
5 sierpnia 

I. Chrzest Pana Jezusa 
Poza Chrztem nie zna innej drogi, która zapewniałaby dzieciom pewne wejście do szczęścia 

wiecznego. Stara się więc, by nie zaniedbywać misji otrzymanej od Pana, udostępniając 

wszystkim, którzy mogą być ochrzczeni, odrodzenie "z wody i Ducha Świętego" (PA 13)  

II. Objawienie Siebie na weselu w Kanie Galilejskiej 
To, co mówi do nas Chrystus w tym momencie, zdaje się być w szczególności właśnie 

wezwaniem do wielkiej modlitwy z rodzinami i za rodziny. Matka Chrystusa zaprasza nas, 

abyśmy przez tę modlitwę zjednoczyli się z Jej Synem, który miłuje każdą ludzką rodzinę 
(GS 5) 

III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 
Poprzez przykład własnego życia, rodzice są pierwszymi głosicielami Ewangelii wobec 

dzieci. Co więcej, modląc się z dziećmi i czytając z nimi Słowo Boże, włączając dzieci 

poprzez stopniową inicjację chrześcijańską do Ciała — eucharystycznego i kościelnego — 

Chrystusa (FC 39)  

IV. Przemienienie na Górze Tabor 
Małżeństwo i rodzina chrześcijańska budują Kościół. W rodzinie bowiem osoba ludzka nie 

tylko rodzi się i stopniowo, poprzez wychowanie, wprowadzana jest we wspólnotę ludzką, ale 

także poprzez odrodzenie chrzcielne i wychowanie w wierze wprowadzana jest w rodzinę 
Bożą, jaką jest Kościół (FC 15) 

V. Ustanowienie Eucharystii 
Wytrwałą zaś modlitwą niech małżonkowie wypraszają sobie pomoc Bożą, a przede 

wszystkim niech czerpią łaski i miłość z niewysychającego źródła, którym jest Eucharystia. 

Jeśli zaś są jeszcze uwikłani w grzechy, niech nie upadają na duchu, ale z pokorą i 
wytrwałością uciekają się do miłosierdzia Bożego, którego Sakrament Pokuty obficie 

udziela (HV 4) 

 

 

 

 

6 sierpnia 

I. Modlitwa Pana Jezusa przed męką w Ogrodzie Oliwnym 
Modlitwa rodzinna ma swoje cechy charakterystyczne. Jest modlitwą wspólną męża i żony, 

rodziców i dzieci. Komunia w modlitwie jest jednocześnie owocem i wymogiem owej 

komunii, otrzymanej w sakramentach chrztu i małżeństwa (FC 59) 

II. Biczowanie Pana Jezusa 
Szacunek dla życia ludzkiego narzuca się nie tylko chrześcijanom. Domaga się go również 
sam rozum ludzki, gdy rozważa, czym jest osoba ludzka i czym być powinna (QAP 8) 

III. Cierniem Ukoronowanie Pana Jezusa 
Nikomu nie wolno nastawać na życie człowieka niewinnego, ponieważ sprzeciwia się to 

miłości Boga wobec niego, narusza jego, nieutracalne i niezbywalne, fundamentalne prawo,  

i dlatego taki czyn jest bardzo ciężką zbrodnią (IB) 

IV. Droga krzyżowa Pana Jezusa  
Rodzina, która jest otwarta na wartości transcendentne, która służy braciom w radości, która 

wykonuje swoje zadania z wielkoduszną wiernością i która jest świadoma swego codziennego 

uczestnictwa w tajemnicy chwalebnego Krzyża Chrystusowego, staje się pierwszym i 

najlepszym seminarium powołania do życia poświęconego Królestwu Bożemu (FC 53)  

V. Śmierć Pana Jezusa 
Rodzino, powierzono ci misję o pierwszorzędnym znaczeniu: masz uczestniczyć w 

budowaniu pokoju, dobra niezbędnego dla rozwoju i poszanowania życia ludzkiego. Jezus 

przez swoją śmierć na krzyżu zostawił ludzkości swój pokój, zapewniając nam swą wieczną 
obecność. Proś zatem o ten pokój, módl się o ten pokój, dla tego pokoju pracuj! (RP 6) 

 

 

 

 



 

