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Wstęp 

Powszechności Kościoła i  powszechnemu nakazowi misyjne-
mu, wynikającemu z przyjęcia chrztu, nie odpowiada ani powszech-
na świadomość, ani powszechna akceptacja tych rzeczywistości. 
Dlatego istnieje pilna potrzeba animacji i formacji misyjnej nie tyl-
ko dzieci i młodzieży, ale także dorosłych, a szczególnie małżonków 
i rodziców. To oni, uformowani, mogą stać się animatorami misyj-
nymi swoich dzieci, przyszłych pokoleń.

W jednej z parafii zaproponowano dzieciom i młodzieży przy-
gotowanie na różaniec misyjny modlitwy Ojcze nasz i  Zdrowaś 
Maryjo po angielsku. Po skończonym różańcu przyszła delegacja 
z petycją, aby więcej nie było takiej modlitwy, ponieważ „Sobór Wa-
tykański II wprowadził język polski do liturgii i my nie życzymy so-
bie innego języka”. 

Dawniej językiem używanym w  liturgii Kościoła była łacina. 
W każdej świątyni świata katolickiego można było ją usłyszeć i pod-
jąć wspólnie z innymi modlitwę. Z czasem znajomość łaciny przestała 
być powszechna, a niezrozumiały język – mimo swej powszechności 
– zaczął stanowić przeszkodę. Języki narodowe w liturgii umożliwiają 
wiernym czynne w niej uczestnictwo; z drugiej strony, ograniczenie 
się do modlitwy tylko we własnym języku jest jedną z przyczyn, dla 
których Polacy poza granicami ojczyzny z niechęcią uczestniczą we 
Mszy św., nie chcą zaangażować się w miejscowe duszpasterstwo. 

Jednak sprawa języka to zaledwie jeden z elementów otwarto-
ści na drugiego człowieka oraz współistnienia w  wielojęzycznym 
i wielokulturowym Kościele katolickim. Podstawą jest świadomość 
własnego miejsca w organizmie Kościoła, własnej roli jako chrze-
ścijanina powołanego do świadczenia o zbawczym dziele Chrystu-
sa całemu światu. Budzeniu tej świadomości mógłby posłużyć cykl 
organizowanych w parafiach spotkań dla małżeństw. Przedstawione 
tu konspekty stanowią propozycję doboru tematów i wskazówki do 
przeprowadzenia takiego cyklu spotkań. 
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Konspekty ułożone zostały według triady: widzieć, ocenić, dzia-
łać (voir, juger, agir). Jest to wzorzec wypracowany przez kard. J. Car-
dijna (1882–1967), zastosowany następnie jako metoda konfrontacji 
życia z Ewangelią we francuskim związku Chrześcijańskiej Młodzie-
ży Robotniczej (Jeunesse Ouvrière Chrétienne). Według paradygmatu 
J. Cardijna trzeba najpierw rozpoznać poprawnie zjawisko, które się 
analizuje, następnie dokonać oceny tego zjawiska w  świetle kryte-
riów teologicznych, aby w końcu z konfrontacji opisu zjawiska i jego 
oceny wyprowadzić wnioski pastoralne dla aktualnej działalności 
zbawczej Kościoła1. Każdy konspekt zakończony jest modlitwą.

Dołączono także misyjne komentarze do Mszy św., scenariusz 
nabożeństwa misyjnego oraz rozważania Drogi krzyżowej.

Wymownym znakiem współczesności – pisze papież Franciszek 
w swoim orędziu na Światowy Dzień Misyjny 2016 – „jest znaczna 
i rosnąca obecność w świecie misyjnym obok mężczyzn także ko-
biet. Kobiety, osoby świeckie i konsekrowane, a dzisiaj także niema-
ło rodzin, realizują swoje powołanie misyjne w  różnych formach: 
od bezpośredniego głoszenia Ewangelii do służby charytatywnej”2.

Mam nadzieję, że niniejsze konspekty w  jakimś stopniu przy-
czynią się do kształtowania świadomości misyjnej małżonków i bu-
dzenia w nich odpowiedzialności za misje. 

Podobnie przypadająca w tym roku 90. rocznica ustanowienia 
Światowego Dnia Misyjnego (14 kwietnia 1926–2016) ufam, że sta-
nie się motywacją do jeszcze większej pomocy „potrzebującym 
wspólnotom chrześcijańskim” oraz do „głoszenia Ewangelii, aż po 
krańce ziemi”3.

ks. Franciszek 

Gniezno, 15 maja 2016 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 1 Por. W. Przygoda, Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pa-
storalnej, „Teologia Praktyczna” t. X, 2009, s. 33-34.
 2 Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2016: http://www.srm.gnie-
zno.opoka.org.pl/pl/dokumenty_kosciola/oredzia_na_swiatowy_dzien_misyjny/
oredzie_misyjne_franciszka_od_2013r/oredzie_na_swiatowy_dzien_misyjny-
_2016_r_kosciol_misyjny_swiadek_milosierdzia___.html [dostęp: 09.10.2016]. 
 3 Tamże. 



Temat 1: 
Misje to… 

Cel spotkania: Pogłębienie, uzupełnienie lub skorygowanie wyobra-
żenia, jakie mamy na temat pojęcia „misje”. 

1. Widzieć 

Pytania do rozmowy rozpoczynającej spotkanie:
 1.1. Niech każdy pomyśli, jakie dwa pierwsze skojarzenia przycho-

dzą mu na myśl, kiedy słyszy słowo „misje”. (Uwaga: Na końcu 
spotkania należy wrócić do tych skojarzeń i  sprawdzić, na ile 
były one właściwe). 

 1.2. Krótka dyskusja na temat poniższych stwierdzeń (czy są słusz-
ne? czy są niesłuszne? dlaczego?):
– Pewien pan wychodząc z kościoła po niedzielnej Mszy św., 

w której regularnie uczestniczy, komentuje tragiczne wyda-
rzenia na świecie i mówi: „Gdyby chrześcijanie żyli Ewange-
lią na co dzień, nie dochodziłoby do takich wydarzeń”.

– Pewien chłopak, wracając po dwóch miesiącach pracy z ubo-
gimi jako wolontariusz w jednym z krajów w Ameryce Połu-
dniowej, podsumowuje: „Dla mnie misje sprowadzają się do 
pomagania ubogim na całym świecie”.

– Po wręczeniu krzyży misyjnych młoda matka pyta: „Oni wy-
jeżdżają i są misjonarzami, ja zostaję tu z trójką dzieci... i kim 
jestem?”.

– W klasztorze mieszkają siostry klauzurowe, które nieprzerwa-
nie modlą się za wszystkich ludzi na ziemi. Jedna z nich mówi: 
„Chociaż nigdy stąd nie wychodzę, czuję się misjonarką”.
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2. Ocenić 

2.1. Pismo Święte o Jezusie z Nazaretu jako „posłanym”

Pan Jezus został „posłany” przez Ojca na świat: Również innym 
miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to 
zostałem posłany (Łk 4,43). Jezus ma misję do wypełnienia, do zre-
alizowania. Jego misją jest niesienie ludziom królestwa życia Ojca, 
które obejmuje:
 – życie ciała (Jezus uzdrawia chorych i daje chleb),
 – życie braterskie (Jezus kocha wszystkich, daje pierwszeństwo 

ubogim i przebacza nieprzyjaciołom),
 – życie dzieci Bożych (Jezus przebacza grzechy i oferuje wszyst-

kim możliwość stania się dziećmi Bożymi i wołania do Boga: 
„Abba, Ojcze”),

 – życie nowe, które zwycięża śmierć i jest ostateczne, czyli „wiecz-
ne” (Jezus wskrzesza zmarłych, pierworodny pośród braci).
Misja Jezusa związana jest z królestwem Bożym. W prefacji na 

Uroczystość Chrystusa Króla ukazane zostały jego przymioty. Jest to 
królestwo: prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości 
i pokoju.

Jezus posyła swoich uczniów – „misjonarzy”, wskazując na for-
my działalności misyjnej:

2.1.1. Dawanie świadectwa
Idźcie! Oto Ja was posyłam jak owce między wilki (...). Nie zdo-

bywajcie złota ani srebra (...). Wchodząc do domu, przywitajcie go 
pozdrowieniem: «Pokój temu domowi» (Mt 10,5-15).

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, 
a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie mo-
żecie uczynić (J 15,5).

Pierwszą formą działalności misyjnej jest dawanie świadectwa 
swoim życiem: życie w łączności z Panem w wierze i słuchanie sło-
wa; życie Ewangelią pokoju przez łagodność, niestosowanie prze-
mocy i życie w ubóstwie; miłowanie wszystkich bez wyjątku.
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2.1.2. Głoszenie
Mówcie: Przybliżyło się do was królestwo Boże (Łk 10,9).
Trzeba mówić o wierze i z przekonaniem opowiadać ludziom 

to, co Jezus z Nazaretu zrobił i powiedział, jak umarł i zmartwych-
wstał, by budować królestwo i by nieść życie Boże w pełni i obfitości 
wszystkim ludziom na ziemi. Trzeba głosić „Dobrą Nowinę”.

2.1.3. Udzielanie chrztu
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, 
co wam przykazałem (Mt 28,19-20).

Ludy całej ziemi najpierw winny usłyszeć o  życiu, śmierci 
i zmartwychwstaniu Jezusa; potem, jeśli dobrowolnie uwierzą, staną 
się uczniami przez chrzest, wstępując do Kościoła, który jest „zaląż-
kiem i początkiem” królestwa Bożego.

2.1.4. Modlitwa
Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz... przyjdź królestwo Twoje 

(Mt 6,10).
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało: proście więc 

Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Łk 10,2).
Bierzcie i  jedzcie, to jest Ciało moje (...), to jest Krew moja 

(Mt 26,26-30).
Bez modlitwy misje są niemożliwe. Królestwo, które misje mają 

budować, należy do Ojca i nie wznosi się go jedynie naszymi siłami. 
Bez Eucharystii i bez sakramentów, które przynoszą życie królestwa 
w pełni i obfitości, misje są niemożliwe.

2.1.5. Zaufanie Duchowi Świętemu 
Będą was prześladować (...), przed namiestników i królów będą 

was wodzić z powodu mojego imienia (...), Duch Ojca waszego nauczy 
was, co macie mówić (Mt 10,16-20).

Misje zawsze wiążą się z  trudami, przeciwnościami, a  nawet 
prześladowaniami i męczeństwem. Duch Święty jest siłą i oparciem 
każdego „ucznia-misjonarza”.
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2.1.6. Wybieranie ubogich
Uzdrawiajcie chorych (Łk 10,9).
Nie potrzebują odchodzić: wy dajcie im jeść (Mt 14,16).
Miłość obejmuje wszystkich, ale pochyla się w szczególny sposób 

nad słabymi, chorymi, ostatnimi, ubogimi. Preferencyjny wybór ubo-
gich, jak uczynił to Jezus, musi być wyborem każdego „posłanego”.

2.2. Różne wymiary misji dzisiaj

Misje obejmują różne elementy, które należy zsynchronizować 
między sobą. Są to: świadectwo osobiste i wspólnotowe, wyraźne gło-
szenie Jezusa i Jego królestwa wszystkim ludziom, chrzest dla osób 
przyjmujących Ewangelię, Eucharystia i sakramenty, które przynoszą 
życie królestwa, modlitwa o nadejście królestwa, miłość z preferen-
cyjnym wyborem ubogich i promocji ludzkiej, dialog z religiami nie-
chrześcijańskimi oraz z braćmi chrześcijanami, męczeństwo. 

Nie zawsze jedna osoba może realizować jednocześnie wszyst-
kie wymiary misji. Ale wspólnota chrześcijańska powinna, przez 
swoich członków, realizować wszystkie, łącząc je w całość. Omów-
my teraz poszczególne wymiary.

2.2.1. Świadectwo
„Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom, aniżeli na-

uczycielom, bardziej doświadczeniu, aniżeli doktrynie, bardziej ży-
ciu i  faktom, aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego 
jest pierwszą i niezastąpioną formą misji (...), w wielu wypadkach 
jest jedynym możliwym sposobem bycia misjonarzami” (RMis 42).

Rodziny chrześcijańskie, patrząc od strony współżycia rodzin-
nego opartego na wierze i miłości, oferują istotny wkład misyjny: 
świadectwo chrześcijańskiego życia przeżytego w rodzinie. W świe-
cie, który potrzebuje świadków wiary (por. EN 41), świadectwo 
życia w  zgodzie z  Ewangelią jest „pierwszą i  niezastąpioną formą 
posłannictwa”. Życie chrześcijan, rodzin, misjonarzy, wspólnot ko-
ścielnych, itp., jest istotnym elementem misyjnym. Rodziny chrze-
ścijańskie będące w jedności z Ewangelią wnoszą duży wkład w po-
słannictwo misyjne.
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2.2.2. Głoszenie
„Nie ma prawdziwej ewangelizacji bez głoszenia imienia i na-

uki, życia i obietnic, królestwa i tajemnicy Jezusa Nazaretańskiego, 
Syna Bożego (...). Przepowiadanie (...), kiedy jest słuchane, przyjęte 
i  przyswojone, w  tym, kto je przyjmuje wznieca przylgnięcie całą 
duszą (...). Ktoś przystaje do królestwa, tzn. do «nowego świata», do 
nowego porządku rzeczy, do nowej drogi istnienia, do nowej zasa-
dy życia i to życia we wspólnocie, ustanowionego przez Ewangelię” 
(EN 22, 23).

„Ta nauka powinna być głoszona w  kontekście życia człowie-
ka i narodów, które ją otrzymują (...) w duchu miłości i  szacunku 
względem słuchających, językiem konkretnym i dostosowanym do 
okoliczności. Działa w niej Duch, wprowadzając komunię pomiędzy 
misjonarzem i słuchaczami” (RMis 44).

2.2.3. Chrzest
„Apostołowie, działając pod natchnieniem Ducha Świętego, 

wzywali wszystkich do zmiany życia, do nawrócenia i  do przyję-
cia chrztu (...). Nawrócenie do Chrystusa związane jest z chrztem” 
(RMis 47).

„Właściwym bowiem zadaniem ewangelizującego jest tak wy-
kształcić w wierze, aby ona doprowadziła poszczególnych chrześci-
jan do Sakramentów, jako do Sakramentów wiary prawdziwie prze-
żywanych, a nie do gnuśnego ich przyjmowania lub czucia do nich 
odrazy” (EN 47).

2.2.4. Modlitwa
„Modlitwa winna towarzyszyć misjonarzom na ich drodze, aby 

głoszenie Słowa odniosło skutek dzięki łasce Bożej (...). Z modlitwą 
trzeba łączyć ofiarę” (RMis 78).

2.2.5. Pomoc w rozwoju 
„Kościół i misjonarze są krzewicielami rozwoju także przez pro-

wadzone przez siebie szkoły, szpitale, drukarnie, uniwersytety, do-
świadczalne gospodarstwa rolne. Jednak na rozwój danego narodu 
nie wpływa w pierwszym rzędzie ani pieniądz, ani pomoc materialna, 
ani też struktury techniczne, ale formowanie sumień (...). Protagoni-
stą rozwoju jest człowiek, a nie pieniądz czy technika” (RMis 58).
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„Kościół na całym świecie pragnie być Kościołem ubogich (...). 
Ubodzy zasługują na szczególną uwagę, niezależnie od sytuacji mo-
ralnej czy osobistej, w jakiej się znajdują. Zachęcam zatem wszyst-
kich uczniów Chrystusa (...) do szczerej rewizji własnego życia pod 
kątem solidarności z ubogimi” (RMis 60).

2.2.6. Męczeństwo
„W dziejach chrześcijaństwa wielu jest męczenników (czy-

li świadków) i  są oni niezbędni dla dzieła ewangelizacji. Również 
w naszej epoce bardzo liczni są biskupi, kapłani, zakonnicy i zakon-
nice oraz osoby świeckie, często nieznani bohaterowie, którzy odda-
ją życie, by złożyć świadectwo wierze. Są oni głosicielami i świadka-
mi w pełnym tego słowa znaczeniu” (RMis 45).

3. Działać

 3.1. Rozdajemy uczestnikom kartki (Aneks 1) z  brakującym ele-
mentem do uzupełnienia. 

 3.2. Każdy weryfikuje swoje opinie na temat pojęcia „misje”, zadając 
sobie pytania: Które pojęcie „misje” było błędne? Które aspekty 
nie zostały wzięte pod uwagę? Które elementy są najważniej-
sze i niezbędne dla działalności misyjnej? Można rozdać kart-
ki z tym pytaniem, a następnie odpowiedzi przeczytać na głos 
i  podsumować, jaki element pojawiał się najczęściej. Można 
również, pytając uczestników, zapisywać odpowiedzi na dużym 
arkuszu papieru lub tablicy. 

Modlitwa 

Modlitwa za misjonarzy
Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, 

kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby 
dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą sil-
nych, ochroną przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upad-
kiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj 
ich w  przeciwnościach i  niebezpieczeństwach. Niechaj im, Panie, 



151. Misje to… 

towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W  uciskach niech ich uczy 
ducha ofiary, w  słabościach daje moc i  pociechę, a  we wszystkich 
trudnościach życia apostolskiego – światło i  wytrwanie. Uwieńcz 
ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szuka-
jąc korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne 
i  niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą 
i  Życiem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych 
wysławiali Ciebie, Panie, i  składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś 
i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. Amen.

św. Jan XXIII, Modlitwa za misjonarzy 





Temat 2:  
Źródła misyjności małżeństwa i rodziny 

Cel spotkania: Ukazanie misyjnych źródeł małżeństwa i rodziny. 

1. Widzieć

Pytania do rozmowy w grupach na początku spotkania:
 1.1. Z czym kojarzy się Wam misyjność małżeństwa i rodziny?
 1.2. Z jakich źródeł pochodzi misyjność małżeństwa i rodziny?
 1.3. Na czym polega istota misyjności małżeństwa i rodziny?

2. Ocenić

Podstawy misyjności małżeństwa i rodziny – nauka Kościoła

„Rodzina ludzi ochrzczonych jest ze swej natury misyjna” – 
stwierdza relacja końcowa XIV Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego rodzinie (nr 93).

Misyjność małżeństwa i  rodziny składa się z  trzech kompo-
nentów. Pierwszym z nich jest związek małżonków z Trójcą Świętą, 
drugim jest łączność przymierza małżeńskiego z Przymierzem Boga 
z  ludźmi i Chrystusa z Kościołem, a  trzeci stanowi bycie Kościoła 
domowego – tworzonego przez małżeństwo i rodzinę – częścią Ko-
ścioła powszechnego, który misyjny jest ze swej natury. 

W prefacji o Trójcy Świętej zostały zawarte jej cechy: „odręb-
ność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie”. Małżonkowie 
na wzór Trójcy Świętej stanowią odrębność osób (płci), ale są po-
wołani, aby stanowić jedność. Małżonkowie są także równi co do 
godności. 

Trójca Święta ukazuje plan Boga, którego istotą jest posłannic-
two – ex missione. Bóg posyła Syna, Bóg i Syn posyłają Ducha Świę-
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tego. Trójca Święta posyła Kościół, który jest powszechny i misyjny. 
Ta dynamika posłannictwa dotyczy także małżonków. Wspólnota 
małżeńska i rodzinna nie może być wspólnotą zamkniętą, ale ciągle 
otwartą. Na wzór Świętej Trójcy powinna być communio i missio. 

Drugim komponentem małżeństwa i  rodziny ukazującym ich 
misyjność jest przymierze małżeńskie, którego wzorem jest przy-
mierze między Bogiem i Jego ludem, pomiędzy Chrystusem i Ko-
ściołem. Małżeństwo wzorując się na tych przymierzach podejmuje 
zadanie głoszenia Dobrej Nowiny o małżeństwie i  rodzinie, stając 
się „misjonarzami życia i miłości” oraz ofiarowując się całej ludzko-
ści. Przymierze miłości pomiędzy Chrystusem a Kościołem znajdu-
je swoje odbicie w małżeństwie i rodzinie, i przekształca się w powo-
łanie misyjne wewnątrz i na zewnątrz rodziny. 

Trzecim komponentem świadczącym o  misyjności małżeń-
stwa i rodziny jest bycie małżeństwa i rodziny Kościołem domowym, 
który jest częścią Kościoła powszechnego i misyjnego. Stąd Kościół 
domowy posiada taką samą, misyjną naturę, uczestnicząc w  ży-
ciu i posłannictwie Kościoła powszechnego. Małżeństwo i rodzina 
uczestniczy w tym posłannictwie w sposób „sobie właściwy i odręb-
ny” i „nie do zastąpienia” (FC 50, 53).

Jeśli „Kościół jest misyjny ze swej natury, gdyż nakaz Chrystusa 
nie jest czymś przypadkowym czy zewnętrznym, ale sięga samego 
serca Kościoła“ (RMis 62), to misyjna jest również rodzina chrześci-
jańska, na swój sposób, pomimo swych ograniczeń. 

Rodzina chrześcijańska stanowi jednocześnie owoc i znak du-
chowej płodności Kościoła: „staje się symbolem, świadectwem 
i uczestnikiem macierzyństwa Kościoła“ (FC 49). Tak Jan Paweł II 
wyraża, parafrazując i podsumowując, nauczanie Soboru na temat 
rodziny jako małego Kościoła oraz na temat małżonków jako świad-
ków i  współpracowników płodności Kościoła-matki (por. LG  11; 
35 i  41). Inna synteza teologiczna, również z  Familiaris consortio, 
przedstawia misję rodziny polegającą na „strzeżeniu, objawianiu 
i przekazywaniu miłości, będącej żywym odbiciem i rzeczywistym 
udzielaniem się miłości Bożej ludzkości oraz miłości Chrystusa 
Pana Kościołowi, Jego oblubienicy“ (FC 17).

Z sakramentu małżeństwa bowiem, a  zatem z  Kościoła „wy-
wodzi się rodzina, w której rodzą się nowi członkowie społeczności 
ludzkiej i stają się dzięki łasce Ducha Świętego przez chrzest dziećmi 
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Bożymi, aby Lud Boży trwał przez wieki“ (LG 11). Z drugiej strony 
„małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę społecznego 
zaangażowania katolików świeckich“; wynika to z przekonania o je-
dynej i niezastąpionej wartości rodziny dla rozwoju społeczeństwa 
i samego Kościoła. Kościół jest zatem głęboko przekonany, że, jak 
uczy doświadczenie, „cywilizacja i trwałość narodów zależą przede 
wszystkim od stanu ich rodzin“ (ChL 40).

Missio Familiae ma swoje źródło w Missio Ecclesiae, która z ko-
lei ma swój początek w Missio Dei. 

3. Działać

 3.1. Rozdajemy uczestnikom kartki (Aneks 2) z dwoma zadaniami. 
 3.2. Czy Wasze małżeństwo i rodzinę można uznać za otwarte? 
 3.3.  Poprosić, żeby na następne spotkanie uczestnicy zabrali ze sobą 

Pismo Święte. 

Modlitwa 

Modlitwa za powołanych do służby Bożej
Boże miłosierny i wieczny: przyjmij nasze uwielbienie i wdzięcz-

ność za tych wszystkich, (...) którzy zostawiając wszystko, postano-
wili poświęcić się całkowicie Ewangelii. Ich rodzice (...) poprosili dla 
nich o łaskę chrztu, wychowali ich w wierze, i Ty zesłałeś im bezcen-
ny dar powołania misyjnego.

Uświęć, Panie, Twój Kościół, aby zawsze był ewangelizacyjny. 
Przekaż w ręce Twoich Apostołów wszystkich, (...) którzy poświęca-
ją swoje życie, w Twoim Kościele, dla przyczyny naszego Pana, Jezu-
sa Chrystusa. Ty wezwałeś ich do służby; uczyń ich teraz dobrymi 
współpracownikami Twojego zbawienia. Spraw, aby rodziny chrze-
ścijańskie wychowywały swoje dzieci w wierze Kościoła i miłości do 
Ewangelii, aby mogły dać początek powołaniom apostolskim. 

Spójrz, Panie, także na młodych i wezwij ich do pójścia za Two-
im Synem, Jezusem Chrystusem. Spraw, aby odpowiedzieli szybko 
na wezwanie i daj im wytrwałość w kontynuowaniu drogi. Daj im 
odwagę i  siłę, aby mogli zaakceptować ryzyko całkowitego odda-
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nia się Tobie (…). Wejrzyj na udręki cierpiących z powodu głodu, 
samotności lub niewiedzy. Spraw, abyśmy mogli rozpoznać w nich 
Twoich umiłowanych i daj nam siłę miłości, abyśmy mogli zaspoko-
ić ich potrzeby. 

Matko Boża, wejrzyj na posłańców Ewangelii, umocnij ich ro-
dziny i wspieraj nas w naszej drodze do Ojca, z Jezusem Chrystu-
sem, w Duchu Świętym. Amen.



