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ŻONA 

 
1.12 ŻONA - na 8 dni wracamy do przysięgi małżeńskiej (jakby to 
było dziś) 
W całym stosie listów miłosnych, jakie zakochani narzeczeni sobie 
wysyłają, ten wypowiedziany publicznie przed bliskimi i przed 
Bogiem, jest najpiękniejszy. 
Ja, ten, którego poznałaś, któremu zaufałaś, kiedy wkładałem Ci na 
palec pierścionek zaręczynowy. Ja – słaby człowiek, który Ciebie 
pokochał i zamarzył, by swoim kruchym życiem przytulić się do 
Twojego kruchego życia. Stoję przed Tobą i z drżeniem, radością, 
szybszym biciem serca, patrząc w Twoje oczy, mówię słowa: biorę 
Ciebie za żonę, sprawiając tym samym, że stajesz się moją żoną. 
 

 
2.12 ŻONA 
Ślubuję Ci. Podejmuję nieodwołalną decyzję 
bycia z Tobą. Decyduję się, by złożyć przysięgę. 
Robię to uroczyście, bez pośpiechu, w 
pięknym otoczeniu bliskich, przyjaciół, 
krewnych i Boga, by pokazać Ci, że jesteś dla 
mnie wyjątkowa. Nikt inny liczyć się dla mnie 
jak Ty nie będzie. Oto teraz czynię Ciebie, 
moja jedyna, najważniejszą osobą mojego 
życia. Każde słowo wypowiadane teraz, to 
znak, że chcę z Tobą budować moją przyszłość. 

 
3.12 ŻONA 
Ślubuję Ci miłość. Nie zakochanie, wieczne 
patrzenie sobie w oczy, namiętność, ale miłość – 
trwanie przy Tobie moją decyzją. Nawet kiedy 
będziesz się pieklić, że nie odstawiłem szklanki w 
wyznaczone miejsce. Nawet, kiedy będziemy mieli 
ochotę na siebie krzyczeć czy płakać tylko, będę Cię 
kochał. Kocham to, kim jesteś, a nie tylko to, jaka 
jesteś. Kocham w Tobie to, że oto teraz stajesz się 
moją żoną, że za chwilę powiem: to moja żona. 
Moja jedyna. 

 
4.12 ŻONA 
Ślubuję Ci wierność. Ślubuję Ci to, że będę Twoją podporą i Twoim 
wsparciem. Będę Ci wierny nie tylko fizycznie, ale także duchowo, 
mentalnie, emocjonalnie. Będę zawsze z Tobą, po Twojej stronie. 
Mogę się z Tobą nie zgadzać, ale pozostanę wierny Tobie, a nie 
światu, rodzinie czy komukolwiek, kto mógłby lub chciałby nas 
rozdzielić. Chcę być Ci wierny myślą – by nie robić z myśli poligonu 
przeciwko Tobie, nie rozmyślać o innych ze szkodą dla Ciebie i 
naszej miłości. Chcę być Ci wierny słowem – mówić Tobie wszystko 
to, co miałoby być moją tylko tajemnicą. By moja mowa budowała 
nas, a nie rujnowała. Chcę być Ci wierny czynem – niech moje 
dłonie będą gotowe na niesienie Tobie pomocy, wsparcia, 
podawanie Tobie pierwszej bułki przy śniadaniu. 
 
 
 
 

 
5.12 ŻONA 
Ślubuję Ci uczciwość małżeńską. Ślubuję Ci 
szczerość. Odrzucam kłamstwo, ukrywanie 
przed Tobą faktów i zdarzeń. Nie będę Cię 
oszukiwać. Znając Ciebie dogłębnie, nie 
wykorzystam tej wiedzy przeciw Tobie. 

 
6.12 ŻONA 
Ślubuję Ci, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Nie 
martw się, zawsze będę o Ciebie walczył. Zawsze 
będziesz moją Piękną. Zawsze będziesz moją 
Jedyną. Nie chcę znać słów i czynów rozłamu. Kres 
temu, co teraz ślubuję, niech położy tylko śmierć. 



