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MODLITWA MAZEŃSKA W UJECIU TEOLOGICZNYM
I NA PODSTAWIE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

THE PRAYER OF A MARRIED COUPLE IN A THEOLOGICAL VIEW
AND ON THE BASIS OF EMPIRICAL RESEARCH
A b s t r a c t. Prayer is one of the fundamental manifestations of home church. Shared
prayer of husband and wife is the core and a pillar of family prayer. The sacrament of matrimony makes a married couple’s prayer unique and incomparable to prayer of any other two
people. Sacramental bonds of matrimony unite man and woman in all spheres of their life. The
Saviour, constantly present between the married couple through the sacrament of matrimony,
praises the Father in the Holy Spirit. The prayer of a married couple is joining in the prayer
of Jesus Christ, it is the worship of the Father in the love of the Holy Spirit. The prayer of
a married couple is experiencing the communion in the Holy Spirit. It is also a shared calling
to God the Father, whose children both the husband and the wife are. What married couples
value most in their marital prayer is the very fact of a shared meeting with God. In the prayer
they experience His presence between them in a special way. Many value the possibility of
saying their prayers aloud and listening to what their spouse is praying for. They believe their
shared prayer to be conducive to marital unity and love.
Key words: marital prayer, the sacrament of matrimony, the marriage, prayer, the domestic
Church, family.

Jednym z podstawowych przejawów zycia Kościoa, równiez Kościoa domowego jest modlitwa. Mozna powiedzieć, ze nie ma Kościoa Chrystusowego bez modlitwy. Dotyczy to równiez Kościoa, który gromadzi sie w domu.
Rodzina jest Kościoem domowym m.in. dlatego, ze jest wspólnota modlitwy.
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Modlitwa jest przejawem realizacji kapańskiej, kultycznej funkcji Kościoa.
Chrystus udziela wszystkim czonkom swojego Ciaa wadzy realizowania
tego kultu, który On sam określa jako oddawanie czci Ojcu w Duchu i prawdzie (por. J 4, 23)1.
We wspóczesnych spoeczeństwach świata zachodniego prawda o duchowej
paszczyźnie zycia rodzinnego jest czesto zapominana, a czasem wrecz świadomie lekcewazona. Warto wiec podjać
 refleksje nad modlitwa jako nieodzowna
cześcia zycia rodziny chrześcijańskiej. Rodzina jest wspólnota modlitwy, poniewaz jest maa wspólnota Kościoa. Potrzeba, aby rodzina urzeczywistniaa sie
jako Kośció, gromadzac
 sie na modlitwie mazeńskiej i rodzinnej. Wspólnota
Kościoa domowego zbiera sie na modlitwie wokó Jezusa Chrystusa, który
zapewni, ze gdzie sa dwaj albo trzej zebrani w imie Jego, tam On jest pośród
nich (por. Mt 18, 20). Klemens Aleksandryjski, odnoszac
 to zdanie do zycia
rodzinnego, uwaza, ze „dwoje” to mazeństwo, natomiast „trzech” to kobieta,
mezczyzna i dziecko2. Jezus Chrystus zapewnia tez o skuteczności takiej modlitwy, mówiac:
 „jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić beda,
 to
wszystkiego uzyczy im mój Ojciec” (Mt 18, 19)3.
Pierwsza wspólnote modlitwy w rodzinie tworza maz
 i zona. Modlitwa
mazonków jest rdzeniem modlitwy rodzinnej. W laicyzujacym

sie wspócześnie świecie warto odkrywać duchowa rzeczywistość zycia mazeńskiego.
Taka refleksja moze być bowiem odpowiedzia na poszukiwanie gebokiej
bliskości miedzy mezem i zona.
 Duchowa gebia tej bliskości jest odniesienie
mazonków do kazdej z osób Trójcy Świetej. To wspólne odniesienie mazonków do Trójjedynego Boga jest zakotwiczone w sakramencie mazeństwa.
Modlitwa mazonków do Boga nie jest tylko jakaś
 dodatkowa pobozna praktyka,
 ale celebracja sakramentu mazeństwa. Staje sie przez to witalnym źródem zycia caej rodziny. Celem podjetej refleksji jest nie tylko refleksja
teoretyczna, ale takze prezentacja wyników badań empirycznych przeprowadzonych przez autora tego artykuu w 2009 r. wśród mazonków diecezji pelplińskiej na temat modlitwy w rodzinie. Przeprowadzone badania ankietowe
pokazuja skale praktykowania modlitwy mazeńskiej, jej mocne i sabe strony,
a takze duze bogactwo doświadczenia modlitwy w mazeństwie i rodzinie.

