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Małżeństwo zdrowe i szczęśliwe 
  

 

 

 

 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 
Przez dwa popołudnia – sobotnie i niedzielne będziemy mówić o relacjach  

w małżeństwie. Obecnie te związki  przeżywają ogromny kryzys. Właściwie 

warto zadać sobie pytanie czy są jeszcze takie małżeństwa, o których można 

powiedzieć, że są zdrowe i szczęśliwe? Zapewne takie są, ale niestety coraz 

częściej słyszy się o problemach jakie pojawiają się w wielu małżeństwach,  

a ilość rozwodów w zatrważającym tempie rośnie. Gazeta Newsweek Polska 

podaje, że jeszcze nigdy w historii polskie małżeństwa nie rozpadały się tak 

powszechnie i mimo, że do „liderów” światowej statystyki w tej dziedzinie sporo 

nam brakuje to i tak nie ma się z czego cieszyć... A zatem czy jest jakiś cudowny 

sposób, jakieś lekarstwo, wspaniały eliksir na udany związek? Czy problemy  

w małżeństwie są nieuniknione? Jak rozwiązywać konflikty jeśli już się pojawią? 

Na te i wiele innych pytań spróbujemy dać odpowiedź podczas dwudniowych 

spotkań w naszym Klubie Zdrowia. Spotkanie poprowadzi dla nas  Halina  

i Ryszard Jankowscy z Poznania. Małżeństwo z wieloletnim stażem  

i bogatym bagażem doświadczeń, a także autorzy programów prorodzinnych, 

wykładowcy Wyższej Szkoły Teologiczno - Humanistycznej w Podkowie Leśnej 
  

   

 

Coś dla ciała  
 
Tradycyjnie już po prelekcji zapraszamy  na degustację zdrowych potraw - bez 

cholesterolu i niskotłuszczowych. Chcemy Państwa zachęcić do spożywania 

tego, co jest lepsze dla naszego zdrowia. Na następnej stronie znajdziecie 

przepisy na niektóre serwowane pyszności  
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Piernik 
 

Składniki: 

25 dkg masła,20 dkg miodu, 20 dkg cukru brązowego, 3 jaja (niestety będzie trochę 

cholesterolu ;-) szczypta soli, 60 dkg mąki (w tym 1 szkl. mąki żytniej), ½ łyżki sody, ½ łyżki 

zmielonych goździków, przyprawa do piernika, ½ kg marmolady (lub gorących jabłek)  

 

Wykonanie: 

Roztopić masło w garnku, dodać miód i cukier, wystudzić. 

Następnie dodać pozostałe składniki i dokładnie wymieszać, zostawić do następnego dnia. 

Na drugi dzień ciasto podzielić na 2 części. Rozwałkować i każdą część upiec w blasze 

wyłożonej papierem. 

Piec w piekarniku 180C przez 10 – 15 minut. 

Po upieczeniu piernik może leżeć nawet do kilku dni. Jeśli przełożymy go konfiturami lub 

ciepłymi jabłkami to na drugi dzień ciasto będzie miękkie.  

  
Ekspresowa pasta z czerwonej fasoli 
 
Składniki: 

2 szkl. ugotowanej czerwonej fasoli lub fasola z puszki 

½ słoiczka suszonych pomidorów z zaprawą olejową  

2 łyżki majonezu (tradycyjny lub z ziemniaka) 

2 -3 ząbki czosnku 

przyprawy do smaku (sól, pieprz, zioła prowansalskie, bazylia ) 
 

Wykonanie: 

Wszystkie składniki  połączyć przy pomocy ręcznego miksera. 

 

Pasta z siemienia lnianego 
Składniki: 

 

1 szkl. siemienia lnianego, 1 szkl. gorącej wody, 1 średnia cebula, 3 ogórki kiszone, 4 łyżki 

przecieru pomidorowego, sól do smaku. 