Kalendarz adwentowy dla par „Błogi adwent” 2019, © Marlena Bessman-Paliwoda | MamySie.pl 
Dni 1.12-8.12 to tekst Marleny „Przysięga małżeńska – najpiękniejszy list miłosny” – ukazał się na portalu Aleteia.pl – z serca ten portal polecam <# 

 
7.12 ŻONA 
Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i 
wszyscy Święci. Jestem słaby. Wszystkie te słowa wypowiadam 
przed Panem Bogiem i całym Niebem. Proszę Pana, by pomógł mi 
trwać w decyzji kochania Ciebie, mojego bycia obok Ciebie, z Tobą i 
dla Ciebie. Licząc tylko na własne siły nie dałbym rady, ale we 
wsparciu Boga, który jest dobry, miłosierny i łaskawy upatruję siły. 

 
8.12 ŻONA 
Nawet tam, gdzie ja okażę słabość, tam 
Trójjedyny Bóg mnie wesprze. Staję przez 
Bogiem, składając tę przysięgę, byśmy nasze 
małżeństwo budowali na Bogu. Chcę 
codziennie budować z Tobą nasze wspólne 
życie na Bogu, klękać z Tobą do modlitwy i 
patrzeć na Boga, uwielbiać Go i dziękować Mu 
za Ciebie. Małżeństwo to tajemnica wielka, ale 
ufam Temu, który je stworzył i pobłogosławił. 
<proś dziś Pana o wsparcie! Nie patrz na swoje 
błędy. Patrz na błogosławieństwo, jakim jest 
Twoje małżeństwo> 

9.12 ŻONA 
Kiedy masz w głowie gotową listę swoich potyczek i 
porażek z danego dnia, kiedy obiad kolejny raz 
zakończył się twoją kulinarną porażką i 
zastanawiałaś się nawet czy bezpiecznie możesz 
ten posiłek podać swoim bliskim… kiedy 
uśmiechasz się widząc kolejny krok swojego 
dziecka… gdy w końcu po całym dniu zapala ci się w 
środku emocjonalna rezerwa i masz ochotę by 
płakać ukryta za zaciszu łazienki, pamiętaj, że obok 
ciebie jest Ktoś, Kto chce w każdej chwili – 
jakakolwiek by nie była, mówić ci „kocham cię”. Nie 
zapominaj o tym i nie daj sobie wmówić, że jest 
inaczej.  

10.12 ŻONA 
Nie doceniamy tego, że to codzienność małżeńska jest drogą do 
świętości, a proste obowiązki, jakie wypełniamy zgodnie z naszym 
powołaniem, prowadzą nas do tego celu. 
Czytaj dziecku bajki, opłacaj rachunki, przytulaj ukochaną osobę, 
gotuj i… bądź święty! Jesteś w małżeństwie. Robisz kawał dobrej 
roboty na co dzień. Małżeństwo to nie jest mierna wersja 
chrześcijańskiego życia. To jest pełnia! 

11.12 ŻONA 
Czuły dom nie musi być perfekcyjny. W czułym 
domu możesz potknąć się o klocki, nawet 
rzucone w pośpiechu skarpetki, ale człowiek 
jest w nim ważniejszy niż rzeczy.  
„Jak niewiasta – taki dom” Bł. Marcelina 
Darowska 
Bądź czuła dla siebie, męża, dzieci, dla Jezusa. 
Tak po prostu. Bez spinania się.  

12.12 ŻONA 
„Szczęśliwi małżonkowie nie są zazwyczaj ani mądrzejsi, 
ani bogatsi, ani bardziej przebiegli psychologicznie od 
innych. Jednak w codziennym życiu potrafią znaleźć 
sposób, który nie pozwala negatywnym myślom i 
emocjom wobec partnera (a takie występują w każdym 
związku) wziąć górę nad tymi pozytywnymi. Ich 
małżeństwo – jak to określam – jest inteligentne 
emocjonalnie”  
dr John Gottman 

