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1. Świadectwo wiary mojej rodziny. 

 
1.Wszyscy pragniemy być szczęśliwi. Zależy nam też na tym, aby nasze rodziny były 
szczęśliwe. 
 – Jakie wartości według was mają wpływ na szczęście rodziny? 
 (Wartości, dzięki którym rodzina jest szczęśliwa, np.: zgoda, miłość, bogactwo, 
zrozumienie, wyrozumiałość, wiara, szacunek, praca…)  
Wymienione przez was wartości są mniej lub bardziej ważne dla rozwoju szczęśliwej 
rodziny. Dla człowieka wychowanego w duchu chrześcijańskim istotną wartością jest 
wiara.  
 
2.Obecność Boga w domu rodzinnym – świadectwo.  
 
Posłuchajcie uważnie, jak św. Josemaria Escriva, hiszpański duchowny katolicki i 
założyciel Opus Dei, wspomina swój dom rodzinny.  
 
 „Dom rodzinny Escrivów był miejscem spokoju, gdzie miłością do Boga wypełniony był 
każdy szczegół życia codziennego. «Pamiętam te szczęśliwe dni mojego dzieciństwa», 
wspomina Josemaría: «Wraz z matką, ojcem i rodzeństwem chodziliśmy zawsze razem 
na Mszę Świętą. Mój ojciec dawał nam monety, które później z radością 
przekazywaliśmy kalekiemu człowiekowi siedzącemu przy pałacu biskupim. 
Zanurzałem dłoń w wodzie święconej, aby przekazać ją pozostałym. Potem 
rozpoczynała się Msza Święta. Każdej niedzieli odmawialiśmy wyznanie wiary w kaplicy 
Chrystusa Cudotwórcy», oraz modlitwy w domu, których nigdy się nie zapomina: 
«Jeszcze dziś odmawiam rano i wieczorem modlitwę, której nauczyła mnie matka. Jej 
zawdzięczam moją pobożność. Kiedy miałem sześć lub siedem lat, moja matka zabrała 
mnie do swojego spowiednika i poszedłem do niego szczęśliwy». Niedługo potem, 23 
kwietnia 1912 r., Josemaría przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej. Było to podczas 
uroczystości w dniu św. Grzegorza, zgodnie ze zwyczajem panującym w Aragonii. Ojciec 
José spędzał wiele czasu ze swoimi dziećmi. Mały Josemaría nie mógł się doczekać jego 
powrotu do domu i witając go, wkładał ręce do kieszeni ojca, szukając słodyczy. Kiedy 
zimą chodzili razem na spacery, ojciec kupował pieczone kasztany. Chłopiec cieszył się 
ogromnie, wkładając rączki do ogrzanych przez kasztany kieszeni ojcowskiego płaszcza. 
Matka była spokojną i pracowitą kobietą. «Nie pamiętam, abym widział ją kiedykolwiek 
siedzącą bezczynnie. Zawsze była czymś zajęta: robiła na drutach, szyła albo łatała 
ubrania, czytała… Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek siedziała z założonymi 
rękami. Ale nie była jakąś niezwykłą osobą, była taka, jak wszyscy inni, przyjacielska, 
dobra matka chrześcijańskiej rodziny»”. (Chrześcijańska rodzina, [online], dostęp: 
26.06.2013, ) 
Pytania: 
 – Jakie sytuacje z życia swojej rodziny wspomina św. Josemaria? 



 – Co dawało poczucie radości i szczęścia w tej rodzinie?  
Josemaria wspomina wspólne Msze Święte, dzielenie się z potrzebującymi, wspólne 
modlitwy, zapracowaną, dobrą matkę i ojca wracającego z pracy. To wszystko działo 
się tak naturalnie. Ich dom był wypełniony obecnością Boga, rodzice i dzieci 
codziennym postępowaniem dawali świadectwo wiary. Państwo Escriva byli ludźmi 
głęboko wierzącymi, którzy wielokrotnie zostali doświadczeni przez Boga: ciężka 
choroba ich syna Josemarii, śmierć trzech córeczek (jedna miała zaledwie 9 miesięcy, 
druga 5 lat, a trzecia 8 lat), kłopoty finansowe ojca. Te wszystkie przeżycia 
doprowadziły też do choroby ojca, który zmarł w wieku 57 lat, ale nie spowodowały, że 
osłabła wiara rodziny Escriva. Nadal byli świadkami wiary. Dzieciństwo Josemarii miało 
wpływ na jego późniejsze nauczanie i działalność jako kapłana. Wzywał 
chrześcijańskich rodziców do apostolskiego działania w swoich rodzinach i środowisku. 
To wezwanie odnajdujemy też w Piśmie Świętym. 
 
 
3.Jak rodzina daje świadectwo wiary? 
 
