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Słuchać Pana w Kościele  

Cel:  
1. odkryć swoje pochodzenie 
2. odkryć Słowo w naszej codzienności 
 
Perspektywy: 
 
1. Teoretyczna 
      Małżeństwo i rodzina zrodzona ze Słowa 

 
1. Praktyczna 
      Małżeństwo i rodzina rodząca do Słowa 



Źródło refleksji: 

BENEDYKT XVI 

Adhortacja Apostolska 
Verbum Domini.  

O Słowie Bożym w życiu  
i misji Kościoła 

 

             punkt 85 

 

   Synod Ogólnego Biskupów,  

               Watykan,  

    5 do 26 października 2008 r. 



I. Zrodzeni ze Słowa 

„ Głosząc słowo Boże, Kościół objawia 
rodzinie chrześcijańskiej jej prawdziwą 
tożsamość, to czym ona jest i czym 
powinna być wedle zamysłu Pana. 

   Dlatego nie można zapomnieć, że 
Słowo Boże jest u początków 
małżeństwa” 



 
Małżeństwo rodzi się ze Słowa Boga 
PRZED CZASEM - U POCZĄTKU 
 

 A wreszcie Bóg rzekł: 
Uczyńmy człowieka na nasz 
obraz podobnego nam (…) 
Stworzył więc Bóg 
człowieka, na swój obraz, 
na obraz  Boży go stworzył, 
stworzył mężczyznę i 
kobietę (Rdz 1, 26-27) 

 

 Dlatego to mężczyzna 
opuszcza  ojca swego i 
matkę i łączy się ze swą 
żoną tak ściśle, że stają się 
jednym ciałem” (Rdz 2, 24) 



Słowo Boga jest działaniem 

Święty Tomasz 
mówił, że:  
Dicere Dei est facere  
/Słowo Boże jest 

czynem/. 
 
   Czy nasze słowo 

wypowiadane w życiu 
jest faktem?  

   Czy ma 
odzwierciedlenie  
w życiu? 



 
Sakrament małżeństwa rodzi się ze 
słów Chrystusa – PODCZAS PEŁNI 
CZASÓW 
 

 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 
jednym ciałem. Co więc Bóg złączył 
niech człowiek nie rozdziela (Mt 19,4-6) 

 

 

 Słowo wypowiedziane podczas 
uroczystości zaślubin ma moc 
sprawczą, staje się faktem, 
czyni nową rzeczywistość. 

 To jest uczestnictwo 
małżonków w boskiej naturze! 



 
Małżeństwo i rodzina rodzi się 

w codzienności – DZIŚ  
 

 Nasza codzienność jest 
synagogą Boga, jest 
świątynią w której Bóg 
kieruje do nas swoje 
słowo. A Pismo Święte 
jest swoistym 
tabernakulum Bożego 
Słowa, które jest zawsze 
żywe ilekroć otwieram 
księgę Pisma Świętego 
mogę stwierdzić: „On 
mówi, mówi do mnie, 
mówi do nas”. 



II. Rodzący do Słowa  

 „Do autentycznego ojcostwa i 
macierzyństwa  należy bowiem 
ukazywanie sensu życia w Chrystusie i 
świadczenie o Nim: przez wierność i 
jedność życia rodzinnego małżonkowie 
są dla swych dzieci pierwszymi 
zwiastunami słowa Bożego”  



Jak rodzić do życia Słowem?  

Przykład: 
 

święci małżonkowie  

Akwila i Pryscyla 
/Pryska/ 

 

 



„Mobilne centrum misyjne”  
/G. G.Müller/ 
 



Jak rodzić do życia Słowem? 

 

 

1. Zawsze we dwoje 
     Paweł pozostał jeszcze 

przez dłuższy czas, potem 
pożegnał się z braćmi i 
popłynął do Syrii, a z nim 
Pryscylla i Akwila  
(Dz18,18-19) 



Jak rodzić do życia Słowem? 

2. Nasz dom rodzinny 
– Kościołem 

 „Domus Eclessie” 

 Liturgia rodzinna  

     Pozdrówcie także Kościół, 

który się zbiera  
w ich domu (Rz 16,5) 

 

 



Jak rodzić do  Słowa? 

3. Dom otwarty dla 
każdego  

 
Pewien Żyd, imieniem Apollos, 

rodem z Aleksandrii, człowiek 

uczony i świetnie znający 

pisma, przybył do Efezu (…) 

Gdy go Pryscylla i Akwila 

usłyszeli, zabrali go ze sobą i 

wyłożyli  mu dokładnie drogę 

Bożą (Dz 18,24.26) 

 



Jak rodzić do Słowa? 

4. Zaangażowanie  
w życie wspólnoty 

 
Pozdrówcie współpracowników 

moich w Chrystusie 
Jezusie, Pryskę i Akwilę, 
którzy za moje życie 
nadstawiali karku i którym 
winienem wdzięczność, 
nie tylko ja sam ale także 
i Kościoły nawróconych 
pogan (Rz 16,3) 

 



PODSUMOWANIE 

1. Zrodzeni ze Słowa:  
U początków małżeństwa i rodziny jest Słowo Boga, 

mające moc stwórczą w której uczestniczymy 

 

2. Rodzący do Słowa: 
Zadaniem współczesnej rodziny jest przygotowanie do 

przyjęcia Ewangelii /preparatio Evangelica/ 

i życiem Jej głoszenie.   


