój, 
skromność, energię oraz pogodę, jakiej dotychczas nie znano. Niebiański uśmiech 
pojawił się na obliczach dzieci, młodych dziewcząt, dziewic, biskupów i wyznawców, [...]. 

 Pochodzi to stąd, że człowiek od chwili wcielenia syna Bożego znalazł się bardzo 
blisko Boga; że ogląda on Go z bliska, z wielką ufnością szuka u Niego ucieczki, że 
mocniej oświeca go Jego światło i grzeje go Jego miłość; że jest przyodziany Jego 
blaskiem i stał się zwierciadłem Słońca Sprawiedliwości. 

 Co za cud Bożej dobroci, miłosierdzia i mądrości w tajemnicy Wcielenia! 

 Dlaczego w naszych czasach bezbożni pracują nad tym, żeby zdechrystianizować 
społeczeństwo i w ten sposób poniżyć je i ponownie strącić je w hańbę pogaństwa? 

 W roku 1848 słyszano w Paryżu, niedaleko kościoła św. Klotyldy, blisko pokoju, 
w którym umierał Chateaubriand, odgłosy armat wojny domowej, głośne krzyki i dziki 
hałas docierający do uszu tego czcigodnego Starca. 

 Ten wziął wówczas do ręki swój krucyfiks, rzucił pełne ufności spojrzenie na 
wizerunek Odkupiciela i powiedział: "Jedynie Jezus Chrystus ocali to dzisiejsze 
społeczeństwo: Oto mój Bóg, oto mój Król". To były ostatnie słowa Chateaubrianda. 

 Generał Bouges, który w roku 1879 zmarł w Besançon, nie bał się powiedzieć: 
"Pracuje się nad tym, żeby zreorganizować armię, lecz nie osiągnie się tego, dopóki nie 
wprowadzi się ponownie Jezusa Chrystusa do serc żołnierzy". 

 Wszystko się w ludzkości umniejsza i zniesławia, kiedy się opuszcza Jezusa 
Chrystusa, który stanowi całą jej wielkość i szlachetność. 

 Kiedy Odkupiciel wstępował na Kalwarię obciążony krzyżem, spotkał pobożne 
kobiety, które płakały nad Jego gorzkim cierpieniem. Powiedział wówczas do nich: "Nie 
płaczcie nade Mną, lecz płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi". Narody, które byłyście 
niegdyś chrześcijańskimi, teraz jednak zburzyłyście królestwo Chrystusa i usunęłyście 
Jego samego z waszych praw i instytucji, jeżeli wasze występki wyciskają z nas, 
miłujących Jezusa Chrystusa, łzy, to płaczemy nie nad Nim, ale raczej nad wami i nad 
waszymi dziećmi. Jezus może bez waszych praw nadal żyć, królować i triumfować, ale 
wy potrzebujecie Jego Ewangelii, żeby ocalić waszą cywilizację, wasze miasta i rodziny 
od zguby, jaką sprowadza wasza bezbożność. Bezbożnym nie uda się usunąć wiary ze 
świata, mogą ją jednak usunąć ze swoich serc. Jednak nie Jezusa się wówczas obala i 
niszczy, lecz swoją własną wiarę, nadzieję i szczęście, którym zagraża zguba. Biada 
bogobójczemu narodowi! 

 

3. modlitwa uwielbienia 
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 Ten, który nachylił niebiosa i wynajął mieszkanie w łonie Dziewicy, teraz 

przybywa, by się narodzić w ciele w grocie betlejemskiej i być uważanym za Dzieciątko, 

jak było przepowiedziane - On, który daje życie dziecięciu w łonie matki. Dlatego też 

śpieszmy z radością i ze szczerym sercem na Jego spotkanie! 

 Raduj się, Bethlehem, przygotuj się, Ephrata; bowiem przybywa Matka - 

Owieczka, żeby porodzić wielkiego Pasterza, którego niesie w swoim łonie. Mędrcy 

jednak ujrzeli boską gwiazdę w oddali i rozradowali się oraz śpiewali ze szczerych serc 

razem z pasterzami. 

 Przygotuj się, Bethlehem, na spotkanie z Dziewicą i Matką Bożą Maryją; oto 

bowiem przybywa i niesie w swoim łonie Chrystusa, który równie jak Ojciec i Duch Święty 

jest wieczny i bez początku; oto porodzi Go Ona w grocie i po porodzie nadal pozostanie 

Dziewicą. 

 Teraz przybywa Mądrość Stwórcy; otwierają się obłoki proroctwa; rozkwita łaska, 

promieniuje Prawda i kończą się zagadkowe mowy cieni; ponownie bowiem otwarły się 

bramy Edenu. Raduj się więc, Adamie, gdyż oto Bóg, nasz Stwórca, dobrowolnie pozwala 

się zrodzić (tłum. stworzyć w sensie twórczość). 

Z jutrzni na dzień 21. grudnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozmyślanie X 

 
1. kontemplacja 

 
Propozycja tekstów, zaczerpnięta z rozważań Ojca Świętego w czasie modlitwy „Anioł 

Pański”  

 [...] Udajmy się w duchu wraz z Maryją i Józefem do Betlejem, by oddać cześć 

Jezusowi Zbawicielowi, który się narodził dla nas. Czyńmy to rozmyślając o niezwykłym 

i jedynym w dziejach wydarzeniu, jakim jest Wcielenie Syna Bożego: wierzymy, że to 

Dziecię, narodzone w stajni i położone w żłobie, to Emmanuel, Bóg z nami, 

zapowiedziany przez proroków Izraela i oczekiwany od stuleci. 

 O tej tajemniczej i nieograniczonej rzeczywistości Bożego Narodzenia tak napisze 

św. Jan w Prologu do swojej Ewangelii: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, 

i Bogiem było Słowo. (...) A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (1,1. 14). 

Dlatego autor Listu do Hebrajczyków powie o tym Dziecku, że jest „odblaskiem (...) 

chwały (Boga) i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi (1, 3). 

 Z tą świadomością zmierzamy do Betlejem, aby uklęknąć przed Tym, który 

podtrzymuje świat i w którym dokonują się całe dzieje ludzkości. 
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 Musimy jednak zastanowić się nad przyczyną Wcielenia: dlaczego Syn przyjął 

ludzką naturę, wszedł w naszą historię — sam będąc nieskończoną transcendencją — i 

poddał się wszystkim ograniczeniom czasu i przestrzeni? Odpowiedzi na to pytanie 

udziela Jezus w rozmowie z Piłatem: „Ja się na to narodziłem i na to przeszedłem na 

świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 

18, 37). 

 Prawdzie sprzeciwia się bowiem grzech, który w swej najgłębszej istocie jest 

kłamstwem (por. J 8, 44). Odkupienie dokonuje się zatem przez ponowne ustanowienie 

prawdy w relacji między człowiekiem i Bogiem. Jezus przyszedł na świat, aby ustanowić 

tę fundamentalną prawdę. 

 Boże Narodzenie jest więc także świętem prawdy. Boże Dziecię, które rodzi się w 

Betlejem, powie kiedyś: Ja jestem prawdą! Ja jestem światłością świata! (por. J 14, 6: 

8, 12). Boże Narodzenie straciłoby swój prawdziwy sens, gdybyśmy go nie rozumieli i 

nie przeżywali jako święta prawdy. 

 Właśnie dlatego, że Boże Narodzenie jest świętem prawdy, jest także 

odrzuceniem wszelkich fałszywych ozdób i pozorów, w które często stroi się ludzka 

próżność. Nie bez powodu Jezus zechciał narodzić się w ubóstwie żłóbka. Chce nas przez 

to nauczyć, że drogi Boże prowadzą przez pokorę, milczenie i ofiarę, przez rezygnację z 

samego siebie w imię miłości Boga i bliźniego. 

 Prośmy Najświętszą Pannę, by nas oświeciła i pomogła nam pojąć wielką lekcję 

Bożego Narodzenia: tajemnica Wcielenia się Boga w Niej niech będzie dla nas źródłem 

radości, niech budzi w nas dobroć, miłość bliźniego i miłosierdzie. 

(Jan Paweł II, Watykan, 22.12.1991) 

 [...] Bóg dla nas stał się ciałem! Słowo Boże stało się człowiekiem takim jak my, 

ażeby zapewnić nas, że On, Jego miłość, zbawienie i Opatrzność są zawsze obecne w 

dziejach ludzkich i w naszym osobistym istnieniu. Boże Narodzenie wymaga wiary, 

bowiem Boże Narodzenie jest tajemnicą. Nasz umysł nie jest w stanie pojąć tego, jak 

Bóg mógł nas umiłować do tego stopnia. Dla pasterzy znakiem rozpoznawczym był żłób 

w stajni, gdzie Matka Najświętsza złożyła małego Jezusa: a więc znak skrajnego ubóstwa 

i upokorzenia. To zdumiewające wydarzenie uczy, że aby przyjąć orędzie Chrystusa, 

Bożego Odkupiciela, potrzebna jest pokora umysłu. Tylko pokora, która staje się ufnością 

i adoracją, pozwala zrozumieć i przyjąć zbawcze poniżenie Boga. Powracajmy wiec 

codziennie do rozważań nad żłóbkiem i prośmy Maryję i świętego Józefa, by nam dali 

łaskę pokory pełnej uwielbienia i wiary pełnej ufności! 

(Jan Paweł II - Watykan, 26.12.1984) 

 Słowo stało się ciałem. Tak, Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. 

 Przedwieczny Boży Syn, stając się człowiekiem, zamieszkał wśród ludzi. Znalazł 

tu na ziemi swój rodzinny dom. [...] Kościół wspomina właśnie ów dom rodzinny Jezusa 

w Nazarecie. Dzisiaj oddaje cześć Temu, który do trzydziestego roku życia „był poddany” 

(Łk 2, 51) Józefowi i Maryi. A równocześnie, już jako dwunastoletni, objawił wobec 
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swoich najbliższych wolę Ojca, dla którego żyje: „w sprawach, które są Ojca mego, 

potrzeba, ażebym był” (por. Łk 2, 49). 

 [...] Jakże wymowne jest słowo „zamieszkał”. „Zamieszkać” to znaczy odnaleźć 

przestrzeń, w której człowiek żyje, rozwija się, potwierdza swoje powołanie. W której 

coraz bardziej „staje się” i „jest” człowiekiem. Znaleźć taką przestrzeń wśród ludzi, wśród 

ludzi najbliższych: w ich obecności, w ich trosce, w ich sercach. Znaleźć tę przestrzeń w 

codziennym obcowaniu: przestrzeń, która jest wypełniona prawdą i miłością. Taka 

duchowa „przestrzeń” nazywa się rodziną. [...] 

 Syn Boży znalazł taką przestrzeń w Rodzinie nazaretańskiej. Ona przez trzydzieści 

lat była Jego „mieszkaniem” na ziemi. Ona też znalazła się u podstaw Jego misji 

mesjańskiej. Święta Rodzina z Nazaretu. [...] „Cudownym zamysłem Bożym żył w niej 

ukryty przez długie lata Syn Boży: jest ona więc pierwowzorem i przykładem wszystkich 

rodzin chrześcijańskich. Rodzina, jedyna na świecie, ta, która wiodła nieznane i ciche 

życie w małym miasteczku palestyńskim; która doświadczała ubóstwa, prześladowań, 

wygnania, która wielbiła Boga w sposób nieporównywalnie wzniosły i czysty, nie 

omieszka wspomagać wszystkie rodziny (wspólnoty) chrześcijańskie, co więcej, 

wszystkie rodziny świata w wierności codziennym obowiązkom, w przezwyciężaniu 

niepokojów i udręczeń życiowych, w wielkodusznym otwarciu się na potrzeby innych, w 

radosnym wypełnianiu planu Bożego” 

 (Familiaris consortio,86).(Jan Paweł II, Watykan, 29.12.1985) 

 [...] Chrystus jest jedynym i wiecznym Kapłanem, i dlatego kapłanem w Kościele 

może być tylko ten, kto został dopuszczony do udziału w kapłaństwie Chrystusa poprzez 

„charakter”, czyli duchowe znamię upodabniające do Niego, do Chrystusa. Swoją posługę 

kapłan sprawuje zawsze i tylko w imię, i mocą Chrystusa. Można więc po-wiedzieć, że 

kapłan jest przede wszystkim drugim Chrystusem: sacerdos alter Christus. 

 [...] Gdy w obecnym czasie [...] oczekujemy przyjścia Chrystusa, przygotowujemy 

się zarazem na powitanie idealnego i doskonałego Kapłana, Syna Bożego, który został 

posłany, by nas uświęcić i zbawić. 

 Zgodnie z zapowiedzią anioła przy zwiastowaniu, za sprawą Ducha Świętego 

Dziecię jest święte, konsekrowane od chwili narodzin. Duch Święty urzeczywistnia w 

Jezusie Chrystusie — Mesjaszu, Pomazańcu, konsekrowanym w najpełniejszym tego 

słowa znaczeniu — pierwszą kapłańską konsekrację, z której wszystkie inne biorą 

początek. Zawsze w momencie święceń kapłańskich Duch Święty dokonuje tej samej 

konsekracji, której głębia przenika człowieka, aby go upodobnić do Chrystusa i oddać w 

służbę Jego królestwa. 

 Mówiąc o zasadniczej roli Ducha Świętego nie można zapominać o znaczeniu 

współpracy Maryi. Szczególną rolę odegrała Ona w latach „życia ukrytego” w Nazarecie, 

oddając się wychowaniu Jezusa. Maryja wniosła wkład w przygotowanie Syna do Jego 

misji kapłańskiej, dbając o rozwój wszystkich Jego ludzkich cech. Ciche i pokorne Serce 

Jezusa, życzliwe dla wszystkich, otwarte i współczujące nieszczęśliwym - to owoc 

rozwoju, w którym Maryja odegrała ukrytą, ale znaczącą rolę. 
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 W świetle tych faktów staje się jasne, że formacja kapłańska jest przede 

wszystkim dziełem Ducha Świętego, który swoją uświęcającą mocą kształtuje przyszłego 

kapłana na człowieka Bożego, podobnego do Chrystusa. W tym procesie formacji 

potrzebna jest także pomoc Maryi w rozwijaniu tych ludzkich cech, które pozwalają 

kapłanowi w sposób konkretny okazywać miłość w kontaktach z ludźmi, a tym samym 

umożliwiają mu przeniknięcie do środowisk, w których  żyje i pracuje. 

 [...] Prośmy Chrystusa, [...] aby pomógł nam coraz wyraźniej dostrzegać w Nim 

Kapłana, źródło wszelkiego kapłaństwa. 

(Jan Paweł II - Watykan, 10.12.1989) 

 

2. przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela 
 

 Jakaż była Jego gotowość do ofiar dla chwały Ojca, jaka gorliwość w 
przekazywaniu wiadomości na temat przymiotów i prawa Bożego! To jest pierwsze i 
największe przykazanie - powiedział - będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, 
z całej duszy, ze wszystkich sił; oraz: "Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, i tylko tego 
pragnę, żeby on zapłonął". On pragnie wlać do wszystkich serc żar Boskiej miłości. Jakże 
jest bolesne widzieć, że ludzie lekceważą Boga! Mówił do swojego Ojca: "Ojcze 
sprawiedliwy, świat Cię nie poznał; Ja jednak znam Cię, i oznajmiłem im Twoje imię, 
żeby była w nich ta miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś". 

 Kiedy chwalono Jego dobroć, On wszelką chwałę kierował ku swojemu 
niebieskiemu Ojcu: "Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Ja czczę mojego Ojca ... moja 
chwała jest niczym. Słowa, które do was mówię, nie mówię ich od samego siebie. To 
Ojciec, który jest we Mnie, On dokonuje tych dzieł". 

 W przeddzień swojej śmierci skierował On do nieba następującą gorącą modlitwę: 
"Mój Ojcze, Ja Cię wsławiłem na ziemi. Wypełniłem dzieło, które Mi zleciłeś [...]. 
Objawiłem Twoje imię ludziom, których Mi dałeś na ziemi". Widzimy więc, że Jezus żył 
tylko miłością do swojego niebieskiego Ojca; Jego przemówienia są ukierunkowane tylko 
na to, by rozpalić w sercach ludzkich miłość do swojego Ojca; umiera żeby Jego uwielbić, 
dokonując zadośćuczynienia Jego sprawiedliwości, wyniszcza się przed Jego wielkością i 
świętością, wysławia Jego doskonałości, i burzy królestwo grzechu i szatana. [...]. 
 Jak już wspomnieliśmy, Jego pokarmem było wypełnianie woli niebieskiego Ojca 
i wykonywanie Jego dzieła. Wypełnienie tej woli wymagało ofiary Jego krwi, którą On z 
radością złożył. Co więcej, był posłuszny swojej Najświętszej Matce Maryi i swojemu 
Żywicielowi, świętemu Józefowi. Historia tych pierwszych trzydziestu lat Jego życia może 
zostać streszczona w krótkich słowach: "Był im poddany". Kim jest Ten, który był 
poddany? Synem Bożym, nieśmiertelnym Królem wieczności. Komu był On poddany? 
Niepozornym, śmiertelnym ludziom, ubogiej i nieznanej Dziewicy i ubogiemu, 
niepozornemu rzemieślnikowi. Święty Bernard woła więc: "Popiele, ucz się 
podporządkowywać, prochu, ucz się słuchać!" 

 Wspomnieliśmy Najświętszą Dziewicę Maryję; któż jednak potrafi opisać dziecięcą 
miłość i poważanie, jakie nasz Boski Zbawiciel Jej okazywał. Na weselu w Kanie dokonał 
Jezus na prośbę swojej Najświętszej Matki swego pierwszego cudu. Na górze Kalwarii 
zdawało się, że zapomniał na chwilę o swoim zbawczym dziele, żeby przekazać swojemu 
umiłowanemu uczniowi, dziewiczemu Janowi, polecenie, żeby zamiast Niego był 
przywiązanym i kochającym synem Maryi, i w ten sposób pouczył nas z krzyża, jak gdyby 
z jakiejś wzniosłej katedry, jak wielką miłość winniśmy naszym dawcom życia. 
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 Jakich zresztą cnót nie praktykował On codziennie wobec tych, którzy mieli to 
szczęście widzieć Go i słyszeć? Prawda była zawsze na ustach Tego, który mógł 
powiedzieć o sobie: "Ja jestem Prawdą". Niekiedy bywał On zmuszony dawać do 
zrozumienia tę prawdę w bardziej energiczny sposób obłudnym faryzeuszom, żeby ich 
upomnieć, a lud ostrzec przed ich podstępną nauką; jednak obok tej sprawiedliwej 
surowości ileż było u Niego łaskawości, życzliwości i wyrozumiałości, z jaką świadczył 
swoje dobrodziejstwa ubogim i prostym, a przede wszystkim grzesznikom. 

 Jego uczniowie próbowali trzymać dzieci z dala od Niego, On jednak robił im 
wyrzuty: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im, do nich bowiem 
należy królestwo niebieskie". Brał je więc w objęcia i błogosławił je. Jadł i pił z 
grzesznikami, żeby ich nawrócić. Rozmawiał z Samarytanką, niemoralną kobietą, i zrobił 
z niej apostołkę. 

 Także Magdalenie, która przez swoje występne życie bardzo oddaliła się od Boga 
i zasługiwała na odrzucenie, pozwolił nawet, aby swymi łzami obmyła Jego nogi i udzielił 
jej odpuszczenia grzechów. Serce Magdaleny zapłonęło prawdopodobnie jedynie na 
skutek Bożej miłości. Gdy faryzeusze przyprowadzili Mu pewnego dnia kobietę schwytaną 
na cudzołóstwie, powiedział im: "Kto z was jest bez grzechu, niech rzuci na nią pierwszy 
kamień". Wówczas wszyscy się wycofali, obawiali się bowiem, że Ten, który potrafi czytać 
w ich sercach, mógłby wydobyć na światło dzienne ich haniebne postępowanie. Wtedy 
powiedział do tej kobiety: "Czy nikt cię nie potępił?" Ona odpowiedziała: "Nikt, Panie". 
Jezus wówczas powiedział: "Ja także cię nie potępiam. Idź, i już nie grzesz więcej!". 

 Nie mógł znieść widoku łez ubogiej wdowy z Nain, której jedynego syna niesiono 
do grobu. Zatrzymał więc niosących, polecił zmarłemu wstać i zwrócił go jego matce. 
Wzruszył się smutkiem Marii i Marty, którym śmierć zabrała brata. Kazał się prowadzić 
do grobu i wobec zwłok swojego przyjaciela, które już zaczęły się rozkładać, wylewał 
gorące łzy, tak że obecni Żydzi mówili: "Patrzcie, jak On go miłował!" Następnie zawołał 
donośnym głosem na Łazarza, który żywy wyszedł ze swego grobu. Łzy żałoby obu sióstr 
zamieniły się w łzy radości. 

 Z płaczem przepowiada grzesznemu miastu Jerozolimie zagrażającą mu zgubę i 
Jego Serce wypowiada się w słowach przepojonych wielkim bólem: "Jeruzalem, 
Jeruzalem, jakże często pragnąłem zgromadzić twoje dzieci, jak kura gromadzi pod 
skrzydła swoje pisklęta, ty jednak nie chciałoś. O gdybyś poznało dzień, który przynosi 
ci pokój". Ulitował się nad rzeszą, która poszła za Nim na pustynię i cudownie rozmnożył 
chleb, żeby nie musiał ich puszczać głodnych do domu. Porównuje siebie z dobrym 
pasterzem, który swoje życie oddaje za swoje owce, a w przypowieści o synu 
marnotrawnym ukazuje nam miłujące Ojcowskie Serce, które jest zawsze gotowe wyjść 
na spotkanie zabłąkanego i grzesznego syna. 

 Judasz Go zdradził, ale Jezus przyjmuje pocałunek niewiernego ucznia i 
przemawia do niego z taką łagodnością, że mogłaby zmiękczyć serce tygrysa: 
"Przyjacielu, po coś przyszedł?" Piotr zaparł się Go, a Jezus rzuca na niego spojrzenie 
pełne łagodności, tak że Piotr wzruszony wylewa strumienie gorzkich łez, które nie ustały 
aż do jego śmierci. Ze swego krzyża, kiedy obiecał skruszonemu Łotrowi Raj, prosi 
również Ojca niebieskiego za swoich morderców, którzy z Niego szydzili: "Ojcze, przebacz 
im, bo nie wiedzą co czynią", i ofiaruje swoje życie także i za nich. Święty Piotr streścił 
całe życie Chrystusa w kilku słowach: "Przeszedł przez świat dobrze czyniąc i uzdrawiał 
wszystkich, którzy jęczeli pod jarzmem szatana". 
 
 
3. modlitwa uwielbienia 
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 Przyjdźcie, śpiewajmy radośnie Panu, głośmy cuda dnia dzisiejszego; upadł mur 

podziału, ognisty miecz został wycofany, cherubin uwalnia drzewo życia i ja mam 

ponownie udział w rajskiej szczęśliwości, skąd moje nieposłuszeństwo niegdyś mnie 

wypędziło: bowiem niezmienny Obraz Ojca, Podobizna Jego wieczności, przyjmuje 

postać swego sługi, wychodzi z łona dziewiczej Matki, a jednak nie ulega żadnej zmianie; 

czym bowiem był, tym pozostał: prawdziwym Bogiem, a przyjął to, czym przedtem nie 

był: stał się człowiekiem z miłości do ludzi. Wołajmy wiec do Niego: Boże narodzony z 

Dziewicy, zmiłuj się nad nami. 

