Nie będziesz miał bogów
Krucjata modlitw w intencji
małŜeństw zagroŜonych rozbiciem
W ostatnich latach w Polsce nasila się zjawisko rozpadu wielu związków małŜeńskich, na
co wskazuje ciągły wzrost liczby rozwodów szczególnie w ostatnich latach. Negatywne
skutki tego zjawiska dotykają nie tylko rozwiedzionych małŜonków, ale takŜe ich dzieci,
które boleśnie doświadczają rozpadu swojej rodziny oraz utraty bliskiej więzi z jednym z
rodziców. Jest więc nagląca potrzeba przeciwdziałania temu procesowi oraz pomocy
zagroŜonym rozbiciem związków małŜeńskich.
W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zrodził się pomysł modlitwy w intencji małŜeństw
zagroŜonych rozbiciem. Jej inicjatorem jest osoba świecka osobiście dotknięta tragedią
rozpadu swojego małŜeństwa. Zaproponowała ona podjęcie krucjaty modlitw w intencji
małŜeństw zagroŜonych rozbiciem na wzór istniejącej juŜ w Kościele i przynoszącej wiele
dobrych owoców Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Inicjatywa zyskała akceptację
miejscowego księdza biskupa. Opracowano więc deklarację krucjaty zawierającą specjalną
modlitwę (jej autorem jest Mieczysław Guzewicz i ks. bp Paweł Socha) oraz zezwolono na jej
popularyzację w lokalnym Kościele.
Odrodzenie miłości w małŜeństwie wymaga szczerego spojrzenia wstecz, zauwaŜenia
swoich błędów i grzechów oraz rozmiarów zranień, jakich doświadczyła cała rodzina.
Przyznanie się do błędów, słabości i swoich ograniczeń prowadzi do przeproszenia oraz
przebaczenia sobie nawzajem, co jest oczyszczające, i dzięki temu małŜonkowie próbują
spojrzeć na siebie w prawdzie - „Prawda ich wyzwoli". WaŜna będzie dalej rozmowa
małŜeńska, w której mąŜ i Ŝona uzgodnią, jak dalej będą Ŝyć, aby okazywać sobie miłość,
wierność i uczciwość małŜeńską, co ślubowali wcześniej zapraszając do swojego małŜeństwa
Jezusa Chrystusa. WaŜne jest, aby zrozumieli oni, Ŝe Bóg zawsze jest gotów im we
wszystkim pomóc, a szczególnie pochyla się nad tymi, którzy się źle mają. Nie moŜna teŜ
zapominać, Ŝe mimo kryzysu, który przeŜywają, Bóg nadal kaŜde z nich bezgranicznie kocha.
To On jest prawdziwym wzorem miłości, poniewaŜ nigdy swojej miłości wobec człowieka
nie wycofuje.
Okazało się, Ŝe inicjatywa ta spotyka się z zaskakująco pozytywnym odbiorem u wiernych.
W krótkim czasie wiele osób zadeklarowało chęć podjęcia modlitwy w intencji ratowania
zagroŜonych rozbiciem małŜeństw. Krucjata zaczyna nabierać charakteru ogólnopolskiego.
Osoba, która włącza się do modlitwy za wybrane małŜeństwo, zobowiązuje się przez pół
roku do: - 1. Codziennego odmawiania modlitwy w intencji małŜeństwa zagroŜonego
rozbiciem (podana w kąciku Modlitwy); - 2. Codziennego odmawiania jednego dziesiątka
róŜańca; - 3. Częstej Komunii św. ofiarowanej w intencji małŜeństwa zagroŜonego rozbiciem;
- 4. Dodatkowej, dobrowolnej ofiary.
Podjęcie modlitwy za małŜeństwo zagroŜone rozbiciem:
pogłębia wiarę i nadzieję,
daje radość ze współdziałania z Bogiem dla dobra konkretnego małŜeństwa,
pogłębia ducha systematycznej modlitwy,
umacnia Ŝycie BoŜe,
daje radość z włączenia się w dzieło zbawcze Jezusa,
wzmacnia wiarę w miłosierną miłość Boga,
umacnia cierpliwość,
daje poczucie odpowiedzialności za zagroŜone małŜeństwo,

pogłębia wraŜliwości na krzywdę i zło,
daje umiejętność bycia bezstronnym i obiektywnym.
Odpowiedzialnym za krucjatę z ramienia Kurii został diecezjalny duszpasterz rodzin - ks.
Dariusz Orłowski, Pl. Powstańców Wielkopolskich 1, 65-075 Zielona Góra, tel.: 068/
4512330, fax:068/ 4512331.
P.S Krucjatę moŜna podjąć równieŜ za małŜeństwa, które są juŜ w rozpadzie o łaskę powrotu
do jedności.