1

J a n P a w e  II. Uczestnictwo świeckich w kapaństwie Chrystusowym. Rzym 15.
12.1993. „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 15:1994 nr 2 s. 48.
2
Zob. K l e m e n s A l e k s a n d r y j s k i. Kobierce zapisków filozoficznych
dotyczacych

prawdziwej wiedzy. T. 1. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1994 s. 267-268.
3
Zob. Z. Z a r e m b s k i. Modlitwa w zyciu rodziny w świetle adhortacji „Familiaris
consortio”. „Ateneum Kapańskie” 148:2007 nr 588 s. 267-277.
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I. MODLACY

SIE MAZONKOWIE
W ODNIESIENIU DO OSÓB TRÓJCY ŚWIETEJ

Mazeństwo jest specyficzna i niepowtarzalna wspólnota modlitwy. Nie ma
zadnej innej wspólnoty dwojga ludzi tak dalece zjednoczonych ze soba.
 Biblia
określa to zjednoczenie, uzywajac
 sformuowania: „staja sie jednym ciaem”
(Rdz 2, 24). Chodzi tu jednak o coś wiecej niz tylko o jedność ciaa. To
określenie ukazuje mazeństwo jako „wcielona”
 komunie osób (communio
4
personarum) . Zbawiciel ustanawiajacy
 prawo Nowego Przymierza potwierdza te jedność, mówiac:
 „A tak juz nie sa dwoje, lecz jedno ciao. Co wiec
Bóg zaczy,

niech czowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6). Maz
 i zona zostaja
zjednoczeni, a ich wieź zostaje uświecona tak dalece, ze staje sie rzeczywistym obrazem relacji Chrystusa i Kościoa (por. Ef 5, 21-33)5. Mazonkowie
powinni zabiegać o to, aby ta sakramentalna jedność dwojga czesto stawaa
sie jednościa modlitwy6. W modlitwie mazeńskiej objawia sie bowiem szczególne odniesienie mazonków do kazdej z osób Trójcy Świetej.
Jezus Chrystus, acz
 ac
 mezczyzne i kobiete we wspólnote sakramentalna,

tworzy w ten sposób jakby nowe sanktuarium. Jest nim zwiazek,

poprzez
który i w którym Chrystus chce skadać Ojcu swoje synowskie uwielbienie
i przebaganie7. Nie jest to modlitwa dwóch przypadkowo zebranych osób,
ale jest ona zakorzeniona w sakramencie mazeństwa, przez który Syn Bozy
uświeci ich zwiazek

i jest w szczególny sposób miedzy nimi obecny. Modlitwa mazonków opiera sie na wierze w Chrystusa, który jest droga do

4

J a n P a w e  II. Znaczenie pierwotnej jedności mezczyzny i kobiety (II) s. 37: „Ta
jedność poprzez ciao («i beda oboje jednym ciaem») posiada wieloraki wymiar: wymiar
etyczny, który zostaje potwierdzony przez odpowiedź Chrystusa dana faryzeuszom (zob. Mt 19;
por. takze Mk 10), a takze wymiar sakramentalny, ściśle teologiczny, co potwierdzaja sowa
św. Pawa z Listu do Efezjan (zob. Ef 5, 29-32), które odnosza sie takze do tradycji proroków
(Ozeasz, Izajasz, Ezechiel). Jest tak dlatego, poniewaz ta jedność, która sie urzeczywistnia
poprzez ciao, wskazuje od poczatku

nie tylko na «ciao», lecz takze na «wcielona»
 wspólnote
osób — communio personarum – i tej wspólnoty od poczatku

sie domaga”. Określenie „jedno
ciao” dotyczy równiez relacji przymierza zawartego miedzy mazonkami. Zob. J a n P aw e  II. Cudzoóstwo – zafaszowaniem znaku i zerwaniem osobistego przymierza. Rzym
27.08.1980. W: Katechezy Ojca Świetego Jana Pawa II. Teologia mazeństwa. Red. W. Zega.
Kraków: Wydawnictwo „M” 1999 s. 128.
5
Zob. J a n P a w e  II. Adhortacja apostolska Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie wspóczesnym. 22.11.1981 nr 13.
6
J a n P a w e  II. List do rodzin Gratissimam sane z okazji Roku Rodziny. 02.02.
1994 nr 10 [dalej cyt.: LdR].
7
[Bez autora]. Modlitwa mazonków. Kraków 1999 s. 9.
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Ojca. Jezus Chrystus, dzieki sakramentowi mazeństwa, wacza

mazonków
w swoja synowska modlitwe. Maz
 i zona, jako dwoje dzieci Bozych, acz
 a
sie w duchu Syna Bozego, który w ich sercach wzbudza modlitwe „Abba,
Ojcze” (zob. Rz 8, 15; Ga 4, 6). Na wzór Jezusa Chrystusa, w Duchu Świetym, zgodnie jednymi ustami wielbiac
 Boga Ojca (Rz 15, 6), mazonkowie
moga woać: Abba, Tato, badź
 uwielbiony w naszym zyciu i bogosaw
Twoim dzieciom, na naszej wspólnej drodze zycia mazeńskiego i rodzinnego.
Jednocześnie Ojciec przyjmuje ich modlitwe jako pynac
 a z ich miości,
uświeconej i przeobrazonej przez miość Jego Syna. Mazonkowie przychodza
na modlitwe w duchu dzieciectwa Bozego, zjednoczeni sakramentalnie, pragnac
 jeszcze gebszego zjednoczenia serc. W relacji do Boga Ojca zawsze
staja jako jedność, noszac
 w sercu wspómazonka, którego kazde z nich
otrzymao pod opieke. Mie Bogu jest to, ze z maej komórki Kościoa domowego tryska modlitwa8.
W sakramencie mazeństwa maz
 i zona zostali przez Boga zaczeni