 Twoje królestwo, Chryste, Boże, jest królestwem wszystkich czasów, a Twoje 

panowanie trwa zawsze i wciąż! Ty, który przyjmujesz ciało przez Ducha Świętego i 

stajesz się człowiekiem z Maryi, zawsze Dziewicy: Twoje przyjście, Chryste, Boże, 

zajaśniało nam jak światło! Jako Światło ze Światłości, jako odblask Ojca opromieniłeś 

całe stworzenie! Wszystko, co posiada tchnienie, niech chwali Ciebie, o Ty, Odblasku 

Ojcowskiej Światłości! Ty, który jesteś i zawsze byłeś: wypromieniowany z Dziewicy, 

Boże, zmiłuj się nad nami. 

 Cóż jednak możemy Ci złożyć w darze, o Chryste, który jako człowiek dla nas 

ukazałeś się na ziemi? Każde z Twoich stworzeń przynosi Ci dziękczynny podarunek: 

Aniołowie swój śpiew, niebo gwiazdę, Mędrcy swoje dary, pasterze swój podziw, ziemia 

grotę, opuszczone miejsce żłób: my zaś przynosimy Matkę i Dziewicę. Boże wszystkich 

czasów, zmiłuj się nad nami. 

Z Nieszporów pierwszego dnia Bożego Narodzenia 
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Wprowadzenie 

 

Rekolekcje dla par małżeńskich dają szczególną szansę głębszego zrozumienia 

małżeństwa z punktu widzenia wiary, a wiec jako sakramentu. Chodzi tu o to, by „zwykłe 

dziedziny” codziennego życia dokładniej rozważyć i odkryć możliwość spotkania Boga w swoim 

stosunku do współmałżonka. Jeżeli bowiem małżeństwo jako związek jest jednym z siedmiu 

świętych znaków Bożego działania, to nie tylko tak zwane życie religijne jest miejscem, gdzie 

styka się niebo z ziemią, lecz każde spotkanie małżonków jest stosowne do przeżywania i 

doświadczania Boga. 

Normalnie, kiedy chcemy odprawić rekolekcje, udajemy się do odpowiedniego do 

tego celu domu. Odnosi się to również do par małżeńskich. W takich okolicznościach 

można znaleźć nowe siły do prowadzenia wspólnego życia. Zdarza się jednak, że 

szczególna sytuacja może stworzyć taką atmosferę, która nie odpowiada codziennemu 

życiu. Może również zaistnieć niebezpieczeństwo, że nowe formy spotkań stosowane 

podczas rekolekcji, nie dadzą się utrzymać (w życiu codziennym). 

Z takiego właśnie doświadczenia wyrosła idea rekolekcji w codzienności. Małżeństwo 

musi być przeżywane w normalne dni pracy i podczas zupełnie zwyczajnych weekendów. 

Gdyby udało się praktykować życie chrześcijańskie właściwe dla wzajemnych relacji 

małżeńskich w takich właśnie sytuacjach, można by żywić nadzieję, że i na dalsze wspólne 

życie ten sposób będzie zbawiennie oddziaływał. 

Podczas przeprowadzania takich rekolekcji zdobyłem doświadczenie, że 

najwłaściwszym czasem dla takich rekolekcji w codzienności są miesiące od października do 

maja. W tym okresie siedmiu miesięcy pary małżeńskie spotykały się osiem razy, czyli co 

miesiąc. W takich okolicznościach każda para mogła wówczas zaplanować indywidualnie swój 

dialog małżeński na następne cztery lub pięć tygodni. Zakończenie w maju wykazało, że takie 

ćwiczenia rekolekcyjne w przeciągu siedmiu miesięcy są możliwe. Późniejsze świadectwa 

potwierdziły, że oddziaływanie takich rekolekcji może być trwałe. 

Chciałbym właściwie podkreślić, że nie chodzi tu o jakieś niezwykłe odkrycia, lecz o 

poważne działanie. Jeśli małżonkowie poważnie potraktują swoje wzajemne relacje, to dzięki 

rozmowom małżeńskim będę mogli doświadczyć Boga. Czy ono rzeczywiście nastąpi, będzie 

to sprawa łaski. Tej zaś nie możemy ani zaplanować, ani tym bardziej stworzyć. Zgodnie z 

dawną tradycją jest jednak możliwe włączenie się w Boże działanie. A o to właśnie nam chodzi. 

Niektóre pary, które zafascynowały się takimi możliwościami, mają wątpliwości, czy są 

do tego zdolne, ponieważ przeżywają swoje wzajemne relacje jako słabe. Przyczyną tego jest 

iluzja idealnego małżeństwa chrześcijańskiego, które nie istnieje, lecz stworzyła je fantazja 

romantycznie przesadnego nauczania. Dlatego też trzeba im dodać otuchy. Rekolekcje w 

codzienności są pomyślane dla takich partnerów, którzy prowadzą zupełnie zwyczajne, a więc 

nie pozbawione błędów, życie małżeńskie. Proponowanych ćwiczeń nie należy jednak 

traktować jako namiastki zastępującej konieczną terapię w przypadku ostrych kryzysów. 

W tej książce przedstawiam doświadczenia z rekolekcji w codzienności, które mogą 

być przeprowadzane w następujących trzech formach: 

 - same poszczególne pary małżeńskie   (forma A) 
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 - grupy par małżeńskich   (forma B) 

 - klasyczna forma z kierownikiem   (forma C). 

We wszystkich trzech formach decydującym dla ich powodzenia jest to, by każdy z 

małżonków poważnie trzymał się postawionych wymogów w przeciągu całych siedmiu 

miesięcy. 

Kto zdecyduje się na te rekolekcje, powinien na początku założyć zeszyt, w którym 

będzie zapisywał wszystko, co odnosi się do kolejnych kroków: 

 - Odpowiedzi na pytania w punkcie „Osobiste przemyślenia”; 

 - Myśli do partnerskiej rozmowy na poszczególne tematy; 

 - W przypadku „nietematycznych” rozmów zwierzenia współmałżonka, które zostały 

przeżyte jako ważne lub nowe; 

 - Rozeznania, które miały w międzyczasie miejsce, a zwłaszcza okrycie Boga w relacji 

małżeńskiej. 

 

Przebieg 

Celem umożliwienia lepszego przeglądu przedstawimy najpierw, w jaki sposób będą 

przeprowadzane wymienione wyżej formy, i jak będzie wyglądało comiesięczne rozważanie 

jednego z tematów na które przeznaczono trzy godziny. Równocześnie zostaną uwypuklone 

wskazówki dla dialogu małżeńskiego (pomiędzy miesięcznymi spotkaniami), podczas którego 

może dokonywać się dalszy rozwój małżeńskich relacji. 

 Forma A umożliwia osobisty proces o bardziej intymnym charakterze. Forma B może 

pogłębić doświadczenie grupowe już istniejącego zespołu oraz umocnić solidarność. 

 Forma C zapewnia ciągłe impulsy ze strony prowadzącego rekolekcje, które mogą 

zapobiec znużeniu, a ponadto stwarza możliwość powstawania nowych relacji i przyjaźni, które 

mogą doprowadzić często do powstania nowej grupy par małżeńskich. 

 

Forma A: Osobiste rekolekcje jednej pary 

 

Raz w miesiącu - w odstępach cztero- lub pięciotygodniowych – pary małżeńskie 

spotykają się na 2 – 3 godziny, by gruntownie rozważyć osiem tematów. Zaleca się 

następujący przebieg tego czasu: 

 

 

 

(1) Koncentracja 
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Cicha refleksja, wspólna modlitwa lub wysłuchanie tekstu załączonego do każdego z tematów. 

 

(2) Znaczenie tematów 

Można wspólnie odczytać odpowiednie objaśnienia do ośmiu rozdziałów, bądź też może je 

odczytać jeden z partnerów. 

 

(3) Osobista refleksja 

W tym punkcie trzeba sobie uświadomić, że każdy z małżonków jest odrębną osobowością 

posiadającą swoje własne myśli, życzenia, doświadczenia, pytania, wątpliwości i wrażenia. 

Notatki zrobione na podstawie postawionych konkretnych pytań, posłużą jako podstawa do 

przyszłej rozmowy małżeńskiej. 

 

(4) Tematyczna rozmowa małżeńska 

Poszczególne rozdziały zawierają konkretne propozycje w tej sprawie. 

 

(5) Notatki z rozmowy 

W miarę możliwości należy je zrobić bezpośrednio po rozmowie. Warto przy tym stwierdzić, 

co z wypowiedzi współmałżonka należałoby uznać za ważne lub co było w nich nowego dla 

nas. Notatki te powinny być udostępnione partnerowi. 

 

(6) Planowanie 

„Małżeńska rozmowa bez tematu” jest istotnym elementem rekolekcji podczas 

następnych czterech - pięciu tygodni. Małżonkowie ustalają  wspólnie: 

- jak często ma się ona odbywać, 

- jak długo powinna trwać, 

- jakie doświadczenia z dialogu małżeńskiego należy uwzględnić na  przyszłość. 

Podczas gdy poprzednia rozmowa była poświęcona określonej dziedzinie życia, to 

małżeńskie rozmowy w międzyczasie nie mają określonego tematu. Stwarza to dla wielu 

pewną trudność, jest jednak istotnym stwierdzeniem, że „otwarcie się osoby na osobę” jest 

możliwe i że można rozmawiać nie tylko „o czymś”. 

W dialogu małżeńskim nie chodzi bowiem o to, co się zwykło określać jako dobrą 

rozmowę. Zebraliśmy tutaj reguły dla tego rodzaju wzajemnej małżeńskiej komunikacji. 
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MAŁŻEŃSKA ROZMOWA BEZ TEMATU – dialog małżeński 

 

Czym się różni od innych dobrych rozmów? 

-  Wspólnie uzgodniony termin: Nie chodzi tu o jakąś chwilową zgodność, ale chodzi o 

wspólną posługę na rzecz ich wzajemnej relacji. Termin rozmowy powinien być przestrzegany. 

- Regularność: Każda poszczególna para musi sama zadecydować, co jest odpowiednie dla 

ich indywidualnej sytuacji. Trzeba zachować przynajmniej 14 - dniowy rytm. Możliwa jest 

jednak również cotygodniowa rozmowa. 

- Ściśle określony czas trwania: Nie rozmawia się „jak długo się da”, lecz w ramach uprzednio 

określonego czasu. Nawet jeżeli pojawią się trudności, to raczej przeplatać rozmowę chwilami 

milczenia, niż całkowicie ją przerywać. Wzajemna relacja powinna mieć dla małżonków tak 

wielką wartość, że powinni dać jej szansę rozwinięcia się w ściśle określonym czasie, 

niezależnie od chwilowego uczucia odnośnie powodzenia lub niepowodzenia rozmowy. 

- Zmienna odpowiedzialność: Partnerzy na przemian podejmują odpowiedzialność za 

ustalenie terminu, miejsca, oraz za stworzenie odpowiedniej atmosfery spokoju. Ustalanie nie 

oznacza samowolnego decydowania, lecz chodzi tu o to, by we właściwym czasie stworzyć 

odpowiednie warunki do rozmowy. 

 

Podstawowe reguły 

- Małżonek, który podjął się odpowiedzialności za daną rozmowę, rozpoczyna ją i może 

mówić około 15 minut - lub milczeć - i nie należy mu przerywać. To samo odnosi się do 

drugiego partnera w ciągu kolejnych 15 minut. 

- Mówiący stara się mieć wgląd we własne wnętrze, daje wyraz  swoim uczuciom („Wczoraj 

obawiałem się...”), wypowiada swoje zdanie („Czytam chętnie różne gazety, ponieważ...”), 

wyraźnie wypowiada swoje życzenia („Chciałbym na przyszłe lato...”). 

- Współmałżonek, który słucha wyraża swoją postawę zainteresowania i nie zadaję żadnych 

pytań, chyba że czegoś nie zrozumiał. („Czy mówisz teraz o dniu wczorajszym, czy też 

ogólnie?”) 

- W przypadku problemów ważne jest by wyrazić zrozumienie i współczucie i nie udzielać 

żadnych rad. („To cię musiało bardzo zdenerwować” zamiast: „Czy nie próbowałeś, ...”). 

- Praktyczne zagadnienia, które w małżeństwie muszą być dyskutowane i rozwiązane, należy 

odłożyć na inny czas, by teraz „nie rozmawiać o problemach”, lecz wykorzystać możliwość 

otwarcia przed partnerem swojego wnętrza. (Przykład: nowe auto. Nie: Jak my je spłacimy? 

Ale: „Nowe auto dałoby mi poczucie...”) 
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FORMA B: Rekolekcje w grupie par małżeńskich 

 

Zaleca się by podczas każdego z ośmiu spotkań inna osoba przejmowała kierownictwo. 

 

(1) Koncentracja 

Moderator odczytuje tekst wprowadzający. Następnie odbywa się rozważanie w ciszy. 

 

(2) Objaśnienie tematu 

Moderator może odczytać odpowiedni tekst lub też oddać jego treść własnymi słowami. 

 

(3) Osobista refleksja 

Moderator odczytuje powoli poszczególne pytania, robi swoje własne notatki i daje wszystkim 

uczestnikom odpowiedni czas na refleksję. Dobrze będzie, jeżeli wszyscy poszukają sobie 

takiego miejsca, gdzie mieliby poczucie „przestrzeni wokół siebie” i mogli rozmyślać 

indywidualnie. 

 

(4) Rozmowa małżeńska  

Wskazówki znajdują się w poszczególnych rozdziałach. Ważne jest, aby każda para miała 

pomieszczenie, w którym mogłaby bez przeszkody odbyć intymną rozmowę. Przewidziana jest 

na to jedna godzina. 

 

(5) Wymiana doświadczeń 

Propozycje dla rozmowy w grupie znajdują się w poszczególnych rozdziałach. W każdym razie 

nie chodzi o to, by wpływać na rozmowę partnerską w grupie. Nawet wówczas gdy  pary 

małżeńskie wzajemnie się dobrze znają, intymność rozmowy małżeńskiej jest zupełnie inna. 

Podczas wymiany doświadczeń przejawia się kompetencja, jaką mają chrześcijańskie pary 

małżeńskie; mogą się one wzajemnie ubogacać przez wymianę swoich doświadczeń 

życiowych. Gdy zachodzi  konieczność należy zachęcić poszczególnych par, by były gotowe 

podzielić się czymś z innymi. Nikt jednak nie powinien być nakłaniany do mówienia. 

 

(6) Planowanie 

Po rozmowie w grupie powinno być jeszcze tyle czasu, by poszczególne pary małżeńskie mogły 

zaplanować miejsce i czas następnych czterech lub pięciu tygodni; zob. wyżej: Forma A(6). 
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(7) Zakończenie 

Moderator postara się, by spotkanie znalazło swój wydźwięk w modlitwie, pieśni lub w krótkim 

rozważaniu. Propozycja tekstowa znajduje się w ramach poszczególnych tematów. Notatki z 

rozmowy małżeńskiej podczas spotkania (jak wyżej) i z rozmów małżeńskich bez tematu, które 

odbywały się w międzyczasie, należy zrobić w domu. 

 

FORMA C: Rekolekcje w codzienności dla par małżeńskich z kierownikiem 

 

Przebieg jest taki sam jak ten przewidziany dla grupy par małżeńskich (w formie B) w sześciu 

krokach. Prowadzący rekolekcje przejmuje tutaj ewentualnie rolę moderatora. Przede 

wszystkim powinien się jednak troszczyć o odpowiednie warunki zewnętrzne: 

- o spokojną atmosferę, szczególnie na początku; 

- o właściwy porządek w miejscu, gdzie odbywa się osobista refleksja; 

- o odpowiednie pomieszczenie dla rozmowy małżeńskiej; 

-  o tworzenie grup; 

- o odpowiednie pomieszczenie na wymianę doświadczeń w grupach. 

Bardziej szczegółowe wskazówki znajdują się w poszczególnych rozdziałach. 

 

Założenia 

Aby było jasne dla zainteresowanych, na co się decydują, należy we wprowadzeniu 

przedstawić w sposób jak najbardziej zrozumiały, czego wymaga ta forma rekolekcji. 

Szczególnie zaś: 

- wspólnego uczestnictwa obu małżonków we wszystkich spotkaniach, 

- gotowości do robienia pisemnych sprawozdań anonimowych, 

- gotowości do dialogu małżeńskiego w czasie między spotkaniami, 

-  nie wywoływania ostrych kryzysów małżeńskich, które wymagają poradnictwa lub terapii. 

 

 

Czas 

Jedno spotkanie winno się zmieścić w ramach trzech i pół godzin. Na rozmowę małżeńską 

jest przewidziana jedna pełna godzina, a na wymianę doświadczeń - przynajmniej jedna 

pełna godzina. 
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Anonimowe sprawozdanie 

Żeby prowadzący rekolekcje mógł stale umacniać w czasie ich trwania motywację 

uczestników, dobrze byłoby, gdyby przy każdym spotkaniu prosił jakąś parę o anonimowe 

sprawozdanie. Pod koniec spotkania trzeba dać tej parze odpowiedni formularz. Powinien on 

być przed następnym spotkaniem wypełniony i zwrócony w zaklejonej kopercie.  

Na końcu poszczególnych rozdziałów zostały zamieszczone cytaty słowne z pisemnych 

sprawozdań ponad 100 par, z którymi przeprowadziłem „rekolekcje w codzienności”, a które 

umożliwiłyby rzut oka na rezonans takiego procesu, na który uczestnicy się zdecydowali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZY TEMAT 

Tradycje rodzinne 

 

(1) Koncentracja 
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„Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje Imię, tam Ja jestem wśród nich” (Mt 18,20). 

 

(2) Relacje między małżonkami a rodziny z których pochodzą 

Każdy z partnerów wnosi ze sobą do małżeństwa oczekiwania, przyzwyczajenia i nastawienia, 

jakie ukształtowały się w nim w czasie jego dorastania. Te ślady tkwią tym głębiej, im 

wcześniej zaczęły oddziaływać odpowiednie wpływy. O ich powstaniu decydują przede 

wszystkim rodzice, rodzice zastępczy, jak również inne ważne osoby, które żyły w danej 

rodzinie. 

Poszczególnym osobom może być bardzo trudno rozpoznać te „posagi” w sobie. Często 

zachodzi istotna różnica pomiędzy świadomym nastawieniem życiowym i automatycznym 

działaniem, które na dalszą metę bywa blokowane przez nieświadome siły. Niekiedy ma 

miejsce zaskakujące przeżycie, gdy rozmówca zwraca komuś uwagę na cechy, których on do 

tej pory nie dostrzegał i nigdy ich sobie nie uświadomił. 

Na przykład: „Sposób, w jaki robisz przerwy w mówieniu, przypomina mi twojego ojca”. Dla 

danej osoby taka uwaga w pewnych okolicznościach może być trudna do przyjęcia, gdy np. 

stosunek do ojca nie był może zbyt pozytywny. Ta wymieniona cecha wywołuje automatycznie 

odruch obronny przed tym, że może być taki jak ojciec. Kto nie przezwycięży w sobie tego 

wewnętrznego sprzeciwu wobec takiego rozpoznania, może zaprzepaścić szansę rozwoju w 

kierunku bardziej świadomego życia. 

Dla wspólnego życia w małżeństwie takie świadome życie ma szczególne znaczenie. Takie 

nawyki, które partner odbiera jako przeszkody, można bowiem tylko wtedy zmienić, gdy dany 

człowiek o nich wie. Tylko bowiem wówczas  ma on możliwość kontrolowania tych rażących 

cech w swoim zachowaniu. 

Przykład: Małżonek podczas rozmowy zaczyna coraz głośniej mówić. Żona - jak zwykle - mówi 

w końcu: „Kiedy do mnie coś mówisz, nie musisz zaraz krzyczeć”. On na to odpowiada z całym 

przekonaniem, by wyjaśnić sytuację: „Ja przecież jestem zupełnie spokojny, a ty wciąż sobie 

przedstawiasz nie wiadomo co”. Łatwo jest zrozumieć, że ten człowiek, w pewnych 

okolicznościach, czuje się obrażony tymi pozornymi insynuacjami swojej żony. Na skutek tego 

może pogorszyć się klimat ich wzajemnych rozmów. 

Inny przykład: Kiedy zaczniemy się poważnie zastanawiać nad przyczynami konfliktów 

małżeńskich, odkrywamy na przykład, że najbardziej przykre agresje powstają rano. Podczas 

rozmów małżeńskich została poruszona taka oto historia: Żona pochodziła z rodziny, w której 

długo przesiadywano wieczorami, natomiast rano chciano możliwie jak najdłużej spać. Ona 

jako dziewczyna prawie nigdy nie jadła spokojnie śniadania, najwyżej w pośpiechu wypiła łyk 

kawy. Zawsze się śpieszyła, gdyż musiała zdążyć na autobus. W rodzinie męża, przeciwnie, 

zawsze stół był nakryty do śniadania i można było rano jeszcze trochę pogawędzić. Kiedy więc 

teraz chciał on budzić żonę „we właściwym czasie”, ona była zwykle zdenerwowana. On także 

był w złym humorze, gdyż brakowało mu spokoju przy wspólnym śniadaniu. Teraz oboje 

odkryli, że ten konflikt odziedziczyli z powodu różnych nawyków w rodzinach, z których 

pochodzili. W ten sposób otworzyła się im droga do świadomego regulowania swego 

wspólnego życia według własnych propozycji i uzgodnień. 
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Można by oczywiście przytoczyć wiele innych drastycznych przykładów. Pomyślmy chociaż o 

tych oczekiwaniach, jakie są związane ze świętami Bożego Narodzenia. Z reguły sądzimy, że 

partner traktuje to podobnie jak my sami. Wiedza o zwyczajach panujących w innych 

rodzinach niewiele pomoże. Najważniejsze byłoby to, by różne nieświadome emocje 

regulować na płaszczyźnie świadomości. Wymaga to własnego przemyślenia i rozmowy z 

partnerem. Dopiero wtedy będzie możliwe przystosowanie się do człowieka, którego się kocha. 

W ten sposób będzie można uniknąć rozczarowań, które często kończą się wymówkami, a 

ponadto zaistnieje możliwość zbudowania spokojnej wspólnoty i ugruntowania bardziej 

intensywnej intymności małżeńskiej i rodzinnej. 

Życie wspólne ma dla chrześcijan również inne znaczenie, które wykracza daleko poza radość 

z posiadania ukochanego człowieka. Obietnica Jezusa: „Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni 

w moje imię, tam Ja jestem wśród nich”, może dać partnerom świadomość, że tworzą oni 

wzajemnie Kościół – domowy Kościół – najmniejszą komórkę społeczną, w której Jezus 

Chrystus gromadzi tych, którzy chcą Go naśladować w wierze. Świadome kształtowanie 

wspólnego życia z dziedzictwa różnych tradycji rodzinnych jest drogą do doświadczenia w życiu 

jedności z Chrystusem. Niektóre pary małżeńskie, po przezwyciężeniu przeszkód, głęboko 

odetchnęły i po raz pierwszy odkryły w wierze, co to znaczy: On jest z nami. 

