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Katecheza 13 
Temat: Małżeństwo i rodzina drogą do Pana Boga. 
Cel: wyjaśnienie, dlaczego mężczyzna i kobieta zawierają małżeństwo. 
 
Sakrament małżeństwa ustanowił Pan Jezus w czasie wesela w Kanie Galilejskiej. Sakrament 
małżeństwa zawierają kobieta i mężczyzna przed Bogiem i ten sakrament jest nierozerwalny. 
Taki jest zamysł Boga. Pan Bóg ustanowił małżeństwo, aby pomagać i wspierać ludzką miłość, 
aby uczyli się ofiarnej miłości, przebaczającej, aby na tej drodze pomagali sobie wzajemnie w 
wychowaniu dzieci i wspierali się w drodze do nieba. 
Naszym powołaniem jest zbawienie, Zbawienie można osiągnąć nie tylko w kapłaństwie, w 
zakonie, ale również w małżeństwie, w rodzinie. Do nieba możemy się dostać z całą rodziną: 
rodzicami, rodzeństwem, dziadkami. 
Dziękujemy Panu Bogu za każdą rodzinę i każde małżeństwo. Wiele wspaniałych małżeństw 
podąża drogą ku świętości. Małżonkowie oddają się całkowicie swojej rodzinie, wychowują 
dzieci, troszczą się o nie, spełniają codzienne obowiązki, uczą siebie nawzajem i swoje dzieci – 
ofiarnej miłości. To jest ich droga do nieba. 
Proszę uzupełnić w ćwiczeniach katechezę  53 na str. 56 – nie przesyłamy pracy. 
 
 
Katecheza 14 
Temat : św. Stanisław Kostka – Patron dzieci i młodzieży. 
Cel: Ukazanie św. Stanisława Kostki jako wzoru do naśladowania 
 
Stanisław Kostka urodził się w 1550r. - dorastał na Mazowszu w Rostkowie około 4 km od 
Przasnysza. Przyszedł na świat w rodzinie dobrze znanej. Jego ojciec Stanisław Kostka piastował 
urząd kasztelana zakroczymskiego, mama miała na imię Małgorzata. 
Stanisław nie był jedynakiem, miał 2 siostry i 3 braci. Odebrał w rodzinie wychowanie katolickie, 
w duchu skromności, pobożności i uczciwości. 
W domu pobierał pierwsze nauki. Następnie rozpoczął studia w szkole jezuitów w Wiedniu. 
W grudniu 1565r. Zapadł na zdrowiu i był pewien swej śmierci. Pewnego dnia miał widzenie 
Matki Bożej z Dzieciątkiem. Doznał nagłego uzdrowienia, z poleceniem by wstąpił do zakonu 
Towarzystwa Jezusowego. Po wielu trudnościach wstąpił do jezuitów na próbę. Sprzątał pokoje, 
pomagał w kuchni. Udał się do Rzymu gdzie wstąpił do nowicjatu. Rozkład zajęć: modlitwa, 
praca umysłowa – nauka, fizyczna, posługa w domu i szpitalu. Stanisław czuł się szczęśliwy, że 
wreszcie osiągnął swój cel. W 1568r. Złożył śluby zakonne. Stanisław zachorował i przeczuwał, że 
umrze, napisał list do Matki Bożej z prośbą, żeby zabrała go do siebie w święto Wniebowzięcia 
Maryi. 
Matka Boża wysłuchała jego prośby i Stanisław umarł 15 sierpnia 1568r. - miał 17 lat. 
Został ogłoszonym świętym 1726r. Przez papieża Benedykta XIII. 


