
RODZINA KOŚCIOŁEM 
DOMOWYM 



MARZY MI SIĘ RODZINA, W 
KTÓREJ… 

DOKOŃCZ ZDANIE 



ŁASKI 
WYNIKAJĄCE Z 
SAKRAMENTU 
MAŁŻEŃSTWA 

• Chrystus umacnia małżonków miłość swoją miłością, 

• Chrystus zbliża się do nowożeńców i mocą swego 

Ducha tak ich udoskonala, aby ich ludzka miłość ciągle 

się rozwijała 

• Chrystus w nowy i trwały sposób staje się obecny w 

życiu nowożeńców, staje się ich wiernym towarzyszem 

życia, gotowym w każdej chwili podać swoją dłoń i 

ubogacić ich stygnącą miłość swoją niezmienną 

miłością 



Sakrament małżeństwa podejmuje i rozwija łaskę chrztu świętego. 

Miłość małżeńska doznaje oczyszczenia i uświęcenia mocą 

tajemnicy paschalnej Chrystusa, w którą chrześcijańskie 

małżeństwo ponownie się włącza. Powołanie nas wszystkich do 

świętości jest skierowane również do chrześcijańskich małżonków 

i rodziców. Ma ono się realizować w ich życiu na co dzień. 



Sobór Watykański II zwraca też 

uwagę na związek zachodzący 

między Eucharystią i małżeństwem, 

które powinno być zawierane 

podczas Mszy św. 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Msza
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Rodzina chrześcijańska powinna się 

nieustannie nawracać. Żal za grzechy  

i przebaczanie sobie nawzajem odgrywają 

ogromną rolę w cementowaniu wspólnoty 

rodzinnej, prowadząc małżonków, dzieci  

i innych członków rodziny do spotkania  

z przebaczającym Bogiem w sakramencie 

pokuty. 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 

http://commons.wikimedia.org/wiki/file:ko%C3%85%C2%9Bci%C3%83%C2%B3%C3%85%C2%82_niedobczyce_konfesjona%C3%85%C2%82345.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


DZIESIĘĆ 
PRZYKAZAŃ 
SZCZĘŚLIWEJ 

RODZINY 

• W jaki sposób możemy współdziałać z 

Bogiem w budowaniu szczęścia 

rodzinnego 

• Na co należy zwrócić uwagę, aby 

rodzina cieszyła się zgodą i szczęściem? 

• Jakich zasad wspólnego życia należy 

przestrzegać, aby stała się bezpieczną 

przystanią? 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA-NC 

https://plainbibleteaching.com/2020/05/20/remember-the-lawgiver/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


PRZYKAZANIA DOMOWE 

1. Zachowaj ciszę, pogodę i spokój rodzinnego domu. 

2. Pracuj wedle twych sił, zdolności i zamiłowania. 

3. Dbaj o czystość i porządek w twoim domu. 

4. Nie rań złą mową swoich bliskich. 

5. Nie opowiadaj, szczególnie przy posiłku, o chorobach, kalectwach i 

kryminałach. 

6. Nie gniewaj się i nie podnoś głosu, z wyjątkiem śpiewu i śmiechu. 

7. Nie zatruwaj domowej atmosfery złym i kwaśnym humorem. 

8. Nie wnoś do domu szatańskiej czci pieniądza i materializmu. 

9. Bądź przyjacielem dla Bożych stworzeń, jak psy, ptaki, koty, żółwie i inne. 

10. Znoś ze spokojem, jako Bożą wolę, głód, chłód, biedę, chorobę. 

(na podst.: „List do Pani” 1995 nr 4(25) 



ZADANIA 
KOŚCIOŁA 
DOMOWEGO 

• Co wg was oznacza pojęcie „Kościół 

domowy”? 

• Jakie czynniki tworzą z rodziny kościół 

domowy? 

• W jakich sytuacjach wasza rodzina jest 

najbardziej Kościołem domowym? 

• W jaki sposób poszczególni 

członkowie rodziny mogą zdobywać 

świętość? 



ŚW. JAN PAWEŁ II 

„Niech się odrodzi w Bogu 

ludzkie ojcostwo i ludzkie 

macierzyństwo, niech się 

odrodzi rodzina, polska 

rodzina, szczególne miejsce 

przymierza Boga z ludźmi. 

Imię jego: Kościół 

domowy”. 



ŹRÓDŁA: 

• Grafika – wyszukiwarka grafik gogle 

• Podręcznik metodyczny „W Bogactwie miłości” 

• http://www.jednosc.com 