- Rodzice dzieciom (wspólna modlitwa, niedzielna Msza św., służą pomocą w wyborze 
drogi życiowej, wychowują dzieci w duchu chrześcijańskim, okazują miłość dzieciom); 
 
- Dzieci rodzicom (okazują miłość rodzicom, okazują szacunek rodzicom i rodzeństwu, 
są posłuszni rodzicom, służą pomocą); 
 
- Rodzina innym (włącza się w działania parafii, potwierdza swoim życiem świętość 
sakramentu małżeństwa, broni godności i autonomii rodziny, włącza się w liturgię, 
świadczy miłosierdzie, służy potrzebującym). 
 
4. Modlitwa w rodzinie. 
 
Dziękujemy Ci, Panie Boże, za naszą rodzinę i błogosławieństwo, którym nas obdarzasz 
każdego dnia. Dziękujemy, że troszczysz się o nas. Dziękujemy Ci za miłość, która nas 
łączy. Prosimy, niech w naszej rodzinie zawsze panuje zgoda. Spraw, byśmy nie chowali 
w sercach urazów i chętnie przebaczali sobie nawzajem. Spraw także, aby miłość 
umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od słabości i 
kryzysów, przez jakie nieraz przechodzi nasza rodzina. A kiedy przyjdą trudności, 
cierpienie, może choroba któregoś z nas, pomóż nam razem przetrwać trudne chwile i 
z ufnością przyjąć Twoją wolę. Panie Jezu, który doświadczyłeś rodzinnego ciepła i 
miłości rodziców Maryi i Józefa, błogosław naszej rodzinie. Amen. 



 
 
 
 
 
 

2. Kościół – dom duchowy. 

 

 
Słowo „dom” w Starym Testamencie występuje 1068 razy, a w Nowym zostało użyte 
260 razy. Budować dom oznacza nie tylko wznosić mury, lecz także tworzyć rodzinę i 
przekazywać w niej wiarę. Jest jeszcze jedno biblijne znaczenie domu – to ludzie, do 
których przychodzi Bóg i chce wśród nich zamieszkać.  
 

Czytanie Pisma św.: Dom na skale 
 
„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z 
człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały 
rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był 
utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można 
porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł 
deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek 
jego był wielki»”. (Mt 7,24-27) 
 
 
 



Pytania:  
– Na czym człowiek może budować swój dom?  
– Kto podejmuje decyzję o miejscu budowy domu?  
– Jakie jest zagrożenie dla domu wybudowanego na piasku?  
– Jaka jest przyszłość domu wybudowanego na skale?  
– Co oznacza dom, piasek i skała w przypowieści Jezusa?  
– O jakim domu mówi Jezus?  
 
Dom to nasze życie osobiste, ale też życie w rodzinie. Skałą jest Jezus. Budowanie na 
piasku oznacza brak wartości, na których budujemy swoje życie. To, co zbudowane jest 
na Chrystusie, jest trwałe i silne. Relacje z innymi ludźmi budowane na Chrystusie są 
zawsze szczere, prawdziwe i nastawione na dobro. Zniszczyć dom może grzech 
człowieka. 
Kościół to „miejsce”, gdzie chce zamieszkać Bóg. To budynek ze wspólnotą ludzi, która 
chce się spotykać z Bogiem. W Kościele najważniejszy jest Chrystus. To dla Niego ludzie 
tworzą wspólnotę.  
 
Obejrzyj film: 
https://www.youtube.com/watch?v=4DgSfWLEKa8 

 
Teksty Katechizmu Kościoła Katolickiego:  
„Kościół jest Ciałem Chrystusa. Przez Ducha Świętego i Jego działanie w sakramentach, 
przede wszystkim w Eucharystii, Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, tworzy 
wspólnotę wierzących jako swoje Ciało”.  
„Kościół jest Ciałem, którego Chrystus jest Głową: Kościół żyje dzięki Niemu, w Nim i 
dla Niego; Chrystus żyje z Kościołem i w Kościele”. 
 „Kościół jest Oblubienicą Chrystusa. Chrystus umiłował ją i samego siebie wydał za nią. 
Obmył ją swoją krwią”.  
„Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Duch jest jakby duszą Ciała Mistycznego, 
zasadą jego życia, jedności w różnorodności oraz bogactwa jego darów i charyzmatów”. 
„Tak to cały Kościół okazuje się jako lud zjednoczony jednością Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”. (Katechizm Kościoła katolickiego, 805, 807-810) 
 
 – Jakich określeń używamy, mówiąc o Kościele?  
– Kto jest Głową Kościoła?  
– Kto go jednoczy? 
– Dzięki czemu Kościół istnieje?  
 
Zastanów się: 
Dlaczego mówimy o dwóch wymiarach Kościoła: materialnym i duchowym? 
 
Obejrzyj film: 
https://www.youtube.com/watch?v=5MuYuD16kNA 
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