
Czcigodni Małżonkowie! 

W 2020 roku, w którym przypada 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły serdecznie 

zapraszamy Was do sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na kolejną edycję Pierwszych 

Piątków Małżonków, które organizowane są nieprzerwanie od 2016 r., od czasu  kiedy papież 

Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia.  

Do uczestnictwa w nich zaproszeni są absolutnie wszyscy małżonkowie niezależnie od 

kondycji relacji w jakiej aktualnie znajduje się małżeństwo. Małżeństwa, w których relacje 

pomiędzy mężem i żoną są bardzo dobre poprzez uczestnictwo w Eucharystii, spowiedź 

,modlitwę adoracyjną i wsłuchiwanie się w słowo skierowane do małżonków podczas kazań  

będą mieli sposobność jeszcze bardziej pogłębić miłosną więź. 

 Zapraszając do uczestnictwa w tegorocznych Pierwszych Piątkach Małżonków 

kierujemy się wiarą w to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych oraz pewnością, że  nie 

ma małżeństwa sakramentalnego, którego Pan Jezus nie byłby w stanie uzdrowić i uratować 

choćby po ludzku wydawało się, że nie ma na to najmniejszych szans. Dlatego też w sposób 

wyjątkowy do przeżywania pierwszych piątków w 2020 roku w sanktuarium patrona rodzin 

chrześcijańskich zaproszeni są małżonkowie, których życie małżeńskie nie najlepiej się 

układa, jak również ci, których związki  stoją na krawędzi rozpadu lub już po ludzku się 

rozpadły.   

Treścią kazań podczas  tegorocznych PPM będzie medytacja nad Sakramentem 

Małżeństwa w świetle Ewangelii na kanwie poematu Karola Wojtyły „Przed sklepem 

jubilera.”. Jego Autor pisze w nim między innymi, że „człowiek musi powracać w to miejsce, 

z którego wyrasta jego istnienie – a jakże bardzo pragnie, by wyrastało przez miłość.”. O ile 

mniej byłoby dramatów małżeńskich, gdyby małżonkowie przynajmniej od czasu do czasu 

powracali myślami do początku małżeństwa, kiedy przyjmując Sakrament Małżeństwa, 

zakorzenili się w wielkiej tajemnicy i stali się nowymi ludźmi - nierozerwalną jednością 

dwojga. O ile mniej byłoby płaczących żon, mężów i dzieci gdyby małżonkowie świadomie 

czerpali z mocy miłości obecnej w Sakramencie Małżeństwa.  

Chcąc faktycznie  żyć łaską Sakramentu Małżeństwa oboje małżonkowie muszą mieć 

dobrą wolę i żywą pamięć o tym, co św. Jan Paweł II powiedział w Szczecinie podczas 

homilii 11 czerwca 1987 r. - Sakrament Małżeństwa wyrasta z eucharystycznego korzenia. 

Wyrasta z Eucharystii i do niej prowadzi. Ludzka miłość aż do śmierci, musi się głęboko 

zapatrzeć w tę miłość, jaką Chrystus do końca umiłował. Musi tę Chrystusową miłość - 

poniekąd - uczynić swoją, ażeby sprostać treściom małżeńskiej przysięgi: “ślubuję ci miłość, 

wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”. 

Rozważania w na temat Sakramentu Małżeństwa mogą pomóc małżonkom pragnącym 

szczęścia stawać się nowymi ludźmi i trwać w jedności dwojga dzięki Duchowi Świętemu 

obecnemu w Sakramencie Małżeństwa. Dla pomyślności małżeństwa jest to arcyważne 

ponieważ  jak przekonuje Karol Wojtyła: „człowiek nie przetrwa w człowieku bez końca i nie 

wystarczy człowiek.” Chcąc budować jedność małżeńską, pielęgnować ją lub odbudowywać 



konieczne jest częste powracanie do momentu rozpoczęcia życia małżeńskiego. PPM w 2020 

roku stwarzają ku temu okazję. 

Ci z małżonków, których związki małżeńskie stoją na krawędzi rozpadu będą mogli 

usłyszeć i rozważyć niezwykłe, dające wiele do myślenia słowa z dramatu Karola Wojtyły: 

„Nie w tym rzecz, by odejść,… rzecz w tym, by wrócić i na dawnym miejscu odnaleźć siebie.”   