Dla uniknięcia nieporozumień: Chodzi nie tylko o to, by odkryć podobieństwa, lecz również o 

to, by przezwyciężanie różniących nas okoliczności, które wymagają uregulowania, odbywało 

się przy dobrej woli obojga małżonków. Często jest to bardzo trudnym wymogiem. 

Oczywiście można rozpoznać tylko małą część tego, co należałoby omówić i być może zmienić. 

Ważne jest, by „zasmakować” w tych wzajemnych uzgadnianiach, aby w różnych sytuacjach, 

które niesie życie, można było robić dalsze odkrycia. 

 

(3) Osobista refleksja 

- Do czego nawykliśmy w rodzinie, z której pochodzę? W czym mogłem być samotny? W 

czym tworzyliśmy wspólnotę? 

- Jaka była atmosfera? Spokojna, głośna, chaotyczna, pokojowa, przytulna? 

- Jak żyliśmy? Jak się przedstawiał poranek w dni powszednie? Kiedy zasiadaliśmy wspólnie 

do stołu? Jaka była wówczas sytuacja? 

- Jakie przypominam sobie zdania, które najczęściej wypowiadał ojciec lub matka? 

- Czy modliliśmy się wspólnie - kiedy - jak? Czy rzucało się w oczy, gdy ktoś się modlił 

indywidualnie? 

- Czy były rozmowy na tematy religijne? Kto z kim i jak? 

- Czy jest jakiś specyficzny styl wzajemnych sporów pomiędzy ojcem i matką, który się 

najczęściej powtarzał? Czy miały miejsce jakieś wymówki? Jakie konkretnie najbardziej 

pamiętam? Czy praktykowano karne milczenie? Jak się dokonywało pojednanie? 

- Stosunek do pieniędzy: oszczędność - rozrzutność - czy było wciąż za mało? 
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- O kim, względnie o jakich grupach ludzi mówiono w mojej rodzinie nieprzychylnie? 

- Do kogo w rodzinie miałem największe zaufanie? 

 

WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCEGO REKOLEKCJE 

Przed pierwszą rozmową małżeńską należy podać uczestnikom tylko najważniejsze reguły 

dialogu: 

- Dać partnerowi wgląd we własne uczucia, myśli i przeżycia. 

- Słuchający powinien okazywać zainteresowanie, lecz nie powinien przerywać ani stawiać 

pytań. 

Ponadto każda para otrzymuje na piśmie następujące zalecenia odnośnie dialogu 

małżeńskiego. 

 

(4) Rozmowa małżeńska na temat: „Tradycji rodzinnych” 

1. Wybierz ze swoich notatek to, co chciałbyś zakomunikować współmałżonkowi. 

2. Następnie zadecydujcie kto ma rozpocząć rozmowę. Opowiadaj nie tylko o zewnętrznych 

okolicznościach, ale przede wszystkim o tym, jak Ty to przeżywałeś. 

Jako strona słuchająca okazuj swoje zainteresowanie opowiadaniem partnera, lecz bez 

przerywania mu. Należy też unikać wyrażania swojej opinii na temat treści opowiadania. 

3. Jeżeli będzie jeszcze czas, spróbujcie wspólnie rozważyć: 

- jakie widzicie różnice pomiędzy tymi dwiema tradycjami rodzinnymi? 

- co jest zgodne w tych tradycjach? 

- czy dostrzegacie konsekwencje dwóch różnych tradycji dla waszego wspólnego życia? 

Jeżeli nie ma na to czasu, odłóżcie to rozważanie na później. 

 

 

 

 

WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCEGO REKOLEKCJE 

Podczas pierwszego spotkania powinno się również dokonać tworzenie grup, których skład 

winien być stały przez następne siedem miesięcy. W tym celu po rozmowie małżeńskiej należy 

to uczestnikom zaproponować. 
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- Należy powiedzieć uczestnikom, że na podstawie wzajemnego przedstawienia się zostaną 

utworzone grupy. 

- Podczas przedstawiania się należy coś powiedzieć przede wszystkim na temat fazy 

małżeństwa i sytuacji rodzinnej, a ponadto dlaczego zdecydowano się wziąć udział w 

rekolekcjach. 

- Wszystkie pary powinny otrzymać do ręki kartkę z nazwiskami uczestników. To ułatwi 

wspólną decyzję partnerów, z jakimi parami chcieliby być w jednej grupie. 

- Po przedstawieniu się poprosić uczestników o nawiązanie kontaktu pomiędzy sobą, by 

podczas tej rozmowy zdołali utworzyć grupy do pięciu par w jednej. W żadnym wypadku nie 

może być w jednej grupie więcej niż sześć par. We wszystkich grupach należy wybrać jedną 

parę, która będzie utrzymywać kontakt z prowadzącym rekolekcje, gdy np. ktoś z powodu 

choroby nie może przybyć. Ta para powinna być łatwo osiągalna telefonicznie. 

Następnie grupy otrzymują jeszcze czas na wzajemną rozmowę. Następne zalecenia będą im 

dawane na piśmie. 

 

(5) Wymiana doświadczeń w grupach 

1. Gdy będziecie sobie wzajemnie opowiadać o swoich rodzinach, z których pochodzicie, 

poznacie się jeszcze bardziej i staniecie się sobie na wzajem bliżsi. 

2. Jeżeli jest to możliwe, opowiedzcie innym, w jaki sposób tradycje rodzinne waszego 

pochodzenia oddziałują na obecne życie rodzinne. 

 

(6) Planowanie 

WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCEGO REKOLEKCJE 

Podczas końcowego spotkania plenarnego należy wyjaśnić, jak trzeba postępować, jeżeli ktoś 

nie może przyjść na zaplanowane spotkanie. 

- Jeżeli jeden z małżonków nie może przyjść, to drugi jednak powinien uczestniczyć. Zaleca 

się, by w czasie przeznaczonym na rozmowę napisał list do brakującego partnera i tą drogą 

przekazał mu własne notatki z „osobistych refleksji”. 

- Jeżeli oboje nie mogą przyjść, prowadzący rekolekcje w osobistym liście „zbuduje im most” 

do następnego spotkania. 

Jako ostatnią informację należy coś powiedzieć na temat dialogu małżeńskiego, który jest 

przewidziany na następne cztery lub pięć tygodni (zob. Wprowadzenie – Małżeńska rozmowa 

bez tematu). 

Następnie trzeba zobowiązać pary, by ustaliły pomiędzy sobą 

- jak często chcą przeprowadzać dialog małżeński, 
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- jak długo ma on trwać, 

- kto jako pierwszy podejmie „odpowiedzialność”. 

 

Tradycje rodzinne – refleksja  

 

Ja tkwię w jakimś wielkim powiązaniu. 

Przede mną było wiele pokoleń. 

Po mnie także życie popłynie dalej. 

 

Kim ja jestem? Co jest istotą mojej osobowości? 

Korzenie mojego życia znajdują się u mojej matki i u mojego ojca. 

Spadek, jaki dali mi na drogę mojego życia, oni sami odziedziczyli od swoich rodziców i 

prarodziców.  

W taki sposób się urodziłem. 

 

Następnie przyszło wiele wpływów z zewnątrz. 

I znowu od ojca i matki, lecz również od innych ważnych ludzi. 

Jako dorosła osoba znalazłem się jako rezultat różnych skomplikowanych oddziaływań. 

Teraz mogę się już własnymi siłami rozwijać. Jednak tylko wówczas, gdy wiem co właściwie 

we mnie tkwi. Nie mogę rozpoczynać wszystkiego od początku. Powinienem jednak dalej 

samodzielnie prowadzić rozpoczęty wzrost. 

Także w moim małżeństwie, wraz z ukochanym człowiekiem, który podobnie jak ja jest 

uwarunkowany przez swoją rodzinę, lecz inaczej niż ja. 

Stanowimy dwa światy, różne, lecz wzajemnie do siebie przynależące. 

Możemy ukształtować nowy świat, taki, jakiego jeszcze nie było. 

Świat, jakiego pragnie Bóg. 

 

Jakże wielka szansa! 

Jeżeli się wzajemnie poznamy wraz z tym wszystkim, co w nas jest: z dziedzictwem, 

wpływami i z własnym rozwojem. 
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REKOLEKCJE W CODZIENNOŚCI DLA PAR MAŁŻEŃSKICH 

 

Anonimowe sprawozdanie: 1. miesiąc 

 

1. Nasza rozmowa małżeńska podczas 1. spotkania była: 

 Mąż Żona 

otwarta   

częściowo skrępowana   

całkowicie skrępowana   

 

2. Przewidziany czas był: 

 Mąż Żona 

właściwy   

zbyt krótki   

zbyt długi   

 

3. Na temat „Tradycje rodzinne” spośród zwierzeń mojego partnera uważam za ważne: 
 

mąż żona 

  

 

 

 

 

 

4. W minionym miesiącu przeprowadziliśmy _______ rozmów partnerskich. 
Rozmowy te były: 

 Żona Mąż 

Otwarte   

częściowo skrępowane   
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całkowicie skrępowane   

 

5. Spośród zwierzeń mojego partnera uważam za szczególnie ważne: 

mąż żona 

  

 

 

 

 

 

 

Cytaty ze sprawozdań 

Na temat „Tradycje rodzinne” spośród zwierzeń mojego współmałżonka uważam za 

szczególnie ważne następujące: 

- Uświadomiłem sobie, że rodzice mojej żony dawali swoim dzieciom więcej czasu, a mniej 

dobrobytu, co uważam za słuszne. Moi rodzice byli raczej nastawieni na sukcesy. 

- Dla mnie duże znaczenie miało oświadczenie mojego męża, że w mojej rodzinie przeżywałby 

on bardziej szczęśliwe dzieciństwo. 

- Matka była bardzo surowa. Były kary cielesne. Natomiast ojciec był bardziej ludzki, dlatego 

moja żona ma do niego więcej zaufania. 

- Praca i pilność były najważniejszymi czynnikami w rodzinie mojego męża. 

- Mój mąż był wychowywany raczej przez babcię niż przez matkę. Dlatego także i dzisiaj nie 

ma pomiędzy nimi dobrych stosunków; jego matka mieszka u nas. 

- W przypadku sporów przyjmuję właśnie taką postawę, jaka była praktykowana w mojej 

rodzinie, chociaż sam oceniam ją jako negatywną. 

- W rodzinie mojej żony nie było żadnej wspólnoty. Pomiędzy rodzeństwem panowało 

współzawodnictwo w zdobywaniu pożywienia. 

- Mój mąż w swoim dzieciństwie miał niewiele okazji do rozmowy. 

- Było dla mnie nowością to, że moi teściowie przeżywali partnerskie trudności. Dotychczas 

bowiem wydawało mi się, że w rodzinie mojej żony jest wszystko w porządku. 

- Moja żona musiała, jako zastępcza matka, przejąć odpowiedzialność za swoje rodzeństwo. 

- Moja żona musiała zawzięcie walczyć o swoje prawa w rodzinie. 
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- Mój mąż nie doświadczył w swojej rodzinie takiej wspólnoty, jak ja w swojej. 

- Dopiero teraz uświadomiłem sobie podczas rozmowy dobroć teścia i wynikające z niej 

zaufanie dzieci do niego. 

- Mojego męża obciążyły cechy charakteru jego rodziców - ojciec gniewliwy i apodyktyczny, a 

matka chciała wszystko łagodzić i naprawiać. Teraz lepiej rozumiem, dlaczego mój mąż w 

pewnych sytuacjach tak właśnie reaguje. 

- Moja żona zwierzyła mi się, że miała ona wielki wpływ na swojego ojca, większy niż moja 

teściowa. Dlatego właśnie powstała taka intensywna relacja ojciec-córka. 

- Zaskoczyła mnie usłyszana wiadomość o fizycznej przemocy w rodzinie mojego męża. 

Niespodzianką było dla mnie również to, że tam obchodzono urodziny dzieci. Mój mąż na ogół 

dobrze się czuł w swoim domu. 

- Jej matka nadawała ton w rodzinie. Ojciec często powtarzał: „Ja nic nie mówię, bo to i tak 

nie ma żadnego sensu”. 

- Warto było uświadomić sobie, że ja w dalszym ciągu rozpoczynam swój dzień podobnie jak 

w moim domu rodzinnym. 

- Ja lubię długo spać i dlatego nie zawsze radzę sobie z obowiązkami matki. Te funkcję przejął 

obecnie rano mój mąż. Ważne było dla mnie jego oświadczenie, że mu to wcale nie 

przeszkadza. 

- Rodzice raczej ukrywali swoje konflikty. Szczególnie babcia często karała innych swoim 

milczeniem. 

- W przypadku konfliktów mówiło się zawsze, że trzeba się najpierw porządnie wyspać. 

- W rodzinie mojego męża podczas wspólnego obiadu był zawsze czas na wypowiedzenie się. 

- On ma trudności w stosunku do religii na skutek przymusu jego matki do wierzenia w to 

wszystko, w co ona wierzy. 

- Zaskoczyło mnie to, że mój mąż jako dziecko nie miał żadnej osoby, której mógłby zaufać i 

nigdy praktycznie nie mógł być sam. Matka kojarzy mu się zwykle ze swoim negatywnymi 

uczuciami w stosunku do niego. 

- Jako upragnione drugie dziecko, miała uprzywilejowaną rolę i była centralnym punktem 

miłości swoich rodziców. 

- Na mojego męża wywarł wielki wpływ ośmioletni pobyt w internacie. 

- On bał się szkoły. Wiedziałam o tym wprawdzie, lecz dopiero teraz podczas rozmowy 

wyjaśniło mi się, co to dzisiaj dla niego znaczy. 
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DRUGI TEMAT 

Praca 

 

(1) Koncentracja 

„Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w 

jednym ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym 
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bogactwem; z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, 

hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I 

wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, 

dziękując Bogu Ojcu przez Niego” (Kol 3,15-17). 

 

(2) Praca i jej wpływ na relacje między małżonkami 

Bóg umieścił człowieka w „nie przygotowanym” świecie. Był on początkowo jak ogromny plac 

budowy, bogato zaopatrzony we wszelkie materiały, które są konieczne do ukształtowania 

ziemi i stworzenia z niej przyjemnego domostwa dla wszystkich stworzeń. Człowiek, jako obraz 

samego Boga, został obdarzony twórczością, czyli zdolnościami twórczymi, celem 

zaplanowania i urządzenia przyjaznego dla siebie świata. Człowiek dokonuje tego swoją pracą. 

W kolejnych rozważaniach należy omówić pojęcie pracy w szerokim kontekście, a więc nie 

tylko jako zarobkowanie poza domem. Ważne jest to szczególnie dla gospodyń domowych, 

których zajęcia nie są traktowane jako praca przeważnie dlatego, że nie przynoszą one 

dochodu. 

Ważne jest przede wszystkim, by każdy człowiek odkrył, jakie zdolności zostały mu dane, by 

mógł on wnosić swój wkład w zagospodarowanie ziemi w możliwie jak najlepszy sposób. Tak 

więc i dzisiaj każda praca ma wielkie znaczenie dla ludzkiej społeczności. Nawet pozornie 

najdrobniejsze działanie ma swoje miejsce w tej wielkiej grze wielu sił. 

Pracę można rozważać z punktu widzenia funkcji jakie wyznacza ona poszczególnemu 

człowiekowi. Niektórzy, dzięki różnym swoim talentom, zostaną powołani do bardziej 

odpowiedzialnej pracy i przez nią będą się rozwijali. Rola, jaką Bóg przewidział dla każdej 

osoby, będzie w ciągłym rozwoju, a jej ukryte możliwości zostaną uaktywnione. Daje to 

człowiekowi dobre samopoczucie i zadowolenie; może on cieszyć się z wartości, które 

wytwarza. Człowiek wierzący potrafi ponadto odkryć, jak wspaniałe są plany Boże wobec jego 

osoby. 

Każda praca jest jednak również współpracą i ukierunkowuje jednostkę na wszystkich braci – 

ludzi. W niektórych zawodach nie jest łatwo dopatrzeć się tego aspektu, lecz jest on jednak 

zawsze aktualny. 

Każdy człowiek, z którym się stykamy, stara się brać pod uwagę potrzeby innych – obok swoich 

osobistych interesów – i dla ich zaspokojenia angażuje swoje zdolności i swoją gotowość. 

Objawia się wówczas nieuniknione powiązanie miłości bliźniego z miłością własną. Dzięki 

konieczności współpracy istnieje więc szansa rozwijania międzyludzkiej solidarności i stawania 

się przez to wartościowymi, a nawet nieodzownymi. Widzimy jak ważne jest to dla chrześcijan; 

Ewangelia jest przecież jednym wielkim wezwaniem do okazywania Bogu miłości poprzez 

miłość bliźniego. 

Każdy partner w małżeństwie wykonuje swoją pracę. Naszkicowane właśnie znaczenie tej 

dziedziny życia wskazuje, jak ważne jest to dla wzajemnych stosunków. Chodzi tu przecież o 

czynności, które decydują o dobrym samopoczuciu człowieka, o tym by każdy miał swoje 

miejsce w społeczeństwie i zadowolenie, że jest potrzebny innym itd. Takie wartości mają 

oczywiście wpływ na wspólnoty małżeńskie. Nawet wówczas, gdy każdy z partnerów pracuje 
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na innym miejscu – co odnosi się dzisiaj do większości ludzi – odczuwają oni wyraźnie 

oddziaływanie tej dziedziny na każdego z nich, jeżeli tylko przeżywają jakieś godziny 

wzajemnej bliskości. 

Przy takiej współzależności nie można bynajmniej przemilczać, jakie obciążenia mogą wynikać 

z codziennej pracy. Nie żyjemy przecież w jakimś świecie przypominającym raj, lecz mamy 

wszyscy do czynienia z obciążeniami spowodowanymi przez grzech. Niekiedy negatywne 

elementy w zawodzie mogą być tak silne, że ktoś może się obawiać załamania. 

Przekonamy się tu, co ma wspólnego praca z małżeństwem. Kto znajdzie zrozumienie i 

współczucie u swojego partnera, znajdzie również siłę do wytrwania w chwilach szczególnego 

obciążenia. Nie chodzi tu o poznawanie zawodowych detali, lecz o gotowość do wspólnego 

znoszenia tego wszystkiego, co gnębi ukochanego człowieka podczas pracy. 

Można również przy tym przeżyć doświadczenie Boga, na przykład w następującej sytuacji: 

Mąż już od tygodni boryka się z zawodowymi problemami, których nie może rozwiązać. 

Ponieważ nie wierzył on w żadne pomyślne rozwiązanie, nie chciał konfrontować tego ze swoją 

żoną, która i tak już była ostatnio zbyt obciążona przez opiekę nad najmłodszym dzieckiem. 

Nagle pewnego wieczoru ona zaczęła na niego nalegać, by jej opowiedział o swoich 

problemach. Po prostu poznała z jego miny, że musi przeżywać niezwykłe problemy. 

Zaskoczyło go to, a równocześnie poczuł ulgę. Słuchała go z takim zainteresowaniem, że z 

łatwością wypowiedział przed nią wszystko, co go gnębiło. Podczas tej rozmowy wszystkie 

zawiłości stały się bardziej przejrzyste, chociaż ona nie mogła zbyt wiele na ten temat 

powiedzieć. Godzinę później nie widział już tej sytuacji tak tragicznie, chociaż fakty wcale się 

nie zmieniły. Poczuł po prostu siłę do przeciwstawienia się tym wszystkim piętrzącym się 

trudnościom. W tej świadomości ulgi poczuł również ogromną wdzięczność dla swojej żony, 

która poświęciła mu tak wiele czasu, zainteresowania oraz była z nim obecna w tej trudnej dla 

niego godzinie. Później przyszło mu na myśl, że jako chrześcijanin wierzy przecież w Boga, 

który zawsze jest przy nim obecny. Tę właśnie Bożą obecność przeżył teraz dzięki swojej żonie. 

Teraz mógł już wyraźnie odczuć, jaką siłę dać może bliskość Boga. 

 

(3) Osobista refleksja 

- Co należy do mojej pracy? 

Każdą czynność zapisz w osobnym wierszu. Następnie uszereguj je według ich 

sympatyczności. (Czynności przyjemne umieścić na pierwszych miejscach, a nieprzyjemne na 

ostatnich). 

- Z jakimi osobami mam przy tym do czynienia? 

Każde nazwisko zapisz w osobnym wierszu. Następnie także uszereguj w zależności od 

sympatii. Z kolei zastanów się, jak dane osoby przypuszczalnie oceniają mnie? Swoje 

przypuszczenia oznaczyć liczbami 1 (sympatycznie), 2 (obojętnie), 3 (negatywnie). Obok cyfr 

umieścić ich nazwiska. 

- Jakie problemy napotykam w swojej pracy? 

Każdy problem zapisz w osobnym wierszu. Następnie uszereguj je według trudności. 
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- Co zmieniła moja działalność zawodowa dotychczas w mojej osobowości? 

 

WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCEGO REKOLEKCJE 

Przed rozmową małżeńską można przypomnieć uczestnikom - w związku z omawianiem 

ewentualnych problemów - zaproszenie, jakie skierował Jezus do swoich uczniów, kiedy wrócili 

zmęczeni ze swej działalności: «Pójdźcie na odosobnione miejsce, i wypocznijcie nieco» (Mk 

6,31). Może uczestnicy będą mogli zwierzyć się wzajemnie przed sobą z odczuć, jakie odkryli 

w tym zaproszeniu. 

Każda para otrzymuje na piśmie następujące zalecenia odnośnie dialogu małżeńskiego 

 

(4) Rozmowa małżeńska na temat: „Pracy” 

1. Przekaż partnerowi ze swoich notatek to, co chciałbyś mu przekazać. 

2. Wypowiedz się, co możesz sami zrobić dla rozwiązania swoich problemów. 

3. Powiedz partnerowi, czego w tym względzie oczekujesz od niego. 

 

(5) Wymiana doświadczeń w grupach 

1. Jakie znaczenie ma nasza praca (praca męża i praca żony) dla całości naszego życia? 

2. Jaki wpływ ma praca na nasz wzajemny stosunek (Stres, zmęczenie, pogoń za 

sukcesem...)? 

3. Wymiana doświadczeń odnośnie możliwości poprawy tej sytuacji. 

 

WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCEGO REKOLEKCJE 

Punkt 6. miesięcznego spotkania – planowanie nietematycznej rozmowy małżeńskiej na 

następne tygodnie – dokonuje się na spotkaniu plenarnym, na którym pary tak się 

rozmieszczają, by mogły swobodnie ze sobą rozmawiać. Potem następuje zakończenie. 

Podczas tego drugiego spotkania, przed planowaniem, należy zaprosić uczestników na 

następujące rozmyślanie, które im pomoże odkryć bliskość Boga we własnym życiu. 

 

Rozmyślanie «Mój Bóg!» 

Zaleca się, by podczas tego ćwiczenia odprężyć się, zamknąć oczy, by można było przywołać 

wspomnienia w możliwie najbardziej żywych obrazach. 
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- Jaki obraz pojawia się we mnie, kiedy mówię „Bóg”? 

- W jaki sposób zwracam się do Boga, kiedy modlę się indywidualnie? 

- Kiedy rozważam swoje życie - przeglądając je jak na filmie - jakie dostrzegam zmiany w 

moim stosunku do Boga? Może wyrażają się one w moim sposobie modlitwy? 

