Spotkania Małżeńskie
podczas epidemii koronowirusa 2020-2022
i podczas wojny na Ukrainie
oraz w kontekście
Roku Rodziny
Amoris laetitia

Amoris laetitia?
Radość miłości?
Jak można było doświadczać radości w sytuacji
lęków przeżywanych przez małżeństwa i
rodziny w obliczu pandemii, w obliczu wojny?
A jednak warsztaty rekolekcyjne
Spotkań Małżeńskich tę radość
przynoszą. Pomagają przezwyciężyć
lęk,
strach
w
małżeństwach
i
rodzinach.
Przynoszą
nadzieję.
Ten
niewielki album jest co najwyżej
streszczeniem tego, co wydarzyło się wśród małżeństw i
rodzin w okresie pandemii oraz
podczas wojny na Ukrainie.
Kryzys spowodowany pandemią i wojną wyzwolił w animatorach
Stowarzyszenia nową energię do kontynuowania działalności pomimo
dramatycznych
okoliczności.
Stowarzyszenie
pomagało
przezwyciężać lęk,
poczucie zagrożenia,
przynosiło nadzieję.
W albumie
zamieszczamy kilka
przykładowych
świadectw z różnych
krajów. A także
fragmenty Słowa
Bożego i krótkie do
nich komentarze, które
podtrzymywały nas
i podtrzymują nadal
w czasie trudnym.

Spotkania Małżeńskie, jako stowarzyszenie, promują i pozwalają
doświadczyć dialogu jako drogi duchowości i drogi do świętości.
Jezus, zapytany o największe przykazanie, odpowiedział, że jest
nim przykazanie miłości Boga i bliźniego ( Mt 22,37-40 ). Świadectwa kilkudziesięciu tysięcy małżeństw i par przygotowujących
się do małżeństwa w różnych krajach świata pokazują niezbicie, że
dialog rozpoznany w Spotkaniach Małżeńskich jest drogą życia
zgodnego z przykazaniem miłości.
Zasady dialogu, które leżą u podstaw duchowości Spotkań Małżeńskich:

Aby naprawdę SPOTKAĆ SIĘ
z samym sobą, z mężem, żoną, dziećmi innymi ludźmi,
a nade wszystko z Panem Bogiem, trzeba:
Bardziej słuchać niż mówić,
Rozumieć, niż oceniać
Dzielić się sobą, niż dyskutować,
A nade wszystko przebaczać.
Te bardzo proste zasady, są jednak bardzo
trudne do realizacji w życiu codziennym.
Warsztaty rekolekcyjne Spotkań
Małżeńskich uczą jak żyć zgodnie z nimi.

Zasady dialogu są drogą rozeznawania
duchowego, prowadzą do SPOTKANIA OSÓB, są drogą podejmowania
decyzji. Są drogą do świętości.

Spotkania Małżeńskie, zgodnie statutem, są otwarte na wszystkie pary
mężczyzn i kobiet, które w dobrej wierze chcą pogłębić, odnowić, a nierzadko
odbudować. więź w swoich związkach oraz więź z Panem Bogiem i Kościołem.

TOWARZYSZYĆ, ROZEZNAWAĆ, INTEGROWAĆ
(wytyczne pastoralne Amoris laetitia). Dokonywało się to, i
dokonuje nadal w Spotkaniach Małżeńskich przez zasady dialogu.

Na zdjęciu: Pierwsza w Polsce prezentacja adhortacji Amoris laetitia,
bezpośrednio po prezentacji w Watykanie. Uczestniczenie w tej prezentacji
umocniło Spotkania Małżeńskie w trudnym czasie pandemii cztery lata później.

Działalność Spotkań Małżeńskich aktualnie obejmuje:
- Podstawowe warsztaty rekolekcyjne dla małżeństw
- Rekolekcje pogłębiające z szczególnym uwzględnieniem potrzeb psychicznych
- Rekolekcje pogłębiające z szczególnym uwzględnieniem temperamentów
- rekolekcje pogłębiające „W dialogu z Bogiem”
- Wprowadzenie do dialogu – warsztaty rekolekcyjne dla małżeństw
- Wprowadzenie do dialogu – warsztat rekolekcyjny dla alumnów seminariów
duchownych
- Wieczory dla Zakochanych i Rekolekcje dla Narzeczonych – program
przygotowujący do sakramentu małżeństwa
- Rekolekcje dla powtórnych związków po rozwodzie.
- Spotkania formacyjne dla byłych uczestników różnych form pracy Spotkań
Małżeńskich
Wszystkie programy są prowadzone zarówno stacjonarnie jak i w formie
zdalnej.

Fragmenty wystąpienia podczas plenarnego spotkania Ogólnopolskiej Rady
Ruchów Katolickich w Warszawie 20.XI.2021 r.
Przed trzema laty podczas zjazdu animatorów Spotkań Małżeńskich w Konstancinie
podkreślaliśmy znaną teorię, że w każdym charyzmacie istnieją elementy niezmienne,
konstytutywne oraz takie, które mogą ulegać zmianie pod wpływem zmieniających się
warunków społecznych. Minął rok i okazało się, że tę teorię musimy wypełnić konkretnymi
treściami. Kiedy działanie w sposób dotychczasowy – sprawdzone, owocne – zostało z dnia
na dzień przerwane lockdownem, trzeba było szukać nowych sposobów głoszenia Dobrej
Nowiny. Potrzebne było rozeznawanie, do czego wzywa i prowadzi nas Duch Święty,
jakie metody naszego funkcjonowania można zmienić i w jaki sposób odróżnić elementy
zmienne od konstytutywnych. By nie utracić wypracowanych metod działania, ale odświeżyć
je i spojrzeć na Królestwo Boże w sposób nowy. Potrzebne było – i jest nadal –
przezwyciężanie schematów myślowych, zobaczenie, że obok utartych dróg konieczne jest
szukanie nowych w nowej rzeczywistości. Nie po to, żeby jedne zastąpić drugimi, ale je
uzupełnić, rozszerzyć, zobaczyć nowe. Nie po to, żeby przeczekiwać, aż się wszystko
uspokoi, ale w kryzysie zobaczyć szansę na rozwój podpowiadany przez Ducha Świętego. A
nade wszystko – rozeznawać, co jest inspiracją Ducha Świętego, a co może być tylko
własnymi pomysłami i myślami.
W rozwoju duchowym Duch Święty prowadzi nas do nieustannego pogłębiania
wypracowanych w Spotkaniach Małżeńskich zasad dialogu jako drogi duchowej, która
prowadzi do spotkania osób. Duch Święty prowadzi nas do doświadczania, że pierwszeństwo
słuchania przed mówieniem, rozumienia przed ocenianiem, dzielenia się przed
dyskutowaniem, a nade wszystko przebaczanie, nie jest tylko zgrabnym sformułowaniem, ale
drogą rozeznawania działań zgodnych z wolą Bożą. (…) One są drogą do nieskończoności.
Są elementem konstytutywnym, którego mamy się trzymać i go rozwijać. Nieustannie
nawracać się do jego przestrzegania.
Duch Święty w nowej rzeczywistości prowadzi nas do odczytywania wciąż na nowo słów
Pana Boga w Piśmie Świętym. Te same słowa Jezusa i Apostołów w nowej rzeczywistości, w
obecnym czasie, brzmią w sposób nowy w porównaniu z tym, jak je odczytywaliśmy np. 5 lat
temu. Chociażby „Nie lękajcie się”(Mt 17,7 i in.), „Niepodobna, żeby nie przyszły
zgorszenia” (Łk 17,1), „Będzie zaraza” (Mt 24,7), ale „kto wytrwa do końca ten będzie
zbawiony” (Mt 24,13). Duch Święty prowadzi nas do pogłębienia i ożywienia więzi z Nim w
tym trudnym czasie i wzywa nas do odróżniania więzi z Nim od religijności w duchu słów
„Nie każdy, kto woła Panie, Panie… ale ten, kto pełni wolę Ojca” (Mt 7,21).
W rozwoju wspólnotowym, w czasie trudnym, dokonał się skok milowy dzięki komunikacji
zdalnej. Nie mamy wątpliwości, że odkrycie komunikacji zdalnej jest darem Ducha Świętego
na trudne czasy. I że Duch Święty wzywa nas do roztropnego korzystania z niej i uczenia się,
że może być ona drogą ewangelizacji. (…). Rozpoznajemy, że kontakt zdalny może być