13.12 ŻONA 
Ile razy myślałaś, aby się poddać? Przecież nawet łagodne mówienie 
mężowi o problemie lub tym, co ciebie rani nie przynosi efektu. W końcu 
zaczynasz milczeć i… gorzkniejesz od tego, co masz w środku. 
o. Dolindo Ruotolo: „Nie zniechęcaj się, gdy doznajesz przeciwności, ale 
uciekaj się do modlitwy i działaj. Są takie łaski, które wymagają czasu, 
zanim się je otrzyma. Oczekiwanie jest aktem miłosierdzia, ponieważ służy 
do podtrzymania duszy w ćwiczeniu modlitwy. Ty zatem bądź wytrwała i 
nie mów: „Nic nie otrzymuję, więc już się nie modlę!” Jeżeli w kotle, w 
którym ma się gotować, jeszcze się nie gotuje – co robisz? Gasisz 
płomień? Nie, zwiększasz go. Bądź wytrwała, a zostaniesz wysłuchana.” 

14.12 ŻONA 
„(…) w życiu małżeńskim zawsze są też 
problemy i kłótnie. To normalne i tak właśnie 
się dzieje, że małżonkowie kłócą się, podnoszą 
głos, ścierają się. A czasem nawet latają 
talerze. Ale nie przerażajcie się tym. Dam 
Wam radę: nie kładźcie się spać bez 
pogodzenia się.” 
Papież Franciszek 

15.12 ŻONA 
Pragniesz wspierającego męża? Ja tak, ale go nie 
znalazłam. Mój mąż się taki staje. Już się stał, a 
wiem, że będzie się taki stawał bardziej. Nie ma tu 
czarodziejskiej różdżki, łutu szczęścia, jednego na 
milion egzemplarza. Jest on – jego praca, jestem ja 
– moje wsparcie w tym stawaniu się. Stajemy się 
dla siebie. 
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16.12 ŻONA 
 
Spójrz, ile masz obowiązków. Zobacz, o ilu rzeczach musisz 
pamiętać.  
Kupić zeszyt. Zrobić zakupy. Odebrać paczkę. Zadzwonić do teścia, 
mamy, siostry...zlecić, przekazać, załatwić, donieść, utulić, poprosić, 
zapłacić. I tak w nieskończoność. 
Codziennie ogarniamy miliony spraw. Pamiętamy o szczegółach. O 
wielu zapominamy. Nasza codzienność to pasmo sukcesów i 
porażek, ale jest to DOBRA droga. I te sukcesy, i te porażki to dobra 
droga. Nie ma drogi "tylko-sukcesowej". Ta droga "sukcesowo-
porażkowa" jest taką, jaka powinna być. To waśnie ona nas 
kształtuje. 

 
17.12 ŻONA 
 
Bł. Marcelina Darowska na dziś: „Kto ma być 
pierwszy dla żony i matki: mąż - czy dziecko? 
Mąż pierwszy, dziecko drugie (...). Zdawałoby 
się, że dziecko bardziej jeszcze moje od męża - 
tymczasem inaczej, bo przy dziecku zastąpić 
się można, a przy mężu nikim.” 

 
18.12 ŻONA 
 
Czy zastanawiałaś się kiedyś dlaczego chcesz 
rozwijać swoje małżeństwo lub ogólnie rozwijać 
się? Po co tak naprawdę to robisz? Może inaczej: 
Co jest Twoim celem? 
"Celem rozwoju nie jest perfekcja, lecz miłość", 
tak piszą państwo Gajdowie. "Ważne, aby 
pamiętać, że sama motywacja do podjęcia rozwoju 
powinna wynikać z miłości, a więc: rozwijam się dla 
dobra innych, a nie tylko po to, aby zadowolić 
swoje ego. Pracując nad sobą, można nie 
zauważyć, że kręcimy się wokół siebie." 
Nie chciej tworzyć perfekcyjnego małżeństwa. W 
takim nie będzie szczęścia. Testuj, próbuj, ucz się 
na błędach. Kochaj. 
 