ze soba
na poziomie duchowym, w gebi ich jestestwa. Nie jest to jedność tylko na
poziomie odczuć czy uczuć, ale takze na poziomie duchowej gebi istoty ludzkiej9. Modlitwa mazeńska jest wyrazem tej duchowej bliskości. Mazonkowie
swoja jedność urzeczywistniaja na poziomie wzajemnej relacji osób poprzez siy
pochodzace
 od ducha, ostatecznie mozna powiedzieć od Ducha Świetego10.
Z tej jedności, która w sakramencie mazeństwa czyni Duch Świety, i ciagle

chce czynić w trakcie zycia mazeńskiego wynika zadanie, a jednocześnie przywilej, wspólnej modlitwy meza i zony. Modlitwa mazonków jest zaproszeniem
Ducha Świetego do ich mazeńskiego i rodzinnego zycia. Powinno towarzyszyć
tej modlitwie przekonanie, ze „Duch daje zycie, ciao na nic sie nie przyda”
(J 6, 63). Duch Świety jest Duchem ozywiajacym

miość, umacniajacym

doświadczenie jedności, pozwalajacym

rozpoznać wole Boza dotyczac
 a zycia

8

P. D e s c o u v e m o n t. Przewodnik po trudnościach zycia mazeńskiego. Kraków:
Wydawnictwo „M” 2000 s. 108.
9
Dlatego trudności pochodzace
 z innych poziomów osobowości ludzkiej, rozumu czy
uczuć, nie siegaja tej gebi i tym samym nie tumacza rezygnacji ze wspólnej modlitwy. Modlitwa mazonków s. 11-12.
10
J a n P a w e  II. Dar czci wobec tego co świete. Rzym 14.11.1984. W: Katechezy
Ojca Świetego Jana Pawa II. Teologia mazeństwa s. 428: „Odpowiada to powoaniu czowieka do mazeństwa. Ci «dwoje», którzy wedle najpierwotniejszego wyrazenia Biblii maja «być
jednym ciaem» (Rdz 2, 24), nie maja w inny sposób urzeczywistnić tej jedności na waściwym
dla siebie poziomie osób (communio personarum), jak tylko poprzez siy pochodzace
 od ducha:
w ostatecznej analizie – od Ducha Świetego, który oczyszcza, ozywia, umacnia i doskonali siy
ducha ludzkiego. «Duch daje zycie, ciao na nic sie nie przyda» (por. J 6, 63)”.
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mazeńskiego i rodzinnego. W Duchu Świetym mazonkowie zostaja waczeni

w modlitwe Jezusa Chrystusa, aby wielbić i chwalić Boga, suchać Go i prosić
o aske coraz gebszego przezywania sakramentu mazeństwa11.
W zyciu mazeńskim sa rzeczywistości, których mazonkowie powinni
podejmować sie razem, angazujac
 sie w nie fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo12. Nalezy do nich niewatpliwie

równiez modlitwa. Dla
penego wymiaru zjednoczenia w modlitwie konieczne jest, aby dokonywaa
sie ona nie tylko w wymiarze ducha, ale równiez w fizycznej bliskości mazonków. Dzieki temu modlitwa mazonków jest widoczna dla oczu manifestacja tego, ze mazeństwo sakramentalne jest nie tylko wzajemnym oddaniem
sie mezczyzny i kobiety, ale ich wspólnym poświeceniem sie Chrystusowi.
Chrystus oddaje cześć Ojcu i wraz z mazonkami i przez nich wstawia sie za
światem i dziaa przez mazonków, zbawiajac
 świat13. Kiedy mazonkowie
podejmuja wspólna modlitwe mazeńska,
 potwierdzaja sobie i Bogu, ze ich
duchowa jedność jest uczyniona przez Boga i od Niego jest zalezna14.

II. MODLITWA MAZEŃSKA
CELEBRACJA SAKRAMENTU MAZEŃSTWA

Modlitwa mazeńska jest jednym z istotnych sposobów celebracji sakramentalnego mazeństwa, a nie jedynie dodatkiem do wspólnego zycia. We
wspólnej modlitwie meza i zony urzeczywistnia sie sakramentalne zycie mazonków. Mazonkowie modlac
 sie wspólnie, powtarzaja sobie i Bogu sakramentalne „tak”15. Dzieje sie to symbolicznie przez sam fakt modlitwy, a czasem dokonuje sie to w sposób dosowny, kiedy mazonkowie w trakcie mo-

11

Zob. [Bez autora]. Modlitwa mazonków. Domowy Kośció. List do wspólnot rodzinnych. Kraków 1976 nr 2. Wydanie zebrane. T. 2. Kraków 2003 s. 5.
12
M. G u z e w i c z. Mazeństwo – tajemnica wielka. Rozwazania o mazeństwie na
podstawie wybranych fragmentów Pisma Świetego. Poznań: Inicjatywa Wydawnicza „Jerozolima” 2005 s. 47.
13
S. W a w r z y s z k i e w i c z. Mazeństwo droga świetości. Duchowość mazeńska
w doświadczeniu Equipes Notre Dame. Kraków: Wydawnictwo Ksiezy Sercanów 2005 s. 84.
14
G u z e w i c z. Mazeństwo  tajemnica wielka s. 47: „W mazeństwie, szczególnie
waśnie w sferze modlitwy, nie ma osób pojedynczych, jest coś jednolitego, scalonego przez
Boga w sposób trudny po ludzku do wytumaczenia. […] Mazonkowie klekaja obok siebie
i jako ten «duchowy organizm» potwierdzaja sobie i Bogu, ze taki sposób ich zycia (w duchowej jedności mazeńskiej) jest cakowicie od Stwórcy zalezny”.
15
W a w r z y s z k i e w i c z. Mazeństwo droga świetości s. 84.

