
Dziękujemy wszystkim małżeństwom, które zafundowały sobie romantyczny weekend 

ze  swoim  małżonkiem  i  wzięły  udział  w  dniach  skupienia  dotyczących  komunikacji 

małżeńskiej,  które odbyły się 3-4 marca w Kościele Bożego Ciała w Elblągu. Dziękujemy 

księdzu Adamowi Skrzyńskiemu za to, że odpowiedział nam „tak” i przybliżył zagadnienia 

jasnego  wypowiadania  się,  konfliktu,  umiejętności  dialogu.  W  sposób  prosty  i  czytelny 

opowiadał  o  sprawach  tak  ważnych  w  małżeństwie  i  towarzyszył  nam  przez  ten  czas. 

Dziękujemy Ani i Wiesiowi Strelczuk z Chełmna za ich posługę i świadectwo swojego życia, 

którym ubogacali wszystkich uczestników. Niech owoce tych dni w was trwają i umacniają 

wasze małżeństwa w drodze do świętości. 

Ania i Marcin Bukowscy

3-4 marca w Elblągu odbyły się "Dni skupienia" których tematem była "komunikacja 

w  małżeństwie".  W tym  roku  będziemy  świętowali  31  rocznicę  ślubu.  Wydawać  by  się 

mogło, że przez tyle lat to już powiedzieliśmy sobie wszystko, a rozmowy nie potrzebujemy 

się już uczyć. Ale my uczymy się siebie cały czas. W dniu naszego ślubu zaprosiliśmy do 

naszego życia Jezusa. To zaproszenie musi być ciągle ponawiane. Bezcenne jest więc nasze 

wspólne uczestnictwo w Eucharystii. Czerpiemy z niej moc, aby trwać razem w codzienności. 

Tylko wtedy udaje nam się pokonać własny egoizm i uczyć  się miłości od Jezusa. Źródłem 

nieporozumień i  cierpień  w małżeństwie  są  różnice  między mężczyzną i  kobietą.  Aby to 

zrozumieć potrzebna jest łaska Boża i wiedza. 

Tu  pragniemy  podziękować  za  wspaniałe  konferencje  ks.  Adamowi  i  małżonkom 

Anieli  i  Wiesławowi.  Aby  wzrastać  w  małżeństwie  trzeba  nauczyć  się  wybaczać-  aby 

wybaczyć  –  trzeba  zrozumieć  –  żeby  zrozumieć  –  trzeba  rozmawiać.  Nadmiar  spraw 

codziennych, zmartwień i pracy powoduje oddalanie się małżonków od siebie. Zaniedbane 

relacje rodzą nieporozumienia i zranienia. Nie wolno uciekać od dialogu, bo tylko życie w 

prawdzie daje wzrost. 

Dni  skupienia  to  działanie  Ducha  Św.,  osobiste  spotkanie  z  Jezusem  (namiot 

spotkania)  i  małżonkowie  otwarci  na  budowanie  własnych  relacji.  Jezus  ofiarowuje  nam 

bardzo wiele, gdy mu na to pozwolimy. Na zakończenie tych małych rekolekcji odnowiliśmy 

przysięgę małżeńską.  Jezus nam błogosławił  przez ręce ks.  Adama. Do domu wróciliśmy 

odnowieni, umocnieni i radośni. Na koniec chcemy podziękować za cichą i oddaną służbę 

Ani i Marcinowi.      