19.12 ŻONA 
Życie małżeńskie jest wspaniałe, jest świetne! I zawsze musimy go 
strzec, opiekować się dziećmi. Kilka razy mówiłem tutaj, na placu 
św. Piotra, że życiu małżeńskiemu pomagają trzy słowa. Nie wiem, 
czy pamiętacie te trzy słowa, które zawsze należy wypowiadać, 
które powinny być w domu: czy mogę?, dziękuję, przepraszam. Są 
to trzy magiczne słowa! Czy mogę? - żeby w życiu małżonków nie 
być nachalnym. Czy mogę, co Tobie się zdaje? Co o tym myślisz? 
Dziękuję: podziękowanie współmałżonkowi. Dziękuję za to, co dla 
mnie zrobiłeś, dziękuję za to. Chodzi o to piękno, gdy potrafimy 
podziękować. A ponieważ wszyscy popełniamy błędy jest też i to 
słowo, które jest nieco trudno powiedzieć, ale trzeba je 
wypowiedzieć : «Wybacz mi, proszę! Przepraszam»  
papież Franciszek 
 

20.12 ŻONA 
Nie szukaj wielkich rozwiązań. Naprawdę 
"małe rzeczy" działają genialnie. Przytul, 
uściskaj, pocałuj, podziękuj, doceń, pogłaszcz, 
smyrnij, szturchnij, uśmiechnij się, połaskocz, 
zostaw liścik, zatańcz. Zajmie Ci to krócej niż 
zalogowanie na Facebooku. Tyle na początek. 
Spróbuj i powtarzaj codziennie. Małżeństwo 
nie jest maszynką na żetony, w którą wrzucasz 
monetę i masz coś "kupionego". Czasami 
wrzucasz monety i nic nie dostajesz, a czasami 
dostajesz "na kreskę" - nic nie robisz, a 
dostajesz. 

21.12 ŻONA 
"Wspólne uprzejmości odgrywają dużą rolę w 
szczęśliwych małżeństwach. Ludzie, którzy długo 
trwają w małżeństwie są uprzejmi dla siebie. Nie 
chcą zranić uczuć drugiej osoby i nie pozwalają jej 
czuć się upokorzonym. Ludzie, którzy są w związku 
małżeńskim przez całe życie, są niezwykle mili dla 
siebie." Frank Pittman 
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22.12 ŻONA 
A miało być tak pięknie! To zdanie pojawia się w głowie każdego, 
kto jest w małżeństwie. Oczywiście prędzej czy później. Jedni 
przyznają się do tego głośno, inni nie są w tym temacie wylewni. Ta 
chwila zwątpienia to jednak oznaka, że doszliśmy do pewnego 
progu bólu, który przestaje być ozdabiany uśmiechem. Oto zaczęła 
się operacja ratująca nam życie, ale już bez znieczulenia. 
Ten moment może okazać się trampoliną, która pomoże nam 
wskakiwać na kolejne poziomy miłości, ale też łopatą do kopania 
dołu, w którym pogrzebiemy swoje małżeństwo. Wynik końcowy 
zależy od nas samych – od żony i od męża, czy po prostu 
przyjmiemy świadomie trud i ból oczyszczenia. 

 
23.12 ŻONA 
Nie stawiać na podium trosk, męża, pracy, 
niepokoju, a Jezusa. „Twoja rodzina będzie 
kwitnąć”.  
o. Dolindo (słowa Jezusa): „Nie zniechęcaj się 
(…). Pokonasz nawet srogość męża, ale 
potrzeba ci wiele cierpliwości, wiele modlitwy 
i wiele miłości. Potrzebujesz dla niego kawy 
słodkiej i gorzkiej, i musisz tak postępować, by 
doceniał w tobie piękno cnoty. Odrzuć 
niepokój. Ja zacznę królować w twoim domu, 
kiedy będę mógł powiedzieć, że króluję w 
tobie. Kochaj Mnie i pocieszaj Mnie: a twoja 
rodzina będzie kwitnąć.” 

24.12 ŻONA 
– Jezu, co Ty o mnie myślisz? 
– Kocham Cię. („Świadectwo, A. Lenczewska) 
 
Jezus odpowiedział dwa słowa: Kocham Cię. 
Właśnie to Jezus myśli o Tobie. Nie bój się. Jezus 
widzi Twoje życie i nadal mówi Ci „kocham Cię”. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by się do Niego 
zbliżyć. Przez spowiedź, modlitwę, adorację, 
szukanie Go w codzienności, w znakach zapytania. 
On po prostu Cię kocha. 
 