KS. SAWOMIR AASZEWSKI

130

dlitwy wypowiadaja sowa przysiegi mazeńskiej. Modlitwa mazeńska jest
kluczem do wielkiego bogactwa sakramentu mazeństwa. Rzeczywistość sakramentalna, w której uczestnicza mazonkowie, jest skarbnica Bozych darów,
które mazonkowie dzieki modlitwie wydobywaja,
 aby stay sie ich udzia16
em . Modlitwa jest podstawowym sposobem staej wspópracy mazeństwa
z Bogiem i jest waznym znakiem potwierdzajacym

otwartość na aske nadprzyrodzona wnikajac
 a do wszystkich dziedzin zycia17.
Modlitwa mazeńska powinna być wspólnym wsuchiwaniem sie w gos
Chrystusa. Ma ona powodować lepsze zrozumienie myśli, uczuć i pragnień
Zbawiciela, aby utozsamiajac
 sie z nimi, wspólnie wyrazić je Bogu. Modlitwa
ma powodować waczenie

sie mazonków w zbawcze dziaanie Jezusa Chrystusa w Duchu Świetym. To wiaz
 e sie z waznym rysem modlitwy mazeńskiej, jakim jest wspólne poszukiwanie woli Bozej18. Mazonkowie sa zaproszeni, aby wspólnie suchać tego, co mówi Bóg19. W ten sposób modlitwa
staje sie ciagym

oddaniem sie Bogu do dyspozycji. On chce prowadzić przez
zycie tych, którzy Jemu sie powierzaja.
 Powierzenie swojego zycia Bogu
oznacza wyrzeczenie sie dysponowania soba i wyzbycie sie poczucia wasności w stosunku do siebie samego. Oznacza to zdanie sie na wole miujacego

Boga i pozostawienie do Jego dyspozycji swojego ciaa, rozumu, serca, woli
i caego zycia, aby dysponowa czowiekiem wedug wasnego upodobania20.
Gotowość penienia woli Bozej jest istota zycia z Bogiem kazdego czowieka, ale w mazeństwie istnieje potrzeba wspólnego poszukiwania woli
Bozej w odniesieniu do spraw zwiazanych

z caa rodzina.
 Mazonkowie,
którzy otrzymali od Boga odpowiedzialność za losy rodziny, powinni wspólnie zawierzać sie Jego prowadzeniu i na modlitwie czerpać natchnienia dotyczace
 decyzji osobistych i rodzinnych. Jan Pawe II uwaza, ze modlitwa
w rodzinie, a szczególnie w mazeństwie, jest wrecz „gwarancja jedności

16
17
18

Modlitwa mazonków s. 21.
G u z e w i c z. Mazeństwo  tajemnica wielka s. 47.
Domowy Kośció. I rok pracy. Konspekty spotkań. Materiay studyjne. Krościenko 2006

s. 33.
19
Modlitwa mazonków s. 9: „Modlitwa jest uprzywilejowanym sposobem konkretyzowania
w aktualnej chwili naszego sakramentu mazeństwa. Stajemy przed Panem razem i jako mazeństwo oddajemy sie do Jego dyspozycji, prosimy o aske, wypenienie Jego woli, dotyczacej

naszego mazeństwa. […] Duch Świety tchnie na jedno z nas, a raz na drugie. Wówczas
stajemy sie światem dla wspómazonka”.
20
[Bez autora]. Namiot spotkania. Domowy Kośció. List do wspólnot rodzinnych. Kraków
1976 nr 3. Wydanie zebrane. T. 1. Kraków 2003 s. 117-118.
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w stylu zycia zgodnym z wola Boga”21. Znaczna pomoca w odczytywaniu
woli Bozej jest czytanie i rozwazanie Pisma Świetego. Znajomość Chrystusa,
tego Kim by i Kim nadal jest, pozwala patrzeć na cae zycie mazeńskie
i rodzinne w świetle Ewangelii22.
W modlitwie mazeńskiej wyraza sie i pogebia miość miedzy mezem a zona,
której Chrystus nadaje wymiar nadprzyrodzony. Ich miość, budowana w ciagu

dotychczasowego zycia, niedoskonaa i chwiejna, w momencie sakramentu mazeństwa otrzymuje „zaczyn miości doskonaej Chrystusa ku Ojcu”23. Ta przebóstwiona miość domaga sie codziennego pokarmu. Pokarmem tej miości jest
wzmacnianie komunii z Bogiem. Modlitwa mazonków to hod miości mazeńskiej oddany miości Boga, który pierwszy umiowa (por. 1 J 4, 19). Wspólna
modlitwa meza i zony kazdorazowo otwiera na przyjecie aski sakramentu mazeństwa24. Budzi świadomość, ze miować tak jak On, mozna tylko w Nim.
W czasie modlitwy mazonkowie odkrywaja siebie jako oblubieńców waczonych

w miość Chrystusa. To, co ślubowali: miość, wierność i uczciwość mazeńska
oraz ze sie nie opuszcza az do śmierci, mozliwe jest do zrealizowania tylko
w wymiarach pieknej miości, której mozna nauczyć sie przez modlitwe. Miość
ta bowiem jest zawsze jakimś wewnetrznym ukryciem z Chrystusem w Bogu i tu
moze dziaać Ducha Świety, źródo pieknej miości. On tez rozlewa te miość
w sercach oblubieńców (por. LdR 10).