7 sierpnia 

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie  
Wy, synowie i córki, wpatrzeni w przyszłość z entuzjazmem właściwym młodości bogatej w 

plany i marzenia, umiejcie docenić dar, jakim jest rodzina, przygotowujcie się do przyjęcia 

odpowiedzialności za jej budowę i rozwój, zgodnie z powołaniem, jakie jutro Bóg powierzy 

każdemu z was. Podtrzymujcie w sobie dążenie do dobra i pragnienie pokoju (RP 6) 

II. Nawiedzenie św. Elżbiety 
Dzisiaj Kościół świadczy o swej nieprzemijającej nowości i rozkwicie poprzez obecność 
małżonków i rodzin chrześcijańskich, które przynajmniej na pewien czas udają się na tereny 

misyjne, ażeby głosić Ewangelię, służąc człowiekowi z miłością Jezusa Chrystusa (FC 54) 

III. Narodzenie Pana Jezusa 
W krajach bogatszych natomiast, nadmierny dobrobyt i nastawienie konsumpcyjne, 

paradoksalnie połączone z pewnym lękiem i niepewnością co do przyszłości, odbierają 
małżonkom wielkoduszność i odwagę do przekazywania życia nowym istotom ludzkim:  

w ten sposób życie bywa często pojmowane nie jako błogosławieństwo, lecz jako 

niebezpieczeństwo, przed którym należy się bronić (FC 6) 

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej 
Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo 

do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego 

wychowawców (KPR 5) 

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej 
Pragniemy przy tej okazji zwrócić uwagę wychowawców i tych wszystkich, których prawem  

i obowiązkiem jest starać się o wspólne dobro społeczności ludzkiej, na konieczność 
tworzenia klimatu sprzyjającego czystości tak, by dzięki pełnemu przestrzeganiu zasad 

porządku moralnego prawdziwa wolność zapanowała nad swawolą (HV 22) 

 

 

 

8 sierpnia 

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 
Na mocy tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, w którą małżeństwo 

chrześcijańskie na nowo się włącza, miłość małżeńska doznaje oczyszczenia i uświęcenia: 

„Tę miłość Pan nasz zechciał szczególnym darem swej łaski i miłości uzdrowić, udoskonalić  
i wywyższyć” (FC 56) 

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa z Góry Oliwnej 
Podstawowym czynnikiem w budowaniu 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 (FC 21) 

III. Zesłanie Ducha Świętego 
Sakrament małżeństwa daje małżonkom moc i niejako ich konsekruje, by wiernie wypełniali 

swe obowiązki, by swe powołanie doprowadzili do właściwej mu doskonałości oraz by 

dawali, jak na nich przystało, chrześcijańskie świadectwo wobec świata (HV 25) 

IV. Wniebowzięcia Matki Najświętszej 
Chrześcijanie nie mogą ograniczać się do ziemskich wymiarów życia, ponieważ dobrze 

wiedzą, że przez życie obecne zyskują drugie, które jest tak ważne, że wszystko powinno być 
oceniane w jego świetle (QAP 25) 

V. Ukoronowanie Matki Najświętszej na królową nieba i ziemi 
Każdy człowiek powinien żyć zgodnie z planem Bożym. Życie zostaje mu powierzone jako 

dar, który powinien przynosić owoc już tutaj, na ziemi; osiągnie on pełną doskonałość tylko 

w życiu wiecznym (IB) 

 

 

 

 



 

9 sierpnia 

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 
Wolność oznacza nie tylko dar z siebie, ale oznacza też wewnętrzną dyscyplinę daru.  

W pojęcie daru wpisana jest nie tylko dowolna inicjatywa podmiotu, ale też 
wymiar powinności. To wszystko zostaje z kolei urzeczywistnione w „komunii osób”. W ten 

sposób znajdujemy się w samym sercu każdej rodziny (GS 14) 

II. Nawiedzenie św. Elżbiety 
Prawdziwa miłość małżeńska zakłada i wymaga, aby mężczyzna żywił głęboki szacunek dla 

równej godności kobiety (FC 25)  

III. Narodzenie Pana Jezusa 
O ile rodzice obdarzając życiem uczestniczą w działaniu stwórczym Boga, o tyle przez 

wychowanie stają się oboje uczestnikami Jego ojcowskiej, a zarazem macierzyńskiej 

pedagogii (GS 46) 

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej 
Rodzice, mający zlecony obowiązek inicjacji religijnej dziecka, powinni uczyć je miłowania 

