
JAK BUDOWAĆ WIĘZI
 W

 MAŁŻEŃSTWIE ?

                         



rodzina  - 54 % (w 1997 r. 53 %) 
zdrowie - 38 %  (przed 20 laty 31 %) 

GUS 2015 - wszyscy badani - zdrowie, rodzina 
praca - 9 % (w 1997 %)
bogactwo i własne lokum - 8 % (1997 -  13 %)
wartości życia społecznego: spokój, porządek, sprawiedliwość, 
                                              przyjaźń 8 % (w 1997 - 5 %) 
wartości egzystencjalne - godne życie - 7 % (1997- 13 %) 
wiara w Boga i zbawienie - 5 %  (997 - 6 %)

RODZINA – NAJWYŻSZYM DOBREM

decydującym o sensie życia
GUS 20.11.2015 i  CBOS 17.04.2017



Małżeństwa zawarte 
    1980 – 30 7373
    2000 – 211 150
    2017 – 193 455
Rozwody 
1980 – 39 833
2000 – 43 326
2017 - 63 497

           mazowieckie 8569
                 warmińsko-mazurskie 2661

Separacje 
 2000 – 1340             kohabitacja ?! 
2005 – 11 600
2017 – 1612

źródło: Krystyna Slany, Alternatywne formy życia 
małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, 
NOMOS 2002, s. 146

1988 r.                      250 tys. 
1995 r.                      320 tys. 
2002 r.                      345 tys.

STAN RZECZYWISTY



BÓL UTRACONEJ MIŁOŚCI

Bezbronne oczy 
Bezbronne usta 
Bezbronne ręce 

Udawany cichy śmiech 
Histeryczny w nocy zew 

I obcy świat 
Opadniętych chęci pieśń 
I wyrwany z trzewi krzyk 
W wielkiej pustce męce, 

Głęboki żal 

Widzisz ?  tu na sercu ?
To blizna utraconej miłości



80% badanych dzieci w wieku przedszkolnym ;
przejawiało problemy natury emocjonalnej i psychologicznej takie jak 

regresja do wcześniejszego stadium rozwojowego, przeżywanie lęku, 
kłopoty ze snem i ciągła obawa przed byciem porzuconym

 * Dzieci w wieku 5-11 lat :
 cierpienie z powodu samotności, ciągły niepokój, żal do rodziców, poczucie
                bezsilności,pogorszenie się wyników w nauce, obniżenie nastroju,   
               ucieczka w świat marzeń, "syndrom nadmiernego obciążenia”

 
   Nastolatki: objawy depresji, nadpobudliwości, myśli samobójcze, drażliwość, 

Część badanych nastolatków dopuściło się przestępstw lub w inny sposób
                przejawiało zaburzenia  funkcjonowania społecznego

Konsekwencje rozwodu rodziców                                

 wg badań  Wallerstein i Kelly (1979, za: Crane, 2004) 
                               Bronfenbrenner, 1970; za: Grochocińska, 1990



JAK BUDOWAĆ WIĘZI  W  MAŁŻEŃSTWIE ?

Plan wypowiedzi – 3 aspekty:

I. antropologiczny
- dotyczący trudności w budowaniu relacji 
  wynikających z natury osoby ludzkiej (Księga Rodzaju)
Potrzeba powrotu do „prawdy początku”

II. ewangeliczny
- związany ze świadomością istoty relacji i zadań w małżeństwie
  ( w oparciu o Słowo Boże)

III. wiedzy naukowej 
- mówiącej o więzi, znaczeniu czynników więziotwórczych  
  oraz schematach myślowych stanowiących przeszkodę



I. ASPEKT ANTROPLOGICZNY
metodologia PERSPEKTYWY  BOŻEJ

Aby uchwycić Boży głos – który tak silnie rozbrzmiewa 
we wszechświecie trzeba mieć

OKO DUSZY WOLNE OD ZGIEŁKU
JP II (2000)

ZATRZYMAJ SIĘ…….
 WE MNIE JEST MIEJSCE SPOTKANIA…..W BOGU JEDYNYM” 

Bóg jest – przenika wszystko
WIDZIAŁ nagie i przejrzyste, prawdziwe, dobre i piękne



I. ASPEKT ANTROPLOGICZNY

DIAGNOZA:  DYSONANS m/ oczekiwaniami 

pragnieniem a.... możnością spełnienia

Rz 7,19
„…nie czynię dobra, którego chcę, 
lecz popełniam zło, którego nie chcę” 

1 List do Koryntian, 13,9

Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś 
przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe

