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1. Gdy wrócisz z pracy, pocałuj żonę i okaż jej zainteresowanie. 

    2. Poświęć jej kwadrans, zanim zabierzesz się za gazetę. 

    3. Podaruj jej czasami kwiaty, mały prezencik i nie zapominaj o ważnych świętach. 

    4. Mów jej, że jest piękna i że ją kochasz. 

    5. Pomóż jej w domowych pracach, kiedy jest zmęczona. 

    6. Zadzwoń, jeśli wiesz, że się spóźnisz. 

    7. Odłóż gazetę, kiedy żona do ciebie coś mówi. 

    8. Przytulaj ją często, ona tego bardzo potrzebuje. 

    9. Ściel łóżko, chociaż od czasu do czasu sprzątnij w pokoju i umyj po sobie łazienkę. 

  10. Wynoś śmieci. 

  11. Dzwoń do niej czasem z pracy, niech wie, że o niej myślisz. 

  12. Kiedy podróżujesz, zadzwoń żeby jej powiedzieć, że szczęśliwie dojechałeś. 

  13. Jeśli ciężko pracowałeś, nie zapomnij o prysznicu. 

  14. Nie przełączaj co minutę programów w telewizji. 

  15. Za kierownicą zachowuj się rozsądnie, prowadź ostrożnie. 

  16. Gdy gdzieś razem jedziecie, przed wyjazdem uzgodnij z nią trasę. 

  17. Patrz na nią tak, jak w pierwszych dniach waszej miłości. 

  18. Zaproponuj jej, że naostrzysz noże. 

  19. Zmieniaj żarówki, gdy się przepalą. 

  20. Czytaj jej na głos ciekawe artykuły. 

  21. Noś za nią ciężkie rzeczy, zwłaszcza po schodach. 

  22. Gdy do ciebie mówi, patrz jej w oczy. 

  23. Kiedy wraca od lekarza, spytaj, co jej powiedział. 

  24. Śmiej się z jej dowcipów. 

  25. Kładź się o tej samej porze co ona. 

  26. Kiedy wraca od fryzjera, zwróć uwagę na jej nową fryzurę. 

  27. Stwarzaj okazje, aby być z nią sam na sam. 

  28. Gdy wracasz z podróży, powiedz jej, że za nią tęskniłeś. 

  29. Kup jej ulubione słodycze, chyba że postanowiła zadbać o linię. 

  30. Nie przejedz się podczas wspólnej kolacji, żeby nie być później ociężałym i śpiącym... 

  31. Opuszczaj po sobie deskę sedesową. 

  32. Zapraszaj ją do kina, do teatru, ale na tyle wcześnie, żeby zdążyła się przygotować. 

  33. Chwal jej kuchnię. 

  34. Zorganizuj od czasu do czasu rodzinną wycieczkę lub spacer. 

  35. Nie wracaj codziennie późno do domu.                                                                                                        

36. Nie zaniedbuj się, dbaj o swoje ubrania. 

  37,38. Interesuj się jej codziennym życiem. Pytaj, co lubi.                                                                                                              

  39. Kiedy gdzieś razem idziecie, weź ją czasem za rękę. 

  40. Przeczytaj dla niej: Sex po chrześcijańsku, autorstwa M.i P.Wołochowiczów                                         

Źródło: S.Szefer, Małżeństwo? 77xTAK! Małżeńskie historie o przebaczeniu                                                           
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Zobaczcie razem: 

„Przez śmiech                                               
do lepszego małżeństwa”                                                 

DVD Mark Gungor 
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Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom, 

jak Panu… Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie.. 

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się  z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. 

Tajemnica to wielka w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Ef.5, 21-33                               oprac.: o.romuald@szensztat.pl 

 
 

 

     On i ona – mąż i żona 

1. On jest mężczyzną -  ona jest kobietą.  

2. On jest pomocą dla niej – ona dla niego. 

3. On jest zdobywcą – ona chce być zdobywana.  

4. On ma być stały  - ona jest i ma prawo być zmienną. 

5. On  jest gwarantem bezpieczeństwa – ona gwarantem czułości. 

6. On jest bardziej skierowany na zewnątrz – ona do środka, do rodziny.  

 

7. On żyje  w świecie idei i rzeczy – ona w świecie osób i drobiazgów,  z których składa się codzienność. 

8. On ma dystans do życia, myśli o ideach, perspektywicznie – ona potrafi się wczuć w sytuację innych. 

9. On myśli głową - logicznie – ona sercem – intuicyjnie. Dla niego 2+2 = 4  - dla niej, coś pomiędzy 3,7 ~ 4,2..                                                                                                                    

Dla niego 5 minut to już!  Dla niej - to bliżej nieokreślony czas. On widzi las – ona konkretne drzewo.  

 

10. On ma psychikę jak witraż – ona, jak szyba hartowana. Zranionemu  wypada jedno szkiełko – jej sypie się cały świat. 
 

11. On chce mieć wszystko jak zawsze. Ona potrzebuje zmian.  

12. Jemu  wystarczy jeden garnitur. Jej szafa jest zwykle za mała 

13. On potrafi skoncentrować się dobrze na jednej rzeczy – ona potrafi robić dobrze kilka rzeczy na raz. 

14. On załatwia sprawę jednym słowem – ona całym słownikiem.                                                                                               

15. On ma olbrzymią, ale krótką siłę słonia – ona ma cierpliwą i wytrwałą siłę mrówki.                                                                             

On lubi, być podziwiany za swoje wyczyny, siłę i mądrość – ona za piękno i dobroć. 

 

16. On myśli, że wystarczy jej powiedzieć raz, że ją kocha - ona potrzebuje oznak czułości kilka razy dziennie. (min 4x)      

17. On patrzy na jej gitarowe kształty – ona w serce i na kulturę osobistą.                                                                                     

18. On chce często, pali się w łóżku szybko jak słoma – ona rozpala się powoli,  chce czułości i pieszczot. 

19. On mówi: jaka noc- taki dzień. Ona: jaki dzień, -taka noc!  On ma kochać pierwszy – ona odpowiada na jego miłość.  
 

 

20. On jest głową rodziny – ona jest jej sercem – kapłanką ogniska domowego.   

21. On jest dla dzieci bardziej od święta – ona na co dzień.  

22. On jest pierwszym autorytetem – ona dopełniającym. 

23. On troszczy się o szacunek dla niej – ona prowadzi dzieci do niego.                                                                                      

On wyraża bardziej sprawiedliwość, ona czułość i miłosierdzie. 

24. On wychowuje do panowania nad sobą, posłuszeństwa i odwagi, do podejmowania ryzyka i zdobywania świata.              

Ona do miłości cierpliwej, troskliwej, czułej i wyrozumiałej, do troski o drugiego człowieka.  

25. On modli się głową, krótko i konkretnie – ona modli się sercem, -uczuciami, potrzebuje na modlitwę czasu.                          

On uczynił tak, jak mu powiedział Anioł!  - ona odpowiedziała Aniołowi: niech mi się stanie według słowa Twego… 
 

26. Przeczytaj dla niej: „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus” - John Gray 

27. Przeczytaj dla niego: „Osobowość plus dla małżeństw” - Florence Littauer 

28. Zobaczcie razem: „Przez śmiech do lepszego małżeństwa”.- Mark G 

 

 