Temat 3:  
„Twarzą w twarz” z Pryscyllą i Akwilą

Cel spotkania: Przybliżenie małżeństwa misyjnego Pryscylli i Akwili 
oraz ich współpracy misyjnej w Kościele. 

1. Widzieć

Pytania do rozmowy na początku spotkania:
 1. Czy w  Waszej świadomości zaistniała potrzeba współpracy 

z kapłanami?
 2. Czy spotkaliście się z sytuacją, że działalność misyjną prowadzi 

małżeństwo lub rodzina?
 3. Czy słyszeliście o małżeństwie Pryscylli i Akwili?

2. Ocenić

2.1. Pismo Święte o Pryscylli i Akwili

Ich imiona greckie są pochodzenia łacińskiego. Imię męskie 
Aquila oznacza „orzeł”. Imię żeńskie Pryscylla oznacza „pierwotna”, 
„starodawna”, „czcigodna”. 

(Proszę teraz, abyśmy otworzyli Pismo Święte i poszukali wska-
zanych fragmentów).

Po raz pierwszy w Piśmie Świętym spotykamy Akwilę i Pryscyl-
lę, kiedy Apostoł Paweł, podczas swojej drugiej podróży misyjnej, 
po pobycie w Atenach, znalazł się w Koryncie.

Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego 
Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przy-
był niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszyst-
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kich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, 
zamieszkał u  nich i  pracował; zajmowali się wyrobem namiotów 
(Dz 18,1-3).

Następnie dowiadujemy się, że po pracy misyjnej w Koryncie 
(51 r.), Paweł wyruszył drogą morską w kierunku Antiochii Syryj-
skiej, a wraz z nim Pryscylla i Akwila.

Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się 
z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenchrach 
ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub. Następnie przybyli do Efezu i tam 
ich zostawił (Dz 18,18-19). 

Trzecią wzmiankę o Pryscylli i Akwili odnajdujemy po powro-
cie św. Pawła z  trzeciej podróży misyjnej, w  Efezie, gdy Pryscylla 
i Akwila wyjaśniają prawdy wiary Apollosowi. 

Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z  Aleksandrii, człowiek 
uczony i znający świetnie Pisma przybył do Efezu. Znał on już drogę 
Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co 
dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie 
przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali 
go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą (Dz 18,24-26).

Pryscylla i Akwila powrócili do Rzymu, gdzie prowadzili dzia-
łalność misyjną, o czym wspomina sam Paweł w Liście do Rzymian: 

Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pry-
skę i Akwilę, którzy za moje życie nadstawili swe głowy i którym wi-
nienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły [nawró-
conych] pogan. Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu 
(Rz 16,3-5).

2.2. Kościół o Pryscylli i Akwili

Małżeństwu Pryscylli i  Akwili poświęcona była jedna z  kate-
chez papieża Benedykta XVI. Mówił on:

„(…) dzięki wierze i  apostolskiemu zaangażowaniu wiernych 
świeckich, rodzin i  małżonków, jak Pryscylla i  Akwila, chrześci-
jaństwo dotarło do naszego pokolenia. Wzrastało nie tylko dzięki 
apostołom, którzy je głosili. Aby mogło się zakorzenić wśród ludu 
i bujnie rozwinąć, konieczne było zaangażowanie tych rodzin, mał-
żonków, wspólnot chrześcijańskich i  wiernych świeckich, którzy 
przygotowali podłoże dla rozwoju wiary. Kościół zawsze wzrasta 
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tylko w  ten sposób. W  szczególności ta para pokazuje, jak ważna 
jest działalność małżeństw chrześcijańskich. Kiedy mają oparcie 
w wierze i głębokiej duchowości, naturalną koleją rzeczy odważnie 
angażują się na rzecz Kościoła i w Kościele. Przedłużeniem i w ja-
kiejś mierze uwzniośleniem ich codziennego, wspólnego życia sta-
je się przyjęcie wspólnej odpowiedzialności za dobro mistycznego 
Ciała Chrystusa, nawet jeśli jest to jego nieznaczna cząstka. Tak było 
w pierwszym pokoleniu i tak będzie często.

Z ich przykładu możemy wyciągnąć jeszcze jedną ważną naukę: 
każdy dom może stać się małym Kościołem. Zarówno w znaczeniu, 
że powinna w nim panować miłość chrześcijańska, którą cechuje al-
truizm i wzajemna troska, jak jeszcze bardziej w znaczeniu, że życie 
rodzinne oparte na wierze winno być skoncentrowane wokół Jezusa 
Chrystusa jako jedynego Pana. Nieprzypadkowo w Liście do Efezjan 
Paweł porównuje więź małżeńską do oblubieńczej komunii, jaka ist-
nieje między Chrystusem i Kościołem (Ef 5,25-33). Co więcej, mo-
żemy uważać, że Apostoł pośrednio wzoruje życie całego Kościoła 
na życiu rodzinnym. Kościół jest bowiem rodziną Bożą. A  zatem 
czcimy Akwilę i Pryskę, bo dali przykład życia małżeńskiego odpo-
wiedzialnie zaangażowanego w służbie całej wspólnoty chrześcijań-
skiej. Znajdujemy w nich wzór Kościoła, rodziny Bożej po wszystkie 
czasy”.

2.3. Pryscylla i Akwila jako wzór dla współczesnych małżeństw

Pryscylla i Akwila to wzór małżeńskiego zaangażowania w Ko-
ściele. Jako para małżonków pracowali razem, zarabiając na życie 
i  służyli razem, zmieniając życie. Byli skromnymi producentami 
namiotów współpracującymi ze św. Pawłem w  posłudze misyjnej 
i w pracy, a także pozostawali przyjaciółmi przez całe swoje życie. 
Małżonkowie musieli opuścić Rzym, kiedy cesarz Klaudiusz usunął 
ze stolicy wszystkich Żydów. Komentatorzy są zgodni, że Pryscylla 
i Akwila stali się chrześcijanami już w Rzymie, jeszcze zanim dotarli 
do Koryntu.

Jak zaznacza św. Łukasz w Dziejach Apostolskich (Dz 18,1-3), 
kiedy Paweł przybył do dużego, pogańskiego Koryntu tuż po nie-
udanej ewangelizacji Aten, pierwszym znaczącym wydarzeniem 
było spotkanie właśnie z Pryscyllą i Akwilą. Paweł dzielił z nimi na-
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rodowość, wygnanie, odrzucenie, przesiedlenie, zawód i co najważ-
niejsze: wiarę w Jezusa.

Jako Żydzi, Pryscylla i Akwila musieli znać Torę, ale żyli w epo-
ce międzytestamentalnej i  na pewno w  pewien duchowy sposób 
mieli jakiś wpływ na listy Pawła.

Pryscylla i Akwila z chęcią przeprowadzali się co 3-5 lat, by słu-
żyć Chrystusowi. Historycy uważają, że w Rzymie mieszkali 10 lat, 
potem 3 lata w Koryncie, przy czym ostatnie 1,5 roku mieszkali tam 
z Pawłem, a w ich domu zbierał się Kościół. Potem wyjechali z Paw-
łem do Efezu. Kiedy Paweł udał się do Syrii, Pryscylla i Akwila pozo-
stali w Efezie przez 3 lata, by troszczyć się o dzieło Pawła, a Kościół 
i tutaj spotykał się w ich domu.

Kiedy na tronie zasiadł nowy cesarz, Pryscylla i Akwila wrócili 
do Rzymu i tam założyli Kościół (lub zatroszczyli się o ten, który na-
rodził się 10 lat wcześniej). Po 5 latach wrócili do Efezu, by pomagać 
Tymoteuszowi (2 Tm 1,2.7).

Pryscylla, jako żydowska żona, nie musiała być traktowana przez 
męża na równi z nim. Można by oczekiwać – jak to było w zwyczaju, 
że w Biblii przeczytamy o „Akwili i jego żonie”, a tymczasem jest ona 
wymieniona z imienia, i to na pierwszym miejscu. Oboje byli więc 
tak samo ważni.

Gdziekolwiek żyli, ich dom stawał się miejscem spotkań Kościo-
ła, był świadkiem modlitw i umacniania wiary. Dom ukierunkowany 
na Chrystusa, skupiony na Chrystusie, był przystanią dla tych, którzy 
chcieli usłyszeć Dobrą Nowinę. Oddana sprawie para służyła razem 
– tak mężczyznom, jak i kobietom. A ponieważ szukali oni Boga ra-
zem, „zjednoczonym frontem”, ich solidna wiara była i  jest wzorem 
dla małżonków. Pryscylla i  Akwila to przykład tego, w  jaki sposób 
małżonkowie mogą użyć własnych dłoni, serc i  domów, by pomóc 
w ewangelizacji. Bóg działa przez te pary, które chcą poświęcać swój 
czas, energię, wysiłki, talenty dla szerzenia królestwa Bożego.

Wiara to sprawa osobista i wspólnotowa. W przypadku małżeń-
stwa, i do tego współpracowników, jak było w przypadku Pryscylli 
i Akwili, kluczowe jest dzielenie wiary, dlatego małżeństwa powinny 
pracować dla Kościoła razem, a nie osobno.

Tak, jak Akwila i  Pryscylla przedstawiali siebie jako parę mi-
sjonarzy (Dz 18; Rz 16), tak samo dzisiaj Kościół daje świadectwo 
nieprzerwanej żywotności i wigoru poprzez małżeństwa i rodziny, 
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które przynajmniej na pewien czas wyruszają na terytoria misyjne, 
aby „głosić Ewangelię, służąc człowiekowi z miłością Jezusa Chry-
stusa” (FC 54).

Powołanie misyjne jest związane z  powołaniem do świętości 
i dotyczy wszystkich ochrzczonych. Jego najbardziej ofiarną posta-
wą jest poświęcenie się pracy misyjnej, czyli podjęcie się realizacji 
powołania misjonarskiego. Powołanie misjonarskie jest specyficz-
nym powołaniem, które pochodzi z Kościoła i posiada swoje własne 
cechy charakterystyczne. Nie jest ono jednak oderwane od powoła-
nia do małżeństwa i rodziny. Wręcz przeciwnie, oba powinny łączyć 
się harmonijnie, aby rodziny, które czują powołanie misjonarskie, 
mogły je realizować dokładając swoją cząstkę do misyjnej działal-
ności Kościoła.

3. Działać 

 3.1. Co historia Pryscylli i Akwili ma wspólnego z nami?
 3.2. W jaki sposób małżeństwa mogą pomóc w krzewieniu Ewangelii?
 3.3. Jakie widzisz możliwości współpracy z miejscowym duszpaste-

rzem na wzór współpracy św. Pawła z Pryscyllą i Akwilą?
 3.4. Czy widzicie siebie jako małżonków głoszących Ewangelię na 

misjach?

Modlitwa 

Modlitwa małżonków za misje
Święta Rodzino z Nazaretu, Ty pragniesz, abyśmy byli wspólno-

tą wiary, nadziei, miłości i życia. Pomóż nam kochać się wzajemnie 
na wzór Twojej Miłości, abyśmy byli dobrym przykładem dla na-
szych dzieci. Utwierdzaj nas w wierze i prowadź do świętości.

Pomóż nam być świadomymi ducha misyjnego, abyśmy byli 
otwarci na potrzeby małżeństw i  rodzin na świecie, szczególnie 
w krajach misyjnych. Spraw, byśmy potrafili w intencji ich i misjo-
narzy ofiarować swoje modlitwy, trudy małżeńskiego życia oraz po-
moc materialną.
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Duchu Święty, wzbudź w  sercach naszych dzieci wrażliwość 
i otwartość na ich rówieśników tutaj, jak i na całym świecie. A gdy 
taka będzie Twoja wola, Boże, daj im siłę, aby odważnie odpowie-
działy na Twoje powołanie do służby kapłańskiej, zakonnej czy mi-
syjnej.

Święci małżonkowie Zelio i Ludwiku Martin – wstawiajcie się 
u Boga za nami i naszymi dziećmi. Amen.



Temat 4:  
Małżeństwo i rodzina w Bożym zamyśle

Cel spotkania: 
 – Ukazanie obrazu małżeństwa i  rodziny w  świetle Objawienia 

Bożego oraz konstatacji teologicznej. 
 – Refleksja małżonków nad realizacją w codziennym życiu zamy-

słu Bożego względem ich małżeństwa.

1. Widzieć 

Pytania do rozmowy na początku spotkania (może być w gru-
pach):
 1.1. Gdzie możemy znaleźć zamysł Boga względem małżeństwa 

jako związku kobiety i mężczyzny? 
 1.2. Czego dotyczy ten Boży zamysł? 
 1.3. Jaką rolę w Bożym zamyśle pełni mężczyzna, a jaką kobieta?
 1.4. Czy Wy, jako małżonkowie, dostrzegacie Boży plan wobec Wa-

szego małżeństwa?
 1.5. Czy jako małżonkowie widzicie potrzebę systematycznego pie-

lęgnowania swojego małżeństwa?
 1.6. Czy wizja Waszego małżeństwa od dnia ślubu uległa zmianie?

2. Ocenić 

2.1. Pismo Święte 

2.1.1. Pierwotny zamysł Boży w opisie stworzenia człowieka 
Stworzenie mężczyzny i kobiety zawarte jest w dwóch opisach. 

Pierwszy pod względem chronologicznym opis stworzenia świa-
ta i  człowieka (Rdz 2,4b-25) należy do tzw. tradycji jahwistycznej  
(X  w. przed narodzeniem Chrystusa, za czasów panowania króla 
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 Salomona). Opis ten najpierw koncentruje się na stworzeniu czło-
wieka (mężczyzny), który został „ulepiony z  prochu ziemi”, a  na-
stępnie Bóg „tchnął w jego nozdrza tchnienie życia” i w ten sposób 
człowiek „stał się istotą żyjącą” (Rdz 2,7). Następnie z żebra wyjęte-
go z boku mężczyzny „zbudował” kobietę (Rdz 2,22).

Drugi opis stworzenia świata i człowieka (Rdz 1,1-2,4a) należy 
do tzw. tradycji kapłańskiej (V w. przed narodzeniem Chrystusa). 
Stworzenie człowieka zostało opisane w  kontekście całego dzie-
ła stwórczego, ujętego schematycznie w sześciu dniach stwarzania 
i siódmym dniu odpoczynku.

Z tych dwóch opisów wyłania się zamysł Boga względem mał-
żeństwa i rodziny:
 – Bóg jest dawcą życia,
 – Bóg stwarza mężczyznę i  niewiastę jako różnych co do płci, 

a równych co do godności,
 – Bóg pobłogosławił ten związek, czyli przeznaczył dla siebie,
 – małżeństwo to związek monogamiczny,
 – istotą tego związku jest miłość,
 – kobieta (Ewa) jest darem dla mężczyzny (Adama),
 – mężczyzna powinien „umierać” dla kobiety,
 – oboje otrzymują misję polegającą na pomnażaniu liczby rodza-

ju ludzkiego i na zarządzaniu wszechświatem.

2.1.2. Małżeństwo i rodzina po grzechu pierworodnym 
Po grzechu pierworodnym małżeństwo (jak i cała rodzina) ule-

gło ruinie:
 – została zachwiana jedność małżeńska (oskarżanie się), 
 – wypełnianie zadań małżeńskich i  rodzinnych związane jest 

z trudem i wysiłkiem (np. ból rodzenia), 
 – naruszona została równowaga władz wewnętrznych (pożądli-

wość, wstyd), 
 – zachwiana została równość co do godności (panowanie mężczy-

zny nad kobietą, czego rezultatem były rozwody i poligamie). 
Zostały zerwane więzi człowieka z  Bogiem, człowieka z  czło-

wiekiem, człowieka ze światem i człowieka z samym sobą. 
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2.1.3. Małżeństwo w Starym Testamencie 
Na kartach Starego Testamentu prorocy podkreślają trzy przy-

mioty małżeństwa: 
 – jedność (czego wzorem jest jeden naród), 
 – nierozerwalność (czego wzorem jest przymierze Boga z ludź-

mi, a ono jest wieczne),
 – wierność (wzorem jest wierność Boga). Księga Tobiasza (Tb 8,4-8) 

na przykładzie Tobiasza i Sary ukazuje, że „akt małżeński staje 
się modlitwą ciał”. Księga Tobiasza nawiązuje do wzoru małżeń-
stwa Adama i Ewy.

2.1.4. Odrodzenie małżeństwa w Nowym Testamencie 
 – Pan Jezus kładzie nacisk na: 
Ø	jedność: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył 

ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek 
ojca i  matkę i  złączy się ze swoją żoną i  będą oboje jednym 
ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg 
złączył, niech człowiek nie rozdziela (Mt 19,4-6);

Ø	nierozerwalność: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, 
już się w  swoim sercu dopuścił z  nią cudzołóstwa (Mt 5,28) 
oraz Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierzą-
du – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za 
żonę, dopuszcza się cudzołóstwa (Mt 5,32).

 – św. Paweł podkreśla świętość w  małżeństwie, która wyni-
ka z chrztu i ogólnego powołania do świętości. Wzorem życia 
w małżeństwie ma być relacja między Kościołem a Chrystusem, 
który kochając, oddaje życie. Św. Paweł daje wskazówki mał-
żonkom na drodze do świętości (Ef 5,21-29): 
Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest 
głową żony, jak Chrystus – Głową Kościoła (…). Lecz jak Kościół 
poddany jest Chrystusowi, tak i  żony mężom – we wszystkim. 
Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał 
za niego samego siebie (…). Mężowie powinni miłować swoje 
żony, tak jak własne ciało (…). Przecież nikt nigdy nie odnosił 
się z nienawiścią do własnego ciała, lecz je żywi i pielęgnuje (…).
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2.2. Nauka Kościoła

2.2.1. Konstytucja duszpasterska o Kościele II Soboru Watykańskiego uka-
zuje małżeństwo jako sakramentalne obdarowanie (por. GS 48). 

Przymierze w  małżeństwie powinno być budowane na wzór 
przymierza Boga z  ludźmi. Powinno więc być nacechowane mi-
łością, wiernością, życzliwością oraz sprawiedliwością. Przez sa-
krament małżeństwa Bóg naturalną miłość małżeńską udoskonala 
i uświęca, stąd powstaje nowa więź, a małżeństwo (spotkanie męż-
czyzny i kobiety z Chrystusem) zostaje wszczepione w miłość mię-
dzy Chrystusem a Kościołem. 

Łaska sakramentu małżeństwa polega na tym, że tak, jak w Ka-
nie Galilejskiej Chrystus był obecny rzeczywiście i widzialnie, tak 
w sakramencie małżeńśtwa jest obecny rzeczywiście i sakramental-
nie. Całe życie małżonków staje się sakramentem. 

2.2.2. Encyklika Pawła VI Humanae vitae (HV 8-9) ukazuje źródło, naturę 
i cechy miłości małżeńskiej. 

Bóg jest miłością (1 J 4,8), stworzył człowieka na obraz i podo-
bieństwo swoje, obdarował człowieka swoją miłością. Miłość Boga 
to wyjście „ku” drugiemu oraz obdarowanie (jest twórcza, ponieważ 
daje życie). Z  tego wzoru i  z  tego źródła powinna czerpać miłość 
małżeńska. Bóg przez miłość małżeńską realizuje swoją Miłość. Mi-
łość małżeńska ma kilka cech charakterystycznych: 
 – jest na wskroś ludzka:
Ø	zmysłowa /cielesna (wyraża się poprzez akt cielesny, który 

jest dobry), 
Ø	duchowa (akt, w którym chodzi o dobro drugiej osoby),

 – jest pełna (wzajemne zrozumienie, zaufanie, wdzięczność i ofia-
ra – wzór daje sam Chrystus),

 – jest wierna i wyłączna:
Ø	wynika z postanowienia Chrystusowego: 

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela (Mt 19,6; 
1 Kor 7,10-11);
Uczcie je zachować wszystko, co wam przykazałem (Mt 28,20); 
jeżeli ma być przez całe życie, to małżeństwo musi być zawsze 
i bez wyjątku nierozerwalne,
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 – jest płodna: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się (Rdz 1,27); „Dzie-
ci są najcenniejszym darem” (GS 50).

2.2.3. Adhortacja Franciszka Amoris laetitia
Papież Franciszek ukazuje miłość w małżeństwie poprzez cechy 

miłości zawarte w „Hymnie o miłości” św. Pawła (1 Kor 13,4-7).
Miłość małżeńska jest:

 – cierpliwa (por. AL 92),
 – życzliwa (por. AL 93),
 – nie zazdrości (por. AL 95),
 – bez poklasku i nie unosi sie pychą (por. AL 97),
 – uprzejma (por. AL 99),
 – hojna (por. AL 101),
 – bez przemocy wewnętrznej (por. AL 103),
 – przebaczająca (por. AL 105, 111),
 – ciesząca sie z innymi (por. AL 109),
 – ufna (por. AL 114),
 – żywiąca nadzieję (por. AL 116),
 – wszystko przetrzyma (por. AL 119).

2.2.4. Adhortacja Jana Pawła II Familiaris consortio (FC 49-64) wskazuje na 
uczestnictwo małżeństwa i  rodziny w  potrójnej misji Chrystusa 
realizowanej przez Kościół: prorockiej, kapłańskiej i  królewskiej. 
W ten sposób uczestniczy w życiu i misji Kościoła. 
 – Rodzina chrześcijańska, jako wspólnota wierząca i  ewangeli-

zująca wypełnia swoje zadanie prorockie przyjmując i głosząc 
słowo Boże w rodzinie, poza nią i aż „po krańce ziemi”. 

 – Rodzina chrześcijańska, zakorzeniona w  Kościele jako ludzie 
kapłańskim, staje się poprzez sakramenty chrztu i małżeństwa, 
z których wyrasta, wspólnotą kapłańską, to znaczy zyskuje god-
ność i uczestnictwo w misji Chrystusa – Najwyższego Kapłana 
nowego i wiecznego przymierza i jest wezwana do uświęcania 
siebie, wspólnoty kościelnej i świata. Rodzina jako Kościół do-
mowy uczestniczy w kapłańskim dialogu z Bogiem przez udział 
w  liturgii, ofiarę życia i  modlitwę. Ważną rolę odgrywa tutaj 
Eucharystia, która jest niewyczerpanym źródłem apostolskie-
go i  misyjnego dynamizmu rodziny chrześcijańskiej, oraz sa-
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krament pokuty i pojednania, który odbudowuje i udoskonala 
przymierze małżeńskie i komunię rodzinną.

 – Rodzina chrześcijańska jako wspólnota w służbie człowieka wy-
pełnia swoje zadanie królewskie poprzez przeżywanie swojego 
życia jako „służby” w miłości wobec Boga i wobec braci.

3. Działać

 3.1. Rozdajemy przygotowane dla każdego uczestnika kartki z py-
taniami (Aneks 3). Po ich wypełnieniu małżonkowie, jeśli są 
razem na spotkaniu, wymieniają się kartkami, aby porównać 
swoje odpowiedzi. 

 3.2. Zastanówcie się nad następującym pytaniem: Co moglibyśmy 
zrobić, aby realizować pełniej Boży zamysł względem naszego 
małżeństwa? 

Modlitwa 

Modlitwa za rodzinę
Jezu, Maryjo i Józefie, w Was kontemplujemy blask prawdziwej 

miłości, do Was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazare-
tu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernika-
mi modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościoła-
mi domowymi. 

Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych ro-
dzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i  podziałów: 
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna po-
cieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, przywrócić wszystkim świadomość 
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bo-
żym zamyśle. 

Jezu, Maryjo i Józefie usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!
Amen.

Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia, 325 



Temat 5: 
Małżeństwo i rodzina jako Kościół domowy

Cel spotkania: Ukazanie małżeństwa i rodziny jako Kościoła domo-
wego. Autorefleksja nad wdrażaniem w życie małżeńskie i rodzinne 
charakterystycznych cech Kościoła domowego. 

1. Widzieć

Pytania do rozmowy na początku spotkania:
 1. Jak rozumiecie w szerokim ujęciu słowo „Kościół”?
 2. Czy uważacie, że Kościół to wspólnota?
 3. Czy słyszeliście o  takich strukturach Kościoła: Kościół po-

wszechny, Kościół diecezjalny, Kościół parafialny, Kościół do-
mowy? 

 4. Z czym kojarzy się Wam wyrażenie Kościół domowy?
 5. Jakie cechy identyfikują małżeństwo i rodzinę jako Kościół do-

mowy?

2. Ocenić 

2.1. Pismo Święte 

Początków określania małżeństwa i  rodziny jako Kościół do-
mowy należy upatrywać w życiu pierwszych wspólnot chrześcijań-
skich opisanych na kartach Nowego Testamentu. Mianem tym jako 
pierwszą można nazwać Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i  Józefa, 
która stanowi wzór życia dla każdej rodziny.

