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Przyzwyczailiśmy się do odmawiania modlitwy, 
której nauczył nas sam Pan Jezus, a którą z tej 
racji nazywamy Modlitwą Pańską. Stała się ona 

niemal nieustannym słowem na ustach Kościoła i po-
szczególnych wierzących – słowem, które kierowane 
jest do Boga niemal w każdym miejscu na ziemi, w każ-
dej sytuacji i w każdej potrzebie. Przyzwyczajenie do 
odmawiania Ojcze nasz… niejednokrotnie sprawia, że 
nie dostrzegamy całej nowości tej modlitwy oraz teo-
logicznej i duchowej siły, która ukrywa się za zawarty-
mi w niej „prośbami”. Dlatego ciągle warto pogłębiać 
jej rozumienie i odnosić ją coraz bardziej bezpośred-
nio do naszych sytuacji życiowych, gdyż tylko w ten 
sposób będzie ona formować żywą tkankę naszej 
wiary i rozwijającego się na jej gruncie świadectwa.
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Pustelnikucudami słynący!

Dzieci z natury są szalenie ciekawe świata i wielokrot-
nie potrafią zawstydzić dorosłych swoimi pytaniami. 
Dziecięce pytanie potrafić być prawdziwym wyzwaniem 
i niezłą łamigłówką. Nie powinno się jednak ignorować 
pytań małego człowieka. Dzięki nim poznaje on świat, 
zdobywa wiedzę, rozwija swoją osobowość.
Rozmowy babci z wnukami to wyjątkowa książka, któ-
ra powstała jako rezultat rozmów prowadzonych przez 
Autorkę z własnymi wnukami. Pytania stawiane Babci 
dotyczą codziennego życia, świata wiary i moralności. 
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Na łamach „Wstań” w bieżącym roku podejmujemy te-
matykę sakramentów świętych. W numerze sierpień- 
-wrzesień, który oddajemy do rąk naszych Czytelników, 
pochylamy się nad sakramentem małżeństwa. Na ślub-
nym kobiercu nowożeńcy wypowiadają słowa przysięgi: 
„Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz 
to, że cię nie opuszczę aż do śmierci”. Deklaracja ta na-
biera znaczenia z biegiem lat, zwłaszcza wtedy, gdy przy-
chodzi jesień życia. Zauważa to w swoim artykule Ane-
ta Pisarczyk: „Małżonkowie seniorzy zmagają się na co 
dzień z wieloma trudnościami. W swoim sercu i sumieniu 
podsumowują minione etapy życia – przypominają sobie 
uczynione przez siebie i bliskich dobro, a także popełnio-
ne błędy. Jest to dobry czas na wyrażenie wdzięczności 
współmałżonkowi oraz na ofiarowanie mu przebaczenia”. 

Zachęcam do wrażliwej lektury wszystkich artykułów, ja-
kie zamieściliśmy na łamach tego numeru „Wstań”. Niech 
przyczyni się ona do odkrycia na nowo bogactwa sakra-
mentu małżeństwa i cieszenia się nim w życiu rodzinnym. 
„Małżeństwo to skarb, który możemy odkrywać każdego 
dnia coraz bardziej i bardziej, a jego bogactwo nigdy się 
nie kończy. Małżeństwo jest jak wino – czym starsze, tym 
bardziej szlachetne, pełniejsze, lepsze jakościowo”.

W tym miejscu chcę serdecznie podziękować Katarzy-
nie Dąbek za kilkuletnią współpracę z naszym dwumie-
sięcznikiem, za ciekawe artykuły i otwartość na propo-
nowane tematy. Jednocześnie życzę Jej wiele sukcesów 
w kolejnych podejmowanych zadaniach w życiu zawo-
dowym. 