- Jakie znaczenie miał dla mnie Bóg w okresie mojej młodości? 

- Jak przeżywałem Boga w swoim dzieciństwie? 

- Jakie pierwsze wrażenia mogę wydobyć ze swojej pamięci: Modlitwy, opowiadania o Bogu, 

rozmowy? - Jakie miałem wówczas wyobrażenie o Bogu? 

- Teraz mogę pozwolić, by film mojego życia rozwijał się dalej, od dzieciństwa w dalsze lata. 

Zatrzymam się i przyjrzę się bliżej tym momentom, kiedy szczególnie intensywnie 

przeżywałem Boga. 

- Gdy już znowu jestem w teraźniejszości, mogę sobie uświadomić, w jaki sposób moje życie 

- nawet dostrzegalnie - jest związane z Bogiem. 

Uznaję Boga jako Boga mojego życia. 

Mogę z całą słusznością powiedzieć: Mój Bóg! 

 

W tym rozmyślaniu chodzi o osobisty stosunek do Boga. On jest przesłanką dla doświadczenia 

Boga w moich stosunkach partnerskich, ponieważ różne dziedziny wspólnego życia mogą nam 

pomóc dostrzec obecność Boga, o ile spojrzymy na nie okiem wiary. 

 

(6) Planowanie 

 

Praca – refleksja 

 

Już jako dziecko byłem dumny, gdy mi się coś udało. Byłem już bowiem kimś, bliskim ludziom 

dorosłym. 

Dzisiaj właściwie nie jest wiele inaczej. 

Kiedy mi się dobrze powodzi w pracy i znajduję uznanie, przeżywam radość. 

Tak więc ludzie, z którymi pracuję, są dla mnie ważni. 

Ja także jestem ważny dla nich. 

Możemy sobie wzajemnie pomagać w życiu. 

Możemy jednak również być dla siebie ciężarem. 
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Moja praca jest częścią mojego życia. Dlatego też moja praca należy również do nas obojga, 

ponieważ tworzymy wspólne życie. Twoja praca także musi mieć miejsce w naszym 

małżeństwie. Jeżeli robimy coś osobno, nie możemy dzielić się swoją radością, dlatego też 

potrzebujemy wówczas wzajemnego wsparcia i pociechy. 

Przy Twojej pomocy doświadczam Bożego „tak” w stosunku do mnie i Jego skutecznego 

wsparcia. 

Tak więc w świecie pracy rozwija się moja osobowość. Moje życie staje się pożyteczne dla 

wielu, którzy korzystają z mojej pracy. Również i Boże stwarzanie dopełnia się także przez 

moje działanie. Potrafię to jeszcze lepiej przy Twojej pomocy, a ja również powinienem mieć 

miejsce w Twoim świecie pracy. 

REKOLEKCJE W CODZIENNOŚCI DLA PAR MAŁŻEŃSKICH 

 

Anonimowe sprawozdanie: 2. miesiąc 

 

1. Nasza rozmowa małżeńska podczas 2. spotkania była: 

 Żona Mąż 

otwarte   

częściowo powściągliwa   

raczej zamknięta   

 

2. Przewidziany czas był: 

 Żona Mąż 

właściwy   

zbyt krótki   

zbyt długi   

 

3. Spośród zwierzeń mojego partnera na temat „pracy” było dla mnie ważne: 

mąż Żona 
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4. W minionym miesiącu przeprowadziliśmy ........... rozmów małżeńskich. 

Rozmowy te były: 

 Żona Mąż 

otwarte   

częściowo powściągliwe   

raczej zamknięte   

 

Jako najodpowiedniejszy czas uważamy ___________________________ 

 

Jako najodpowiedniejsze miejsce uważamy _________________________ 

 

5. Spośród zwierzeń mojego partnera było dla mnie ważne: 

Mąż Żona 

  

 

 

 

 

 

Cytaty ze sprawozdań: 

Spośród zwierzeń mojego współmałżonka na temat pracy było dla mnie ważne: 

- Niektóre sytuacje konfliktowe pochodzą stąd, że moja żona niektóre czynności wykonuje na 

przekór. 

- Niewłaściwie planuję swoją pracę, gdyż chętnie pracuję w nocnych godzinach. 

- Podczas tej rozmowy po raz pierwszy dowiedziałam się, jak mu idzie w pracy. 
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- Moja żona stawia sobie w pracy tak wysokie cele, że czas nie pozwala na ich osiągnięcie. Z 

tego powodu bardzo cierpi. 

- W domu często działam mu na nerwy swoją dokładnością i przesadnym czyszczeniem. 

- Moja żona czuje, że moja matka wciąż ją obserwuje i krytykuje. 

- Nigdy nie wierzyłam, że i mojemu mężowi trudno przychodzi wstawanie. 

- Mój mąż cierpi z tego powodu, że w swojej firmie nie znajduje uznania ani pochwały. 

- Poważniej niż w poprzedniej rozmowie potraktowałem wypowiedź żony, że chciałaby mieć 

większą kuchnię. 

- Dowiedziałam się właśnie, na jakie niebezpieczeństwa jest wystawiony mój mąż w swojej 

pracy. Podczas tej rozmowy jego uczucia bardziej się uzewnętrzniły niż codziennie przy stole, 

gdy dzieci razem z nami siedzą. Cieszę się z tego, że stałam mu się teraz bliższa. 

- Uświadomiłem sobie, że moja żona ma niekiedy zbyt wiele pracy w domu. Odtąd będę się 

starał być jej bardziej pomocny. 

- Jego szef zbyt mało interesuje się jego pracą i dlatego nie ma dla niego należytego uznania. 

Bardzo mnie poruszyły wysiłki mojego męża w kierunku lepszej współpracy z kolegami. 

Rozgrywa się walka o pozycję. Młodsi są nad starszymi. Działają mu na nerwy ci, którzy czynią 

się ważnymi itd. 

- Będziemy musieli na nowo przemyśleć nasz podział pracy. 

- Moją żonę denerwuje mój nieporządek i zapominanie. 

- On odczuwa często wielkie niezadowolenie, gdyż ma świadomość, iż ma zbyt mało zdolności 

do wykonywania swego zawodu. Życzyłby sobie z mojej strony więcej zainteresowania jego 

pracą. 

- Ważne dla niego byłoby odprężenie po służbie przez jakieś pół godziny do jednej godziny. 

Wtedy jednak cała rodzina jest na głowie żony, która także chciałaby jakoś unormować swój 

porządek dzienny. 

- Dopiero teraz uświadomiłam sobie, jak mój mąż ceni sobie swoją pracę i co podczas niej 

odczuwa. 

- Nie uświadamiałem sobie tego, że moja żona czuje się osamotniona w swojej pracy nad 

utrzymaniem domu. 

- Teraz już wiem, że moja żona cieszy się, kiedy jej nie krytykuję, że nie utrzymuje w porządku 

domu. 

- Ucieszyłam się ze zwierzenia mojego męża: „Chętnie pracuję w swoim zawodzie”. 

- Dla mojego męża jest ważne to, że ja potrafię zachować cierpliwość. 

- Konkretnym wynikiem naszej rozmowy było ułożenie sobie planu pracy do Bożego 

Narodzenia. 
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- Uświadomiłem sobie, że nasze odrębne światy pracy muszą się spotykać na wspólnej 

rozmowie. 

- Dotychczas nie było dla mnie jasne, że także niepłatna praca jest prawdziwą pracą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRZECI TEMAT 

Święta - Obchody - Kultura życia codziennego 

 

(1) Koncentracja 
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Przy studni Jakubowej rzekła kobieta do Jezusa: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie 

nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie 

należy czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy 

ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca... Nadchodzi jednak godzina, 

owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, 

a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego 

oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie” (J 4,19-21; 23-24). 

 

(2) Znaczenie świąt, obchodów i kultury życia codziennego w małżeństwie 

Człowiek różni się od zwierzęcia kulturą. W wolności kształtuje on przyrodę i zmienia ją przy 

tym. Całokształt tej formacji, którą człowiek przez swoją działalność narzuca światu, nazywa 

się kulturą. W takim ogólnym sensie należy tutaj rozumieć kulturę, a więc nie tylko jako 

wybitne wyniki działalności artystycznej. 

Życie rodzinne jest kulturą, także bowiem kształtowanie współdziałania wielu osób jest 

uzależnione od ich wolnej decyzji. Jego rezultat mogą ocenić ci, których on bezpośrednio 

dotyczy. Znaczy to, że mogą oni ocenić jakość własnej kultury rodzinnej i wprowadzić 

ewentualne poprawki. 

Podczas rozważania pierwszego tematu „Tradycje rodzinne” uświadomiliśmy sobie, jak bardzo 

partnerzy w małżeństwie są zdeterminowani przez kulturę rodzin, z których pochodzą, i jak 

ważnym zadaniem w małżeństwie jest świadoma decyzja o tym, jak powinno wyglądać ich 

wspólne życie. Można to obecnie skonkretyzować na przykładzie świąt, obchodów i kultury 

życia codziennego. 

Ludzkie zapotrzebowanie na szczególne przeżycia urozmaicające codzienność domaga się 

świąt. Niektóre z nich rozwinęły się w społeczności w ciągu historii i wciąż pozostają do 

dyspozycji ogółu. W jaki sposób wykorzysta się ogólnie dostępne ramy, na przykład dni wolne 

od pracy oraz inne obchody ustanowione przez instytucje, zależy już od poszczególnych osób. 

Jasne jest więc, że partnerzy w małżeństwie odnajdą w tradycyjnych świętach szansę 

ubogacenia swoich wzajemnych stosunków, jeżeli zaangażują całą swoją pomysłowość w 

zorganizowanie obchodzonych świąt. Aktualne jest to również wtedy, gdy Kościół przejmuje 

na siebie część tej organizacji, jak np. w przypadku Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy czy 

uroczystości Wszystkich Świętych. 

Ponadto obchodzimy święta związane z poszczególnymi osobami, jak np. urodziny, imieniny, 

i wesela. Odnośnie tych świąt społeczność nie daje swoich wskazówek. W wielu rodzinach 

przebieg tych uroczystości jest bardzo biedny. Nie może być tam mowy o żadnych przeżyciach. 

Gdzie indziej znowu przygotowuje się te ważne dla rodziny dni z wielką pieczołowitością, które 

później w dorosłym wieku zaliczają się do najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. Włączają 

się tu niekiedy stare tradycje rodzinne połączone z nowszymi elementami, tak że daje się 

zauważyć, iż pomysłowość dzisiejszych czasów nie potrzebuje się wstydzić przeszłości. 

W takich rodzinach spotykamy również święta, które „obchodzi się kiedy przypadną”, to znaczy 

że świętuje się chętnie i wynajduje się w tym celu różne okazje, jak np. zakończenie roku 

szkolnego pomimo przeciętnych ocen, zdanie egzaminu na prawo jazdy, wypisanie ze szpitala, 
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pierwszy dzień pracy matki po jej powrocie do zawodu itd. Niekiedy fantazja nie ma tu żadnych 

granic. 

Takie święta nie muszą być przecież wcale drogie. Decydują o tym różne pomysły, czas oraz 

wyraz serdecznego przywiązania. Rodzina, która w ten sposób chętnie świętuje, także i Bożego 

Narodzenia nie będzie obchodzić pod presją sukcesów, ale znajdzie mnóstwo sposobów 

obdarowania siebie wzajemnie wielką radością. 

Pomiędzy świętami rozciąga się codzienność, która także kształtuje obraz kulturalny rodziny. 

Chodzi tu o to wszystko, co obejmują cztery ściany mieszkania lub domu: umeblowanie i 

ozdoby, stół i to, jak się rodzina przy nim czuje, pomieszczenie na spotkania i charakter 

rozmów, pozdrowienia, pieszczoty, gry, spory i chwile pojednania, śmiech, płacz itd. 

W wielu rodzinach uprzywilejowanym miejscem, gdzie przeżywa się wspólnotowość, jest 

wspólny stół. Nawet wówczas gdy w ciągu tygodnia jest niewiele okazji, by wszyscy w tym 

samym czasie spożywali posiłki, warto jednak znaleźć czas na wspólnotowe spotkanie, którego 

stół rodzinny jest symbolem. Rezygnacja z „ubocznych zajęć”, z czytania gazety czy słuchania 

radia wprowadza pewną dyscyplinę, która pomaga odróżnić ludzki posiłek od zwykłego 

„pochłaniania” pokarmu. Jeżeli małżonkowie od początku zdecydują się na staranną kulturę 

stołu, to będą się jej trzymać także wówczas, gdy małżeństwo rozwinie się w rodzinę, mimo 

wszelkich kompromisów, które z konieczności trzeba będzie dopuścić, dopóki dzieci są jeszcze 

małe. Podstawowymi elementami wiernie przestrzeganych ram są: wspólne rozpoczęcie, 

najlepiej przez modlitwę; wzajemna obsługa; baczna uwaga na potrawy, których 

przygotowanie wymaga wiele pracy i pomysłowości; przebieg rozmowy i unikanie niepokoju, 

gdy wszyscy są już gotowi; wspólne zakończenie, jeżeli nie wypadną jakieś wyjątkowe 

okoliczności. Czy w tym czasie będzie przeżywana wspólnota, zależy od wielu czynników. 

Wspomniane uwarunkowania ramowe czynią je jednak możliwymi. 

Do codzienności należy również kultura rozmowy. Aktualna jest tu reguła, że przyzwyczajenia 

dzieci powstają pod wpływem zachowania rodziców. Wszystko zależy np. od tego czy się 

powtarza wiadomości, które się przypadkiem usłyszało; czy rezerwuje się jakiś określony czas 

na wzajemną rozmowę, bez oglądania w tym czasie telewizji; czy czyjeś odosobnione poglądy 

będą wpływać na nasze postępowanie. 

Zadawalające życie rodzinne charakteryzuje się również odpowiednią kulturą zabawy. Mimo 

pokusy by dać się manipulować przez media, można zarezerwować sobie czas na własne 

pomysły i korzystać z bardzo przyjemnej zabawy. Tam, gdzie odkryje się jej prawdziwą 

wartość, uniknie się z pewnością monotonii i będzie się przeżywać więcej radości z wzajemnej 

obecności dla siebie. 

Małżonkowie, którzy usiłują żyć zgodnie z wiarą, potrafią zrozumieć, że Chrystus zniósł różnicę 

pomiędzy miejscami sakralnymi i świeckimi. Ojciec szuka czcicieli w Duchu i w prawdzie, a nie 

takich, którzy szukają jakichś świętych miejsc, jak to było w zwyczaju u pogan. Rodzina może 

wyrażać chwałę Bożą na różnorodne sposoby, a nie tylko przez modlitwę. Przyjemności 

zmysłowe doznawane np. przy stole dają chrześcijanom okazję do wdzięczności dla Stwórcy, 

od którego pochodzi wszelkie dobro. Kiedy zaś przeżycie radości – np. podczas zabawy lub 

rozmowy – będzie wzajemnie dzielone przez zewnętrzne wyrazy tej radości, w takich 

okolicznościach rodzi się dar wzajemnego uszczęśliwiania się i że miłość jest darem Boga i 

znakiem Jego bliskości. 
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(3) Osobista refleksja 

- Jakie święta obchodzi się u nas? 

- Czy mi czegoś brakuje? 

- Jakie święta obchodzimy jako małżeństwo, jako rodzina? 

- W jaki sposób w naszym świętowaniu wyraża się wiara? 

- Jakie mam życzenia odnośnie przygotowania i obchodzenia świąt? 

-  Jaki zachodzi dostrzegalny związek liturgii i zwyczajów rodzinnych podczas świąt 

kościelnych? 

- Jakie elementy kultury życia codziennego powinniśmy dalej rozwijać? 

- Czy jesteśmy gościnni? 

 

WSKAZÓWKA DLA PROWADZĄCEGO REKOLEKCJE 

Każda para otrzymuje na piśmie następujące zalecenia odnośnie dialogu małżeńskiego. 

 

(4) Rozmowa małżeńska na temat: „Świąt, obchodów i kultury życia codziennego” 

1. Zwierzcie się wzajemnie przed sobą, co każde z was chciałoby wnieść do rozwoju „kultury 

życia codziennego”. 

2. Zwierzcie się wzajemnie przed sobą, co każde z was chciałoby w przyszłości wnieść do 

rodziny w zakresie świętowania (ponad to, co już jest w zwyczaju). 

3. Jeżeli będzie jeszcze czas, porozmawiajcie jeszcze ze sobą na temat formy Wigilii Bożego 

Narodzenia. 

 

 

(5) Wymiana doświadczeń w grupach 

1. Powiedzie innym o pozytywnych doświadczeniach w waszej rodzinie. 

2. Powiedzie w jaki sposób przezwyciężyliście trudności lub braki. 

 

 (6) Planowanie 
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WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCEGO REKOLEKCJE 

Podczas tego spotkania, które przypada w Adwencie, należy tak przeprowadzić planowanie 

(6), by pozostał jeszcze czas na wytworzenie odpowiedniej atmosfery przedświątecznej, a więc 

na jakieś krótkie opowiadanie, chwilę refleksji, pieśń lub muzykę. 

Pod koniec rozważania „Mój Bóg” podczas ostatniego spotkania wypadało zachęcić 

uczestników, by w miarę możliwości zaprosili swoich partnerów na rozmowę w takim miejscu, 

gdzie można by szczególnie intensywnie przeżyć obecność Boga. 

 

Święta - obchody - kultura życia codziennego – refleksja  

 

Obchodzimy święta. 

Było bardzo pięknie przeżywać te ważne chwile, które już miały miejsce. 

Razem z Tobą. 

To jest takie niezwykłe. 

Jednak tak rzadko się zdarza. 

 

W codzienności odkrywamy szansę. 

Organizacja zależy od nas. 

Takie święto nie musi być wcale drogie, lecz jego echo długo brzmi. 

Wieczne życie będzie wielkim świętem. 

Kiedy wzajemnie mamy jakieś o nim pojęcie, odczuwamy już przedsmak nieba. 

W naszej wspólnej radości spotykamy Boga. 

Czy nasze dzieci potrafią także to odczuć? 

Najbardziej chyba wówczas, gdy nasze poczucie szczęścia jest prawdziwe. 

 

Nie zawsze jest Boże Narodzenie. 

Jeżeli jednak Boże Narodzenie przeżywamy uroczyście, to jego oddziaływanie może trwać 

długo. 

Obyśmy się potrafili nauczyć świętować w codzienności. 

 

REKOLEKCJE W CODZIENNOŚCI DLA PAR MAŁŻEŃSKICH 
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Anonimowe sprawozdanie: 3. miesiąc 

 

1. Nasza rozmowa małżeńska podczas 3. spotkania była: 

 Żona Mąż 

otwarte   

częściowo powściągliwa   

raczej zamknięta   

 

2. Rozmowa w grupach była: 

 Żona Mąż 

ubogacająca   

nieinteresująca   

otwarta   

skrępowana   

 

3. Skład naszej grupy po 3. spotkaniu okazał się: 

Właściwy  

Nieudany  

 

4. Zwierzenia mojego partnera na temat: „Święta - obchody - kultura życia codziennego” 
zawierały następujące ważne dla mnie elementy: 
 
 
 

mąż Żona 
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5. W minionym miesiącu przeprowadziliśmy _______rozmów małżeńskich. 
 

Rozmowy te były: 

 Żona Mąż 

otwarte   

częściowo powściągliwe   

raczej zamknięte   

 

6. Jak wam się udaje przestrzegać reguł dialogu małżeńskiego? 
............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

7. W ciągu minionych czterech tygodni znalazły się w  zwierzeniach mojego partnera 
następujące ważne dla mnie elementy: 

Mąż żona 

  

 

 

 

 

 

 

Cytaty ze sprawozdań 

Spośród zwierzeń mojego współmałżonka na temat „Święta - obchody - kultura życia 

codziennego” za ważne dla mnie uważam następujące: 

-  Na urodziny już na śniadanie będziemy pięknie nakrywać stół i używać nowego serwisu do 

kawy. 

- Pragniemy dalej rozwijać zwyczaj podawania sobie wzajemnie wody święconej. Ponadto 

będziemy się starać o większy spokój przy stole i więcej bawić się z dziećmi. 

- Mój mąż w dzieciństwie cieszył się bardzo ze wszystkich obchodzonych urodzin. 
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- Kiedy się u nas obchodzi wielkie święta, jest zawsze wiele krzątaniny i stresów. Mój mąż 

sądzi, że ja wykonuję zbyt wiele prac, które nie mają nic wspólnego ze świętami. 

- Dotychczas przeważnie sama przygotowywałam nasze święta rodzinne. W rozmowie mój 

mąż oświadczył, że w przyszłości będziemy je wspólnie planować. W jego rodzinie święta miały 

mniejsze znaczenie niż w mojej rodzinie. 

- Moja żona wraz z dziećmi świętuje więcej niż ja wiem. 

- Chcielibyśmy spędzać nasze dni z większym humorem i radością. 

- Mój mąż chciałby, by w przyszłości różni ludzie nie zakłócali mu nastroju świątecznego. 

- Teraz wiem, że mój mąż życzyłby sobie, by na śniadanie stół był pięknie nakryty. 

- Dla mojego męża święto jest wtedy, gdy może on z dziećmi lub z całą rodziną rozwijać 

twórczość, np. zbierać kamienie, malować, komponować, uprawiać sport. 

- W naszym wychowywaniu dzieci postaramy się poświęcić więcej czasu na wspólną 

rozmowę. 

- W przyszłości będziemy także obchodzić rocznice naszego ślubu. 

- Wprowadzimy jeden dzień w tygodniu wolny od oglądania telewizji, by mieć czas na 

wspólną zabawę i więcej możliwości do rozmowy. 

- Będziemy w większym stopniu wprowadzać dzieci do wspólnego planowania świąt. 

- Oboje pragniemy rozwijać zabawy w naszej rodzinie. 

- Pochodzimy z zupełnie różnych rodzin, z których wynieśliśmy zupełnie odmienne 

wychowanie. Teraz chcielibyśmy wybrać z obydwóch tradycji to co najlepsze i stworzyć coś 

nowego. 

- Cieszę się z gotowości mojego męża do podejmowania częstszych rozmów z dziećmi. 

- Teraz  wiem, że przebywanie i zabawa z dziećmi po kolacji nie jest dla mojego męża 

żadnym obciążeniem, lecz radością. 

- Mój mąż chce w przyszłości przychodzić wieczorem punktualniej, byśmy mogli częściej 

spożywać wspólną kolację. 

- Ponieważ mieszkamy w jednym domu z rodzicami mojej żony, powstaje problem, jak 

moglibyśmy samodzielnie świętować bez sprawiania teściom przykrości. 

- Są w naszym życiu chwile, kiedy stosunkowo przejawiamy zbyt mało kultury, np. gdy dzieci 

idą spać, w sobotnie poranki i przy jedzeniu. 

- Zastanawiamy się, jak najbardziej zadawalająco spędzać czas pomiędzy godziną 18 i 20. 

-  Moja żona chciałaby po posiłkach mieć czas na rozmowę. 

- Mój mąż lubi świadome jedzenie, żeby odczuwać to, co się spożywa. 
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- Moja żona, która tak wiele czyni dla naszych świąt rodzinnych, potrzebuje więcej uznania; 

nie tylko bym o tym myślał, ale bym to także pokazał. 

