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BuDowanie 
Kościoła Domowego
Rodzina żyjąca w pełni

Papież Paweł VI w swojej wspaniałej adhortacji apostolskiej poświęconej
ewangelizacji Evangelii Nuntiandi przytacza nauczanie Soboru
Watykańskiego II, który nazywa rodzinę Kościołem domowym. Dla Pawła VI
oznacza to, że by naprawdę stać się Kościołem domowym „w każdej rodzinie
chrześcijańskiej należy odkryć różne postacie i rysy Kościoła powszechnego”.

Sobór Watykański II głosił również, że każdy katolik jest powołany do
świętości. A ponieważ zdecydowana większość katolików przeżywa swoje
życie w rodzinach, to jest oczywiste, że to rodzina powinna być miejscem, w
którym każdy jej członek może wzrastać w świętości.

Jak poprzez wieki pokazują nam święci, świętość życia prowadzi
nieodzownie do dawania świadectwa w codziennym życiu. W naszych
czasach dzieło ewangelizacji nie jest zarezerwowane tylko dla nielicznych
wybranych, ale jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych chrześcijan.

W bardzo dosłownym sensie wszyscy jesteśmy powołani do bycia
misjonarzami. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby swoim życiem każdego dnia
„głosić” Ewangelię ludziom wokół nas. Dla większości z nas podstawowym
miejscem by to robić są właśnie nasze rodziny. 

Właśnie z tego względu rodzina chrześcijańska jest w swej istocie misyjna. Używając słów Jana Pawła II, 
„rodzina otrzymuje misję strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości” (Familiaris Consortio, 17). 
Z uwagi na tę rolę rodzina chrześcijańska jest nazywana obrazem miłości i komunii, jaka istnieje między trzema
Osobami Trójcy Świętej.

Rodzina katolicka jest w stanie odkryć i przekazać tę miłość w sposób szczególny, ponieważ jest oparta na
małżeństwie sakramentalnym. Chrześcijańscy małżonkowie otrzymują tę miłość jako boski dar, ale zarazem
otrzymują ją jako zadanie. Ich zadaniem jest bowiem życie według tej miłości, najpierw względem siebie i swoich
dzieci, a następnie względem innych. To jest istota misji rodziny we współczesnym świecie.

Właśnie z tego powodu, gdy rodzina chrześcijańska chce osiągnąć swoją pełnię – być we współczesnym świecie
żywą ikoną komunii Osób Trójcy Świętej – staje w samym sercu ewangelizacyjnej misji Kościoła. A kiedy rodzina
w ten sposób odpowiada na projekt Stwórcy, to naprawdę staje się „Kościołem domowym”.

W ostatnim czasie Papież Franciszek przypomniał nam, że rodziny chrześcijańskie „są Kościołem domowym, gdzie
Jezus wzrasta w miłości małżonków, wzrasta w życiu dzieci”.

Aby pomóc naszym rodzinom lepiej realizować ich powołanie, Rycerze Kolumba zapoczątkowali inicjatywę pod
hasłem: „Budowanie Kościoła Domowego: Rodzina żyjąca w pełni”. 

W ramach tego programu nasze rodziny mogą pełniej realizować swoją misję, aby być autentycznym Kościołem
domowym. Odbywa się to poprzez codzienną modlitwę, katechezy, czytanie Pisma Świętego, jak również
poprzez miesięczne projekty charytatywne i społeczne, które mogą być zrealizowane przez konkretną rodzinę. 

Jak wszyscy wiemy, w nowoczesnym społeczeństwie trudności małżeńskie mogą być źródłem wielkiego
cierpienia, ale zarazem okazją do pojednania i prawdziwej odnowy wewnętrznej. Jak stwierdził papież Franciszek,
„Kościół jest powołany, by był zawsze otwartym domem Ojca (...), gdzie jest miejsce dla każdego z jego
niełatwym życiem” (Evangelii Gaudium, 47). Osoby będące w separacji lub rozwiedzione, które pozostają wierne
swojej przysiędze małżeńskiej, wymagają troski Kościoła w ich trudnych sytuacjach, takich jak samotność i
ubóstwo. Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych nie powinny uważać się za „odłączonych od Kościoła,
skoro jako ochrzczeni mogą, owszem, powinni uczestniczyć w jego życiu” (Familiaris Consortio, 84).



„Miłość pasterska przynagla Kościół, by pomagał
ludziom cierpiącym z powodu rozpadu ich
małżeństwa, żyjącym w stanie wymagającym
powierzenia się łasce Chrystusa. Bardziej bolesna
rana powstaje, gdy te osoby decydują się na
ponowne małżeństwo i rozpoczynają życie, które
nie pozwala im przyjmować Komunii Świętej.
Oczywiście w tych przypadkach Kościół nie może
przyjmować postawy sędziego, który potępia
(por. Papież Franciszek, Homilia wygłoszona 28
lutego 2014 r.), ale postawę matki, która zawsze
przyjmuje swoje dziecko i pielęgnuje jego rany,
by mogły się zagoić (por. Evangelii Gaudium, 139-
141). Kościół wezwany jest, by z wielkim
miłosierdziem szukał form towarzyszenia swoim
dzieciom, by mogły one odnaleźć drogę
pojednania z Bogiem. Z cierpliwością i
zrozumieniem musi wyjaśniać im, że to, iż nie są w
stanie uczestniczyć w życiu sakramentalnym nie
oznacza, że są oni wyłączeni z życia
chrześcijańskiego i relacji z Bogiem” (Synod
Biskupów, Wyzwania duszpasterskie związane z
rodziną w kontekście ewangelizacji, Instrumentum
Laboris, 103).

Ta inicjatywa może pomóc wszystkim rodzinom,
bez względu na trudności, z którymi się mierzą,

pogłębić ich relację z Panem. Szczególnie może pomóc rozwiedzionym rodzicom wypełnić ich obowiązek
wychowywania swoich dzieci w wierze katolickiej. Może uspokoić ich, że komunia z Bogiem nie została zerwana,
ale wręcz może być nadal umacniana poprzez modlitwę, czytanie Pisma Świętego, aktywność w życiu wspólnoty
parafialnej, służbę innym i ewangelizację. W ten sposób oni także mogą stać się częścią naszej inicjatywy i
wzrastać w wierze.

Poprzez tę inicjatywę Rycerze Kolumba zwracają się w szczególny sposób do Świętej Rodziny i modlą się
modlitwą św. Jana Pawła II, by „każda rodzina umiała wielkodusznie dawać swój własny wkład w przyjście na
świat Jego Królestwa”, „poprzez wstawiennictwo świętej Rodziny z Nazaretu, aby Kościół wśród wszystkich
narodów na ziemi mógł owocnie wypełniać swoją misję w rodzinie i poprzez rodzinę”.

W ten sposób Zakon podejmuje całoroczne przygotowania do 8. Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie
się w dniach 22-27 września 2015 r. w Filadelfii.

W momencie zakładania Rycerzy Kolumba Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Michael McGivney starał się
odpowiedzieć – zarówno w aspekcie doczesnym, jak i duchowym – na kryzys życia rodzinnego dotykający
katolików żyjących w XIX-wiecznej Ameryce. Jako młody człowiek osobiście doświadczył wyzwań, z którymi
musiała mierzyć się jego matka samotnie opiekująca się rodziną po tragicznej śmierci ojca. Później, jako kapłan
miał do czynienia z codziennymi problemami rodzin z jego wspólnoty parafialnej związanymi z ubóstwem,
przemocą, uzależnieniami, uprzedzeniami i dyskryminacją. Z twórczym geniuszem i determinacją ksiądz
McGivney odpowiedział na tę sytuację różnorodnymi przedsięwzięciami duszpasterskimi inicjowanymi w swojej
parafii oraz – co najważniejsze – poprzez założenie Rycerzy Kolumba, umożliwił pokoleniom świeckich katolików
praktyczne wspieranie swoich rodzin w codziennym życiu. Rozwijając nowy program kierowany do rodzin,
Rycerze Kolumba kontynuują zatem misję księdza McGivneya i pozostają wierni jego wizji.

Chciałbym również wyrazić słowa podziękowania dla księdza Luis Granados DCJM z parafii pw. Najświętszej Maryi
Panny w Littleton, w stanie Kolorado. Jego program „W stronę parafii przyjaznej rodzinom” był inspiracją dla tej
inicjatywy i bez jego pomocy nasz program nie mógłby powstać.

Najwyższy Rycerz Carl Anderson
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Ponieważ fundamentem tego programu jest modlitwa,
pierwszy krok polega na stworzeniu miejsca modlitwy w
twoim domu. W tym obszarze powinna koncentrować się
modlitewna część programu realizowana w domu. Ikoną
towarzyszącą tej inicjatywie jest „Święta Rodzina” lub Matki
Bożej Częstochowskiej.

Modlitwa towarzysząca programowi zatytułowana „Modlitwa
Rodzinna” została napisana przez Najwyższego Kapelana
abpa Williama Lori. Twoja rodzina powinna dołączyć tę
modlitwę do swoich codziennych praktyk modlitewnych. 

P i e r w s z e  k r o k i

Kącik modlitwy powinien być prosty a zarazem wyjątkowy.
Każda rodzina może urządzić go tak, jak chce – w sposób
indywidualny lub wyszukany.

Wraz ze wspominaną modlitwą znajdziesz na stronach tej
broszury miesięczne zagadnienia, projekty, pieśni i psalmy
dla twojej rodziny. Pomogą wam one wzmocnić zarówno
wiarę waszej rodziny, jak i osobistą wiarę poszczególnych
jej członków.

„Modlitwa Rodzinna” nr 10086-PL

Dla ro dz in  

Modlitwa Rodzinna

Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za dar rodziny. Prosimy
Cię, oświeć nasze serca i umysły, abyśmy w pełni
realizowali powołanie do miłości.

Spraw, byśmy w życiu codziennym i w pracy,
odzwierciedlali tę ofiarną, odwieczną miłość, którą
pokazujesz nam Ty, Ojcze, wraz ze Swym Synem i
Duchem Świętym.

Spraw, by Twoja miłość objawiała się poprzez pokój
królujący w naszym domu, i poprzez wiarę, którą
wyznajemy i której dajemy świadectwo życiem.

Niech nasza rodzina będzie zawsze oazą
bezinteresownej miłości, zrozumienia, przebaczenia i
radości. Zechciej obdarzyć nas mądrością i odwagą,
byśmy stali się świadkami Twoich odwiecznych planów
dla rodziny. Spraw, by Najświętsza Rodzina z Nazaretu
prowadziła nas, jako rodzinę, do świętości.

Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, jeden Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

4



5

Projekty rodzinnego wolontariatu (raz w miesiącu)

Zaproś rodziny z twojej Rady i inne zainteresowane rodziny,
by byli wolontariuszami w comiesięcznym programie
inicjowanym przez Radę. Mogą one zastąpić programy lub
działania, które Rada ma już zaplanowane na każdy
miesiąc. 

Najprostszy sposób wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu to
dostarczenie tej broszury do zainteresowanych rodzin w twojej
Radzie i parafii. Rady, które chcą zrobić więcej, by wzmocnić
swoje rodziny w wierze i tym samym wzmocnić swoje parafie,
mogą podejmować dodatkowe inicjatywy.

Rozpocznij program prosząc swoich kapelanów lub innych
zaangażowanych przedstawicieli duchowieństwa, by
pobłogosławili ikony Świętej Rodziny lub Matki Bożej
przyniesione przez rodziny na spotkanie. Następnie zaproponuj
rodzinom możliwość podzielenia się comiesięcznymi
projektami, w których biorą udział oraz tym, co oznacza dla 
nich wspólnie poświęcony czas.