Potem poszedł z  nimi i  wrócił do Nazaretu; i  był im poddany. 
A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym ser-
cu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w  latach i w  łasce u Boga 
i u ludzi (Łk 2,51-52). 
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Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie nie posiadały świątyni. Li-
turgia sprawowana była w domach wiernych. Do sprawowania Eu-
charystii służył zwykły stół, używany także do innych czynności do-
mowych. Liturgia odbywała się według apostolskiej tradycji, jak to 
opisują Dzieje Apostolskie: a łamiąc chleb po domach, przyjmowali 
posiłek z radością i prostotą serca (Dz 2,46b).

Św. Paweł i Dzieje Apostolskie przekazują wyraźne informacje 
o  rodzinach chrześcijańskich jako wspólnotach misyjnych i  miej-
scach kultu. A oto kilka takich wzorcowych domów z czasów apo-
stolskich: 
	 •	dom setnika Korneliusza posłusznego woli Bożej, w  którym 

Kościół stał się dostępny dla pogan (Dz 10,24-48); 
	 •	dom Akwili i Pryscylli, którzy szerzyli chrześcijaństwo w Koryn-

cie i Efezie, współpracując z Apostołem Pawłem (Dz 18,1-26); 
	 •	dom miłosiernej Tabity, która wspomagała potrzebujących 

w Jafie (Dz 9,36).

2.2. Ojcowie Kościoła

W niektórych źródłach na określenie domów chrześcijan, bę-
dących miejscem spotkań wierzących w Chrystusa, używa się sfor-
mułowania domus ecclesiae, które w  szerszym tłumaczeniu moż-
na określić jako Kościół domowy. Wyrażenie to było stosowane na 
określenie obszernych zabudowań lub pomieszczeń mieszkalnych, 
w  których znajdowało się osobne pomieszczenie do sprawowania 
liturgii. Obok tego znaczenia domus ecclesiae pojawiło się także teo-
logiczne jego rozumienie. 

Klemens Aleksandryjski (koniec II w.) słowa Jezusa: gdzie 
są dwaj albo trzej zebrani w  imię moje, tam jestem pośród nich 
(Mt 18,20) odniósł do rodziny chrześcijańskiej. W rozumieniu Kle-
mensa „dwoje” oznacza małżeństwo, a „trzech” to kobieta, mężczy-
zna i  dziecko. Klemens Aleksandryjski podkreślał, że wspólnota 
małżeńska, a w następstwie także wspólnota rodzinna, jest „domem 
Pana”. Nazywał on rodzinę „małym królestwem” – mikrobasileia.

W tradycji wczesnochrześcijańskiej zrodziła się idea, aby po-
równywać ze sobą dom rodzinny i Kościół albo też, by w chrześci-
jańskiej rodzinie odnajdywać cechy istotne dla Kościoła. 
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Propagatorem tej nauki był św. Jan Chryzostom, kapłan w An-
tiochii (386-397), biskup Konstantynopola (397-407). Wyraźnie 
nazywał on rodzinę „małym Kościołem” (ecclesiola). W homilii 20. 
na List do Efezjan zwraca się do mężów w następujący sposób: „Po-
uczaj swą żonę, a w ten sposób będziesz zarządzać domem. Słuchaj, 
co mówi Paweł: «A jeśli [kobiety] chcą się czegoś nauczyć, niech za-
pytają w domu swoich mężów» (1Kor 14,35). Jeśli w ten sposób bę-
dziemy rozporządzać swoim domem, staniemy się również godni 
przewodzenia Kościołowi. Rodzina bowiem jest małym Kościołem”. 

Z kolei według św. Augustyna życie małżeńskie zostało zobo-
wiązane do prokreacji, a zatem ustanowienia życia rodzinnego. Ro-
dziny, która jest skonstruowana w Chrystusie, Augustyn nie waha 
się nazwać „małym Kościołem”.

2.3. Nauka Kościoła 

W dokumentach II Soboru Watykańskiego nie użyto wprost 
określenia Kościół domowy.

W  Konstytucji dogmatycznej o  Kościele termin ten jest ujęty 
w następujący sposób: „W tym domowym niejako Kościele rodzice 
przy pomocy słowa i przykładu winni być dla dzieci swoich pierw-
szymi zwiastunami wiary i pielęgnować właściwe każdemu z nich 
powołanie, ze szczególną zaś troskliwością powołanie duchowe” 
(LG 11). 

W Dekrecie o apostolstwie świeckich użyto nieco innej formy: 
„Rodzina jako taka otrzymała od Boga posłannictwo, by stać się 
pierwszą i  żywotną komórką społeczeństwa. Wypełni ona to po-
słannictwo, jeżeli przez wzajemną miłość swych członków i przez 
modlitwę wspólnie zanoszoną do Boga okaże się niejako domowym 
sanktuarium Kościoła” (AA 11). 

Po II Soborze Watykańskim papieskie nauczanie (Pawła VI, 
Jana Pawła I, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka) doceniło 
i przypomniało soborowe określenie zaczerpnięte z Pisma Świętego 
i od Ojców Kościoła. 

Na zwrócenie szczególnej uwagi zasługuje nauczanie Jana Paw-
ła II, nazwanego „papieżem rodzin”, który w Roku Rodziny (1994) 
pytał: „Rodzino, rodzino chrześcijańska: czym jesteś? Odpowiedź 
znajdujemy już w początkach chrześcijaństwa, w okresie poapostol-
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skim: «Jestem Kościołem domowym». Innymi słowy: jestem małym 
Kościołem, Kościołem w domu. Znów dostrzegamy tu ten sam pa-
ralelizm: rodzina – Kościół; z jednej strony wymiar apostolski i po-
wszechny Kościoła; z drugiej – jego wymiar rodzinny, domowy”.

Wyrażenie Kościół domowy oznacza, że rodzina opiera się na sa-
kramencie małżeństwa, który otrzymali chrześcijańscy małżonko-
wie. Ponadto oznacza, że w domu rodzinnym obecny jest Chrystus 
i realizowane jest w nim posłannictwo Jego (Chrystusa) i Kościoła: 
	 •	prorockie (czytanie, słuchanie i głoszenie słowa Bożego), 
	 •	kapłańskie (modlitwa, nabożeństwa w domu rodzinnym), 
	 •	królewskie (służba życiu i budowanie wspólnoty). 

3. Działać 

 3.1. Rozdajemy kartki z pytaniami (Aneks 4) dla każdej osoby. Po 
wypełnieniu prosimy, aby małżonkowie wymienili się kartkami 
i porównali odpowiedzi. 

 3.2. Spośród wymienionych elementów charakterystycznych dla 
Kościoła domowego zastanówcie się nad tymi, które nie są wdra-
żane w Wasze życie małżeńskie i rodzinne. Czy możecie w tej 
materii coś zmienić?

Modlitwa 

Modlitwa małżonków
Panie, kochamy Cię i dlatego jesteśmy szczęśliwi tak, jak jeste-

śmy szczęśliwi kochając siebie nawzajem. 
Nasza miłość czasem błądzi. Prosimy Cię więc o pomoc w do-

trzymywaniu naszych zobowiązań uczciwości, wierności i wzajem-
nego odnajdywania siebie. 

Nie pozwól, aby nasze gesty miłości były wyrazem małostkowo-
ści czy egoizmu. 

Nie chroń nas przed trudną miłością, ale przestrzegaj, kiedy wy-
stawiamy na próbę Twoją cierpliwość. 

Tobie ofiarujemy nasz zapał, siłę naszej miłości, świadectwo na-
szego małżeńskiego powołania. 
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Wyznajemy, że jesteśmy mocni naszą wiarą w Ciebie, który je-
steś Miłością. 

We wszystkim Ty bądź naszym Ojcem i Ojcem naszych dzieci. 
Matko Boża i Matko nasza, chcemy żyć wzorując się na Twym 

całkowitym posłuszeństwie wobec woli Ojca. 
Tobie powierzamy naszą miłość. 
Niech każdy jej gest będzie odbiciem wieczności. 
Wyjednaj nam moc Ducha Świętego, kiedy poczujemy się zmę-

czeni i osamotnieni. 
Bądź z nami, o Matko!

Modlitwa małżonków,  
za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010,  

nr 1247(K)2010 (do prywatnego odmawiania).





Temat 6:  
Misyjne wymiary małżeństwa i rodziny

Cel spotkania: Ukazanie różnych form realizacji misyjnych wymia-
rów małżeństwa i rodziny.

1. Widzieć 

Pytania do rozmowy na początku spotkania:
 1.1. Czy współczesne małżeństwa i rodziny katolickie są wystarcza-

jąco świadome swojej odpowiedzialności misyjnej?
 1.2. Jakie są formy współpracy misyjnej w małżeństwie i rodzinie?
 1.3. Czy możliwe jest zaangażowanie konkretnych małżeństw i ro-

dzin w te formy? Jakie są możliwości i trudności?

2. Ocenić

2.1. Ojcowie Kościoła

U początków Kościoła praca ewangelizacyjna chrześcijan była 
bardzo ważna i  traktowana z wielkim poważaniem przez społecz-
ność chrześcijańską. Szczególnie doniosłe znaczenie miała ta reali-
zowana wewnątrz rodziny. Należało dawać świadectwo i uczyć dzieci 
wiary, gdyż społeczeństwo i kultura nie były jeszcze chrześcijańskie.

„Czcijmy Pana Jezusa Chrystusa, którego krew została za nas 
wylana, szanujmy naszych zwierzchników, poważajmy starszych, 
młodych wychowujmy w bojaźni Bożej, a żony nasze kierujmy ku 
dobremu. Niechaj będą one dla wszystkich zwierciadłem czystości 
obyczajów, niech dowodzą, że szczerze dążą do łagodności, niech 
swym milczeniem świadczą o wstrzemięźliwości języka, a miłością 
(…) obejmują na równi wszystkich, którzy żyją w  bojaźni Boga. 
Niech dzieci nasze uczestniczą w wychowaniu w Chrystusie. Nie-
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chaj się uczą, jak ogromną ma siłę wobec Boga pokora, ile może 
u Boga czysta miłość, jak piękna i wielka jest bojaźń Boża zdolna 
zbawić każdego, kto żyje w niej święcie szczerym sercem. Bóg prze-
nika bowiem nasze myśli i  pragnienia, złożył w  nas swego ducha 
i zabierze go, kiedy zechce”. 

św. Klemens Rzymski, 1 List do Koryntian 21,6-9

2.2. Dokumenty Kościoła 

II Sobór Watykański kontynuując tradycję biblijną i patrystycz-
ną, rodzinę określa mianem „małego Kościoła domowego” (LG 11). 

Papież Paweł VI określa rodzinę jako wspólnotę ewangelizacyj-
ną: „W każdej chrześcijańskiej rodzinie powinny odbijać się liczne 
aspekty Kościoła. Z drugiej strony, rodzina, podobnie jak Kościół, 
powinna być miejscem, skąd Ewangelia promieniuje i przenosi się 
dalej. Wewnątrz świadomej swej misji rodziny, wszyscy jej członko-
wie ewangelizują i sami są ewangelizowani. Rodzice nie tylko prze-
kazują swym dzieciom Ewangelię, ale mogą również od nich otrzy-
mać tę samą Ewangelię głęboko żywą (…). Rodzina, w ten sposób, 
ewangelizuje inne rodziny i środowisko, w którym żyje” (EN 71b).

Wymiar misyjny obejmuje wszystkich członków rodziny, jej życie 
wewnątrz i na zewnątrz środowiska rodzinnego. W ten sposób rodzi-
na, oddziałująca swoim życiem, świadectwem, wkładem w życie Ko-
ścioła, zobowiązaniem apostolskim, staje się rodziną ewangelizacyjną. 

Papież Jan Paweł II wspomina na początku encykliki Redemptoris 
missio, że misja Jezusa jest dopiero w fazie początkowej. Ciągle istnieje 
wiele narodów i osób, które nie znają Jezusa albo znają Go w niewy-
starczającym stopniu. Także wiele środowisk społecznych i kulturo-
wych potrzebuje ewangelizacji, Dobrej Nowiny. Odpowiedzialność za 
przekazanie wiadomości o  Ewangelii i  wierze w  Chrystusa spoczy-
wa na wszystkich członkach Kościoła (por. RMis  49). Jest to cecha 
charakterystyczna wiary; cały Kościół składa się z ewangelizowanych 
i  ewangelizujących, ponieważ każdy chrześcijanin otrzymuje wiarę, 
aby żyć we wspólnocie z innymi chrześcijanami i rozprzestrzeniać ją, 
dając świadectwo wiary wewnątrz i poza wspólnotą. 

Również rodziny chrześcijańskie uczestniczą w  powszechnej 
misji Kościoła. Akcja ewangelizacyjna przekracza rodzinny krąg, 
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posiada wymiar apostolski. Zarówno osoby, jak i wspólnoty chrze-
ścijańskie muszą dzielić się z innymi, szczególnie darem wiary; musi 
on dotrzeć do osób i narodów, które jej potrzebują (por. RMis 49).

Uczestnictwo w  misji jest oznaką dojrzałości, autentyczności 
i  otwarcia na wiarę. Rodzina, w  której każdy z  jej członków żyje 
wiarą dojrzałą, to rodzina, która odbiera misję Kościoła powszech-
nego jako coś osobistego i uczestniczy w niej w miarę swoich moż-
liwości. Rodzina chrześcijańska jest wezwana, aby wziąć na siebie 
odpowiedzialność za życie w jedności z Kościołem oraz za tę część 
ewangelizacji świata, która przypadła jej w udziale. A realizuje swoją 
misję ewangelizacyjną w swój własny i oryginalny sposób, co daje jej 
miano osobistej (głębokiej) wspólnoty życia i miłości. Ewangelizacja 
poprzez bycie wspólnotą ma miejsce, gdy małżonkowie tworzą parę, 
rodzice i dzieci tworzą rodzinę. Rodzina ewangelizuje także poprzez 
wartość swojego działania: życie małżeńskie i  rodzinne przeżywa-
ne w miłości (por. FC 50). Rodzina głęboko żyje miłością i wiarą, 
wzbogacając je ogromną różnorodnością; w  ten sposób jej wkład 
w zbawczą misję Kościoła jest niezastąpiony.

2.3. Formy realizacji misyjności małżeństwa i rodziny 

Misja ewangelizacyjna rodziny, podobnie jak i  Kościoła, po-
siada wymiar powszechny. Rodzina nie może zamknąć się w sobie, 
również w  sensie skupienia się wyłącznie na chrześcijańskim wy-
chowaniu i  ewangelizacji swoich członków. Małżeństwo i rodzina 
jako Kościół domowy powinny otworzyć się i wyjść ze swojego krę-
gu, aby współpracować w powszechnym wymiarze Kościoła.

Wiara i misja ewangelizacyjna rodziny chrześcijańskiej posiada 
katolicki i misyjny wymiar. Sakrament małżeństwa, który odnawia 
ze wzmożoną siłą powinność obrony i  rozpowszechniania wiary 
(por. LG 11), zakorzenioną w sakramentach chrztu i bierzmowania, 
tworzy z małżonków i rodziców chrześcijańskich świadków Chry-
stusa aż po krańce ziemi (Dz 1,8) jako właściwych i  prawdziwych 
„misjonarzy miłości i życia” (FC 54).

Aby przybliżyć, na czym polega zobowiązanie misyjne, przyj-
rzyjmy się wskazaniom Dekretu o Apostolstwie świeckich II Soboru 
Watykańskiego. Rodzina przejawia swój potencjał misyjny w dwóch 
uzupełniających się wymiarach: 
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 – Wymiar misyjny wewnątrz rodziny – rodzina jako taka otrzy-
mała od Boga posłannictwo, by stać się pierwszą i  żywotną 
komórką społeczeństwa. Wypełni ona to posłannictwo, jeże-
li przez wzajemną miłość swych członków i  przez modlitwę 
wspólnie zanoszoną do Boga okaże się niejako domowym sank-
tuarium Kościoła, a cała rodzina włączy się w kult liturgiczny 
(por. AA 11). Ponadto chrześcijanie są wezwani, aby przyciągać 
świadectwem swojego życia do wiary tych członków rodziny, 
którzy jej nie mają lub nie praktykują (por. FC 54).

 – Wymiar misyjny na zewnątrz rodziny – jej świadectwo prze-
ciera drogę wiary innym rodzinom, a jej zobowiązanie apostol-
skie to ukazywanie, jak żyć w wierze, będąc rodziną. Spośród 
różnych rodzajów apostolstwa rodzinnego na wyszczególnienie 
zasługują: adoptowanie opuszczonych dzieci, gościnne przyj-
mowanie przybyszów, pomoc w  prowadzeniu szkół, służenie 
radą i pomocą materialną młodzieży, pomaganie narzeczonym, 
by lepiej przysposobili się do małżeństwa, udział w katechizacji, 
wspieranie małżonków i rodzin przeżywających trudności ma-
terialne lub moralne, zapewnienie starcom nie tylko niezbęd-
nych środków do życia, ale także słusznego udziału w owocach 
postępu gospodarczego (por. AA 11).

2.4. Świadectwo misyjne rodziny

Świadectwo rodziny chrześcijańskiej ma dla świata fundamen-
talne znaczenie (por. AA 11). Poprzez doświadczenie życia rodzin-
nego, małżonkowie i ich dzieci sprawiają, że Kościół i przekaz Ewan-
gelii staje się obecny również w  środowisku życia innych rodzin. 
Rodzina jest wezwana, aby szczodrze obdarowywać inne rodziny 
swoim bogactwem duchowym: doświadczenie miłości i wierności 
małżeńskiej oraz jedność i solidarność w rodzinie są wyrazem żywej 
obecności Chrystusa w codziennym życiu rodzinnym.

Rodzina dokłada szczególnych starań do budowy królestwa Bo-
żego w historii i na świecie. Jako Kościół domowy uczestniczy w misji 
i życiu Kościoła powszechnego, co powoduje, że staje się historyczną 
reprezentantką misterium Kościoła. Uczestnicząc w życiu Kościoła 
i przekazując swą dynamikę, rodzina włącza się skutecznie w prze-
kazywanie otrzymanej od Chrystusa miłości. Ponadto uczestniczy 
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w  ponadnaturalnej płodności Kościoła symbolem, świadectwem 
i uczestnictwem w macierzyństwie Kościoła (por. FC 49).

Potencjał ewangelizacyjny i misyjny świadectwa rodzin chrze-
ścijańskich jest niewyobrażalny. Gdy rodzina chrześcijańska daje 
jasne i  świadome świadectwo wiary w Jezusa, prowokuje i  skłania 
innych (por. EN 21) do zainteresowania się prawdą i Chrystusem.

Florencio Iglesias jest rysownikiem, a M. Fernanda Rodriquez 
nauczycielką. Pochodzą z Sewilli, są małżeństwem od 19 lat i mają 
9 dzieci. Są małżeństwem misyjnym związanym ze Wspólnotą Neo-
katechumenalną, która ewangelizuje w Marsylii (Francja) od 1994 r. 
Oto fragmenty ich świadectwa, przedstawionego na Narodowym 
Kongresie Misyjnym w Burgos:

Od 8 lat należymy do parafii usytuowanej w starej, robotniczej 
dzielnicy, w której po dziś dzień istnieją komunistyczne komórki. Do 
parafii należy 8 tys. mieszkańców, w tym 40% to muzułmanie, a 20% 
żydzi. Odbywają się 2 msze św. tygodniowo. Jedna w sobotę i jedna 
w niedzielę. Obecnych na nich jest od 50 do 60 osób. Rzeczywistość 
nie jest optymistyczna, dlatego organizujemy duszpasterską ewange-
lizację. Odwiedzamy domy i głosimy tym, którzy nas przyjmują i chcą 
słuchać (nie jest ich wielu) miłość Jezusa. Żydzi nie otwierają drzwi. 
Muzułmanie są bardziej gościnni, ale kwestie przez nas głoszone nie-
wiele ich obchodzą. Reszta to osoby wierzące, ale niepraktykujące.

Organizujemy katechizację dorosłych. W  ciągu ostatnich lat 
wiele osób przewinęło się przez naszą parafię: ludzi z  bardzo po-
gmatwanym życiem, z  ogromnymi słabościami, osoby w  depresji, 
osoby na wysokich stanowiskach, których materialne potrzeby były 
zaspokojone, ale którym brakowało miłości. Spośród nich, ci, którzy 
przyjęli Ewangelię, zaczęli się zmieniać. Bóg nadał im człowieczeń-
stwo, zwrócił im godność.

Poza tym, organizujemy przygotowania do sakramentów: 
chrztu, bierzmowania i małżeństwa. Jesteśmy animatorami mszy św. 
i różnych świąt liturgicznych w ciągu roku. Chcemy przez to wiernie 
przekazać to, co otrzymaliśmy, tzn. wiadomość o bezinteresownej 
miłości Jezusa, Jego miłosierdzie, miłość Kościoła jako ojca i  na-
uczyciela oraz możliwość ponownego odkrycia wiary wewnątrz 
wspólnoty.

Nasza córka Nazaret była jedyną w klasie, której rodzice nie byli 
rozwiedzeni. Rodziny składają się głównie z jednego rodzica i jed-
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nego lub dwójki dzieci. Czas, którego brakuje dla dziecka, jest zastę-
powany spełnianiem jego zachcianek. Biorąc pod uwagę, że rodzi-
na jest rozbita i utraciła swój moralny autorytet, państwo wyznacza 
wzorce zachowania.

Florencio Iglesias i M. Fernanda Rodriguez

3. Działać

 3.1. Dlaczego rodzina z natury jest powołana do ewangelizowania: 
apostolstwa i misji?

 3.2. Florencio i M. Fernanda opowiadają, jak realizują swoje powo-
łanie misyjne we Francji, dając świadectwo wiary swoim ży-
ciem i głoszoną nauką. Czy jest coś, co szczególnie poruszyło 
Cię w tym świadectwie; coś, co mógłbyś zaczerpnąć dla siebie 
i swojej rodziny?

Modlitwa 

Misyjna modlitwa małżeńska
O  Boże, który w  przykładzie Świętej Rodziny zostawiłeś nam 

wzór idealnego życia w wierze i posłuszeństwie Twojej woli, dzięku-
jemy Ci za nasze rodziny. Obdarz nas siłą, abyśmy wytrwali razem, 
złączeni w miłości, hojności i radości.

Prosimy Cię, Panie, pomóż nam w  naszej misji przekazywa-
nia wiary, którą otrzymaliśmy od naszych rodziców. Otwórz serca 
naszych dzieci, aby wzrastało w nich ziarno wiary, które otrzymały 
w czasie chrztu. Wzmocnij wiarę naszej młodzieży, aby wzrastała, 
poznając Jezusa. Pomnóż miłość i wierność wszystkich małżeństw, 
szczególnie tych, które doświadczają chwil cierpienia i  trudności. 
Zlej swą łaskę i błogosławieństwo na wszystkie rodziny świata. 

Błogosław również naszemu papieżowi. Daj mu mądrość i siłę 
w prowadzeniu Kościoła.

W jedności z Józefem i Maryją, prosimy Cię o to przez Twojego 
Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.



Temat 7: 
Animacja i współpraca misyjna  
ze strony małżeństwa i rodziny

Cel spotkania: Przedstawienie wzorców animacji misyjnej małżeństw 
i rodzin, które mają pomóc uświadomić sobie wagę zaangażowania 
i odpowiedzialności za dzieło misyjne oraz pomocy misjom, podej-
mowanej zgodnie z własnymi możliwościami.

1. Widzieć 

 1.1. Opowiedzieć o znanych nam sytuacjach, które pokazują, jak mał-
żeństwo i rodzina włącza się w animację i współpracę misyjną. 

 1.2. Pytania do rozmowy na początku spotkania:
– Czy małżeństwa i rodziny katolickie czują się zobligowane do 

włączenia się w działalność misyjną Kościoła? 
– Czy warto brać na siebie to zobowiązanie? 
– Co to wnosi do życia rodziny? 
– Jakie niesie ze sobą trudności?

2. Ocenić

2.1. Pismo Święte 

W pierwszych latach chrześcijaństwa wkład, jaki miały rodzi-
ny w rozprzestrzenianie się wiary na całym świecie, był decydują-
cy. Poza tym wprowadzały one do Kościoła pewien model rodziny. 
Wiele z nich szerzyło wiarę nie tylko we własnej rodzinie, ale także 
wśród znajomych, sąsiadów. Mówi o tym św. Paweł:
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Napominam was, bracia: znacie dom Stefanasa, jako ten, który 
stanowi pierwociny Achai i który się poświęcił na służbę świętym; że-
byście takim zawsze byli posłuszni, podobnie jak każdemu, kto współ-
pracuje i trudzi się z wami. Raduję się obecnością Stefanasa, Fortu-
nata i Achaika, gdyż zastąpili mi obecność waszą. Pokrzepili bowiem 
i mojego, i waszego ducha. Przyjmijcie ich jako takich! Pozdrawiają 
was Kościoły Azji. Pozdrawiają was serdecznie w Panu Akwila i Pry-
scylla razem ze zbierającym się w ich domu Kościołem. Pozdrawiają 
was wszyscy bracia. Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętym! 
(1 Kor 16,15-20).

