
Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom, 

jak Panu… Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie.. 

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się  z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. 

Tajemnica to wielka w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Ef.5, 21-33                               oprac.: o.romuald@szensztat.pl 

 

 

       

     On i ona – mąż i żona 

1. On jest mężczyzną -  ona jest kobietą.  

2. On jest pomocą dla niej – ona dla niego. 

3. On jest zdobywcą – ona chce być zdobywana.  

4. On ma być stały  - ona jest i ma prawo być zmienną. 

5. On  jest gwarantem bezpieczeństwa – ona gwarantem czułości. 
 

6. On jest bardziej skierowany na zewnątrz – ona do środka do rodziny.  

7. On żyje bardziej w świecie rzeczy – ona w świecie osób i drobiazgów,  z których składa się życie. 

8. On ma dystans do życia, myśli o ideach, perspektywicznie – ona potrafi się wczuć w sytuację innych. 

9. On myśli głową - logicznie – ona sercem – intuicyjnie. Dla niego 2+2 = 4  - dla niej, coś pomiędzy 3,7 ~ 4,2..                                                                                                                    

Dla niego 5 minut to już!  Dla niej - to bliżej nieokreślony czas. On widzi las – ona konkretne drzewo.  

10. On ma psychikę jak witraż – ona, jak szyba hartowana. Zranionemu  wypada jedno szkiełko – jej sypie się cały świat. 
 

11. On chce mieć wszystko jak zawsze. Ona potrzebuje zmian. Jemu  wystarczy jeden garnitur. Jej szafa jest zwykle za mała 

12. On potrafi skoncentrować się dobrze na jednej rzeczy – ona potrafi robić dobrze kilka rzeczy na raz. 

13. On załatwia sprawę jednym słowem – ona całym słownikiem.                                                                                               

14. On ma olbrzymią, ale krótką siłę słonia – ona ma cierpliwą i wytrwałą siłę mrówki.                                                                             

On lubi, być podziwiany za swoje wyczyny, siłę i mądrość – ona za piękno i dobroć. 

15. On myśli, że wystarczy jej powiedzieć raz, że ją kocha - ona potrzebuje oznak czułości kilka razy dziennie. (min 4x)                                                            

On patrzy na jej gitarowe kształty – ona w serce i na kulturę osobistą.                                                                                     

16. On chce często, pali się w łóżku szybko jak słoma – ona rozpala się powoli,  chce czułości i pieszczot.  

On mówi: jaka noc- taki dzień. Ona: jaki dzień, -taka noc! 
 

17. On jest głową rodziny – ona jest jej sercem – kapłanką ogniska domowego.   

18. On jest dla dzieci bardziej od święta – ona na co dzień. On jest pierwszym autorytetem – ona dopełniającym. 

19. On troszczy się o szacunek dla niej – ona prowadzi dzieci do niego.                                                                                      

On wyraża bardziej sprawiedliwość, ona czułość i miłosierdzie. 

20. On wychowuje do panowania nad sobą, posłuszeństwa i odwagi, do podejmowania ryzyka i zdobywania świata.              

Ona do miłości cierpliwej, troskliwej, czułej i wyrozumiałej, do troski o drugiego człowieka.  

21. On modli się głową, krótko i konkretnie – ona modli się sercem, -uczuciami, potrzebuje na modlitwę czasu.                          

On uczynił tak, jak mu powiedział Anioł!  - ona odpowiedziała Aniołowi: niech mi się stanie według słowa Twego… 

 

22. Przeczytaj dla niej: „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus” - John Gray 

23. Przeczytaj dla niego: „Osobowość plus dla małżeństw” - Florence Littauer 

24. Zobaczcie razem: „Przez śmiech do lepszego małżeństwa”.- Mark Gungor.  
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Fragment listu Gabriela Garcii Marqueza – (wybitny pisarz kolumbijski, autor m.in. słynnej 

powieści "Sto lat samotności", laureat Nagrody Nobla z 1982 roku, Chory na raka 

limfatycznego, wycofał się z życia publicznego.  Do swoich przyjaciół rozesłał pożegnalny list)  

 

 

…Gdyby Bóg podarował mi odrobinę życia, ubrałbym się prosto,                         

rzuciłbym się ku słońcu, odkrywając nie tylko me ciało, ale moją duszę. 

 

Gdybym wiedział, że dzisiaj po raz ostatni zobaczę cię śpiącą, objąłbym cię mocno                     

i modliłbym się do Pana, by pozwolił mi być twoim aniołem stróżem. 
 

Gdybym wiedział, że są to ostatnie minuty, kiedy cię widzę, powiedziałbym "kocham 

cię", a nie zakładałbym głupio, że przecież o tym wiesz. 
 

Zawsze jest jakieś jutro i życie daje nam możliwość zrobienia dobrego uczynku, ale 

jeśli się mylę, i dzisiaj jest wszystkim, co mi pozostaje, chciałbym ci powiedzieć jak 

bardzo cię kocham i że nigdy cię nie zapomnę. 

     Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani młodemu, ani staremu. 
 

Być może, że dzisiaj patrzysz po raz ostatni na tych, których kochasz. Dlatego nie 

zwlekaj, uczyń to dzisiaj, bo jeśli się okaże, że nie doczekasz jutra, będziesz żałować 

dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden uśmiech, na jeden pocałunek, że byłeś zbyt 

zajęty, by przekazać im ostatnie życzenie. 
 

Bądź zawsze blisko tych, których kochasz, mów im głośno, jak bardzo ich potrzebujesz, 

jak ich kochasz i bądź dla nich dobry, miej czas, aby im powiedzieć "jak mi przykro", 

"przepraszam", "proszę", "dziękuję" i wszystkie inne słowa miłości, jakie tylko znasz. 
 

Nikt cię nie będzie pamiętał za twoje myśli sekretne. 

Proś, więc Pana o siłę i mądrość, abyś mógł je wyrazić. 

Okaż swym przyjaciołom i bliskim, jak bardzo są ci potrzebni. 

Prześlij te słowa, komu zechcesz. 

Jeśli nie zrobisz tego dzisiaj, jutro będzie takie samo jak wczoraj. 

I jeśli tego nie zrobisz nigdy, nic się nie stanie. 

Teraz jest czas. 

                                                                                       

                 Pozdrawiam i życzę szczęścia!" 

                 G.G. Marquez 