A dziś się rodzi. Nie bój się Go przywitać i być przy 
Nim. On narodził się dla Ciebie. 
 

Bliskich Świąt! Marlena i Łukasz Paliwodowie 

 

MĄŻ 

1.12 MĄŻ – na 8 dni wracamy do przysięgi małżeńskiej (jakby 
to było dziś) 
W całym stosie listów miłosnych, jakie zakochani narzeczeni 
sobie wysyłają, ten wypowiedziany publicznie przed bliskimi 
i przed Bogiem, jest najpiękniejszy. 
Ja, ta, którą poznałeś i której zaufałeś. Ja – kobieta, która 
Ciebie pokochała i zamarzyła, by swoim kruchym życiem 
przytulić się do Twojego kruchego życia. Stoję przed Tobą i z 
drżeniem, radością, szybszym biciem serca, patrząc w Twoje 
oczy, mówię słowa: biorę Ciebie za męża, sprawiając tym 
samym, że stajesz się moim mężem. 
 
 
 

2.12 MĄŻ 
Ślubuję Ci. Podejmuję nieodwołalną decyzję bycia z 
Tobą. Decyduję się, by złożyć przysięgę. Robię to 
uroczyście, bez pośpiechu, w pięknym otoczeniu 
bliskich, przyjaciół, krewnych i Boga, by pokazać Ci, 
że jesteś dla mnie wyjątkowa. Nikt inny liczyć się dla 
mnie jak Ty nie będzie. Oto teraz czynię Ciebie, mój 
jedyny, najważniejszą osobą mojego życia. Każde 
słowo wypowiadane teraz, to znak, że chcę z Tobą 
budować moją przyszłość. 

3.12 MĄŻ 
Ślubuję Ci miłość. Nie zakochanie, wieczne patrzenie 
sobie w oczy, namiętność, ale miłość – trwanie przy 
Tobie moją decyzją. Nawet kiedy będziesz się pieklić, 
że kruszę jedzeniem w łóżku. Nawet, kiedy będziemy 
mieli ochotę na siebie krzyczeć czy płakać tylko, będę 
Cię kochała. Kocham to, kim jesteś, a nie tylko to, 
jaki jesteś. Kocham w Tobie to, że oto teraz stajesz 
się moim mężem, że za chwilę powiem: to mój mąż. 
Mój jedyny. 
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4.12 MĄŻ 
Ślubuję Ci wierność. Ślubuję Ci to, że będę obok Ciebie, 
razem z Tobą. Będę Ci wierna nie tylko fizycznie, ale także 
duchowo, mentalnie, emocjonalnie. Będę zawsze z Tobą, po 
Twojej stronie. Mogę się z Tobą nie zgadzać, ale pozostanę 
wierna Tobie, a nie światu, rodzinie czy komukolwiek, kto 
mógłby lub chciałby nas rozdzielić. Chcę być Ci wierna myślą 
– by nie robić z myśli poligonu przeciwko Tobie, nie 
rozmyślać o innych ze szkodą dla Ciebie i naszej miłości. Chcę 
być Ci wierna słowem – mówić Tobie wszystko to, co 
miałoby być moją tylko tajemnicą. By moja mowa budowała 
nas, a nie rujnowała. Chcę być Ci wierna czynem – niech 
moje dłonie będą gotowe na niesienie Tobie pomocy, 
wsparcia, podawanie Tobie pierwszej bułki przy śniadaniu. 
 

 
5.12 MĄŻ 
Ślubuję Ci uczciwość małżeńską. Ślubuję Ci 
szczerość. Odrzucam kłamstwo, ukrywanie przed 
Tobą faktów i zdarzeń. Nie będę Cię oszukiwać. 
Znając Ciebie dogłębnie, nie wykorzystam tej wiedzy 
przeciw Tobie. 

 
6.12 MĄŻ 
Ślubuję Ci, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Nie 
martw się, zawsze będę o Ciebie walczyć. Zawsze 
będziesz moim Ukochanym. Zawsze będziesz moim 
Jedynym. Nie chcę znać słów i czynów rozłamu. Kres 
temu, co teraz ślubuję, niech położy tylko śmierć. 