KONSEKWENCJE GRZECHU PIERWORODNEGO

http://www.gnosis.art.pl/iluminatornia/sztuka_o_inspiracji/albrecht_durer/durer_adam_i_ewa_1507.jpg
http://www.gnosis.art.pl/iluminatornia/sztuka_o_inspiracji/albrecht_durer/durer_adam_i_ewa_1507.jpg


1/ zmiana bytowej struktury człowieka 
    (pożądliwość, dominacja, egoizm)

 
 

2/  zerwanie komunii człowieka z Bogiem
- utrata wszystkich Bożych darów: umożliwiających komunię osób
- utrata zdolności „panowania” nad przyrodą

 

3/ zmiana w  relacji między kobieta a mężczyzną

4/ zmiana w relacji: człowiek-świat

  

NIEZDOLNOŚĆ LUDZI DO POROZUMIENIA SIĘ

NIEZDOLNOŚĆ LUDZI DO MIŁOŚCI
 
                           OD OSOBNIENIE

WARTOŚĆ I ZNACZENIE SAKRAMENTU STANU

I. ASPEKT ANTROPLOGICZNY

http://www.gnosis.art.pl/iluminatornia/sztuka_o_inspiracji/albrecht_durer/durer_adam_i_ewa_1507.jpg


KONSEKWENCJE GRZECHU PIERWORODNEGO 

1/ zmiana bytowej struktury człowieka 
    (pożądliwość, dominacja, egoizm)

 
 

2/  zerwanie komunii człowieka z Bogiem
- utrata wszystkich Bożych darów: umożliwiających komunię osób
- utrata zdolności „panowania” nad przyrodą

 

3/ zmiana w  relacji między kobieta a mężczyzną

4/ zmiana w relacji: człowiek-świat

  

NIEZDOLNOŚĆ LUDZI DO POROZUMIENIA SIĘ -  OD OSOBNIENIE

I. ASPEKT ANTROPLOGICZNY

Brak postawy pokory i współpracy z Bogiem

http://www.gnosis.art.pl/iluminatornia/sztuka_o_inspiracji/albrecht_durer/durer_adam_i_ewa_1507.jpg


II. ASPEKT EWANGELICZNY 
 warunki zaistnienia więzi małżeńskiej, integracji

1. „…opuści ojca i matkę
2.      złączy się z żoną
3.      będą jednym ciałem…
4.

5.

6.  

„ wspólnie dźwigać brzemiona i dzielić się radością…”



III. ASPEKT WIEDZY NAUKOWEJ

Nieświadomość SIEBIE 

i niemożność SPEŁNIENIA w miłości

 - brak wiedzy (antropologicznej, psychologicznej

   biologicznej…)  

- brak umiejętności  (prorelacyjnych)

- brak właściwych postaw, dobrych wzorców 

  zachowań

- brak wartości (kręgosłup moralny)

samotność, alienacja, depresje, samobójstwa 
…ZNAKI CZASU



ZADANIE BUDOWANIA JEDNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

Dzięki RÓŻNORODNOŚCI (płci, osobowości...)

MOCĄ MIŁOŚCI

- postawa wzajemnego zaangażowania małżonków 

- sztuka życia RYTM – RÓWNOWAGA

- CZAS (proces)

- intymność

- bliskość emocjonalna   (Janicka i Niebrzydowski 1994, Rostowski 2009)

- drogą DIALOGU

III. ASPEKT WIEDZY NAUKOWEJ



Miłość i intymność jest możliwa w małżeństwie, 

gdy partnerzy troszczą się o wzajemne potrzeby 
psychiczne.

 Dzięki znajomości tego, co dla drugiej osoby jest ważne, 
i zaspokojeniu jej pragnień, 

staje się możliwe długotrwałe zaangażowanie 
emocjonalne między partnerami 

(Janicka i Niebrzydowski, 1994, Rostowski, 2009)

III. ASPEKT WIEDZY NAUKOWEJ 
 istota więzi, warunki jej zaistnienia,  integracji



III. ASPEKT WIEDZY NAUKOWEJ 

PŁEĆ
 jest istotnym składnikiem osoby, który ją definiuje w sposób 
podstawowy

Człowiek wyraża się w ciele, w płci męskiej i żeńskiej

PŁEĆ konstytuuje osobę, dogłębnie określa istnienie człowieka. 
Powoduje, że człowiek poznaje, czuje, myśli, działa 
jako mężczyzna lub jako kobieta

Pojawiający się w czasie dojrzewania popęd seksualny stanowi wewnętrzny 
IMPULS do otwierania się na inne osoby