 

Wykonanie: 

Siemię uprażyć ok. 2 min. na patelni. Gdy ostygnie zmielić na mączkę. Zalać masę gorącą 

wodą. Dodać posiekaną cebulkę, ogórki, przecier, sól. Taka pasta gdy postoi 2 godz. w 

lodówce jest jeszcze smaczniejsza. 
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   Coś dla ducha  
 
Małżeństwo – to podstawowa komórka społeczna powołana do istnienia przez samego Boga 

od zarania istnienia człowieka. Bóg jako nasz Stwórca wiedział jakich warunków 

potrzebujemy, aby żyć szczęśliwie. To, że Adam otrzymał  Ewę  jako wierną towarzyszkę  

swego życia nie było przypadkowe, ale było to wielkim darem, błogosławieństwem Bożym.  

Pomimo różnic między kobietą a mężczyzną, Bóg zaplanował, że staną się jednym ciałem. 

Było to możliwe dzięki Bożym darom w jakie nas wyposażył – dar miłości, dobroci, 

szlachetności, wierności. Czytając Pismo Święte dowiadujemy się, że wszystko co stworzył 

Bóg było dobre, a zatem i mężczyzna i kobieta i ich związek był dobry. Wspaniały był też 

związek małżonków z samym Stworzycielem, kiedy  On przychodził na spotkanie z nimi  

w powiewie dziennym… Niestety ludzkość w różnych sferach swego życia notorycznie 

odrzuca prawa ustanowione przez Stworzyciela. Dlatego cierpi na tym także instytucja 

małżeństwa, gdzie Boże dary zostały zastąpione zdradą, brutalnością, nienawiścią, 

nieprzebaczeniem… Na szczęście z Bożą pomocą w każdej chwili możemy wrócić do tego 

co jest Jego wolą dla każdej pary małżeńskiej.  

 

 

 
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. 

Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię  

i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad 

wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą 

ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. 

A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza 

po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się tak. 

A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. 

1Moj. 1,27-31 

 

We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane. 

Hebr.13,4 

 

Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu (…) 

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki (…) 

Pnp.  8,6.7 

 

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.  

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;  

Nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;  

Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.  

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.  

Kor. 13, 4-7 

 

Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu (…)  

Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie (…) 

Ef. 5, 22.25 

 

Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! 

Kol. 3,19 
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Skorzystaj z biblioteki Klubu Zdrowia !!! 
 

W naszej bibliotece w dziale Zdrowie znajdziecie państwo ciekawe książki o tematyce zdrowotnej,  
poradniki lecznicze oraz przepisy kulinarne. Polecamy również inne działy takie jak:   

Rodzina i wychowanie, Historia i nauka, Duchowość.  
Biblioteka (czytelnia) czynna jest w każdy czwartek w godz. 14:00 – 17:00 
W czasie godzin otwarcia biblioteki zapraszamy na bezpłatne programy: 

czytanie Biblii – godz.14.00 
gimnastyka ogólna – godz. 16.00 

 
 

Skorzystaj z bezpłatnych kursów korespondencyjnych!!! 
Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach Korespondencyjnej Szkoły Lepszego Życia (KSLŻ) 

Szkoła oferuje kursy w następujących tematach: 
 

MAŁŻEŃSTWO PEŁNE SATYSFAKCJI 

 

 WITAJ MALEŃSTWO 

SIĘGNIJ PO ZDROWIE 

 

STRES – ZAGROŻENIE CZY SZANSA? 
 

Korespondencyjna Szkoła Lepszego Życia 

skrytka pocztowa 216 

43-300 Bielsko Biała 

tel. +48 33 497 29 77 
 

Zapraszamy na cotygodniowe wspólne marsze z kijkami!!! 
 

Klub Zdrowia to nie tylko spotkania o tematyce zdrowotnej i pyszne degustacje.  

To także aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. A zatem zapraszamy wszystkich chętnych  

na cotygodniowe bezpłatne marsze z kijami czyli Nordic Walking !!!  

W każdą niedzielę  o godz. 9.00 zbieramy się przy wejściu na kąpielisko "Głębokie". 

Zapewniamy wspaniały czas, dobrą atmosferę i świetny humor. Jeśli nie masz kijków – 

pożyczymy Ci je, jeśli nigdy nie chodziłeś z kijkami – nauczymy Cię, to naprawdę nic trudnego!!!  

 

 
 

KLUB ZDROWIA W KWIETNIU 

Dieta  naturalna czy nauczona? 

Prelegent – Gabriel Chmielewski 

19.04. (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 
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