 
7.12 MĄŻ 
Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy 
Jedyny i wszyscy Święci. Jestem słaba. Wszystkie te słowa 
wypowiadam przed Panem Bogiem i całym Niebem. Proszę 
Pana, by pomógł mi trwać w decyzji kochania Ciebie, mojego 
bycia obok Ciebie, z Tobą i dla Ciebie. Licząc tylko na własne 
siły nie dałabym rady, ale we wsparciu Boga, który jest 
dobry, miłosierny i łaskawy upatruję siły. 

 
8.12 MĄŻ 
Nawet tam, gdzie ja okażę słabość, tam Trójjedyny 
Bóg mnie wesprze. Staję przez Bogiem, składając tę 
przysięgę, byśmy nasze małżeństwo budowali na 
Bogu. Chcę codziennie budować z Tobą nasze 
wspólne życie na Bogu, klękać z Tobą do modlitwy i 
patrzeć na Boga, uwielbiać Go i dziękować Mu za 
Ciebie. Małżeństwo to tajemnica wielka, ale ufam 
Temu, który je stworzył i pobłogosławił. 
 
<proś dziś Pana o wsparcie! Nie patrz na swoje 
błędy. Patrz na błogosławieństwo, jakim jest Twoje 
małżeństwo> 
 
 
 

 
9.12 MĄŻ 
„Jesteśmy w drodze. Nikt nie jest już u mety. Ani ja, 
ani ty. Wciąż musimy dążyć, nieustannie przeć 
naprzód. Bycie NIE-przeciętnym oznacza: walczyć o 
swoją czystość, angażować się w relacje miłości, być 
oddanym i gotowym na poświęcenia, szukać 
pojednania i wyciągać dłoń w geście przebaczenia, 
kształtować swój charakter i dyscyplinę”. Michał 
Piekara 
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10.12 MĄŻ 
Nie doceniamy tego, że to codzienność małżeńska jest drogą 
do świętości, a proste obowiązki, jakie wypełniamy zgodnie z 
naszym powołaniem, prowadzą nas do tego celu. 
Czytaj dziecku bajki, opłacaj rachunki, przytulaj ukochaną 
osobę, gotuj i… bądź święty! Jesteś w małżeństwie. Robisz 
kawał dobrej roboty na co dzień. Małżeństwo to nie jest 
mierna wersja chrześcijańskiego życia. To jest pełnia! 

11.12 MĄŻ 
„Ludzkie siły są również rozbite ciągłym zmęczeniem, 
którego źródłem jest nie tyle przepracowanie (co tak 
często z upodobaniem podkreślamy), ile raczej 
ciągłe napięcia psychiczne spowodowane 
nierozwiązanymi konfliktami wewnętrznymi. Męczą 
nas i rozbijają wewnętrznie nierozwiązane ambicje, 
poczucie krzywdy, poczucie winy, lęki o siebie i swoją 
przyszłość, skłócenie z innymi, przewrażliwienie na 
swoim punkcie” o. Józef Augustyn 
Pomyśl, co Cię męczy. Co możesz z tym zrobić, by 
odzyskać spokój? 
  

12.12 MĄŻ 
„Szczęśliwi małżonkowie nie są zazwyczaj ani 
mądrzejsi, ani bogatsi, ani bardziej przebiegli 
psychologicznie od innych. Jednak w codziennym 
życiu potrafią znaleźć sposób, który nie pozwala 
negatywnym myślom i emocjom wobec partnera (a 
takie występują w każdym związku) wziąć górę nad 
tymi pozytywnymi. Ich małżeństwo – jak to 
określam – jest inteligentne emocjonalnie”  
dr John Gottman 

 
 