także osobisty, bezpośredni. Żywy i bliski. I on też jest na żywo. Bo po drugiej stronie
monitora są żywi ludzie, a nie manekiny.
W rozwoju apostolskim Duch Święty pokazał nam jak wiele małżeństw bardzo potrzebuje
dialogu, a nie może pojechać na prowadzone przez nas trzydniowe warsztaty rekolekcyjne z
powodu małych dzieci, stanu zdrowia, opieki nad rodzicami, odległości, często braku
przekonania do takiego wysiłku i pokonania wewnętrznego bezwładu. (…)
My osobiście, staramy się też pokazać ludziom, że autorzy Listów Apostolskich, a
szczególnie św. Paweł, poprzez listy pisane z więzienia, a więc ze swego rodzaju osobistego
lockdownu, działali – na ówczesne czasy – w sposób zdalny i działali niezwykle owocnie.
(…)
Ale to nie tylko kwestia pandemii. Równocześnie mamy do czynienia z ogromnym kryzysem
społecznym i kryzysem Kościoła. I tu odczytujemy wciąż na nowo, że Duch Święty poprzez
zasady dialogu prowadzi nas do pogłębienia więzi z Jezusem i z Ojcem, do rozpoznawania
Królestwa Bożego, które jest pośród nas i w nas, do rozpoznawania obecności Boga w
świecie, do trochę większego dbania o to, by światło jakiego nośnikiem są metody Spotkań
Małżeńskich nie pozostawało pod korcem, ale świeciło bardziej niż dotąd. A to jest ważne dla
odnowy życia religijnego w dzisiejszych trudnych czasach. Pandemia, pod rękę z kryzysem w
Kościele, dotknęła sfery życia religijnego wiele małżeństw i wielu kapłanów. Duch Święty
wezwał nas do pracy wśród alumnów seminariów duchownych. Ale przebicie się przez
niektóre schematy klerykalne jest bardzo trudne. Jednak Duch Święty zachęca nas do
wytrwałości. Będziemy o tym wszystkim rozmawiać na kolejnych międzynarodowych
spotkaniach, coraz regularniej organizowanych, które wpisują się w kluczowe słowa Synodu:
„komunia, uczestnictwo i misja”. Wielokrotnie w ośrodkach Spotkań Małżeńskich na
zakończenie rekolekcji uczestnicy, którym do tej pory było nie po drodze z Kościołem,
mówią, że na nowo popatrzyli na Kościół, zobaczyli taki Kościół w którym chcą być. I o taki
Kościół chcemy nadal dbać.

Liderzy Dzieła
Papież Franciszek w adhortacji Amoris Laetitia
zaprasza doświadczone pary do towarzyszenia
nowym parom – nie tylko świeżo poślubionych,
ale też takich, które niedawno włączyły się do wspólnoty Kościoła. W pewnym sensie
posługiwanie jest także codziennym nawykiem – dzielenia się swoim czasem, poświęcania go
innym ludziom. Wielu z nas nie spotykało się osobiście, co może powodować rozleniwenie,
wypracowanie nowych nawyków codziennych, w których nie ma miejsca na posługiwanie.
Matka Teresa powiedziała kiedyś: „owocem wiary jest miłość, a owocem miłości jest
posługa...”.
Jesteśmy przekonani, że posługując wprost możemy znaleźć siebie, lepszą część siebie, którą
Bóg stworzył w nas. Bezinteresowny, dający, niezależny, gotowy na błędy, wzrastający w
cierpliwości, prawdzie i, z całą pewnością, w miłości. Dlatego trwamy w Bogu, umacniamy

siebie nawzajem darem dialogu, nie oczekujemy lepszych warunków, kiedy zrobi się cieplej
czy zimniej, kiedy uzyskamy większą wiedzę czy kiedy będziemy starsi, swobodniejsi, kiedy
pandemia się wycofa czy wzrośnie nasza wiara. Idźmy – świat łaknie dziś naszej pracy. To
łaknienie jest tak wielkie, że ludziom trudno jest prosić o pomoc, więc nie warto czekać –
idźmy, idźmy!

Zarząd Dzieła w kadencji 2018-2022:
Od lewej: Pavel i Alena
Kuzmitskie (Białoruś) Członkowie Zarządu;
Zinoviy Kuzymkiv Członek Zarządu, Vira
Kuzymkiv - Skarbnik,
(oboje: Ukraina), Uldis i
Daina Žurilo (Łotwa) –
Liderzy Dzieła, Irena i
Jerzy Grzybowscy (Polska)
– zastępcy Liderów Dzieła.

Rada Programowa:

Od lewej: Vira i Zinoviy Kuzymkivy (Ukraina), Marta i Andriy Svistuny (Ukraina),
Daina i Uldis Žurilo (Łotwa),Teresa i Robert Jagielscy (Polska); w drugim rzędzie od
lewej” Raimonda i Gatis Bardini (Łotwa), Irena i Jerzy Grzybowscy (Polska), Urszula i
Mikołaj Pstrągowscy (Polska), Joanna i Krzysztof Lus (Wielka Brytania); w trzecim
rzędzie: Edyta i Jakub Choczewscy (Polska), Paweł i niewidoczna Alena Kuzmitskie
(Białoruś).

Małżeństwa, w których relacje były dobre przed
pandemią, z pewnym zadowoleniem przyjęły to, że w
związku z lockdownem więcej czasu spędzają ze sobą.
Mają więcej czasu dla siebie, mogą razem spokojnie
zjeść obiad, nie spieszą się rano tak bardzo jak dawniej. Nie tracą czasu na
dojazd do pracy. Niewątpliwą trudnością jest wspieranie dzieci w nauce zdalnej,
ale wobec innych pozytywnych zmian w trybie życia jest to pokonywalne.
Przeżywany jest lęk o zachowanie stanowiska w pracy i własną zdolność do
przestawienia się na pracę zdalną. To wywołuje stres. Obserwuję jednak, że jest
on pokonywany właśnie dzięki dobrym relacjom stworzonym wcześniej.
Podobnie z lękiem wywołanym obawą przed zachorowaniem. Ktoś, kto
przeszedł Covid, napisał do nas, że cieszył się każdym samodzielnie zrobionym
oddechem, a choroba wzmocniła ich małżeństwo, bo zrozumieli kruchość życia.
Ktoś inny napisał do nas, że wręcz cieszy się, że poprzez choroby Bóg co jakiś
czas zwraca ich uwagę na rzeczy ważne, odwraca tę uwagę od codzienności i
uczy cenić siebie nawzajem w małżeństwie.
W małżeństwach, w których relacje były trudne wcześniej, w czasie pandemii
często uległy pogorszeniu. Zwiększenie stresu spowodowanego pandemią
powoduje, że trudne emocje są wyrażane ostrzej, niezaspokojone potrzeby
bezpieczeństwa uznania, przynależności, czy zwyczajnie kochania i bycia
kochanym zwiększają agresję, pretensje, oddalenie od siebie i odreagowywanie
na współmałżonku swoich własnych problemów. Ktoś napisał do nas, że jego
rodzice po wyjściu ojca ze szpitala, po przebytym Covidzie, przestali odzywać
się do siebie. Brak wcześniejszego dialogu powoduje, że w atmosferze
zagrożenia nawet drobne napięcia działają jak iskra w beczce prochu i mogą
prowadzić do rozpadu małżeństwa. W wielu rodzinach dzieci najbardziej bały
się
nie wirusa, ale żeby rodzice się nie rozwiedli. Rzeczywiście, liczba
rozwodów w okresie pandemii, wzrosła.