- Wraz z dziećmi będziemy więcej rozmawiać na temat tła naszych świąt. 

-  U mojego męża wiara wyraża się we wdzięczności. 

- Mój mąż niechętnie świętuje w wielkim gronie rodzinnym. 

- Moja żona życzy sobie, by częściej obchodzić spontanicznie jakieś święta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTY TEMAT 

Kultura erotyczna 

 

(1) Koncentracja 

 

WSKAZÓWKA DLA PROWADZĄCEGO REKOLEKCJE 
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Poniższy tekst ze starotestamentowej Pieśni nad Pieśniami jest przykładem, jak intensywnie 

można wyrazić w poetycznych słowach miłość partnerską. 

 

O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna! 

Oczy twe jak gołębice za twoją zasłoną. 

Włosy twe jak stado kóz falujące na górach Gileadu. 

Zęby twe jak stado owiec strzyżonych, gdy wychodzą z kąpieli; 

każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej. 

Jak wstążeczka purpury wargi twe i usta twe pełne wdzięku. 

Jak okrawek granatu skroń twoja za twoją zasłoną. 

Szyja twoja jak wieża Dawida, warownie zbudowana; 

tysiąc tarcz na niej zawieszono, wszystką broń walecznych. 

Piersi twe jak dwoje koźląt, bliźniąt gazeli, co pasą się wśród lilii. 

Nim wiatr wieczorny powieje i znikną cienie, pójdę ku górze mirry, ku pagórkowi kadzidła. 

Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy. 

Miły mój śnieżnobiały i rumiany, znakomity spośród tysięcy. 

Głowa jego - najczystsze złoto, kędziory jego włosów jak gałązki palm, czarne jak kruk. 

Oczy jego jak gołębice nad strumieniami wód. 

Zęby jego wymyte w mleku spoczywają w swej oprawie. 

Jego policzki jak balsamiczne grzędy, dające wzrost wonnym ziołom. 

Jak lilie wargi jego, kapiące mirrą najprzedniejszą. 

Ręce jego jak walce ze złota, wysadzane drogimi kamieniami. 

Tors jego - rzeźba z kości słoniowej, pokryta szafirami. 

Jego nogi - kolumny z białego marmuru, wsparte na szczerozłotych podstawach. 

Postać jego wyniosła jak Liban, wysmukła jak cedry. 

Usta jego przesłodkie i cały jest pełen powabu. (Pnp 4,1-7; 5,10-16a) 

 

(2) Kultura erotyczna i jej znaczenia dla relacji między małżonkami 

Kto stara się zrozumieć swoją płciowość w aspekcie chrześcijańskiej wiary, ten potrafi odkryć, 

że jego płciowość wraz ze wszystkim, co do niej należy, jest darem Boga. Na początku Biblii, 
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tam gdzie jest mowa o samoświadomości człowieka, jest również powiedziane, że jako 

mężczyzna i kobieta jesteśmy obrazem Boga. Brzmi to wprawdzie jak coś zupełnie 

oczywistego, trzeba jednak podkreślić, że antyseksualny prąd, który płynie poprzez całą 

historię naszej kultury, spowodował, w odniesieniu do płciowości, uczucie jako czegoś 

brudnego, nieprzyzwoitego i grzesznego. Nawet Kościół nie potrafił się oprzeć temu lękowi 

przed płciowością, a nawet często go wzmacniał przez zagrożenie piekłem. W tej wrogości 

wobec seksu przejawia się właściwie zwykła niewiara, gdyż przez to dyskredytuje się Boga 

jako stwórcę. 

Kto potrafi dostrzec swoją seksualność jako dar Boży, w konsekwencji musi przyjąć ten dar w 

takim właśnie aspekcie. Inni ludzie natomiast podkreślają szczególnie akceptację lub 

odrzucenie. Najczęściej dostrzegalne są następstwa odrzucenia córki przez rodziców, 

przeważnie dlatego, że życzyli oni sobie innego „kontynuatora rodu”. Niezdolność do 

zaakceptowania własnej kobiecości jako daru może mieć następstwa w postaci zakłóceń 

radości życia. Trzeba mieć wówczas ogromną porcję energii, by przezwyciężyć takie 

zacieśnione pojęcia o życiu. 

Drugą charakterystyką chrześcijańskiego spojrzenia na erotykę i płciowość jest właściwe 

zrozumienie ich celu. Dzięki darowi seksualności człowiek może realizować najwyższą wartość 

Ewangelii - miłość. Kto jest świadomy, że miłość jest istotą Boga - „Bóg jest miłością” (1 J 

4,16) - ten potrafi zrozumieć, jak ważny jest rozwój założenia, że przez płciowość wyraża się 

rzeczywiście miłość. Można bowiem pozostać zamkniętym w sobie i szukać jedynie własnego 

zadowolenia. Miłość wyraża się tylko tam, gdzie dokonuje się otwarcie na „ty”. To jednak 

zakłada odpowiedni rozwój emocjonalny – zdolność przyjmowania i wyrażania uczuć – 

gotowość do zdecydowania się na takie relacje, w których dokonuje się spotkanie osoby z 

osobą, a w końcu także na związek z człowiekiem, którego się pożąda. 

Po trzecie, Bóg dał człowiekowi wraz z płciowością także zdolność do stania się Jego 

współpracownikiem w kontynuowaniu dzieła stworzenia. To doświadczenie może być dla 

małżonków głęboką inspiracją: To my przekazaliśmy naszemu dziecku życie. To właśnie 

zachwyca niektórych ludzi, którzy mają odpowiednio rozwinięte uczucia. Konsekwencją tego 

jest odpowiedzialne rodzicielstwo. Polega ono na tym, by dziecka z radością oczekiwać i 

wspólnie omawiać to, co się odnosi do troski o nowe życie ludzkie.  

Po czwarte, można także rozumieć dar płciowości jako talent w sensie Jezusowej przypowieści. 

Bóg tak bardzo interesuje się człowiekiem, któremu tak wartościowy dar powierzył, że kiedyś 

zapyta, co dany mężczyzna, kobieta, czy ta para z tego zrobili. Chodzi tu o pomnażanie 

otrzymanych talentów. Kto je tylko przechowuje w stanie nienaruszonym i gorączkowo zważa 

tylko na to, by nie zgrzeszyć, ten jeszcze nie zrozumiał, czego Bóg oczekuje, a mianowicie 

dalszego rozwijania, kultywowania i dojrzewania. Konsekwencja takiego sposobu widzenia 

może polegać na tym, by w partnerstwie troskliwie i świadomie pielęgnować delikatność celem 

przeciwstawienia się sile nawyku, który może zredukować ten pierwotny, żywotny impuls 

pożądania do zwykłego dotknięcia podczas stosunku płciowego. 

Jeżeli ten chrześcijański punkt widzenia przedstawiliśmy w czterech punktach, to wcale nie 

znaczy, że mamy poprzestać na czysto rozumowym poznaniu. Kto w swoim życiu - może 

nawet dość wcześnie - odkryje jakieś obciążenia, to dobrze zrobi, jeżeli będzie szukał drogi by 

w tej dziedzinie pracować nad sobą. Kto w swojej miłości odkryje jakieś zahamowania, które 

przeszkadzają mu w takim oddaniu, jakiego domaga się miłość, powinien się starać cierpliwie 
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lecz wytrwale je przezwyciężać. Ten dalszy rozwój będzie bardziej możliwy, jeżeli uaktywni się 

w nim również pomoc współmałżonka, którą można sobie zapewnić przez otwartą z nim 

rozmowę. Nie mamy tu na myśli jakiejś dyskusji o problemach seksualnych, lecz wzajemne 

wyrażenie sobie swoich uczuć, obaw i pragnień w partnerskiej rozmowie. W ten sposób 

mężczyzna nauczy się najlepiej rozumieć jak kobieta przeżywa erotykę i płciowość. To samo 

dotyczy kobiety w stosunku do mężczyzny. Rozmowa w tej dziedzinie może im utorować drogę 

do większej wewnętrznej wolności. 

Jeżeli uda się małżonkom przeżywać wspólnie swoje namiętności, stać się to może ważnym 

mostem do Boga i do wiary w Boga, który namiętnie kocha człowieka. Chrześcijanie – katolicy, 

którzy mówią o małżeństwie jako o sakramencie, mogą w tym właśnie wyrazić swoją 

wdzięczność. Miłość Boga ku nam jawi się przed naszymi oczyma nie w znaku miłości 

macierzyńskiej, nie w znaku miłości do człowieka śmiertelnie chorego, lecz w znaku miłości 

pomiędzy mężczyzną i kobietą, która ma zabarwienie erotyczne. Małżonkowie mogą w ten 

sposób odczuwać, że wiara jest rzeczywiście radosną nowiną także i w dziedzinie erotyczno-

seksualnej. 

 

(3) Osobista refleksja 

-  Kiedy wspominam swoje dzieciństwo, jakie mam skojarzenia w związku z płciowością - 

piękne czy też obciążające? 

- Z jakimi osobami z mojego dotychczasowego życia kojarzę sobie obciążenia w dziedzinie 

płciowości? Jak obecnie patrzę na to wszystko? 

- Jakim osobom zawdzięczam bardziej pozytywne nastawienie do płciowości? Co 

konkretnego przypomina mi się w związku z tym? 

- Jakie i jak wiele czułości okazuję swemu partnerowi w ciągu dnia? 

- Jakie czułości partnera szczególnie codziennie lubię? 

- Z czego jestem zadowolony w naszym życiu seksualnym, a z czego jestem niezadowolony? 

Jak mój partner odpowiedziałby prawdopodobnie na to pytanie? 

- W jaki sposób mógłbym przyczynić się do poprawy w erotyczno-seksualnej dziedzinie 

naszych wzajemnych stosunków? 

 

WSKAZÓWKA DLA PROWADZĄCEGO REKOLEKCJE 

Każda para otrzymuje na piśmie następujące zalecenia odnośnie dialogu małżeńskiego. 

 

(4) Rozmowa małżeńska na temat: „Kultury erotycznej” 

1. Zastanów się, na jakie pytanie narzucają Ci się odpowiedzi, które mogłyby być interesujące 

dla Twojego współmałżonka? 
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2. Podzielcie się wzajemnie przed sobą tym, co jest dla Was ważne w sferze Waszego życia 

seksualnego. (Nie wypytuj partnera!) Każdemu z małżonków przysługuje mniej więcej połowa 

wyznaczonego na rozmowę czasu. 

 

(5) Wymiana doświadczeń w grupach 

1. Jakie różnice zachodzą w wychowaniu seksualnym w rodzinie współczesnej w porównaniu 

z dawniejszymi czasami? 

2. Co rodzice mogą zrobić dla erotycznej kultury swoich dzieci? 

3. Jaką macie wizję życia erotycznego w starszym wieku? (Jakie fantazje na ten temat 

możecie sobie wzajemnie przekazać?) 

 

WSKAZÓWKA DLA PROWADZĄCEGO REKOLEKCJE 

W związku z notatkami do punktu 6 w sprawozdaniach z ubiegłego miesiąca zaleca się jakieś 

słowa zachęty odnośnie reguł dialogu małżeńskiego. Chodzi przede wszystkim o to, by 

cierpliwie zaufać procesowi doświadczenia celem umożliwienia trwałych końcowych efektów. 

 

(6) Planowanie 

 

Kultura erotyczna – refleksja 

 

Nie mogę Cię nazwać gazelą ani twoich policzków wonnością balsamu. 

Język Pieśni nad Pieśniami jest dla mnie obcy. 

 

Kocham Cię jednak tkliwie i chciałbym to również powiedzieć. 

Czy jednak znajdę do tego odpowiednie słowa? 

Przy Tobie przeżywam największe szczęście. 

Chciałbym więc i Ciebie widzieć także szczęśliwą. 

Czy dwoje ludzi może stanowić jedno? 

Ciałem i duszą? 

 

Bóg jest miłością. 
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W naszej miłości obecny jest Bóg. 

Czuły i równocześnie namiętny. 

Czy Bóg może być tak ludzki? 

Czy nasza miłość może być tak Boska? 

 

REKOLEKCJE W CODZIENNOŚCI DLA PAR MAŁŻEŃSKICH 

 

Anonimowe sprawozdanie: 4. miesiąc 

 

1. Nasza rozmowa małżeńska podczas 4. spotkania była: 

 Żona Mąż 

otwarte   

częściowo powściągliwa   

raczej zamknięta   

 

2. Rozmowa w grupach była: 

 Żona Mąż 

ubogacająca   

nieinteresująca   

otwarta   

skrępowana   

 

3. Skład naszej grupy po 3. spotkaniu okazał się: 

Właściwy  

Nieudany  

 

4. Zwierzenia mojego partnera na temat: „Kultura erotyczna” zawierały  
następujące ważne dla mnie elementy: 

mąż Żona 
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5. W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy ______ rozmów małżeńskich. 

Rozmowy te były: 

 Żona Mąż 

otwarte   

częściowo skrępowane   

raczej zamknięte   

 

6. Następujące zwierzenia mojego partnera w ubiegłych czterech tygodniach 

 były dla mnie ważne: 

mąż Żona 

  

 

 

 

 

Cytaty ze sprawozdań 

Następujące zwierzenia mojego współmałżonka na temat „Kultura erotyczna” są dla mnie 

ważne: 

- Nasza kultura erotyczna stale się zmienia. 

-  Mój mąż nie ma żadnych problemów z wstrzemięźliwością z racji naturalnej regulacji 

poczęć. 
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- Moja żona nabrała doświadczenia w zakresie uczuć seksualnych dopiero podczas naszych 

wzajemnych stosunków. 

- W rodzinie mojego męża temat ten stanowił tabu. Dowiedział się coś na ten temat od 

starszych chłopców w drodze do szkoły. 

- Moja żona stała się ciekawa pod tym względem pod wpływem tajemniczego zachowania 

się i różnych uwag ze strony starszego rodzeństwa. Lekceważące i deprymujące wypowiedzi 

pewnej siostry zakonnej obrażały ją. Nigdy nie przeżyła wzajemnej sympatii swoich rodziców. 

- Ze strony rodziców nie było pod tym względem żadnych wyjaśnień. Okres służby wojskowej 

był dla mojego męża negatywny. Koledzy opowiadali sobie wzajemnie o tym, jak spędzali 

swoje weekendy z kobietami. 

- Jako dziecko nie mogłem rozmawiać ze swoimi rodzicami na tematy seksualne, tylko 

jedynie ze szkolnymi kolegami. 

- Nowe było dla mnie to, że moja żona jest tylko wtedy w seksualno-erotycznym nastroju, 

kiedy nadejdzie faza spokoju poprzedzająca większe natężenie uczuć. 

- Moja żona miała ze swoim ojcem takie przeżycie, które ją wciąż jeszcze prześladuje, nawet 

w naszym pożyciu seksualnym. 

- Dowiedziałem się od mojej żony wiele rzeczy, o których dotychczas nie rozmawialiśmy. 

Ponieważ w jej wychowaniu płciowość miała niewielką wartość, dlatego mamy pod tym 

względem częste problemy. Ja czuję się często wprost odpychany. 

- Mój mąż otrzymał o wiele więcej wyjaśnień niż ja, co ja odbieram jako dyskryminację 

kobiety. Jego rodzice nie rozmawiali z nim bynajmniej na te tematy, jedynie nauczyciele i 

kapłani. Dlatego też z trudnością rozumiał on moje lęki i skrępowanie. 

- Cieszymy się, że nasza droga staje się coraz bardziej otwarta. 

- Usposobienie mojej żony zależy w dużej mierze od tego, jakie były nasze wzajemne 

stosunki w ciągu minionego dnia. 

- Wymogi naturalnego planowania rodziny, które dotychczas stosowaliśmy, stanowią często 

dla mojego męża problem. 

- Moja żona opowiadała mi o obciążających dla niej obserwacjach kopulacji u zwierząt, tak 

że nie potrafiła sobie wyobrazić pragnienia ani szczęścia w tej dziedzinie. Przeżyła wielki strach 

podczas pierwszego normalnego krwawienia, właśnie na skutek nieświadomości. 

- Dla pouczenia dano mojej żonie do ręki książkę. 

-  Mój mąż nie miał właściwie nikogo, do kogo mógłby pójść z tymi problemami. Jego stosunki 

z ojcem były nacechowane strachem, a w stosunku do matki czuł, że ona go nigdy nie rozumie. 

- Wszystko, co miało coś wspólnego z płciowością, w rodzinie mojej żony było uważane za 

zło. 

- Nasze wspólne początkowe doświadczenia były dla mojej żony niekiedy niepokojące, a 

niekiedy wcale ich nie chciała. Cieszę się właściwie, że teraz o tym wiem. 
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- Mój mąż miał zawsze bardziej otwarte nastawienie do seksu niż ja. 

- Dla mojej żony był trudny czas, kiedy z pigułki przeszliśmy na naturalne planowanie rodziny, 

przede wszystkim dlatego, że mi brakowało wówczas zrozumienia dla tej sprawy. Nauczyliśmy 

się jednak wówczas otwarcie rozmawiać ze sobą na temat seksu. 

- Czułości w rodzinie mojego męża nie praktykowano. Mimo to jednak odczuwał on ciepło i 

bezpieczeństwo. W jego młodości obciążające było dla niego samozaspakajanie. 

- W rodzinie mojego męża chodzenie bez koszuli w upalne dni było uważane za grzeszne. 

- Mój mąż życzy sobie więcej aktywności seksualnej z mojej strony. 

- Następstwa przeżyć w dzieciństwie mojej żony odczuwamy aż do dzisiejszego dnia. 

- Matka mojego męża robiła nieprzeniknioną tajemnicę ze wszystkiego, co było związane z 

płcią żeńską. Zdrowa postawa ojca była pewnego rodzaju pozytywną rekompensatą. 

- Podczas tej rozmowy dowiedziałem się więcej na temat seksualnego rozwoju mojej żony. 

- Moja żona znalazła przynajmniej pewne pouczenia w jakichś zeszytach. 

-  Nie mogłam w ogóle słuchać mojego męża, gdyż mam wielkie problemy ze sprawami 

seksualnymi. 

- Moja żona, na skutek wychowania na katechezie i w domu rodzinnym, wyrobiła sobie 

negatywne nastawienie. Podczas rozmowy wyjaśniło mi się, dlaczego moja żona uważa, że 

niekiedy mam zbyt wielkie wymagania. 

- Jak dotychczas, w naszych wzajemnych stosunkach jest coraz piękniej. 

- W dziedzinie seksualnej mojemu mężowi bardzo leży na sercu moje dobre samopoczucie. 

- W moim odczuciu, dzięki tej rozmowie na temat naszej przeszłości i teraźniejszości, wzrosło 

nasze wzajemne czułe przywiązanie. Przeżyłem to już. Piękne było również jej pragnienie 

więcej spokoju i więcej czasu na wspólne przebywanie ze sobą. 

- Uporządkowanie spraw seksualnych było dla mojej żony bardzo trudne, ponieważ jej 

ojczym spowodował w niej zamieszanie poprzez swoje seksualne czasopisma. 

- Podczas tego spotkania dowiedziałem się wiele nowych rzeczy o dzieciństwie mojej żony. 

Moja żona życzy sobie, by nasze zespolenie płciowe poprzedzało więcej czułości w ciągu dnia. 

Cieszę się, że o tym wiem. 
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PIĄTY TEMAT 

Zainteresowania w wolnym czasie 

 

(1) Koncentracja 

Porywasz ich; stają się jak sen poranny, 

jak trawa, co rośnie: 

rankiem kwitnie i jest zielona, 

wieczorem więdnie i usycha. 

Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt 
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Lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; 

a większość z nich to trud i marność: 

bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. 

Naucz nas liczyć dni nasze, 

abyśmy osiągnęli mądrość serca. 

(Psalm 90,5.6.10.12) 

 

Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: 

Jest czas rodzenia i czas umierania, 

czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, 

czas zabijania i czas leczenia, 

czas burzenia i czas budowania, 

czas płaczu i czas śmiechu, 

czas zawodzenia i czas pląsów, 

czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, 

czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, 

czas szukania i czas tracenia, 

czas zachowania i czas wyrzucania, 

czas rozdzierania i czas zszywania, 

czas milczenia i czas mówienia, 

czas miłowania i czas nienawiści, 

czas wojny i czas pokoju. 

(Kohelet 3,1-8) 

 

Rozmyślanie „Mój czas” 

- Spróbuję zrobić przegląd dotychczasowego mojego życia pod kątem wolnego czasu. Czym 

był wypełniony mój wolny czas? 

- Prawdopodobnie pozostanę zagmatwany w różne drobiazgi. Trudno jest od razu przejrzeć 

całe dziesiątki lat. Łatwiej byłoby może przejrzeć ostatni miniony rok – dwanaście miesięcy: 

Czym był wypełniony mój wolny czas? 
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- Skoncentruję się teraz na ostatnim miesiącu. Czym był wypełniony mój wolny czas? 

 

(2) Wolny czas i zainteresowania a relacje między małżonkami 

Większa część mojego czasu została podzielona: na pracę, na sen, na inne konieczne zajęcia. 

Pozostaje część czasu, którą nazywamy czasem wolnym. Niektórzy ludzie protestują przeciwko 

takiej nazwie, ponieważ i w tym czasie trzeba koniecznie wiele rzeczy zrobić, a więc słowo 

„wolny” wcale w tym przypadku nie pasuje. Odliczmy więc także i ten czas, kiedy trzeba coś 

koniecznie zrobić, a rozważajmy tylko na temat tej reszty czasu, którą możemy dowolnie 

dysponować. 

Ten czas wolny będzie w przyszłości odgrywał jeszcze większą rolę niż dzisiaj, ponieważ 

oficjalny czas pracy będzie coraz krótszy. Mamy więc możliwość zadecydowania, na co on 

zostanie przeznaczony: 

na dodatkową pracę zarobkową, 

na uprawianie hobby, 

na pracę społeczną lub kościelną, 

na pracę w domu i w mieszkaniu, 

dla dzieci, 

na wspólne przedsięwzięcia z partnerem małżeńskim, 

na działalność rodzinną, 

na bierny wypoczynek, np. oglądając program telewizyjny, 

na dokształcanie się, 

na przeżycia kulturalne 

na rozwijanie specjalnych uzdolnień, 

na przyjacielskie spotkania, 

na usługi społeczne, 

na pielęgnowanie stosunków z krewnymi, 

dla własnego odprężenia, 

na przyjemności, 

na rozmyślanie, 

na podróże, 

na troskę o zdrowie, 

na ... 
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Nie jest wcale łatwo to wszystko uporządkować. Niektóre czynności nie będą mogły być 

zaliczane do wolnego czasu, gdyż zostaną po prostu wkalkulowane w ogólny rytm danego 

miesiąca i będą uważane za nieuniknioną konieczność. Należałoby dokładniej rozważyć 

wolność, jaką mamy w dysponowaniu czasem. Jest ona większa, niż nam się często wydaje. 

W tym momencie może powstać obawa, że moje ulubione zajęcia, które deklaruję jako 

zobowiązania społeczne są ucieczką od innych zadań, których nie mam ochoty podjąć. Jeżeli 

nie dopuszczam do siebie takich wątpliwości, to unikam dyskusji, dzięki której można by 

wszystko na nowo omówić. 