III. MODLITWA MAZEŃSKA
WITALNYM ŹRÓDEM ZYCIA CAEJ RODZINY

Mozna powiedzieć, ze mazeństwo jest dla rodziny tym, czym serce dla
ciaa. W konsekwencji modlitwa mazeńska jest witalnym centrum rodziny
i modlitwy rodzinnej, jest jej trwaym fundamentem. Modlitwa rodzinna wynika z modlitwy mazeńskiej i jest jej owocem25. Kiedy do mazonków doaczaj

a dzieci, przeradza sie ona w modlitwe rodzinna,
 zawsze jednak rdze-

21
J a n P a w e  II. Uczyńcie z waszej rodziny karte Ewangelii. Przesanie Ojca Świetego Jana Pawa II na IV Światowe Spotkanie Rodzin w Manili. Manila 25.01.2003. „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 24:2003 nr 3 s. 13-14 s. 14.
22
J a n P a w e  II. Ecclesia in Europa. Posynodalna adhortacja apostolska o Jezusie
Chrystusie, który zyje w Kościele, jako źródo nadziei dla Europy. 28.06.2003 nr 78.
23
Modlitwa mazonków s. 12.
24
Domowy Kośció. I rok pracy. Konspekty spotkań s. 32.
25
W a w r z y s z k i e w i c z. Mazeństwo droga świetości s. 87.
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niem i ośrodkiem modlitwy w rodzinie powinna być modlitwa mazonków,
 rodzine na spotkaniu z Bogiem jest juz
rodziców26. Modlitwa gromadzaca
nie tylko znakiem aczności

z Kościoem Chrystusowym, ale doświadczeniem
wspólnoty Kościoa w gronie rodziny. Jest zewnetrznie widocznym, świetym
zwoaniem w imie Pana. Mianem Kościoa domowego jest juz określane samo
mazeństwo chrześcijańskie. W konsekwencji modlitwe mazeńska mozna
traktować jako modlitwe Kościoa, który gromadzi sie w domu. We wspólnocie poszerzonej o dzieci modlitwa ta jest peniejszym doświadczeniem bogactwa Kościoa. Rodzi sie na niej autentyczne „my”, które przekracza nawet
granice czasu (por. LdR 10). Modlitwa jest najwyzszym sposobem potwierdzenia tego, ze rodzina zostaa obdarowana przez Boga w sposób bezinteresowny i jest tez wyrazeniem dziekczynienia za to obdarowanie27. Modlitwa
rodzinna jest podstawowym potwierdzeniem a zarazem umocnieniem podmiotowości rodziny. W modlitwie objawia sie nadprzyrodzony, zbawczy wymiar
rodziny. Modlitwa suzy tez ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny, przyczyniajac
 sie do tego, ze rodzina staje sie silna Bogiem (por. LdR 4).

IV. MODLITWA MAZEŃSKA
NA PODSTAWIE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Dla zobrazowania bogactwa doświadczenia modlitwy mazeńskiej przytoczone zostana wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mazonków diecezji pelplińskiej w roku 2009. Celem badań byo poznanie skali
praktyki modlitwy mazeńskiej wśród osób, które nie naleza do zadnej grupy
formacyjnej oraz nalezacych

do ruchu Domowy Kośció.
Kwestionariusz ankiety kierowany by do mazonków zyjacych

w sakramentalnym zwiazku

mazeńskim i posiadajacych

co najmniej jedno dziecko
we wczesnym wieku szkolnym (6-13 lat). Kwestionariusz rozprowadzano
wśród mazonków, którzy nie naleza do zadnej grupy formacyjnej (NGF),
oraz wśród osób nalezacych

do ruchu Domowy Kośció (NDK). Respondentów poproszono, aby kazdy z mazonków oddzielnie wypeni swój kwestionariusz ankiety. W róznych cześciach diecezji pelplińskiej rozprowadzono 1100
ankiet, z czego do autora badań wróciy 403 ankiety. Do dalszej analizy

26

Modlitwa mazonków s. 3-4.
J. B a j d a. Rodzina miejscem Boga i czowieka. Wokó zagadnienia integralnego
powoania rodziny. omianki 2005 s. 78.
27
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zakwalifikowano 356 ankiet (178 mazeństw), w tym 216 ankiet wypenionych przez mazonków nienalezacych

do zadnej grupy formacyjnej i 140
ankiet wypenionych przez mazonków nalezacych

do ruchu Domowy Kośció.
Odrzucono ankiety osób, których wspómazonek nie zdecydowa sie udzielić
odpowiedzi, oraz ankiety mazonków nalezacych

do innych niz Domowy
Kośció grup formacyjnych. Osoby, które wypeniy ankiete, a nie naleza do
Domowego Kościoa, okazay sie katolikami regularnie uczestniczacymi

w niedzielnej Mszy św. W zwiazku

z tym badania ukazay róznice w praktykowaniu modlitwy mazeńskiej miedzy osobami regularnie praktykujacymi