W sytuacji kryzysu potrzebny jest dystans do własnych emocji. Zauważanie, jak
często, i o ile częściej niż przed pandemią, wyrażamy swoje trudne emocje w
sposób pośredni odreagowując na współmałżonku swoje własne lęki i napięcia.
Potrzebna jest świadomość, że mój mąż, czy żona jest także człowiekiem, który,
podobnie jak ja, przeżywa trudne emocje, i podobnie jak ja nie zawsze potrafi
sobie z nimi poradzić. Potrzebna jest też świadomość, że niemal każde
małżeństwo potrzebuje w trudnym okresie wsparcia, podtrzymania na duchu,
czasem po prostu bycia wysłuchanym przez bliską osobę. Najważniejszą radą
dla par w kryzysie jest nie ulegać trudnym uczuciom lęku, rozdrażnienia,
rozczarowania, zawodu, jakie się pojawiają. Mamy prawo przeżywać takie
uczucia, ale powinny być pod naszą kontrolą.

Takie było motto Międzynarodowego Zjazdu Animatorów,
który w formie hybrydowej odbył się w dniach 17-19
września 2021 w Kalwarii Zebrzydowskiej w Polsce. W
czasie tego Zjazdu dzieliliśmy się tym, co zdziałaliśmy w
różnych krajach wśród małżeństw i narzeczonych, podczas
pandemii. Motto mówi samo za siebie. Podczas Zjazdu
towarzyszyła nam radość, że odpowiedzieliśmy na
potrzeby małżeństw w tym trudnym czasie.

***
Paradoksalnie ostatnie półtora roku przyniosło niesamowite
owoce. Pan zaspokoił w pełni moje potrzeby bezpieczeństwa i przynależności.
Dzięki pracy zdalnej poznałem nowych animatorów z innych ośrodków, a także
odnowiły się dawne znajomości. Wspólne przygotowywanie rekolekcji
zdalnych, tematów na spotkania Małej Grupy pogłębiło także nasze więzi w
ośrodku. Praca zdalna ułatwiła kontakt w zarządzie. Pozostali animatorzy z
Niemiec wzięli udział w warsztatach dla animatorów, co wcześniej było
utrudnione z uwagi na odległości i potrzebny czas. Dwie pary, po wielu latach
uczestnictwa w spotkaniach Małej Grupy, podjęły decyzję po wspólnym
rozeznaniu o byciu animatorami. Dobrych owoców jest więc wiele. Ale one
wymagają troski i pielęgnacji. Ostatni trudny rok pozwolił mi też na nowo
odkryć, jak bardzo zasady pracy w Spotkaniach Małżeńskich pomagają
pomnażać dobro. Tryb pracy zdalnej wyrwał mnie z rutyny i utartych
schematów.
Ks. Przemysław Kot, Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Niemczech

Uczestnicy stacjonarni Międzynarodowego Zjazdu Animatorów w Kalwarii
Zebrzydowskiej, 17-19 września 2021.

jesień 2021.

Uczestnicy stacjonarni powiedzieli m.in:
 Wieczory dla Zakochanych były impulsem do podjęcia rozmów na tematy trudne.
Potrzebowałam ich, aby nasz związek „ruszył z miejsca”. Byliśmy narzeczeństwem 3
lata i bez wyznaczonego terminu ślubu. Przepracowanie pewnych kwestii (trudnych)
dało nadzieję na przyszłość. Pomyślimy o ślubie.
 Poznaliśmy zasady dialogu, które teraz, w przypadku trudnych sytuacji, konfliktów
czy niezrozumienia, staramy się wprowadzać w życie. Choć nie zawsze się to udaje od
razu, to po pewnym czasie, gdy emocje opadną, rozmawiamy o tym, co nas poróżniło,
szukamy źródła problemu oraz
staramy się znaleźć rozwiązanie.
Więcej myślimy o uczuciach i
potrzebach drugiej osoby, a na koniec
zawsze sobie wybaczamy.
 Na spotkaniach prawie zawsze
się kłóciliśmy i to było dobre, bo
nauczyliśmy się z tego wychodzić.
Przed Wieczorami mieliśmy wrażenie,
że już wszystko mamy obgadane, a
okazało się, że wielu tematów nie
poruszaliśmy;
 Dziękujemy Wam za Wasze
świadectwa, często odnajdywaliśmy w nich siebie i nasze problemy. Wychodzimy
bardziej umocnieni.

Uczestnicy zdalni powiedzieli m.in.:
 Byliśmy mile zaskoczeni formą spotkań oraz tematami poruszanymi w trakcie.
Doceniamy otwartość prowadzących, która sprawia, że przekazywane treści są bardzo
wiarygodne. Jesteśmy zadowoleni, że mieliśmy okazję Was poznać i w oparciu o
Wasze doświadczenia budować fundamenty naszego małżeństwa. Forma warsztatów
była dla nas bardzo interesująca i wcześniej niespotykana. Spotkania w takiej formie
są silnym impulsem do refleksji, co nam pozwoliło na poruszenie tematów, których
dotychczas nie mieliśmy okazji wspólnie poruszyć. Jesteśmy za to wdzięczni - róbcie
to dalej!
 Mieszkamy daleko od siebie. Gdyby nie forma zdalna, w ogóle nie moglibyśmy razem
przygotować się do małżeństwa.
 Mimo tego że wiele z tematów spotkań poruszyliśmy już indywidualnie w naszych
rozmowach, to budujące i pokrzepiające było dla mnie usłyszeć że inne pary mają
podobne problemy, przemyślenia. Wypowiedzi prowadzących na zadane tematy były
dobrym przykładem jak mówić otwarcie o różnych sprawach, jak być bardziej
szczerym.

 Gdyby nie te warsztaty, to nigdy nie poruszylibyśmy takich tematów jak zamknięcie
spraw naszych poprzednich związków, perspektywa posiadania dzieci, czy modlitwa,
więź z Bogiem w ogóle.
 Upewniliśmy się co do wzajemnych uczuć, ale też czujemy się trochę przytłoczeni
wagą podjęcia decyzji o małżeństwie. Nauczyliśmy się zasad dialogu, pogłębiliśmy
kilka tematów, z którymi wcześniej mieliśmy trudności i zrobiliśmy postępy w
zrozumieniu się nawzajem.
 Zrozumieliśmy co to jest sakrament małżeństwa, na czym polega.

,
Nieoczekiwany początek pandemii wywołał poczucie niepewności, wątpliwości, trwogi,
zagubienia. Jak podpowiada Ewangelia, choroby i trudności życiowe - to nie tylko sytuacja,
kiedy odkrywamy coś, co nie pasuje do naszego życia, od czego musimy odejść, z czego
powinniśmy się oczyścić, ale także konieczność dokonania jakiejś zmiany w swoim życiu,
rozpocząć nową drogę, rozumiejąc swoje błędy, albo konieczność naprawy skutków
nieodpowiedzialności innych ludzi, którzy doprowadzili do takich sytuacji.
Przeprowadziliśmy dwie serie Wieczorów dla Zakochanych online, co pozwoliło
uczestniczyć narzeczonym z różnych miast na Ukrainie, a także parom, w których chłopak i
dziewczyna mieszkają w różnych miastach, więc nie mogliby wziąć udziału w spotkaniach
stacjonarnuch. Ten program dał wiele nadziei młodym ludziom.
S. Chrystofora Busztyn (Ośrodek Spotkań Małżeńskich Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej
w Kijowie, Ukraina)

Z ŁOTWY: Świadectwa uczestników Wieczorów dla Zakochanych
 Zaczęliśmy się lepiej rozumieć. Nasze podejście do życia w małżeństwie zmieniło się
na lepsze, kiedy usłyszeliśmy świadectwa animatorów. Pojawiły się uczucia pewności
i stabilności, bo teraz wiemy już, z czym możemy się zetknąć w przyszłości i jak
rozwiązywać problemy, które mogą się pojawić. Jakieś niezrozumienie, sytuacje
stresowe, kiedy trzeba wspólnie podjąć decyzję. Ważny był dla nas temat o dzieciach,
ale najważniejszy - o potrzebie uniezależnienia się od rodziców. Przed Wieczorami
dla Zakochanych bardzo
dobrze się znaliśmy i
rozumieliśmy, ale teraz
nasze relacje
jeszcze
bardziej się umocniły!
Jesteśmy
pewni,
że
spotkaliśmy
właściwą
osobę i jesteśmy gotowi
do
małżeństwa
oraz
związanej
z
nim
odpowiedzialności.
 Zrozumieliśmy, że nie
zawsze będziemy mieć takie samo zdanie na wszystkie tematy, i że to jest normalne i
nie jesteśmy w tym sami.Za mało się modlimy i chodzimy do kościoła, choć
dorastaliśmy w katolickich rodzinach. Chcielibyśmy zmienić dziecięce wyobrażenie o
Kościele i skupić się bardziej na Bogu.
 Wieczory dla Zakochanych przyniosły nam pewność, że rzeczywiście jesteśmy gotowi
do małżeństwa. Tematy wywoływały też różne spory, bo nie mamy jednakowego
zdania. Pojawiały się różne uczucia, złość, radość, gniew, zwłaszcza wtedy, kiedy
niby wszystko było już postanowione, a pojawiały się różnice postrzegania. Wieczory
dla zakochanych odpowiedziały na pytanie, czy nasze punkty widzenia są zgodne, czy
nie, a jeśli nie, to jak podjąć optymalną decyzję.