Chrystusa jako bliskiego Przyjaciela; mają też formować sumienie swojego dziecka. Dzieło to 

będzie tym owocniejsze i łatwiejsze, w im większym stopniu oprze się na łasce Chrztu wlanej 

w duszę dziecka (PA 32)  

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej 
Rodzice, którzy systematycznie i na dużą skalę posługują się telewizją jako swego rodzaju 

elektroniczną niańką, wyrzekają się swojej roli najważniejszych wychowawców własnych 

dzieci (TR) 

 

 

 

10 sierpnia 

I. Modlitwa Pana Jezusa przed męką w Ogrodzie Oliwnym 
Małżeństwo bowiem nie jest wyrokiem jakiegoś przypadku lub owocem ewolucji ślepych sił 

przyrody: Bóg-Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby 

urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości (HV 8) 

II. Biczowanie Pana Jezusa 
Czcijcie Wasze dzieci, synów i córki tak, jak one na to zasługują. Zasługują zaś dlatego, że są, 
oraz dlatego, że są tym, kim są — i to od pierwszej chwili poczęcia (GS15) 

III. Cierniem Ukoronowanie Pana Jezusa 
Naruszane są prawa rodziców, gdy państwo narzuca obowiązkowy system wychowania,  

z którego zostaje usunięta całkowicie formacja religijna (KPR 6d) 

IV. Droga krzyżowa Pana Jezusa  
Niech młodzi małżonkowie umieją serdecznie przyjąć i rozumnie ocenić dyskretną, delikatną 
i wielkoduszną pomoc innych małżeństw, które już od dawna przeżywają doświadczenia 

małżeństwa i rodziny (FC 69) 

V. Śmierć Pana Jezusa 
Istotnym i stałym elementem zadania uświęcenia rodziny chrześcijańskiej jest przyjęcie 

ewangelicznego wezwania do nawrócenia, skierowanego do wszystkich chrześcijan, którzy 

nie zawsze pozostają wierni „nowości” chrztu, który ich uczynił „świętymi” (FC 58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 sierpnia 

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 
Jeżeli w szkołach naucza się ideologii przeciwnych wierze chrześcijańskiej, rodziny, o ile to 

możliwe, przy pomocy różnych form zrzeszeń rodzinnych, muszą ze wszystkich sił i z całą 
umiejętnością pomóc młodym, ażeby ci nie oddalili się od wiary (FC 40)  

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa z Góry Oliwnej 
Rodzice mają prawo do tego, że ich dzieci nie będą musiały uczęszczać do szkół, które nie 

zgadzają się z ich własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi (KPR 5c) 

III. Zesłanie Ducha Świętego  
Pewna forma działalności misyjnej może być rozwijana już wewnątrz rodziny. Ma to miejsce 

wtedy, gdy któryś z jej członków nie wierzy lub nie praktykuje konsekwentnie W tym 

przypadku inni członkowie rodziny winni dać mu żywe świadectwo ich wiary, które by go 

pobudziło i podtrzymało na drodze ku pełnemu przylgnięciu do Chrystusa Zbawiciela (FC 24) 

IV. Wniebowzięcia Matki Najświętszej 
Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie 

jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego 

na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania 

i punktem odniesienia na dalszej drodze życia (LK 2) 

V. Ukoronowanie Matki Najświętszej na królową nieba i ziemi 
Poza modlitwą poranną i wieczorną, należy, idąc za wskazaniami Ojców Synodu, polecić 
lekturę i rozważanie Słowa Bożego, przygotowanie do sakramentów, nabożeństwo i 

poświęcenie się Sercu Jezusowemu, różne formy kultu Matki Bożej, modlitwę przed i po 

posiłku, praktyki pobożności ludowej (FC 61) 

 

 

 

12 sierpnia 

I. Chrzest Pana Jezusa 
Drogie rodziny, musicie przeto być odważne. Musicie być zawsze gotowe do tego, aby dać 
świadectwo owej nadziei, która jest w Was (por. 1 P 3,15), którą w Waszym sercu zakorzenił 

przez swą Ewangelię Dobry Pasterz (GS 18) 

II. Objawienie Siebie na weselu w Kanie Galilejskiej 
Jezus, który przyszedł do Kany Galilejskiej, jest zwiastunem Bożej prawdy o małżeństwie, 

takiej prawdy, na której może się oprzeć ludzka rodzina w perspektywie wszystkich 