Ta obawa może w pewnych okolicznościach rozciągnąć się również na dziedzinę małżeństwa 

i rodziny, szczególnie u mężczyzn. Jest to bowiem bardzo praktyczne, gdy żona jest w tej 

sprawie bardziej kompetentna i będzie jej trudno wymówić się od swojej odpowiedzialności, 

ponieważ „szlachetne”, a więc powszechnie szanowane zobowiązania po prostu nie 

pozostawiają żadnej swobody działania. 

Jeżeli w rozmowach w ciągu minionych czterech miesięcy pole walki ustąpiło wzajemnej, 

pełnej zaufania otwartości, może zaistnieć możliwość przezwyciężenia starych tabu i 

wspólnego zrewidowania całej dziedziny wolnego czasu. 

Ponieważ jest to bardzo ważne, powtórzymy to jeszcze raz innymi słowami: Jak długo każdy 

z małżonków musi zazdrośnie bronić swego stanu posiadania w dziedzinie wywalczonych 

czynności w wolnym czasie, tak długo otwarta rozmowa nie jest możliwa. Kiedy jesteśmy 

gotowi słuchać i rozumieć się wzajemnie w tym, co oznaczają dla partnera konkretne 

przyzwyczajenia, można znaleźć nową, wspólną drogę. 

Ta nowa droga w pewnych okolicznościach może oznaczać także stary podział wolnego czasu; 

w każdym razie jednak ułatwi ona lepsze zrozumienie wspólnego życia. Może być również tak, 

że znajdzie się jakieś nowe porozumienie, bez żadnego nacisku i bez żadnych wymówek, przy 

całkowicie swobodnej decyzji. Będzie to wówczas prawdopodobnie znak, że nastąpiła jakaś 

zmiana w hierarchii wartości: ma się czas na coś, co dla drugiego przedstawia odpowiednio 

dużą wartość. 

Wszystko, co dzieje się w czasie wolnym, dotyczy małżeństwa. Czas, który został poświęcony 

innym osobom lub zadaniom, jest stracony dla wzajemnych przedsięwzięć razem z partnerem. 

Z drugiej strony jest również ważne, by małżonkowie akceptowali swoje oddzielne działania, 

ponieważ tylko wtedy jakieś przeżycie będzie mogło stać się przedmiotem nieskrępowanej 

rozmowy małżeńskiej; nie będzie też uważane za zdradę wspólnych interesów, ale może wręcz 

oddziaływać ubogacająco. Wówczas muszą zmienić się także potrzeby. Młoda matka 

potrzebuje innych układów niż kobieta, której dzieci rozpoczęły już samodzielne życie. 

W różnych fazach małżeństwa można na nowo odkrywać i rozwijać wspólne zainteresowania. 

Kiedy w rozmowie okaże się, że chciałoby się więcej czasu spędzać razem, pozostaje tylko 

pytanie, w jaki sposób spożytkować ku obopólnemu zadowoleniu. Nie można w końcu zawsze 

tylko podróżować. 

Jest rzeczą konieczną w tej chwili, by dokładniej rozważyć nabyte w dotychczasowym życiu 

skłonności. Ich odkrycie będzie, być może, leżało w obopólnym  interesie. Jeżeli zachodzi taki 

przypadek, to warto te skłonności w dalszym ciągu rozwijać. Z tym jest związany pewien 

wysiłek. Zaangażowanie jednak opłaca się. Jeżeli na przykład zostanie odkryte zamiłowanie 
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do pewnego rodzaju muzyki, wówczas obaj partnerzy będą sobie konsekwentnie przyswajać 

wiadomości na ten temat, kupować płyty, no i w ramach zaplanowanego i zarezerwowanego 

uprzednio wolnego czasu będą urządzać „domowe koncerty”. Płyty w ten sposób z 

przedmiotów powodujących hałas staną się narzędziem artystycznej przyjemności. 

Podobnie może być również z innymi zainteresowaniami. W każdym razie zadawalająca 

rzeczywiście wspólnotowość nie rośnie sama przez się. Jeżeli partnerzy wciąż tylko mówią, że 

takie coś byłoby piękne, lecz nic nie robią w tym celu, wówczas nie będą zbierać owoców w 

sensie bardziej intensywnych wzajemnych stosunków. Pod koniec życia będą patrzeć na 

niewykorzystane szanse, jak uzdolniony człowiek, który nie potrafił przezwyciężyć swojego 

lenistwa i dlatego stał się przysłowiowym „przegranym geniuszem”. Podczas wspólnego 

rozważania na temat wykorzystania wolnego czasu można także doświadczyć Boga. Pewien 

mąż chciał już odrzucić zaproszenie do wstąpienia do pewnego klubu, ponieważ wiedział, jak 

bardzo żona się cieszy z każdego wieczoru, który on spędza w domu. Tymczasem ona go 

zaskoczyła swoim żądaniem. „Musisz się tam szybko zgłosić. Zrób to! Ja wiem, jak wiele znaczy 

dla ciebie to zaproszenie. O mnie się nie martw. Ja już w międzyczasie nauczyłam się 

wykorzystywać dla siebie takie wieczory”. Ulżyło mu, gdyż jej wypowiedź była przekonująca. 

Pozostawiła mu wolność, podobnie jak Bóg umieścił nas na świecie jako wolnych ludzi. Dzięki 

swojej żonie mógł on zrozumieć, co oznacza podarowana przez Boga wolność. 

 

(3) Osobista refleksja 

- Wynotuj w osobnych wierszach wszystkie swoje czynności w wolnym czasie, jakie Ci się 

przypomną. Następnie uporządkuj je i ponumeruj według następującego wzoru: 

1: Hobby 

2: Zaangażowanie społeczne lub kościelne 

3: Dodatkowa praca zarobkowa 

4: Rodzina 

5: Małżeństwo 

6: Własne przyjemności 

7: Dokształcanie się 

8: Kultura 

- Narysuj wielkie koło i umieść na nim wyżej wymienione osiem segmentów jak kawałki tortu, 

których wielkość jest zależna od ilości czasu na nie przeznaczanego. 

- Narysuj drugie wielkie koło i umieść na nim wyżej wymienione osiem segmentów jak 

kawałki tortu, których wielkość jest zależna od podziału, jakiego życzyłby sobie Twój 

współmałżonek. 

 

WSKAZÓWKA DLA PROWADZĄCEGO REKOLEKCJE 
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Każda para otrzymuje na piśmie następujące zalecenia odnośnie dialogu małżeńskiego. 

 

(4) Rozmowa małżeńska na temat: „Zainteresowań w wolnym czasie” 

1. Wyjaśnijcie sobie wzajemnie, jak doszliście do takiego podziału koła. 

2. Spróbujcie zrozumieć różnice jakie zachodzą pomiędzy tymi dwoma kołami. Na pierwszym 

miejscu powinno się znaleźć zrozumienie racji partnera. (Nie może więc być sporów, kto ma 

rację). 

3. Porozmawiajcie wzajemnie o tym, 

- co w przyszłości chcielibyście dodatkowo wspólnie robić, 

-  co które z was powinno zrobić, by te życzenia można było wypełnić w jak największym 

zakresie. 

 

(5) Wymiana doświadczeń w grupach 

1. W miarę  możliwości, zwierzcie się wzajemnie przed sobą, jak wiele wspólnotowości odkryło 

każde z was w swoim małżeństwie i jak wiele osobistej wolności powinniście sobie wzajemnie 

zapewnić. 

2. Podzielcie się wzajemnie przed sobą doświadczeniami, jak godzicie ze sobą zainteresowania 

wspólne i indywidualne. Porozmawiajcie również ewentualnie o tym, jak trudno byłoby podjąć 

się czegoś indywidualnie, jeżeli przeszkadzałyby w tym lęki lub jakieś przyzwyczajenia. 

3. Proszę się zorientować w grupie, czy były jakieś interesujące szczegóły, które można by 

przekazać na spotkaniu plenarnym. 

 

WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCEGO REKOLEKCJE 

Przed planowaniem (6) jest odpowiedni czas na przejrzenie grupowych sprawozdań. 

Doświadczenia poszczególnych par, które były omawiane w grupie, mogą stanowić również 

zachętę dla innych uczestników. Zaleca się, by poszczególne zwierzenia po prostu przesłuchać, 

bez dyskutowania nad nimi. 

 

(6) Planowanie 

 

Zainteresowania w wolnym czasie – refleksja  

 

Gdzie jest dla mnie czas wolny? 
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Już jako dziecko miałem za mało czasu na zabawę: 

Zadania szkolne, szkoła muzyczna, sport, organizacje. 

W domu także nie byłem wolny. 

 

W miarę upływu lat stawało się coraz ciaśniej: 

Praca, dzieci, oczekujący partner. 

Ponadto jeszcze różne zobowiązania. 

Nie można się po prostu ze wszystkiego wycofać. 

 

Czas jest darem Boga. 

Czas mojego życia. 

Mogę nim rozporządzać. 

Mogę go dzielić: 

Czas dla Ciebie, 

czas dla dzieci, 

czas dla przyjaciół, 

czas dla rodziców i krewnych. 

 

A czas dla mnie? 

Dla mnie samego? 

Tak, również czas dla mnie. 

Mam przecież do niego prawo. 

 

A czas z Tobą? 

Nasz wolny czas? 

 

Czyż nie szkoda przespać go po prostu? 

Dajmy mu więc jakąś treść! 

Czy masz jakiś pomysł? 
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Muszę to przemyśleć. 

Czy chciałabyś o tym ze mną porozmawiać? 

 

Bóg będzie z nami. 

Jest to przecież Jego czas, 

który On nam dał. 

 

REKOLEKCJE W CODZIENNOŚCI DLA PAR MAŁŻEŃSKICH 

 

Anonimowe sprawozdanie: 5. miesiąc 

 

1. Nasza rozmowa małżeńska podczas 5. spotkania była: 

 Żona Mąż 

Otwarte   

częściowo powściągliwa   

raczej zamknięta   

 

 

2. Rozmowa w grupach: 

 Żona Mąż 

Wymieniliśmy osobiste doświadczenia   

Zwierzenia innych uznaliśmy za 

ubogacające 

  

 

3. W zwierzeniach mojego partnera na temat „Zainteresowania w czasie 

 wolnym” uważam za ważne dla siebie: 

Mąż żona 
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4. W minionym miesiącu przeprowadziliśmy ______rozmów małżeńskich. 

Rozmowy te były: 

 Żona Mąż 

Otwarte   

częściowo skrępowane   

raczej zamknięte   

 

5. Przypominamy sobie następujące przeżycia podczas rozmów partnerskich w minionych 

pięciu miesiącach - czyli od początku rozpoczęcia rekolekcji  - w jaki sposób przeżyliśmy 

obecność Boga w naszej małżeńskiej wspólnocie: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cytaty ze sprawozdań 

W zwierzeniach mojego współmałżonka na temat „Zainteresowania w czasie wolnym” 

uważam za ważne dla siebie: 

-  Mój mąż chciałby niekiedy być sam, by nie tracić kontaktu z mężczyznami z sąsiedztwa. 

- Mielibyśmy dużo wspólnych zainteresowań, lecz nie mamy czasu. Nasz czas należy w tej 

chwili do naszych licznych małych dzieci. 

- Teraz wiem, że mój mąż potrzebuje więcej czasu i wolności dla swoich osobistych 

zainteresowań. 

- Mój mąż, także w czasie wolnym, potrzebuje wielu ludzi wokół siebie. 

- Dla mojego męża jest ważne, bym mu zapewniła późnym  wieczorem czas na czytanie. 

- Ja mam bardziej wygórowane życzenia i marzenia niż mój mąż. 
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- Moja żona chciałaby częściej chodzić na koncerty. 

- Stało się dla mnie jasne, że mój mąż potrzebuje wolnego czasu na pewne sprawy, by 

zaczerpnąć siły do codziennej pracy. Jego publiczne funkcje stanowią dla niego równocześnie 

hobby. Dzięki rozmowie partnerskiej zaczynam lepiej to rozumieć. 

- Dzięki rozmowie partnerskiej bardziej świadomie przeżywamy swój krótki wolny czas. 

-  Teraz już wiem, że dla mojego męża jest bardzo ważne, by mógł po pracy pójść czasem 

na piwo, gdyż podczas pracy nie ma czasu na pogawędkę z kolegami. 

- Mój mąż chętnie by częściej pogawędził z mężczyznami. Zazdrości mi, że ja mam więcej 

okazji do rozmów z kobietami. 

- Uwaga mojej żony, że chciałaby, byśmy częściej uprawiali wspólnie sport, znajduje u mnie 

całkowite poparcie. 

- W naszej rozmowie uświadomiłem sobie różnicę: Dla mojej żony wolny czas to dom i ogród, 

a dla mnie praca. 

- Uświadomiliśmy sobie, że czas przeznaczany wzajemnie dla siebie więcej znaczy, niż pilność 

w pracy zawodowej. 

- Moja żona nie potrzebuje właściwie dla siebie samej wolnego czasu. 

- Ja chętnie planuję swoje życie. Tymczasem moja żona czuje się niekiedy przez to 

ograniczana i zaniedbywana. Uważa mnie wówczas za człowieka niespokojnego. 

- Musimy się uczyć, że nasze dzieci będą się powoli „dystansować” od naszego planowania 

wolnego czasu. 

-  Kiedy robimy coś niezależnie od siebie, ważne jest, byśmy się z tego wzajemnie zwierzali, 

a przez to dopuszczali partnera do udziału w naszych czynnościach. 

- Moja żona ma zbyt mało czasu dla siebie samej. Wyciągam z tego taki wniosek, że ja 

również ponoszę odpowiedzialność za dotychczasowy podział wolnego czasu. 

- U mojej żony dochodzi do głosu typowe wychowanie dziewcząt: rezygnować, żeby być dla 

innych. 

- Moja żona obstaje przy tym, byśmy wspólnie zjednoczyli nasze twórcze siły. 

- Mój mąż zdradził się z takimi zainteresowaniami, o których sądziłam, że wcale ich nie ma. 

- Dopiero po tej rozmowie stało się dla mnie jasne, jak ważne jest dla mojej żony 

przygotowanie się do występów koncertowych. 

- Zaskoczyło mnie to, że mój mąż chciałby kiedyś wyruszyć na pieszą pielgrzymkę. 

- Podczas rozmowy odkryliśmy nasze wspólne długoterminowe życzenie by, kiedy już nasze 

dzieci dorosną, włączyć się do jakiejś akcji społecznej. 

- Szczególnie ważne dla mnie jest to, że mój mąż będzie się starał wygospodarować 

przynajmniej jeden dzień w tygodniu dla rodziny. 
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- Teraz wiem, że mój mąż chciałby częściej chodzić do teatru. 

- Mój mąż chciałby częściej podejmować coś tylko wspólnie ze mną. 

- Mój mąż chciałby czynić sam pewne rzeczy, o których wie, że mnie one nie interesują, np., 

oglądać mecze piłki nożnej; podobno ja mu w tym przeszkadzam. 

- Cieszę się, że wiem, iż mój mąż interesuje się także tymi sprawami, które ja sama 

wykonuję. 

- Moja żona życzy sobie jednego wieczoru w miesiącu dla nas samych, bez dzieci. 

 

Na podstawie rozmów partnerskich w ciągu minionych pięciu miesięcy - a więc od początku 

rekolekcji - przypominamy sobie następujące okoliczności, kiedy to Bóg jest obecny w naszym 

pożyciu małżeńskim: 

 

- Przeżyliśmy szczególnie rozmowę na temat erotyki jako piękną i wyzwalającą. Czujemy, że 

Bóg po prostu nas „niesie” w każdej sytuacji. 

- W ostatnich miesiącach odkryliśmy u siebie nową kulturę rozmowy, jakiej dotychczas nigdy 

tak długo nie potrafiliśmy utrzymać. 

- Uwaga, radość, wdzięczność. W ogóle więcej radości z życia. 

- Miłość jest siłą, która nas jednoczy, która pomaga nam przebaczać, znosić wzajemnie swoje 

słabości. Na niej budujemy całe nasze życie. Bóg jest miłością. Całe nasze szczęście małżeńskie 

pochodzi od Niego. 

- Odczuwamy Boga w naszym pożyciu, kiedy wiemy, że jesteśmy akceptowani i kochani, 

także z naszymi słabościami; kiedy widzimy, jak wiele możemy sobie wzajemnie dać i jak 

bardzo możemy się wzajemnie uszczęśliwiać. 

- Obecność Boga odczuwam szczególnie wówczas, kiedy czuję się całkowicie akceptowany i 

kochany, pomimo moich wad i słabości. 

- Dzięki tym rozmowom zbliżyliśmy się wzajemnie do siebie i do Boga. Dlatego przychodzi 

nam teraz łatwiej modlić się wspólnie z dziećmi i okazywać wdzięczność Bogu. 

- Podczas tych rozmów okazało się oczywistym, że zaufaliśmy temu samemu Bogu, co się 

przejawia w rozmaitych dziedzinach: przy podejmowaniu wspólnych decyzji, przy pogłębianiu 

wartości, które stały się dla nas ważne, przy decydowaniu się na określony styl życia (dzielenie 

się, wspólnotowość, zaangażowanie), przy wzajemnym wybaczaniu sobie. 

- W sposobie rozwiązywania konfliktów, i to z coraz większą miłością. Każdy stara się 

drugiego zrozumieć. Odnoszę wrażenie, że te regularne rozmowy przyczyniają się do 

większego wzajemnego zrozumienia. 

- W takich sytuacjach, kiedy czuję, że nie rozumiem swojego męża, mam jednak zawsze 

poczucie wdzięczności, że znalazłam człowieka, który razem ze mną idzie i jest gotowy, by tę 
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naszą drogę uczynić wspólną. Bóg jest miłością, a ponieważ my się kochamy, On jest z nami. 

Daje to nam silne poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że jesteśmy kochani. 

- W trakcie rozwijania się naszych rozmów staliśmy się bardzo wdzięczni, że nasz Bóg jest 

naszym wspólnym Bogiem, który w naszym małżeństwie zajmuje ważne miejsce. W wielu 

sytuacjach, które rozwiązały się jak gdyby same przez się, doszliśmy do przekonania, że Bóg 

trzyma nas za rękę i prowadzi. Bóg pomaga nam kształtować „zdanie partnerskie” z naszych 

osobistych zdań, np. odnośnie wychowywania dzieci, planowania urlopów i urządzania 

mieszkania. 

- Doznajemy uczucia, że jesteśmy bezpiecznie prowadzeni. Podczas tych rekolekcji wyjaśniło 

się wiele spraw w naszych wzajemnych stosunkach i zaczęło się rozwijać to, co przez wiele lat 

było niemożliwym. Bowiem także i dawniej mieliśmy podstawy do dobrych i owocnych 

rozmów, ale gdzieś tkwiła jakaś przeszkoda. Dzisiaj jest wiele nowego i wiele nadziei oraz 

ufności, że Bóg pokieruje naszymi wzajemnymi stosunkami. 

- Dzięki rozmowom partnerskim mogłam już odczuć wiele zrozumienia ze strony mojego 

męża dla mojej pracy w prowadzeniu domu. W tym właśnie Bóg był ze mną obecny. Jako 

kobieta, uświadomiłam sobie podczas jednej z rozmów partnerskich, że w dziedzinie płciowości 

mogę się jeszcze wiele nauczyć. Wierzę, że jeśli mi się to uda, to będzie również znak obecności 

Boga. Dzięki rozmowie partnerskiej mój mąż, który był bardzo przygnębiony i nie potrafił 

dostrzec żadnych pozytywnych aspektów, teraz mógł swobodniej odetchnąć i poczuł się o 

wiele lepiej. To również stało się dla mnie znakiem bliskości Boga. 

- W pewnym sensie czujemy obecność Boga, gdy czujemy się wszyscy w naszej rodzinie 

akceptowani i bezpieczni. Bardzo nam pomaga, gdy widzimy i wiemy, że jeden drugiego 

kocha. 

- Kiedy żyjemy bardziej świadomie i pozytywnie, potrafimy także w drobnych rzeczach 

rozpoznawać wolę Boga. Kiedy obserwujemy gwiaździste niebo, odczuwamy Jego 

nieskończoność i wielkość oraz naszą przynależność do wszechstworzenia. W naszej 

wzajemnej miłości możemy odczuć inną wielką Miłość. 

- Wzrasta nasze wzajemne zaufanie. 

- Teraz częściej myślimy o Bogu, gdy się nam coś udaje, gdy wspólnie przeżywamy coś 

pięknego lub gdy przeżywamy nasze zawodowe sukcesy. 

- W naszej codzienności często zdarzają się przypadki braku życzliwości i miłości. Niekiedy 

łatwiej jest sprawić radość komuś innemu niż współmałżonkowi. Podczas rekolekcji nadarzyła 

się sposobność do wypowiedzenia tego wszystkiego. Przeżywamy teraz początek długiego 

procesu, który, miejmy nadzieję, doprowadzi do lepszego wzajemnego zrozumienia. 

- Porównanie miłości Boga do nas ludzi z naszą wzajemną miłością było dla nas ważne. W 

nowym, pozytywnym aspekcie widzimy także naszą cielesną miłość. Ta myśl wyzwala nas. 

- Im więcej prowadzimy rozmów partnerskich, tym piękniejsze i bardziej harmonijne stają się 

nasze rozmowy oraz nasze wzajemne stosunki. To bardziej zbliża nas do Boga niż wspólna 

modlitwa. Nie potrafimy sobie jednak wyobrazić tych rozmów partnerskich bez wprowadzenia. 

Zabrakłoby wówczas koniecznej powagi. 
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- Staliśmy się bardziej tolerancyjni w naszych wzajemnych stosunkach. W życiu seksualnym 

okazujemy sobie więcej szacunku. 

-  Bardzo wiele spoczywa właściwie w rękach nas obojga i od tego zależy, czy nasze 

małżeństwo będzie udane. 

- Nie potrzebujemy sami wszystkiego robić. Coś również dzieje się z nami bez nas. 

- Dzięki rozmowom partnerskim nabyliśmy wzajemnie więcej wyczucia dla siebie. Rozmowa 

na temat płciowości pomogła nam spotykać się w sposób bardziej wolny. W wielu sprawach 

potrafimy lepiej się porozumieć, dzięki czemu unikamy wielu napięć. Próbujemy bardziej 

zważać wzajemnie na siebie, a nie tylko wobec piętrzących się problemów bawić się z dziećmi. 

W tym wszystkim odczytujemy działanie Boże. 

-  Mój mąż zwierzył mi się podczas rozmowy: Kiedy chce się modlić i mówi: „Mój Boże”, 

wówczas odczuwa odpowiedź: „Oto Jestem”. 

 

 

 

 

SZÓSTY TEMAT 

Przyjaciele 

 

(1) Koncentracja 

„Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza” (J 11,5). 

„Jeden z uczniów Jezusa - ten, którego Jezus miłował - spoczywał na Jego piersi” (J 13,23). 

 

(2) Przyjaciele i ich znaczenie dla relacji między małżonkami 

Jeżeli małżeństwo ma być udane, najważniejsze są oczywiście i przede wszystkim wzajemne 

stosunki pomiędzy partnerami. 

To jednak nie wystarczy. Bez bodźców zewnętrznych może dojść do obciążających objawów 

niedosytu. Szczególnie wyraźnie odczuwają to gospodynie domowe, które ze względu na liczne 

zajęcia w swoim mieszkaniu w ciągu tygodnia mają mało kontaktów z osobami dorosłymi. 

