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49 Pan Jezus błogosławi 
naszym rodzinom
Małżeństwo

PRZecZyTaJmy RaZem!
Wesele w Kanie Galilejskiej

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele. Była tam Matka Jezusa oraz On 
sam ze swoimi uczniami. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Nie-

go: „Nie mają wina”.
Potem Maryja powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych. Jezus rzekł do sług: „Napełnijcie stągwie 
wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem Jezus powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i za-
nieście staroście weselnemu”. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała 
się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, 
wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia 
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino 
aż do tej pory”.

na podstawie: Ewangelia według świętego Jana 2, 1-3. 5-10
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Przez sakrament małżeństwa rodzice zapraszają Pana Jezusa do swojej rodziny, by 
umacniał ich miłość. Sakrament małżeństwa jest znakiem obecności Jezusa Chry-
stusa w rodzinie.

moDLITwa
Przypomnij sobie najbardziej szczęśliwe chwile 

z rodzicami. Podziękuj za nie Bogu. Opowiedz Mu także 
o trudnych chwilach, jeśli takie były. Pomódl się w intencji 
swoich rodziców.

Kto przynosi dziecko do 
chrztu świętego? Kto pierwszy 
opowiada mu o Panu Jezusie 
i uczy się modlić?

Dzieci poznają Pana Jezusa 
w rodzinie i w niej najpierw uczą 
się kochać Boga i ludzi.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenia 
1. i 2. na s. 89.

Gdy kobieta i mężczyzna zawierają związek małżeński w Ko-
ściele, zapraszają Pana Jezusa do swojego życia, a On wzywa ich 
do wzajemnej miłości na wzór tej, jaką On ukochał ludzi. Ka-
płan błogosławi taki związek w imieniu Boga i całego Kościoła.

Przysięga, którą składają ludzie w czasie ślubu, oznacza, że 
są gotowi być sobie wierni aż do śmierci. W czasie ślubu mąż 
i żona przyrzekają także, że będą kochać i wychowywać dzieci, 
którymi Pan Bóg ich obdarzy. Bo dzieci to dla rodziców wielki 
dar od Boga.

Jezus obecny na weselu w Kanie Galilejskiej uświęcił miłość kobiety i mężczyzny, któ-
rzy zakładają rodzinę. Dlatego małżeństwo jest sakramentem, czyli znakiem obecności 
Chrystusa w rodzinie.