2.2. Ojcowie Kościoła

Św. Hieronim pisze, że „chrześcijanie się nie rodzą, ale się sta-
ją”. Istotne znaczenie odgrywa świadectwo, które dają chrześcijanie 
w środowisku najbliższych, przyjaciół czy rodziny. To ogromna pra-
ca ewangelizacyjna polegająca na dawaniu świadectwa życiem i sło-
wem. Dzięki takiej postawie niewierzący mogą się nawrócić. 

„Urodziłaś się w mieszanym małżeństwie; ale z ciebie i mojego 
kochanego Toxo urodziła się Paula. Kto by pomyślał, że wnuczka 
(…) urodzi się dzięki obietnicy matki, która w obecności i ku ra-
dości dziadka, bełkotliwym jeszcze językiem, zaśpiewa Alleluja i że 
stary będzie miał w swych ramionach matkę Chrystusa? W radości 
czekaliśmy. Święty dom i wiara uświęcały jedyną niewierzącą oso-
bę. Kandydat (na wierzącego) poddany jest wpływowi wiary, kiedy 
partnerzy obfitujący w  dzieci i  wnuki go otaczają. Z  mojej strony 
uważam, że posiadając rodzinę taką jak ta, nawet sam Jowisz by 
uwierzył. Może będzie się śmiał i nie doceniał moich listów i będzie 
mówił i powtarzał krzycząc, że jestem głupi i szalony; to samo robił 
twój zięć, zanim uwierzył. Chrześcijanie się nie rodzą, ale się stają.” 

św. Hieronim, Listy, 107, „Do Lety, o wychowaniu jej córki”

2.3. Animacja, formacja, współpraca 

Na małżeństwie i rodzinie – tworzącej Kościół domowy – spoczy-
wa istotna odpowiedzialność misyjna, która odnosi się do bycia częścią 
Kościoła powszechnego. Kiedy żyje się autentyczną wiarą, odczuwa się 
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powszechność Kościoła i naglącą potrzebę posłannictwa (czyli misji). 
Dlatego też, wspólnota Kościoła jest wezwana do uczestnictwa w ani-
macji misyjnej, formacji i do współpracy w powszechnym dziele ewan-
gelizacyjnym. Małżeństwo i rodzina, we właściwy sobie sposób, powin-
na również uczestniczyć w animacji, formacji i współpracy misyjnej.

Małżeństwo i  rodzina posiada swój własny wymiar misyjny 
o określonej formie. Jednakże, potrzebuje również czuć się wezwana 
i zaangażowana w misyjną działalność Kościoła. Rodziny chrześci-
jańskie, w dużej mierze, mają problem z identyfikowaniem się z po-
słannictwem i ze znalezieniem sposobu uczestnictwa w nim. Misja 
może wydawać im się ideałem, do którego aspirują, ale którego nie 
mogą osiągnąć.

2.3.1. Animacja misyjna, proces „otrzymywania i dawania”
Aktywne uczestnictwo w  misji Kościoła powinno być czymś 

oczywistym dla każdego chrześcijanina, a zatem i dla rodzin chrze-
ścijańskich. Aby tę prawdę wprowadzić w życie, niezbędne jest od-
powiednie przygotowanie do tego uczestnictwa. 

Animacja misyjna jest procesem edukacyjnym w wierze, dzięki 
któremu chrześcijanie nabywają świadomość swej odpowiedzial-
ności misyjnej, pogłębiają wiarę oraz poznają lepiej sytuację osób 
i narodów, które nie mają jeszcze świadomości istnienia Boga. Jed-
nocześnie zobowiązują się do pomocy, stosownie do swoich możli-
wości, w rozpowszechnianiu Ewangelii na wszystkie krańce świata.

Osoby podejmujące się animacji misyjnej muszą być świado-
me „otrzymywania i dawania” – wiara jest darem, który otrzymuje 
chrześcijanin, jednocześnie wezwany do dzielenia się nią z innymi 
ludźmi. Animacja misyjna ma rodzić świadomość potrzeby bycia 
głosem „wspólnoty ewangelizacyjnej i  ewangelizującej” (EN 13). 
Aby to osiągnąć, należy „czerpać ze światowego dziedzictwa Ko-
ścioła”, „przekazać Kościołowi powszechnemu doświadczenie życia” 
(EN 64) i w ten sposób „zachować słodycz i wzmacniającą radość 
ewangelizacji” (EN 80).

2.3.2. Animacja misyjna małżeństwa i rodziny
Animacja misyjna opiera się na głównych zasadach działania 

misyjnego. Należą do nich: podążanie za Chrystusem, charyzmat 
życia i powołania, komunia Kościoła i dostępność ewangelizacyjna. 



48 Misyjne konspekty do spotkań z małżonkami

Animacja misyjna ma swój początek w  wezwaniu Jezusa do 
uczniów, aby za Nim podążali. Małżeństwo i rodzina, jako mały Ko-
ściół domowy, jest wezwana, aby podążać za Jezusem w swoim stylu 
życia i priorytetach, tak, jak jest to ukazane w Ewangelii. W momen-
cie spotkania z  Chrystusem i  pójścia za Nim, rodzina może roz-
poznać swoje powołanie kościelne i wzmocnić powołanie misyjne 
i misjonarskie. 

Animacja misyjna małżeństwa i rodziny pomaga pokochać głę-
boko swoją własną rzeczywistość kościelną. Z tego powodu rodzina 
musi być głęboko zakorzeniona we własnej rzeczywistości i żyć po-
wołaniem, do którego wzywa ją Bóg. Niezbędne jest życie w komu-
nii z Kościołem, jako zasadniczy element tożsamości, ze wszystkim, 
co się z nim wiąże: żywym uczestnictwem we wspólnocie parafialnej 
i komunii różnych powołań, charyzmatów i posług. 

Wreszcie, animacja misyjna zwiększa dostęp do ewangelizacji, 
zwłaszcza dla tych najuboższych we wspólnocie oraz poza nią, tj. dla 
niewierzących.

W ten sposób rodzina staje się świadoma swojej odpowie-
dzialności misyjnej i  żyje przekazując wiarę w  łonie rodziny oraz, 
w szczególny sposób, wdrażając dzieci w zobowiązania apostolskie 
i współpracę z misjami ad gentes Kościoła.

2.3.3. Zapoczątkowanie zaangażowania apostolskiego
Szczególnym elementem animacji i współpracy misyjnej rodzin 

jest zaszczepienie w  dzieciach i  młodych zaangażowania apostol-
skiego. Wprowadzenie katolika do wiary i życia katolickiego wyma-
ga edukacji i wychowania, które otwierają drogę do zaangażowania 
apostolskiego i misyjnego. Ono (wprowadzenie) jest nieodłącznym 
elementem wychowania katolickiego już od dzieciństwa (Dz  30), 
dlatego rola rodziny jest zasadnicza.

Wspomniana edukacja dotyka wszystkich środowisk życia 
chrześcijanina, ale to właśnie w  rodzinie osiąga największą sku-
teczność. W rodzinie człowiek uczy się żyć z sercem otwartym na 
innych, świadomy darów (talentów), które otrzymał, oraz potrzeby 
dzielenia się nimi z innymi. Pomaga to przyjmować od Jezusa po-
stawę, którą przekazał uczniom posyłając ich na misje, aby: głosili 
królestwo Boże słowem i czynem, szukali zbłąkanych owiec, zjawiali 
się wśród najbiedniejszych, nie szukali zaszczytów, wzięli na siebie 
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odrzucenie i prześladowanie, w królestwie Bożym oczekiwali nagro-
dy za swoją pracę.

Rodzina, która żyje swoim zobowiązaniem apostolskim i  two-
rzy jego całość, ma ogromny wpływ na misję powszechną Kościoła, 
tzn. wzmacnia rozmiary wiary poprzez wzmacnianie jej poszczegól-
nych składników. Co więcej, postęp w odkrywaniu rozmiarów Kościo-
ła powszechnego tworzy podstawę do przyjęcia wezwania Boga, które 
staje się możliwe poprzez całkowite oddanie się życiu misyjnemu.

2.3.4. Współpraca misyjna: duchowa, materialna, medialna i personalna
 – pomoc duchowa: modlitwa, uczynki pokutne, ofiarowanie cier-

pienia i trudów życia,
 – pomoc materialna: styl życia, wspieranie dzieł misyjnych i kon-

kretnych misjonarzy,
 – pomoc medialna: kupowanie i czytanie prasy misyjnej (książek, 

gazet, stron internetowych),
 – pomoc personalna: małżeństwa i  rodziny podejmują na ja-

kiś czas pracę misyjną, opuszczając swój kraj i wyruszając do 
miejsc, gdzie niezbędne jest głoszenie Ewangelii. 

2.3.5. Świadectwo 
Jesteśmy małżeństwem misyjnym z Bractwa Misyjnego Verbum 

Dei, mamy czworo dzieci: 6-, 11-, 13- i 20-letnie. Mieszkamy w Sara-
gossie, gdzie German pracuje jako nauczyciel w szkole podstawowej, 
a ja, Ana Maria, zajmuję się obowiązkami domowymi.

Żeby zacząć rozmawiać o  naszym obecnym życiu misyjnym, 
musimy cofnąć się o kilka lat. W pewnym momencie naszego życia 
Jezus spojrzał na nas, pokochał, zawołał i zaprosił nas, abyśmy Go 
naśladowali w naszym małżeńskim życiu. Było to podstawowe do-
świadczenie, które określiło naszą formę życia i działania. 

Chodźcie ze Mną, a uczynię was łowcami dusz ludzkich (Mt 4,19). 
Bóg przedstawił nam plan życia i miłości, który rozciąga się na nasze 
dzieci, naszą rodzinę i wiele innych rodzin. Dzięki Jego łasce zna-
leźliśmy odpowiedź na Jego wezwanie, tak jak pierwsi uczniowie, 
w naszym poświęceniu się, modlitwie, tajemnicy Słowa (Dz 6,4).

Zaczęliśmy naszą formację misyjną 20 lat temu, niedługo po 
tym, jak się pobraliśmy i po tym, jak przyszło na świat nasze pierw-
sze dziecko. Modlitwa, praca, nauka, wychowanie naszych dzieci 
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i apostolat, wszystko to opierało się na rytmie wyznaczonym przez 
pierwszy etap naszego życia misyjnego. Najpierw była Walencja 
w  celu nauki własnej duchowości. Potem Madryt, aby podjąć na-
ukę teologii, Lizbona – zdobycie doświadczenia ewangelizacyjnego. 
Jakiś czas później Rzym w celu zakończenia nauki. Potem przyszły 
inne zadania. W Madrycie byliśmy formatorami (organizatorami), 
a obecnie, w Saragossie, współpracujemy z duszpasterstwem misyj-
nym w diecezji.

Z jednej strony pracujemy w  celu kształcenia chrześcijan zaj-
mujących się ewangelizacją i służbą słowu Bożemu. Dbamy o życie 
duchowe i nauczanie tych, którzy w przyszłości zostaną apostołami 
i misjonarzami, i którzy poprzez modlitwę, świadectwo życia i gło-
szenie słowa Bożego będą pomagać innym również stać się apostoła-
mi Chrystusa. Dokładamy wszelkich starań, aby kształcenie było in-
tegralne i obejmowało wszystkie sfery życia, zgodnie z trybem życia 
jednostki. Z tego powodu organizujemy „spotkania ciszy”, ćwicze-
nia duchowe, rozmowy, kształcenia, przeglądy życia i konferencje.

Praca ewangelizacyjna jest skierowana na wszystkich ludzi. 
Inicjatywy apostolskie wyłaniają się z serc zakochanych w Chrystu-
sie, a  uczestniczący w  formacjach stają się filarami i  siłą napędo-
wą projektów ewangelizacyjnych. Obecnie pracujemy w „szkole dla 
apostołów”, gdzie opracowywane są projekty różnych prac forma-
cyjnych i  ewangelizacyjnych. Współpracujemy również ze szkołą, 
gdzie pracuje German. Prowadzimy tam grupę wiary skierowaną 
do rodziców uczniów, ponieważ to oni później będą odpowiedzialni 
za katechizację rodziny. W parafii pracujemy z grupą imigrantów. 
W niektórych wioskach służymy pomocą „grupie celebransów” pod 
nieobecność kapłana. Pomagamy w realizacji planów diecezjalnych 
w tej dziedzinie. 

Od najmłodszych lat uczyliśmy dzieci zwracania się do Jezusa, 
do Boga Ojca, do Maryi spontanicznie i prostymi słowami; trakto-
wania Boga w sposób, w jaki traktuje się przyjaciela. Staraliśmy się 
stworzyć otoczenie, w którym nasze dzieci doświadczą, że nasza ro-
dzina jest częścią wielkiej światowej rodziny, z braćmi mówiącymi 
różnymi językami, różnej narodowości i o różnym statusie społecz-
nym. Prawdę mówiąc, czujemy, że naszym domem jest cały świat, 
a ludzie z całego świata naszymi braćmi.
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Wiele razy zadawane nam jest pytanie: „A co z waszymi dzieć-
mi?”. Nasza odpowiedź zawsze jest taka sama. Każde z nich, z mi-
łością, którą im przekazaliśmy, z  wiarą, z  naszym świadectwem 
życia i Bożą pomocą będzie musiało odszukać i przebyć swoją wła-
sną drogę i podejmować własne decyzje, tak jak my to czyniliśmy. 
Zadanie tworzenia apostołów i misjonarzy zaczyna się w rodzinie. 
To jest pierwsze pole działania naszego apostolatu. Kościół domowy 
jest miejscem, gdzie nasze dzieci wdrażają się w rodzinne obcowa-
nie z Bogiem. Ponadto rodzina jest pierwszą szkołą ewangelizacyj-
ną, gdzie wszyscy jesteśmy i ewangelizatorami, i ewangelizowanymi.

My sami nie mamy prawa zbierać owoców naszego zasiewu ani 
nie jest nam znany moment, gdy się one pojawią. To jest znane tylko 
Bogu. To, co należy do nas, to wypełnianie naszych powinności (sia-
nie) każdego dnia z cierpliwością i nadzieją; trwanie razem w miło-
ści, mając pewność, że „Ten, który zapoczątkował w nas dobre dzie-
ło, doprowadzi je do końca”, bo czy „ten, który zaufał Bogu, zawiódł 
się kiedykolwiek?”.

German Martinez i Ana Maria Garcia

3. Działać

 3.1. Co może być pomocne dla rodzin, aby były bardziej świadome 
swej odpowiedzialności za dzieło misyjne?

 3.2. Jak rodzina może uczestniczyć w formowaniu ducha misyjnego 
swoich członków?

 3.3. Omów sposoby współpracy misyjnej przedstawione w tekście.
 3.4. Jak małżeństwo może zaszczepić w swojej rodzinie, szczególnie 

dzieciom, ducha misyjnego?
 3.5. German i  Ana Maria są małżeństwem, które Bóg powołał do 

roli małżeństwa misyjnego. Ich powołanie jest darem od Boga, 
ale ich świadectwo może budzić pytania:
•	 Co zwróciło Twoją uwagę w świadectwie tego małżeństwa?
•	 Uważasz, że jest możliwe, aby w dzisiejszym świecie małżeń-

stwo z dziećmi mogło poświęcić się ewangelizacji? Jakie dzie-
dziny i sfery mogłaby swą pomocą i troską objąć rodzina na 
misjach?
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Modlitwa

Modlitwa za rodziny
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi.
Ojcze, który jesteś miłością i życiem, spraw, aby każda rodzina 

ludzka na ziemi nawróciła się, za pośrednictwem Syna Twego, Jezu-
sa Chrystusa, zrodzonego z Maryi Dziewicy i Ducha Świętego, źró-
dła Bożej miłości, w prawdziwym sanktuarium życia i miłości dla 
wszystkich pokoleń, które zawsze się odnawiają.

Spraw, aby Twoja łaska prowadziła myśli i czyny małżonków ku 
dobru ich rodzin i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenia znalazły w rodzinie silne wsparcie 
dla swego człowieczeństwa i dla wzrostu w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość, wzmacniana przez łaskę sakramentu mał-
żeństwa, okazała się silniejsza niż jakakolwiek słabość i jakikolwiek 
kryzys, które czasem dotykają nasze rodziny.

Spraw wreszcie, o co prosimy Cię za wstawiennictwem Świętej 
Rodziny z  Nazaretu, aby Kościół działający wśród wszystkich na-
rodów świata mógł spełnić z sukcesem swoją misję skierowaną do 
rodzin i wypełnić ją za ich pośrednictwem.

Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego, który jest dro-
gą, prawdą i życiem na wieki wieków. Amen.

Jan Paweł II, Modlitwa za rodziny 



Temat 8:  
Ubóstwo dla dobra misji 

Cel spotkania: Weryfikacja stosunku do dóbr materialnych (pienią-
dze, dom, jedzenie, ubrania, przedmioty itp.). Pogłębienie, uzupeł-
nienie i skorygowanie naszego sposobu pomagania ubogim świata.

1. Widzieć 

Pytania do rozmowy na początku spotkania:
 1.1. Nasz stosunek osobisty i wspólnotowy do dóbr materialnych:

– Jakimi kryteriami czy regułami kierujemy się w  życiu oso-
bistym i  rodzinnym przy korzystaniu z  dóbr materialnych 
(np.  zdrowym rozsądkiem, przydatnością, wygodą, współ-
użytkowaniem, umiarem, wyrzeczeniem)?

– Czy widzieliśmy u innych osobisty lub rodzinny wybór ewan-
gelicznego ubóstwa, który dał nam do myślenia? 

 1.2. W jakiej formie pomagamy misjom:
– dając pieniądze w kościele,
– wspierając konkretne dzieła misyjne,
– pomagając bezpośrednio misjonarzom,
– przez udział w  kiermaszach misyjnych, kupno kalendarzy 

i czasopism misyjnych, itp.? 

2. Ocenić 

2.1. Nauka biblijna 

	 •	Prorok Izajasz: 
Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście na-
wet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są 
krwi. Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków wa-
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szych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie 
się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uci-
śnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! 
(Iz 1,15-17).

	 •	Prorok Amos: 
Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozo-
stawiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księży-
ca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli 
otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl 
i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za sre-
bro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszeniczne będziemy 
sprzedawać» (Am 8,4-7).

	 •	Jan Chrzciciel:
Pytały go tłumy: «Cóż więc mamy czynić?». On im odpowiadał: 
«Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto 
ma żywność, niech tak samo czyni» (Łk 3,10-11).

	 •	Pan Jezus: 
Ø	Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, 

błogosławieni Ojca mojego, weźcie w  posiadanie królestwo, 
przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, 
a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem 
przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście 
Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, 
a przyszliście do Mnie». Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Pa-
nie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i  nakarmiliśmy Ciebie? 
spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przyby-
szem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kie-
dy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do 
Ciebie?». A  Król im odpowie: «Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z  tych braci moich naj-
mniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 24,34-40).

Ø	I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. 
Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby 
podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie 
suknie!» (Łk 9,2-3).

Ø	Miłość bliźniego została ukazana w przypowieści o dobrym 
Samarytaninie, który zbliża się do cudzoziemca pozbawio-
nego wszelkich dóbr przez złodziei i dzieli się z nim swoim 
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czasem i swoimi pieniędzmi (Łk 10,29-37). „Idź, i ty czyń po-
dobnie“ – kończy Jezus. Tak kochaj bliźniego: zbliżając się do 
ubogiego.

2.2. Nauka Kościoła o ubóstwie

„Ubóstwo ewangeliczne przemienia tych, którzy je realizują (...) 
i są gotowi poświęcić swoją majętność i samych siebie, by inni mogli 
żyć (...). Życie i słowa Boskiego Mistrza ukazują nam trudny ideał tego 
ubóstwa, które pozwala osiągnąć prawdziwą wolność (...). Przykład 
życia Chrystusa, nie mniej niż Jego słowa, jest dla chrześcijan nor-
mą postępowania” (Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 
1 stycznia 1993 r., Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim).

„Ewangeliczne ubóstwo jest podstawowym warunkiem, aby 
rozprzestrzeniało się królestwo Boże. Najpiękniejsze i  najbardziej 
spontaniczne radości, jakie widziałem w czasie mojego życia, to ra-
dości ludzi ubogich, którzy mają niewiele rzeczy, do których są przy-
wiązani. Ewangelizacja w naszych czasach będzie możliwa jedynie 
przez zarażanie radością (…). Błogosławieństwo ubogich w duchu 
kształtuje naszą relację z Bogiem, z dobrami materialnymi i z ubo-
gimi. W świetle przykładu i słów Jezusa dostrzegamy, jak bardzo po-
trzebujemy nawrócenia, aby nad logiką posiadania więcej przewa-
żała logika bycia bardziej!” (Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień 
Młodzieży 2014 r., Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich 
należy królestwo niebieskie [Mt 5,3]).

„Preferencyjny wybór ubogich odnosi się do życia każdego 
chrześcijanina, życia, które ma być naśladowaniem życia Chrystusa, 
ale stosuje się również do naszej odpowiedzialności społecznej, a za-
tem do stylu naszego życia, do decyzji, które trzeba konsekwentnie 
podejmować w odniesieniu do posiadania czy użytkowania dóbr” 
(Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis (1987), 42).

2.3. Kochać Boga i kochać bliźniego, ale jak?

2.3.1. Konkretne działania
Jeśli chcemy żyć w pełni, czyli „mieć życie i mieć je w obfito-

ści”, życie, które Jezus nazywał też „wiecznym”, powinniśmy prak-
tykować jedno jedyne przykazanie, które ma dwa aspekty: Będziesz 
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miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, 
całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie 
samego (Łk 10,27). Ewangelia wg św. Łukasza wyjaśnia nam wyraź-
nie, że aby móc kochać Boga i bliźniego, powinniśmy podejmować 
konkretne decyzje co do naszych dóbr – powinniśmy dobrowolnie 
wybierać bycie ubogimi.

2.3.2. Jako ubodzy spotykamy Pana
Historia narodu izraelskiego usiana jest przypadkami zdradza-

nia Boga i  adorowania bożków. Prorocy często występowali prze-
ciwko dwóm bożkom szczególnie nienasyconym: władzy i  bogac-
twu. Adorując władzę i bogactwo, nigdy nie spotkamy prawdziwego 
Boga. Jezus też był kuszony władzą i bogactwem. W sercu człowieka 
bogactwo zmierza do zajęcia miejsca, które należne jest tylko Bogu. 
Staje się w ten sposób bożkiem, któremu człowiek się oddaje i w któ-
rym pokłada nadzieję. Jezus bardzo wyraźnie wypowiada się o pie-
niądzach – symbolu każdego bogactwa. Nazywa je „mamoną”. Aby 
zrozumieć, jak ważne są to kwestie, należy odpowiedzieć na pytania: 
Gdzie wierzący pokłada swoją nadzieję, w Bogu czy w pieniądzu – 
mamonie? Komu tak na prawdę ufa? Komu chce służyć?

2.3.3. Ubóstwo – błogosławieństwem 
Jezus jest Bogiem pragnącym pełni życia dla wszystkich, nie 

chce cierpienia wynikającego z  przytłaczającego ubóstwa, dlatego 
staje się obrońcą ubogich i ich wybawcą, chce ich uwolnić z krzyw-
dzącego jarzma, jednak nie po to, by weszli w  posiadanie bogac-
twa, też „niegodziwego”, ale po to, by mieli udział w powszechnym 
braterstwie, które polega na sprawiedliwym dzieleniu. W  świecie 
naznaczonym wielkim grzechem niesprawiedliwości, owocującym 
gronem ubogich, uczeń wybiera dla siebie ubóstwo, jak uczynił Je-
zus. Ubóstwo narzucone innym jest skandaliczne. Kiedy jest dobro-
wolnym wyborem z miłości, staje się błogosławieństwem.

2.3.4. Nasz stosunek do pieniędzy 
Ostatecznym kryterium naszego osobistego stosunku do pie-

niędzy jest zawsze Jezus z Nazaretu, z Jego życiem ubogim i dzielo-
nym z biednymi, z Jego słowami na temat ubóstwa wymagającymi 
i wyzwalającymi. 
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Jan Paweł II przytoczył nam motto od dawna krążące w środowi-
skach misyjnych: „By walczyć z głodem, zmień życie” (nie tylko: złóż 
ofiarę pieniężną), przypomina nam też o tym, że „trzeba koniecznie 
powstrzymać nieumiarkowaną konsumpcję dóbr doczesnych”, by po-
wstał nowy model rozwoju, sprawiedliwy i zrównoważony.

Również ofiara pieniężna powinna wskazywać na nasze pra-
gnienie prowadzenia życia prostszego i skromniejszego. Okazjonal-
na ofiara nabiera tym samym znaczenia i wartości w naszym życiu. 

3. Działać

3.1. Nasze wybory ubóstwa 

 – Jakich wyborów ubóstwa, nawet skromnych, udało nam się do-
konać?