Z tym numerem kończę i ja współredagowanie czasopi-
sma „Wstań”. Dziękuję Redakcji i Współpracownikom 
za ten piękny czas, a Czytelnikom życzę wielu łask Bo-
żych i odkrywania we „Wstań” treści bliskich swojemu 
sercu, pełnych nadziei i miłości.

 ks. Krzysztof Zimończyk SCJ
z-ca redaktora naczelnego

temat numeru
 4  I nie opuszczę cię 
   aż do śmierci 
  ks. Leszek Poleszak SCJ

rozmowa „Wstań”

10  
 Gdyby to nie było małżeństwo z miłości…

   kl. Mateusz Zawiłowicz SCJ

w zdrowym ciele…

14  Badania profilaktyczne ratują życie
   lek. med. Monika Cieplińska-Gostek

16  Recepta na dobre relacje w rodzinie
  kl. Karol Szlezinger SCJ 

… zdrowy duch

18  Małżeńska druga młodość
  Aneta Pisarczyk

20  „Jeżeli Pan domu nie zbuduje…”
  kl. Paweł Szlezinger SCJ

22  Ruch Domowego Kościoła
  kl. Władysław Czujko SCJ

Duchowy Patronat Misyjny

24  Małżeństwo bywa szkołą ekumenizmu
  ks. Łukasz Grzejda SCJ

żyć jak święci
 8  Święci rodzice 
  kl. Valery Pupkevich SCJ

Franciszek
 6  Małżeństwo bez kłótni jest nudne

na zakończenie

26  Z twórczości naszych czytelników
Wiersze Jarosława Strybego

świadectwo „Wstań”

13  
 Zrozumieliśmy, co to jest wspólnota 

   ludzi i modlitwy
   Halina i Krzysztof Olchawowie
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sierpień-wrzesień

4

temat z okładki

Przyjście dzieci na świat ponownie wymaga 
przewartościowania postaw małżonków. Jednak 
także wtedy, gdy myślimy o prawidłowo przeży-
wanej relacji rodzinnej, miłość rodziców do dzie-
ci bazuje przede wszystkim na miłości do Boga 
i miłości wzajemnej małżonków. Na takim fun-
damencie jedynie może być budowana właści-
wie pojęta troska rodzicielska, której owocem 
jest miłość do dzieci. 

Przysięga małżeńska i jej konsekwencje 
Przysięga małżeńska, jaką małżonkowie 

wypowiadają wobec siebie w obecności kapła-
na, zawiera słowa, w których przyrzekają oni so-
bie wzajemnie miłość, wierność i uczciwość mał-
żeńską oraz że się nie opuszczą aż do śmierci. 
Bazą relacji małżeńskiej jest bez wątpienia mi-
łość, której wzór małżonkowie odnajdują w mi-
łości Chrystusa do Kościoła i do każdego czło-
wieka. Częścią składową tej miłości jest także 
uczciwość małżeńska, która jest fundamentem 
wzajemnego zaufania oraz troski o siebie wza-
jemnie. Przysięga wierności oraz zobowiązanie 
do tego, że będą dbać o więź małżeńską aż do 
śmierci, w radosnych i trudnych chwilach włas- 
nego życia, jest konsekwencją dojrzałej i odpo-
wiedzialnej miłości. Wydaje się, że we współczes- 
nym świecie właśnie wierność małżeńska oraz 
przyrzeczenie wytrwania w małżeństwie i wza-
jemnej troski o siebie aż do śmierci są najbar-
dziej narażone. 

Wiele osób, często ze względu na swoją 
niedojrzałość, lęk przed niewiernością bądź też 

Człowiek został stworzony do miłości. Już 
w akcie stwórczym widzimy, że Bóg ob-
darza go niezwykłą miłością i przyjaźnią. 
Stwórca zauważa jednak, że „nie jest do-
brze, aby mężczyzna był sam” (Rdz 2,18) 
i postanawia postawić przy nim kobietę. Je-
zus, nawiązując do tego, podkreśla praw-
dę, że podstawą sakramentu małżeństwa 
jest wzajemna miłość i wierność małżon-
ków, którzy w ten sposób stają się dla sie-
bie pomocą, dążąc do świętości poprzez 
realizację powołania do życia w rodzi-
nie. Syn Boży, ustanawiając sakrament 
małżeństwa, odwołuje się do pierwotnego  
zamiaru Stwórcy zawartego w Księdze 
Rodzaju i podkreśla z mocą, że to, co Bóg 
złączył, nie może być przez człowieka roz-
dzielone. 

