
ROZDZIAŁ 1 – ĆWICZENIA 

 

Część 2: MAŁŻEŃSTWO RÓŻNYCH WYZNAŃ I KULTUR 

 

ĆWICZENIE DO PKT. 29-31 

WOLNOŚĆ WIARY – W CZYM SIĘ ZGADZAMY? 

Ćwiczenie w parach 

a. Niech każdy z was rozważy te pytania: Co dla mnie znaczy moja wiara/wyznanie? Jak praktykuję 

tą wiarę? Jakie tradycje i rytuały religijne chcę zabrać do naszego małżeństwa? 

b. Spiszcie indywidualnie momenty, które mają duże znaczenie dla waszego życia religijnego. 

Opowiedzcie teraz sobie co potrzebujecie i w czym oczekujecie szacunku. 

c. Następnie zastanówcie się wspólnie w jakich świętowaniach i praktykach religijnych możecie 

trwać razem, a jakie musicie pozwolić sobie praktykować osobno. Jak możecie zrobić miejsce w 

waszej codzienności na rozmowy o wierze? 

d. Osoba katolicka w waszym związku jest zobowiązana do podpisania dokumentu w niektórych 

parafiach oznajmującym, w którym obiecuje wychować dzieci w wierze katolickiej, a partner 

niewierzący jest w pełni świadomy tego zobowiązania. W innych parafiach to ksiądz podpisuje 

zobowiązanie katolika i świadomość osoby spoza Kościoła. Jak chcecie konstruktywnie podejść do 

tego wyzwania? 

e. Czytanie lub słuchanie świętych tekstów religijnych w języku innym niż ojczysty może dać nowe i 

głębsze ich zrozumienie. Jakimi tekstami ważnymi dla ciebie chciałbyś podzielić się ze swoim 

małżonkiem? Czy macie inne pomysły w jaki sposób możecie lepiej poznać wasze wyznania? 

 

ĆWICZENIE DO PKT. 32-34 

NASZE KORZENIE – WZAJEMNY SZACUNEK 

Ćwiczenie w parach 

a. Indywidualnie: Napisz na kartce elementy twojej kultury, które doceniasz i chcesz by były 

obecne w waszym małżeństwie. Opisz elementy kultury twojego narzeczonego, które są dla 

ciebie szczególnie wartościowe i które chcesz by znalazły się w waszym małżeństwie. 

Wspólnie: podzielcie się tym co napisaliście. 

b. Opowiedzcie sobie o tradycjach specyficznych dla obu płci w waszych kulturach związanych 

ze ślubem, narodzinami dziecka, chrztem, spotkaniami rodzinnymi. Jakie są oczekiwania w 

tych tradycjach do kobiet/mężczyzn/starszych/dzieci? 

c. Jaki stosunek chcecie mieć do waszych korzeni i przeszłości? W jaki sposób możecie dawać 

sobie całkowity szacunek? Znajdźcie 3-5 wartości z waszych własnych kultur, które chcecie 

zachować w waszym małżeństwie. 



d. Jak możecie w praktyce w waszej codzienności pielęgnować równowartość i wzajemny 

szacunek dla waszych kultur? (Np. oszczędzanie na celu odwiedzenia waszych rodzin za 

granicą, zawieranie kontaktu z osobami tej samej kultury, zapisy na kurs o waszych 

kulturach, itd.) 

 

ĆWICZENIE DO PKT. 35-38 

RÓŻNICE KULTUROWE W SPOJRZENIU NA MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ 

Ćwiczenie w parach 

a. Opowiedzcie sobie wzajemnie jak wasze rodziny przez lata postrzegały zakochanie, miłość i 

narzeczeństwo, jak według nich powinno wyglądać życie małżeńskie i jak wyobrażają sobie 

rodzinę. Weźcie pod uwagę specyficzne tradycje i zwyczaje związane z okresem 

przedmałżeńskim i zakładaniem rodziny. 

b. Czy czujecie, że między waszym postrzeganiem miłości, małżeństwa i rodziny są duże 

różnice? Co szczególnie chcielibyście zachować w waszym małżeństwie? 

c. Stwórzcie wspólnie listę zwyczajów i perspektyw, które pragniecie wnieść do waszego 

małżeństwa. 

Dyskusja w grupie 

d. Popatrzcie na ten tekst św. Pawła z Listu do Galatów (Ga 3,26-28): „Wszyscy bowiem dzięki 

tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście 

ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie 

ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy 

bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.” 

Co według słów św. Pawła oznacza bycie wierzącym chrześcijaninem, jednocześnie obdarzonym 

konkretną narodowością, kulturą, statusem i płcią? 

 

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE 

- W oczekiwaniu na kolejne spotkanie kursu spróbujcie podzielić się ze sobą jak największą 

wiedzą o waszych wierzeniach i kulturze. Możecie oglądnąć filmy, wybrać się na 

wydarzenie ukazujące coś szczególnego z waszego kraju, religii, sztuki, zwyczajów, kultury 

jedzenia, muzyki, tańca, literatury, filmu itd. 

- Przyrządźcie dla siebie dwie wyjątkowe potrawy, jedną tradycyjną dla kraju panny młodej, 

drugą dla pana młodego. Wybierzcie dania, które jak najbardziej różnią się od tego do 

czego jesteście przyzwyczajeni. Nie musi to też być jedzenie weselne, ale proste, codzienne 

posiłki. 

 