 – Co sprawia nam największą trudność przy podejmowaniu kon-
kretnych decyzji związanych z  ubóstwem? Jak podejść do tej 
trudności i jak jej sprostać?

 – Do jakiego stopnia powinniśmy posunąć się na drodze ubó-
stwa? Czy Ewangelia wyznacza konkretne granice? Czy istnie-
je minimum lub maksimum? Spójrzmy na sytuację z  punktu 
widzenia miłości, która leży u podstaw wszystkiego i zadajmy 
pytania: Do jakiego stopnia należy posunąć się w miłości Boga 
i bliźniego? Do jakiego stopnia małżonkowie powinni się miło-
wać? Do jakiego stopnia rodzice powinni kochać swoje dziec-
ko? Ewangelia nie daje odpowiedzi. Nie mówi, gdzie przebiega 
granica, której nie wolno przekraczać.

3.2. Propozycje zaangażowania osobistego

 – Modlitwa: musimy nauczyć się zanosić do Pana ubogich świata 
i naszą niemoc („Panie, mam tylko dwie ręce i umiłowanie świata”).

 – Styl życia: prostszy i  skromniejszy, np. 2% naszego dochodu 
przeznaczać na rzecz ubogich (1% dla ubogich bliskich i 1% dla 
ubogich dalekich).

 – Wiedza: poszerzanie wiedzy o  ubóstwie na świecie, czytanie 
właściwych artykułów lub książek na ten temat.
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3.3. Propozycje zaangażowania rodzinnego

 – Dbać, by modlitwa rodzinna była otwarta na świat ubogich.
 – Przeznaczać co miesiąc jakąś sumę dla ubogich na świecie.
 – Dokonywać rodzinnego wyboru umiarkowania: jedzenie, dom, 

ubrania, wakacje.
 – Popierać konsumpcję produktów pochodzących z kooperatyw 

z południa świata: sprawiedliwy handel, organizacja handlu al-
ternatywnego.

 – Pełnić uczynki miłosierne względem ciała.

Modlitwa

Modlitwa za ubogich
Wszechmogący Boże, wszystkie narody mają wspólne po-

chodzenie i  tworzą jedną rodzinę; przeniknij swoją miłością serca 
wszystkich ludzi i spraw, aby pragnęli postępu swoich braci; niech 
dobra, których hojnie udzielasz całej ludzkości, służą postępowi 
każdego człowieka, niech w społeczności ludzkiej znikną wszelkie 
podziały, a zapanuje równość i sprawiedliwość.

Kolekta „Mszy o postęp ludów”  
[w:] Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 147.



Temat 9:  
Troska o pokój – pomocą dla misji 

Cel spotkania: Ukazanie troski o pokój jako pomocy dla misji. 

1. Widzieć 

Zagadnienia do rozmowy w grupach na początku spotkania:
 1.1. Każdy uczestnik mówi, jakie zna wojny lub konflikty toczą-

ce się dzisiaj na świecie. Można je zaznaczyć na mapie świata 
w taki sposób, by mieć przed oczami miejsca działań wojennych 
w Afryce, Oceanii, Azji, Europie, Ameryce.

 1.2. Z  jakich źródeł dowiedzieliśmy się o  tych konfliktach: gazety, 
telewizja, czasopisma, Internet, bezpośrednie świadectwa osób? 
Czy nasze informacje są wystarczające?

2. Ocenić 

2.1. Pismo Święte

W Biblii często powtarza się słowo „pokój” (shalom).
 – Dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka Wscho-

dzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cie-
niu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju 
(Łk 1,78-79).

 – Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje 
świat, Ja wam daję (J 14,27).

 – Zachęcam was, abyście postępowali z  całą pokorą i  cichością, 
z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie za-
chować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój (Ef 4,1-3).
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2.2. Nauka Kościoła 

 – Doniosłym wydarzeniem było ogłoszenie przez Jana XXIII w dniu 
11 kwietnia 1963 r. encykliki Pacem in terris (Pokój na ziemi) – był 
to pierwszy oficjalny dokument papieski, skierowany do wszyst-
kich ludzi dobrej woli, niezależnie od ich światopoglądu.

 – Światowy Dzień Pokoju ustanowił Paweł VI w  1967 r. Papież 
zaproponował, aby na całym świecie początek nowego roku ka-
lendarzowego uczczono jako Dzień Pokoju.

 – Światowy Dzień Pokoju ma co roku swój temat, wybrany przez 
papieża; on też kieruje z  tej okazji specjalne orędzie na tema-
ty związane z zagadnieniem pokoju. Kolejni papieże w swoich 
orędziach łączą starania o pokój z ukazywaniem takich idei, jak: 
prawda, pojednanie, przebaczenie, dialog, rozwój i solidarność, 
wolność religijna, braterstwo, wychowanie do pokoju. Wśród 
odpowiedzialnych za dzieło pokoju wymieniają: osobę ludzką 
jako serce pokoju, dalej rodzinę, kobiety i młodzież. 

2.3. Refleksje 

2.3.1. Pokój jako droga pod górę
Rzadko słyszymy: „ten człowiek trudzi się dla pokoju”, „zabie-

ga o pokój”, „zaciskając zęby, idzie przez życie w pokoju”. Częściej 
„pokój” rozumiemy jako „spokój” i  miejsce wypoczynku: „siedzi 
w  spokoju”, „czyta w  spokoju”, „rozważa w  spokoju” i  oczywiście 
„odpoczywa w  pokoju (spokoju)”. Pokój, krótko mówiąc, bardziej 
kojarzy nam się ze szlafrokiem niż z plecakiem wędrowca. Raczej 
z  wygodą salonu niż z  niebezpieczeństwami ulicy. Może potrzeb-
na jest zmiana sposobu myślenia, by zrozumieć, że pokój nie jest 
„faktem”, ale osiągnięciem. Pokój wymaga cierpienia, wytrwałości. 
Nie pozwala na bierność. Pokój, bardziej niż celem, jest drogą, drogą 
pod górę. Błogosławiony będzie sługa pokoju, jednak nie jest nim 
ten, kto twierdzi, że znajduje się u celu, kiedy w ogóle nie wyruszył. 

2.3.2. Pokój jako dar
To prawda: pokój trzeba osiągnąć, wymaga drogi, zaangażowa-

nia. Jednak błędne byłoby myślenie, że jest po prostu owocem naszych 
ludzkich starań. Pokój jest przede wszystkim darem. Jest paschalnym 
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darem Jezusa dla ziemi. Jezus zstąpił na ziemię trawioną pragnieniem. 
Swoim krzyżem, wbitym na Kalwarii niczym wiertnica, otworzył stud-
nię świeżej wody. Po zmartwychwstaniu przekazał tę studnię ludziom, 
mówiąc: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam (J 14,27). Do nas 
należy teraz zadanie czerpania „wody pokoju”, by ugasić „pragnienie 
ziemi”. Naszym zadaniem jest sprawić, by wypłynęła na powierzchnię, 
chronić od zanieczyszczeń, pokierować, by dotarła do wszystkich. Po-
kój zatem jest darem. Jest „darem dla”. 

2.3.3. Pokój jako szukanie oblicza
Gdybyśmy potrafili mówić nie tylko do Pana, ale też do bliź-

niego: „Szukam, o bracie, twojego oblicza; twego oblicza nie zakry-
waj przede mną”, sprawa pokoju byłaby rozwiązana. Pojednajmy 
się z obliczem każdego brata kryjącym czułość i obawę, samotność 
i  nadzieję. Pojednajmy się w  ten sposób z  obliczem Boga, ziemią 
obiecaną, gdzie kwitnie pokój.

2.3.4. Pokój jako sprawiedliwość
Na ziemi nie zapanuje pokój, dopóki dobra ziemskie będą tak 

niesprawiedliwie rozdzielone. Wojna to nie tylko huk armat lub wy-
buch bomby atomowej, ale też zwykłe istnienie tego brutalnego sys-
temu gospodarczego. Absurdalne nie jest to, że na świecie są bogaci 
i biedni, ale że bogaci stają się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniej-
si. Oś pokoju przechodzi między Północą a Południem, między na-
rodami bogatymi i tymi Trzeciego Świata pogrążonego w długach. 
To wszystko dotyczy każdego z nas i naszej drogi nawrócenia, bo 
podwykonawcy tych olbrzymich przedsiębiorstw globalnej niespra-
wiedliwości znajdują się też w naszym sercu. Każdy z nas, z przy-
kładami przemocy publicznej i prywatnej, może każdego dnia stać 
się kierownikiem jednej z  tych filii, których siedziba główna stale 
podsyca w świecie ogniska konfliktów wojennych.

2.3.5. Pokój jako solidarność
Pokój bez sprawiedliwości jest tragiczną iluzją, dlatego zadaje-

my sobie pytania: Kiedy wreszcie sprawiedliwość zapanuje w każ-
dym zakątku ziemi, to czy nastanie też pokój? Kiedy bogactwa 
świata będą równo podzielone, kiedy ani jedno dziecko nie będzie 
umierać z niedostatku, to czy pokój nastanie samoistnie? Pokój to 
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komunia. To solidarność z bliźnim. To dzielenie z braćmi radości 
i smutków, planów i nadziei. To dźwiganie przez jednych ciężarów 
drugich z serdecznością daru. To oczekiwanie na radosne spotkania.

2.3.6. Pokój jako prawda
Miłujący pokój kocha prawdę. Nie robi ukłonów w stronę kłam-

stwa. Miłujący pokój ma odwagę w pełni wyciągnąć konsekwencje 
z pewnych prawd. Miłujący pokój wybiera ewangeliczny język „tak, 
tak; nie, nie”. Jest wierny wspólnocie. Prawdy się nie sprzedaje. Ku-
puje się ją za cenę krzyża. Jak miało to miejsce w przypadku Jezusa, 
który zstąpił na ziemię, by dać świadectwo prawdzie, wziął na siebie 
niczym potulny baranek wszystkie kłamstwa świata. I skończył na 
najbardziej haniebnym szafocie, żeby obdarzyć nas pokojem.

3. Działać

 3.1. Wojna zaczyna się w ludzkim sercu. Czy staramy się wybaczać 
od razu doznane urazy lub krzywdy? Niech nad waszym gnie-
wem nie zachodzi słońce! ( Ef 4,26). Urazy chętnie darować.

 3.2. Czy uczymy dzieci, by rozwiązywały konflikty przez rozmowę 
i poszukiwanie kompromisu, a nie przez kłótnię lub bójkę?

 3.3. Czy zwracamy uwagę na potrzeby ubogich, bezdomnych, sa-
motnych w naszym najbliższym otoczeniu?

 3.4. Czy dbamy o to, żeby nie marnować dóbr, którymi dysponuje-
my (żywności, ubrań…)? Czy uczymy tego dzieci?

 3.5. Czy gasimy plotki, obmowy, kłótnie, zamiast się do nich przyłą-
czać?

 3.6. Czy nie tolerujemy kłamstwa w życiu małżeńskim i rodzinnym 
oraz towarzyskim?

Modlitwa 

Modlitwa o pokój
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; 
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
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Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; 
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; 
Światło tam, gdzie panuje mrok; 
Radość tam, gdzie panuje smutek. 
Spraw, abyśmy mogli
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; 
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; 
Nie tyle szukać miłości, co kochać; 
Albowiem dając, otrzymujemy; 
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Franciszek z Asyżu





Temat 10:  
Parafia dla dobra misji 

Cel spotkania: Pogłębienie świadomości odpowiedzialności wspól-
noty parafialnej za misje oraz przeżywania komunii w celu dobrego 
przygotowania parafii do misji powszechnej.

1. Widzieć 

Pytania do rozmowy na początku spotkania:
 1.1. Czy w naszej parafii widoczne jest zaangażowanie na rzecz misji?
 1.2. Jakie są widoczne formy tego zaangażowania?
 1.3. Czy znamy misjonarzy z parafii, diecezji?
 1.4. Czy któreś z obecnych małżeństw jest zaangażowane w pomoc 

misjom?
 1.5. Jaka jest rola rodziny w życiu parafii, diecezji, całego Kościoła?

2. Ocenić 

2.1. Słowa Jezusa

Ważne słowa wypowiedział Jezus w ramach mowy pożegnalnej: 
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu 

będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we 
Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwie-
rzył, żeś Ty Mnie posłał (J 17,20-21).

Tylko jeśli uczniowie będą stanowili jedno, będą złączeni głębo-
ko w wierze i miłości do Ojca i Jezusa, to świat „uwierzy”.

Posłannictwo polega na niesieniu ludziom królestwa Ojca, aby 
mieli życie i mieli je w obfitości (J 10,10). Ludzie uwierzą jeśli ten, kto 
opowiada im o Jezusie, który kochał wszystkich i pragnął królestwa 
powszechnego braterstwa, sam żyje braterstwem.
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Kościół podzielony nie pomoże dziełu misyjnemu. Parafia po-
dzielona lub zjednoczona powierzchownie nie będzie miała ducha 
misyjnego. Warto zaangażować się w budowanie komunii na wszyst-
kich poziomach (parafia, dekanat, diecezja, Kościół powszechny).

Jezus nie proponuje strategii organizacyjnej, w której „jedność 
stanowi o sile” i zapewnia sukces. Wymaga natomiast spójności mię-
dzy przepowiadaniem i życiem: jeśli głosi się królestwo powszech-
nego braterstwa, trzeba już żyć w Kościele braterską komunią.

2.2. Dwie wspólnoty misyjne jako wzorce dla każdej wspólnoty 
parafialnej 

2.2.1. Jerozolima: komunia i działalność misyjna dla „rozprzestrzeniania się”
Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba 

i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czyni-
li wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem 
i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je 
każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świąty-
ni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i pro-
stotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan 
zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia 
(Dz 2,42-47). 

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden 
nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apo-
stołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, 
a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, 
bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze 
[uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też 
rozdzielano według potrzeby. Tak Józef, nazwany przez Apostołów 
Barnabas, to znaczy «Syn Pocieszenia», lewita rodem z Cypru, sprze-
dał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apo-
stołów (Dz 4,32-37).

Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących 
wiarę w Pana (Dz 5,14).
 – Chociaż chrześcijanie nie opuszczali Jerozolimy, byli przychyl-

nie odbierani przez ludzi i Pan sprawiał, że rosła liczba wierzą-
cych (Dz 2,47 i 5,14). Ich działalność misyjna polegała na „roz-
przestrzenianiu” Ewangelii swoim życiem.
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 – Filary wspólnego życia:
• słowo Boże słuchane „z gorliwością”,
• życie braterskie („jeden duch i jedno serce”), ale z konkretny-

mi znakami: mieli wspólne wszystko, co posiadali i dzielili się 
z ubogimi („nikomu nie brakowało niczego co niezbędne”),

• Eucharystia: „łamali chleb po domach”,
• modlitwa: „codziennie trwali jednomyślnie na modlitwie”.

 – Te wymiary przeplatają się i  uzupełniają: słowo rodzi wiarę 
potrzebną do celebrowania Eucharystii i do życia braterstwem 
Ewangelii; świadectwo miłości czerpie siłę z Eucharystii, która 
przypomina o miłości Jezusa aż po męczeńską śmierć. A zatem 
solidarne braterstwo wypływa ze słowa Bożego, z  Eucharystii 
i codziennej modlitwy.

 – Żyjący w  ten sposób „głosili” Ewangelię bardzo konkretnie: 
świadectwo wspólnoty jest podstawową formą misji. Wspólno-
ta zjednoczona wokół słowa i  Eucharystii jest misyjna, bo jej 
przykład promieniuje. Wspólnota podzielona wewnętrznie lub 
zjednoczona wokół czegoś drugorzędnego (organizacja, dzia-
łalność, itp.) nie może promieniować Ewangelią.

2.2.2. Antiochia: komunia i misja dla „posłania”
Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu 

Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo 
samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. 
Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i opo-
wiadali Dobrą Nowinę o Panu Jezusie. A  ręka Pańska była z nimi, 
bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym do-
szła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. 
Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał 
wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem czło-
wiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy 
wielką liczbę [wiernych] dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszu-
kać Szawła. A kiedy [go] znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez 
cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. 
W  Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. 
W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy. Je-
den z nich imieniem Agabos przepowiedział z natchnienia Ducha, że 
na całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza. Ucznio-
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wie postanowili więc, że każdy według możności pośpieszy z pomocą 
braciom, mieszkającym w Judei. Tak też zrobili, wysyłając [jałmużnę] 
starszym przez Barnabę i Szawła (Dz 11,19-30).

A słowo Pańskie rozszerzało się i rosło. Barnaba i Szaweł, wypeł-
niwszy swoje zadania, powrócili z Jerozolimy zabierając z sobą Jana, 
zwanego Markiem. W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli proro-
kami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyre-
nejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, 
i Szaweł. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch 
Święty: «Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego 
ich powołałem». Wtedy po poście i  modlitwie oraz po włożeniu na 
nich rąk, wyprawili ich (Dz 12,24-13,3).

Potem przeszli przez Pizydię i  przybyli do Pamfilii. Nauczali 
w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską 
Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli 
i zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich 
zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spę-
dzili wśród uczniów. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Je-
żeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie 
możecie być zbawieni». Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów 
między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, 
i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, 
do Apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Sa-
marię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróce-
niu pogan. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, 
Apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez 
nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów 
oświadczyli: «Trzeba ich obrzezać i  zobowiązać do przestrzegania 
Prawa Mojżeszowego». Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby roz-
patrzyć tę sprawę (Dz 14,24-15,6).

Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowi-
li wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, 
i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Wysłannicy 
przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. Gdy go prze-
czytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści. Juda i Sylas, którzy byli 
również prorokami, w częstych przemówieniach zachęcali i umacniali 
braci. Po upływie pewnego czasu wyprawili ich bracia z pozdrowie-
niami pokoju od braci do tych, którzy ich wysłali. A Paweł i Barnaba 
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przebywali w Antiochii, nauczali i razem z wielu innymi głosili słowo 
Pańskie (Dz 15,22.30-35).
 – Antiochia jest trzecim miastem Imperium Rzymskiego, po Rzy-

mie i Aleksandrii: tu spotykają się różne rasy, kultury i religie. 
Ewangelię przyniosła grupa judeochrześcijan rozproszonych 
z powodu prześladowań po męczeństwie Szczepana (Dz 11,19) 
– tak narodziła się niezwykle żywa wspólnota chrześcijańska. 
Nie zamierza jednak kroczyć samotnie i nawiązuje kontakty ze 
wspólnotą w  Jerozolimie oraz z  innymi Kościołami. Staje się 
wspólnotą otwartą. 

 – Kościół w  Jerozolimie wysyła do Antiochii Barnabę „człowie-
ka prawego, pełnego Ducha Świętego i wiary” (Dz 11,24), który 
bardzo się ucieszył i zachęcał naród do wytrwałości. Barnaba jest 
misjonarzem, który buduje komunię ze wszystkimi: łączy Jerozo-
limę z Antiochią, idzie po Szawła, który żył w osamotnieniu i pro-
wadzi go do Antiochii, podróżuje z Pawłem, idzie też do Marka, 
który się od nich odłączył. Jest człowiekiem komunii. Wspólnota 
w Antiochii przyjmuje go i uczy się od niego komunii.

 – W Antiochii działa ekipa wspólnotowych animatorów: jest ich 
pięciu, w tym Barnaba i Paweł. Są „prorokami i nauczycielami”, 
czyli mają różne zadania (posługi) we wspólnocie, ale są dobrze 
zgrani między sobą. Wspólnota, chociaż rodzą się dyskusje, za-
wsze podejmuje decyzje jednogłośnie.

 – Decyzja o  zebraniu funduszy i  wysłaniu pomocy materialnej 
wspólnocie w  Jerozolimie dotkniętej głodem jest znakiem, że 
jest to wspólnota miłości.

 – Zapadła decyzja o  wysłaniu Barnaby i  Pawła do Jerozolimy, 
by skonsultowali się na temat niezwykle ważnego punktu wia-
ry. Kościół w Antiochii jest żywy, prowadzi dyskusje na temat 
Ewangelii i tego, jak głosić ją w miejscowym, pogańskim środo-
wisku. Rodzi się ważne pytanie: Czy pogan, którzy się nawraca-
ją, trzeba zobowiązywać do obrzezania (czy wymagać od nich, 
by stali się „żydami”), czy wystarczy wiara w Jezusa (Dz 15,1-2)? 
Antiochia nie chce sama podejmować decyzji, szuka konfronta-
cji i dialogu z Kościołem jerozolimskim, dlatego wysyła Barnabę 
i Pawła, których wspólnota popiera. Po powrocie zaś z radością 
przyjmuje ich i decyzje soboru jerozolimskiego (Dz 15,22-35). 
Jest to przykład wspólnoty zjednoczonej w wierze.
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 – Decyzja o wysłaniu na misje Barnaby i Szawła, o otwarciu się 
na misję powszechną (Dz 13,2) zrodziła się podczas zebrania 
modlitewnego. Po okresie postu, podczas kolejnego zgroma-
dzenia modlitewnego, „wkładają ręce” na Barnabę i Pawła, i ich 
posyłają w swoim imieniu, wspierając ich modlitwą. Kiedy dwaj 
misjonarze wracają, zostają przyjęci przez wspólnotę, która słu-
cha ich relacji. Nie jest to tylko weryfikacja i  bilans misji, ale 
też okazja do uwielbienia Pana za to, co uczynił wśród pogan 
(Dz 14,26-27).

2.3. Magisterium Kościoła 

II Sobór Watykański wyraźnie przestrzega, by działalności mi-
syjnej nie mieszać z działalnością duszpasterską. Przez działalność 
misyjną rozumie on ,,specjalne przedsięwzięcia, które wysłani przez 
Kościół głosiciele Ewangelii, idąc na cały świat, podejmują celem 
wykonania zadań głoszenia Ewangelii i zakładania Kościoła wśród 
narodów lub grup społecznych jeszcze niewierzących w Chrystusa” 
(DM 6). Nie znaczy to jednak, że między duszpasterstwem a misja-
mi nie ma istotniejszej więzi.

Paweł VI w liście apostolskim Graves et increscentes z 5 wrze-
śnia 1966 r. wskazuje na dwa motywy, które o tym powiązaniu decy-
dują. Pierwszym z nich jest misyjna natura jedynego, odwiecznego 
i  niepodzielnego kapłaństwa Chrystusowego. Drugi jest związany 
z  podstawowym sensem ministerium kapłańskiego, który zawiera 
się w świadczeniu wiernym pomocy w osiąganiu pełni życia chrze-
ścijańskiego. Rzetelna realizacja tego zadania jest nie do pomyślenia 
bez ukazania misyjnego charakteru posłannictwa Chrystusowego 
i samej natury Kościoła oraz misyjnego rysu w osobowości chrze-
ścijańskiej.

Misyjność duszpasterstwa parafialnego można rozpatrywać 
w  innym jeszcze aspekcie. W  świetle soborowego magisterium 
Kościół wszędzie jest misyjny, bo wszędzie są ludzie i  środowiska 
ludzkie, którym trzeba nieść Ewangelię; i  wszędzie, gdzie Kościół 
istnieje, ma on obowiązek promieniowania wokół siebie tą samą 
Ewangelią. Stąd też zaangażowanie misyjne musi być otwarte na 
wszystkich, którzy nie należą do Kościoła, niezależnie od tego, czy 
znajdują się blisko, czy daleko.
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Kształtowanie odpowiedzialności misyjnej parafii dokonuje się 
w ramach posługi słowa, liturgii oraz w ramach parafialnej pomocy 
na rzecz misji (pomoc duchowa i materialna, budzenie i troska o po-
wołania misjonarskie, misyjna edukacja).

3. Działać

 3.1. Czy w naszej wspólnocie parafialnej widzimy cechy, które cha-
rakteryzowały wspólnoty w Jerozolimie i Antiochii?

 3.2. W jaki sposób parafia może podjąć działania na rzecz misji?

Modlitwa 

Modlitwa o Ducha Misyjnego
Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów, aby 

stali się rybakami ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje ła-
godne wezwanie „Pójdź za Mną!”. Udziel chłopcom i dziewczętom 
tej łaski, by radośnie odpowiedzieli na Twój głos!

Wspieraj w  apostolskim trudzie naszych biskupów, kapła-
nów i  osoby konsekrowane. Obdarz wytrwałością seminarzystów 
i  wszystkich tych, którzy realizują swój ideał życiowy w  pełnym 
oddaniu się Twej służbie. Rozbudź w  naszych wspólnotach zapał 
misyjny. Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól, 
by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają życie sprawie 
Ewangelii, doprowadził ludzkość do zguby. Amen.

Jan Paweł II, Modlitwa o Ducha Misyjnego





11. Msza św. za misje:  
„Msza Narodów”

Cel: „Msza Narodów” to Eucharystia animowana przez grupy misyj-
ne, które chcą modlić się za misyjne dzieło Kościoła, za wybrany na-
ród, w problematycznej kwestii lub za jakąś wspólnotę chrześcijań-
ską. Celem jest ukazywanie powszechności i misyjności Kościoła.