Miłość małżeńska na wzór Chrystusa 
Sakrament małżeństwa pięknie opisuje  

św. Paweł Apostoł, zwracając uwagę na to, że 
jest on odwzorowaniem miłości Chrystusa do 
Kościoła, a przez to także drogą do wzajemne-
go uświęcenia małżonków. Ich wzajemna rela-
cja miłości utwierdzona w wypowiedzianych 
słowach sakramentalnej przysięgi małżeńskiej, 
przeżywana następnie poprzez kolejne lata po-
życia małżeńskiego, powoli dojrzewa i się umac-
nia. Z początkowego zauroczenia przekształca 
sią w miłość odpowiedzialną i dojrzałą, o ile mał-
żonkowie uczą się poszukiwania dobra ukocha-
nej osoby, a nie koncentrują zbytnio na sobie. 

I nie opuszczę cię
aż do śmierci

 ks. Leszek Poleszak SCJ
Stadniki
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z niechęci do całkowitego powierzenia swojego 
życia drugiej osobie, decyduje się na życie w tak 
zwanych wolnych związkach, nie zawierając  
sakramentu małżeństwa. Z tej decyzji wynika 
jednak wiele złych skutków zarówno w życiu 
osobistym, jak też rodzinnym. Zwróćmy uwagę 
jedynie na dwa z nich. Z punktu widzenia wiary 
osoby te narażają się na pozbawienie możliwo-
ści korzystania z sakramentu Eucharystii, przez 
co tracą możliwość najgłębszej relacji z Bogiem, 
która umacnia ich, dając siły do odpowiedzialne-
go wzrostu w wierze i miłości. Innym skutkiem 
tej postawy jest także zły przykład dla dzieci, 
które wzrastają i dojrzewają do własnych wybo-
rów, widząc decyzje rodziców, którzy świadomie 
odrzucają życie w jedności z Jezusem. 

Wyrazem wzajemnej wierności małżonków 
jest przede wszystkim troska o ich więź jedności 
oraz o dobro potomstwa. W praktyce przekłada 
się to zarówno na współpracę w zabezpieczeniu 
bytu materialnego rodziny, jak też na wzajem-
ną odpowiedzialność za rozwój duchowy. Licz-
ne przykłady z życia pokazują nam, jak często, 
zwłaszcza ten drugi element, z jednej strony wy-
maga cierpliwości i wysiłku, z drugiej zaś – jak 
przynosi owoc we wzajemnym uświęceniu. 

W chorobie i trudnych chwilach
Wiemy doskonale, że życie w rodzinie 

bywa narażone na różnego rodzaju trudności 

czy niebezpieczeństwa. Jednym z takich wy-
zwań dla wzajemnej miłości i wierności mał-
żeńskiej jest sytuacja choroby i cierpienia. 
Kiedy się ona pojawia, wymaga bez wątpie-
nia oczyszczenia rodzinnej hierarchii wartości,  
czego owocem jest dojrzała miłość wyrażona 
w trosce o osobę chorą. Konieczność licznych 
ofiar i wyrzeczeń umacnia miłość i wierność 
małżonków. 

Cierpienie, zwłaszcza kiedy przychodzi 
w podeszłym już wieku, wielokrotnie naraża mi-
łość małżeńską na liczne dylematy. Szczególnym 
tego przykładem jest sytuacja, gdy osobą obłoż-
nie chorą musi się zajmować małżonek, który 
także jest chory. Zmniejszające się siły fizyczne, 
czasem zniecierpliwienie, bardzo osłabiają czło-
wieka. Aby nie upadać na duchu i podołać tru-
dowi opieki nad osobą chorą, warto szukać po-
mocy i wsparcia z zewnątrz. 

O wzajemnej wierności i miłości małżeń-
skiej świadczy także modlitwa za małżonka, 
który już umarł. Jest ona znakiem naszej wia-
ry w życie wieczne. Miłość do ukochanej osoby 
inspiruje nas do ofiarowania cierpienia, modli-
twy czy przede wszystkim Mszy Świętej w in-
tencji osoby zmarłej. Te posługi wobec naszych 
bliskich zmarłych nie są jednak wyrazem na-
szej rozpaczy i nieutulonego żalu, lecz głębo-
kiej wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne 
z Bogiem.              
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Bądźcie sobie wzajemnie wdzięczni,  
bo to właśnie małżonkowie udzielają sobie  
nawzajem sakramentu małżeństwa,  
a ten sakramentalny związek opiera się na wdzięczności.
 
pap. Franciszek
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