
Klasa 4 

Temat: W domowym Kościele uczę się miłości do Jezusa 

Wiara i życie Kościoła  

• Pan Jezus porównywał miłość i wiarę do płomienia, do ognia: 

„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już 

zapłonął” (Łk 12, 49). Rodzice żyjący wiarą, nadzieją i miłością nie zatrzymują 

tych uczuć tylko dla siebie, ale są posłuszni słowom Pana Jezusa: „Wy jesteście 

światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się 

też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło 

wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, 

aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” 

(Mt 5, 14–16). Są „światłem” przede wszystkim dla swoich dzieci. 

Przekazywanie światła wiary i miłości do Boga zaczyna się w sakramencie 

chrztu. 

• W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Chrześcijański dom 

rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. 

Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany «Kościołem domowym», 

wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej” 

Zastosowanie życiowe  

Każdy z was żyje w rodzinie. Na co dzień doświadczacie w niej ciepła, 

zrozumienia, miłości. Jest to także miejsce, gdzie uczycie się życia. W jaki 

sposób możecie się uczyć od swoich rodziców życia chrześcijańskiego, 

przepełnionego wiarą, nadzieją i miłością? (przez naśladowanie ich praktyk 

religijnych, ich postępowania: uczciwej pracy, wytrwałości, miłości braterskiej, 

wielkodusznego przebaczenia, oddawania czci Bogu przez modlitwę i ofiarę ze 

swego życia). 

Podsumowanie treści  

Rodzina jest „ogniskiem”, w którym rozpala się serce człowieka ogniem 

wiary, nadziei i miłości. To domowy Kościół, w którym przez modlitwę, 

wzajemną miłość, szacunek, przebaczenie i uczciwą pracę, oddajemy cześć 

Bogu. Od naszych rodziców uczymy się rozwoju życia duchowego – przyjaźni i 



bliskiej więzi z Bogiem. Członkom rodziny, jako tym, którzy troszczą się także o 

nasze zbawienie, winniśmy okazywać wdzięczność i szacunek. Moja rodzina jest 

domowym Kościołem, w którym – poprzez modlitwę, pracę, wzajemną miłość i 

przebaczenie – oddajemy cześć Bogu. Moi rodzice są nauczycielami wiary, 

nadziei i miłości, od nich mogę uczyć się przyjaźni i bliskiej więzi z Bogiem. 