Rodzinne Wieczory Filmowe (raz w miesiącu)

Zaproś rodziny z twojej Rady i całej parafii, by spotkać się
jako „rodzina rodzin”, dzieląc radość i wspólny czas przy
nieodpłatnym oglądaniu filmów rodzinnych. Zorganizuj
specjalną przestrzeń dla dzieci, z tyłu ustaw krzesła dla
rodziców/opiekunów i zapewnij darmowy poczęstunek.
Liderzy Rady, co miesiąc dostarczą zaproponowane filmy, jak
również zapewnią podstawową pomoc w organizacji
wieczoru filmowego.

Oto kilka porad na temat organizowania wieczoru
filmowego.

Wyślij ulotki (poprzez e-maila oraz osobiście) do rodzin z
twojej Rady. Rozważ również rozesłanie ich do pozostałych
rodzin z twojej parafii. Na ulotce zamieść datę, godzinę
rozpoczęcia, miejsce, tytuł filmu oraz informację na temat
ewentualnej zbiórki na cele charytatywne, jak również
zaproszenie dla dzieci, by przyniosły ze sobą śpiwory, koce i
poduszki. Powinieneś również poinformować, że będzie
darmowy poczęstunek.

Pół godziny przed rozpoczęciem filmu udostępnij
pomieszczenie, by ludzie mogli przyjść wcześniej i zająć
miejsca.

Przygotuj dla uczestników wodę, kawę oraz inne napoje.

Ustaw skarbonkę, do której uczestnicy będą mogli przekazać
dobrowolne datki na aktualnie przeprowadzaną akcję
charytatywną (najlepiej związaną z twoją parafią) lub na inny
cel wyznaczony w danym miesiącu.

Rozważ możliwość zrobienia przerwy w połowie filmu, aby
umożliwić skorzystanie z toalet i dać czas na rozprostowanie
kości. 

Po filmie poprowadź krótką dyskusję na temat filmu (jak
przedstawiał on rodziny?; jakie dobre rzeczy bohaterowie
zrobili wspólnie?; czego się nauczyli?).

 Dla Rad



6

ComiesięCzne tematy

Grudzień 8-9
Rodzina, która modli się razem trwa razem, dlatego chcemy
nauczyć się modlić jako rodzina.

Styczeń 10-11
Radością wszystkich rodziców jest nauczenie dzieci sztuki życia,
dlatego jako rodzice chcemy być pierwszymi wychowawcami
naszych pociech.

Luty 12-13
Ponieważ miłość jest pełna nadziei, gdy jest przekazywana, nasza
rodzina chce promować życiodajnego ducha chrześcijaństwa.  

Marzec 14-15
Bóg jest Panem miłosierdzia, dlatego chcemy pomóc leczyć nasze
rodzinne zranienia i zachęcać do przebaczania naszych pociech.

Kwiecień 16-17
Nasze dzieci mogą być powołane do małżeństwa i rodzicielstwa,
dlatego chcemy pomóc im odkrywać powołanie do życia
rodzinnego. 
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Maj
Na początku stworzenia Bóg dał nam przykazanie pracy,

dlatego chcemy harmonizować życie zawodowe 
i rodzinne.

Czerwiec
Rodzina jest podmiotem Nowej Ewangelizacji, dlatego chcemy

dzielić się naszą wiarą z innymi rodzinami.  

Lipiec
Bóg jest Ojcem sierot i wdów, dlatego chcemy dotrzeć

do wszystkich tych, którzy są samotni i opuszczeni.

Sierpień
Nikt nie powinien czuć się odosobniony, dlatego pamiętaj, 

że parafia jest rodziną rodzin.

Wrzesień
Rodzina jest fundamentem społeczeństwa, dlatego chcemy, aby

nasza rodzina wypełniała swoje powołanie do 
budowy dobra wspólnego. 

Październik
Pan jest Bogiem naszych przodków, dlatego chcemy

wzmocnić relacje pomiędzy pokoleniami 
w naszej rodzinie. 

Listopad
Bóg odpoczął siódmego dnia, dlatego chcemy

świętować niedzielę jako rodzina.

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27

30-31

28-29



Jest jakaś niezwykła moc we wspólnej rodzinnej modlitwie. Jezus
przypomina nam, że gdzie dwóch lub trzech gromadzi się wspólnie w
jego imię, tam On jest pośród nich (Mt 18, 20). Co więcej, Jezus objawia
nam także, że gdy modlimy się z naszymi dziećmi, ich Aniołowie
Stróżowie zawsze wpatrują się w oblicze Ojca (por. Mt 18, 10). Gdy
zatem rodzina modli się razem, ocean łaski przychodzi na świat.

Modlitwa powinna się stać regularnym zwyczajem w codziennym
życiu naszych rodzin. Jest ona bardzo bogata: dziękczynienie,
wysławianie Boga, prośba o przebaczenie, proszenie w potrzebach
innych, inwokacja. Modlitwa rodziny to modlitwa dziecka za jego
dziadków, modlitwa wdowy za jej małżonka, modlitwa ojca i matki za
ich dzieci, modlitwa siostry za jej rodzeństwo i wujka za jego
siostrzeńców i bratanice. Nawet gdy dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice
i dziadkowie są daleko, mogą się nadal za siebie modlić. „Trzeba, ażeby
w modlitwie wszyscy byli obecni - i ci, którzy żyją, i ci którzy już odeszli,
i ci także którzy mają przyjść na świat. Rodziny powinny modlić się za
wszystkich ich członków” (Św. Jan Paweł II, List do rodzin).

Specjalny Projekt Bożonarodzeniowy

Uczyń obecnym cud narodzin Chrystusa do twojego domu poprzez
przygotowanie szopki. W gronie rodzinnym zaprojektujcie i wykonajcie
szopkę betlejemską. Podczas Adwentu pozwól członkom rodziny
umieszczać różne figurki przy żłobie i rozmyślajcie nad znaczeniem
tego skromnego miejsca, w którym Bóg stał się człowiekiem.

Ważnym sposobem przeżywania Adwentu jest udział w Roratach.

Grudzień
Rodzina, która modli się razem, trzyma się
razem, dlatego chcemy nauczyć się 
modlić jako rodzina. 

Psalm miesiąca  (Psalm 84)
Odmawiaj ten psalm w każdą niedzielę miesiąca w miejscu modlitwy rodzinnej.

Jak miłe są przybytki Twoje,
Panie Zastępów!
Dusza moja pragnie i tęskni
do przedsieni Pańskich.
Moje serce i ciało radośnie wołają
do Boga żywego.
Nawet wróbel dom sobie 
znajduje i jaskółka gniazdo,

gdzie złoży swe pisklęta:
przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów,
mój Królu i mój Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim,
Panie, nieustannie Cię wychwalają.

W ostatnią niedzielę miesiąca porozmawiajcie w gronie
rodzinnym, który wers był dla każdego z was

najważniejszy.

Dla ro dz in

Projekt modlitewny

Wspólna modlitwa w gronie rodzinnym to
znakomity sposób na doświadczenie obecności
Boga w naszym codziennym życiu. Podczas gdy
istnieje wiele sposobów modlitwy, traktowanie
Pisma Świętego jako centrum rodzinnego czasu
modlitwy może być owocne i pouczające dla
każdego. 

• Umieść Biblię w miejscu rodzinnej
modlitwy.

• Zgromadźcie się wspólnie i zacznijcie od
modlitwy do Ducha Świętego, prosząc o
przewodnictwo oraz zrozumienie Bożego
Słowa.

• Przeczytajcie głośno niedzielną Ewangelię.
• Ojciec lub matka powinni powiedzieć coś o

tym fragmencie.
• Zakończcie modlitwą dziękczynną za dar

Boże Słowo Życia.
• Kulminacyjnym punktem tego okresu jest

przygotowanie do wieczerzy wigilijnej i do
udziału w Pasterce.

Wprowadź śpiew do swojego domu

Witaj Święta i Poczęta Niepokalanie lub śpiew
Godzinek.
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Medytacja poświęcona tematowi z tego miesiąca znajduje
się w części z medytacjami.
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Przed pokazem filmu poproś
zaproszone rodziny, by wspólnie
obejrzały zdjęcia swoich szopek.

Obchody Bożego Narodzenia

Najlepszym sposobem, by obchodzić narodziny Zbawiciela, radosne przeżycie Adwentu jako czasu oczekiwania.

Twoja Rada może również w okresie Bożonarodzeniowym pomóc potrzebującym najmłodszym: Projekt Wspólnego
Wolontariatu - „Baby Shower dla życia”

Zaproś rodziny do uczestnictwa w twoim projekcie „Baby Shower dla życia”, by
zebrać fundusze oraz zaopatrzenie dla miejscowych organizacji wspierających
matki oczekujące potomstwa oraz kobiet, które niedawno zostały matkami
oraz ich potrzebujących dzieci.

• Zapytaj członków Rady czy nie mają starej kołyski w dobrym stanie lub
nieużywanego już przenośnego kojca. Uzyskaj zgodę proboszcza by
umieścić go w stosownym miejscu w kościele.

• Poproś proboszcza by zamieścił w ogłoszeniach informację o inicjatywie
lub uzyskaj zgodę, by takie ogłoszenie przed lub po Mszy mógł
przekazać funkcjonariusz Rady. Zwróć się również z prośbą, by
ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie parafialnym. Zaproś w
nim parafian do ofiarowania nowych lub używanych ubrań i akcesoriów
zarówno dla dzieci, jak i kobiet w ciąży, a także pieluch, butelek, mleka
modyfikowanego itp.

• Wskazówka: umieść w pojemniku na zbiórkę trochę ładnych rzeczy dla
mam i dzieci, tak aby ludzie mogli się zorientować jakiego rodzaju

przedmioty są potrzebne. Umieść tabliczkę
na pojemniku, tak by ci, którzy nie słyszeli
ogłoszenia, wiedzieli jakie jest jego
przeznaczenie.

Skorzystaj z pomocy wolontariuszy
pochodzących z rodzin przy zbiórce
przedmiotów po Mszach w każdą niedzielę.

Grudzień

Wydarz en ie  d la  c a łe j  Rady

Wieczór filmowy



Wychowywać to znaczy uczyć prawdziwej sztuki życia,
sztuki człowieczeństwa. To nowe narodziny nie tylko do
życia, ale do życia osobowego. Dziecko jest wezwane do
czegoś więcej niż realizacja samego siebie w oderwaniu od
innych. Będzie to urzeczywistniać dzięki relacjom
międzyosobowym. Wychowywać to pomagać dziecku być
dobrym synem lub córką, dobrym bratem lub siostrą,
dobrym przyjacielem, studentem, by wreszcie stać się
dobrym mężem lub żoną, matką lub ojcem, lub też dobrym
księdzem lub zakonnicą.

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. My
zaś – całe społeczeństwo, szkoła, parafia i inne rodziny –
jesteśmy wezwani do współpracy przy realizacji tej wielkiej
misji.

„Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z
nim” (Łk 1, 66). W Nazarecie Jezus wzrastał i czynił postępy
„w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2,52).