Rekolekcje podstawowe prowadzone zdalnie, 16-18.04.2021
 Trudno nam rozmawiać, bo na co dzień z racji wykonywanego zawodu, rozmawiamy
na argumenty i trudno nam zejść na poziom uczuć. Dzięki tym rekolekcjom
zauważyliśmy ile nas łączy i dlaczego jesteśmy razem. Do tej pory najczęściej
dostrzegaliśmy to co nas dzieli, nie widzieliśmy jak wiele nas łączy. Teraz lepiej
wiemy dlaczego jesteśmy razem, a sprawy które nas dzielą możemy przepracować.
Zasady dialogu chcielibyśmy zastosować w naszym życiu, żeby zatrzymać się.
 Te rekolekcje spadły nam z nieba, bo szukaliśmy czegoś, co pomoże nam wyjść z
impasu, w którym ostatnio się znaleźliśmy. Stanęliśmy przed problemem, że
mówiliśmy o tym samym, a nie rozumieliśmy siebie i tu poznaliśmy nowy sposób
porozumiewania się.
 Rozpoznaliśmy, że nie wystarczą jedne rekolekcje, ale potrzeba ciągłych działań.
Rekolekcje są zaledwie kluczem. Nowością dla mnie jest też, że mam zwrócić uwagę
na siebie, że mogę coś w sobie zmienić.
 To był wspaniały, bardzo wzruszający czas, dający mi dużo zapału i chęci do
budowania relacji z moją żoną. Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka, więc
kontynuowanie spotkań jest bardzo potrzebne. Forma on-line miała dużo plusów, gdyż
tak jak pracę zawodową warto zostawić poza domem, tak dialog małżeński powinien
odbywać się szczególnie w domu, czego właśnie doświadczyliśmy.

Odkryliśmy nowy sposób komunikacji!

Z Ośrodka Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie
Tatiana i Władimir: Bardzo się oddaliliśmy od siebie. Nie było w naszym małżeństwie
dialogu. Żyliśmy jak we mgle, a te rekolekcje stały się dla nas światłem. Jestem wdzięczy
Bogu za to światło!

Wasilij i Ałła: Trafiłam na rekolekcje dzięki „Małżeńskim drogowskazom” Jerzego
Grzybowskiego, które przypadkowo zobaczyłam w kościele. Ta książka jest niczym
uzdrawiające źródło dla małżonków. Jedną dałam komuś w prezencie, drugą po kolei
przekazujemy sobie w naszej wspólnocie Kościoła Domowego. Przeczytałam ją, ale szukałam
jeszcze czegoś dla wzmocnienia naszego małżeństwa. A tu, na rekolekcjach, przeżyłam jak
wygląda praktyka dialogu. Zrozumiałam, że Bóg dał mi narzędzie do wzmocnienia
małżeństwa, znałam już teorię, a teraz spróbowaliśmy praktycznego prowadzenia dialogu.
Dzięki rekolekcjom uczę się słuchania swojej żony. Mam nadzieję, że coś się zmieni na
lepsze.
Roman i Wiera: - Przeżyliśmy jako para już prawie 30 lat. Na początku byliśmy zranionym
małżeństwem. Dla obojga to już drugi związek. Mamy teraz bardzo dobre relacje, żyjemy w
zgodzie. Ale bardzo dużo zaczerpnęliśmy tu dla siebie korzyści. Uważam, że każde
małżeństwo powinno przejść takie rekolekcje.
- Wylałam morze łez. Przeżyłam ogromne wzruszenie, jestem wstrząśnięta. Te rekolekcje
były dla nas łykiem świeżego powietrza.

WEEKENDY REKOLEKCYJNE STACJONARNE NA UKRAINIE OŚRODKI CERKWI GREKOKATOLICKIEJ.
W dniach 9-11 kwietnia 2021 w Kijowie i Lwowie (Ukraina) odbyły się Rekolekcje
podstawowe na żywo (!). Dziękujemy Panu za błogosławione dni podczas głównych
rekolekcji dla małżeństw w Brzuchowicach (obwód lwowski) oraz w Obuchowie (obwód
kijowski). Weekendy zaplanowane na te same terminy w dwóch innych ośrodkach zostały
odwołane z powodu pogarszających się warunków epidemii.
Tak, Spotkania Małżeńskie na żywo są teraz luksusem. Kameralny charakter wydarzenia
pozwala nam znacznie szybciej stworzyć atmosferę zaufania w grupie. Wzruszające
świadectwa uczestników wywołały w naszych sercach uczucia radości i wdzięczności Bogu
za Jego łaskę, co pomaga nam zrozumieć wartość i znaczenie daru dialogu.

Dużo rekolekcji dla małżeństw oraz Wieczory dla Zakochanych prowadzone były także
przez Ośrodek Cerkwi Grekokatolickiej w sposób zdalny.

Dialog jako drogę duchowości kapłańskiej
rozpoznawali także alumni seminarium duchownych w Radomiu i w Opolu w Polsce.
Rozpoznawali co znaczy słuchać i rozumieć drugiego człowieka. Uczyli się wrażliwości na
ludzi, wśród których będą żyć i pracować jako kapłani.

Ośrodek Haus Concordia koło Siegen od listopada zeszłego roku do czerwca 2021r
pozostawał zamknięty z powodu obostrzeń związanych z pandemią. Nasz kolejny
weekend zaplanowaliśmy na 18-20 czerwca. W napięciu czekaliśmy na zniesienie
obostrzeń. Zielone światło na przeprowadzenie weekendu zapaliło się dopiero 1
czerwca.
Pozostały nam 3 tygodnie na rozesłanie informacji i tu na pomoc przyszedł internet a
głównie media społecznościowe.
Po weekendzie powiedzieli m.in.:
Rekolekcje otworzyły mnie na potrzeby współmałżonka, wzmocniły przekonanie i wiarę,
że mają sens. Spowodowały większy spokój wewnętrzny.
Rekolekcje umocniły mnie w przekonaniu, że łaska Boża jest nieograniczona.
Dostrzegłam, że mojemu mężowi również zależy na naszej jedności i miłości.
Wyjeżdżam z ogromnym strachem, a zarazem z euforią. Strach, bo może nie starczy sił. Z
euforią, gdyż otwieram się świadomie na pracę nad lepszą sobą dla mojego męża i
rodziny.

Po weekendzie rekolekcyjnym w Honiton w Wielkiej Brytanii:
Termin Weekendu Małżeńskiego w Honiton (27-29 czerwca), tak bardzo
wyczekiwanego przez wszystkie pary, które wyraziły chęć wzięcia w nim
udziału, przekładany był dwa razy. I mimo uczuć niepewności i niepokoju
związanych z sytuacją w jakiej się wszyscy znaleźliśmy w związku z

"covidowym zamieszaniem", oraz obostrzeniami które z tego tytułu wynikały:
maseczki, testy, dystans itp., ustaliliśmy wspólnie że jednak weekend się
odbędzie Świadectwa końcowe to taka "Boża zapłata", dar słowa, jest ono dla
nas animatorów umocnieniem na drodze, którą jest Dobra Nowina o Dialogu.
Dla nas, animatorów, doświadczenie wszelkich trudności związanych z
przygotowaniem tego weekendu uświadomiło nam, jak bardzo potrzebujemy
zaufać Panu Bogu i powierzać Mu wszystkie trudne chwile i sprawy.
 Utwierdziłem się w przekonaniu, że jestem z osobą, którą Pan Bóg mi dał
i chcę z nią być do końca życia.
 Postanowiłam wpuścić Boga bardziej do mego życia, gdyż uważam że jest
Go za mało..
 Wyjeżdżam z ogromną nadzieją że coś się zmieni, że nasze życie
przestanie wyglądać jak taśma produkcyjna i przykry obowiązek.
 Ta forma spotkań pozwoliła mi wyrazić to, co nosiłem głęboko w sercu....
 Zobaczyłam, że jeżeli chcę być szczęśliwa, to powinnam przebaczać....
 Zabieram z sobą refleksję rozbudzającą nadzieję i wiarę na odbudowanie
naszego małżeństwa...

