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Ks. Marek Dziewiecki

Sychar. Pokonywanie trudności
w małżeństwie i rodzinie
Wydawnictwo „Fides”, Kraków 2020
W wydawnictwie „Fides” ukazała
się nowa książka ks. Marka Dziewieckiego. Nosi ona tytuł: „Pokonywanie
trudności w małżeństwie i rodzinie”.
Publikacja ta należy do serii książek
w szczególny sposób dedykowanych
wspólnotom „Sychar”. To wspólnoty małżonków opuszczonych przez
męża czy żonę i trwających w wierności małżeńskiej. Wspólnoty „Sychar”
funkcjonują już w całej Polsce. Ich
przewodnia zasada to prawda o tym,
iż każde sakramentalne małżeństwo
jest do uratowania. Zasada druga
to dążenie opuszczonego małżonka
do rozwoju psychospołecznego, moralnego, duchowego i religijnego po to,
by czekanie na nawrócenie i ewentualny powrót tego, kto odszedł, nie było
czasem przeżytym biernie, lecz aktywnie. Chodzi o to, żeby ten, kto powróci,
przekonał się, że opuszczony małżonek w międzyczasie stał się znacznie
dojrzalszą osobą.
Prezentowana książka ks. Marka Dziewieckiego składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym autor opisuje Boży zamysł w odniesieniu do małżeństwa i rodziny. Rozdział drugi to opis pierwszych znaków, które świadczą o tym,
że zaczyna się kryzys. Te pierwsze znaki to zaniedbywanie miłości małżeńskiej
i rodzicielskiej oraz oddalanie się małżonków od Boga. Rozdział trzeci dotyczy
skrajnych form kryzysu w małżeństwie i rodzinie. Należą do nich uzależnienia
i związana z nimi przemoc, zdrady małżeńskie, odejście małżonka i rozwody.
Kolejny rozdział poświęcony jest warunkom wychodzenia z kryzysu. Punktem zwrotnym jest uznanie prawdy przez tych, którzy pobłądzili. Rozdział piąty dotyczy zamykania bolesnej przeszłości. Podstawowe warunki to pojednanie
z Bogiem, z samym sobą i z osobami skrzywdzonymi. Warunkiem dobrej
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teraźniejszości jest także nawrócenie, czyli wierna i ofiarna miłość tu i teraz.
Temu zagadnieniu poświęcony jest rozdział szósty. Ostatni, siódmy rozdział,
to odpowiedzi na pytania uczestników rekolekcji, które kilka miesięcy wcześniej
ks. M. Dziewiecki poprowadził dla wspólnot „Sychar” z całej Polski.
Główne przesłanie, na którym opiera się omawiana publikacja, to fakt,
że kryzys małżonków nie zaczyna się dopiero wtedy, gdy dochodzi do przemocy,
uzależnień czy zdrad. Kryzys i cierpienie zaczyna się już wtedy, gdy małżonkowie przestają okazywać sobie miłość, gdy zaniedbują wychowanie dzieci lub gdy
oddalają się od Boga. Niniejsza książka pomaga szukać rozwiązań prawdziwych,
a nie rozwiązań, które na krótką metę wydają się łatwe i proste, a które w rzeczywistości powiększają jedynie skalę krzywd i cierpienia małżonków, rodziców
czy ich dzieci.
Niniejsza książka stanowi praktyczną pomoc nie tylko dla małżonków i rodziców, którzy przeżywają kryzys. To także podręcznik dojrzałego okazywania
miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Autor podkreśla bowiem, że najlepszym sposobem pokonywania kryzysu jest uczynienie wszystkiego, by do kryzysu nie doszło. Prezentowana publikacja jest cenna dla narzeczonych, dla księży i świeckich pracujących w duszpasterstwie rodzin i w poradnictwie małżeńskich. Jest
też kopalnią materiału dla katechetów, gdyż pomaga ukazywać katechizowanym
– w sposób przystępny, konkretny i precyzyjny – Bożą wizję małżeństwa i rodziny oraz zasady pokonywania kryzysów w rodzinie w sposób zgodny ze złożoną
przysięgą małżeńską