Projekt rodzinny

Zaproś rodziny przyjaciół twoich dzieci do wspólnej
pielgrzymki do jakiegoś sanktuarium. Pielgrzymka to
podróż osoby lub grupy osób do miejsca świętego by
dziękować, prosić Boga o łaski, tak, by w efekcie lepiej Go
poznać i ukochać. Podczas pielgrzymowania nie zapomnij
o:

• modlitwie za rodzinę, by przez to wydarzenie zbliżyła się
do Boga

• rozmowie o tym jak ważnym jest pielgrzymowanie dla
wzrostu wiary każdego z pielgrzymów

• odkrywaniu jak doświadczane cierpienie pomaga
pielgrzymowi poznawać Boga

• wyjaśnij jaki jest sens duchowy Wizyty Duszpasterskiej,
pomódlcie się za Księdza, który odwiedzi Wasz dom w
tym roku.

Wprowadź śpiew do swojego domu

Jezu, wspomnij na mnie (kanon Taize)

Jezu, wspomnij na mnie, 
gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

Styczeń
Radością wszystkich rodziców jest
nauczenie ich dzieci sztuki życia, dlatego
jako rodzice chcemy być pierwszymi
wychowawcami naszych pociech.

Psalm miesiąca (Psalm 78)
Odmawiaj ten psalm w każdą niedzielę miesiąca w miejscu modlitwy rodzinnej. 

Słuchaj, mój ludu, nauki mojej;
nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.
Do przypowieści otworzę me usta,
wyjawię tajemnice zamierzchłego wieku.
Cośmy słyszeli i cośmy poznali,
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
tego nie ukryjemy przed ich synami.
Opowiemy przyszłemu potomstwu
chwałę Pana i Jego potęgę,
i cuda, których dokonał.
Albowiem nadał On w Jakubie przykazania
i ustanowił Prawo w Izraelu,

aby to, co zlecił naszym ojcom,
podawali swym synom,
aby to poznało przyszłe pokolenie,
synowie, co się narodzą,
że mają pokładać nadzieję w Bogu
i nie zapominać dzieł Boga,
lecz strzec Jego poleceń.

W ostatnią niedzielę miesiąca porozmawiajcie w gronie
rodzinnym, który wers był dla każdego z was

najważniejszy.

Dla ro dz in
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Medytacja poświęcona tematowi z tego miesiąca
znajduje się w części z medytacjami.
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Przed pokazem filmu zaproś rodziny do
podzielenia się doświadczeniem
pielgrzymowania do sanktuariów.

Projekt Wspólnego Wolontariatu

Styczeń

Wydarz en ie  d la  c a łe j  Rady

Wieczór filmowy



12

W dzieciach widzimy owoc naszego życia. Ale nasze
powołanie do płodności jest szersze. Nawet gdy nie możemy
mieć dzieci, jesteśmy wezwani do tego, by nasza miłość
owocowała w pracy, podczas odpoczynku, w życiu
rodzinnym, adoracji i misji. Wszystko jest wzywane do
dawania nowego życia w innych i do głoszenia wielkiej
nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Innym
wyjątkowym przejawem płodności są powołania kapłańskie 
i zakonne. Wszyscy, niezależnie od naszego życiowego stanu,
jesteśmy powołani do duchowego rodzicielstwa.

Wprowadź śpiew do swojego domu

Magnificat

Wielbi dusza moja Pana

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 
wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego 
imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, 
którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu,

a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami,

a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego 
potomstwu na wieki.

Projekt rodzinny

By wspólnie świętować życiodajnego ducha twojej
rodziny, przygotuj pokaz slajdów ilustrujący sposoby, w
jakie objawia się jej płodność. W prezentacji umieść
zdjęcia: 

• Rodziców w okresie poznawania się i
narzeczeństwa

• Uroczystości weselnych rodziców
• Narodzin każdego dziecka
• Z celebracji sakramentów każdego

dziecka
• Przyjaciół, działań charytatywnych, 

chwil radości
• Powołań w rodzinie

Luty
Ponieważ mil/ość jest pel/na nadziei,
gdy jest przekazywana, nasza 
rodzina chce promować życiodajnego
ducha chrześcijaństwa.

Dla ro dz in

Psalm miesiąca  (Psalm 139)
Odmawiaj ten psalm w każdą niedzielę miesiąca w
miejscu modlitwy rodzinnej. 

Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.
Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza,
zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.
Gdzież się oddalę przed Twoim duchem?
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?

W ostatnią niedzielę miesiąca
porozmawiajcie w gronie rodzinnym, który wers 

był dla każdego z was najważniejszy.

Medytacja poświęcona tematowi z tego miesiąca 
znajduje się w części z medytacjami.
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Przed pokazem filmu zachęć rodziny do wspólnego
obejrzenia pokazu slajdów rodzinnych.

Projekt Wspólnego Wolontariatu 

Wydarz en ie  d la  c a łe j  Rady

Wieczór Filmowy Luty 



Rodzina jest naszą pierwszą szkołą przebaczenia. Ona przygotowuje
nas do rozumienia tego, czym jest boskie przebaczenie. „Bóg zaś
okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas,
gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8). Być chrześcijaninem oznacza
spotkać Chrystusa i otrzymać jego przebaczenie. Jako katolicy najpierw
otrzymujemy to przebaczenie w dniu naszego chrztu a odnawiamy je
poprzez skarb sakramentu pojednania.

Przebaczenie rozpoczyna się od tych, którzy są blisko
nas: współmałżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwa,
sąsiadów, współpracowników i przyjaciół. Rany
zadane przez naszych ukochanych są zazwyczaj
najbardziej dotkliwe, ale miłość małżonków i
rodziców ma moc uleczania tych zranień. W
przebaczeniu jest coś boskiego, to najdoskonalszy
dar. Gdy komuś przebaczamy, dajemy tej osobie
szansę nowego początku w relacji z nami.

Projekt rodzinny

Idźcie całą rodziną na rekolekcje i do spowiedzi a
potem świętujcie jedząc wspólnie coś specjalnego
(posiłek lub deser) by uczcić nowy początek w
waszej rodzinie. Spowiedź nie jest czymś, czego
należy się bać. W czasie, gdy czekamy w kolejce
odczuwanie wstydu jest czymś naturalnym, jednak
po otrzymaniu sakramentu człowiek wychodzi
wolny, piękny, szczęśliwy i z uczuciem wybaczenia.

Zjedzcie wspólny „Posiłek przebaczenia” razem z
twoim współmałżonkiem (bez dzieci), podczas
którego możecie zapoczątkować w waszej relacji
coś nowego. W czasie posiłku poproście jedno
drugiego o przebaczenie drobnych przykrości, które
często nie pozwalają parze przeżywać pełni
małżeńskiej relacji.

Tu także staramy się przygotować wspólnie koszyk
do święcenia pokarmów i potem uroczyste
śniadanie wielkanocne.

Wprowadź śpiew do swojego domu

Marzec
Bóg jest Panem mil/osierdzia, dlatego 
chcemy pomóc leczyć nasze rodzinne
zranienia i zachęcać do przebaczania.

Psalm miesiąca (Psalm 51)

Odmawiaj ten psalm w każdą niedzielę miesiąca w miejscu
modlitwy rodzinnej.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie
swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu
mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed
Tobą, tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i
prawym w swoim osądzie.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka.
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, któreś skruszył!

W ostatnią niedzielę miesiąca porozmawiajcie w gronie

rodzinnym, który wers był dla każdego z was najważniejszy.

Dla ro dz in
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Medytacja poświęcona tematowi z tego miesiąca
znajduje się w części z medytacjami.
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Wydarz en ie  d la  c a łe j  Rady

Przed pokazem filmu zaproś rodziny do
podzielenia się ich doświadczeniem
wspólnego przeżywania spowiedzi.

Projekt wspólnego wolontariatu: Żywność dla Rodzin 

Zaproś rodziny do udziału w twojej zbiórce Żywność dla Rodzin.
Skontaktuj się z bankiem żywności lub jadłodajnią dla ubogich by
dowiedzieć się jakie są ich potrzeby i by upewnić się, że będą w
stanie przyjąć żywność.

Uzyskaj pozwolenia (bądź od odpowiedniego właściciela, władz
czy też twojego proboszcza) by zorganizować akcję w
najbliższym sklepie lub przy kościele. Weź również pod uwagę
możliwość zbiórki żywności na comiesięcznych Wieczorach
Filmowych. 

Rozwieś na terenie swojej parafii, wspólnoty oraz w sklepach
plakaty/ ulotki promujące wydarzenie. Poproś sklepy o puste
kartony, które mogłyby zostać użyte do zbiórki żywności. Jeśli
organizujesz wydarzenie w swojej parafii, w niedzielę
poprzedzającą zbiórkę rozdaj ulotki oraz poproś proboszcza, by
poinformował parafię o zbliżającej się akcji. Poproś również, aby
w gazetce parafialnej ukazała się zachęta dla parafian do
przynoszeniu żywności do parafii w kolejną niedzielę. Skorzystaj z
pomocy wolontariuszy rodzinnych w dniu zbiórki oraz podczas
dostarczania żywności.

Marzec
Wieczór filmowy” 



Zrozumienie natury ofiarnej miłości, do której jesteśmy wezwani w
naszych relacjach, może być trudne, zwłaszcza dla nastolatków i
młodych dorosłych dopiero stających wobec wyzwań tego okresu ich
życia.

Miłość romantyczna – taka jak przy pierwszym młodzieńczym
zauroczeniu – jest obrazem miłości w jej stadium emocjonalnym.
Może być przelotna i zmienna, ale może również ewoluować w
kierunku istotnego składnika miłości, tj. przyjaźni. W tej późniejszej
fazie, każda osoba chce tego, co najlepsze dla drugiego i samej siebie
w nadziei na zjednoczenie. Na tym etapie powinna pojawić się
świadomość tego jak ważną w relacji przedmałżeńskiej jest
wstrzemięźliwość. Przejść w relacji od „ja” do „my” jest często
decydującym krokiem na drodze do miłości narzeczeńskiej lub
małżeństwa. To oddanie siebie i osobiste zaangażowanie stanowią
podstawę dla miłości małżeńskiej i dla zapoczątkowania rodziny.

Wspieranie innych w zrozumieniu i kierowaniu tymi najwznioślejszymi
uczuciami może być jednocześnie jednymi z największych wyzwań i
darów, przed jakimi staje rodzina.

Projekt rodzinny

Zaplanujcie specjalny wspólny posiłek i
porozmawiajcie ze swoimi dziećmi o waszej
pierwszej randce.  

• Opowiedzcie im dlaczego zwróciliście na
siebie uwagę.

• Opiszcie gdzie byliście na pierwszej randce.
• Porozmawiajcie o tym, jak ta pierwotna

fascynacja zmieniła się w głębszą przyjaźń, a
potem w prawdziwą miłość.

Następnie opowiedzcie dzieciom o swoim
małżeństwie, ślubie, przestawieniu się z
funkcjonowania w pojedynkę na życie wspólne, o
byciu rodzicami i zmianach, jakie nadeszły wraz z
pojawieniem się dzieci oraz o tym, jak dawaliście
sobie radę w czasie kryzysów i jak świętowaliście
dobre momenty. Potem obejrzyjcie stare zdjęcia i
ułóżcie razem pokaz slajdów dokumentujący wasz
związek od pierwszego spotkania aż do dnia
dzisiejszego.

Wprowadź śpiew do swojego domu

Regina Caeli

Regina caeli, laetare, alleluia. 
Quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia.

(Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Albowiem Ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja,

Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.)

Użyj tego śpiewu w okresie wielkanocnym.

Kwiecień
Nasze dzieci mogą zostać wezwane do
bycia mal/żonkami i rodzicami, dlatego
chcemy im pomóc odkryć powol/anie do
życia rodzinnego.