Rekolekcje dla powtórnych związków po rozwodzie
W Centrum Edukacyjno Formacyjnym w Gnieźnie obył się – w dniach 10-12 czerwca
2022 - kolejny, weekend rekolekcyjny dla par żyjących w związku cywilnym po
rozwodzie.
Świadectwa zawarte w animacjach Andżeliki i Sławka oraz Magdy i Henryka
ukazywały ich trud związany z tęsknotę za obecnością w Kościele i proces
odbudowywania ich relacji z Panem Bogiem i najbliższymi osobami, rodziną.
Na rekolekcje zgłosiło się 8 par, jednak z powodu zaistniałych przeciwności na
weekend dojechało 5 par z różnych stron Polski. Dla jednej z par był to drugi weekend
po paru latach od pierwszego, na którym uczestniczyli również w Gnieźnie. Na
spotkaniu kończącym rekolekcje uczestnicy dzielili się, tym, jak ważna jest dla nich
relacja z Bogiem, jak bardzo tęsknią za Komunią św., a ten weekend utwierdził ich w
przekonaniu
jak
ważne
jest
zaproszenie Boga do swoich relacji.
W świadectwach pojawiły się słowa
wyrażające pragnienie odkrywania
drogi do coraz większej bliskości z
Bogiem pomimo trudnych sytuacji.
Jedna z par, która przyjechała w
odpowiedzi
na
otrzymane
zaproszenie, nie miała w sobie
pragnienia bliskości Boga w ich
związku. Jednak głęboko ufamy, że
nic nie dzieje się przypadkiem i
poruszające świadectwa animatorów
oraz uczestników, mówiące o
działaniu Boga w ich życiu,
pozostaną w ich sercach, a Pan Bóg
odnajdzie drogę do nich we
właściwym czasie. To co było
wartościowe dla wspomnianej pary to warsztatowe poznanie zasad dialogu i
zastosowanie umiejętności rozpozna-wania i nazywania uczuć w komunikacji
małżeńskiej i rodzinnej.
Od jednej z par usłyszeliśmy, że czują, że Pan Bóg jest z Nimi, że doświadczają Jego
miłosierdzia i usłyszeliśmy też słowa nadziei, że On pomoże im poukładać życie
zgodnie z Jego wolą. Uczestnicy podkreślili, że te rekolekcje były dla nich bardzo
ważne również z tego względu, że spotkali osoby, które rozumieją ich sytuację i to z
jakimi trudnościami, dylematami zmagają się w codziennym życiu.
Cieszymy się, że kolejny raz mogliśmy współorganizować rekolekcje dedykowane
parom w powtórnych związkach. Jesteśmy wdzięczni Bogu za powierzone nam
zadanie, szczególnie widząc radość z przeżycia rekolekcji u uczestników. To
doświadczenie jest również wyjątkowym czasem dla naszego sakramentalnego
małżeństwa. Czasem, który prowadzi do pogłębienia bliskości naszych relacji z
Bogiem i pomiędzy nami. Czasem, w którym kolejny raz Bóg pokazuje jak bardzo
kocha każdego człowieka. Chwała Panu za ten czas i za to co nam wszystkim uczynił!
Mirosława i Andrzej Trojanowscy

„Nie

radzę sobie ze swoimi emocjami. Mam
niezaspokojone potrzeby kochania,
bycia kochanym, bezpieczeństwa,
uznania, przynależności i autonomii, a
nade wszystko sensu życia. Rodzą się
we mnie trudne uczucia złości,
bezsilności, agresji, nienawiści.
Podsycam je, żywię, ujawniam,
odreagowuję na drugiej osobie.
Moje uczucia wywołują w drugiej
osobie obronę również w postaci
ujawnianych uczuć złości, agresji,
nienawiści. Wzmacniają moje
trudna uczucia. I tak narasta
spirala konfliktu między nami.
Zaczyna się wojna między nami
raz głośna, burzliwa, raz cicha…
Nasze drogi się rozchodzą”.
– Z Tobą w ogóle nie można się dogadać…
– To przecież Ty nie chcesz ze mną rozmawiać!
– Nie będę z Tobą rozmawiać tym tonem!
– Ach, szkoda się odzywać…
– Nasze małżeństwo jest tylko na papierze i tak już niestety pozostanie;
– Rozwiodę się z tobą!
Wyrażam swoje emocje, nakręcam je. Mówię bez sensu, raniąc męża, żonę.
Oskarżam, a tak naprawdę to wyrażam swój własny problem. Nie radzę sobie
sam ze sobą. Ale czasem zamiatam pod przysłowiowy dywan. Bo „nie warto się
odzywać”. Ale chcę żyć. Coś mi się należy… i pojawia się ta trzecia, ten trzeci.
Dobrze nam razem… Potrzebna jest czasem terapia wstrząsowa. Odejście od
nieustannej wzajemnej negacji siebie i spojrzenie na swoje małżeństwo z
zupełnie innej strony. Taką terapię wstrząsową przynoszą Spotkania
Małżeńskie.

Rekolekcje zdalne polsko-irlandzko-niemieckie 25-27 marca 2022
Były obszary, które przez lata omijaliśmy. Podczas rekolekcji poczuliśmy się
zachęceni i trochę przymuszeni do tego, by się otworzyć przed sobą i
porozmawiać. Były to dla nas szczere do bólu rozmowy, było sporo łez, ale i
radość wspomnień. Podjęliśmy decyzję, ze będziemy kontynuować.
Postanowiliśmy też odważniej rozmawiać z dziećmi na poważniejsze tematy.

Nabrałam przekonania, że te wszystkie rzeczy, które nam się przydarzyły w
życiu, nie mogą tego życia przekreślić, że jednak jest nadzieja. Nasze trudne
życie małżeńskie ma swoją wartość. Spotkałam się wcześniej z tematem
porozumienia bez przemocy, ale dopiero teraz, poprzez Wasze świadectwa coś
się w nas odblokowało, otworzyliśmy się na siebie. Ta praca nie była taka prosta
i lekka, musieliśmy nasze opory przełamywać. Czuję się zainspirowana do
stworzenia w naszym domu przestrzeni na dialog, bo dostrzegłam nadzieję, że
dialog między nami jest możliwy. Myślałam, że nie ma już szansy dla nas. A
jednak jest!
Pojawiły się radość, zapał, zachwyt. Obawa i lęk, czy wytrwamy w
postanowieniach, czy damy radę. Doświadczyłam szczególnej bliskości i
miłości z mężem. Pierwszy raz od 12 lat mogliśmy spokojnie porozmawiać.
Mam postanowienie pochylenia się nad swoimi uczuciami. Dotąd były
dla mnie nieistotne. Chcę się im przyjrzeć.

– przykładowo: weekend podstawowy 8-10.10.2021 r., Karpacz
 Przez te kilka dni poznawaliśmy się na nowo w naszym małżeństwie.
Dzięki dialogowi rozwiązaliśmy wiele spraw, które dotąd były
zawieszone, nierozwiązane z powodu przykrych uczuć z nimi
związanych, a jak się okazuje diabeł bardzo cieszy się z naszych
niedomówień.
 Wyjeżdżamy z nadzieją i planem poprawy naszych relacji. Czuliśmy się
,inni' bo myśleliśmy, że inni nie mają takich problemów jak my. Teraz
wiemy, że ma je każdy. Ważne jest tylko to, że trzeba je po prostu
wspólnie rozwiązywać. Wiemy, że każdy problem jest do rozwiązania.
 Jesteśmy młodym małżeństwem i dotąd wiele rozmawialiśmy. Tutaj
omówiliśmy sobie wiele spraw związanych między innymi z naszą
przyszłością. Mieliśmy nadzieję na odpoczynek, tymczasem czekała nas
tutaj praca. Słuchając małżeństw z większym stażem trochę się
przestraszyliśmy problemów które nas czekają, ale dowiedzieliśmy się
również, że można to wszystko przejść. Teraz mamy do tego
narzędzia. Wiemy że da się przejść trudności we wzajemnym
porozumieniu..

