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DEKRET 

 

Spotkania Małżeńskie są kościelnym ruchem założonym przez małżeństwo Irenę 
i Jerzego Grzybowskich w Polsce w latach 1977-78, we współpracy z Panem Stanisławem 

Boguszewskim. Ruch jest znany z zauważalnego rozwoju, najpierw w całej Polsce, a 

później w innych krajach Centralnej i Wschodniej Europy.  

 

 Jak jest powiedziane w Statucie, „Stowarzyszenie ma na celu odnowienie więzi   

męża i żony ze sobą i z Bogiem na podobieństwo miłości Chrystusa i Kościoła (Ef 5,21-

33). Prace Stowarzyszenia zmierzają ku pogłębieniu  rozumienia, a także przeżycia istoty 

Sakramentu Małżeństwa, w  zgodzie z Kan. 1055 i 1056, a tym samym stwarzają podstawę 
trwałego  rozwoju całej rodziny jako domowego Kościoła” (Statut, Artykuł 8). 

 

 Podstawową formą działalności Spotkań Małżeńskich są trzydniowe zamknięte 

rekolekcje, zwane dalej Rekolekcjami Podstawowymi. W czasie tych dni mąż i żona, pod 

przewodnictwem trzech par małżeńskich i księdza, animatorów Stowarzyszenia, są 
zachęcani do zastosowania warsztatów dialogowych, opartych na nauczaniu Kościoła, 

zmierzających do odkrycia na nowo rodziny jako komunii osób inspirowanych wzajemną 
miłością (cyt. Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio, 18). 

Oprócz Rekolekcji Podstawowych, Stowarzyszenie oferuje również kursy przygotowawcze 

do sakramentu małżeństwa i może wprowadzać inne formy działalności zgodnie z 

charyzmatem Stowarzyszenia (por. Statut, Artykuły 15-19). 

 

 Drugi Sobór Watykański, razem z posoborowym nauczaniem, zwraca szczególną 
uwagę na nowe formy skupiania/gromadzenia wierzących chrześcijan i ich udziału w życiu 

Kościoła. Darzy ich głębokim szacunkiem i uznaniem (cyt. Dekret o apostolstwie 

świeckich Apostolicam actuositatem, 18, 19 i 21; Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja 

Apostolska  Christifideles laici, 29). 

 

 W swoim Liście Apostolskim, Novo millennio ineunte, Jego Świątobliwość Jan 

Paweł II napisał o wielkiej ważności «popierania różnych form zrzeszania się, zarówno 

tradycyjnych, jak i nowszych ruchów kościelnych, ponieważ nadają one Kościołowi 

żywotność, która jest darem Bożym i przejawem prawdziwej „wiosny Ducha”(46)». 

 

 

 

 

 

 

 



W rezultacie: 

 

 Zważywszy, że Papieska Rada ds. Świeckich, dekretem z dnia 15 sierpnia 2004 r. 

uznała Spotkania Małżeńskie jako prywatne międzynarodowe stowarzyszenie wiernych, 

mające osobowość prawną i zatwierdziła jego Statut na okres pięciu lat ad experimentum; 

 

            Po upływie tego czasu, po rozpatrzeniu prośby przedstawionej 10 marca 2009 r. 

przez państwa Irenę i Jerzego Grzybowskich, Liderów Spotkań Małżeńskich, do Papieskiej 

Rady ds. Świeckich, w której proszą o ostateczne zatwierdzenie Statutu; 

 

            Po zaakceptowaniu zmian w Statucie stowarzyszenia; 

 

            W świetle artykułu 134 Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus dla Kurii Rzymskiej 

i zgodnie z kanonem 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Papieska Rada ds. Świeckich 

postanawia: 

 

 1. Potwierdzenie uznania Spotkań Małżeńskich jako prywatnego międzynarodowego 

stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim, z osobowością prawną, zgodnie z 

kanonami 298–311 i 311-329 Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

 

 2. Ostatecznie zatwierdzenie Statutu tego stowarzyszenia, poświadczonego w 

należyty sposób przez tę Dykasterię i złożonego w naszych Archiwach,   

 

 Z Watykanu, dnia 15 sierpnia 2009, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny. 

 

 

 

 

       (podpis)                  (podpis) 

+ Josef Clemens     pieczęć Papieskiej Rady ds. Świeckich        Stanisław Kard. Ryłko 

       Sekretarz            Przewodniczący 

 