Psalm miesiąca  (Psalm 16) 
Odmawiaj ten psalm w każdą niedzielę miesiąca w miejscu modlitwy rodzinnej.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
mówię Panu: „Tyś jest Panem moim;
nie ma dla mnie dobra poza Tobą”.
Ku świętym, którzy są na Jego ziemi,
wzbudził On we mnie miłość przedziwną!
Ci, którzy idą za obcymi [bogami],
pomnażają swoje boleści.
Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich,
imion ich nie wymawiam swoimi wargami.
Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.
Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały
i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,

bo nawet nocami upomina mnie serce.
Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.
Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
Ukażesz mi ścieżkę życia,
pełnię radości u Ciebie,
rozkosze na wieki po Twojej prawicy.

W ostatnią niedzielę miesiąca porozmawiajcie w gronie
rodzinnym, który wers był dla każdego z was

najważniejszy.

Dla ro dz in
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Medytacja poświęcona tematowi z tego miesiąca znajduje
się w części z medytacjami.



Projekt Wspólnego Wolontariatu – Odnowienie przysięgi małżeńskiej 

Rodziny są podstawą, na której opierają się Rycerze Kolumba, a przysięga małżeńska składana przez kochających się mężczyznę i
kobietę jest fundamentem każdej rodziny. Mając to na uwadze pomyśl o zorganizowaniu ceremonii odnowienia przysięgi
małżeńskiej, by dać parom szansę przypomnienia sobie o łączącym ich świętym wzajemnym zobowiązaniu oraz o ich miejscu w
Bożym planie.

Poproś kapelana Rady o pomoc w zaplanowaniu programu odnowienia przysięgi małżeńskiej dla twojej Rady lub być może dla
całej parafii. Odnowienie przysięgi małżeńskiej może być dokonane w czasie Mszy Świętej lub nabożeństwa. Rady i parafie mogą
również rozważyć sponsorowanie corocznie lub dwa razy w roku rekolekcji dla par małżeńskich.

Kwiecień

Kwiet n io we wydarz en ie  d la  c a łe j  Rady

Wieczór filmowy

Przed pokazem filmu zaproś rodziny
do podzielenia się prezentacjami
poświęconymi okresowi zalotów i
małżeństwa rodziców.
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Poprzez pracę rodzice zaspokajają potrzeby swoje i swoich dzieci.
Spełniają swoje role opiekunów i żywicieli. Konieczność pracy ogranicza
czas, który można spędzić w gronie rodzinnym. Dla rodziców jest jednak
szansą do dania przykładu poświęcania się dla dobra rodziny oraz
konieczności współpracy z innymi by pracę wykonać.

Dzieci mogą się również uczyć pracy poprzez wypełnianie prostych
obowiązków domowych – karmienie zwierząt, wynoszenie śmieci,
zmywanie naczyń itp. Uczą się odpowiedzialności za własne działania,
bycia częścią zespołu, a także satysfakcji płynącej z dobrze wykonanej
pracy.

Projekt rodzinny

Rozwiń pracę zespołową wśród członków twojej rodziny poprzez
wspólne zaangażowanie na rzecz potrzeb w twojej parafii lub
wspólnocie. Uporządkujcie lub stwórzcie klomb przed figurą Maryi
albo zaplanujcie wspólną modlitwę Litanią do NMP przy Jej figurce
lub krzyżu. 

Wprowadź śpiew do swojego domu

Była cicha i piękna jak wiosna

1. Była cicha i piękna jak wiosna,

żyła prosto, zwyczajnie, jak my.

Ona Boga na świat nam przyniosła

i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.

Ref. Matka, która wszystko rozumie,

sercem ogarnia każdego z nas.

Matka zobaczyć dobro w nas umie,

Ona jest z nami w każdy czas.

2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,

by niepokój zwyciężyć i zło.

Trzeba ciepła, co życie ozłoci,

trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go,

tak jak Ona.

Maj
Na początku stworzenia Bóg da l/
nam przykazanie pracy, dlatego 
chcemy zharmonizować życie 
zawodowe z rodzinnym. 

Psalm miesiąca (Psalm 127)
Odmawiaj ten psalm w każdą niedzielę miesiąca w miejscu modlitwy rodzinnej.

Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie.
Daremnym jest dla was
wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna -
dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; 
tyle daje On i we śnie tym, których miłuje.
Oto synowie są darem Pana,
a owoc łona nagrodą.

Jak strzały w ręku wojownika,
tak synowie za młodu zrodzeni.
Szczęśliwy mąż,
który napełnił
nimi swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał
z nieprzyjaciółmi w bramie.

W ostatnią niedzielę miesiąca porozmawiajcie w gronie
rodzinnym, który wers był dla każdego 

z was najważniejszy.

Dla ro dz in
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Medytacja poświęcona tematowi z tego miesiąca
znajduje się w części z medytacjami.
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Przed projekcją filmu zachęć rodziny do podzielenia
się zdjęciami z pierwszych Komunii św.

Projekt wspólnego wolontariatu – Wiosenne sprzątanie parafii np. przed I Komunią św. 

Tak jak pojedyncze osoby tworzą rodzinę, tak rodziny tworzą parafię. Wesprzyj swoją
parafialną wspólnotę poprzez zachęcenie rodzin do pomocy w sprzątaniu parafii. 
Skontaktuj się z proboszczem, by dowiedzieć się co jest do zrobienia w obszarach:

• zamiatania kościoła i budynków parafialnych
• pomalowania wewnętrznych ścian
• prostych napraw dachu
• architektury krajobrazu i sadzenia roślin
• pomalowania ścian zewnętrznych
• innych mniejszych napraw

Gdy prace zostaną wykonane, zgromadź wszystkich na
posiłku. 

Maj

Wydarz en ie  d la  c a łe j  Rady

Wieczór filmowy



Każdy katolik powołany jest do świętości i każdy wezwany jest do
odzwierciedlania jej we własnym życiu, bez względu na to czy jest
księdzem, zakonnikiem lub zakonnicą, mężem czy żoną, ojcem,
matką, pracownikiem czy pracodawcą, konsumentem, sąsiadem,
parafianinem czy obywatelem.

Święci znakomicie ukazali na przestrzeni wieków, że świętość życia
prowadzi w sposób konieczny do codziennego dawania świadectwa.
To świadectwo jest podstawowym sposobem ewangelizacji w
naszych czasach. 

Najlepszym sposobem ewangelizacji świata, który często wydaje się
niechętny wobec Dobrej Nowiny, jest przeżywanie naszego życia jako
pobożna katolicka rodzina, oddana sobie nawzajem i pomagająca
potrzebującym.

Projekt rodzinny

Przygotujcie w domu pojemnik na karteczki z
zapisanymi na nich pomysłami na małe
poświęcenia/ofiary. Codziennie każdy z członków
rodziny losuje jedną z nich i oferuje pomoc
krewnemu lub przyjacielowi w potrzebie. Na koniec
miesiąca każdy członek rodziny napisze list (lub mail)
do osoby, dla której podjął poświęcenie, informując,
że w tym miesiącu o niej pamiętał oraz że rodzina
ofiarowała za nią swoje wyrzeczenia. 

Wprowadź śpiew do swojego domu

Laudate Omnes Gentes (kanon Taize)

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

(Chwalcie wszystkie narody, chwalcie Pana)

czerwiec
Rodzina jest podmiotem Nowej
Ewangelizacji, dlatego chcemy
dzielić się naszą wiarą z innymi
rodzinami. 

Psalm miesiąca (Psalm 148)
Odmawiaj ten psalm w każdą niedzielę miesiąca w ramach
modlitwy rodzinnej. 

Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach!
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!
Chwalcie Go, słońce i księżycu,
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.
Chwalcie Go, nieba najwyższe
i wody, co są ponad niebem:
niech imię Pana wychwalają,
On bowiem nakazał i zostały stworzone,
utwierdził je na zawsze, na wieki;
nadał im prawo, które nie przeminie.
Chwalcie Pana z ziemi,
potwory i wszystkie morskie głębiny,
ogniu i gradzie, śniegu i mgło,

gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo,
góry i wszelkie pagórki,
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
dzikie zwierzęta i bydło wszelakie,
to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate,
królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,
młodzieńcy, a także dziewice,
starcy wraz z młodzieżą
niech imię Pana wychwalają,
bo tylko Jego imię jest wzniosłe,
majestat Jego góruje nad ziemią i niebem
i pomnaża moc swojego ludu.
Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych,
synów Izraela - ludu, który Mu jest bliski.
Chwalcie Pana!

W ostatnią niedzielę miesiąca porozmawiajcie w gronie
rodzinnym, który wers był dla każdego z was najważniejszy.

Dla ro dz in
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Medytacja poświęcona tematowi z tego miesiąca
znajduje się w części z medytacjami.



21

Przed projekcją filmu zachęć rodziny do podzielenia
się listami na temat wyrzeczeń/ofiar podjętych z myślą
o krewnych lub potrzebujących.

Projekt Wspólnego Wolontariatu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej lub sąsiada

czerwiec

Wydarz en ie  d la  c a łe j  Rady

Wieczór filmowy



Bóg troszczy się o nas; jest naszym obrońcą. W sposób szczególny
jest „Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem” (Ps 68). W świecie
starożytnym sieroty i wdowy były najsłabszymi elementami
społeczeństwa. Bez rodziców i mężów, którzy by się o nie zatroszczyli,
były bezbronne.

Bóg troszczy się o nas wysyłając nam Jezusa Chrystusa, swojego
jedynego Syna. Jak Dobry Samarytanin, Jezus był szczególnie blisko
chorych, głodnych, samotnych i ubogich. W ten sposób daje nam
odpowiedź na pytanie Kaina: „Czyż jestem stróżem brata mego?” (Rdz
4, 9). Każdy człowiek jest „stróżem swego brata”. Bóg powierzył nas
jednych drugim.

Projekt rodzinny

Jak Dobry Samarytanin, jesteśmy wezwani do praktykowania
uczynków miłosierdzia względem ciała: karmienia głodnych, pojenia
spragnionych, odziewania nagich, dawania schronienia bezdomnym,
odwiedzania chorych i będących w więzieniu, grzebania umarłych.

Poświęć swój czas, talenty i pieniądze by pomóc biednym, samotnym i
będącym w potrzebie.

Pomyśl o osobie, rodzinie, krewnym, przyjacielu lub
sąsiedzie, którzy mogą być osamotnieni,
potrzebujący albo nowi w parafii lub szkole. Zaproś
ich na obiad do twojego domu. 

Wprowadź śpiew do swojego domu

Ubi Caritas (kanon Taize)

Ubi caritas et amor,

Ubi caritas,

Deus ibi est.

Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz 
Boga żywego.

Lipiec
Bóg jest Ojcem sierot i wdów, dlatego
chcemy dotrzeć do wszystkich tych,
którzy są samotni i opuszczeni. 

Czytanie miesiąca (Księga Izajasza 58)
Przeczytaj to Czytanie w każdą niedzielę miesiąca w ramach modlitwy rodzinnej.

Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w
którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza
swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w
popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem
miłym Panu?

Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się
rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy
jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie
wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i
biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy
zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego

współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło
wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło
nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a
chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem
będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz
krzyczał o pomoc, odpowie: Oto jestem!

W ostatnią niedzielę miesiąca porozmawiajcie w gronie
rodzinnym, który wers był dla każdego z was

najważniejszy.

Dla ro dz in
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Medytacja poświęcona tematowi z tego miesiąca
znajduje się w części z medytacjami.
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Przed projekcją filmu zachęć rodziny do podzielenia
się doświadczeniem wspólnego posiłku z kimś
osamotnionym lub potrzebującym.  