a równiez praktykujacymi

i nalezacymi

do Domowego Kościoa.
Spośród respondentów 23,1% zyje w sakramentalnym zwiazku

mazeńskim
nie wiecej niz 10 lat, 61,4% badanych mazonków jest poaczonych

wezem
mazeńskim od 11 do 20 lat, natomiast u 15,9% ankietowanych osób staz
mazeński wynosi miedzy 21 a 31 lat. Dla 49,7% badanych mazonków środowiskiem zamieszkania jest wieś, dla 19,1% respondentów miasto liczace

do 20 tysiecy mieszkańców, natomiast 31,2% badanych mieszka w mieście
liczacym

powyzej 20 tysiecy mieszkańców. 27,5% respondentów posiada
wyksztacenie zasadnicze zawodowe lub nizsze, 32,3% wyksztacenie średnie,
a 40,2% wyksztacenie wyzsze.
Wyniki badań ankietowych ukazuja,
 ze codzienne praktykowanie wspólnej
modlitwy meza i zony bez dzieci zadeklarowao 11,5% ankietowanych mazonków. Takiej odpowiedzi udzielio zaledwie 5,6% osób z grupy NGF
i 20,7% badanych z grupy NDK. Sumujac
 procent tych, którzy modla sie ze
wspómazonkiem codziennie, i tych, którzy robia to kilka razy w tygodniu,
okazuje sie, ze w miare regularna modlitwe mazeńska zadeklarowao 28,6%
respondentów. Udzielone odpowiedzi znaczaco
 róznicuje przynalezność do
Domowego Kościoa. Codzienna lub kilkakrotna w ciagu
 tygodnia modlitwe
meza i zony, bez dzieci, zadeklarowao 16,7% osób z grupy NGF i 47,1%
badanych z grupy NDK.
Wśród ankietowanych 9,6% mazonków zadeklarowao, ze modla sie ze
wspómazonkiem bez dzieci kilka razy w miesiacu.

Taka deklaracje zozyo
4,2% badanych z grupy NGF i 17,9% respondentów z grupy NDK. Sumujac

tych, którzy deklaruja codzienna,
 kilkakrotna w ciagu
 tygodnia lub kilkakrotna w ciagu

miesiaca
 modlitwe ze wspómazonkiem, widać, ze modlitwa
mazeńska,
 co najmniej kilka razy w miesiacu,
 modli sie o 44,1% wiecej osób
spośród tych, które naleza do Domowego Kościoa (65,0%) od tych, którzy
nie naleza do zadnej grupy formacyjnej (20,9%).
Okazjonalnie praktykowana modlitwe mazeńska zadeklarowao 31,7%
badanych mazonków (NGF – 35,3%; NDK – 26,4%). Az 20,2% ankietowa-
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nych mazonków przyznao, ze nigdy w ich mazeństwie nie pojawia sie
wspólna modlitwa meza i zony bez dzieci. Znacznie cześciej taka sytuacja
pojawia sie w grupie NGF (30,4%) niz w grupie NDK (4,3%). Uchylio sie
od odpowiedzi 9,8% respondentów (NGF – 13,4%; NDK – 4,3%).
Ankietowanych mazonków zapytano równiez o to, co jest dla nich najcenniejsze w modlitwie ze wspómazonkiem. Odpowiedzi na to pytanie otwarte
udzielio 119 osób, co stanowi 33,4% respondentów. Ogromna wiekszość
odpowiedzi dotyczya doświadczenia jedności mazeńskiej zwiazanej

ze
wspólnym spotkaniem z Bogiem. Duza grupa ankietowanych mazonków (43
osoby) wyrazia przekonanie, ze najcenniejszy w modlitwie mazeńskiej jest
dla nich sam fakt wspólnego spotkania z Bogiem. Mazonkowie cenia sobie
radość wspólnego kleczenia przed Bogiem i wspólnie przezyty czas w obecności Boga28. Modlitwa ze wspómazonkiem jest doświadczeniem tego, ze
Bóg jest obecny tam, gdzie dwaj albo trzej gromadza sie w Jego imie. Respondenci deklaruja,
 ze modlitwa mazeńska to dla nich duchowa jedność
i aczność

z Bogiem. Za cenne uwazaja to, ze w czasie modlitwy oboje
otwieraja sie na Boga, który jest pośród nich29. Za wartościowe uznali równiez to, ze modlitwa ze wspómazonkiem stanowi wspólne wyznanie wiary.
W odpowiedziach duzej liczby respondentów (37 osób) pojawio sie przekonanie, ze najcenniejsza w modlitewnym spotkaniu meza i zony jest mozliwość
wypowiadania modlitw na gos. Powoduje to, ze mazonkowie wspólnie prosza
Boga w tych samych intencjach. Ankietowani mazonkowie cenia sobie mozliwość gośnego wypowiadania przez kazdego z nich intencji, które odnosza sie
do ich codziennego zycia30. Ich modlitwa ma forme dziekczynienia za wspólne
zycie mazeńskie, caa rodzine i prośby o dalsza opieke31. Modlitwa przybiera
równiez charakter zawierzenia32 i uwielbienia33. Dla niektórych mazonków

