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Barbara Nitka 

Temat: Co jest szczególnie chrześcijańskiego w małżeństwie? 

a) Cel dydaktyczny: Uświadomienie jak ważne jest życie w chrześcijańskim związku 

b) Cel wychowawczy: Zachęta do modlitwy za chrześcijańskie małżeństwa 

Pomoce: Pismo Święte , świeca, szklany klosz (lub słoik), zapałki, kartki A4, przybory do pisania 

 
 

Treść 

 
1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, modlitwy do Ducha Świętego o dobry przebieg spo-

tkania (znaną formułką lub własnymi słowami)  

 Módlmy się do Ducha Świętego o otwarcie umysłu i naszych serc na dzisiejszym spotkaniu, abyśmy 

wyciągnęli wiedzę i naukę płynącą z dzisiejszego konspektu. 

2.Treść właściwa 

I. Widzieć 

 

Na początek, chciałbym aby każdy zastanowił się nad odpowiedzią na moje  pytania: 

 Czym jest małżeństwo? (Związek dwóch kochających się osób, sakrament , przysięga złożona  drugiej 

osobie z którą chcemy przebywać do końca życia, powołanie do życia w rodzinie…) 

Co jest szczególnie chrześcijańskiego w  małżeństwie? (Bezwzględna miłość do drugiej osoby, przedkła-

danie jej dobra nad własne , wybaczanie sobie nawzajem, bycie blisko siebie w tych dobrych i złych 

momentach , wspieranie się w wierze) 

Dobrze ,dziękuje  za wasze odpowiedzi. Warto jest również zaznaczyć , że przede  

wszystkim małżeństwo to obietnica składana na całe życie w obecności Boga. 

Jak myślicie czym powinno charakteryzować się dobre małżeństwo?(Wzajemną troską , zaufaniem , em-

patią, wyrozumiałością, troską o tą drugą osobę , posiadanie wspólnych celi , marzeń i potrzeb)  

W takim razie do czego powinno dążyć chrześcijańskie małżeństwo?( do pełnego  zaufania , założenia 

rodziny , wzrastanie na podobieństwo Chrystusa poprzez ich życie w małżeństwie , do jedności) 

  

Dobrze , dziękuję za wasze odpowiedzi .Musimy jednak zwrócić uwagę na to, że jedność w małżeństwie 

nie miałaby prawa bytu bez miłości i wspólnej modlitwy małżonków. Wykonamy teraz dynamikę dzię-

ki, której zaobserwujemy jak istotne są te dwie rzeczy dla udanego i pełnego małżeństwa. 

Animator zapala świeczkę (symbolizuje ona małżeństwo), następnie nakrywa ją szklanym naczyniem któ-

re oznacza zamknięcie się na miłość i pomoc Bożą. Świeczka po odcięciu  dopływu do tlenu  ( symbol 

modlitwy ) powoli gaśnie aż przestaje się zupełnie palić. 

 

 Animator: Jak dostrzegliście świeczka przestała palić się bez tlenu , tak jak  każde małżeństwo czy na-

wet młodzieńczy związek bez miłości i wspólnym trwaniu w Bogu. Owszem świeczka tak jak i związek 

tli się jeszcze przez chwile po nałożeniu szklanego naczynia na nie jednak na dłuższy okres czasu takie 

rozwiązanie nie ma racji  bytu. 

 

Kolejnym punktem naszego spotkania , będzie przeczytanie krótkiego  fragmentu wywiadu z  

Ewą i Bogusławem , którzy  przeżyli ze sobą już kilkadziesiąt pięknych lat, pełnych miłości i różnych 

doświadczeń. 

WYWIAD 

Od jak dawna jesteście parą? Kiedy się pobraliście i ile mieliście wtedy lat? 