Projekt Wspólnego Wolontariatu 

Lipiec

Wydarz en ie  d la  c a łe j  Rady

Wieczór filmowy



Tak jak jesteśmy powołani do bycia wiernymi katolikami, tak również
jesteśmy wezwani do bycia dobrymi obywatelami. Wiara czyni nas lepszymi
obywatelami i nasze społeczeństwo jest lepszym miejscem do życia dzięki
miłości i trosce okazywanej naszym sąsiadom.

Powinniśmy pokazać światu, że właśnie miłość motywuje nas do
pomagania i ochrony biednych, wdów, sierot, niepełnosprawnych
intelektualnie, zmarzniętych i głodnych. I jest to ta sama miłość, dzięki której
troszczymy się o rodziny i osoby potrzebujące. Motywacją naszego działania
na rzecz innych jest wezwanie Pana do miłości bliźniego. Wspomnijmy
poświęcenie i wielkoduszność Św. Józefa, jako wiernego i kochającego
strażnika i opiekuna Świętej Rodziny.

Miesiąc sierpień to miesiąc abstynencji od napojów alkoholowych. Jest to
forma solidarności z tymi, którzy przeżywają problemy związane z
nadużywaniem alkoholu. Należy podjąć modlitwę w tej intencji.

Sierpień to także wspomnienie wielkich rocznic:
Bitwa Warszawska,

Powstanie Warszawskie,
Powstanie „Solidarności”.

Potrzeba modlitwy za ojczyznę.

Można zorganizować ognisko lub grilla połączonego ze śpiewem pieśni
patriotycznych.

Projekt rodzinny
Bóg wzywa nas, abyśmy byli dobrymi obywatelami i służyli naszym
wspólnotom. Porozmawiaj ze swoją rodziną o osobach służących waszej
społeczności, np. policjantach, strażakach, pełniących funkcje publiczne,
żołnierzach służących w siłach zbrojnych lub podobnych służbach.
Zaangażujcie się w pracę lokalnych organizacji charytatywnych
wysyłających paczki i listy do żołnierzy służących za granicą. Odwiedźcie

weteranów, emerytowanych żołnierzy, strażaków,
policjantów, by pokazać im waszą wdzięczność za ich
służbę albo poszukaj kogoś z innej rodziny lub
kogoś, kto może jest samotny i zaproś go do bycia
razem z twoją rodziną na Mszy Świętej, spotkaniu
towarzyskim lub w uczestniczenia w jakimś innym
wydarzeniu. „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w
imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

Wprowadź śpiew do swojego domu

Magnificat

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie

pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego

imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi,

którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego
potomstwu na wieki.

Sierpień
Nikt nie powinien czuć się odosobniony,
dlatego pamiętaj, że parafia jest rodziną
rodzin.

Psalm miesiąca (Psalm 8)
Odmawiaj ten psalm w każdą niedzielę miesiąca w ramach modlitwy rodzinnej.

O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci
chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby
poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i
gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o
nim pamiętasz, i czym - syn człowieczy, że się nim
zajmujesz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś
wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a
nadto i polne stada,
ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co
szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

W ostatnią niedzielę miesiąca porozmawiajcie w gronie
rodzinnym, który wers był dla każdego z was

najważniejszy.

Dla ro dz in  
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Medytacja poświęcona tematowi z tego miesiąca
znajduje się w części z medytacjami.



Przed projekcją filmu zaproś rodziny
do podzielenia się swoimi
doświadczeniami z innymi członkami
parafii.

Projekt Wspólnego Wolontariatu – Łączyć Rodziny 

Zachęć Rycerzy i ich rodzin, aby wybrali Świętą Rodzinę jako ich ideał wspólnoty osób. Świętujcie wszystkie aspekty życia
rodzinnego, gdyż jest ona fundamentem społeczeństwa i ma kluczowe znaczenie dla Rycerzy Kolumba. Sposobem na to jest
współorganizowanie programów Rady umożliwiających rodzinom to, by radowały się ze spędzonego razem czasu, rozmów i
wspólnych aktywności. 

Oto propozycje:

• Zorganizuj rodzinny dzień skupienia, różaniec lub Mszę Świętą tak, by dzieci służyły jako ministranci, a inni członkowie
rodzin jako lektorzy.

• Zorganizuj piknik rodzinny z grillem i zabawami zespołowymi.
• Zorganizuj zawody sportowe dla rodzin.
• Zorganizuj imprezę rodzinną lub spotkanie towarzyskie i wspólne śpiewanie z młodszymi (np. dziećmi).
• Postaraj się wziąć udział w Pielgrzymce.

Sierpień

Wydarz en ie  d la  c a łe j  Rady

Wieczór filmowy

25



Bóg nie jest samotny. Jest komunią osób: Ojciec, Syn i Duch
Święty. I wiemy, że my, mężczyźni i kobiety jesteśmy stworzeni na
obraz i podobieństwo Boga. Znaczy to, że również zostaliśmy
powołani do budowania komunii osób.

Przez chrzest Bóg uczynił nas swymi dziećmi i włączył nas do
Kościoła. Kościół jest rodziną Boga. Wszyscy jesteśmy synami i
córkami Boga. Jesteśmy wezwani, aby budować komunię osób
poprzez dbanie o nasze wzajemne relacje, z których
najważniejszymi są te w naszej rodzinie. Kiedy staramy się, aby
nasze rodziny były obrazem komunii osób, która istnieje wewnątrz
Trójcy Świętej, naprawdę budujemy naszą rodzinę jako Kościół
domowy.

Projekt Rodzinny

Szukaj swego miejsca w grupach parafialnych. Zachęć do tego
samego swoje dzieci.

Rodzina jest fundamentem spol/eczeństwa,
dlatego chcemy, aby nasza rodzina
wypel/nia l/a swoje powol/anie do budowy
dobra wspólnego

Psalm miesiąca  (Psalm 23)
Odmawiaj ten psalm w każdą niedzielę miesiąca w ramach modlitwy rodzinnej.

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja łaska
są tym, co mnie pociesza.

Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

W ostatnią niedzielę miesiąca porozmawiajcie w gronie
rodzinnym, który wers był dla każdego z was

najważniejszy.

Dla ro dz in  

Wprowadź śpiew do swojego domu

Apel Jasnogórski

Maryjo, Królowo Polski,

jestem przy Tobie,

pamiętam, czuwam.

wrzeSień
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Medytacja poświęcona tematowi z tego miesiąca znajduje
się w części z medytacjami.



Projekt wspólnego wolontariatu np. na rzecz dzieci szkolnych. 

Wydarz en ie  d la  c a łe j  Rady

Wieczór filmowy
wrzeSień
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Nasza rodzina określa każdego i każdą z nas. Ponieważ nasi
rodzice, dziadkowie i pradziadkowie wybrali życie, jesteśmy tu
dzisiaj. Potraktuj ten miesiąc jako okazję do świętowania historii
swojej rodziny i dowiedz się więcej na jej temat, jednocześnie
dziękując za nią Bogu. 

Projekty rodzinne

Przygotowanie drzewa genealogicznego jest świetnym sposobem,
aby dowiedzieć się skąd jesteśmy i uczcić pamięć swoich przodków. 
W tym miesiącu znajdź czas, aby usiąść z rodziną do budowy drzewa
genealogicznego. Zobacz jak daleko możesz się cofnąć. Możesz
udekorować swoje drzewo kopiami starych zdjęć i przedmiotów
związanych z epoką. Podaruj trochę radości swoim dziadkom lub inny
krewnym, którzy nie mieszkają w pobliżu, lub żyją samotnie, wysyłając
im kartkę pocztową podpisaną przez całą rodzinę. Można również
wysłać im film z nagraniem twojej rodziny lub zadzwonić do nich, aby
wspólnie pomodlić się z nimi modlitwą różańcową. Poświęć czas, aby
regularnie odwiedzać groby zmarłych krewnych i modlić się za nich.
Postaraj się pokazać dzieciom groby krewnych.

Wprowadź śpiew do swojego domu

Wraz z rodziną śpiewaj z wdzięcznością przed
posiłkami.

Ubi Caritas (kanon Taize)

Ubi caritas et amor,

Ubi caritas,

Deus ibi est.

(Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.)

październiK
Pan jest Bogiem naszych przodków,
dlatego chcemy wzmocnić relacje 
pomiędzy pokoleniami w naszej rodzinie.

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
głoście dzieła Jego wśród narodów!
Śpiewajcie Mu i grajcie Mu,
rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda!
Szczyćcie się Jego świętym imieniem;
niech się weseli serce szukających Pana!
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze,
szukajcie zawsze Jego oblicza!
Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał,
o Jego znakach i sądach ust Jego,
potomstwo Abrahama, Jego słudzy,
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Jahwe, jest naszym Bogiem:

Jego wyroki obejmują świat cały.
Na wieki pamięta o swoim przymierzu,
obietnicę dał dla tysiąca pokoleń.
Zawarł je z Abrahamem
i przysięgę dał Izaakowi,
ustanowił dla Jakuba jako prawo,
dla Izraela jako wieczne przymierze,
mówiąc: „Dam tobie ziemię Kanaan
na waszą własność dziedziczną”.

W ostatnią niedzielę miesiąca porozmawiajcie w gronie
rodzinnym, który wers był dla każdego z was

najważniejszy.

Dla ro dz in

Psalm miesiąca  (Psalm 105)
Odmawiaj ten psalm w każdą niedzielę miesiąca w miejscu modlitwy rodzinnej. 
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Medytacje poświęcone tematowi z tego miesiąca
znajdują się w części broszury z medytacjami.
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Przed projekcją filmu należy umożliwić rodzinom
zaprezentowanie przygotowanych przez nich drzew
genealogicznych oraz porozmawianie o przodkach i
krewnych. Można podzielić się też tym, jaką wartość miało
dla nich wspólne spędzenie czasu przy realizacji projektu.

październiK

Wydarz en ie  d la  c a łe j  Rady

Wieczór filmowy

Projekt Wspólnego Wolontariatu – 
zbiórka pieniędzy i innych darów na misje.



Niedziela jest Dniem Pańskim (Dies Domini), w którym
wspominamy zmartwychwstanie i dziękujemy za dzieło
stworzenia, dar Ducha Świętego oraz radość naszej wiary.
Wszystko to dzieje się w rodzinie a zatem niedziela jest również
Dniem Rodziny. Cotygodniowe rodzinne celebrowanie świętości
tego dnia, umacnia nas w powołaniu do świętości.

Projekty Rodzinne 

Niedziela jest dniem wyjątkowym – dniem Zmartwychwstania i dniem
chrześcijan. Każdej niedzieli powraca Wielkanoc i świętujemy
Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem szatanem i śmiercią.
Spożywanie specjalnego rodzinnego posiłku to jeden ze sposobów
wspólnego świętowania i czczenia tego dnia. 

Niech każdy członek rodziny pomaga w uczynieniu tego posiłku
wyjątkowym poprzez:

• przygotowanie smacznego deseru 
• użycie odświętnych naczyń i obrusu
• zapalenie świec

Pomyśl również o zaplanowaniu na niedzielę nawiedzenia
Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji lub pobliskiej parafii, by
spędzić wspólnie czas na uwielbieniu Boga prawdziwie obecnego w
Eucharystii. Skorzystaj z Psalmu 128 jako przewodnika do medytacji
błogosławieństw, jakimi Bóg obdarzył twoją rodzinę.

Wprowadź śpiew do swojego domu

Laudate omnes gentes (kanon Taize)

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

(Chwalcie Pana wszystkie narody, Chwalcie Pana).