28
Najcenniejsze w modlitwie mazeńskiej jest: „wspólne trwanie przed Bogiem”, „wspólne
trwanie na modlitwie”, „wzajemne przebywanie z Bogiem”, „wspólne spotkanie z Jezusem”.
29
Najcenniejsze w modlitwie mazeńskiej jest: „to, ze razem mozemy sie otworzyć na
Boga, który jest pośród nas”, „my dwoje otwieramy sie na Boga”.
30
Najcenniejsze w modlitwie mazeńskiej jest: „ogarniecie modlitwa naszych wspólnych
spraw i potrzeb”, „mozliwość gośnego wypowiedzenia naszych wspólnych intencji”, „to, ze
kleczymy razem i jak jedno powtarzamy na gos te sama modlitwe”.
31
Najcenniejsze w modlitwie mazeńskiej jest: „wspólne dziekczynienie za to, ze jesteśmy
razem, i prośba o dalsza opieke dla nas i naszej rodziny”, „dziekczynienie za nasza rodzine
i siebie nawzajem”.
32
Najcenniejsze w modlitwie mazeńskiej jest: „wspólne oddanie naszych spraw Bogu”,
„ogarniecie modlitwa naszych wspólnych spraw i potrzeb”.
33
Najcenniejsze w modlitwie mazeńskiej jest: „ze mozemy razem wielbić Boga”.
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we wspólnej modlitwie najwazniejsza jest wzajemna radość w dzieleniu sie sowem Bozym, wspólne oddanie sie Jezusowi oraz poznanie Jego woli przez
czytanie Pisma Świetego. Kilka badanych osób podkreślio, ze najcenniejsze
w modlitwie mazeńskiej jest dla nich to, ze sysza,
 jakie intencje wobec Boga
wypowiada ich wspómazonek. Dzieki temu ma miejsce ukazanie wspómazonkowi wasnych pragnień i mozliwa jest wspólna modlitwa za siebie34. Dzieki
takiej otwartości modlitwa jest jednym ze sposobów mazeńskiego dzielenia sie
problemami i wyznaniami35.
Odpowiedzi znacznej grupy badanych osób (36 osób) świadcza o przekonaniu
respondentów, ze wspólna modlitwa meza i zony sprzyja jedności i miości mazeńskiej. Wielu mazonków odpowiedziao, ze najcenniejsze w modlitwie mazeńskiej jest odczuwanie jedności mazeńskiej i poczucie bliskości ze wspómazonkiem. Modlitwa mazeńska jawi sie jako doświadczenie i budowanie zgodności,
wiezi i wspólnoty miedzy mazonkami36. Dla niektórych mazonków modlitwa
jest przejawem troski o wspómazonka oraz stanowi okazje do pogebienia wzajemnego zaufania. Cenne w modlitwie mazeńskiej jest doświadczenie wspólnoty
myśli, daz
 eń, celów i priorytetów37. Modlitwa mazeńska umozliwia staniecie
razem w prawdzie i powoduje wspólny rozwój. Wielu mazonków w swoich
odpowiedziach doświadczenie jedności mazeńskiej aczy

z otwartościa na Bo38
ga , co umozliwia stworzenie prawdziwej wspólnoty przed Bogiem.
Najcenniejsze dla respondentów w modlitwie mazeńskiej jest to, ze daje
ona poczucie aski sakramentu mazeństwa, powoduje uświecenie mazeństwa
i uprasza dla mazeństwa bogosawieństwo Boze. Mazonkowie dzieki modlitwie mazeńskiej doświadczaja pojednania na wspólnej drodze ku zbawieniu.

34

Jedna z zon napisaa: „najcenniejsze jest dla mnie to, co maz
 mówi do Boga o nas,
o naszych relacjach, sabych i mocnych stronach”, natomiast jeden z mezów, napisa, ze najcenniejsze jest: „wypowiadanie próśb i podziekowań przez zone”.
35
Najcenniejsze w modlitwie mazeńskiej jest: „dzielenie sie problemami, wyznaniami”,
„rozumienie, nasza jedność z Jezusem”. Jeden z respondentów napisa: „my dwoje otwieramy
sie przed Bogiem, dzieki temu lepiej sie rozumiemy”.
36
Modlitwa meza i zony to: „odbudowa i umacnianie mazeństwa”, dla kogoś innego to:
„umocnienie w postawie wierności, rozpalenie miości, doświadczenie jedności oraz wdzieczności”. Jedna z zon napisaa, ze dla niej modlitwa mazeńska to „prawdziwy kontakt z mezem”. Dla jednego z mezów najcenniejsza w modlitwie mazeńskiej jest: „bliskość mojej
zony, odczuwanie jej ciepa, miości, duze wyciszenie wewnetrzne, odnosze wrazenie, ze Bóg
jest wśród nas”.
37
Najcenniejsze w modlitwie mazeńskiej jest: „poczucie jedności, mamy te same cele”.
38
Najcenniejsze w modlitwie mazeńskiej jest: „bliskość nas obojga i bliskość Boga” oraz
„umocnienie wiezi mazeńskiej, zawierzenie naszego mazeństwa i wierności mazeńskiej Bogu”,
„daz
 enie do jedności z Bogiem i wspólna troska o mazeństwo, rodzine”, „obecność Boga i zony”.
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Dla niektórych badanych mazonków najcenniejsza w doświadczeniu modlitwy
ze wspómazonkiem jest wewnetrzna radość z tego, ze Bóg sie uśmiecha,
gdy widzi wspólnie modlacych