Parą jesteśmy ponad od 42 lat. Poznaliśmy się na wakacjach ja miałem 18 lat, Ewa 15 lat. Po roku 

nie wyobrażaliśmy sobie, że nie zostaniemy małżeństwem. Po dwóch kupiłem obrączki. Po trzech latach 
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jak przekroczyliśmy przeszkody prawne (wówczas mężczyzna musiał skończyć 21 lat, kobieta 18), wzię-

liśmy ślub.  Ja student, moja żona jeszcze uczennica. Trochę nietypowe jak na dzisiejsze czasu. Nasza 

decyzja, nie wynikała z tzw. ”konieczności”, ale z miłości i pragnienia bycia razem. 

Czym dla Was jest małżeństwo? 

1. To sakrament w którym spełnia się miłość dwojga osób – kobiety i mężczyzny. 

2. To wspólna droga przez życie, a więc przebywanie ze sobą, w każdej możliwej sytuacji. Mimo, 

że minęły już 42 lata to najchętniej lubimy być razem ze sobą. 

3. To wzajemne wspieranie się w trudnych chwilach, w chorobie, zwątpieniach i rozwiązywaniu proble-

mów dnia codziennego. 

4. To wspólne podejmowanie decyzji w ważnych dla nas obojgu sprawach. Wspólne finanse, bo 

nie wyobrażam sobie, aby każdy miał osobną „kasę”. Bo jeśli jeden ze współmałżonków pracuje zawo-

dowo, a drugi zajmuje się domem i dziećmi, to wkład pracy jest wspólny i zarobione pieniądze są wspól-

ne. 

Jakich rad udzielilibyście młodym małżonkom, aby ich związek był szczęśliwy? 

Po pierwsze i najważniejsze – trzeba wzmacniać i troszczyć się o wzajemną miłość. To uczucie, nie jest 

dane raz na zawsze, trzeba je pielęgnować, nie tylko przez wzloty i uniesienia, ale poprzez drobiazgi ży-

cia codziennego. 

Po drugie – żadnej walki o władzę. To jest wspólnota dwóch równoprawnych osób. Jedyna w świecie 

komórka społeczna w której obydwoje decydują. Oczywiście trudno uzgadniać między sobą wszystkie 

szczegóły. Najlepiej podzielić, pomiędzy siebie niektóre dziedziny życia, w których jeden się lepiej czuje 

od drugiego. Wówczas on mając pełne zaufanie współmałżonka organizuje, decyduje i jest odpowie-

dzialny za objęty zakres. 

Po trzecie – sztuka kompromisu, to są jednak dwa zupełnie różne charaktery. Ścieranie się ich jest nieu-

niknione, i każdy powinien trochę ustąpić 

Czego życzycie każdej młodej parze? 

Co najmniej tyle miłości, czułości i radości, które otrzymaliśmy i które wspólnie wypracowaliśmy. Aby 

można było dziękować Bogu, za wielkie szczęście, które spotyka  każde mocne małżeństwo. 

 

Czym jest małżeństwo dla dej pary?(wspólna droga przez życie, rozwiązywanie problemów codziennych 

wspólnymi siłami , sakramentem ) 

Na co uwagę zwracają małżonkowie?(by troszczyć się wzajemnie o siebie, nie toczyć walki małżeńskiej a 

pomagać sobie i wspierać, na to , że w małżeństwie  dwoje ludzi są sobie równi nie ma podziału na tą 

,,lepszą,, i ,,gorszą połowę,, ) 

Co jest dodatkową pomocą dla tej pary?(dodatkową pomocą i oparciem dla tej pary jest obecność Boga 

w swoim życiu codziennym) 

II. Osądzić 

Przeczytamy teraz fragment z Pisma Świętego by zobaczyć jaką wizje małżeństwa w jedności  nam Ono 

ukazuje.  

(Mt 19, 4-6): ,, On odpowiedział: «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. „ 

 

 O czym mówi Jezus w tym fragmencie?(Jezus zwraca uwagę na to ,że po zawarciu sakramentu małżeń-

stwa kobieta i mężczyzna stają się jednym ciałem) 

Co zaznacza i czego wymaga od nas Jezus?( zaznacza by pamiętać ,że jeśli coś zostało złączone przez 

Boga nie może być rozerwane przez człowieka) 
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Jaki sens mają słowa ,, złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem’’? (oznacza to ,że jeśli bie-

rzemy sobie kogoś za męża czy żonę , stajemy się z tą osobą związani do końca życia , jesteśmy odpo-

wiedzialni za tą osobę ) 

Posłuchajmy jak powinniśmy wypełniać małżeństwo ale też i nasze młodzieńcze związki . 