13.12 MĄŻ 
Ile razy myślałeś, aby się poddać? Przecież nawet łagodne 
mówienie żonie o problemie lub tym, co ciebie rani nie 
przynosi efektu. W końcu zaczynasz milczeć i… gorzkniejesz 
od tego, co masz w środku. 
o. Dolindo Ruotolo: „Nie zniechęcaj się, gdy doznajesz 
przeciwności, ale uciekaj się do modlitwy i działaj. Są takie 
łaski, które wymagają czasu, zanim się je otrzyma. 
Oczekiwanie jest aktem miłosierdzia, ponieważ służy do 
podtrzymania duszy w ćwiczeniu modlitwy. Ty zatem bądź 
wytrwały i nie mów: „Nic nie otrzymuję, więc już się nie 
modlę!” Jeżeli w kotle, w którym ma się gotować, jeszcze się 
nie gotuje – co robisz? Gasisz płomień? Nie, zwiększasz go. 
Bądź wytrwały, a zostaniesz wysłuchany.” 
 
 

 
 
 
 
14.12 MĄŻ 
„(…) w życiu małżeńskim zawsze są też problemy i 
kłótnie. To normalne i tak właśnie się dzieje, że 
małżonkowie kłócą się, podnoszą głos, ścierają się. A 
czasem nawet latają talerze. Ale nie przerażajcie się 
tym. Dam Wam radę: nie kładźcie się spać bez 
pogodzenia się.” 
Papież Franciszek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15.12 MĄŻ 
„To trudne dla mężczyzny, że wygrywa przez 
porażkę. Porażki typu nie przeskoczyć przez skrzynie, 
zsikać się, te porażki dotkliwie bolą, wręcz umiera 
część serca, ale robi się mocniejszy. Każdy 
mężczyzna, zna się na tyle na ile się sprawdzi. W 
interesie kobiety jest to, żeby mężczyzna był 
mężczyzną. On musi się przewrócić, pokłócić, facet 
ma być zadziorny, odważny. Prawdziwy bohater 
musi być też pokorny. Musi umieć wycofać armię, 
żeby potem pójść do przodu” 
Ks. Piotr Pawlukiewicz 
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16.12 MĄŻ 
Spójrz, ile masz obowiązków. Zobacz, o ilu rzeczach musisz 
pamiętać.  
Naprawić samochód. Zrobić zakupy. Odebrać paczkę. 
Zawieźć dokumenty...zlecić, przekazać, załatwić, donieść, 
utulić, poprosić, zapłacić. I tak w nieskończoność. 
Codziennie ogarniamy miliony spraw. Pamiętamy o 
szczegółach. O wielu zapominamy. Nasza codzienność to 
pasmo sukcesów i porażek, ale jest to DOBRA droga. I te 
sukcesy, i te porażki to dobra droga. Nie ma drogi "tylko-
sukcesowej". Ta droga "sukcesowo-porażkowa" jest taką, 
jaka powinna być. To waśnie ona nas kształtuje. 

 
 
17.12 MĄŻ 
Jesteś dla niej ważny. Może często Ci tego nie mówi, 
ale myśli o Tobie, chce, abyś był blisko. Potrzebuje 
Twojego wsparcia i rozmowy. Lubi Ciebie słuchać. 
Gdy wracasz do domu, szuka kontaktu z Tobą 
(czasami niewidocznie). Nie jesteś sam. Jest ona. Dar 
dla Ciebie z nieba.  
 

18.12 MĄŻ 
Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego chcesz 
rozwijać swoje małżeństwo lub ogólnie rozwijać się? 
Po co tak naprawdę to robisz? Może inaczej: Co jest 
Twoim celem? 
"Celem rozwoju nie jest perfekcja, lecz miłość", tak 
piszą państwo Gajdowie. "Ważne, aby pamiętać, że 
sama motywacja do podjęcia rozwoju powinna 
wynikać z miłości, a więc: rozwijam się dla dobra 
innych, a nie tylko po to, aby zadowolić swoje ego. 
Pracując nad sobą, można nie zauważyć, że kręcimy 
się wokół siebie." 
Nie chciej tworzyć perfekcyjnego małżeństwa. W 
takim nie będzie szczęścia. Testuj, próbuj, ucz się na 
błędach. Kochaj. 