Aspekt płciowości kieruje ku rzeczywistości MIŁOŚCI 
 mającej swój początek w Akcie Stworzenia



SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO  PWN 
SŁOWNIK POPRAWNEJ POLSZCZYZNY PWN

INTYMNOŚĆ
      * bardzo osobisty charakter czegoś

* miłosny, erotyczny charakter czegoś
* sprawa bardzo osobista,  często o charakterze osobistym

wg P.G.Zimbardo, R.J.Gerrig’a
zdolność do pełnego zaangażowania - seksualnego, 
emocjonalnego, moralnego – w związek z inną osobą

INTYMNY
* ściśle osobisty, zażyły, bliski w dziedzinie seksualności

Najbardziej intymnym aktem ludzkim jest

 AKT MAŁŻEŃSKI



 
          AKT MAŁŻEŃSKI 
   jest najbardziej intymnym aktem ludzkim

● AKTEM LUDZKIM
działaniem innym niż zwierzęcym – 

      nie włączonym w instynkt 
nie kontaktem genitalnym 
o wymiarze OSOBOWYM
realizującym istotne znaczenia płci

więziotwórczy      - zachwyt, podziw
komplementarny  -  dopełnianie się
oblubieńczy          - dar z siebie
płodny                  - pomnażający, twórczy



AKT MAŁŻEŃSKI 
jest najbardziej intymnym aktem ludzkim 
o określonej treści i wyrazistej symbolice

SYMBOLIKA
      * będą dwojgiem w jednym ciele- communio personarum
        (komunia cielesna, psychiczna i duchowa)
     * drugim znaczeniem i funkcją
        jest przekazywanie życia poprzez małżeński akt miłości

W TREŚĆ 
       wpisuje się pozawerbalna komunikacja – 
       co do relacji łączącej dwie osoby
       może oznaczać miłość, wzajemne oddanie
       jak i jej zaprzeczenie jako akt pogardy i nienawiści

              - stąd pociąga za sobą odpowiedzialność moralną



               PAMIĘĆ CIAŁA 
                   dobry i zły dotyk
                      odpowiedzialność moralna
 
-PRAWA PSYCHOLOGICZNE 
-W SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA

•prawo pierwszych połączeń
•torowania psychicznego
•generalizacji
•dominacji
•Znużenia
    matryca przeżywania intymności



                                    OPINIA 
SPOŁECZNA
 www.ONA24.polska.pl    
Pytanie: po co nam seks ?

Odpowiedzi:
●   przyjemność
●   bliskość
●  „lekarstwo na dolegliwości” (korzyści)

    antydepresant
    uspakaja
    rozluźnia
    witamina młodości

http://www.ona24.polska.pl/


AKT MAŁŻEŃSKI * OSOBOWY

PRZYJEMNOŚĆ 
towarzysząca aktowi małżeńskiemu jest DOBRA

ale nie jest celem samym w sobie, 

lecz staje się dodatkową  GRATYFIKACJĄ 
realizacji wyższego dobra  
celu głównego, jakim jest 

KOMUNIA OSÓB 
W PIĘKNIE CIELESNYM

jedność, szacunek, czułość, odpowiedzialność, wierność



DEFORMACJA

DOZNANIE…………………hedonizm

KORZYŚĆ………..................utylitaryzm

KORZYŚĆ WŁASNA………egoizm

CEL UŚWIĘCA ŚRODKI…..makiawelizm
(gwałt, pornografia, prostytucja, pedofilia……)

DRUGI CZŁOWIEK STAJE SIĘ NARZĘDZIEM  
DO ZASPOKOJENIA  EGOISTYCZNYCH  POTRZEB

POSTAWA NIELICZENIA SIĘ Z DRUGĄ OSOBĄ

KULTURA UŻYCIA



JAK BUDOWAĆ WIĘZI  W  MAŁŻEŃSTWIE ?

* w prawdzie (o naturze człowieka, istocie więzi) i miłości
*w mądrości Bożej (dobro drugiej osoby)
                               „miłość uprzedzająca”
                               prymat duchowości, wartości moralnych
* na podstawie wiedzy naukowej (rola świadomości)
* zaczynając od siebie (wartość pracy nad sobą)
*  cierpliwie i konsekwentnie (uzdolniająca rola sakramentu stanu)

Pwt, 30, 15-20
kładę przed wami życie i śmierć,
błogosławieństwo 
I przekleństwo. 
Wybierajcie więc życie,
abyście żyli wy 
i wasze potomstwo… 
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