 Wrócił mi optymizm który już dawno
utraciłam, wróciła chęć do walki o
siebie, o nas. Czuję wielkie
wzruszenie.
 Przyjechaliśmy po bardzo ciężkich
przeżyciach, z bagażem zarzutów i
oskarżeń. Odkryliśmy, że musimy
wracać do naszej miłości która kiedyś
była piękna,
 Utwierdziłem
się
w
przekonaniu, że jestem z osobą, którą Pan Bóg mi
dał i chcę z nią być do końca życia.
 Wyjeżdżam z ogromną nadzieją że coś się
zmieni, że nasze życie przestanie wyglądać jak
taśma produkcyjna i przykry obowiązek.
 Musimy uważniej słuchać siebie nawzajem,
żeby się lepiej rozumieć. Bo mówimy różnymi
słowami i przez to dochodzi do kłótni. A potem
okazuje się, że chodziło nam o to samo.
 Zobaczyłam, że jeżeli chcę być szczęśliwa, to
powinnam przebaczać...
 Na tych rekolekcjach lizaliśmy rany po
trudnych doświadczeniach, ale odkryliśmy, że
dawna miłość ciągle w nas jest. Teraz postaramy się
bardziej o nią dba

„Idźcie i głoście: Bliskie już jest
królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie
chorych, wskrzeszajcie umarłych,
oczyszczajcie trędowatych,
wypędzajcie złe duchy! Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie!”
(Mt 10,8).Te słowa powiedział
Jezus rozsyłając apostołów. Dziś
mówi je do nas, Animatorów
Spotkań Małżeńskich.

Jesteśmy powołani do kontynuowania tej
misji w Jego Imieniu. Ileż małżeństw
mówiło po weekendzie, że byli jak umarli,
a weekend przywrócił im życie. Ich
małżeństwo zostało wskrzeszone. Ileż
małżeństw przeżywało, że ich relacje są
chore, a weekend je uzdrowił. Pamiętam
jak ktoś, kto mało prawdopodobne by
czytał ewangelię, powiedział kiedyś po
weekendzie, że poczuł się jakby
oczyszczony z trądu. Ileż osób przystąpiło
do sakramentów pojednania i pokuty po
długiej przerwie! O uzdrowieniu relacji po Wieczorach dla Zakochanych
mówiło wielu przygotowujących się do małżeństwa. A co z tym bliskim
królestwem Bożym? Ono się przybliża dzięki przeżywaniu naszych relacji w
miłości, dzięki tym uzdrowieniom, oczyszczeniu. Bo Królestwo Boże jest w nas.

Z Kaliningradu↓

z Polski ↓

Od pierwszych dni po wybuchu pandemii
rozpoczęliśmy spotkania Małych Grup w
sposób zdalny. Bardzo potrzebne było
wzajemne umacnianie się na duchu,
wspólnota, a równocześnie doświadczenie
dialogu w małżeństwach w nieoczekiwanej
sytuacji zagrożenia oraz całkowitej zmiany
trybu życia przez większość rodzin. Przez
blisko dwa lata spotkania odbywały się

niemal wyłącznie zdalnie. Obecnie odbywają się na ogół hybrydowo. Ułatwia to
uczestniczenie małżeństwom, które z ważnych powodów nie mogą przyjechać
na spotkanie, a chcą w nim uczestniczyć.

Z LITWY

 Podczas weekendu przeżywałam wiele trudnych, burzliwych uczuć.
Wszystkie nasze zranienia „wypłynęły na wierzch“ i mówienie z miłością,
bez obwiniania o sprawach bolesnych było dziwne i bardzo trudne.
Zrozumiałam, że z powodu mojego twardego charakteru nie pozwalałam
sobie na miłość. Chcę teraz znów napełnić swoje serce miłością.

Podstawy dialogu dla dzieci
Na turnusach
wakacyjnych uczymy
dzieci zasad dialogu oraz
podstaw dojrzałości
emocjonalnej.

To ważny czas formacji dla całej rodziny. Podczas pandemii tylko w roku 2020
nastąpiło niewielkie zmniejszenie liczby uczestników. Już w następnym roku
liczba uczestników nie odbiegała od wcześniejszej. Potrzeba wspólnoty i
wzajemnego umacniania, a także zachęta organizatorów, pomagały
przezwyciężyć strach i niepewność

**********************

Migawki ze
Spotkań
Małżeńskich w
różnych
krajach
Z Szwajcarii

Ze Szwecji

Ze Stanów
Zjednoczonych
Ameryki Północnej
Connecticut

New Jersey

California

Doylestown (Amerykańska Częstochowa) ↓

ZDALNE WARSZTATY „WPROWADZENIE
DIALOGU” (Z USA I KANADY)

DO

23 stycznia 2022 odbyły się na Zoomie
kolejne warsztaty "Wprowadzenie do
dialogu " organizowane przez Ośrodek
USA-Kanada. A to niektóre ze świadectw:
 Dla mnie ciekawe było to, że nie
jestem jedyna, która oczekuje od
męża nie tyle natychmiastowego
rozwiązania problemu co wysłuchania ;
 Zostały postawione pytania, nad którymi nigdy się nie
zastanawialiśmy, wydaje mi się ze dziś po 16 latach małżeństwa
odkryłam coś, o czym nigdy wcześniej nie myślałam;
 zasady dialogu dają mi do myślenia także w stosunku do naszych dzieciskoro oczekuję od innych bycia wysłuchaną, powinnam także zatrzymać
się by wysłuchać syna, który też nie oczekuje ode mnie tylko rozwiązań
ale właśnie wysłuchania;
 uświadomiłem sobie, że czasem samo słuchanie znaczy więcej niż tysiąc
rad, że nie wszystkie sprawy można załatwić dobrą radą , czasem
wystarczy zainteresować się drugą osobą i poświęcić jej swoją uwagę ;
 nigdy w życiu nie spędziliśmy 2 godzin razem w taki sposób;
 mam problemy ze słuchaniem mojej żony, rzadko kiedy wysłuchuję ją do
końca, często na tym tle dochodzi do konfliktów między nami. Będę
musiał w przyszłości popracować nad tym, by to zmienić ;
 te warsztaty ukazały nam rzeczy, o których nie potrafiliśmy powiedzieć
sobie wprost, o których myśleliśmy ale nie wiedzieliśmy jak zacząć
rozmowę na ten temat; usłyszałam dzisiaj przede wszystkim to, że
powinnam więcej słuchać. Może nie tylko słów ale też mowy ciała;
 dla mnie zoom jest trudny, wolę na żywo. Ale rozumiem, ze takie są
czasy;
 mnie osobiście dużo łatwiej jest wyrazić się przez zoom, jestem bardzo
pozytywnie zaskoczona. Nie wydaje mi się, że kiedykolwiek byśmy byli
w stanie pojechać na weekend ze względu na pracę, dzieci i to, że
jesteśmy tu bez rodziny;
 na codzień nie jest tak łatwo prowadzić dialog, dlatego dobrze od czasu
do czasu zatrzymać się i przypomnieć sobie te zasady dialogu.
Krysia i Darek Budzikowie

DIALOG DROGĄ BUDOWANIA
JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN
Aczkolwiek prawosławni i baptyści nie są formalnie członkami Stowarzyszenia,
to jednak jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Tworzymy jeden RUCH.
Razem głosimy Ewangelię dialogu. Próbujemy dawać jej świadectwo. Razem
się radujemy i razem cierpimy, zwłaszcza w obliczu wojny. Naszym
powołaniem jest moralne wspieranie naszych braci w Rosji, którzy nie akceptują
wojny rozpętanej przez Kreml.

Po zakończeniu warsztatów Spotkań Małżeńskich Kościoła Chrześcijan
Baptystów W Sankt Petersburgu (Rosja).