życiowych doświadczeń. Jezus głosi tę prawdę całą swoją obecnością podczas wesela w 

Kanie Galilejskiej, głosi ją również poprzez pierwszy „znak”, jaki tam uczynił, zamieniając 

wodę w wino (FC 18) 

III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 
Rodzina chrześcijańska jest bowiem pierwszą wspólnotą powołaną do głoszenia Ewangelii 

osobie ludzkiej, która jest w stałym rozwoju, i doprowadzenia jej, poprzez stopniowe 

wychowanie i katechezę, do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej (FC 2) 

IV. Przemienienie na Górze Tabor 
Modlitwa służy ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny, przyczyniając się do tego, że 

rodzina staje się silna Bogiem (GS 4) 

V. Ustanowienie Eucharystii 
W tej właśnie ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza małżonkowie chrześcijańscy znajdują 
korzenie, z których wyrasta, stale się odnawia i nieustannie ożywia ich przymierze 

małżeńskie. Jako uobecnienie ofiary miłości Chrystusa względem Kościoła, Eucharystia jest 

źródłem miłości (FC 57) 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 sierpnia 

I. Modlitwa Pana Jezusa przed męką w Ogrodzie Oliwnym 
Modlitwa wcale nie jest ucieczką od codziennych obowiązków, lecz dla rodziny 

chrześcijańskiej stanowi jeszcze większą zachętę do podejmowania i wypełniania wszystkich 

swoich odpowiedzialnych zadań pierwszej i podstawowej komórki ludzkiego 

społeczeństwa (FC 62) 

II. Biczowanie Pana Jezusa 
Miejsce i zadanie ojca w rodzinie i dla rodziny mają wagę jedyną i niezastąpioną. Jak uczy 

doświadczenie, nieobecność ojca powoduje zachwianie równowagi psychicznej i moralnej 

oraz znaczne trudności w stosunkach rodzinnych (FC 25) 

III. Cierniem Ukoronowanie Pana Jezusa  
Aby można było mieć nadzieję na przyszły pokój, każda mała istota ludzka musi dziś zaznać 
troskliwej i trwałej miłości, a nie zdrady i wyzysku (RP 4) 

IV. Droga krzyżowa Pana Jezusa  
Prawo do życia w całości przysługuje nawet najbardziej upośledzonemu starcowi - nie traci 

go ten, kto cierpi na nieuleczalną chorobę; tak samo pozostaje w mocy dla dziecka dopiero co 

narodzonego, jak i dla człowieka dojrzałego. Niewątpliwie wszelkie życie ludzkie domaga się 
poszanowania już od chwili poczęcia (QAP 12).  

V. Śmierć Pana Jezusa 
Dar z siebie, który ożywia wzajemną miłość małżonków, staje się wzorem i zasadą tego co 

powinno dokonywać się we wzajemnych stosunkach braci i sióstr oraz różnych, 

współżyjących w rodzinie pokoleń (FC 37) 

 

 

 

14 sierpnia 

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 
Trzeba się modlić, ażeby małżonkowie pokochali drogę swego powołania, także wówczas, 

gdy staje się ona trudna, gdy staje się wąska i stroma, pozornie nie do pokonania. Trzeba 

modlić się, ażeby także wówczas byli wierni swemu przymierzu z Bogiem (GS 14) 

II. Nawiedzenie św. Elżbiety 
Rodzina ma prawo do pomocy ze strony społeczeństwa w tym, co dotyczy wydania na świat i 

wychowywania dzieci. Małżeństwa wielodzietne mają prawo do odpowiedniej pomocy i nie 

mogą być poddawane dyskryminacji (KPR 3c) 

III. Narodzenie Pana Jezusa 
Małżonkowie odnajdują w Chrystusie punkt odniesienia dla swojej miłości 

oblubieńczej. Kiedy św. Paweł mówi o Chrystusie-Oblubieńcu Kościoła, posługuje się 
analogią do ich miłości oblubieńczej (GS 19) 

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej 
Z życia rodzinnego nie da się usunąć ofiary, co więcej, trzeba ją przyjmować sercem tak, aby 

doznała pogłębienia miłość małżeńska i stała się źródłem wewnętrznej radości (FC 34) 

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej 
Miłość do małżonki, która została matką, i miłość do dzieci są dla mężczyzny naturalną drogą 
do zrozumienia i urzeczywistnienia swego ojcostwa (FC 25) 


