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Święto Podwyższenia Krzyża

Ks. Marek Studenski

Małżonkowie
Dzisiejsze pierwsze czytanie z Listu św. Pawła do Filipian można by zi-

lustrować za pomocą paraboli. Opadające ramię oznaczałoby uniżenie się 
Chrystusa i Jego cierpienie, najniższy punkt – Jego śmierć, a ramię wzno-
szące się ku górze – wywyższenie i uwielbienie. Wykres w postaci paraboli 
można by też odnieść do naszego życia, także do naszych relacji rodzinnych. 
Rodziny i  małżeństwa przechodzą przez liczne cierpienia i  krzyże. Wielu 
z nich nie da się uniknąć. Jednak obserwacja życia podpowiada, że dojrzale 
przeżyty kryzys sprawia, że miłość małżeńska i rodzinna dojrzewa i uzyskuje 
nową głębię. A więc kryzys staje się szansą. Po doświadczeniu „dołka” ramię 
paraboli zaczyna z powrotem kierować się w górę. Żeby dostrzec tę prawi-
dłowość, potrzebna jest często większa perspektywa czasowa. Stąd potrzeba 
modlitwy o ufność i  zawierzanie się Bogu na czas, gdy ramię paraboli na 
razie jeszcze opada w dół i nie widać sensu życia, krzyża, cierpienia. Niestety, 
wiele małżeństw traci w takich momentach nadzieję, że jest szansa na ocale-
nie ich związku. Wzrastająca liczba rozwodów związana jest między innymi 
z  tym, że małżonkowie nie potrafią przejść zwycięsko przez kryzys i  zbyt 
wcześniej się poddają. 

Katarzyna Stoparczyk przeprowadziła piękny wywiad z aktorem, panem 
Franciszkiem Pieczką. Świadectwa takie jak to pozwalają na nowo odkryć, 
co tak naprawdę w naszym życiu powinno mieć największe znaczenie: 

- Tak, Henieczko. Byłaś znakomitą małżonką. Panu Franciszkowi załamuje 
się głos. W oczach pojawiają się łzy. Ostatnie słowa wypowiada, patrząc gdzieś 
hen, ponad sufit radiowego studia. - Może mnie gdzieś tam słyszy u góry, że ją 
tak chwalę. 

- Pan spędził z panią Henryką pięćdziesiąt długich lat. - Tak. W roku nasze-
go półwiecza żona nagle zmarła. (…) Wie pani, ja się śmierci nie boję. Ja swoje 
przeżyłem. Już nie mam jakichś aspiracji ani życiowych, ani osobistych, ani 
zawodowych. Tylko proszę Boga, żeby odejść w miarę spokojnie, bez boleści. No 
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i żeby później spotkać się z małżonką. Tam, na górze. Może już przygotowała 
dla mnie jakie przyjęcie? To by było fantastyczne! (…) 

- Panie Franciszku, o co w tym życiu chodzi? Po co ono jest? - Czy ja wiem? 
Jeżeli życiu odjąć to transcendentne, to wtedy wydaje mi się, że nie ma sensu. 
Jeżeli nasza egzystencja jest tylko fanaberią chemii i fizyki, to życie jest bez sensu. 
Jestem człowiekiem słabym. Chcę mieć jakieś oparcie i nadzieję. Że gdzieś tam 
jednak się spotkamy…3

Doświadczenie duszpasterskie pokazuje, że w  przypadku małżeństw 
z długoletnim stażem wspólnego życia, zdarza się, że gdy jeden z małżonków 
przechodzi do wieczności, w krótkim czasie dołącza do niego współmałżo-
nek. Czy takie historie nie są żywym przykładem potwierdzającym biblijną 
prawdę, że miłość jest silniejsza niż śmierć?

3 K. Stoparczyk, Jak mieć w życiu frajdę. Rozmowy Kasi Stoparczyk, Kraków 2021.
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Modlitwa wiernych

Wpatrując się w Chrystusa, który z miłości do nas pozwolił się przybić 
do krzyża, prośmy z ufnością:

1. Za Kościół Święty, by był ostoją i źródłem łask dla wszystkich rodzin. 
Ciebie prosimy…

2. Za rządzących państwami i odpowiedzialnych za życie społeczeństw 
i narodów, by nie szczędzili sił w zaprowadzaniu na świecie prawdzi-
wego pokoju dla dobra wszystkich ludzi.

3. Za małżeństwa dotknięte kryzysem, by korzystając z łaski sakramentu 
małżeństwa, odnowiły swoją miłość i pragnienie wspólnego życia aż 
do śmierci.

4. Za dzieci cierpiące z powodu trudności małżeńskich czy rozejścia się 
rodziców, aby z pomocą Boga i mądrych ludzi mogły poradzić sobie 
w tej trudnej sytuacji.

5. Za zmarłych rodziców, duszpasterzy, nauczycieli i wychowawców, by 
po trudach ziemskiego życia otrzymali udział w chwale zbawionych.

6. Za nas, otaczających ołtarz Chrystusowy, abyśmy w krzyżu Zbawiciela 
odnaleźli sens życia i umocnienie w cierpieniach.

Panie Jezu Chryste, Ty ogołociłeś samego siebie, przyjąwszy postać słu-
gi. Niech wszelki język wyzna, że jesteś Panem ku chwale Boga Ojca. 


