K ATOLICKIE S TOWARZYSZENIE M ŁODZIE ŻY
D IE CE ZJ I Ł OM ŻY ŃS KI EJ

Sprawozdanie z Debat Walentynkowych przeprowadzonych na terenie Diecezji
Łomżyńskiej w roku 2013

W dzisiejszym świecie temat relacji w narzeczeństwie, czystości przedmałżeńskiej jest
tematem budzącym szereg pytań, często kontrowersyjnych i niezgodnych z nauką Kościoła. Dla wielu
młodych ludzi, którzy idą z duchem z tego świata, termin zachowania czystości aż do ślubu po
prostu nie istnieje. Dlatego w odpowiedzi na promowany w świecie konsumpcyjny styl życia,
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej już po raz trzeci organizowało
Debaty Walentynkowe, na których podejmowano tematy czystości przedmałżeńskiej, relacji
interpersonalnych w sieci oraz miłości. W tym roku odbyły się one w czterech miastach naszej
Diecezji: w Ostrołęce, Łomży, Łapach i Zambrowie. Tematami tegorocznych debat były:
„Pokaż Kotku co masz w środku – czyli jak ogarnąć zakochanie ?” oraz „Porozmawiajmy o
zakochaniu”. Poniżej przedstawiamy krótki opis przygotowań, samego wydarzenia oraz opinii
na temat poszczególnych debat.

Debata Walentynkowa w Ostrołęce
Spotkania rozpoczęliśmy od Ostrołęki, gdzie debata miała miejsce w Galerii Sztuki, dnia
8 lutego o godzinie 18.00. Na debatę jako goście specjalni przybyli: ksiądz doktor Mirosław
Brzeziński – teolog rodzinny reprezentujący środowisko lubelskie oraz państwo Małgorzata i
Jacek Kołakowscy. Patronat honorowy nad wydarzeniem, po raz kolejny, objął Pan Janusz
Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęka. Plakaty zostały rozwieszone na słupach
informacyjnych Ostrołęckiego Centrum Kultury, dzięki życzliwości dyrektora tej placówki oraz
w autobusach i na przystankach Miejskiego Zakładu Komunikacji. Patronat medialny nad
wydarzeniem objęli: Radio Nadzieja, Głos Katolicki, eostroleka.pl, Portal Społecznościowy JP2,
RadioOko,Łomżyńskie24.
Dyskusję rozpoczęto od wyświetlenia sondy ulicznej (tak było również w Łomży i Zambrowie),
którą przeprowadzili KSM – owicze z oddziału w Rzekuniu. Spotkane przez nich osoby musiały
wypowiedzieć się na temat związków i miłości. Odpowiedzi były różne. Na ostrołęckich
portalach internetowych można było znaleźć takie informacje: „Podczas całego spotkania ksiądz
Mirosław Brzeziński pokazał się nie tylko od strony poważnego duchownego, ale również
dowcipnego człowieka. Co chwila bowiem salę przeszywały salwy śmiechu. Państwo
Kołakowscy pomimo lekkiego stresu, poradzili sobie świetnie, im również nie brakowało
dobrego humoru. Młodzież była odważna co chwila zadawane były pytania. Wiele pytań było
bardzo ciekawych. Na pytanie o to, czy para mogłaby zamieszkać ze sobą przed ślubem, ale
mimo to żyć w czystości ? Ks. Mirosław odparł: ... jasne, że będziecie żyć w czystości, przecież
będziecie się codziennie myć ... . Na pytanie: Czy związek, może być porównywany do
pracy?”. Pan Jacek Kołakowski odpowiedział: Każdy związek wymaga pracy, przyjemnej pracy
ale każdy związek a szczególnie małżeństwo potrzeba od nas pracy. Każde relacje wymagają od
nas pracy żebyśmy mogli czerpać z nich radość - mówił pan Jacek Kołakowski.”
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W wydarzeniu uczestniczyło ok. 70 młodych osób. Na zakończenie prelegenci otrzymali
białe róże jako symbol wierności czystej miłości i podziękowanie organizatorów za wzięcie
udziału w debacie.