(1 Kor 13, 4-8) : 

Miłość cierpliwa jest, 

łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości, 

nie szuka poklasku, 

nie unosi się pychą; 

 nie dopuszcza się bezwstydu, 

nie szuka swego, 

nie unosi się gniewem, 

nie pamięta złego; 

nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą. 

 Wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, 

we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma. 

 Miłość nigdy nie ustaje, 

[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, 

albo jak dar języków, który zniknie, 

lub jak wiedza, której zabraknie. 

 

Co  mówi nam św. Paweł w tym fragmencie?(Święty Paweł w tym fragmencie mówi nam jak powinna 

wyglądać miłość) 

Jak powinna wyglądać miłość według tego fragmentu?(mówi że osoba ,która nas kocha powinna się cie-

szyć z nami naszym szczęściem, jeśli kogoś naprawdę kochamy to nasza miłość nigdy się nie skończy 

tylko będzie  wzrastać każdego dni ) 

Czego powinniśmy się wystrzegać w miłości?( miłość nie powinna unosić się pychą , nie powinniśmy 

rozpamiętywać złych rzeczy ) 

 

Dziękuję ,  teraz kolejny fragment. W dzisiejszych czasach niestety o małżeństwie myślą przeważnie ko-

biety i to one stają się opiekunkami domu w pełni często nie mogąc liczyć na swoich mężów. Posłuchaj-

my co na to Pismo Święte.  (por. 1Kor 11, 3) Głową ciała małżeńskiego jest (lub powinien być) mąż, bo 

to on podejmuje inicjatywę połączenia się z kobietą i w tym celu opuszcza ojca i matkę, czyli rezygnuje z 

ich opieki, żeby stać się opiekunem dla swojej żony . 

 

Jaki było założenie św. Pawła w sprawie małżeństwa?(św. Paweł zakładał ,że to mężczyzna będzie głową 

rodziny) 

Jak myślicie , czy to założenie ma przekład w dzisiejszych czasach?( myślę ,że to zależy od sytuacji w 

w dzisiejszych czasach jednak z reguły to kobiety zajmują się domem i biorą na siebie odpowiedzialność 

za ognisko domowe ) 

Jakie obowiązki według tego fragmentu w małżeństwie , ma jakie mężczyzna?(powinien stać na głowie 

domu , troszczyć się o swoją żonę ) 

III. Działać 

Dowiedzieliśmy się co jest szczególnie chrześcijańskiego i ważnego w małżeństwie. Proszę was teraz 

abyście w grupach, tak jak siedzicie , ułożyli modlitwę krótką modlitwę za małżeństwa . Umieście w nich 

szczególności prośbę o opiekę św . Elżbietę oraz św. Joachima ,będących patronami małżeństw. Pomocą 

mogą być dla was kartki (animator rozdaje kartki A4 do napisania pewnej formuły modlitwy za małżeń-

stwa) Po określonym czasie następuje prezentacja modlitw. 
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3.Hasło spotkania 

,,Dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno. Odtąd jedno, choć nadal dwoje’’- Jan Paweł II 

4.Piosenka spotkania 

,,Bo jak śmierć potężna jest miłość” 

5.Zadanie apostolskie 

W pacierzu przez najbliższy tydzień dodatkowo pomodlę za małżeństwo , swoich   

rodziców , dziadków czy inne związki małżeńskie, aby trwały w miłości , jedności i  

oczywiście w wierze.  

6.Modlitwa na zakończenie 

Panie Jezu ,spraw aby nauka wyniesiona z tego spotkania ,pozostała z nami i była w  nas żywa. Miej 

proszę w swej opiece wszystkie małżeństwa , a w szczególności te , które  

przeżywają trudny okres . ,, Ojcze nasz…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