1. Struktura

Struktura może się różnić. Jedna z propozycji zawiera trzy części:
Pierwsza część: przedstawienie tematu poprzez świadectwo 

misjonarza lub kogoś, kto odwiedził dany kraj i dobrze go poznał 
(zamiast świadectwa można przygotować przedstawienie misyjne). 

Druga część: celebracja eucharystyczna, w czasie której modli-
my się w  intencji sytuacji, problemu lub narodu przedstawionego 
w świadectwie. Bierzemy formularz mszalny z „Mszy św. o ewange-
lizację ludów”. Eucharystię ubogacają międzynarodowe śpiewy, znak 
zaangażowania całej wspólnoty, czytania związane z tematem oraz 
intencją, w jakiej się modlimy.

Trzecia część: przedłużenie Eucharystii w  formie uroczystego 
dzielenia. Polega na zaproszeniu uczestników na spotkanie zorgani-
zowane w pomieszczeniach duszpasterskich czy na plebanii. Powi-
nien to być czas osobistego i braterskiego spotkania.

Ważny jest wybór ogólnego tematu rocznego z uwzględnieniem 
najważniejszych wydarzeń przeżywanych w Kościele powszechnym 
i we wspólnocie międzynarodowej, np. Synod kontynentalny, Rok 
Miłosierdzia, czy papieskie pielgrzymki ukazując cechy charaktery-
styczne wspólnot odwiedzanych przez następcę św. Piotra, położe-
nie, walory i problemy danego kraju, itp. 

Te celebracje mogą być ruchome: odbywając się w innej wspól-
nocie parafialnej, dając przywilej wspólnocie, która nie ma jeszcze 
grupy misyjnej.
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Msze św. organizują szczególnie grupy misyjne: dzielą się zada-
niami, każdy odpowiada za daną część celebracji i organizacji koor-
dynowanej przez wspólnotę parafialną, która będzie gościła osoby 
zaproszone na spotkanie, oraz przez zespół animacji misyjnej.

Schemat ten w  każdym rejonie może być realizowany w  inny 
sposób. Jest to zupełnie wyjątkowe narzędzie animacji, jedności 
i współpracy między grupami misyjnymi a parafiami.

Taka celebracja, która w niektórych dekanatach ma miejsce raz 
w miesiącu, powinna sprawić, by każda nasza Eucharystia stała się 
celebracją powszechną.

2. Inne propozycje

Raz w  miesiącu, w  ciągu tygodnia, odprawić w  każdej parafii 
Mszę św. całkowicie misyjną, kiedy cała wspólnota spotyka się wie-
czorem, żeby się modlić za swoich misjonarzy: celebrację przygoto-
wują różne grupy parafialne w celu budowania prawdziwej wspól-
noty, która musi mieć swoją kulminację w Eucharystii.

Głównym tematem tej celebracji powinna być Papieska Intencja 
Misyjna na dany miesiąc. 

3. Propozycja Modlitwy powszechnej

 3.1. Biorąc za wzór życie Maryi i  Józefa, małżonków i  ziemskich 
opiekunów Wcielonego Syna Bożego, módlmy się w  intencji 
Kościoła, by wszyscy jego członkowie rozwijali w  sobie łaskę 
dzieci Bożych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

 3.2. Za wstawiennictwem Ludwika i Zelii Martin, małżonków ka-
nonizowanych w  październiku 2015 r., prośmy Ojca Przed-
wiecznego w intencji papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, 
by Chrystus był ich mocą, nadzieją i nagrodą. Ciebie prosimy, 
wysłuchaj nas, Panie!

 3.3. Wspominając Marię i Ludwika Quattrocchi, pierwszą w dzie-
jach Kościoła parę błogosławionych małżonków, módlmy się 
w  intencji narzeczonych i poślubionych, aby coraz doskonalej 
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naśladowali wzór miłości Jezusa do Kościoła. Ciebie prosimy, 
wysłuchaj nas, Panie!

 3.4. Słudzy Boży Franciszka i  Tomasz Alvira przyjęli i  wychowali 
ośmioro dzieci. Módlmy się za wszystkie dzieci, a  szczególnie 
te, które nie są otoczone miłością, którym zagraża aborcja, które 
dotyka wojna, głód i ubóstwo, by Bóg uwrażliwił serca otaczają-
cych je dorosłych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie! 

 3.5. Słudzy Boży Zelia i Hieronim de Castro pochodzili z Brazylii. 
Prośmy w intencji mieszkańców krajów rozwijających się i ubo-
gich oraz naszych rodaków, którzy potrzebują zatrudnienia, by 
dane im było wykorzystywać talenty otrzymane od Stwórcy 
i godnie utrzymywać się ze swojej pracy. Ciebie prosimy, wysłu-
chaj nas, Panie!

 3.6. Słudzy Boży Rosetta i Jan Gheddo przeżyli w małżeństwie zale-
dwie 6 lat. Módlmy się za zmarłych i tych, którzy cierpią z po-
wodu samotności. Niech doświadczą ukojenia i pokoju dzięki 
łasce Ojca Niebieskiego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

 3.7. Prośmy słowami Papieskiej Intencji Misyjnej na …………………  
(miesiąc), aby ………………… ………………………………….

 3.8. Módlmy się w intencji naszego zgromadzenia, byśmy całe ży-
cie wiernie kroczyli ścieżkami Pana i odczytywali powołanie do 
małżeństwa jako podstawową dla wierzących drogę ku święto-
ści. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

(propozycję przygotowali doradcy życia małżeńskiego 
i rodzinnego: Joanna i Piotr Pawlakowie z Pobiedzisk)





12. Nabożeństwo misyjne:  
„Rodzina misyjna”

Cel: celem nabożeństwa jest uwielbienie Boga, który stworzył mał-
żeństwo i rodzinę oraz przekazał jej zadania głoszenia Ewangelii ży-
cia i miłości, a także bycia „uczniami-misjonarzami”. 

A. Wprowadzenie 

Pieśń na wejście (np. Rodziną Bożą jesteśmy…)
W imię Ojca i Syna…
Pan z Wami…
II Sobór Watykański zdefiniował rodzinę jako mały Kościół do-

mowy. W rodzinie chrześcijańskiej obecne są zasadnicze cechy, któ-
re posiada Kościół powszechny. Jedną z nich jest wymiar misyjny, 
gdyż Kościół już z natury jest misyjny (AG 2). Z tego powodu mał-
żeństwo i rodzina jako Kościół domowy sama w sobie powinna być 
misyjna, zgodnie z jej możliwościami.

W tym misyjnym nabożeństwie chcemy podziękować Bogu za 
dar małżeństwa i rodziny oraz prosić, aby małżeństwo i rodzina była 
w stanie żyć zgodnie z Ewangelią, dawać jej świadectwo i żyć w po-
czuciu misji, jak Kościół powszechny, którego jest częścią.

B. Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

Pieśń na wystawienie
Modlitwa uwielbienia
Z Listu św. Pawła do Efezjan: Dlatego zginam moje kolana przed Oj-

cem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi (Ef 3,14-15).
Otwieramy z  radością nasze serca na wiarę, chwaląc Boga za 

cuda, które uczynił, stwarzając człowieka i powierzając małżeństwu 
i rodzinie pieczę nad całym stworzeniem.
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Niech będzie błogosławiony Bóg, który dał rodzinie misję strze-
żenia, objawiania i przekazywania miłości.

Niech będzie błogosławiona Święta Trójca, która dla każdej ro-
dziny jest wzorem życia we wspólnocie.

Niech będzie błogosławiony Bóg za Świętą Rodzinę z Nazaretu, 
w  której narodził się i  wzrastał Jezus w  mądrości, w  latach i  łasce 
u Boga i u ludzi (Łk 2,51).

Niech będzie błogosławiony Bóg, który wzywa człowieka do ro-
dziny ludzkiej, powoływanej w imię Chrystusa, aby stać się rodziną 
dzieci Bożych.

Niech będzie błogosławiony Bóg, który sprawia, że małżeństwo 
i rodzina stają się Kościołem domowym.

Niech będzie błogosławiony Bóg, który skłania małżeństwo 
i rodzinę do dzielenia się z innymi dobrami duchowymi i material-
nymi.

Niech będzie błogosławiony Bóg, który sprawia, że małżeństwo 
i rodzina stają się świadkami Chrystusa oraz „misjonarzami miłości 
i życia”.

Chwila ciszy i indywidualna modlitwa.

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie
Czytanie z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła (1 P 2,4-5.9-10)
Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym 

wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy rów-
nież, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świąty-
nia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, 
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłań-
stwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, 
abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do 
przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś 
jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś 
jako ci, którzy miłosierdzia doznali.

Oto słowo Boże 
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Psalm responsoryjny (Ps 96)

Ref. Rodziny narodów, chwalcie Pana.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
śpiewaj Panu, ziemio cała; 
śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, 
dzień po dniu głoście Jego zwycięstwo.
Głoście ludom jego chwałę, jego cuda wszystkim narodom; 
ponieważ Pan jest wielki i dostojny w swej chwale.

Ref. Rodziny narodów, chwalcie Pana.

Rodziny narodów, chwalcie Pana, głoście chwałę i moc Boga, 
głoście chwałę imienia Pana.
Cieszcie się niebo i ziemio, 
rozbrzmij morze i to, co je wypełnia; 
cieszcie się pola i to, co rośnie na nich, 
cieszcie się leśne drzewa.
Przed Panem, który już przychodzi, 
przychodzi, aby pokierować ziemią; 
pokieruje światem sprawiedliwie i narodami wiernie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Ewangelia 
Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 8,19-21)
Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli do-

stać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka 
i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpo-
wiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa 
Bożego i wypełniają je».

Oto słowo Pańskie 
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Refleksje do homilii
Rodzina dzieli wspólnie ze wszystkimi członkami Kościo-

ła odpowiedzialność za ewangelizację wszystkich ludzi i narodów. 
Współpraca misyjna rodzin polega głównie na świadectwie, które 
opiera się na Ewangelii. Rodzina głosi swoim życiem i swoimi sło-
wami cuda, które Bóg w niej zdziałał, obecne cnoty królestwa Boże-
go, jak i nadzieję na błogosławione życie (LG 35).

Słuchając słowa Bożego i uczestnicząc w sakramentach, życiu 
liturgicznym oraz w wypełnianiu miłości Kościoła, rodziny wzmac-
niają swoją tożsamość: bycia małym Kościołem domowym. W  ten 
sposób rodzina otwiera swoje drzwi na wszystkich ludzi i  rozsze-
rza się aż do momentu stania się odbiciem Kościoła powszechnego, 
tworzonego przez nas wszystkich.

Rodzina nie może zamykać się w sobie; osłabiłoby to jej tożsa-
mość i  zaprzepaściło jej moc przekazywania bogactw duchowych 
Kościołowi i  ludziom. Jej istotą jest pokonywanie oznak, które za-
grażają miłości, po to, aby żyć tą miłością każdego dnia mocniej. Ro-
dzina jest wezwana, aby żyć miłością powszechną, z sercem, w któ-
rym znajdą miejsce wszystkie dzieci Boże.

Rodzina realizuje swoje zadania ewangelizacyjne, gdy otwiera 
swoje serce na wiarę i na potrzebę ewangelizacji jako swoją własną, gdy 
troszczy się o wiarę swoich członków, o tych, którzy nie mają wiary lub 
nią nie żyją, gdy troszczy się o wiarę przyjaciół, którzy nie praktykują 
życia chrześcijańskiego, gdy idą do środowisk, w których brak obecno-
ści Boga. Należy również pamiętać o narodach i krajach, które nie znają 
Chrystusa, a do których rodzina może wyjechać na misje, jeśli taka bę-
dzie wola Boga. Rodzina otwiera się na misje, gdy pielęgnuje powołania 
wśród swoich synów i córek pragnących poświęcić się pracy na misjach, 
gdy wspiera duchowo i materialnie dzieło misyjne, gdy poszerza wiedzę 
o misjach poprzez kolportaż czasopism misyjnych, kalendarzy misyj-
nych oraz gdy sama rodzina poświęci jakiś czas pracy na misjach. 

C. Dalsza część adoracji

Prośby 

Małżeństwa i  rodziny mają do wypełnienia ważną misję, któ-
rą Bóg im powierza. Tylko z Jego łaską rodziny mogą wypełnić ją 
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z prostotą. Prośmy w imieniu rodzin, aby wzrastały w zobowiązaniu 
do życia w zgodzie z Bożym planem i prowadziły wszystkich ludzi 
do Boga, ich Ojca.

Aby Twoje imię było uznane i chwalone przez wszystkie rodziny.
R: Ojcze nasz w niebie, wysłuchaj nas.
Aby każde małżeństwo i rodzina, która się stara, osiągnęła Two-

je królestwo.
R: Ojcze nasz w niebie, wysłuchaj nas.
Aby Twoja wola wypełniła się w każdym małżeństwie i rodzinie; 

aby żyły według Twojej miłości. Daj każdej rodzinie chleba z ziemi 
i chleba z nieba.

R: Ojcze nasz w niebie, wysłuchaj nas.
Aby każde małżeństwo i  rodzina nauczyły się zarówno wyba-

czać, jak i przyjmować wybaczenie. Nie pozwól, aby któraś rodzina 
żyła inną miłością niż tą pochodzącą od Jezusa Chrystusa. Wyzwól 
od wszelkiego zła wszystkie rodziny.

R: Ojcze nasz w niebie, wysłuchaj nas.
Aby małżeństwa i rodziny były świadome swoich misyjnych za-

dań w Kościele.
R: Ojcze nasz w niebie, wysłuchaj nas.

Niech Duch Święty otworzy nasze serca na Boga, którego dzieć-
mi jesteśmy, zjednoczeni z całym rodzajem ludzkim w Chrystusie. 

Ojcze nasz (jeżeli to możliwe, odmówić tę modlitwę w innym 
języku).

Modlitwa do Świętej Rodziny 

Za sprawą tajemniczego planu Boga, Jego Syn, Jezus, żył przez 
wiele lat w  ukryciu ze Świętą Rodziną. Jest ona więc pierwowzo-
rem i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich. Ta rodzina, 
jedyna na świecie, prowadziła anonimowe i ciche życie w Palesty-
nie; została dotknięta ubóstwem, prześladowaniem i  wygnaniem; 
wielbiła Boga w najczystszy sposób; nie przestaje pomagać innym 
chrześcijańskim rodzinom, a nawet rodzinom na całym świecie, aby 
dotrzymały wierności swoim codziennym obowiązkom, aby znosi-
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ły uciski i niepokoje, były otwarte na potrzeby innych i wypełniały 
Boże plany wobec nich.

Aby Święty Józef, człowiek prawy, niestrudzony pracownik, 
strażnik wszystkich powierzonych mu skarbów, strzegł ich, chronił 
i oświecał.

Aby Maryja, jako Matka Kościoła, była również Matką domo-
wego Kościoła i aby dzięki Jej pomocy każda chrześcijańska rodzi-
na mogła stać się prawdziwym Kościołem domowym, w  którym 
odzwierciedla się i ożywa tajemnica Chrystusowego Kościoła. Aby 
była, poddana Panu, przykładem pokornego przyjmowania woli 
Boga; aby była, Matka Boleściwa u stóp Krzyża, tą, która zmniejszy 
ból i cierpienie tych, którzy cierpią z powodu trudności w swoich 
rodzinach.

Aby Jezus Pan, Król wszechświata, Król rodzin, był obecny, jak 
w Kanie, w każdym chrześcijańskim domu, aby dawać światło, ra-
dość, pogodę i męstwo. (…) Aby każda rodzina dawała swój wkład 
w przyjście królestwa Bożego, królestwa prawdy i miłości, królestwa 
świętości i łaski, królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju, w kie-
runku którego podąża historia. Chrystusowi, Maryi i Józefowi po-
wierzamy każdą rodzinę. Amen.

Jan Paweł II, Familiaris consortio, 86

Kończąc modlitwę prosimy o  Boże błogosławieństwo, aby 
wszystkie rodziny, szczególnie rodziny katolickie, wypełniały swoją 
misję w Kościele i na świecie z radością.

Boże, od którego pochodzi całe ojcostwo na niebie i na ziemi, 
spraw, aby za pośrednictwem Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, na-
rodzonego z Dziewicy i Ducha Świętego, każda rodzina ludzka stała 
się źródłem Bożej miłości, świątynią życia i miłości; żeby w rodzinie 
i  za jej pośrednictwem, Kościół mógł skutecznie wypełniać swoją 
misję wśród wszystkich narodów. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.

Pieśń eucharystyczna
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Pieśń na zakończenie



13. Misyjna Droga krzyżowa:  
„Z Patronami małżeństw”

Wprowadzenie

Popatrzmy dziś na Drogę krzyżową Chrystusa poprzez pryzmat 
własnego życia – własnego małżeństwa i  rodziny; zatrzymajmy się 
przy poszczególnych stacjach, jak na przystankach swojego życia, 
rozważmy każdy z nich i na wzór Chrystusa ruszajmy w dalszą dro-
gę, by tak, jak On, iść dalej, i dalej… aż do końca. Dziś na tej drodze 
towarzyszyć nam będą postaci małżonków, którzy jako święci, bło-
gosławieni i słudzy Boży przeszli już tę ziemską drogę, a dziś są dla 
współczesnych małżeństw i rodzin latarnią wskazującą sposób naśla-
dowania Chrystusa w rodzinie, małżeństwie, w codziennym życiu.

Stacja I, na której wpatrujemy się w cierpiącego Chrystusa  
wraz z Józefem i Maryją

Jezus na śmierć skazany
V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie
R. Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Józef i Maryja z Nazaretu byli naprawdę małżonkami, jak to opisuje 
św. Mateusz i św. Łukasz, i żyli jako małżonkowie aż do śmierci Józefa. 
Są dzisiaj wzorem małżeństwa złączonego miłością w sposób stały i pu-
bliczny. Jako małżonkowie żyli prosto, ubogo, a ich życie było przepeł-
nione pracą i miłością do tradycji kulturowych i religijnych. To prawda 
– narodziny Syna Bożego, Jego obecność w zwyczajnej codzienności, 
czyniła z nich rodzinę wyjątkową, a jednak, jak inne rodziny, modlili się 
przed każdym posiłkiem, co tydzień szli do synagogi, by słuchać czy-
tania i tłumaczenia Starego Testamentu, pielgrzymowali do Jerozolimy 
na święta Paschy, trzy razy dziennie odmawiali credo Izraela „Słuchaj 
Izraelu”. Ich życie było skupione na Bogu. Bóg był dla nich wszystkim.
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Panie Jezu, prosimy Cię, aby nasze małżeństwa i rodziny czerpa-
ły wzór ze Świętej Rodziny. Pomagaj nam stawiać Ciebie w centrum 
naszego życia. Ucz nas kochać i wybaczać – nie skazywać współmał-
żonka, nie przekreślać go. Niech wzorem Świętej Rodziny także nasze 
rodziny będą miejscem dialogu i ukochania Ciebie – w mężu, żonie, 
w dziecku.

Stacja II, na której wpatrujemy się w cierpiącego Chrystusa  
wraz z Pryscyllą i Akwilą

Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie
R. Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Pryscylla i Akwila są pięknym przykładem małżeńskiej pary, któ-
ra włączyła się w dzieło ewangelizacji: apostolstwa i misji. Jak czyta-
my w Dziejach Apostolskich – jako Żydzi wypędzeni zostali z Rzymu 
w 49 r., po czym osiedli w Koryncie (Grecja). Tam około 51 r. spotkał 
ich św. Paweł i zamieszkał z nimi. To w ich warsztacie apostoł praco-
wał przy wyrabianiu namiotów (Dz 18,1-3). Wspólnie pojechali do 
Syrii, następnie do Efezu (Dz 18,18-19). Ich dom stał się prawdziwie 
Kościołem domowym, w którym małżonkowie czytali Pismo Święte, 
modlili się, głosili katechezy, budowali wspólnotę małżeńską i z któ-
rego wyruszali razem ze św. Pawłem na misyjne drogi. 

Panie Jezu, prosimy Cię, aby małżonkowie podejmowali wspól-
nie krzyż codziennych trosk i wyrzeczeń małżeńskich. Niech razem ze 
swoimi duszpasterzami troszczą się o zbawienie całej wspólnoty para-
fialnej. Niech stają się uczniami-misjonarzami. 

Stacja III, na której wpatrujemy się w cierpiącego Chrystusa  
wraz ze świętymi Ludwikiem i Zélią Martin

Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem
V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie
R. Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
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Ludwik i  Zélia Martin to małżonkowie, którzy jako pierwsi 
w historii Kościoła zostali wspólnie ogłoszeni świętymi. Kanoniza-
cja ta odbyła się 18 X  2015 r. w czasie trwania synodu biskupów 
o rodzinie. Wychowali 5 córek, które odczytały powołanie do życia 
zakonnego. Jedną z nich jest święta – Teresa, doktor Kościoła i pa-
tronka misji. Kolejna córka – Leonia, chociaż w dzieciństwie spra-
wiała wiele problemów swoim rodzicom, została Sługą Bożą. Św. 
Teresa tak wspomina wieczory spędzone wspólnie z ojcem: „Ach! 
Jakże słodko było po grze w warcaby usiąść na kolanach taty. Śpie-
wał swoim pięknym głosem pieśni napełniające duszę głębokimi 
myślami lub kołysząc nas delikatnie, recytował wiersze pełne prawd 
wiecznych. Potem podnosiliśmy się do wspólnej modlitwy. Wreszcie 
przychodziłyśmy wszystkie po kolei, według wieku powiedzieć tatu-
siowi dobranoc i otrzymać od niego pocałunek”.

Panie Jezu, prosimy Cię za małżonków, aby podnosili się z upad-
ków – szczególnie tych uczynionych na polu rodzicielstwa. Spraw Pa-
nie, aby nie zrażali się niepowodzeniami w  wychowywaniu swoich 
dzieci. Obdarzaj ich łaską szczególnej mądrości i cierpliwości zwłasz-
cza w stosunku do dzieci krnąbrnych, stwarzających problemy. Pro-
simy Cię szczególnie za ojców – niech jak najczęściej, z  rodzicielską 
troską biorą swe dzieci w ojcowskie objęcia. 

Stacja IV, na której wpatrujemy się w cierpiącego Chrystusa  
wraz ze świętą Joanną Berettą Mola i jej mężem Piotrem

Jezus spotyka Matkę swoją
V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie
R. Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Święta Joanna Beretta Molla najpierw chciała zostać świecką 
misjonarką, ale Bóg jako drogę uświęcenia wybrał dla Joanny mał-
żeństwo i  macierzyństwo. Do ślubu szła w  białej su kience uszytej 
ze szlachetnego materiału. Już wtedy marzyła, aby pewnego dnia 
wykorzystać ten materiał i uszyć z niego ornat – prezent dla dziec-
ka. Z zawodu była specjalistką w dziedzinie pediatrii i ginekologii. 
Przykładna żona i kochająca matka czworga dzieci. Podczas trwania 



86 Misyjne konspekty do spotkań z małżonkami

czwartej ciąży dowiedziała się o  śmiertelnym niebezpieczeństwie 
grożącym zarówno jej, jak i dziecku. Nie zgodziła się na przerwanie 
ciąży. Świadomie wybrała zagrożenie własnego życia, byle nie spo-
wodować śmierci dziecka. Zmarła w kilka dni po urodzeniu córki, 
w domu rodzinnym, dokąd – już w agonii – przewieziono ją ze szpi-
tala. Przeżyła niespełna 40 lat. Wywarła ogromny wpływ na życie 
duchowe swego męża, Piotra. Dziesięć lat po beatyfikacji, 16 maja 
2004 r., Jan Paweł II ogłosił ją świętą. 

Panie Jezu, prosimy Cię za wszystkie matki, by trud macierzyń-
stwa prowadził je do świętości. Prosimy Cię za te matki, które dopusz-
czają myśl o aborcji – oby za przykładem św. Joanny postawiły życie 
dziecka ponad swoje plany i lęki. Niech nie brakuje im oparcia w mę-
żach i ojcach ich dzieci.

