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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Rodzina, założona i ożywiana przez miłość, jest wspólnotą osób: mężczyzny i kobiety 

jako małżonków, rodziców, dzieci i krewnych. Pierwszym jej zadaniem jest wierne przeżywanie 

rzeczywistości komunii w ciągłym działaniu na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty osób. 

Wewnętrzną zasadą, trwałą mocą i celem ostatecznym tego zadania jest miłość: tak jak bez miłości 

rodzina nie jest wspólnotą osób, tak samo bez miłości nie może ona żyć, wzrastać i doskonalić się 

jako wspólnota osób”. 

JAN PAWEŁ II, adh. Familiaris consortio, 18, w: JAN PAWEŁ II, Adhortacje, t. 1, Kraków 

2006, s. 114-115. 

„«Kto wam poda kubek wody – mały gest − w imię moje, nie utraci swojej nagrody», 

mówi Jezus (por. Mk 9,41). Tych małych gestów uczymy się w domu, w rodzinie; gubią się one 

pośród wszystkich innych rzeczy, jakie robimy, ale sprawiają, że zmianie ulega dzień powszedni. 

Są to ciche rzeczy dokonywane przez matki i babki, przez ojców i dziadków, przez dzieci, przez 

braci. Są to małe oznaki czułości, miłości i współczucia. Jak ciepła kolacja, na jaką cieszymy się 

wieczorem, wczesny obiad czekający na kogoś, kto wstaje wcześnie, aby iść do pracy. Swojskie 

gesty. Jak błogosławieństwo zanim położymy się spać czy też uścisk, gdy wracamy po ciężkim 

dniu pracy. Miłość ukazuje się w małych rzeczach, przez dbałość o małe codzienne znaki, które 

sprawiają, że życie ma zawsze posmak domu. Wiara wzrasta, gdy jest przeżywana i ukształtowana 

przez miłość. Dlatego nasze rodziny, nasze domy, są prawdziwymi Kościołami domowymi. Są 

miejscami właściwymi dla wiary, w których wiara staje się życiem, a życie rozwija się w wierze”. 

FRANCISZEK, Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Światowego Spotkania Rodzin 

(Filadelfia, 27.09.2015). 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Zony niechaj będą poddane 

swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus − Głową Kościoła: On − Zbawca 

Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom − we wszystkim. Mężowie, 

miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, 

oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół 

jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i 
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nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, 

siebie samego miłuje (Ef 5,21-28)”. 

Por. (Mt 19,5-6). 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

2397 „Przymierze dobrowolnie zawarte przez małżonków zakłada wierną miłość. Zobowiązuje ich 

ono do zachowania nierozerwalności małżeństwa”. 

2398 „Płodność jest dobrem, darem i celem małżeństwa. Małżonkowie przekazując życie, 

uczestniczą w ojcostwie Boga”. 

Por. KKK 2360; 2361; 2364; 2365, 2367. 

 

  

 

 