 
 
 
 
 
19.12 MĄŻ 
"Wspólne uprzejmości odgrywają dużą rolę w szczęśliwych 
małżeństwach. Ludzie, którzy długo trwają w małżeństwie są 
uprzejmi dla siebie. Nie chcą zranić uczuć drugiej osoby i nie 
pozwalają jej czuć się upokorzonym. Ludzie, którzy są w 
związku małżeńskim przez całe życie, są niezwykle mili dla 
siebie." Frank Pittman 

 
20.12 MĄŻ 
Nie szukaj wielkich rozwiązań. Naprawdę "małe 
rzeczy" działają genialnie. Przytul, uściskaj, pocałuj, 
podziękuj, doceń, pogłaszcz, smyrnij, szturchnij, 
uśmiechnij się, połaskocz, zostaw liścik, zatańcz. 
Zajmie Ci to krócej niż zalogowanie na Facebooku. 
Tyle na początek. Spróbuj i powtarzaj codziennie. 
Małżeństwo nie jest maszynką na żetony, w którą 
wrzucasz monetę i masz coś "kupionego". Czasami 
wrzucasz monety i nic nie dostajesz, a czasami 
dostajesz "na kreskę" - nic nie robisz, a dostajesz. 

 
21.12 MĄŻ 
Życie małżeńskie jest wspaniałe, jest świetne! 
I zawsze musimy go strzec, opiekować się dziećmi. 
Kilka razy mówiłem tutaj, na placu św. Piotra, że 
życiu małżeńskiemu pomagają trzy słowa. Nie wiem, 
czy pamiętacie te trzy słowa, które zawsze należy 
wypowiadać, które powinny być w domu: czy 
mogę?, dziękuję, przepraszam. Są to trzy magiczne 
słowa! Czy mogę? - żeby w życiu małżonków nie być 
nachalnym. Czy mogę, co Tobie się zdaje? Co o tym 
myślisz? Dziękuję: podziękowanie współmałżonkowi. 
Dziękuję za to, co dla mnie zrobiłeś, dziękuję za to. 
Chodzi o to piękno, gdy potrafimy podziękować. A 
ponieważ wszyscy popełniamy błędy jest też i to 
słowo, które jest nieco trudno powiedzieć, ale trzeba 
je wypowiedzieć : «Wybacz mi, proszę! 
Przepraszam» papież Franciszek 
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22.12 MĄŻ 
A miało być tak pięknie! To zdanie pojawia się w głowie 
każdego, kto jest w małżeństwie. Oczywiście prędzej czy 
później. Jedni przyznają się do tego głośno, inni nie są w tym 
temacie wylewni. Ta chwila zwątpienia to jednak oznaka, że 
doszliśmy do pewnego progu bólu, który przestaje być 
ozdabiany uśmiechem. Oto zaczęła się operacja ratująca 
nam życie, ale już bez znieczulenia. 
Ten moment może okazać się trampoliną, która pomoże 
nam wskakiwać na kolejne poziomy miłości, ale też łopatą do 
kopania dołu, w którym pogrzebiemy swoje małżeństwo. 
Wynik końcowy zależy od nas samych – od żony i od męża, 
czy po prostu przyjmiemy świadomie trud i ból oczyszczenia. 

23.12 MĄŻ 
„Małżeństwo jest rwącym strumieniem, którym 
posługuje się Bóg, by nas ukształtować i uczynić 
bardziej kochającymi.” 
Stasi i John Elredge 

24.12 MĄŻ 
– Jezu, co Ty o mnie myślisz? 
– Kocham Cię. („Świadectwo, A. Lenczewska) 
 
Jezus odpowiedział dwa słowa: Kocham Cię. Właśnie 
to Jezus myśli o Tobie. Nie bój się. Jezus widzi Twoje 
życie i nadal mówi Ci „kocham Cię”. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, by się do Niego zbliżyć. Przez 
spowiedź, modlitwę, adorację, szukanie Go w 
codzienności, w znakach zapytania. On po prostu Cię 
kocha. 
 
A dziś się rodzi. Nie bój się Go przywitać i być przy 
Nim. On narodził się dla Ciebie. 
 

Bliskich Świąt! Bliskich Świąt! Marlena i Łukasz 
Paliwodowie 

 