Mówią one o uczuciu, że „sufit wali się im na głowę”. 

W dotychczasowych rozważaniach rozmawialiśmy o różnych ludziach: o członkach rodziny w 

związku z tematem o tradycjach rodzinnych, o koleżankach i kolegach w związku z tematem 

o pracy i o rozmaitych osobach w związku z tematem o zainteresowaniach w wolnym czasie. 
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Teraz należałoby pomyśleć o tych wszystkich, z którymi łączą nas relacje osobowe i 

zdecydowanie pozytywne uczucia, a więc o tych, z którymi nasze powiązania są nie tylko 

natury rzeczowej. Należy tu używać pojęcia „przyjaciele” w bardzo szerokim znaczeniu, tak by 

się ono mogło odnosić do wielu osób. Niektórzy są zdania, że słowo „przyjaciel” może być 

stosowane jedynie w przypadku relacji bardzo zażyłych, a więc tylko w stosunku do niewielu 

ludzi. W stosunku do innych używają raczej terminu „znajomy”. 

Stosunki przyjacielskie mogą być jednak bardzo różnorakie. Można uważać za najlepszego 

przyjaciela swojego współmałżonka, jeżeli życiowa wspólnota z nim potrafiła doprowadzić do 

wzajemnego osobistego zaufania. O tym jednak teraz nie będziemy mówić. Chodzi tu o inne 

osoby, a mianowicie o takie, które są bliskie naszemu sercu, a także o takie, z którymi np. przy 

obecnej okazji wymienialiśmy swoje osobiste poglądy. Może to być na przykład sprzedawca, 

którego wprawdzie nie wymieniamy jako przyjaciela, a jednak brakuje go nam, gdy się z nim 

dłużej nie spotykamy. Dopiero bowiem wówczas uświadamiamy sobie, że przy okazji robienia 

zakupów rozwinął się między nami stosunek, który można nazwać osobowym, chociaż nie jest 

on tak bliski, jak stosunek do przyjaciółki, z którą można porozmawiać nie tylko o chorobie 

dziecka, lecz można się również zwierzyć z uczuć związanych z tą chorobą. 

W każdym razie jest rzeczą jasną, że każde stosunki przyjacielskie, niezależnie od ich zażyłości, 

ubogacają życie, gdyż przy tym spotykają się ludzie z ludźmi i to nie tylko na drodze oficjalnej. 

Takie ubogacenie może być ważne dla tego partnera w małżeństwie, który sam znajduje się 

w kontakcie z daną osobą; może być to jednak również stosunek pary małżeńskiej do swoich 

wspólnych przyjaciół, który może ubogacać całe małżeństwo. 

Wspólni przyjaciele mogą być szczególnie cenni z punktu widzenia relacji małżeńskich. Jedynie 

bowiem dzięki obustronnej sympatii przejawiają się podobne skłonności. Ułatwia to rozmowę 

zarówno z przyjaciółmi, jak i o przyjaciołach. Najchętniej bowiem wyraża się swoją życzliwość 

wówczas, gdy jest ona obopólna. Na podstawie takiej uczuciowej skłonności może się 

pozytywnie rozwijać samo małżeństwo, gdyż znikają wówczas emocje rodzące się na skutek 

tego że małżonkowie mają zupełnie różnych przyjaciół. Można tego nawet w ogóle nie 

zauważać. Po dłuższym jednak czasie takie zmiany dają się zauważyć. Nawet partnerski styl 

życia jakiejś jednej zaprzyjaźnionej pary małżeńskiej może się odwzorować na stylu życia innej 

pary, tak że z biegiem czasu także w swoim domu wprowadzą np. inny podział pracy. Albo 

jakaś kobieta podejmuje w swoim czasie wolnym działalność społeczną, ponieważ przekonała 

się na przykładzie przyjaciół, jak bardzo małżeństwo może zyskać w ten sposób na żywotności. 

Jak dobrze jest mieć przyjaciół, dowiadujemy się dokładnie dopiero wówczas, gdy trzeba 

przeżywać trudne fazy swojego życia. W takich czasach można nawet bardzo dotkliwie 

odczuwać  brak przyjaciół. Przekonujemy się wówczas, że trzeba coś zrobić, by zdobyć sobie 

przyjaciół i starać się stale ożywiać wzajemne przyjacielskie stosunki. Także i w tej dziedzinie 

nic nikomu z nieba nie spada. 

W naszych czasach takie kontakty są szczególnie ważne, gdyż obecnie nie ma już takiej 

różnorodności rozmówców, jak niegdyś w wielopokoleniowych rodzinach. To, co wielka 

społeczność domowa dawała sama przez się, dzisiaj trzeba sobie świadomie wytworzyć. Dzisiaj 

jest sytuacja o tyle korzystna, że możemy sobie wyszukać takie osoby, na jakich nam 

najbardziej zależy. 
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W związku z tym trzeba wziąć również pod uwagę fakt, że możemy przecież rozwijać przyjazne 

stosunki z naszymi krewnymi. Może nie zawsze jest to możliwe, lecz jeśli jest taka szansa, to 

chociażby ze względu na wspólną historię rodzinną warto taką okazję wykorzystać. Ludzka 

ociężałość może doprowadzić do tego, że zaniedbuje się nawiązane kontakty i z czasem 

prowadzi to do całkowitego odizolowania się. Poszukuje się wówczas z konieczności jakiejś 

podpory i powstają wówczas tak zwane kręgi rodzin, czyli grupy par małżeńskich, które się do 

siebie zbliżają dzięki regularnym spotkaniom. Dla chrześcijan podobna społeczność może być 

również szansą do wzajemnego umacniania się w wierze. 

Problematyczne mogą być niektóre indywidualne przyjaźnie, w których nie ma udziału 

małżeński partner. Mogą wówczas powstawać różnorakie obawy kryjące się za takim 

instynktownym wyobcowaniem. W takich sytuacjach ważna jest otwarta rozmowa, w której 

należy przedstawić duże znaczenie tej przyjaźni dla danego partnera, a ze strony drugiego 

partnera należałoby szczerze przedstawić rodzące się z tego powodu obawy. Można będzie 

wówczas znaleźć wspólnie taką drogę, która usatysfakcjonuje obydwie strony. 

Konieczne jest również uświadomienie sobie, że można wyrządzić przykrość, jeżeli nie potrafi 

się dojść do porozumienia ze swoim współmałżonkiem i dlatego nawiązuje się inny kontakt 

dla swojego własnego zadowolenia, co może mieć skutki nie tylko bolesne, lecz i obciążające. 

W każdej przyjacielskiej relacji jest możliwe specyficzne doświadczenie Boga. Jezus mówi w 

25. rozdziale Ewangelii św. Mateusza, że jest On obecny w każdym człowieku, który nas 

potrzebuje. Na podstawie przytoczonych w Ewangelii przykładów wielu chrześcijan sądzi, że 

chodzi tu jedynie o ubogich i chorych ludzi. Czyż inne osobowe niedostatki nie są równie 

przykre i dokuczliwe? Niektórym najbardziej potrzeba właśnie osobowych kontaktów.  W 

smutku lub w lęku, w zdenerwowaniu lub w rozczarowaniu wielką ulgę może sprawić pełna 

zrozumienia postawa przyjaciela. Czy dla wierzącej pary małżeńskiej nie jest to wielką szansą 

na spotkanie w ten sposób Chrystusa? 

 

(3) Osobista refleksja 

- Narysuj na środku czystej kartki kropkę. Ta kropka to Ty. 

- Następnie napisz na tej samej kartce nazwiska wszystkich przyjaciół (i znajomych, z którymi 

masz jakąś osobową relację), w taki sposób, aby ich odległość od kropki wskazywała na to, 

jak bliska jest Ci dana osoba. Można jeszcze ewentualnie zanotować charakter kontaktów z 

danymi osobami. 

 

(4) Rozmowa partnerska na temat: „Przyjaciele” 

1. Na podstawie tych notatek wyjaśnijcie sobie wzajemnie, co macie wspólnego z 

wynotowanymi osobami. 

- Jaka jest bliskość i jaki dystans? 

- Jak ważne, sympatyczne lub bez znaczenia są dla was te osoby? 

- Jak częste są wasze kontakty z nimi? 
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2. Zastanówcie się również nad tym, które z tych osób moglibyście określić jako wspólnych 

przyjaciół. 

3. Zwierzcie się wzajemnie wobec siebie, które z tych relacji chcielibyście dalej rozwijać, czy 

to wspólnie, czy też jako indywidualni partnerzy. 

 

(5) Wymiana doświadczeń w grupach 

1. W miarę swoich możliwości zwierzcie się wzajemnie przed sobą, jakie znaczenie dla 

waszego małżeństwa mają wspólni przyjaciele. Im konkretniej potraficie na ten temat mówić, 

tym większą wartość będzie to miało dla grupy. 

2. Jak się pozyskuje przyjaciół? 

3. Co trzeba robić, aby przyjaźnie się rozwijały? 

4. Czy są jakieś doświadczenia odnośnie negatywnych przeżyć w ramach przyjaźni? 

5.  Czy są jakieś przyczyny osłabnięcia lub rozpadu przyjaźni po pewnym czasie? 

(6) Planowanie 

 

WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCEGO REKOLEKCJE 

Podczas tego spotkania, które przypadnie w okresie przygotowania do Wielkiej Nocy, 

należałoby tak przeprowadzić planowanie (6), by pozostało jeszcze trochę czasu na krótką 

liturgię słowa, podczas której można będzie wyrazić swoje myśli na temat nawrócenia i pokuty. 

Nawiązując do rozmyślania „Mój Bóg” podczas drugiego spotkania, można wskazać na tradycję 

ludu izraelskiego, który uświadamiał sobie bliskość Boga przez wspominanie swego wyjścia z 

Egiptu. Podobnie i każda poszczególna para może widzieć swoją wspólną historię jako drogę 

odbywaną razem z Bogiem i odmawiać modlitwę „Ojcze nasz”, wkładając w nią jednak nową 

treść. 

 

Przyjaciele – refleksja 

 

Miłość pragnie całkowitej jedności. 

Moja miłość do Ciebie jest połączona z pragnieniem wspólnego szczęścia. 

 

Kiedy ja obok Ciebie kocham także innych ludzi - kiedy czuję sympatię do swoich przyjaciół - 

czy to jest zdrada naszej miłości? 
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My dwoje wśród miłych ludzi -i zaraz rodzi się zazdrość. 

Ja jej już doznawałem, i u Ciebie także dostrzegłem to uczucie. 

Nikt nie jest wolny od tego. 

 

Czyż mielibyśmy unikać przyjaźni? 

Tylko sami we dwoje - na dłuższą metę to się nie uda. 

Nie chciałbym razem z Tobą usychać. 

 

Powinnaś nawiązywać przyjaźnie. 

Będę Cię do tego zachęcał. 

 

Chciałbym również rozwijać inne kontakty. 

Niech stają się coraz bogatsze. 

Także i dla Ciebie. 

 

We wszystkich kontaktach obecny jest Bóg. 

Czy zdecydujemy się na taką drogę? 

 

REKOLEKCJE W CODZIENNOŚCI DLA PAR MAŁŻEŃSKICH 

 

Anonimowe sprawozdanie: 6. miesiąc 

 

1. Nasza rozmowa małżeńska podczas 6. spotkania była: 

 Żona Mąż 

otwarta   

częściowo powściągliwa   

raczej zamknięta   
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2. Na propozycję, byśmy spotkali się pod koniec maja z innymi parami  z naszej grupy, 

podjęliśmy wspólną decyzję: 

 Żona Mąż 

Mamy na to ochotę   

Nie mamy na to ochoty   

 

3. Następujące zwierzenia mojego partnera na temat „Przyjaciele” uważam za ważne 

dla mnie: 

Mąż żona 

  

 

 

 

 

4. W minionym miesiącu przeprowadziliśmy ________rozmów małżeńskich. 
 Oceniamy klimat podczas naszych rozmów partnerskich od października jako: 

 Żona Mąż 

Pozytywny   

bez zmian   

Gorszy   

 

5. Następujące zwierzenia mojego partnera w ciągu minionych czterech tygodni uważam za 
ważne: 
 

mąż żona 
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Cytaty ze sprawozdań 

Następujące zwierzenia mojego współmałżonka na temat „Przyjaciele” uważam za ważne dla 

mnie: 

- Stwierdziliśmy, że potrzebujemy więcej czasu, by mieć przynajmniej kilku dobrych 

przyjaciół. 

- Dla niego poglądy naszych przyjaciół są bardzo ważne. 

- Dzięki moim nowym intensywnym kontaktom dopiero teraz potrafiłem zrozumieć pewne 

kontakty mojej żony. 

- Dzięki naszej rozmowie uświadomiłam sobie, że dla mojego męża ważna jest przyjaźń z 

sąsiadami. 

- Moja żona akceptuje moich przyjaciół; zapraszamy ich, chociaż rzadko do naszego domu. 

- Ona życzy sobie, byśmy utworzyli krąg rodzin. 

- Mój mąż pragnie, bym chociaż sama z dziećmi chodziła do przyjaciół, abyśmy nie byli zbyt 

osamotnieni. 

- Mojej żonie jest przykro, kiedy ja dobrze się czuję w towarzystwie żon naszych przyjaciół. 

- Mój mąż potrzebuje wesołych przyjaciół. 

- Ostrożnie zawieramy przyjaźnie z osobami innej płci. 

- Nasze rodzeństwo jest równocześnie naszymi najlepszymi przyjaciółmi. 

- Jest kilka osób, z którymi chcielibyśmy pogłębić nasze kontakty. 

- Bardzo sobie cenimy kontakty z naszym dawnym miejscem zamieszkania. 

- Moja żona sądzi, że dlatego ma mało przyjaciół, ponieważ wyłączyła się z życia 

zawodowego. 

- Stało się dla nas jasne, jak bardzo się ubogacamy przez wzajemne zaufanie w kręgu rodzin. 

- Przyjaźnie z czasów szkolnych rozwiały się niestety. 

- Stwierdziłam, że mam wielu swoich własnych przyjaciół. Mój mąż natomiast ma tylko 

takich, których ja dobrze znam. 

- Interesujące było dla mnie odkrycie, że moja żona, dzięki swej pracy zawodowej, ma wiele 

przyjaciółek, których ja prawie nie znam. Niektóre kontakty chcielibyśmy wspólnie 

rozbudowywać. 

- Zaskoczyło mnie to, że mój mąż jest w bardzo dobrym stosunku z pewną znaną nam parą 

małżeńską. 

- Nasze dzieci powinny się od nas nauczyć, jak pięknie jest utrzymywać przyjaźnie. 
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- Mojej żonie przeszkadza to, że ja się spotykam z moimi przyjaciółmi w niedzielę przy stałym 

stole, ponieważ niedziela jest dla nas jedynym dniem wolnym. 

- Ważne jest dla mnie to, że moja żona ma zrozumienie dla moich przyjaciół i użycza mi 

czasu na spotkania z nimi. 

- Muszę jeszcze dokładniej przemyśleć zdanie mojej żony, że przyjaźnie mogą przemijać i 

rodzić się nowe. 

- Dowiedziałam się, że przez swoją zazdrość przeszkodziłam w rozwoju przyjaźni mojego 

męża w stosunku do jego przyjaciela z młodych lat. 

- Przekonałem się, jak ważne jest dla mojej żony okazyjne spotykanie się z przyjaciółmi. 

- Rozmawialiśmy o moich przyjaznych stosunkach z kobietami, zwłaszcza w miejscu pracy; 

moja żona pragnie, bym zachowywał wobec nich więcej dystansu. 

- Pragniemy w przyszłości składać mniej obowiązkowych wizyt, natomiast bardziej ożywić 

nasz stosunek do niektórych par małżeńskich. 

- Mój mąż chciałby dalej ożywiać dwa przyjazne kontakty. 

-  Cieszę się, że moja żona jest zadowolona z zakresu swoich kontaktów. 

- Rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi nawet o wielu problemach, nie potrafimy jednak 

wyrazić naszych uczuć. 

- Poczułem się wewnętrznie wyzwolony, że moja żona akceptuje moje osobiste przyjaźnie. 

- Moja żona nie ma żadnych swoich przyjaciół i koncentruje się tylko na mnie. Musimy jeszcze 

na ten temat porozmawiać. 

- Mój mąż nie chce robić żadnej różnicy pomiędzy przyjaźniami intensywnymi i luźnymi. 
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SIÓDMY TEMAT 

Rozwiązywanie konfliktów 

 

(1) Koncentracja 

„Głęboką wodą plan w sercu człowieka; czerpie z niej człowiek przemyślny” (Prz 20,5). 

„Kto okiem mruga - sprawia cierpienie, upadnie, kto wargi ma nierozsądne” (Prz 10,10). 

„Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie” (Łk 6,31). 

 

(2) Znaczenie rozwiązywania konfliktów w małżeństwie 

Najpierw trzeba wyjaśnić pojęcia. Niektórzy boją się słowa „konflikt”, ponieważ ono sugeruje 

im niebezpieczne sytuacje, w których ludzie pragną się wzajemnie niszczyć. Owszem, konflikt 

może się w coś takiego przerodzić. Początkowo jednak chodzi przeważnie o rozbieżne poglądy, 

pragnienia, życzenia i uczucia, których nie można ze sobą pogodzić. Jest to więc normalna 

sytuacja, która ma miejsce wszędzie tam, gdzie dwie lub więcej osób coś wspólnie podejmują. 

Jeżeli małżonkowie twierdzą, że nie ma pomiędzy nimi konfliktów, wówczas należałoby 

podejrzewać, że nie wypowiadają wobec siebie przynajmniej części swoich poglądów. Taki 

stan jest jednak niepożądany, ponieważ sygnalizuje on jakąś presję, a więc wskazuje na 

obrażanie ludzkiej godności. Najlepiej jest w każdym razie otwarcie wyrażać różnicę zdań. 

Problem może się komplikować przez nieporozumienia, które także należą do codzienności. 

Antoine de Saint-Exupéry pisze w swojej bajce dla dorosłych „Mały Książę”: Mowa jest źródłem 

nieporozumień. Brzmi to w pierwszej chwili paradoksalnie, gdyż przecież mowa służy do 

porozumiewania się. Jeżeli jednak rozważymy swoje doświadczenia życiowe, wówczas 
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zrozumiemy, że to zdanie jest słuszne. Słowa bowiem zawierają tylko ułamek tego, co nam 

przechodzi przez głowę. Powstaje więc pytanie, czy zagadnięta osoba rozumie wszystko tak 

dokładnie, jak się chcieliśmy to przekazać. Kiedy na przykład mąż, który siedzi obok swojej 

żony w samochodzie, powie: „Będzie zielono”, można sobie wyobrazić najrozmaitsze reakcje, 

od obrażenia się aż do wdzięczności. 

Małżonkowie dobrze zrobią, jeżeli w przypadku problemów z porozumieniem się wyjaśnią 

sobie swoją wspólną historię. Niektóre nieufności mają swoją przyczynę w długiej historii 

wzajemnego obrażania się. Wielkim zadatkiem do odzyskania wzajemnego zaufania będzie 

zmiana tego negatywnego nastawienia, jakie z czasem narosło. Jest to jednak możliwe, 

chociażby dlatego, że z latami wspólnego życia człowiek staje się nie tylko starszy, lecz 

powinien stawać się również mądrzejszy. 

Ćwiczenie się w rozmowie partnerskiej nie musi wcale pociągać za sobą ustania wszelkich 

konfliktów. Przeciwnie. Ponieważ teraz rozmawia się na tematy, które uprzednio stanowiły 

tabu, różnice mogą występować jeszcze wyraźniej niż w przeszłości. Nie jest to jednak żadna 

szkoda. Istnieje bowiem szansa uświadomienia sobie może po raz pierwszy pewnych 

problemów. Przedtem również istniały konflikty. Nie były one jednak wówczas rozpoznawane 

jako takie, lecz w pewien sposób tłumione, co zależało od rozmaitych uwarunkowań 

partnerów. Kto więc posiadał jakieś korzyści - informacje, pieniądze, władzę, powiązania itd. - 

siedział sobie po prostu cicho i nic nie mówił. W ten sposób mogły powstawać przyzwyczajenia, 

które zaczęło się uważać za obowiązujące reguły, nawet bez zawierania żadnej umowy. Dla 

dobra wzajemnych stosunków warto wynieść na światło dzienne tego rodzaju ukryte reguły i 

rozmawiać o nich, chociażby obydwie strony były z nich zadowolone. W przypadku zgodnej 

pozytywnej odpowiedzi wszystko może pozostać tak jak było. Gdyby jednak wynikło jakieś 

niezadowolenie, wówczas należałoby zalecić wprowadzenie zmian. Wyniknie bowiem z tego 

lepsze wzajemne zrozumienie, co znowu przyczyni się do większego szczęścia. 

Rozpoznać świadomie konflikty jako takie i rozwinąć wspólną strategię radzenia sobie z nimi, 

uzdolni małżonków do opanowania nowych konfliktów, które powstają z biegiem czasu. 

Zgodne z ludzką godnością rozwiązywanie konfliktów jest więc ważnym elementem do tego, 

by małżeństwo pozostało nadal żywotnym procesem. 

Ponadto zostanie w ten sposób wypełnione jedno z najważniejszych zadań małżeństwa, a 

mianowicie akceptacja odrębności partnera. Łatwo się mówi, że każdy człowiek ma inne 

usposobienie i trzeba się wzajemnie akceptować takimi, jakimi jesteśmy, ze wszystkimi 

stronami lepszymi i słabszymi, i to oczywiście bez żadnych uprzedzeń. W praktyce jednak 

przejawiają się drobnostki życia codziennego - włosy w umywalce lub siorbanie zupy - i wtedy 

pokazuje się, jak ciasne są granice naszej wzajemnej tolerancji. Dobrze jest to sobie 

uświadomić i wspólnie zmierzać tą trudną drogą. 

Chrześcijanie w swojej wierze mogą również w rozwiązywaniu swoich konfliktów spotkać 

Boga, przede wszystkim zaś we wzajemnym wybaczaniu, które jest konieczne w ciągu całego 

życia, ponieważ nie ma żadnej innej metody leczenia wszelkich zranień. 

Pewna kobieta bardzo się obraziła z powodu niedzielnych odwiedzin matki swojego męża. 

Głęboko go to zabolało, chociaż nie powiedział ani słowa. Wieczorem jego żona nie wytrzymała 

już i prosiła go o wybaczenie. On wziął ją w objęcia, i ona wówczas przekonała się i odczuła, 

że jej rzeczywiście wybaczył. Tak bardzo jej to ulżyło, że później mogła powiedzieć: „Od 
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dzieciństwa słyszałam, że Bóg przebacza nasze grzechy, i wierzyłam w to. Dopiero teraz jednak 

wiem co to znaczy. Dzięki mojemu mężowi odczułam głęboko, jak wielką ulgę przynosi 

przebaczenie winy”. 

 

(3) Osobista refleksja 

Zaznacz znakiem plus względnie minus następujące hasła, w zależności od tego, jak wypadły 

rozmowy partnerskie na te tematy: 

- porządek w mieszkaniu, 

- programy weekendów, 

- pieniądze, 

- jedzenie, 

- nowe ubrania, 

- wygląd zewnętrzny, 

- rodzice, 

- życie religijne, 

- dzieci, 

- zakupy, 

-  planowanie i przygotowanie świąt, 

- praca, 

- znajomi, 

-  życzenia seksualne, 

- planowanie rodziny, 

- gospodarstwo domowe, 

- samochód, 

- urlop, 

- programy telewizyjne. 

