
Religia kl. VI 21.12.2020 r.  

Temat: Sakrament małżeństwa żywym obrazem miłości Chrystusa i Kościoła 

Zapraszam do ubierania choinek i szopki 21.12. 2020r.  po roratach tj. ok. 17:40. 

Modlitwa 

„Zdrowaś Maryjo…” 

Matko Pięknej Miłości, módl się za nami. 

Na dzisiejszej katechezie dowiemy się, na kim mają wzorować się małżonkowie, by sakrament 

małżeństwa był dla nich rzeczywistą drogą prowadzącą do zbawienia. Zapiszcie temat katechezy.` 

Od samego początku, jak czytamy w Biblii, „Bóg przeznaczył sobie nawzajem mężczyznę i kobietę. W 

ten sposób powinni żyć miłością, być płodni i symbolizować samego Boga, który jest niczym innym jak 

obfitością miłości” 

Święty Paweł w Liście do Efezjan tłumaczy, jakie relacje powinny panować miedzy małżonkami. 

• Odczytanie tekstu Pisma Świętego 

Otwórzcie Pismo Święte i przeczytajcie z uwagą ten tekst  

„Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane 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 nieskalany. Mężowie powinni miłować 

swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie 

odnosił  się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo 

jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i 

będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do 

Kościoła” . 

– Do kogo św. Paweł porównuje męża? (do Chrystusa) 

– Do kogo porównuje żonę? (do Kościoła) 

– Jak mężowie powinni kochać swoje żony? (jak własne ciało, jak Chrystus ukochał Kościół – swoje 

Ciało) 

– Jak bardzo Chrystus umiłował Kościół? (oddał za niego życie) 

– Jak wobec mężów mają się zachowywać żony? (powinny być im poddane we wszystkim, 

jak Kościół jest poddany Chrystusowi) 

• Małżeństwo obrazem wierności Boga 



Bóg jest wierny, nawet gdy my zdradzamy. Małżeństwo sakramentalne to poleganie bardziej na Bożej 

pomocy w wierności i oddaniu współmałżonkowi niż na własnych zapasach miłości. Małżeństwo jest 

obrazem bezwarunkowej wierności Boga do swojego stworzenia. Wyobraża ono poświęcenie 

Chrystusa dla swego Kościoła. Apogeum tego poświęcenia była śmierć na krzyżu. 

• Zawarcie sakramentu małżeństwa 

„Sakrament małżeństwa zostaje zawarty wtedy, gdy mężczyzna i kobieta złożą przed Bogiem i 

Kościołem przyrzeczenie, które przyjęte i potwierdzone przez Boga dopełni się przez ich cielesne 

zjednoczenie. Ponieważ sam Bóg wiąże sakramentalny węzeł małżeński, łączy on parę aż do śmierci 

jednego z małżonków. Sakramentu małżeństwa mężczyzna i kobieta udzielają sobie nawzajem. 

Kapłan udziela błogosławieństwa Bożego parze i jest wyłącznie świadkiem, że małżeństwo zostało 

zawarte zgodnie z przepisami”. 

Oglądacie wiele filmów, programów publicystycznych, czytacie różne gazety – jaki obraz małżeństwa 

jest w nich najczęściej przedstawiany?  

Dzisiaj sakrament małżeństwa staje się niemodny. Często jest on przedstawiany jako zniewolenie 

młodych ludzi. Zwłaszcza w serialach rozmywa się wartość wiernej miłości, poświęcenia dla drugiego 

człowieka, dotrzymania obietnicy mimo trudności. Nie zaprasza się już Chrystusa do wspólnego życia, 

bo mogłoby się to nie zgadzać z projektem na życie małżonków. Jakie są tego skutki? Coraz więcej 

młodych ludzi decyduje się na wspólne życie bez sakramentu małżeństwa, coraz więcej małżeństw się 

rozpada, jest dużo rozwodów. To powoduje wiele cierpienia u małżonków, którzy się rozstają, a 

jeszcze bardziej u dzieci, które przecież chcą mieć oboje rodziców. 

• Czy można temu zaradzić? 

Tak, przez zaufanie Bogu, powierzenie Mu życia, świadomość, że małżeństwo też jest powołaniem, 

przez które mamy osiągnąć zbawienie. Wierność Chrystusowi, wzajemne przebaczenie i trwanie w 

Kościele wspiera małżonków, by byli żywym obrazem więzi Chrystusa z Kościołem. A jak ty chcesz 

przygotować się do małżeństwa? 

• Zadanie z kart pracy 

Ułóż modlitwę w formie psalmu, sławiącą Boga za sakrament małżeństwa. 
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 Notatka do zeszytu 

Bóg jest wierny, nawet gdy my zdradzamy. Małżeństwo sakramentalne to poleganie bardziej na Bożej 

pomocy w wierności i oddaniu współmałżonkowi niż na własnych zapasach miłości. Małżeństwo jest 

obrazem bezwarunkowej wierności Boga do swojego stworzenia. Wyobraża ono poświęcenie 

Chrystusa dla swego Kościoła. Apogeum tego poświęcenia była śmierć na krzyżu. 

Praca domowa 

Pomodlę się za koleżanki i kolegów, także za siebie – jesteśmy przyszłymi żonami i mężami – abyśmy 

już dziś otwierali się na łaskę Bożą i dobrze odczytali swoje powołanie. 

Zapoznajcie się z poniższym linkiem 
https://view.genial.ly/5fd7c964e7f0ee0d6b6930b0/presentation-boze-narodzenie-

copy?fbclid=IwAR2x_RE0DQCG8vacTM6fl5XvUs5gMTgN8-qTpJGdrpdWq32dJTxltu1C5fc 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

2021 życzę, aby nowo narodzony Zbawiciel stale w Was mieszkał, 

byście chcieli rozpoznawać tę Obecność Najwyższego w sercach 

 i wydarzeniach codziennego życia. 

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT 
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