LiStopad
Bóg odpocząl/ siódmego dnia, 
dlatego chcemy świętować niedzielę
jako rodzina. 

Psalm miesiąca (Psalm 128)
Odmawiaj ten Psalm w każdą niedzielę miesiąca, w miejscu modlitwy rodzinnej.

Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,
który chodzi Jego drogami!
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.
Oto takie błogosławieństwo dla męża,

który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem
przez całe swe życie.
Oglądaj dzieci twoich synów.
Pokój nad Izraelem!

W ostatnią niedzielę miesiąca porozmawiajcie w gronie
rodzinnym, który wers był dla każdego z was

najważniejszy.

Dla ro dz in
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Medytacje poświęcone tematowi z tego miesiąca znajdują
się w części broszury z medytacjami.



Przed projekcją filmu należy dać rodzinom
możliwość podzielenia się tym jak spędziły
niedzielę i jakie to ma znaczenie dla nich
jako rodziny.

LiStopad

Wydarz en ie  d la  c a łe j  Rady

Wieczór Filmowy

Projekt Wspólnego Wolontariatu
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Materiały do comiesięcznych Adoracji 
Grudzień — Rodzina, która modli się razem trwa razem, 

dlatego chcemy nauczyć się modlić jako rodzina.

Modlitwa winna stać się zwyczajem zakorzenionym w codziennym życiu każdej rodziny. Modlitwa jest
dziękczynieniem, jest uwielbieniem Boga, jest przepraszaniem – i wreszcie jest prośbą, jest błaganiem. W każdej z tych postaci
modlitwa rodziny ma z całą pewnością bardzo wiele do powiedzenia Bogu.

Św. Jan Paweł II 
List do Rodzin, §10

Maryja jawi się zatem jako najdoskonalszy wzór osobistego uczestnictwa w Bożych tajemnicach. Ona wprowadza Kościół
w rozważania na temat świętych tajemnic i w udział w zbawczym dziele, poprzez zachęcanie wiernych, by pragnęli intymnej,
osobistej relacji z Chrystusem, aż po dar z własnego życia złożony dla zbawienia wszystkich. (…)  

Możemy dodać, że dla Ludu Bożego Maryja reprezentuje wzór każdego wyrażania osobistego życia modlitewnego. W
szczególności, uczy chrześcijan, jak zwracać się do Boga z prośbą o pomoc i wsparcie w różnych okolicznościach życia.

Jej macierzyńskie wstawiennictwo na weselu w Kanie i jej obecności w Wieczerniku u boku Apostołów, gdy modlili się w
oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy sugerują, że modlitwa błagalna jest niezbędną formą współpracy w promowaniu dzieła zbawienia w
świecie. Przez naśladowanie jej przykładu Kościół uczy się być śmiały w swych prośbach, cierpliwy w swoich błaganiach, a nade
wszystko, prosić o dar Ducha Świętego.

Św. Jan Paweł II 
Audiencja Generalna, 10 września 1997, §4-5

1. Kiedy w ciągu dnia są takie momenty, gdy mogę „na minutkę” spotkać się z Bogiem poprzez modlitwę,
prosząc np. o pomoc, lub po prostu dziękując Mu za Jego miłość i obecność? 

2. Podobnie jak rozmowa może budować relacje, różne rodzaje modlitwy są sposobem, by zbliżyć się do Boga.
Jaki rodzaj modlitwy czyni mnie świadomym bliskiej obecności Boga? 

3. W jaki sposób nasza rodzina doświadcza i jest kształtowana przez modlitwę każdego z jej członków? 

Styczeń — Radością wszystkich rodziców jest nauczenie ich dzieci sztuki życia, 
dlatego jako rodzice chcemy być pierwszymi wychowawcami naszych pociech.

Objawienie i właściwe urzeczywistnienie komunii kościelnej ma miejsce w rodzinie chrześcijańskiej, która również z
tego powodu może i powinna nazywać się „Kościołem domowym”.

Wszyscy członkowie rodziny, każdy wedle własnego daru, mają łaskę i odpowiedzialny obowiązek budowania dzień po
dniu komunii osób, tworząc z rodziny „szkołę bogatszego człowieczeństwa”. Dokonuje się to poprzez łaskę i miłość wobec
dzieci, wobec chorych i starszych; poprzez wzajemną codzienną służbę wszystkich; poprzez dzielenie się dobrami, radościami
i cierpieniami.

Podstawowym czynnikiem w budowaniu takiej komunii jest wymiana wychowawcza między rodzicami i dziećmi, w
której każdy daje i otrzymuje. Dzieci, poprzez miłość, szacunek, posłuszeństwo dla rodziców wnoszą swój szczególny i
niezastąpiony wkład w budowanie rodziny autentycznie ludzkiej i chrześcijańskiej. Zadanie to będzie ułatwione, jeśli rodzice
będą wykonywać swoją niezbywalną władzę jako prawdziwą i właściwą „służbę”, czyli posługę podporządkowaną dobru
ludzkiemu i chrześcijańskiemu dzieci, a w szczególności umożliwieniu im osiągnięcia prawdziwie odpowiedzialnej wolności,
oraz jeśli rodzice zachowają żywą świadomość „daru”, który stale otrzymują w dzieciach.

Św. Jan Paweł II 
Familiaris Consortio, §21
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1. Jakie są podobieństwa pomiędzy uczeniem się życia w rodzinie i uczeniem się życia w Kościele?

2. Jakie są różnice pomiędzy uczeniem się życia pozornego i uczeniem się życia w sposób głęboko ludzki?

3. Bóg nie tylko dał mi moje życie, ale także relacje rodzic-dziecko. W jaki sposób każdy z nas daje siebie i 
otrzymuje taki sam dar ze strony innych?

4. Jakie są niektóre z darów łaski i zakresów odpowiedzialności, które, moim zdaniem, mam, by przyczyniać 
się do tego, by nasza rodzina była bardziej chrześcijańską i bardziej ludzką?

Luty — Ponieważ miłość jest pełna nadziei, gdy jest przekazywana, 
nasza rodzina chce promować życiodajnego ducha chrześcijaństwa. 

Kogo dotyka miłość, ten zaczyna intuicyjnie pojmować, czym właściwie jest „życie”. Zaczyna przeczuwać, co znaczy
słowo nadziei, które napotkaliśmy w obrzędzie Chrztu: od wiary oczekuję „życia wiecznego” – prawdziwego życia, które
całkowicie i bez zagrożeń, w całej pełni, po prostu jest życiem. Jezus, który powiedział o sobie, że przyszedł na świat, abyśmy
mieli życie i mieli je w pełni, w obfitości, wyjaśnił nam także, co oznacza „życie”: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie,
jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3). Życia we właściwym znaczeniu nie
mamy dla siebie ani wyłącznie z samych siebie: jest ono relacją. Życie w swojej pełni jest relacją z Tym, który jest źródłem życia.
Jeśli pozostajemy w relacji z Tym, który nie umiera, który sam jest Życiem i Miłością, wówczas mamy życie. Wówczas „żyjemy”.

Papież Benedykt XVI
Spe Salvi, §7

1. W jaki sposób zmieniłoby się nasze życie rodzinne, gdyby nie było między nami miłości?

2. W jakich obszarach wiara i miłość Boga pokazały mi, co znaczyć kochać?

3. Dlaczego życie w relacji z Bogiem jest tak ważne, by naprawdę „żyć”?

Marzec — Bóg jest Panem miłosierdzia, dlatego chcemy pomóc leczyć 
nasze rodzinne zranienia i zachęcać do przebaczania.

Komunia rodzinna może być zachowana i doskonalona jedynie w wielkim duchu ofiary. Wymaga bowiem szlachetnej
gotowości każdego i wszystkich do zrozumienia, tolerancji, przebaczenia i pojednania. Każda rodzina zdaje sobie sprawę jak
napięcia i konflikty, egoizm, niezgoda gwałtownie uderzają w tę komunię, a niekiedy śmiertelnie ją ranią. Stąd wielorakie i
liczne formy rozbicia życia rodzinnego. Ale każda rodzina jest równocześnie zawsze powołana przez Boga pokoju do
radosnego i odnawiającego doświadczania „pojednania”, to jest do odbudowanej komunii i odnalezionej jedności.

Św. Jan Paweł II 
Familiaris Consortio, §21

1. Czy był taki jeden moment, gdy głęboko czułem przebaczenie i pojednanie z drugą osobą? W jaki sposób 
dowiedziałem się, że drugi człowiek mi wybaczył? 

2. Idąc do spowiedzi nie tylko jednamy się z Bogiem, ale także otrzymujemy łaskę, by stać się lepszymi ludźmi. 
Jak często zatem nasza rodzina powinna przystępować do spowiedzi? 

3. Jeżeli istnieje przepaść pomiędzy mną a drugą osobą, co trzeba zrobić, by się pojednać? Jak mogę przebaczyć, 
gdy druga osoba nie odczuwa żalu? 

4. Czy pojednanie oznacza, że muszę uwierzyć, że to, co zostało zrobione, było w porządku?

5. Owocem Bożego przebaczenia jest to, że ponownie jesteśmy bliżej Pana Boga. W jaki sposób mogę przekazać 
tym, którym chce przebaczyć, lub tym, których chce prosić o przebaczenie, że ponownie chcę zbliżyć się do nich?



34

Kwiecień — Nasze dzieci mogą być powołane do małżeństwa i rodzicielstwa,
dlatego chcemy pomóc im odkrywać powołanie do życia rodzinnego.

Zgłębiając istotę małżeństwa, zarówno św. Augustyn, jak i św. Tomasz widzą ją niezmiennie w „nierozerwalnym
zjednoczeniu dusz”, w „zjednoczeniu serc” i we „wzajemnej zgodzie”. To jest w tym, co w sposób wzorcowy ujawniło się w
małżeństwie Maryi i Józefa. W kulminacyjnym momencie dziejów zbawienia, gdy Bóg objawia swą miłość do rodzaju
ludzkiego poprzez dar Słowa, właśnie to małżeństwo w pełnej „wolności” realizuje „oblubieńczy dar z siebie”, przyjmując i
wyrażając ową miłość. „W tym wielkim dziele odnowy wszystkich rzeczy w Chrystusie, małżeństwo – także ono oczyszczone i
odnowione – staje się nową rzeczywistością, sakramentem nowego Przymierza. (…) Zbawiciel rozpoczął dzieło zbawienia od
tej dziewiczej i świętej unii, w której objawia się Jego wszechmocna wola oczyszczenia i uświęcenia rodziny, tego sanktuarium
miłości i kolebki życia”. 

Jakże bogata nauka płynie stąd dla dzisiejszej rodziny! „Istota i zadania rodziny są ostatecznie określone przez miłość.
Zaś rodzina otrzymuje misję strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości, będącej żywym odbiciem i rzeczywistym
udzielaniem się miłości Bożej ludzkości oraz miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego oblubienicy”. Wszystkie rodziny
chrześcijańskie winny upodabniać się do świętej Rodziny, tego pierwotnego „Kościoła domowego”. W niej bowiem
„cudownym zamysłem Bożym żył ukryty przez długie lata Syn Boży: jest ona więc pierwowzorem i przykładem dla wszystkich
rodzin chrześcijańskich”. 