Debata Walentynkowa w Łapach
Kolejna debata odbyła się 10 lutego w sali parafialnej św. Józefa o godz. 17 w Łapach.
Przybyło około 100 młodych osób. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Porozmawiajmy o
zakochaniu”.
Odpowiedzi na pytania udzielali zaproszeni goście: narzeczeni - Ewelina i Daniel,
małżeństwo – Agnieszka i Dariusz Stypułkowscy, doradca życia rodzinnego – pani Sylwia
Bujnowska oraz duszpasterz młodzieży – ks. Mariusz Szulc.
Debata rozpoczęła się krótkim wprowadzeniem, w którym wyjaśnione zostało jaki jest
sens takich spotkań oraz przedstawiono krótką historię debat w naszej diecezji. Następnie głos
zabrali prelegenci, którzy poruszyli w swoich przemówieniach kwestie takie jak: „Czy istnieje
miłość przez internet?”, „Recepta na udany związek”. Uczestnicy wysłuchali także świadectwa
narzeczonych i małżeństwa. Później głos zabrali KSM-owicze z oddziału w Łapach, którzy
przygotowali na to spotkanie kilka pytań m.in. „Jak odróżnić zauroczenie od zakochania?”,
„Czy pocałunek jest grzechem?” oraz „Czy istnieje uniwersalny 'przepis' na miłość?” oraz wiele
innych. Na plakatach podany został adres e-mail, na który można było przesłać swoje pytania.
Zostało nadesłane wiele wypowiedzi ludzi, którzy szukali odpowiedzi i „recepty na szczęście”.
Te pytania również zostały zadane prelegentom, którzy udzielali wyczerpujących odpowiedzi
poruszając także inne, związane z tematem kwestie. Na zakończenie pytania do ekspertów
skierowała młodzież zgromadzona na sali. Przed wyjściem każdy otrzymał „List miłosny od
Jezusa”.
Debata Walentynkowa w Zambrowie.
W dniu 11 lutego 2013 roku o godzinie 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury
w Zambrowie odbyła się trzecia Debata Walentynkowa w tym roku. Około 150 osób
uczestniczyło w debacie, m. in. uczniowie gimnazjum, szkół średnich, studenci, nauczyciele,
katecheci.
W temat miłości wprowadził wszystkich zgromadzonych występ artystyczny Emilii
Rakowskiej. Debata rozpoczęła się od projekcji sondy ulicznej (podobnie jak w Ostrołęce).
Na pytania uczestników, odpowiedzi udzielali: socjolog ks. dr Marek Adamczyk, teolog rodziny
ks. dr Mirosław Brzeziński, gitarzysta i kompozytor Pan dr Sylwester Laskowski oraz
psycholog Pani Bogna Białecka.
Eksperci, na początku, wypowiedzieli się w sprawie wielu kwestii, m.in.: „Czy seks jest
trendy ?”, „Czy seks przed ślubem niszczy wszystko?” , „Jaki jest przepis na szczęśliwe
małżeństwo?”, „Jak zachować czystość przedmałżeńska i po co?”. Po wystąpieniach
prelegentów rozpoczęła się burzliwa debata. Uczestnicy pytali „Co robić , gdy zostaniemy
zdradzeni ?”, „Dlaczego małżeństwa tak łatwo rezygnują z walki o swoją miłość i wybierają
rozwód ?” , „Dlaczego Kościół jest przeciwny związkom partnerskim?”. Zaproszeni goście na
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pytania odpowiadali jasno
i wyczerpująco, poświadczając niejednokrotnie własnym
świadectwem. Na zakończenie wysłuchano kolejnego utworu z repertuaru Piotra Rubika „
Niedorosła miłość”.
Debata Walentynkowa w Łomży
Debata w Łomży odbyła się w podobnym charakterze jak w Zambrowie. Na pytania
młodzieży, licznie zgromadzonej w auli Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, o godzinie
19.00, odpowiadali Ci sami prelegenci, którzy byli w Zambrowie. Po oficjalnym rozpoczęciu,
na scenie wystąpił Zespół Soli Deo ze Szkół Katolickich na czele z solistą Adamem
Kalinowskim znanym z programu Bitwa na Głosy. Patronat nad wydarzeniem, objął J.E. ks.
Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, który w swojej wypowiedzi powiedział: „Myślę, że te
debaty są potrzebne. Młodzież potrzebuję pewnych ideałów, mimo że czasami się narzeka na
nich, a jednak szukają oni zdrowych przykładów dla ich przyszłego życia. Przez te debaty
możemy dojść do jakiejś konkluzji, a na pewno młody człowiek będzie mógł odnaleźć
odpowiedzi na pytania, które drążą jego serce i sumienie.”
W Łomży również prelegenci nie zostali bez pytań od uczestników z sali. Pytano o
kulturę Gender, „receptę na udany związek”, o związki partnerskie, a najbardziej o zagrożenia
wynikające z stosowania antykoncepcji. Potwierdza to słowa księdza Biskupa o poszukiwaniu
przez młodego człowieka ideałów i wartości, które są w dzisiejszym świecie często trudne do
przyjęcia, ale piękne.
Debata, była transmitowana na żywo w Radio Nadzieja w ramach Audycji Gotów.

Dzień św. Walentego jest pięknym świętem, który niestety w dzisiejszych czasach nabrał
wymiaru tylko komercyjnego. Mamy nadzieję, że „ Walentynki” przypomną nam o
chrześcijańskiej wizji małżeństwa – czyli szczęśliwej i kochającej się rodziny, bez zdrad i
przemocy. W związku z tym, w niedzielę 10 lutego, członkowie KSM DŁ modlili się za
zakochanych podczas uroczystej Eucharystii odpustowej w opactwie Sióstr Benedyktynek w
Łomży. .
Pragniemy, aby Dzień Zakochanych był również momentem do przemyśleń i zwrócenia
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. Liczymy, że owoce spotkań będą liczne i pozwolą
młodym ludziom, szukającym Boga i wartości chrześcijańskich, znaleźć się na właściwej drodze
życia. Warto dodać, że organizację debat wspierają i obejmują swoim patronatem, włodarze
wszystkich miast, gdzie mają one miejsce.
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