Stacja V, na której wpatrujemy się w cierpiącego Chrystusa  
wraz ze sługami Bożymi Janem i Różą Gheddo

Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi
V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie
R. Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Słudzy Boży Giovanni (Jan) i Rosetta (Róża) Gheddo pochodzą 
z Włoch. Przeżyli w małżeństwie tylko 6 lat, ale do dzisiaj w Tronza-
no są ludzie, którzy wspominają to małżeństwo ze wzruszeniem. Byli 
otwarci na nowe życie. Już po urodzeniu pierwszego syna Jan mówił 
wszystkim, że „jest to pierwsze dziecko z dwunastu!”. Modlili się o łaskę, 
aby co najmniej jeden syn został księdzem lub córka siostrą zakonną. 
Tak też się stało. Ich najstarszy syn, Piotr, został kapłanem i animato-
rem misyjnym. W 1941 r. Jan został wysłany na front wschodni (tereny 
byłego ZSRR), gdzie pełnił funkcję kapitana. Tam, gdzie stacjonowali, 
znajdował się mały szpital z 35 rannymi żołnierzami, którzy nie mo-
gli być przetransportowani. Kiedy 17 grudnia 1942 r. Rosjanie przebili 
się przez włoskie linie (temperatura sięgała wtedy -35ºC), dowództwo 
dało rozkaz odwrotu. Z ciężko rannymi miał pozostać najmłodszy ofi-
cer, porucznik Mino Pretti z Vercelli. Kapitan Jan Gheddo powiedział 
wtedy do niego: „Jesteś młody i musisz budować swoje życie. Ja mam 
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dzieci w dobrych rękach. Ty uciekaj, ja zostanę”. Porucznik Pretti po 
zakończeniu wojny przybył do Tronzano, by podziękować dzieciom 
kapitana Gheddo: „Wasz tatuś ocalił mi życie”.

Panie Jezu, prosimy Cię za małżonków, by za przykładem sługi Bo-
żego Piotra Gheddo byli zdolni do poświęceń, aż do oddania życia za 
drugiego. Uzdalniaj małżonków, by potrafili być dla siebie nawzajem 
Cyrenejczykami, oby potrafili w każdej sytuacji nieść pomoc i wsparcie 
drugiemu. Ale nie z przymusu, tylko z serca. Niech każdy mąż i ojciec 
rodziny będzie ikoną – obrazem i drogą prowadzącą do Boga. 

Stacja VI, na której wpatrujemy się w cierpiącego Chrystusa  
wraz ze sługami Bożymi Franco i Marią De Angelis

Weronika ociera twarz Jezusowi
V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie
R. Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Słudzy Boży Franco i Maria wzięli ślub 7 października 1978 r. 
w Asyżu. Franco pracował w szpitalu jako lekarz specjalista aneste-
zjolog i kardiolog, Maria była lekarzem pierwszego kontaktu. Obo-
je wyszli z szeregów Akcji Katolickiej, której zawdzięczali formację 
duchową, zapewniającą solidne podstawy ich małżeństwa. „Byli wy-
razem dojrzałej miłości, a dojrzała miłość zawsze otwiera się na in-
nych” – mówią przyjaciele. I rzeczywiście – para mocno angażowała 
się w diecezjalne duszpasterstwo: towarzyszyli w drodze narzeczo-
nym, spotykali się z parami małżeńskimi, oddawali do dyspozycji 
innych swój profesjonalizm i doświadczenie lekarskie. Maria Rosa-
ria zaraz po studiach poświęciła się pracy jako lekarz pierwszego 
kontaktu, wykonując ją jakby to była misja – z wielkim oddaniem 
i poświęceniem. „W pracy zawodowej staram się żyć Ewangelią. Do-
strzeganie Jezusa w człowieku najmniejszym, chorym, samotnym, 
z marginesu, prowadzi mnie do ofiarowywania się każdemu w spo-
sób przekraczający zwykły obowiązek zawodowy i to moje dawanie 
się zwraca mi się z nawiązką w postaci wdzięczności, radości, zrozu-
mienia” – zwierzała się najbliższym.
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Panie Jezu, prosimy Cię za małżonków, aby byli otwarci na dusz-
pasterstwo parafialne i diecezjalne. Niech z radością dzielą się z innymi 
swoimi talentami, zdobytym doświadczeniem. Daj tchnienie, aby zaan-
gażowali się w grupy apostolskie, np. Domowy Kościół, Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich, Żywy Różaniec Rodzin. Oby potrafili jak św. Wero-
nika ocierać łzy zmartwień i cierpień z twarzy swoich współmałżonków 
i z twarzy tych wszystkich, których postawisz, Panie, na ich drodze.

Stacja VII, na której wpatrujemy się w cierpiącego Chrystusa  
wraz ze sługami Bożymi Hieronimem i Zelią de Castro

Jezus po raz drugi upada pod krzyżem
V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie
R. Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Słudzy Boży Hieronim i Zelia de Castro to Brazylijczycy. Po ślubie 
osiedlili się na dużym gospodarstwie rolnym produkującym kawę. Tam 
stworzyli prawdziwy dom rodzinny. Mieli trzynaścioro dzieci, które 
wychowywali dla Boga. Czworo umarło we wczesnym dzieciństwie, 
a pozostali wstąpili do różnych zgromadzeń zakonnych. Na ich gospo-
darstwie pracowało około trzystu niewolników, których jednak mał-
żeństwo traktowało jak wolnych ludzi i za pracę wypłacało pieniądze. 
Niewolnicy ci wiedli normalne, godne życie. Mogli zawierać związki 
małżeńskie, mieli też zapewnioną opiekę medyczną. Dzieci otrzymy-
wały wychowanie religijne, były zadbane i miały wystarczającą ilość 
jedzenia. Niewolnicy byli tak bardzo oddani Hieronimowi i Zelii, że 
kiedy 13 maja 1888 r. została podpisana ustawa „Złote Prawo”, ogłasza-
jąca koniec niewolnictwa w Brazylii, oni zostali z małżeństwem na go-
spodarstwie. Od początku czuli się tam bowiem szanowani i szczęśliwi 
– jako wolni ludzie. Hieronim i Zelia bardzo troszczyli się o ich życie 
religijne: zachęcali do wspólnej modlitwy, uczestniczenia w Mszy św., 
katechezach i spowiedzi św. Pełni dobroci służyli słabszym, ofiarując 
im bogatsze życie; bogatsze, bo wypełnione Bogiem. 

Panie Jezu, prosimy Cię za małżonków, aby z szacunkiem trakto-
wali tych, którzy im pomagają w codziennym życiu: w prowadzeniu 
domu, opiece nad dziećmi, w zakupach. Oby zawsze oboje szanowali 
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również pracę współmałżonka, umieli ją doceniać i za nią dziękować. 
A gdy, być może zmęczenie, brak cierpliwości, złość czy lenistwo spra-
wią, że któreś upadnie – wspieraj ich i pomagaj podnosić się ze wszyst-
kich małżeńskich upadków. 

Stacja VIII, na której wpatrujemy się w cierpiącego Chrystusa  
wraz ze sługami Bożymi Sergiuszem i Dominiką Bernardini 

Jezus pociesza płaczące niewiasty
V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie
R. Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Sergiusz i  Dominika Bernardini to Włosi. Papież Franciszek 
w 2015 r. ogłosił ich sługami Bożymi. Żyli w górach, w Modenie. 
Byli prostymi i pobożnymi ludźmi. Ta para małżonków cieszyła się 
dziesięciorgiem dzieci. Dla Sergiusza Dominika była drugą żoną. 
Pierwsza zmarła, podobnie jak ich trójka dzieci. Sergiusz jest przy-
kładem wielkiej gospodarności, ale i uczciwości. Często powtarzał 
swoim dzieciom: „Pieniądz musi krążyć, aby wszyscy mogli z nie-
go skorzystać. Nic nie może się zmarnować i  na wszystkim trze-
ba oszczędzać, jednak nie należy odkładać i gromadzić więcej, niż 
wskazuje na to racjonalna potrzeba. Inaczej, gdzie jest zaufanie 
Bożej Opatrzności?”. Dalej tłumaczył: „To, co chowamy w  sienni-
ku, kradniemy z zysku innych. Co odpowiedzą ci, którzy gromadzą 
pieniądze, kiedy Pan zapyta: byłem głody i spragniony, a niczego mi 
nie daliście?”. Sam nigdy nie przechodził obojętnie obok biednych, 
płaczących, opuszczonych, przeżywających mniejsze czy większe 
tragedie. Chętnie dzielił się tym, co miał. 

Panie Jezu, prosimy Cię za małżonków, aby tak jak sługa Boży 
Sergiusz, byli otwarci na potrzeby innych. By mimo zatroskania 
o sprawy codzienne, mimo własnych cierpień, smutków i problemów, 
nie przechodzili obojętnie obok tych, którzy potrzebują wsparcia czy 
pocieszenia. W  serca tych, którzy przeżywają trudności materialne, 
wlej nową nadzieję i ufność w Bożą Opatrzność.



90 Misyjne konspekty do spotkań z małżonkami

Stacja IX, na której wpatrujemy się w cierpiącego Chrystusa  
wraz ze sługami Bożymi Settimio i Licią Manelli

Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem
V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie
R. Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Słudzy Boży Settimio i Licia Manelli z Włoch, w 1976 r. święto-
wali 50. rocznicę ślubu. Byli wyjątkową parą, która przyjęła 21 dzie-
ci. I to właśnie w tym m.in. przejawiała się ich świętość – w przyjęciu 
tak licznego potomstwa i w sposobie, w jaki przyjmowali każde to 
życie, mimo niezwykle trudnych warunków. Żyli tylko z nauczyciel-
skiej pensji, z której bardzo trudno było wyżywić tak liczną rodzinę. 
A jednak, zawierzając Bożej Opatrzności, potrafili stworzyć warunki 
życia dla kochającej i wspierającej się rodziny. Są pięknym przykła-
dem świętych rodziców na czas demograficznej zimy. 

Panie Jezu, prosimy Cię za małżonków, aby nigdy nie upadali 
w skrajny egoizm i  tłumacząc się chęcią wygodnego, spokojnego ży-
cia w dostatku, nie zamykali się na przyjęcie potomstwa lub tylko – 
mimo braku przeszkód – poprzestawali na jednym dziecku. Tym pa-
rom małżeńskim, które nie mogą mieć dzieci, dodaj sił do rozważenia 
myśli: „A może Bóg pragnie nas obdarzyć potomstwem, które obecnie 
znajduje się w domu dziecka?”. 

Stacja X, na której wpatrujemy się w cierpiącego Chrystusa  
wraz ze sługami Bożymi Tomaszem i Franciszką Alvira

Jezus z szat obnażony
V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie
R. Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Słudzy Boży Tomasz i  Franciszka Alvira pobrali się w  Sara-
gossie 16 czerwca 1939 r. Oboje pracowali jako nauczyciele. Mieli 
dziewięcioro dzieci: sześć córek i trzech synów. Jeden z synów został 
księdzem, inny profesorem uniwersytetu, jedna z córek pracuje na 
misjach w Afryce.
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Tomasz i Franciszka wychowywali swoje dzieci w odpowiedzial-
ności za słowa, czyny, za podejmowane decyzje. Msza św. była cen-
trum ich codziennego życia. Dla obojga ubiór i wygląd tworzyły część 
przygotowania do uczestnictwa w Eucharystii. Bardzo ubolewali nad 
faktem, iż latem ludzie przychodzili do kościoła w nieodpowiednim 
stroju. Oni sami byli zawsze ubrani stosownie: Franciszka skromnie, 
odpowiednio do wieku, a Tomasz zawsze w krawacie i w garniturze. 
Kiedy był już bardzo wiekowy i ciężko mu było wytrzymać upał, jed-
na z córek zaproponowała, żeby zdjął krawat i rozpiął górny guzik od 
koszuli. W odpowiedzi usłyszała: „Słuchaj córeczko, jeśli jutro Król 
przywoła mnie na audiencję, to jak pójdę ubrany?”.

Panie Jezu, który bez słowa skargi zniosłeś mękę upokorzenia i ośmie-
szenia, gdy żołnierze zdarli z Ciebie szaty, prosimy Cię za małżonków, aby 
zwracali uwagę na takt, kulturę osobistą i elegancję. Oby nie dodawali 
Ci cierpień przez brak szacunku dla ciała, niewłaściwy ubiór w kościele, 
a swe dzieci wychowywali w poszanowaniu ludzkiej godności.

Stacja XI, na której wpatrujemy się w cierpiącego Chrystusa  
wraz ze sługami Bożymi Ulisse i Lelią Amendolagine

Jezus przybity do Krzyża
V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie
R. Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Proces beatyfikacyjny małżonków Ulisse i Lelia Amendolagine 
został otwarty w 2004 r. w Rzymie w obecności ich czworga dzieci. 
Małżonkowie u stóp łóżka ustawili dwa klęczniki, gdzie razem za-
czynali i kończyli dzień. Pięcioro dzieci przyszło na świat jedno po 
drugim między 1931 a  1935 rokiem. Wszystkie przyjęte jako dar, 
otoczone były miłością i opieką swoich rodziców. Ulisse i Lelia nigdy 
nie rezygnowali z roli wychowawców, towarzysząc swoim dzieciom 
krok po kroku, z mądrością i dalekowzrocznością. W dwojgu z ich 
dzieci dojrzało powołanie kapłańskie i  zakonne wspierane przez 
rodziców, nawet wbrew opinii krewnych. „W każdych warunkach 
i w każdym stanie, powinieneś zawsze starać się zasłużyć na Raj – 
pisała Lelia do syna Giuseppe, kiedy wybrał życie zakonne – Tylko 
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Bóg wie, dla kogo lepsze jest kapłaństwo a dla kogo stan świecki, 
trzeba pozwolić Jemu działać”.

Panie Jezu, prosimy Cię za rodziców, abyś mógł w nich działać. Niech 
będą otwarci na to, że ich dziecko może zostać powołane przez Boga do 
kapłaństwa, życia zakonnego czy do pracy na misjach. Nawet, gdy jest to 
wbrew ich planom, gdy być może na początku przynosi zawód i cierpie-
nie – niech nie sprzeciwiają się Twojej woli, Panie, i pozwolą iść dziecku 
drogą powołania. Niech przykładem i wzorem będzie im Maryja, która 
z miłością stała pod Krzyżem i z pokorą przyjmowała wolę Twego Ojca. 

Stacja XII, na której wpatrujemy się w umierającego Chrystusa  
wraz ze sługami Bożymi Franciszkiem i Teresą Ugenti

Jezus umiera na Krzyżu
V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie
R. Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Słudzy Boży Franciszek i Teresa Ugenti z Włoch mieli siedmioro 
dzieci, dwoje z nich zmarło. Z pozostałych pięcioro jedno otrzymało 
powołanie do kapłaństwa. W 1981 r., w rzymskim szpitalu Teresie 
usunięto nowotwór z prawego płuca. Chemioterapia, której została 
poddana, spowodowała uszkodzenia mózgu. Po trzech latach walki 
z ciężką chorobą, 21 maja 1984 r., Teresa umiera. Franciszek, choć 
pogrążony w tęsknocie i samotności, które tylko wiara jest w stanie 
złagodzić, żyje prawie 15 lat dłużej. On też doświadcza ogromnego 
cierpienia. Począwszy od 1992  r. trzy udary, tyleż samo upadków 
oraz operacja kości udowej zmuszają go stopniowo do poruszania 
się na wózku inwalidzkim. Daje na nim przykład radosnego znosze-
nia ograniczeń fizycznych, rozświetlanych ciągłą modlitwą. Umiera 
łagodnie, odchodząc do swojej Teresy, 18 listopada 1998 r. 

Panie Jezu, prosimy Cię, pociesz tych, których współmałżonek od-
szedł do domu Ojca. Wdowy i wdowcy niech umacniają się przykła-
dem sługi Bożego Franciszka – niech wiara i modlitwa dodają im sił 
w  znoszeniu zarówno cierpień duchowych, zmagania się z  tęsknotą 
i samotnością, jak i tych fizycznych. Oby nigdy nie stracili nadziei.
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Stacja XIII, na której wpatrujemy się w umęczone ciało Chrystusa 
wraz z błogosławionymi Luigim i Marią Quattrocchi

Jezus z krzyża zdjęty
V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie
R. Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Luigi i Maria Quattrocchi zostali beatyfikowani przez Jana Paw-
ła II 21 października 2001 r., w dwudziestą rocznicę ogłoszenia ad-
hortacji o rodzinie: Familiaris consortio. Tego rodzaju beatyfikacja, 
kiedy na ołtarze wyniesiono wspólnie parę małżonków, miała miej-
sce po raz pierwszy w dziejach Kościoła. Luigi i Maria wychowali 
czworo dzieci, w tym dwóch kapłanów i jedną siostrę zakonną. Co-
dziennie rano uczestniczyli we Mszy św., po której witali się poca-
łunkiem („Tak, jakby dzień dopiero teraz naprawdę się zaczynał.”), 
jedli śniadanie i  rozpoczynali pracę. Wspólnie ze spowiednikiem 
przygotowali „Regulamin duchowy”, w którym zawarli swoją dewi-
zę: „Świętość nie polega na dokonywaniu niezwykłych rzeczy, ale na 
czynieniu coraz lepiej tego, co przynależy do obowiązków naszego 
stanu”.

Panie Jezu, prosimy Cię za małżonków, aby przyjmowali Ciebie 
w Eucharystii i zawierzyli się opiece Twojej Matki. Daj im przezwycię-
żać pokusy, które odciągają ich od pójścia na Mszę św., na nabożeń-
stwo, na rekolekcje, na modlitwę. Pomóż im wybrać drogę świętości 
– mimo tego wszystkiego, co niesie współczesny świat, mimo, że szcze-
gólnie teraz, gdy patrzymy na Twoje zdjęte z Krzyża ciało wydajesz się 
tak słaby, tak nieatrakcyjny, niech wybiorą Ciebie, Panie.

Stacja XIV, na której wpatrujemy się w grób Chrystusa  
wraz ze sługami Bożymi Marcello i Anną Ritter

Jezus do grobu złożony
V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie
R. Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył.



94 Misyjne konspekty do spotkań z małżonkami

Słudzy Boży Marcello i Anna byli muzykami. Po raz pierwszy 
spotkali się w  konserwatorium w  Messynie, we Włoszech. Potem 
spotykali się w biednych dzielnicach Katanii, gdzie posługiwali po-
trzebującym. Rozumieli, że zostali dla siebie stworzeni, razem się 
modlili i pełnili posługę wolontariatu. Lecz coś ich dzieliło: on był 
katolikiem, ona – protestantką. Nauka i  modlitwa nie wystarcza-
ły, dopiero szczególna łaska Maryi usunęła z oczu Anny „zasłony”, 
sprawiając, że zakochała się w Niej i w Eucharystii. I tak 6 sierpnia 
1968 r. Marcello i Anna wzięli ślub kościelny. 

Panie Jezu, prosimy Cię za tych małżonków, z których jedno nie 
chodzi do kościoła, jest innej wiary lub jest niewierzące. Obdarz ich 
łaską pójścia wspólną drogą wiary. Oby potrafili „złożyć do grobu” 
to wszystko, co ich dzieli, a udział w Eucharystii, wspólna modlitwa 
i opieka Twej Matki, Maryi, stała się gwarantem ich jedności.

Zakończenie

Dziękujemy Ci, Jezu, za tę Drogę krzyżową. Kroczyliśmy za 
Tobą, Panie, wraz z małżonkami – świadkami wiary, którzy wypeł-
niając swoje małżeńskie i rodzicielskie powołanie stali się uczniami-
-misjonarzami, czerpiąc siłę z  sakramentów, począwszy od chrztu 
św., i powierzając się Twojemu Miłosierdziu. Ta Droga Ciebie, Jezu, 
doprowadziła do Zmartwychwstania. Spraw, by i  wszystkich mał-
żonków, którzy dziś tutaj się modlą, ta wspólna droga sakramentu 
małżeństwa, na której nie brak przecież upadków i cierpienia, lecz 
przede wszystkim miłości i Twej łaski, doprowadziła kiedyś do życia 
wiecznego. Amen.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego związanego z odprawie-
niem Drogi krzyżowej:
 1. Spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej.
 2. Przyjęcie Komunii św.
 3. Modlitwa w  intencjach Ojca św. (Papieska Intencja: Ogólna 

i Misyjna na dany miesiąc).
 4. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także po-

wszedniego.



14. Misyjny wymiar adhortacji  
Amoris laetitia

W ramach zakończenia proponuję pochylenie się nad adhor-
tacją o rodzinie papieża Franciszka, a w sposób szczególny nad jej 
wymiarem misyjnym. 

Adhortacja Amoris laetitia (Radość miłości), z  podtytułem 
„O miłości w rodzinie”, stanowi podsumowanie prac XIV Zwyczaj-
nego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego 
rodzinie (2015/2016). Adhortacja ta została podpisana 19 marca 
2016 r. w uroczystość św. Józefa, w czwartym roku pontyfikatu pa-
pieża Franciszka, po 15 latach od ukazania się adhortacji Familiaris 
consortio Jana Pawła II. 

1. Statystyka

W ciągu prawie 140 lat (1880-2016) papieże wydali 3 encykli-
ki podejmujące problematykę małżeństwa i rodziny: Leon XIII Ar-
canum divinae sapientiae (Niezgłębione zamiary Bożej mądrości) 
w 1880 r., Pius XI Casti connubi (Nieskalane małżeństwo) w 1930 r., 
Paweł VI Humanae vitae (Życie ludzkie) w 1968 r. oraz 2 adhortacje 
związane z tym tematem: Jan Paweł II Familiaris consortio (Wspól-
nota rodzinna) w 1981 r. i Franciszek Amoris laetitia w 2016 r. 

Adhortacja Amoris laetitia składa się z 9 rozdziałów, podzielo-
nych na 325 punktów. Całość zawiera 391 przypisów, głównie jako 
źródła jej treści. 52 razy adhortacja cytuje relację końcową Zgroma-
dzenia Synodu z 2014 r., a 84 razy – relację końcową Zgromadzenia 
z 2015 r. Liczne są odwołania do Ojców Kościoła, teologów średnio-
wiecznych i późniejszych (ze św. Tomaszem z Akwinu – 19 razy). 
Cytowane są także papieskie encykliki: Piusa XI (Casti connubii), 
Piusa XII (Mystici Corporis Christi), Pawła VI (Humanae vitae), Jana 
Pawła II (Redemptor hominis, Redemptoris missio), Benedykta XVI 
(Deus caritas est) i Franciszka (Laudato si’, Lumen fidei); adhortacje: 
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Jana Pawła II (Christifideles laici, Familiaris consortio, Reconciliatio 
et paenitentia i  Vita consecrata), Franciszka (Evangelii gaudium) 
oraz bulla Franciszka (Misericordieae vultus). Poza tym papież cytu-
je nauczanie II Soboru Watykańskiego, Katechizm Kościoła Katolic-
kiego, Kodeks Prawa Kanonicznego, a także: wypowiedzi urzędów 
kurii rzymskiej, konferencji episkopatów z  następujących krajów: 
Australii, Korei, Argentyny, Chile, Hiszpanii, Kolumbii, Meksyku, 
Włoch i  Kenii, uczestników Synodu oraz Dokumenty Papieskiej 
Rady ds. Rodziny (Karta praw rodziny – 1983 r., Ludzka płciowość: 
prawda i znaczenie – 1995 r.).

Papież przytacza także różnych autorów, np. pastora Martina 
Luthera Kinga, poetów (np. Mario Benedetti) oraz cytat z  filmu 
„Uczta Babette”.

2. Treść 

Krótkie, bardzo ogólne streszczenie kolejnych rozdziałów ad-
hortacji Amoris laetitia przedstawia się następująco.

W rozdziale pierwszym papież wychodzi od biblijnego naucza-
nia o rodzinie, by w rozdziale drugim omówić rzeczywistą sytuację 
rodziny i stojące przed nią wyzwania. Rozdział trzeci przypomina 
naukę Jezusa o małżeństwie i rodzinie oraz wynikającą z niej naukę 
Kościoła. Papież omawia tutaj sakramentalny charakter małżeństwa, 
postawę wobec sytuacji odbiegających od chrześcijańskiego ideału 
małżeństwa i  rodziny, podkreśla kwestie związane z  przekazywa-
niem życia i  wychowywaniem dzieci oraz relację między rodziną 
a Kościołem. 

Kolejny rozdział, czwarty, podejmuje kwestię miłości w małżeń-
stwie. Najpierw, w świetle fragmentu 1 Listu św. Pawła do Koryntian 
(1 Kor 13,4–7) papież omawia cechy miłości małżeńskiej, a następ-
nie podejmuje kwestię rozwijania tej miłości. Piąty rozdział, zaty-
tułowany: „Miłość, która staje się owocna”, porusza temat przyjęcia 
nowego życia, adopcji i opieki zastępczej, a także życia w szerokiej 
rodzinie, w  której jest również miejsce dla osób starszych. Papież 
podkreśla tutaj, że rodziny wielodzietne są dla Kościoła radością. 
W  następnym  rozdziale Franciszek omawia niektóre perspektywy 
duszpasterskie związane z przepowiadaniem Ewangelii rodzinie. Są 
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to: przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa, duszpaster-
stwo młodych małżeństw, rola spowiedników i kierowników ducho-
wych, krzewiących życie religijne małżonków oraz ruchów kościel-
nych i innych instytucji Kościoła. 

