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W dzisiejszym świecie temat miłości przedmałżeńskiej jest tematem kontrowersyjnym. 

Dla wielu młodych ludzi, którzy idą z duchem z tego świata, termin czystości aż do ślubu po 

prostu nie istnieje. Dlatego w odpowiedzi na promowany w świecie konsumpcyjny styl życia, 

często pozbawiony jakichkolwiek wartości i zasad, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 

Diecezji Łomżyńskiej już po raz drugi organizowało Debaty Walentynkowe, na których 

podejmowano tematy czystości przedmałżeńskiej, relacji interpersonalnych w sieci oraz miłości. 

W tym roku odbyły się one w trzech miastach naszej Diecezji: w Ostrołęce, Łomży i 

Zambrowie. Tematami tegorocznych debat były: „Miłość w sieci. Szanse i zagrożenia” oraz 

„Pragnąć czy pożądać? Wszyscy chcą kochać”. 

Pierwsze debaty rozpoczęły się w przeddzień Walentynek, czyli 13 lutego 2012 r. w 

Zambrowie i Łomży. Licznie zgromadzona młodzież gimnazjum, szkół średnich, studenci oraz 

nauczyciele mieli okazję słuchać wystąpień znanych specjalistów. Wśród prelegentów byli m.in. 

ks. dr Jan Pieńkosz – teolog moralista, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w 

Łomży oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. dr Mirosław Brzeziński – 

wykładowca Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Karol 

Wyszyński – autor kampanii internetowej „wierność jest sexy!” i twórca takich projektów jak 

przeznaczeni.pl, zakochany rodzic.pl, czy doskonalapara.pl oraz Piotr Barbachowski – student 

socjologii WSZiP w Łomży, dziennikarz i prezenter. Swoim świadectwem czystej miłości 

dzielili się małżonkowie Agnieszka i Karol w Zambrowie oraz para Jacek i Marlena w Łomży. 

Natomiast 17 lutego około 200 osób wzięło udział w trzeciej Debacie Walentynkowej, która 

odbyła się w Ostrołęce. Do debaty organizatorzy – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz 

Ruch Światło-Życie – zaprosili księży i osoby świeckie. Wśród nich byli: ks. dr Dariusz 

Tułowiecki, ks. Dariusz Niwiński, ks. Tomasz Trzaska oraz małżeństwa: Joanna i Norbert 

Dawidczykowie, Monika i Grzegorz Zawrotni. 

Na początku każdy z prelegentów miał czas na zaprezentowanie swojego tematu, później 

zaczęła się dyskusja. Pytania były różne. Najczęściej młodzież chciała się dowiedzieć w jaki 

sposób zachować czystość przedmałżeńską lub też jak daleko młodzi ludzie mogą posunąć się w 

związku. Na te i inne pytania prelegenci stawiali jasne i wyraźne odpowiedzi. 

Debatom towarzyszyły wspaniałe występy artystyczne młodzieży, które ubogaciły całość 

spotkań twórczymi piosenkami. 

Dzień Zakochanych jest pięknym świętem i momentem do wyrażania swoich uczuć 

ukochanym osobom. Może to być również moment do przemyśleń i zwrócenie uwagi na 

chrześcijańską wizję narzeczeństwa i rodziny, aby komercyjne święto nabrało chrześcijańskiego 

wymiaru. Debaty Walentynkowe stały się już w tradycyjną formą obchodzenia wspomnienia 

św. Walentego przez Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży nie tylko w naszej diecezji, ale i 

w całej Polsce. 
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