KATOLICKO-PRAWOSŁAWNO-PROTESTANCKI
WEEKEND REKOLEKCYJNY NA SYBERII
Kilka razy zdarzyło się, że byliśmy na skraju odwołania tego weekendu.
Najpierw jeden z prowadzących zachorował na covid 2 tygodnie przed
weekendem. Inni animatorzy bali się jechać… ale ci pierwsi wyzdrowieli. Ale w
przeddzień weekendu zachorowali inni. Ale dzięki Bogu weekend się odbył!
Byli rzymsko- i grekokatolicy, prawosławni, protestanci i niewierzący. Było
ciężko. Ale zrozumieliśmy, że to Pan zgromadził tu nas wszystkich.

Jedna z par prowadzących po wieczorze sobotnim powiedziała, że był to
najważniejszy dzień ich życia. Wszyscy wyjechaliśmy uskrzydleni. Później
napisali do nas protestanci z Kemerowa i prawosławni z Nowokuzniecka, że
chcieliby zrobić takie rekolekcje w swoich wspólnotach.
Będziemy planować, myśleć o dalszym rozwoju naszego Ośrodka w regionie.

Ze świadectw:
 Wielką wartością było słuchanie prawdy.
Pod koniec byłem trochę zmęczony. Być
może warto dodać trochę czasu na
odpoczynek… Bardzo spodobało mi się
bycie z żoną we dwoje.
 Bardzo dziękujemy za rekolekcje. To było bardzo ciekawe i pożyteczne.
Przykro mi, że ciągle się spieszyliśmy i
mieliśmy mało czasu. Poza tym wszystko
super. Z Bogiem.
 Dziękujemy twórcom programu i
organizatorom.
Życzymy
dalszego
rozwoju i rozpowszechniania. Niech
was Bóg błogosławi
 Dziękujemy za to doświadczenie,
za ciepło, przytulność, dobrą atmosferę.

Wszystkie opowieści chwytały za serce i pomagały lepiej zrozumieć
własne uczucia i emocje. Wyjeżdżamy z radością i wielką wdzięcznością.
 Dziękujemy za zaproszenie. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem szczerości
i otwartości animatorów. To spotkanie jest dla nas cennym
doświadczeniem. Wyjeżdżamy naładowani, z wielką radością. Szczególnie
dziękujemy za możliwość udziału we Mszy Świętej.
 Chcemy podziękować organizatorom, animatorom za szczerość. To
bardzo ważne wydarzenie dla naszych rodzin. Dziękujemy za żywy format
kontaktu i za to, że nie była to teoria życia rodzinnego i chrześcijańskiego,
a prawdziwe doświadczenie życiowe tworzenia rodziny i pokonywania
trudności życiowych i kryzysów. Z wielką radością wracamy.
 Dziękujemy za te spotkania, które poruszyły w naszych sercach wiele
różnych emocji. Razem z mężem płakaliśmy i śmialiśmy się, i czuliśmy
radość i wdzięczność. Dziękujemy Panu, kapłanom i wam wszystkim za
wszystko, co jest w naszym życiu. Chwała Panu!
 Na weekendzie wszyscy odczuwaliśmy ogromną jedność i wspólnotę.
Przedstawiciele wszystkich wyznań mówili, że jako chrześcijanie musimy
trzymać się razem, gdyż jesteśmy rozproszeni i jest nas mało. O. Wojciech
zaprosił wszystkich na niedzielną liturgię – wierzących do przeżycia
Eucharystii, niewierzących – do wspólnego radowania się. To było
bardzo piękne.

PRAWOSŁAWNO-KATOLICKO-BAPTYSTYCZNY
WEEKEND POGŁĘBIAJĄCY W SANKT PETERSBURGU
(ROSJA)
W dniach 26-28.XI. 2021 r. w Sankt Petersburgu w Hotelu „Natalia” odbyły się
rekolekcje pogłębiające z szczególnym uwzględnieniem potrzeb psychicznych.
W weekendzie wzięło udział 7 par prawosławnych, 8 par baptystów, 1 para
katolików. Animacje podzielone były pomiędzy małżeństwa różnych wyznań.
Wszyscy uczestnicy zwrócili uwagę na naszą jedność - próbę życia w dialogu.
Wzbogaciła nas różnica w naszych tradycjach religijnych. Formuła rekolekcji
pozwoliła uczestnikom skupić się na dialogu w małżeństwie, bardzo brakowało
czasu na odpowiedzi na pytania. Spotkanie wieczorne zamieniło się w
prawdziwe święto. Piosenki, wiersze i tańce, historie miłosne i refleksje na
temat relacji rodzinnych, głębia ludzkiej komunikacji sprawiły, że ten wieczór
był niezapomniany.

Oświadczenie uczestników międzynarodowych warsztatów
Spotkań Małżeńskich, w Laskach, 25-27 lutego 2022,
bezpośrednio po wybuchu wojny.
Zgromadzeni w domu rekolekcyjnym w Laskach k. Warszawy na
międzynarodowych warsztatach Spotkań Małżeńskich wyrażamy nasz ból i
oburzenie z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Z powodu działań wojennych
wielu uczestników nie mogło przyjechać na to spotkanie. Są duchowo z nami, a
my z nimi. Jako stowarzyszenie, które zdefiniowało dialog jako styl życia i
drogę do świętości, i którego charyzmatem jest dzielenie się Bożym darem
dialogu, stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim działaniom agresywnym.
Działania te, a także jakiekolwiek ich usprawiedliwianie, traktujemy jako
zaparcie się Chrystusa i Jego nauki. Modlimy się o pokój. A za uczestników
agresji słowami Jezusa na krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”.
Zarząd Dzieła wraz z wszystkimi z uczestnikami warsztatów.

SŁOWO
DO
ANIMATORÓW
NA
UKRAINIE
NA
ZAKOŃCZENIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 7 marca 2022
Modlitwa różańcowa to nasz dialog z
Bogiem przez Maryję, która prowadzi
nas do Niego. Słuchamy i próbujemy
zrozumieć, co Bóg mówi do nas w
dzisiejszych
tajemnicach
różańca.
Rozważmy, czym Bóg dzieli się z nami w
obecności Maryi, która jest pośredniczką
Jego łask.
Przeżywamy dzisiaj razem z wami
tajemnice chwalebne. Pierwszą było
Zmartwychwstanie.
Anioł mówił do niewiast przy pustym grobie: „nie bójcie się”. Te słowa słyszymy
wiele razy od Jezusa i od Apostołów w ich Listach. Nie bójcie się, czyli
przezwyciężcie lek. Lęk jest bardzo trudnym uczuciem, który przeżywamy w
różnych okolicznościach: w małżeństwie, w pracy. Teraz w czasie wojny też. A
propaganda strachu bywa zabójcza. Trzeba ten lęk przezwyciężyć słowami Jezusa
„Odwagi! Ja jestem z wami przez wszystkie dni do skończenia świata”. Przez
wszystkie dni. Także przez dni wojny. Wiele było wojen w historii zbawienia. I
jakby odżywają na nowo słowa Św. Pawła do Rzymian: „Któż nas może odłączyć
od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość,
niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas
przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim
tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem
pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy
teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce,
ani co wysokie, ani co głębokie, ani
jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w
Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Odnosimy zwycięstwo mówi św. Paweł. Już
zwyciężyliśmy! I wy już w Jezusie zwyciężyliście.
A skoro „nie bójcie się”, to „Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana
omdlałe, powiedzcie małodusznym: odwagi!” (Iz 35,3-4) Powiedział to Bóg
kilka tysięcy lat temu przez proroka Izajasza i mówi to dzisiaj do nas wszystkich.
Umocnijcie się i Wy! Pokrzepcie się!
Dlatego: Nie bójcie się! To Jezus mówił 2000 lat temu i mówi dzisiaj:
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą „Nie bójcie się
tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą” (Mt 10,28). A w zasadach
dialogu jest jeszcze: przebaczenie. W dzisiejszym różańcu stoimy już przy pustym
grobie. Ale pamiętamy jedne z ostatnich słów słowa Jezusa na krzyżu
wypowiedziane do morderców: „Ojcze odpuść im bo nie wiedzą co czynią”. Bo
oni naprawdę nie wiedzą co czynią.

