Przysięga małżeńska

Narzeczeni zawierając sakrament małżeństwa wypowiadają słowo: „ślubuję”. Obdarowują tę
drugą osobę miłością, wiernością i uczciwością. Czy jednak są świadomi tego, co się kryje pod
tymi słowami?

Ślubuję Ci miłość..
1.
2.
3.
takiej
4.

to nie tylko uczucie ale zobowiązanie, dar z siebie, decyzja woli,
to trud podejmowania dialogu, rozumienia, poznawania współmałżonka,
to decyzja, że dołożę wszystkich starań, by troszczyć się o współmałżonka i zapłacenia
ceny, jaka będzie konieczna,
to codzienne pielęgnowanie relacji i dbanie o jej jakość,

Ślubuję ci wierność..
1. to ustawiczne bycie przy, wzajemne słuchanie, dążenie do pogłębienia więzi, gotowość
do rozmowy,
2. to wspólne we dwoje szukanie rozwiązania trudności, jakie pojawiają się w małżeństwie i
szukanie ich rozwiązania w małżeństwie a nie poza nim,
3. to pokonywanie pretensji, osądzania, nieżyczliwości by razem siadać i siebie słuchać i
dzielić się sobą,
4. to czujność nad sobą i unikanie sytuacji, w których łatwo się zapomnieć i przeholować,
5. to trwanie przy współmałżonku pomimo jego słabości, zranień, kompleksów, grzechów,
rozpaczy,
6. to codzienna troska o siebie, o małżeństwo, o dom wyrażona w małych rzeczach,
obowiązkach,
7. to trwanie przy współmałżonku w jego radościach i trudnościach, pomaganie gdy
upadnie, wysłuchanie jego zmartwień,
8. to stawiania małżeństwa na pierwszym miejscu przed wszystkimi relacjami,
9. to pamiętanie, że Bóg jest nam zawsze wierny!
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Ślubuję Ci uczciwość..
1. to życie w prawdzie wobec siebie i współmałżonka,
2. to opowiedzenie do końca swojej historii poprzednich związków i ich uporządkowanie,
3. to niewracanie do tego co stało się w przeszłości, a zostało powiedziane i przebaczone,
4. to niezatajanie żadnych faktów, które mogłyby spowodować nieważność małżeństwa,
5. to wspólne podejmowanie decyzji i trzymanie się ich,
6. to wywiązywanie się z zobowiązań, z danego słowa,
7. to jasne, klarowne gospodarowanie wspólnymi pieniędzmi,
8. to troska o zachowanie intymności swojej relacji dla siebie, nieplotkowanie, nieujawniania
osobom trzecim bez wspólnego uzgodnienia,
9. to szukanie chwili trudności dialogu „do końca”, by odbudować małżeństwo i odnaleźć w
nim radość.
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