sie mazonków39.
Wyniki badań dotyczace
 doświadczenia modlitwy meza i zony ukazuja,
 ze
mazonkowie praktykujacy
 tego typu modlitwe cenia w niej wiele róznych
wymiarów. Widoczny jest fakt, ze wspólne spotkanie meza i zony z Bogiem
ma nie tylko wymiar religijny, ale jest przezywaniem bliskości mazeńskiej.
Takie doświadczenie niewatpliwie

musi emanować poza mazeństwo na caa
rodzine. Sformuowania mazonków dotyczace
 ich wspólnej modlitwy sa
egzemplifikacja teoretycznych zaozeń teologicznych. Odpowiedzi respondentów wskazuja,
 ze modlitwa mazeńska jest rzeczywiście doświadczeniem
jedności w Duchu Świetym i wspólnego podaz
 ania za Zbawicielem jako dzieci jednego Ojca.
Świadomość pozytywnego wpywu modlitwy na relacje mazeńskie powinna być mobilizacja dla propagowania tej praktyki. Wyniki badań pokazuja,

ze codzienne przezywanie wspólnej modlitwy meza i zony zadeklarowao
zaledwie 11,5% badanych mazonków (NGF – 5,6%; NDK – 20,7%), natomiast deklaracje praktykowania jej kilka razy w tygodniu zozyo 17,1%
ankietowanych osób (NGF – 11,1%; NDK – 26,4%). Tak nieznaczny procent
praktykujacy
 regularnie modlitwe mazeńska jest duzym wyzwaniem zarówno
dla duszpasterstwa zwyczajnego, jak i dla ruchu Domowy Kośció. Dobrze
ugruntowany teologicznie i poparty przykadami z zycia temat modlitwy
mazeńskiej powinien pojawiać sie w przygotowaniu narzeczonych do przyjecia sakramentu mazeństwa oraz w homiliach niedzielnych, szczególnie kiedy
liturgia sowa porusza temat modlitwy lub temat mazeństwa. W czasie róznego typu rekolekcji mazonkowie, którzy regularnie modla sie razem, powinni
dzielić sie swoim doświadczeniem jedności duchowej, a takze doradcy zycia
rodzinnego posugujacy
 w poradniach rodzinnych powinni dawać świadectwo
modlitwy mazeńskiej w czasie rozmów z wiernymi.

*
Sakrament mazeństwa powoduje, ze modlitwa zony i meza jest rzeczywistościa wyjatkow

a,
 trudna do porównania z modlitwa innych dwóch osób.
Chrystus przez mazeństwo sakramentalne tworzy z mezczyzny i kobiety

39

„Wewnetrzna radość z tego, ze Bóg sie uśmiecha, gdy nas widzi”.
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jedność przezywana przez nich na wszystkich paszczyznach zycia. Sakrament
mazeństwa powoduje nieustanna obecność miedzy zona i mezem Zbawiciela,
który oddaje cześć Bogu Ojcu w Duchu Świetym. Modlitwa mazonków jest
waczeniem

sie w te modlitwe Jezusa Chrystusa, jest oddaniem chway Bogu
Ojcu w miości Ducha Świetego. Jest ona tez czynnikiem jednoczacym

meza
i zone w ich wspólnej wedrówce do domu Ojca.
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MODLITWA MAZEŃSKA W UJECIU TEOLOGICZNYM
I NA PODSTAWIE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

S t r e s z c z e n i e
Celem podjetej w artykule refleksji jest analiza teologiczna i prezentacja wyników badań
empirycznych przeprowadzonych przez autora w 2009 r. wśród mazonków diecezji pelplińskiej
na temat modlitwy w rodzinie. Rdzeniem i filarem modlitwy w rodzinie jest wspólna modlitwa
meza i zony. Sakrament mazeństwa powoduje, ze modlitwa zony i meza jest rzeczywistościa
wyjatkow

a,
 trudna do porównania z modlitwa innych dwóch osób. Mazeństwo sakramentalne
tworzy z mezczyzny i kobiety jedność przezywana przez nich na wszystkich paszczyznach
zycia. Sakrament mazeństwa powoduje nieustanna obecność miedzy zona i mezem Zbawiciela,
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który oddaje cześć Bogu Ojcu w Duchu Świetym. Modlitwa mazonków jest waczeniem

sie
w te modlitwe Jezusa Chrystusa, jest oddaniem chway Bogu Ojcu w miości Ducha Świetego.
Modlitwa mazeńska jest doświadczeniem jedności w Duchu Świetym. Jest ona równiez wspólnym odniesieniem mazonków do Boga Ojca, którego oboje sa dziećmi. Mazonkowie najbardziej cenia sobie w modlitwie mazeńskiej sam fakt wspólnego spotkania z Bogiem. Doświadczaja w niej w sposób szczególny Jego obecności pośród nich. Wielu ceni sobie mozliwość wypowiadania na gos swojej modlitwy i suchania tego, o co modli sie wspómazonek.
Uwazaja oni, ze ich wspólna modlitwa sprzyja jedności i miości mazeńskiej.

Sowa kluczowe: modlitwa mazeńska, sakrament mazeństwa, mazeństwo, modlitwa, Kośció
domowy, rodzina.