Św. Jan Paweł II 
Familiaris Consortio, §17

Bóg wzywa nas do decyzji definitywnych, wobec każdego ma swój plan: odkrycie go, odpowiedzenie na swoje
powołanie to podążanie ku szczęśliwej realizacji samych siebie. Bóg wszystkich nas wzywa do świętości, do życia Jego życiem,
ale ma On dla każdego odrębną drogę. Niektórzy są powołani, aby uświęcać siebie, tworząc rodzinę przez sakrament
małżeństwa. Niektórzy twierdzą, że małżeństwo jest dziś „niemodne”. Czy ono jest niemodne? W kulturze tymczasowości,
względności wielu głosi, że trzeba „cieszyć się” chwilą, że nie warto angażować się na całe życie, aby podjąć decyzje
ostateczne, „na zawsze”, bo nikt nie wie, co przyniesie przyszłość. Ja natomiast proszę was, abyście byli rewolucyjni, byście
przeciwstawiali się dominującym nurtom. Tak, pod tym względem proszę, abyście się buntowali przeciwko owej kulturze
tymczasowości, która w istocie jest przekonana, że nie jesteście w stanie podjąć odpowiedzialności, że nie jesteście w stanie
prawdziwie kochać. Ufam wam, młodym, i modlę się za was. Miejcie odwagę „płynąć pod prąd”.

Papież Franciszek  
Spotkanie z wolontariuszami 28. Światowych Dni Młodzieży

1. Jaka jest jedna cnota, którą moim zdaniem muszę szczególnie rozwijać, by dać siebie drugiej osobie jako
kochający współmałżonek i kochający rodzic? Jaka jest jedna pozytywna cecha charakteru, którą, moim
zdaniem, posiadam, a która będzie mi pomocna w byciu kochającym małżonkiem i rodzicem?

2. Czy podzielam wiarę papieża Franciszka, że jestem zdolny do prawdziwej miłości i odpowiedzialności?

3. W jaki sposób nasza rodzina realizuje swoją „misję”, by strzec miłości, objawiać miłość i komunikować miłość?

4. Co to jest „tymczasowa miłość” i czym różni się od trwającej całe życie zaangażowanej miłości? Jak trwała
miłość wpływa innych członków rodziny?

Maj — Na początku stworzenia Bóg dał nam przykazanie pracy,  
dlatego chcemy zharmonizować życie zawodowe i rodzinne.

Praca wyrazem miłości codziennym wyrazem tej miłości jest w życiu Rodziny nazaretańskiej praca. Zapis ewangeliczny
utrwalił rodzaj tej pracy, przez którą Józef starał się zapewnić utrzymanie Rodzinie: cieśla. To jedno słowo obejmuje ciąg
wszystkich lat życia Józefa w Nazarecie. Dla Jezusa są to lata życia ukrytego, o których mówi Ewangelista, po wydarzeniu w
świątyni jerozolimskiej: „ poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany”. Owo „poddanie”, czyli posłuszeństwo Jezusa w
domu nazaretańskim bywa powszechnie rozumiane również jako uczestniczenie w pracy Józefa. Ten, o którym mówiono, że
jest „synem cieśli”, uczył się pracy od swego domniemanego „ojca”. Jeżeli Rodzina z Nazaretu jest w porządku zbawienia i
świętości przykładem i wzorem dla ludzkich rodzin, to podobnie i praca Jezusa przy boku Józefa cieśli.  (…)
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Mowa tu w istocie o uświęceniu życia rodzinnego, które powinno stać się udziałem każdego człowieka wedle jego
stanu, i do którego drogę wskazuje wzór dostępny dla wszystkich: „Św. Józef jest wzorem dla pokornych, których
chrześcijaństwo wynosi do wielkich przeznaczeń; dowodzi on, że aby być dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie
trzeba dokonywać wielkich rzeczy – wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste, byle prawdziwe i autentyczne”.

Św. Jan Paweł II
Redemptoris Custos - §22, 24

1. W jaki sposób praca – może to być praca zarobkowa, obowiązki domowe lub opieka nad inną osobą – 
jest „codziennym wyrazem miłości” w naszej rodzinie? Podaj konkretny przykład.

2. Dlaczego pracuję lub robię inne rzeczy dla naszej rodziny? Jak mogę pracować z większą miłością?

3. Jakie są „zwyczajne, proste i ludzkie cnoty”? Co sprawia, że są one „prawdziwe i autentyczne”, albo fałszywe i 
nieautentyczne? 

4. Czy zdarza się, że praca jest źródłem napięć w naszej rodzinie? Jak mogę złagodzić te napięcia i w większym 
stopniu uczynić moją pracę źródłem radości i miłości dla reszty rodziny? 

5. Odwołując się do przykładu Jezusa pracującego ze św. Józefem, jak mogę pomóc innym w naszej rodzinie  
przyczyniać się do jej pomyślności, lub utwierdzać ich w przekonaniu, że to, co robią, jest ważne?

Czerwiec — Rodzina jest podmiotem nowej ewangelizacji, 
dlatego chcemy dzielić się naszą wiarą z innymi rodzinami.

Nowa ewangelizacja w dużej mierze zależy od kościoła domowego. W naszych czasach, podobnie jak w epokach
minionych, usuwanie w cień Boga, szerzenie się ideologii przeciwnych rodzinie i upadek etyki seksualnej łączą się ze sobą. I
podobnie jak spychanie na dalszy plan Boga wiąże się z kryzysem rodziny, tak nowa ewangelizacja jest nieodłączna od
chrześcijańskiej rodziny. Rodzina jest bowiem «drogą» Kościoła, ponieważ stanowi «ludzką przestrzeń» spotkania z
Chrystusem. Małżonkowie «nie tylko otrzymują miłość Chrystusa, stając się wspólnotą zbawioną, ale są również powołani do
przekazywania braciom tej samej miłości Chrystusa, stając się w ten sposób wspólnotą zbawiającą». Rodzina oparta na
sakramencie małżeństwa jest szczególnego rodzaju urzeczywistnieniem Kościoła, który jest wspólnotą zbawioną i zbawiającą,
zewangelizowaną i ewangelizującą. Podobnie jak Kościół, jest ona powołana do przyjmowania, rozpowszechniania i
ukazywania światu miłości i obecności Chrystusa. Przyjmowanie i przekazywanie Bożej miłości urzeczywistnia się we
wzajemnym oddaniu sobie małżonków, w wielkodusznym i odpowiedzialnym rodzicielstwie, w opiece nad dziećmi i ich
wychowywaniu, w pracy i więziach społecznych, w trosce o ubogich, w uczestniczeniu w działalności kościelnej, w
zaangażowaniu obywatelskim. W takiej mierze, w jakiej potrafi przeżywać miłość jako zjednoczenie i służbę, wzajemny dar i
otwarcie na wszystkich, chrześcijańska rodzina odzwierciedla w świecie blask Chrystusa i piękno boskiej Trójcy. 

Papież Benedykt XVI 
Przemówienie do Papieskiej Rady ds. Rodziny, 1 XII 2011

1. W jaki sposób poprzez komunikowanie w słowach i czynach miłości Chrystusa do innych nasza rodzina może
stać się „wspólnotą zbawiającą”?  

2. „Nowa Ewangelizacja” nie jest ewangelizacją nową w treści, ale jest „nowa w zapale, metodach i środkach
wyrazu”. Jakie są sposoby, by nasza rodzina mogła „ewangelizować” i o jakich prawdach możemy
zaświadczyć?

3. Dlaczego głos rodziny jest tak efektywnym głosem w istotnych sprawach życiowych?

Lipiec — Bóg jest Ojcem sierot i wdów, dlatego chcemy dotrzeć 
do wszystkich tych, którzy są samotni i opuszczeni.

Jezus pragnął przynależeć do rodziny, która doświadczyła wypędzenia, aby nikt nie czuł się wykluczony z miłosnej
bliskości Boga. Ucieczka do Egiptu z powodu gróźb Heroda ukazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w
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niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia. Ale Bóg jest
także tam, gdzie człowiek marzy, ma nadzieję na powrót do ojczyzny, by żyć w niej w wolności, planuje i dokonuje wyboru na
rzecz życia i godności swojej i swoich bliskich. 

Dzisiaj nasze spojrzenie ku Świętej Rodzinie jest także urzeczone prostotą jej życia w Nazarecie. Jest to przykład, który
służy naszym rodzinom, pomaga im stawać cię coraz bardziej wspólnotami zjednoczonymi w miłości i pojednaniu, w których
doświadcza się czułości, wzajemnej pomocy, wzajemnego przebaczenia.

Papież Franciszek 
Rozważania przed modlitwą Anioł Pański, 29 grudnia 2013

1. Czy w naszej rodzinie panuje przyjaźń?

2. Czy wokół nas jest jakaś osoba lub rodzina, która doświadcza braku miłości najbliższych – być może z
powodu nieobecności rodzica, rodziców lub oddalenia od rodziny? W jaki sposób możemy do nich dotrzeć, by
być dla nich rodziną?

3. Czy rzeczy materialne i liczne obowiązki (ciągłe rozjazdy lub nieobecność jednego z rodziców, małżonka lub
dziecka) powodują oddzielanie się członków naszej rodziny? Czy istnieje sposób, aby naśladować „prostotę
życia Świętej Rodziny”, tak, by członkowie naszej rodziny nie czuli się samotni? 

4. Czy osoby starsze w naszej rodzinie czują się samotne? Jakie są sposoby, dzięki którym możemy sprawić, że
poczują się bardziej włączone w rodzinną miłość?

Sierpień — Nikt nie powinien czuć się odosobniony,  
dlatego pamiętaj, że parafia jest rodziną rodzin. 

Do zasadniczych zadań rodziny chrześcijańskiej należy również zadanie kościelne: jest ona powołana do budowania
Królestwa Bożego w dziejach, poprzez udział w życiu i posłannictwie Kościoła. Ażeby lepiej zrozumieć podstawy, treści i cechy
charakterystyczne tego uczestnictwa, należy zgłębić wielorakie i mocne więzy wzajemnie łączące Kościół i rodzinę
chrześcijańską, tworzące z niej niejako „Kościół w miniaturze” (Ecclesia domestica), i sprawiające, że jest ona swego rodzaju
żywym odbiciem i historycznym ukazaniem tajemnicy Kościoła. To nade wszystko Matka-Kościół rodzi, wychowuje, buduje
rodzinę chrześcijańską, wypełniając wobec niej zbawczą misję otrzymaną od Pana. Głosząc Słowo Boże, Kościół objawia
rodzinie chrześcijańskiej jej prawdziwą tożsamość, to, czym ona jest i czym powinna być wedle zamysłu Pana; sprawując
sakramenty, Kościół wzbogaca i umacnia rodzinę chrześcijańską łaską Chrystusową, ażeby ją uświęcić na chwałę Ojca; poprzez
głoszenie z nową mocą nowego przykazania miłości Kościół pobudza i prowadzi rodzinę chrześcijańską do służby miłości, aby
naśladowała i przeżywała tę samą miłość oddania i ofiary, którą Chrystus żywi dla całej ludzkości.

Św. Jan Paweł II
Familiaris Consortio, §49

1. W jaki sposób parafia wzbogaciła naszą rodzinę? W odpowiedzi weź pod uwagę jakiś sakrament (np.
spowiedź św., Eucharystię, małżeństwo) lub program w parafii.

2. W jaki sposób nasza rodzina może korzystać z tego, co oferuje Kościół?

3. Parafia może kształtować rodziny przez miłość Chrystusa. W jaki sposób, oddziaływując na nią poprzez
miłość, nasza rodzina może bardziej zaangażować się w parafię?

Wrzesień — Rodzina jest fundamentem społeczeństwa, dlatego chcemy,  
aby nasza rodzina wypełniała swoje powołanie do budowy dobra wspólnego.