Halina i Mirosław



Nasze uczestnictwo w dniach skupienia to ogromny dar od Pana Boga. Dużo się w 

naszym  życiu  ostatnio  dzieje,  jesteśmy  bardzo  zabiegani  i  zapracowani.  Czas  spędzony 

wspólnie  był  dla  nas  kolejnym  krokiem  do  przodu.  Mimo,  iż  treści  omawiane  podczas 

konferencji  były nam dobrze znane, to okazało się, że tak dużo jeszcze musimy nad sobą 

pracować.  Trzeba  się  uczyć  odkrywać  siebie  na  nowo  każdego  dnia.  Kolejny  raz 

uświadomiliśmy sobie jak ważna jest komunikacja w małżeństwie. Warunkiem dobrej relacji 

jest przede wszystkim dialog małżeński, który wiąże się również z umiejętnością cierpliwego 

słuchania siebie nawzajem. Wciąż musimy pracować nad sobą, by stawać się lepszymi. Tak 

często  zauważamy  drzazgę  w  oku  współmałżonka,  a  belki  w  swoim  oku  nie  widzimy. 

Przecież Pan kocha bardziej pokornych niż tych co mają rację. 

Czas tych krótkich rekolekcji pozwolił nam uporządkować pewne sprawy, które się w 

ostatnim  czasie  nagromadziły.  Dni  skupienia  były  dla  nas  czasem ukojenia,  zrozumienia 

współmałżonka i co najważniejsze wzajemnego przebaczenia. Znów „idziemy” do przodu a 

co najważniejsze, nie oglądamy się za siebie, za co Chwała Panu.

                                                          Ania i Tomek 

Ucieszyłam  się  z  możliwości  wzięcia  udziału  w  dniach  skupienia  na  temat 

komunikacji w małżeństwie w Elblągu organizowanych przez Anię i Marcina Bukowskich, a 

prowadzonych przez Anię (Anielę) i Wiesia Strelczuk.

Miałam (JA) swój plan: poznać techniki komunikacji, tak aby coraz lepiej dogadywać się z 

mężem, coraz lepiej go poznać jako mężczyznę, zauważyć i docenić różnice między naszymi 

płciami,  itd.  Natomiast  PAN  BÓG  miał  wobec  mnie  trochę  inne  zamiary.

Jako „zazdrosny” Bóg, bardzo mnie kochający (cały czas pobrzmiewały mi słowa jednej ze 

śpiewanych tu piosenek: „Bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak 

Szeol”) upomniał się o relację moją w stosunku do Niego.

Najpierw była „pustynia”, w tym wydaniu było to zobojętnienie na to co się wokół 

mnie działo, mimo radości bycia we wspólnocie, mimo ciekawych wypowiedzi uczestników, 

nie czułam nic, umysł  miałam trochę otępiały. Namiot spotkania też na początku był trudny. 

Starałam się trwać na nim, a potem pomyślałam, że skoro to jest  spotkanie z Bogiem, to 

dlaczego nie miałby być to dialog. „Zaryzykuję”, zadam Panu Bogu pytanie, a jeśli Mu się 

spodoba,  to  da  mi  odpowiedź,  jak  nie,  to  trudno,  może  innym  razem,  w  innych 

okolicznościach, w końcu to On jest moim Panem i może czynić co chce. Zadałam pytanie:

„Gdzie w moim życiu daję miejsce diabłu?”



 Na mszy św. , po cichu w sercu, dokonałam aktu całkowitego zawierzenia siebie i 

całego życia Panu Jezusowi. Wtedy Pan Jezus pokazał mi mój grzech, co oddala mnie od 

Niego. Nie tylko mi pokazał, ale rozwiązał mój problem, tak wspaniałomyślnie jak tylko On 

to potrafi. Wtedy orzeźwiona Jego miłością mogłam otworzyć się na wszystko co działo się w 

tym czasie – dialog małżeński, spotkania w kręgu, konferencje.

Pan Bóg na ten krótki,  ale piękny okres dwóch dni postawił mi na drodze ludzi z 

różnym doświadczeniem życiowym, niekiedy przeżywających trudności i dzielących się nimi. 

Panu  Bogu  dziękuję  za  nich  wszystkich,  gdyż  to  co  niektórzy  z  nich  przeżywali  było 

odpowiedzią na wcześniejsze pytania, co ma być ważne w moim życiu, czy warto się temu 

poświęcić, czy Pan Bóg nie wysłuchuje moich modlitw, czy po prostu ma teraz inne plany 

wobec mnie.

