
N ierozerwal noSc mal2enstwa
Kifkadziesi4t os6b wziglo udzial w rekolekcjach dla par 2yj4cych
w zwi4zkach niesakramentalnych, kt6re odbywaly sig w ko6ciele
ojc6w jezuit6w w Bydgoszczy. Od kilku lat dziala przy tej Swi4tyni
duszpasterstwo specjalistyczne dla tego typu zwiqzk6w.

Te0oroczne nauki olosil oiciec Mieczvslaw
I Lusiak SJ.

Jasna nauka KoSciofa
Rozwa2ania byly oparte na adhortacji apostol-
skiel Jana Pawla ll 0 zadaniach rodziny chrze-
Scijaiskiej w Swiecie wspdlczesnym,,Familia-
ris Consortio" z 1991 roku. - Pragniemy, by te (
osoby wyzwolily siQ z poczucia. 2e sq niechcia- E
ne w Kosciele. Ludzie zyjqcy w zwiqzkach nie- fi
sakramentalnych mogq otrzymai od Kosciola :
takq samq pomoc, jak kazdy inny wierny'po-
wiedzial rekolekcjo nista. Zak0nnik podkreSlil, 2e
du2astratA jestjednakniemoZnoSi korzyslania
z Komunii Swiqlej oraz brak rozgrzeszenia przy
sakramencie pojednania. -Tu siQ nic nie zmienia
w nauce KoSciola, gdychodzio nier0zerwalnosd
malzenstwa - dodal.
oiciec lvlieczyslaw Lusiak uwaia.2e pomimo
mniejszej liczby rozwodOw w 2008 r0ku w Pol-
sce mamy do czynienia z plaga rozpadow mal-
2eistw Dotykajq one czqsto 0s0by wierz4ce,
Kdre czujAwiQZz KoSciolem. - Ciludzie zaczy-
najq prze2ywac trudnA sytuacjq, jakAjest wejScie
w ponowny zwiqzek po rozpadzie pierwszego
sakramenlalnego mal2eistwa. 0tym, 2e istnieiq
rozwody, sam dowiedziatem siQ, malqc czterna-

Spolkanie w czasie r€kolelcji

Scie lat, zlilmu telewizyjnego. 0becnie wyglAda
lo zupelnie inaczej. Jestesmy wrQczSwiadkami
promocji rozwoddw - dodal.
Zdaniem jezuity przyczyny duzej liczby rozpaddw
malze|istw naleZy upatrywae przede wszystkim
w niewlasciwym przygotowaniu ludzido zawaF
ciatak szczegdlnego sakramentu. - WiQkszosd
osob, ktdre staja przy oitarzu, iest niedojrzala.
Nie potrafiq tak naprawdQ podj4e decyzji o nie-
rozerwalnoSci zwiqzku. CzQsto powodem Slubu
staje siQ dziecko. Dochodzi do wspdlzycia, ciq-
2y i my6li o Slubie w kosciele. EfeKem sA liczne
rozpady po dwdch. trzech latach od zawarcia
sakramentu - stwierdzil.

Krzyk serca
W rekolekcjach uczestniczyli Ewa i Jerzy
Rynkowscy. oboje zyjq w zwiqzku nie-
sakramentalnym 0d ponad dwudziestu
lat. - Trafilismy tutai przez przypadek.

Pewnego dnia mq2 powiedzial mi, 2e
widzial ogloszenie o takich rekolek-
cJach. Zapytal, czy sp16bujeml zq0dzi-
lam siq. Z drugiei strony czulam obawQ
izdenerwowanie - 0p0wiada pani Ewa.
Wedlug niej jednym z piqkniejszych
przezye bylo przyjQcie duchowej k0-
munii. - Nie mozemy przyjAi Komunii
SwiQtej ani otrzymai rozgrzeszenia. Te
spotkania w malym stopniu t0 rekom-
pensuja - dodala.
obecnie toczy siQ proces pani Ewy
o stwierdzenie niewaZnoSci matienstwa.

Jak dodaje mA2, duszpasterstwo zwiazkdw
niesakramentalnych pozw0lilo,,wykrzyczeC b6l" pa-
nujacy w sercu. - Kiedy 22latatemu, zawieralismy
zwiAzek malzenski cywilny, zastanawialem siq, jak
to bqdzie z Komuniq SwiqtA i spowiedziA. [4il06d
byla tak wielka, wiQc mySlelismy, 2e to wszystk0
przezwyciQzy. P0 latach zaczQlismy jednak cruc we-
wnQtrznA pustkQ. Tu spotkaliSmy os0by, ktOre mdwily
jqzykiem serca - dodalJerzy Rynkowski.
Duszpasterstwo pr0wadzone przez bydgoskich
jezuit6w przy kosciele Sw Andrzeja Bob0li sku-
pia na c0 dzie|i kilkadziesiqt osdb. Uczestnicza
one regularnie w spotkaniach formacyjnych i ka-
techetycznych.
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