W rozdziale siódmym papież mówi o wychowawczej roli rodzi-
ny. Porusza zagadnienie edukacji etycznej i wychowanie do wolno-
ści, rolę sankcji, proponowanie wartości. Zaznacza, że rodzina jest 
pierwszą szkołą wartości ludzkich, socjalizacji, odpowiedzialnego 
korzystania z dóbr przyrody czy środków przekazu. To ona ma tak-
że pełnić podstawową rolę w edukacji seksualnej, w tym docenienia 
różnicy płci. Odgrywa również niezastąpioną rolę w przekazywaniu 
wiary. Rozdział ósmy, zatytułowany „Towarzyszyć, rozpoznać i włą-
czyć to, co kruche”, dotyczy sytuacji osób rozwiedzionych, żyjących 
w nowych związkach. Pierwszym postulatem wskazywanym przez 
papieża jest towarzyszenie tym osobom. W  odniesieniu do osób 
żyjących w związku tylko cywilnym lub też bez żadnych więzi for-
malnych, papież wskazuje na konieczność dialogu. Rozdział ostat-
ni, dziewiąty, poświęcony jest duchowości małżeńskiej i rodzinnej. 
Franciszek zachęca w nim do praktykowania modlitwy rodzinnej, 
gościnności i miłości społecznej. Przypomina, że członkowie rodzi-
ny towarzyszą sobie i pomagają nawzajem w drodze do zbawienia. 

Adhortacja kończy się modlitwą do Świętej Rodziny, odmówio-
ną przez Franciszka po raz pierwszy 29 grudnia 2013 r.

3. W kontekście duszpasterstwa małżeństw i rodzin

Do przeczytania Amoris laetitia papież Franciszek zachęca 
wszystkich, jednak szczególnie polecana jest ona małżonkom i oso-
bom zajmującym się duszpasterstwem rodzin. Co warte podkreśle-
nia – we wstępie papież wyjaśnia, że nie można przeczytać jej od 
razu w całości, lecz należy wnikać w nią etapami. 

Już na początku, nawiązując do opisanych przez Jezusa domów 
budowanych na skale i na piasku, papież zaprasza „do wejścia” do 
jednego z nich (AL 8). W ten bardzo obrazowy sposób papież wpro-
wadza czytelnika w świat współczesnych małżeństw i rodzin i spraw 
z  nimi związanych. Żyją tam różne małżeństwa: „dobre małżeń-
stwa” i „dobre rodziny”, ale i małżeństwa skłócone, rozbite, żyjące 
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w związkach niesakramentalnych, i są też takie, których dotyka ho-
moseksualizm. 

Mimo istnienia tych ciemniejszych stron życia w małżeństwie 
i  rodzinie, Franciszek ukazuje małżeństwo w  sposób pozytywny, 
pokazuje dobrą stronę małżeństwa, nie tylko negatywną. Podkreśla, 
że nie ma małżeństw doskonałych, są tylko małżeństwa w drodze. 
Przesłanie adhortacji wpisuje się w treść postulatów obrad synodal-
nych, które wzywają m.in. do tego, by o małżeństwie i rodzinie mó-
wić pozytywnie i z radością.

Według papieża w  małżeństwie ważne są trzy słowa: miłość, 
czułość i miłosierdzie. 

Już we wstępie Franciszek zaznacza, że przedmiotem adhortacji 
jest szeroka kwestia miłości w rodzinie. Papież Paweł VI w encyklice 
Humanae vitae wskazał na pięć przymiotów miłości małżeńskiej: na 
wskroś ludzka, pełna, wierna i wyłączna oraz płodna. Franciszek za 
św. Pawłem dodaje, że ta miłość powinna być także: cierpliwa, ła-
skawa, nie zazdrościć, nie szukać poklasku, nie unosić się gniewem, 
pychą, nie szukać złego, itd. (AL 89–164)

Drugie ważne słowo w małżeństwie, podkreślane przez papieża, 
to czułość. Już w pierwszym rozdziale Franciszek wprowadza poję-
cie, które powraca wiele razy: „Na horyzoncie miłości, centralnej 
dla chrześcijańskiego doświadczenia małżeństwa i rodziny, wyróż-
nia się również inna cnota, często zapominana w obecnych czasach 
relacji burzliwych i płytkich: czułość” (AL 28). 

W kontekście Roku Miłosierdzia papież wskazuje na trzecie sło-
wo – miłosierdzie. Dokument ten – stwierdza papież – powinien 
pobudzić rodziny chrześcijańskie do docenienia darów małżeństwa 
i rodziny oraz dodać otuchy wszystkim, aby byli znakiem miłosier-
dzia i bliskości tam, gdzie życie rodzinne nie jest realizowane w spo-
sób doskonały lub nie przebiega w  pokoju i  radości (por. AL  5). 
W  innym miejscu dodaje, że zasadniczym przesłaniem Ewangelii 
jest miłosierdzie, bez którego katolickie nauczanie o rodzinie stałoby 
się „jedynie obroną jakiejś zimnej i nieżyciowej doktryny” (AL 59). 

W czasie lektury adhortacji Amoris laetitia nasuwa się refleksja, 
że mimo kruchości ludzkiej miłości, a co za tym idzie – samej rela-
cji małżeńskiej, można przejść przez życie razem jako małżeństwo 
i wytrwać do końca, ponieważ miłość jest najważniejszą siłą mał-
żeństwa. 
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Cała adhortacja to przede wszystkim dzielenie się Franciszka 
przemyśleniami na temat sytuacji rodziny we współczesnym świe-
cie. Odnosi się do wielu jej aspektów. Poświęca uwagę zarówno 
macierzyństwu, jak i ojcostwu. Mówi o kryzysie męskości, o „społe-
czeństwie bez ojców” (AL 176). Wręcz w błagalny sposób opowiada 
się za dziećmi osób rozwiedzionych (AL 245). Podsumowując naj-
głośniejszy medialnie wątek dyskusji na temat komunii dla rozwod-
ników, stwierdza: „nie mamy prostych odpowiedzi” (AL 298) i do-
daje: „ludzkie sumienie powinno być lepiej włączone do praktyki 
Kościoła w niektórych sytuacjach, które obiektywnie odbiegają od 
naszego rozumienia małżeństwa” (AL 303).

W całym dokumencie uderza nas prostota języka i odwoływa-
nie się do codziennych doświadczeń małżonków. Mimo, że wypo-
wiedzi papieskie wypełniają się prawdami teologicznymi, nie brak 
w nich sformułowań używanych w języku potocznym, codziennym: 
„co dzisiaj było, minęło” (AL 183), „woda stojąca ulega stęchnięciu” 
(AL 219). Trzeba tutaj jednak podkreślić, że jego część teologiczna 
bardzo mocno oparta jest na Piśmie Świętym, szczególnie nawiązu-
jąc do nauczania św. Pawła. 

Zaskakująca jest znajomość przez papieża procesów jakie za-
chodzą w małżeństwach, tak wzajemnego budowania, jak i narasta-
nia spirali zła. Niemal w każdym rozdziale czy akapicie odnajdujemy 
sytuacje, zaobserwowane relacje czy cytaty wypowiedzi padających 
w wielu małżeństwach, które uwiarygadniają część teoretyczną, teo-
logiczną. Choćby: „Mój mąż na mnie nie patrzy, wydaje się, że dla 
niego jestem niewidzialna”, „Patrz na mnie, proszę, gdy do ciebie 
mówię”. „Moja żona już na mnie nie patrzy, teraz ma oczy tylko dla 
swoich dzieci” (AL 128). Samo życie! Takie sformułowania czynią 
całość bliższą codziennym doświadczeniom i ułatwiają odbiór całe-
go przesłania.

Ważnym tematem poruszonym prze Franciszka jest przygoto-
wanie do małżeństwa. Z pięknym przesłaniem papież zwraca się do 
samych narzeczonych, którzy niebawem staną się rodziną.

Prawdą jest, że przyzwyczailiśmy się do tego, iż troska o przy-
gotowanie do sakramentu małżeństwa spoczywa na duszpasterzu. 
Tymczasem Franciszek mówi, że na tym etapie bardziej pomocne 
byłoby świadectwo małżeńskie. Wymaga to pewnej zmiany my-
ślenia. Nie oznacza to oczywiście, że papież wyklucza duszpaste-
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rzy z tej troski o narzeczonych i małżonków. Przeciwnie – woła do 
duszpasterzy, by pięknie mówili o miłości, by widzieli kontekst róż-
norodności ludzi, by docierali do nich z Ewangelią, by ich szukali 
(AL 312). W Amoris laetitia znalazło się nawet miejsce na życzliwą 
wzmiankę o walentynkach, które należałoby wykorzystać w duszpa-
sterstwie (AL 208).

Wobec dostrzegalnego w wielu częściach świata kryzysu rodzi-
ny papież nakłada na biskupów i kapłanów wręcz obowiązek szcze-
gólnej troski o tych, którzy przygotowują się do małżeństwa. Przygo-
towanie do tego sakramentu nie może być tylko formalne i pozorne. 
Ważną rolę odgrywa tutaj świadectwo innych rodzin, które należy 
włączyć w działalność duszpasterską i misyjną (AL 205–216). 

Papież zachęca także kapłanów, aby sami czerpali wzór ze świa-
dectwa małżonków. „Mogą znaleźć w  niektórych małżeństwach 
wyraźny znak wielkodusznej i niezachwianej wierności Boga wobec 
swego przymierza, co może pobudzać ich serca do bardziej konkret-
nej i ofiarnej dyspozycyjności” (AL 162).

Adhortacja zawiera wiele myśli i refleksji, które w ramach dusz-
pasterstwa małżeństw i rodzin mogą być i zapewne często już są ak-
centowane w ramach spotkań, referatów, rekolekcji. 

Papież Franciszek zachęca duszpasterstwo rodzin, by także 
w oparciu o te myśli i refleksje, wypracowywano nowe drogi dusz-
pasterskie (AL 199) i małżeńskie (AL 211). Drogi te powinny przy-
bierać charakter „misyjny” (AL 230), a  to z kolei pociąga za sobą 
istnienie małżeństw misyjnych. Papież co prawda nie wyjaśnia ani 
nie precyzuje ich funkcji, jednak z kontekstu wynikałoby, że ma tu-
taj na myśli małżeństwa przygotowane do rozwiązywania trudnych 
sytuacji małżeńskich i rodzinnych.

W tym wymiarze papież zachęca duszpasterstwo małżeństw 
i rodzin do towarzyszenia: seminarzystom (AL 203) – w przygoto-
waniu do przyszłej pracy duszpasterskiej z rodzinami, narzeczonym, 
małżeństwom w pierwszych latach po ślubie (AL 207), małżonkom 
po rozwodzie (AL 223), małżonkom po rozpadzie (AL 241), mał-
żonkom w separacji, rozwiedzionym i opuszczonym (AL 242), ro-
dzinom migracyjnym (AL 46), stowarzyszeniom i  ruchom proro-
dzinnym (AL 48). 

Franciszek to wyraźnie podkreśla, że aby rodziny mogły stać się 
coraz bardziej aktywnymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego, 
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konieczny jest „wysiłek ewangelizacyjny i katechetyczny skierowany 
do wnętrza rodziny” (AL 200), który dawałby im wskazówki w tej 
dziedzinie. Papież mówi wręcz, że cały Kościół potrzebuje nawró-
cenia misyjnego (AL 201) i dodaje: „Dzisiaj duszpasterstwo rodzin 
musi być zasadniczo misyjne, wychodzące, będące blisko ludzi” 
(AL 230), „aby rodziny były równocześnie Kościołami domowymi 
i ewangelicznym zaczynem” (AL 290). 

4. Amoris laetitia w opinii innych 

Kardynał Lorenzo Baldisseri zwraca uwagę na sześć kluczo-
wych – jego zdaniem – elementów adhortacji: 
 – zaakcentowanie piękna miłości małżeńskiej i życia rodzinnego, 

pomimo ich kryzysu,
 – przypomnienie, że to biskup, odpowiedzialny za prowadzenie 

ludu Bożego, ma zająć się sytuacją małżonków przeżywających 
kryzysy,

 – podkreślenie, że w obliczu różnorodności sytuacji małżeńskich 
nie można oczekiwać „nowego prawa kanonicznego”,

 – przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa wymaga 
przekazania nie tylko nauczania Kościoła, ale także bogactwa 
jego duchowości i konkretnych rad praktycznych, wynikających 
z doświadczenia, jak również wskazówek psychologicznych,

 – towarzyszenie małżeństwom cywilnym i parom faktycznie za-
mieszkującym ze sobą bez ślubu „w rozwoju ku sakramentowi 
małżeństwa”,

 – duszpasterstwu powinna przyświecać „zasada stopniowości”, 
wynikająca z „Bożej pedagogii”4.
Kardynał Christoph Schönborn określa Amoris laetitia „wyda-

rzeniem językowym”. Dokument ten zawdzięcza to przede wszyst-
kim szacie językowej, za którą nie kryje się jedynie przyjęta opcja 
lingwistyczna, ale głęboki szacunek wobec każdego człowieka, któ-
rego nie traktuje, w pierwszej kolejności, jako „przypadek problema-
tyczny” ujęty w jakąś „kategorię”, ale jako osobę unikalną, z własną 

 4 Por. Rzecznik KEP: Kościół to także rozwiedzeni: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-
-w-onecie/rzecznik-kep-kosciol-to-takze-rozwiedzeni/wh4vbn [dostęp: 01.06.2016].
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historią relacji do Boga. W  Ewangelii gaudium Franciszek powie-
dział, że powinniśmy zdejmować buty, przed świętą ziemią innego 
(EG 36). Taka postawa stanowi fundament całej adhortacji5.

W tę opinię wpisuje się również wypowiedź arcybiskupa Cele-
stino Migliore, który mówiąc o adhortacji podkreśla: „To nowy styl, 
nowy język”6. 

Kardynał Raymond Leo Burke zatrzymując się nad rozdziałem 
ósmym adhortacji przywołuje fragment, w którym Franciszek po-
wołuje się na swoją wcześniejszą adhortację apostolską Evangelii 
gaudium: „Rozumiem tych, którzy wolą duszpasterstwo bardziej 
rygorystyczne, nie pozostawiające miejsca na żadne zamieszanie. 
Szczerze jednak wierzę, że Jezus Chrystus pragnie Kościoła zwra-
cającego uwagę na dobro, jakie Duch Święty szerzy pośród słabości: 
Matki, która wyrażając jednocześnie jasno obiektywną naukę «nie 
rezygnuje z możliwego dobra, lecz podejmuje ryzyko pobrudzenia 
się ulicznym błotem»” (AL 308), po czym kardynał dodaje: niektó-
rzy chcą to interpretować jako propozycję nowej dyscypliny z oczy-
wistymi konsekwencjami dla doktryny Kościoła7.

Arcybiskup Henryk Hoser zwraca uwagę na fakt, że Amoris la-
etitia jest bardzo osobistym dokumentem papieża Franciszka, napi-
sanym w pierwszej osobie liczby pojedynczej, w którym Autor często 
odwołuje się do nauczania Kościoła, formułowanego przez poprzed-
ników – Humanae vitae Pawła VI, adhortacji Jana Pawła II Familiaris 
consortio, ale też nauczania św. Tomasza z Akwinu. Jest to więc bar-
dzo całościowe, syntetyczne spojrzenie na dotychczasowe, niezmien-
ne nauczanie Kościoła, co Franciszek wyraźnie podkreśla: ono jest 
niezmienne. Nie może bowiem zmieniać tego nauczania, ponieważ 
jest ono elementem magisterium Kościoła. Arcybiskup określa całą 
adhortację pozytywnym impulsem wzmacniającym rodzinę8.

 5 Por. Wszystkie małżeństwa są w  drodze. Kardynał Schönborn o  adhortacji: 
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/rzecznik-kep-kosciol-to-takze-rozwie-
dzeni/wh4vbn [dostęp: 01.06.2016].
 6 Por. T. Głąb, 190 stron hymnu o miłości: http://radioem.pl/doc/3076402.190-
-stron-hymnu-o-milosci [dostęp: 01.06.2016].
 7 Por. Kardynał Burke na temat adhortacji „Amoris Laetitia”: https://gloria.tv/
article/BFT52CJUfNM [dostęp: 01.06.2016]. 
 8 Por. Pozytywny impuls wzmacniający rodzinę: http://naszdziennik.pl/wiara-
kosciol-w-polsce/155453,pozytywny-impuls-wzmacniajacy-rodzine.html [dostęp: 
01.06.2016].
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W ocenie o. prof. K. Lubowickiego OMI – uczestnika synodu 
o rodzinie, „papież podkreśla, że Kościół nie może wyrzec się pro-
ponowania ideału małżeństwa. Zachęca do poważnego traktowania 
przygotowania do małżeństwa”9.

Teolog papieski, o. Wojciech Giertych OP, zauważa jeszcze jed-
ną, ważną rzecz: na treść dokumentu rzutuje specyfika Kościoła 
w Ameryce Łacińskiej, który z jednej strony jest masowy, ale zara-
zem składa się z wiernych, którzy tylko po części żyją według tego, 
co Kościół naucza. Mając takie doświadczenie, Franciszek wielo-
krotnie powtarza w tej adhortacji, że nikogo nie należy wykluczać10.

Ks. dr Jacek Sereda, duszpasterz rodzin diecezji siedleckiej, wy-
powiadając się o  adhotracji dostrzega, że „nie jest to tylko doku-
ment, który mówi, jak być szczęśliwym mężem, żoną, lecz ukazu-
je całe bogactwo życia małżeńskiego. I  robi to nie tylko w  formie 
norm, kanonów, ale całego doświadczenia egzystencjalnego, jakie 
ma miejsce dzisiaj w  życiu człowieka – od momentu przyjścia na 
świat aż do chwili śmierci”11.

Jerzy Grzybowski konstatuje, że adhortacja poszerza wyobraź-
nię, ukierunkowuje działania duszpasterskie, zachęca, dodaje otu-
chy i odwagi także tam, gdzie życie rodzinne nie jest realizowalne 
w sposób doskonały lub nie przebiega w pokoju i  radości. Dodał, 
że w jego ocenie adhortacja prezentuje „pedagogię twórczego miło-
sierdzia”12.

W Amoris laetitia Franciszek inaczej mówi o miłości, partner-
stwie i rodzinie, ich pięknie i problemach, niż w Kościele mówiono 
do tej pory – to z kolei opinia katolickiego teologa, Christopha Strac-
ka, który dodaje: inaczej mówi także o źle pojmowanej moralności; 
moralności, którą Franciszek określa mianem „zimnej moralności 
biurokraty”. Także, kiedy Franciszek wielokrotnie cytuje swoich po-

 9 Prezentacja posynodalnej adhortacji „Amoris Laetitia” KEP, 8 kwietnia 2016: 
http://diecezja.waw.pl/4715 [dostęp: 01.05.2016].
 10 Por. Papieski teolog o adhortacji o rodzinie Amoris laetitia: http://www.fran-
ciszkanska3.pl/Papieski-teolog-o-adhortacji-o-rodzinie-Amoris-laetitia,a,31275 
[dostęp: 01.05.2016].
 11 Por. J. Sereda, Pozytywny impuls wzmacniający rodzinę [online]. Dostępny 
w  internecie: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201615-amoris.html 
[dostęp: 01.05.2016]. 
 12 Por. Prezentacja adhortacji “Amoris letitia”: http://idziemy.pl/kosciol/prezen-
tacja-adhortacji-amoris-letitia-/2/ [dostęp: 01.05.2016].
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przedników, zupełnie świadomie nawiązując do tradycji, 20 z tych 
300 stron jest czymś zupełnie nowym, co kiedykolwiek wyszło spod 
papieskiego pióra. Jest to 20 stron o silnym ładunku13.

W tygodniku „Idziemy” znajdujemy interesujące porównanie: 
najnowsza adhortacja o miłości małżeńskiej jest tym wśród doku-
mentów papieskich, czym – z zachowaniem proporcji – jest Pieśń 
nad Pieśniami wśród ksiąg biblijnych. Na pierwszy plan wysuwa się 
w niej zachwyt nad pięknem i świętością miłości małżeńskiej, która 
jest źródłem wielkiej radości nie tylko dla samych małżonków, ale 
i dla całego Kościoła14.

Jeszcze inne spojrzenie na Amoris laetitia prezentuje Małgorza-
ta Liśkiewicz, która dostrzega, że tekst adhortacji przeniknięty jest 
muzykalnością rozwoju i  działania. Opisując poszczególne chwi-
le małżeńskiej i  rodzinnej rzeczywistości papież nie tylko zapala 
nad każdą jej minutą reflektor wiary, ale także podkreśla koniecz-
ność nieustannego jej dynamizowania i rozwoju15. 

Najnowszy dokument papieski określony został także zapro-
szeniem, które papież kieruje do wszystkich, aby przyjąć nową po-
stawę w stosunku do rodziny: towarzyszyć, integrować i być wśród 
tych, którzy cieszą się pięknem małżeństwa, ale i tych, którzy cierpią 
z powodu zranionej miłości. Papież nie boi się odpowiedzi na trud-
ne pytania, m.in. o to, jak przygotować dziś młodych do odpowie-
dzialnego małżeństwa, gdzie jest w Kościele miejsce osób żyjących 
w  związkach niesakramentalnych, jak ma poradzić sobie rodzina 
w małych i dużych kryzysach16.

 13 Por. Komentarz: Papież między moralnością a  miłosierdziem: http://www.
dw.com/pl/komentarz-papież-między-moralnością-a-miłosierdziem/a-19174697 
[dostęp: 01.05.2016].
 14 Por. „Pieśń o miłość”, „Idziemy”, 16(2016), s. 30–31. 
 15 Por. M. Liśkiewicz, Komentarz: https://wszystkoconajwazniejsze.pl/malgo-
rzata-liskiewicz-amoris-laetitia/ [dostęp: 01.05.2016].
 16 Por. Adhortacja Apostolska „Amoris Laetitia”: http://www.odslowadozycia.pl/
pl/p/Adhortacja-Apostolska-Amoris-Laetitia/90 [dostęp: 01.05.2016].



 
Wykaz skrótów

AA – II Sobór Watykański, Dekret o apostolstwie świeckich Apo-
stolicam actuositatem

AG – II Sobór Watykański, Dekret o  działalności misyjnej Ko-
ścioła Ad gentes

AL – Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia
ChL – Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici
EN – Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi
FC – Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio
GS – II Sobór Watykański, Konstytucja duszpasterska o Kościele 

Gaudium et spes
HV – Paweł VI, Encyklika Humanae vitae
LG – II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele 

Lumen gentium 
RMis – Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio
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Aneksy 

Aneks 1

Uzupełnij brakujący element: 

Bóg 
posyła

Syna.
Bóg Ojciec i Syn posyłają

……………………………..

Trójca Święta posyła Kościół.

Kościół 
posyła Apostołów.

Apostołowie i ich następcy 
posyłają wiernych.
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Aneks 2

 1. Które z wymienionych źródeł misyjności małżeństwa i rodziny 
uważasz za najbardziej przekonujące?
– Misyjność Trójcy Świętej 
– Misyjność przymierza małżeńskiego 
– Włączenie Kościoła domowego do Kościoła  

powszechnego 
– Żadne  

 2. Który z podanych rysunków ukazuje stwierdzenie: Missio Fa-
miliae (misyjność rodziny) ma swoje źródło w Missio Ecclesiae 
(misyjności Kościoła), które z kolei ma swój początek w Missio 
Dei (misyjności Boga)?

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Missio 
Dei

Missio  
Ecclesiae

Missio  
Familiae

Missio 
Dei

Missio  
Ecclesiae

Missio  
Familiae

Missio 
Dei

Missio  
Ecclesiae

Missio  
Familiae
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Aneks 3

 1. Które z wymienionych zadań realizujesz w swoim małżeństwie?
– Jedność 
– Nierozerwalność 
– Świętość  
– Żadne  

 2. Którą z cech charakteryzujących miłość małżeńską wypełniasz 
w swoim małżeństwie?
– Na wskroś ludzka: zmysłowa i duchowa  
– Pełna (wzajemne zrozumienie, zaufanie) 
– Wierna i wyłączna  
– Płodna  
– Żadną  

 3. Które z  zadań uczestniczenia w  życiu i  misji Kościoła wypeł-
niasz w swoim małżeństwie? 
– Misja prorocka  
– Misja kapłańska 
– Misja królewska  
– Żadne  
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Aneks 4

 1. Jakie elementy charakterystyczne dla małżeństwa i rodziny jako 
Kościoła domowego dostrzegasz w swoim małżeństwie?
– Czytanie Pisma Świętego 
– Liturgia domowa (modlitwy pacierzowe, różaniec,  

litanie, śpiew pieśni) 
– Otwartość na życie i troska o nie  
– Inne …………………………………………………….. 

 2. Które z wymienionych elementów pomagają Wam w budowa-
niu Waszego Kościoła domowego?
– Pismo Święte 
– Katechizm Kościoła Katolickiego 
– Biblioteka religijna 
– Elementy religijne w domu rodzinnym (krzyż, obrazy  

święte, medalik, napis na drzwiach wejściowych,  
kropielnica, itp.) 

– Gościnność 
– Dialog małżeński i rodzinny  
– Pomoc potrzebującym  
– Inne …………………………………………………….. 