Treść dramatu „Przed sklepem jubilera.” uzmysławia  w czym tkwią przyczyny 

niepowodzeń małżeńskich, jakie skutki „pęknięcia” między małżonkami noszą we własnym 

życiu ich dzieci. Pomaga również  w zrozumieniu tego,  co jest istotą małżeństwa i pozwala 

ocenić jego aktualną jakość. Dogłębna analiza medytacji nad sakramentem małżeństwa 

autorstwa Patrona rodzin chrześcijańskich małżonkom  o pokornym sercu i mającym dobrą 

wolę sprzyja  naprawieniu tego, co zostało zaniedbane lub całkowicie zlekceważone w 

budowaniu  małżeńskiej więzi przez męża i żonę. 

Zapraszając małżonków na tegoroczne Pierwsze Piątki Małżonków kierujemy się 

wiarą w to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych oraz pewnością, że  nie ma małżeństwa 

sakramentalnego, którego Pan Jezus nie byłby w stanie uzdrowić i uratować choćby po 

ludzku wydawało się, że nie ma na to najmniejszych szans. 

W ramach PPM w Kaplicy  Najświętszego Serca Pana Jezusa przygotowywana będzie 

tzw. Pierwszopiątkowa Przestrzeń Jedności Małżeńskiej z Najświętszym Sakramentem w 

milenijnej monstrancji w kształcie krzyża i przystrojonymi  jak w dniu ślubu  klęcznikami dla 

małżonków. Przestrzeń Jedności Małżeńskiej dedykowana jest wszystkim tym małżonkom, 

którzy pragną do końca życia wytrwać w małżeńskiej jedności,  którzy odczuwają potrzebę  

uroczystego przeproszenia współmałżonka i Pana Boga za wykroczenia względem miłości 

małżeńskiej, którzy pragną poprosić współmałżonka o przebaczenie lub pragną wspólnie 

podziękować Panu Bogu za siebie nawzajem i rozpocząć nową jakość życia małżeńskiego.  

W Kaplicy NSPJ małżonkowie będą też mogli przygotowywać do Sakramentu Pokuty i 

pojednania, do którego można przystąpić w Kaplicy Pojednania.  

Małżonkowie, którzy nie należą do żadnej z istniejących w archidiecezji krakowskiej 

wspólnoty dla małżeństw i rodzin będą mieli sposobność spotkania się z ich 

przedstawicielami i uzyskania informacji o ich charyzmacie, co może pomóc w znalezieniu 

takiej, która spełni indywidualne potrzeby małżeństwa.   

Intencją organizatorów PPM jest to, żeby pomóc małżeństwom stwarzać takie warunki  

dla małżeńskiej miłości, aby Pan Bóg mógł działać w nich cuda po to, aby Jego miłość  

ucieleśniała się w małżeńskiej jedności i była źródłem małżeńskiego i rodzinnego szczęścia. 

Osobom zaangażowanym w dzieło PPM bardzo zależy na tym, aby uczestniczący w nich 

małżonkowie mogli dzięki łasce uświecającej uniknąć wszystkiego, co mogłoby  krzyżować  

miłość  Jezusa Chrystusa  w braku małżeńskiej jedności i wierności. Organizatorzy, żywią 

nadzieję, że przyjęcie przez kochające się małżeństwa  zaproszenia na Pierwsze Piątki 

Małżeństwa  pomoże im w tym. Z kolei dla tych, którzy pogubili się w życiu małzeńskim 

będą doskonałą okazją do zmiany życia  i wejścia na drogę pięknej miłości, o której na pewno 

marzyli w dniu  przyjęcia  Sakramentu Małżeństwa. 



Podczas Pierwszych Piątków Małżonków będziemy się modlić za przyczyną św. Jana 

Pawła II - umocnienia małżonków o to, aby ci, którym brak małżeńskiej miłości  doświadczali 

jej, a ci, którzy kochają się naprawdę i pięknie, miłowali się jeszcze doskonalej.  

Kochani małżonkowie nie szczędźmy czasu dla miłości, od niej zależy przyszłość 

nasza i naszych dzieci. Czas poświecony na udział w PPM niewątpliwie jest czasem dla 

miłości. Nie pozwólmy sobie na to, aby tracić go na coś, co miłości nie służy! 

  

 

   