A w zasadach dialogu jest jeszcze: przebaczenie. W dzisiejszym różańcu stoimy
już przy pustym grobie. Ale pamiętamy jedne z ostatnich słów słowa Jezusa na
krzyżu wypowiedziane do morderców: „Ojcze odpuść im bo nie wiedzą co
czynią”. Bo oni naprawdę nie wiedzą co czynią.
Rozpoznawajmy wciąż na nowo, co Bóg mówi do nas przez tajemnice modlitwy
różańcowej. Niech zasady dialogu pomagają nam w tym. Zasady dialogu
pomagają nam trwać przy Chrystusie i Maryi.
Drodzy Animatorzy Spotkań Małżeńskich na Ukrainie! Cieszymy się, że trwacie
razem na modlitwie różańcowej! Wspólnota jest niesłychanie potrzebna w trudnym
czasie. Cała wspólnota Spotkań Małżeńskich jest razem z Wami. Trwa zbiórka
pieniędzy na środki medyczne. Jesteśmy więc z Wami duchowo, ale i praktycznie.
Wy też nas podtrzymujecie na duchu tym, że trwacie. Podtrzymujmy siebie
nawzajem!
Niech Was Bóg błogosławi!
Irenka i Jerzy Grzybowscy

NA WYSPIE WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA
Po rekolekcjach dla animatorów na Białorusi 25-27 marca 2022
 Ten weekend rekolekcyjny był wyspą wzajemnego zrozumienia pośród
burz tego świata. Przypomniała mi się Ewangelia o człowieku, który
zbudował dom na skale, i zebrały się wichry, ale dom nie runął. Pojawia
się we mnie pokój, bo mam świadomość, że nasz dom nie runie, mimo
wichrów i burz.

 - Nie możemy zatrzymać tej globalnej wojny, którą rozpętał Kreml , ale
każdy z nas może zatrzymywać małe wojny, te w domu, z dziećmi,
współmałżonkiem, rodzicami, w pracy. Nie możemy zatrzymać rakiet, ale
możemy przestać ranić siebie nawzajem. Dialog daje nam taką
stuprocentową możliwość wtedy, gdy na co dzień nie stawiamy troskę o
dialog na pierwszym miejscu.

Z KALININGRADU (ROSJA)
Modlitwa o pokój
Wspólnota Spotkań Małżeńskich odmawia ją codziennie.
Boże, Panie i Królu narodów! Prosimy Cię o pokój pomiędzy Rosją i Ukrainą!
Prosimy Cię, napełni siłą Twojego Ducha nasze narody. Napełnij nasze serca
pokojem, pomnóż nadzieje pokładane w Twojej miłości. Obudź w naszych
narodach dążenie do pokoju i dobra. Uzdolnij nas do współtworzenia naszej
przyszłości.

Panie, niech Duch Święty zmienia oblicze tej ziemi i umacnia lud Twój. Niech
pomaga nam zachować Twoje Królestwo w życiu osobistym i rodzinnym
każdego człowieka, w życiu społeczeństwa i państwa. Chroń nas przed
egoizmem. Nie pozwól, aby silniejsi pogardzali słabszymi. Zachowaj nas od
nienawiści i uprzedzeń wobec ludzi o innym światopoglądzie. Naucz nas
zwyciężać zło, ale też widzieć brata w człowieku, który źle czyni, i nie
pozbawiać go możliwości przyjścia do Boga. Naucz każdego z nas widzieć
swoją winę, a nie szukać źdźbła w oku bliźniego. Naucz nas widzieć dobro
wszędzie, gdzie ono jest, popchnij nas do gorliwej ochrony dobra, do wspierania
go i odważnego bronienia.
Chroń nas przed udziałem w kłamstwie, które niszczy świat. Daj nam odwagę
życia zgodnie z prawdą. Przenajświętsza Pani i wszyscy święci, módlcie się o
pokój na całym świecie i pomiędzy narodami Rosji i Ukrainy! Amen!

KONKRETNA POMOC
Wśród uczestników i animatorów Spotkań Małżeńskich zorganizowaliśmy
pomoc medyczną dla Ukrainy. Na zdjęciu odbiór artykułów medycznych we
Lwowie. Pomoc trafiła do Batalionów Medycznych, skąd otrzymaliśmy
podziękowanie.

COKOLWIEK UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z
TYCH BRACI MOICH NAJMNIEJSZYCH…
Byłem uchodźcą, a udzieliliście mi pomocy,
przyjęliście mnie do swojego domu,
Zostałem zaatakowany, dom został zbombardowany,
a pomogliście mi w ewakuacji;
Przeżywałem kryzys w moim małżeństwie,
a poprowadziliście weekend, który ocalił moje małżeństwo;
Chciałem dobrze przygotować się do małżeństwa,
a poprowadziliście Wieczory dla Zakochanych,
Nie mogliśmy w tym spotkaniu uczestniczyć bezpośrednio,
ale Wy poprowadziliście spotkania zdalnie
Panie kiedy to było?! Kiedy widzieliśmy Ciebie w tej sytuacji…?
Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili…

STRACH I BOJAŹŃ – ODWAGA I NADZIEJA
Taki był temat międzynarodowego spotkania dla animatorów na zoomie, które
odbyło się 10 kwietnia. Uczestniczyło w nim blisko 200 osób z 10 Krajowych
Ośrodków Spotkań Małżeńskich, w tym z Rosji i Ukrainy.
Wypowiedzi zmierzały ku stwierdzeniu, że wszyscy podlegamy różnorodnym
lękom w małżeństwie, rodzinie, środowisku, w kto rym żyjemy i pracujemy.
Aktualnie lęki związane są przede wszystkim z toczącą się wojną. Prowadzimy
działalność w krajach, które są ogarnięte wojną pośrednio i bezpośrednio.
W warunkach w jakich żyjemy potrzebna jest akceptacja przeżywania
trudnych uczuć, niezaspokojonych potrzeb bezpieczeństwa, ale równocześnie
robienie tego, co do nas należy, w miejscu, w którym Pan Bóg powołuje nas do
działania z miłością i odwagą. Zawierzamy Panu Bogu i Maryi nasze życie,
nasze powołanie jako animatorów Spotkań Małżeńskich. Staramy się
kontynuować naszą działalność w taki sposób, w jaki jest to możliwe.
Rozpoznajemy nowe obszary dialogu, na które wzywa nas Bóg.

Pielgrzymka animatorów Spotkań
Małżeńskich Ośrodka w Tarnopolu do
sanktuarium Matki Bożej w Zarwanicy.
Pielgrzymi niosą Ikonę Spotkań Małżeńskich.

Spotkanie formacyjne na Ukrainie przeprowadzone zdalnie

25 czerwca 2022 zostało przeprowadzone przez animatorów ukraińskich zdalne
spotkanie formacyjne: „Nasze doświadczenie dialogu dzisiaj – z samym sobą, w
małżeństwie, z Bogiem, z innymi ludźmi”.
Uczestnicy zastanawiali się nad odpowiedziami na pytania:
1. Jak doświadczenie dialogu pomaga mi/nam w naszym dzisiejszym życiu?
2. Jak przeżywam i doświadczam działania łaski Bożej w dialogu?
3. W jaki sposób doświadczenie dialogu pomaga mi żyć zgodnie z
przykazaniem miłości?

W dniach 22-26 czerwca odbyło się w Rzymie Światowe Spotkanie Rodzin. W
pierwszym dniu Spotkania, Liderzy Spotkań Małżeńskich Daina i Uldis Žurilo
oraz ks. Juris Jalinskis z Łotwy uczestniczyli w panelu „Małżonkowie i kapłani
razem w budowaniu Kościoła”. Mówili o potrzebie współpracy małżeństw i
kapłanów oraz o komplementarności ich powołań. Podkreślili, że życie miłością,
do którego powołany jest każdy chrześcijanin, realizuje się w kapłaństwie i w
małżeństwie. Powołania te nie są przeciwstawne, lecz wzajemnie się
uzupełniają. Doświadczamy tego w praktyce w Spotkaniach Małżeńskich od
ponad 40 lat. Szczególnie w czasie trudnym.