 

Przypomnij sobie konflikty małżeńskie w minionym roku i zanotuj tego rodzaju sytuacje w 

formie hasła w osobnym wierszu. 

Następnie spróbuj przyporządkować każdy z tych konfliktów do jednej z następujących trzech 

kategorii: 
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1. Walka o przewagę 

Charakteryzuje się ona tym, że obaj małżonkowie reprezentują wyraźnie odrębne postawy, a 

jeden z nich wykorzystuje przy tym swoją przewagę, jaką posiada. Może to być również 

połączone z konsekwentnym milczeniem, czyli z unikaniem rozmowy. 

 

2. Kompromis 

Na podstawie doświadczenia negatywnych skutków walki o przewagę, może dojść do tego, że 

jeden z małżonków rezygnuje z czegoś, by przynajmniej część swego planu przeprowadzić. 

Jako skutek powstaje uczucie sprawiedliwości, z którym można żyć: Nie otrzymam wprawdzie 

wszystkiego, ale i ty musisz z czegoś dla mnie zrezygnować. 

 

3. Wspólne rozwiązywanie problemów 

Obydwaj partnerzy rezygnują z forsowania własnego stanowiska i próbują wykryć, w 

partnerskiej rozmowie, o co chodzi drugiej stronie. Rozmawia się przy tym również o 

wspólnych celach. 

Skutkiem takiej rozmowy mogą być nieoczekiwane decyzje. Nawet wówczas, gdy zostanie 

wybrana istniejąca pierwotnie sytuacja, jest ona jednak zupełnie inna niż w przypadku walki o 

przewagę. Przeważył bowiem wspólny punkt widzenia i skłonność do wzajemnego 

porozumienia. 

 

(4) Rozmowa małżeńska na temat: „Rozwiązywania konfliktów” 

1. Zwierzycie się wzajemnie przed sobą 

- jakie konflikty Wam się przytrafiły, 

-  dlaczego przy ocenie wybraliście punkt 1, punkt 2 lub punkt 3. 

2. Wyjaśnijcie sobie, który sposób rozwiązywania konfliktów u Was dominuje. 

3. Spróbujcie wspólnie spojrzeć w przyszłość. 

- Czy chcecie rozwinąć coś nowego? 

- Jeżeli tak, to jakie kroki trzeba podjąć w tym celu? 

 

(5) Wymiana doświadczeń w grupach 

1. Na podstawie własnego indywidualnego doświadczenia zbierzcie reguły godnego 

rozwiązywania konfliktów. 
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2. Zdecydujcie wspólnie, które z tych reguł są tak interesujące, że mogą być przedstawione 

na spotkaniu plenarnym. 

 

WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCEGO REKOLEKCJE 

Na spotkaniu plenarnym trzeba przewidzieć czas na zwierzenia poszczególnych grup. 

Proponowane reguły dla godnego człowieka rozwiązywania konfliktów powinny być po prostu 

przedstawione bez żadnej dyskusji, bądź też rozpisane dla wszystkich. 

Należy również omówić z uczestnikami sposób zakończenia rekolekcji podczas następnego 

spotkania. Zaleca się odprawienie Eucharystii. 

 

 

 (6) Planowanie 

 

Rozwiązywanie konfliktów – refleksja  

 

Słowo konflikt przeraża mnie. 

Przypomina mi ono przygnębiającą atmosferę w domu. 

Chociaż rodzice nigdy się nie kłócili. 

 

Tak bardzo pragnę harmonii. 

Czyż nie mogłoby się wszystko odbywać spokojnie? 

Ty myślisz niekiedy inaczej niż ja. 

Twoje uczucia różnią się od moich. 

Ty masz życzenia, których ja nie rozumiem. 

 

Kocham Cię taką, jaką jesteś. 

Również z Twoimi innymi myślami, uczuciami i życzeniami. 

 

Ufam Twojej miłości, chociaż jestem inny niż Ty. 

Ufam naszej woli wspólnego życia. 
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Kiedy nasza różność wychodzi na światło dzienne, Bóg jest blisko nas. 

On bowiem chciał nas takimi, jakimi jesteśmy. 

On nam pomaga również do zachowania pokoju, w którym możemy oboje zachować nasz 

sposób bycia. 

Konflikty są wartościowe, one bowiem zmuszają nas do wzajemnego respektowania siebie. 

Ja zaś powinienem coraz bardziej odkrywać,  jaka Ty naprawdę jesteś. 

 

REKOLEKCJE W CODZIENNOŚCI DLA PAR MAŁŻEŃSKICH 

 

Anonimowe sprawozdanie: 7. miesiąc 

 

1. Nasza rozmowa małżeńska podczas 7 spotkania była: 

 Żona Mąż 

otwarta   

częściowo powściągliwa   

raczej zamknięta   

 

2. Na propozycję, byśmy spotkali się pod koniec maja z innymi parami  z naszej grupy, 

podjęliśmy wspólną decyzję: 

 Żona Mąż 

Mamy na to ochotę   

Nie mamy na to ochoty   

 

3. Następujące zwierzenia mojego partnera na temat „rozwiązywanie problemów” 

uważam za ważne dla mnie: 

Mąż Żona 
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4. Podczas rozważania przed rozmową małżeńską przypomniało mi się: 

Żona Mąż 

______________ 

konfliktów 

__________ konfliktów 

Te konflikty podzieliłam ( 

) na trzy następujące 

kategorie: 

Walka 

_______________ 

Kompromis 

______________ 

Wspólne rozwiązywanie 
problemów__________
_______ 

Te konflikty podzieliłem ( ) 

na trzy następujące 

kategorie: 

Walka 

_________________ 

Kompromis 

__________________ 

Wspólne rozwiązywanie 
problemów____________
_______ 

 

5. Doszliśmy do wspólnego przekonania, że w naszym małżeństwie przeważa: 

 

 Walka          Kompromis   . .... Wspólne rozwiązywanie problemów   ...... 

 

6. Jesteśmy zdecydowani rozwinąć coś nowego u siebie ...... 

 Nie chcemy nic nowego u siebie rozwijać  ...... 

 

7. Proszę wypełnić tylko wówczas, gdy chcecie coś nowego rozwinąć. 

 Uważamy za stosowne podjąć następujące kroki: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. W minionym miesiącu przeprowadziliśmy ____________ rozmów małżeńskich. 
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9. Czy dzięki wspólnym wysiłkom podczas rozmowy partnerskiej dała się odczuć bliskość Boga 

w różnych dziedzinach wspólnego życia? 

Tak   ___   Częściowo   ___   Nie   ___ 

 

10. Porównując swoje wzajemne stosunki przed październikiem i w maju, czy możecie 

stwierdzić jakąś zmianę? 

 Tak    ___     Nie    ___ 

 

Jeżeli tak, to jaką? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

11. Na czas po rekolekcjach, odnośnie regularnych dialogów małżeńskich postanowiliśmy: 

(Jeżeli nie zostało powzięte żadne wspólne postanowienie, proszę podzielić kartkę na pół i 

niech każde z was napisze na swojej części swoje własne postanowienie). 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Cytaty ze sprawozdań: 

Blisko 93 procent uczestników stwierdza, że dzięki ich wysiłkom podczas rozmów, odczuli 

bliskość Boga w różnych dziedzinach swojego wspólnego życia. 

79 procent uczestników stwierdza, że porównując swoje wzajemne stosunki przed 

październikiem i obecnie w maju, nastąpiła wyraźna zmiana w różnych dziedzinach ich 

wspólnego życia. Nie stwierdzono żadnych zmian negatywnych. Oto kilka konkretnych 

przykładów: 

- Nauczyliśmy się wyrażać słowami nasze uczucia. 

- Potrafię teraz lepiej radzić sobie ze swymi lękami. 

-  Potrafimy już omawiać nasze konflikty bez żadnych wymówek. 

- Mamy wzajemnie więcej zrozumienia dla siebie. 
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- Potrafimy teraz rozmawiać także o problemach, które poprzednio stanowiły tabu. 

- Jesteśmy bardziej otwarci, krytyczni i uważni. 

- Świadomie przyjęliśmy nasze małżeństwo jako wezwanie. 

- W naszym małżeństwie znaleźliśmy głębszy sens. 

- Obchodzimy się wzajemnie ze sobą bardziej oględnie. 

- Pomiędzy nami znacznie wzrosło wzajemne zaufanie. 

-  Potrafimy teraz szybciej się wzajemnie dogadać na temat naszych trudności. 

-  Regularne rozmowy stwarzają w nas poczucie bezpieczeństwa. 

-  Teraz jest więcej zaufania pomiędzy nami. 

- Wiele dla nas znaczy to, że odczuwamy akceptację partnera. 

-  Przez wzajemne słuchanie mamy wzajemnie dla siebie więcej wyczucia. 

-  W tych miesiącach wzrosła w nas ochota do rozmów partnerskich. 

- Staliśmy się dla siebie bardziej otwarci, także w dziedzinie erotycznej. 

- Wzrosło w nas wzajemne zrozumienie, szczególnie gdy chodzi o wpływ naszych domów 

rodzinnych. 

- Mamy teraz więcej zrozumienia dla wpływu, jaki wywiera na nas świat pracy. 

- Teraz możemy już zwierzyć się przed sobą z naszych pragnień na przyszłość, nawet jeżeli 

są one tylko iluzjami. Przedtem natomiast miał zaraz miejsce jakiś negatywny komentarz. 

- Udaje się nam teraz podejmować wspólne decyzje. 

- Potrafimy teraz lepiej wczuwać się w sytuację partnera. 

- Dzięki rozmowom partnerskim nasze dusze „wzruszyły się”. Szczególnie pierwsza 

połowa rekolekcji uczyniła bardziej intymnymi nasze wzajemne duchowe i cielesne 

stosunki. 

- Możemy teraz lepiej rozumieć względnie akceptować nasze specyficzne właściwości, 

co się nam przedtem nie udawało. 

- Uczuciowe starcia - np. takie, że nurtuje mnie wściekłość, a nie wiem, skąd ona 

pochodzi - stały się teraz rzadsze. 

- W tych miesiącach po raz pierwszy rozmawialiśmy wyczerpująco na temat naszej wiary. 

- Nasze stosunki są już teraz wyraźnie delikatniejsze. 

- Przeżyliśmy w tym roku swoją wiosnę. 

- Doświadczyliśmy wzajemnie od siebie dużo nowego. 
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- Rozmawialiśmy na takie tematy, których przedtem nie mogliśmy poruszać bez spięć. 

- Klimat naszych rozmów zdecydowanie się poprawił. 

- W naszym życiu wspólnym jest teraz więcej radości. 

- Jako mąż, mogę teraz więcej opowiadać o swojej pracy. 

- Niezależnie od rozmów partnerskich w ogóle teraz więcej rozmawiamy ze sobą. 

- Nasze życie małżeńskie stało się teraz o wiele bardziej intensywne. 

-   Dopiero teraz nauczyliśmy się uważniej słuchać się wzajemnie. 

- Nasze wzajemne stosunki stały się teraz bardziej zrównoważone a nasze wzajemne pożycie 

bardziej opanowane. 

 

 

ÓSMY TEMAT 

Życie religijne 

 

(1) Koncentracja 

„Jezus przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim 

zwyczajem do synagogi” (Łk 4,16). 

„Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy” (J 5,1). 

„Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej” (Mt 26,30). 

 

(2) Życie religijne i jego znaczenia dla relacji między małżonkami  

Celem tych rekolekcji jest dostrzeżenie Boga w mojej relacji do współmałżonka. Dlatego 

też w każdym miesiącu w punkcie centralnym umieszcza się inną dziedzinę życia, by 

poprzez bardziej intensywne przeżywanie wspólnoty stworzyć szansę spotkania z 

Bogiem. 

Tak zwane życie religijne zostało celowo umieszczone na końcu, nie dlatego, by było ono 

najmniej ważne, lecz ponieważ inaczej przysłoniłoby ono wszystko inne. Tradycyjnie bowiem 

sprawy religijne uważane są za istotne oznaki chrześcijańskiego małżeństwa. Wszystko inne 

jest uważane za relatywnie mniej ważne. W ten sposób powstaje rozdźwięk pomiędzy życiem 

„chrześcijańskim”, które ma swoje miejsce w kościele podczas nabożeństwa oraz podczas 

modlitwy, a „zwyczajnym” życiem, które się rozgrywa we wszystkich innych dziedzinach życia. 
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Kiedy mamy już poza sobą siedem miesięcy ćwiczeń w całokształcie życia małżeńskiego w 

świetle wiary, wypada teraz dodać kilka zachęt odnośnie modlitwy oraz rozmowy na tematy 

religijne i innych form wyrażania i wyznawania swojej wiary. 

Kto wierzy, ten się modli, podobnie jak ten kto żyje, oddycha. Nie można mieć żadnego 

osobistego przekonania do osobowego Boga, jeżeli się do Niego nie mówi. W jakiej formie się 

to dokonuje, to już jest osobne pytanie. 

Po siedmiu miesiącach intymnych rozmów partnerskich może w związku z tym obudzić się 

zainteresowanie, w jaki sposób człowiek, z którym ja dzielę swoje życie, zwraca się do Boga. 

Jakimi słowami, w jakim nastroju, zwłaszcza w godzinach smutku, bądź też podczas 

przeżywania wielkiej radości? W tym dość długim okresie czasu prawdopodobnie wzrosła 

również ostrożność w odniesieniu do tych najbardziej intymnych zagadnień, tak, że nie pytamy 

o nie ot tak, prosto z mostu. Warto jest jednak uświadomić sobie, że pomimo tak wielkiej 

bliskości, pozostaje jeszcze wiele osobistych tajemnic, które należy jednak respektować. 

Wspólne życie wierzących partnerów domaga się również odpowiedzi na pytanie, czy ten 

naturalny wyraz wiary, jakim jest modlitwa, powinien być w pewnych okolicznościach 

odprawiany wspólnie. Przy tym prawdopodobnie łatwiej będzie dać twierdzącą odpowiedź niż 

znaleźć odpowiednią formę. Nie jest tu również możliwe zalecać określone normy ogólne, 

praktyka bowiem zależy od tego, w jakim stopniu konkretni małżonkowie rozumieją modlitwę. 

Zasadniczo łatwiej jest zaprogramować jakieś nabożeństwo dla całej rodziny, a więc i dla 

dzieci. Nawet w gronie podobnie myślących przyjaciół jest to łatwiejsze, niż obmyślić coś tylko 

dla obojga partnerów. Wiele osób opowiadało raczej o skrępowaniu, niż o jakiejś przykrości. 

Drogą więc do doświadczenia wspólnoty na modlitwie jest cicha rozmowa z Bogiem, chociaż 

oboje razem siedzą. Niektórym zaś osobom łatwiej jest wypowiadać gotową formułę 

modlitewną. Odczuwają jednak przy tym jakiś brak, gdyż są świadomi, że modlą się tylko 

osobiście, a przecież ma być to modlitwa obojga. 

Nie może być w tej dziedzinie nic gorszego niż wymuszanie sukcesów. Największą wartość ma 

dla konkretnego małżeństwa taka forma, która może być stosowana z zadowoleniem przez 

obydwie strony. Podejmowanie się czegoś, co przekracza te granice (może dlatego, że inni z 

zapałem to zalecają), na dalszą metę nie wytrzymuje próby. 

W wielu rozmowach partnerskich w ostatnich miesiącach z pewnością zaistniały także 

zagadnienia religijne. Należałoby tutaj zrobić ważne rozróżnienie: czy te religijne zagadnienia 

są dyskutowane, czy też pozwala się tylko partnerowi wglądać w swoją osobistą wiarę? 

Nie jest wcale trudno prowadzić dyskusję teologiczną. W rzeczywistości bowiem nasze wnętrze 

pozostaje wówczas na boku. W rozmowie o wierze jest podobna różnica, jaka zachodzi 

pomiędzy dyskusją o problemach seksualnych, a rozmową z partnerem seksualnym na temat 

uczuć, życzeń i obaw występujących w dziedzinie erotycznej. 

Kiedy uda się dojść do intymnej rozmowy o wierze, wówczas otwierają się dla małżeństwa 

wielkie możliwości rozwoju także w aspekcie lepszego zrozumienia innych dziedzin życia. 

Rozwój jednak może pójść także w odwrotnym kierunku: poprzez pełną zaufania wymianę 

zdań na ważne zagadnienia życiowe można dojść do rozmów na temat wiary. 
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A co do różnych form wyrażania swojej wiary? Niektóre sprawy pojawiły się już przy trzecim 

temacie – „Święta – Obchody – Kultura życia”. Fantazja i pomysłowość nie mają właściwie 

żadnych granic. Trzeba jednak zawsze brać pod uwagę - szczególnie na początku ich 

wprowadzania - czy uczucia obu partnerów są zgodne. To, co w jednym małżeństwie zostanie 

uznane za znak bezpieczeństwa, w innym małżeństwie może być uważane za coś komicznego: 

znak krzyża znaczony drugiemu na czole, ewentualnie wodą święconą; błogosławienie chleba 

przed krojeniem go; gałązka palmowa przy krucyfiksie; kadzidło w uroczystość Trzech Króli; 

zapalanie niedzielnej świecy itd. Szczególnie ważne jest znalezienie takich znaków wiary 

obustronnie akceptowanych w przypadku małżeństwa różno-wyznaniowego. 

Ze znakami wiary jest podobnie jak z symbolami miłości. One muszą coś mówić ludziom, którzy 

je praktykują. Muszą być związane z doświadczeniem wiary i pochodzić z serca. Dopiero wtedy 

mogą one nam pomóc w odczuwaniu bliskości Boga. 

 

 

 

(3) Osobista refleksja 

1. Czy modlimy się wspólnie? 

 a) Kiedy? 

 b) Jak? 

2. Czy rozmawiamy o sprawach naszej wiary? 

 a) Jak często? 

 b) Kto podejmuje inicjatywę? 

 c) Czy jest to dyskusja teologiczna, czy też przekazywanie osobistej wiary? 

 d) Jak mi to wychodzi? 

3. Co jeszcze uważam w naszym wspólnym życiu za wyraźne wyznanie naszej chrześcijańskiej 

wiary? 

4. Czego sobie życzę na przyszłość dla życia religijnego w naszym małżeństwie? 

 

(4) Rozmowa małżeńska na temat: „Życia religijnego” 

1. Porównajcie swoje notatki. 

2. Postarajcie się dać wspólną odpowiedź szczególnie na pytanie 2c. 

3. Zarezerwujcie sobie dość czasu na planowanie na przyszłość w związku z pytaniem 

czwartym. 
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(5) Wymiana doświadczeń w grupach 

1. Opowiedzcie sobie wzajemnie coś na temat swoich doświadczeń w życiu religijnym. 

2. Zróbcie przegląd dotychczasowych spotkań i zwierzcie się wzajemnie przed sobą, jakie 

miały dla was znaczenie rozmowy w grupie 

 

Jeżeli została zaplanowana Msza św. na zakończenie rekolekcji 

3. Co z waszych rozmów na tematy religijne może mieć swój wyraz we Mszy św.? Proszę 

napisać swoje myśli na oddzielnych kartkach. 

 - Na „Akt pokuty” - na różowej 

 - Modlitwa wiernych - na zielonej 

 - Dziękczynienie - na żółtej 

(6) Planowanie 

Cytaty ze sprawozdań 

Ponad 80 procent uczestników zdecydowało się kontynuować regularny dialog małżeński także 

po zakończeniu rekolekcji w codzienności. 

Przytaczamy tu jeszcze wybór cytatów z takiego końcowego podejmowania postanowień bez 

stawiania konkretnych pytań. 

- Była to dla nas wielkim zaskoczeniem, jak mało czasu przeznaczaliśmy przed rekolekcjami 

na wspólne osobiste rozmowy. 

- Przekonaliśmy się, że jest bardzo ważne, by obok problemów codzienności i troski o dzieci 

wygospodarować także czas dla siebie jako dla małżonków. 

- Otrzymaliśmy od swoich partnerów głębsze pobudki do pewnych czynności. 

- Nasze małżeństwo, dzięki rekolekcjom, znalazło się w punkcie zwrotnym. 

- Staliśmy się w tych miesiącach bardziej uważni i tolerancyjni. 

- Rekolekcje były dla nas czymś w rodzaju małżeńskiego remanentu. Możemy teraz 

wyraźniej widzieć to, co było piękne w naszym wspólnym życiu, lecz również możemy sobie 

wyraźniej zdawać sprawę z trudności. 

- Bóg stał się naszym punktem centralnym i jesteśmy teraz bardziej otwarci dla siebie. 

-  Staramy się teraz tak się ze sobą spotykać, jak gdyby w miejscu partnera znajdował się 

Jezus. 

- Rekolekcje były pogłębieniem naszej wiary. 
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- Dzięki rozmowom partnerskim uzyskaliśmy lepszy wgląd do duszy partnera. 

- Obchodzimy się teraz lepiej nie tylko wzajemnie ze sobą, lecz również i z naszymi dziećmi. 

- Nieliczne reguły rozmowy i motywacja otrzymywana na miesięcznych spotkaniach 

stworzyły w nas szczególną atmosferę rozmowy, podczas której ważni jesteśmy tylko my 

oboje. 

-  Dzięki rekolekcjom pogłębiły się nasze wzajemne stosunki. 

- Doświadczenie z rozmowy w grupie obudziło w nas pragnienie stworzenia kręgu rodzin. 

Jesteśmy pod wrażeniem otwartości rozmów w grupie. Nie tylko dyskutowaliśmy teoretycznie, 

lecz także osobowo. 

- Regularne i świadome wyznaczanie czasu dla nas samych, chociaż często trzeba było z 

czegoś zrezygnować, umocniło nasze wzajemne stosunki, a także nasz stosunek do Boga. To 

daje nam wewnętrzny pokój i zrównoważenie. 

-  Ponieważ teraz nasze wzajemne stosunki są o wiele lepsze, zyskał na tym również nasz 

stosunek do Boga. 

- W tych miesiącach nabraliśmy przekonania, że możemy się również wzajemnie wyzwalać. 

- Możemy teraz spokojnie rozmawiać także o różnych problemach, i przekonaliśmy się, jak 

bardzo szkodliwe są spontaniczne negatywne komentarze. 

- W tych miesiącach poznaliśmy i omawialiśmy dopiero teraz po raz pierwszy niektóre 

problemy małżeńskie. 

- Teraz potrafimy nawet rzeczy nieprzyjemnie łatwiej przyjąć; we wszystkim bowiem 

dostrzegamy bliskość Boga. 

- Wymiana z innymi przyniosła nam poszerzenie naszego punktu widzenia i umożliwiła nam 

wzajemne korygowanie. 

- Znaleźliśmy bardziej dojrzałą formę rozwiązywania konfliktów. 

- Im lepiej wzajemnie się rozumiemy, tym bardziej intensywnie doświadczamy bliskości 

Boga. 

- Było dla nas wielką ulgą doświadczenie w rozmowie grupowej, że również i inne, pozornie 

dobrze prosperujące małżeństwa, mają swoje problemy. 

 