Chwała Panu za wszystko co mi uczynił i za wszystkich, których tu spotkałam!

Magdalena i Piotr z Elbląga

Dni Skupienia, które odbyły  się w dniach 3-4.03.2012r. w Kościele Bożego Ciała w 

Elblągu były dla nas kolejnym błogosławieństwem od Boga.

Tematem Dni Skupienia była „Komunikacja małżeńska.”  W tym roku formacyjnym 

tematem naszej pracy rocznej w kręgu jest „Komunikacja w małżeństwie.” Dni Skupienia 

miały być kontynuacją i rozwinięciem tego tematu. Czuliśmy się w obowiązku uczestniczenia 

w nich, gdyż jesteśmy również animatorami. Dzień przed, jak również w dniu rozpoczęcia 

tych „rekolekcji”, w naszym małżeństwie miało miejsce ostre spięcie. Kolejny weekend my – 

rodzice,  wychodzimy zostawiając  dzieci  same w domu.  Marudzenie  dzieci,  zmęczenie  po 

tygodniu intensywnej pracy i działanie „złego” zrobiły swoje. Wyszliśmy z domu nadąsani.

Początek był trudny. Siedzieliśmy spięci,  podenerwowani i słuchaliśmy pary prowadzącej, 

która mówiła nam rzeczy, o których my doskonale wiedzieliśmy. Uderzyły nas jednak słowa 

księdza Adama: „Jeśli pomyśleliście sobie, że Wy to wszystko już wiecie, że są to rzeczy dla 

Was oczywiste – to jesteście szczęściarzami, jesteście na dobrej drodze, w dobrym kierunku 

podążacie.” Wtedy nastąpiło olśnienie – niby rzeczy oczywiste, a jednak zaprzestaliśmy je 

stosować  w  naszym  małżeństwie.  Działanie  Ducha  Św.  otwierało  nasze  serca.  Pan  Bóg 

niewątpliwie  doskonale  posłużył  się  parą  prowadzącą  jak  i  księdzem  Adamem,  którzy 

wskazali  nam  proste,  oczywiste  wskazówki  jak  powinna  wyglądać  komunikacja  w 

małżeństwie, a nie np. monolog jednego z małżonków.



W trakcie  tych  rekolekcji  przeżyliśmy również  dialog  małżeński  (  nawet  dwa ). 

Tematy, które poruszyliśmy podczas dialogu, tak nam się rozwinęły, że wręcz było nam mało, 

żal było kończyć rozmowę. Owoce tych dialogów już zaczynamy zbierać.

I  oczywiście  moment,  który  najbardziej  przeżyliśmy,  to  odnowienie  przyrzeczeń 

małżeńskich w obecności naszych dzieci, na niedzielnej Mszy Św. To było niesamowite – 

wypowiadać świadomie słowa przysięgi małżeńskiej, mając za świadków własne dzieci, które 

promieniały z radości. Bardzo nas to wzruszyło.

Zauważyłam, że w ten weekend pomimo godzin spędzonych na Dniach Skupienia, 

czułam się bardziej wypoczęta niż spędzając go w domu na cotygodniowych obowiązkach 

domowych  czyli  sprzątaniu  mieszkania,  itp.  W  niedzielę  nawet  udało  nam  się  zaprosić 

rodziców z obojga stron na wspólnie z mężem przygotowany obiad. To niesamowite.  

Pokonując  wszelkie  trudności  i  niechęci,  zyskaliśmy tak  wiele.  Pan  Bóg dał  nam 

szansę  przyjrzeć  się  naszemu  małżeństwu,  oczyścić  je.  Obdarzył  nas  Swoim 

błogosławieństwem. Chwała Panu.

Monika i Paweł