Cywilizacja miłości oznacza radość: radość między innymi z tego, że „człowiek przyszedł na świat” (por. J 16,21). A więc
radość także i z tego, że małżonkowie stają się rodzicami. Cywilizacja miłości to znaczy „weselić się z prawdy” (por. 1 Kor 13,6).
Cywilizacja, która wydaje owoce w postaci mentalności konsumpcyjnej, antynatalistycznej, nie jest i nie może być nigdy
cywilizacją miłości. O ile rodzina jest tak ważna dla cywilizacji miłości, to z uwagi na specjalną bliskość i intensywność więzi,
jakie w niej zachodzą pomiędzy osobami i pokoleniami w ramach rodziny.

Św. Jan Paweł II 
List do rodzin, §13
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Jak Józef sprawuje tę opiekę? Z dyskrecją, z pokorą, w milczeniu, ale poprzez nieustanną obecność i całkowitą
wierność, także wówczas, gdy nie rozumie. Z troską i miłością towarzyszy w każdej chwili, od zaślubin z Maryją, aż do epizodu
z dwunastoletnim Jezusem w Świątyni Jerozolimskiej. Jest u boku Maryi, swej Oblubienicy, w pogodnych i trudnych
momentach życia, podczas podróży do Betlejem na spis ludności, a także w pełnej niepokoju i radości chwili narodzin.
Podczas dramatycznej ucieczki do Egiptu i gorączkowego poszukiwania Syna w Świątyni. Następnie w życiu codziennym
domu w Nazarecie, w warsztacie, gdzie uczył Jezusa zawodu. 

Jak Józef żyje swoim powołaniem opiekuna Maryi, Jezusa, Kościoła? Nieustannie słucha Boga, jest otwarty na Jego
znaki, gotowy wypełniać nie tyle swój, ile Jego plan. (…) Bóg nie pragnie domu zbudowanego przez człowieka, ale wierności
Jego słowu, Jego planowi. To Bóg buduje dom, ale z żywych kamieni naznaczonych Jego Duchem. Józef jest „opiekunem”, bo
umie słuchać Boga, pozwala, by go prowadziła Jego wola i właśnie z tego względu jeszcze bardziej troszczy się o powierzone
mu osoby, potrafi z realizmem interpretować wydarzenia, jest wrażliwy na to, co go otacza i potrafi podjąć najmądrzejsze
decyzje. W nim widzimy, drodzy przyjaciele, jak się odpowiada na Boże powołanie – dyspozycyjnością, gotowością, ale
widzimy też, co stanowi centrum powołania chrześcijańskiego: Chrystus! Opiekujemy się Chrystusem w naszym życiu, aby
opiekować się innymi, opiekować się dziełem stworzenia!

Papież Franciszek 
Homilia w trakcie Mszy św. na rozpoczęcie pontyfikatu, 19 marzec 2013

Maryja jako wzór miłości. W jaki sposób Maryja jest dla Kościoła żywym przykładem miłości? Pomyślmy o Jej
gotowości służenia swojej krewnej Elżbiecie. Nawiedzając ją Panna Maryja przyniosła nie tylko pomoc materialną, choć także i
tą, ale przyniosła Jezusa, który już żył w Jej łonie. Przyniesienie Jezusa w ten dom oznaczało wniesienie radości, pełnej radości.
Elżbieta i Zachariasz cieszyli się z powodu ciąży, która w ich wieku zdawała się niemożliwą, ale to młoda Maryja przyniosła im
radość pełną, tę która pochodzi od Jezusa i Ducha Świętego i wyraża się w bezinteresownej miłości, w dzieleniu się z innymi,
we wzajemnej pomocy i zrozumieniu.

Matka Boża pragnie przynieść także nam wszystkim wielki dar, jakim jest Jezus. Kościół jest jak Maryja. Nie jest on
sklepem, Kościół nie jest agencją humanitarną, nie jest organizacją pozarządową. Kościół jest posłany, aby wszystkim nieść
Chrystusa i Jego Ewangelię. Nie niesie samego siebie, niezależnie od tego czy jest duży, czy mały, czy jest mocny, czy też słaby,
Kościół niesie Jezusa i musi być jak Maryja, kiedy poszła, jak słyszeliśmy w Ewangelii by odwiedzić Elżbietę. Cóż niosła ze sobą?
Jezusa. Kościół niesie Jezusa a to jest centrum Kościoła: nieść Jezusa. Kościół musi nieść Jezusa oraz miłosierdzie Jezusa, miłość
Jezusa. 

Papież Franciszek 
Audiencja Generalna 23 października 2013 r.

1. W jaki sposób rodzina jest „fundamentem” społeczeństwa? Jak rodziny kształtują społeczeństwo i nasze
wspólnoty?

2. W naszej rodzinie każdy jest mile widziany. W jaki sposób mogę pokazać, że każdy człowiek jest nam miły i
stanowi powód do szczęścia?

3. Gdzie w moim życiu dostrzegam Chrystusa potrzebującego opieki? Jak mogę opiekować się Nim poza
domem?

4. W jaki sposób pomagając innym mogę „nieść Jezusa” ze sobą? W jaki, twoim zdaniem, Maryja służyłaby w
różnych potrzebach twojej wspólnoty?

Październik — Pan jest Bogiem naszych przodków, dlatego chcemy 
wzmocnić relacje pomiędzy pokoleniami w naszej rodzinie.

Dla wspólnoty chrześcijańskiej rodzina jest czymś więcej niż „tematem” – jest życiem, jest codzienną rzeczywistością,
jest drogą pokoleń, które przekazują sobie wiarę wraz z miłością i podstawowymi wartościami moralnymi. Jest konkretną
solidarnością, trudem, cierpliwością, a także projektem, nadzieją, przyszłością. To wszystko, czym żyje wspólnota
chrześcijańska w świetle wiary, nadziei i miłości, nie jest nigdy zachowywane dla niej samej, ale staje się każdego dnia
zaczynem w tkance całego społeczeństwa, dla wzrostu jego dobra wspólnego.

Nadzieja i przyszłość zakładają pamięć. Pamięć osób starszych naszego społeczeństwa jest wsparciem w postępowaniu
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naprzód. Przyszłość społeczeństwa jest (…) zakorzeniona w ludziach starszych i w młodzieży – tej ostatniej, ponieważ ma siłę i
wiek, pozwalające budować historię; w tamtych, ponieważ są żywą pamięcią. Lud, który nie troszczy się o osoby starsze i o
dzieci oraz młodzież, nie ma przyszłości, ponieważ niszczy pamięć i obietnicę.

Papież Franciszek 
Przesłanie z okazji 47. Tygodnia Społecznego Katolików Włoskich

1. Kto w mojej rodzinie jest tą osobą, której wiara ukształtowała moją osobistą wiarę? 

2. W jaki sposób nasza rodzina przeżywa wiarę w Boga i Jego Kościół? 

3. Która cnota zdaje się być szczególnie żywa w naszej rodzinie - wiara, nadzieja czy miłość?

4. Dlaczego pamięć ma znaczenie dla przyszłości?

5. Jakie mocne strony mają nasze dzieci?

Listopad — Bóg odpoczął siódmego dnia, dlatego chcemy
świętować niedzielę jako rodzina.

Ewangelia nie zawiera wypowiedzi o rodzinie, ale mówi o wydarzeniu, które jest wymowniejsze niż jakiekolwiek
słowo. Bóg zechciał się narodzić i wzrastać w rodzinie ludzkiej. W ten sposób uświęcił ją jako pierwszy i zwyczajny sposób swego
spotkania z ludzkością.

W życiu spędzonym w Nazarecie Jezus okazywał szacunek Maryi Pannie i sprawiedliwemu Józefowi, będąc poddanym
ich władzy przez cały czas swego dzieciństwa i okresu młodzieńczego. Tym samym ukazał podstawową wartość rodziny w
wychowaniu osoby.

Maryja i Józef wprowadzili Jezusa do wspólnoty religijnej, uczęszczając do synagogi w Nazarecie. Wraz z nimi nauczył
się pielgrzymować do Jerozolimy, jak opowiada o tym fragment ewangeliczny, który liturgia dzisiejsza proponuje nam do
rozważania.

Gdy miał dwanaście lat, pozostał w Świątyni, a jego rodzice przez całe trzy dni poszukiwali Go. Tym gestem dał im do
zrozumienia, że powinien „być w tym, co należy do Jego Ojca”, to znaczy pełnić misję, powierzoną Mu przez Boga.

To zdarzenie ewangeliczne ukazuje najbardziej autentyczne i najgłębsze powołanie rodziny: a więc towarzyszenia
wszystkim jej członkom na drodze odkrywania Boga i planu, jaki przygotował On wobec nich.

Maryja i Józef wychowywali Jezusa przede wszystkim swoim przykładem: w swych Rodzicach poznał On piękno wiary,
umiłowania Boga i Jego prawa, jak również wymogi sprawiedliwości, która swe całkowite wypełnienie znajduje w miłości. 

Od nich też nauczył się, że na pierwszym miejscu należy czynić wolę Bożą i że więź duchowa znaczy więcej niż więzy
krwi.

Święta Rodzina z Nazaretu jest prawdziwie „prototypem” każdej rodziny chrześcijańskiej, która – złączona w
sakramencie małżeństwa oraz karmiona Słowem i Eucharystią – została wezwana do wypełniania cudownego powołania i
posłannictwa bycia żywą komórką nie tylko społeczeństwa, ale także Kościoła, bycia znakiem i narzędziem jedności dla całego
rodzaju ludzkiego.

Prośmy teraz o opiekę Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa nad każdą rodziną, zwłaszcza nad tymi, które przeżywają
trudności. Niech wspierają je, aby umiały przeciwstawić się rozbijającym naciskom pewnej kultury współczesnej, która
rozsadza same podstawy instytucji rodzinnej.

Niech pomogą rodzinom chrześcijańskim, aby były we wszystkich częściach świata żywym obrazem miłości Boga.

Papież Benedykt XVI 
Rozważania przed modlitwą Anioł Pański, 31 grudnia 2006

1. Co to dla mnie znaczy, gdy reszta mojej rodziny modli się ze mną lub uczestniczymy wspólnie we Mszy
Świętej?

2. Dlaczego Bóg chce, bym był częścią tej konkretnej rodzinny, dając mi moich bliskich, bym ich kochał i
opiekował się nimi? 

3. Co w szczególny sposób podziwiam w osobach Maryi i św. Józefa? 

4. W jaki sposób mogę pozwolić innym, by pomogli mi odkryć Boży plan w moim życiu? W jaki sposób mogę
zachęcić innych, by otwierali się na Boży plan wobec nich? 
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Lista proponowanych filmów

„Bella”
„Antonio Boży wojownik”
„Największy z cudów”
„Cristiada”
„October Baby”
„Ojciec Pio”
„Pasja”
„Popiełuszko. Wolność jest w nas”
„Cyrk motyli” (krótki film)
„Misja”
„Purpura i czerń”
„Gdy budzą się demony”
„Karol – człowiek, który został papieżem”
„Karol – papież, który pozostał człowiekiem”

Oraz:
„Courageous (Odważni)” – rola mężczyzny
„Fireproof (Ogniodporni)” – walka o swoje małżeństwo
„Fly Wheel” – uczciwość w biznesie
„Niebo istnieje naprawdę”
„God is Not Dead”
„Spotkanie”
„Ostatnia piosenka”
„Nie o Mary Wagner”

Można również zastanowić się nad projekcją wybranych (starannie) filmów z „Dekalogu” Kieślowskiego.
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