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Temat: Rodzice w przestrzeni mojej miłości.  

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, 
da tobie. (Wj 20, 12) 

 

IV. Czcij ojca swego i matkę swoją. 

 Czwarte przykazanie Boże nakazuje dzieciom okazywanie czci rodzicom. Stoi ono na 
straży miłości, która jest fundamentem życia rodzinnego. Szacunek i miłość do rodziców ma 
być odpowiedzią na ich miłość okazywaną dzieciom. Przez rodziców Bóg obsypuje nas wyjątkowymi darami: przez nich 
dał nam życie i przygotował nas do samodzielnego życia.  

Przykazanie mówi też o obowiązku kochania dzieci przez rodziców oraz okazywaniu sobie przez wszystkich miłości 
wzajemnej. Powołanie do miłości rodzicielskiej zobowiązuje do przekazywania życia, do jego ochrony oraz do rozwijania 
go. Rodzice mają nie tylko dać życie dziecku, lecz również je wychować. Tego wymaga prawdziwa miłość. W wychowaniu 
mają oni zwrócić szczególną uwagę na formowanie wiary, miłości i życia religijnego swoich dzieci.  

Naszą rodziną jest również Kościół, ojczyzna i cała ludzkość. O tę rodzinę również winniśmy się troszczyć. Troska o 
Kościół przejawia się umacnianiu go i rozszerzaniu na cały świat. Czynimy to przez uświęcanie siebie, życie 
sakramentalne, przez apostolstwo. Chrześcijanin powinien też wypełniać swoje obowiązki wobec ojczyzny i według 
swoich możliwości troszczyć się o los wszystkich ludzi zamieszkujących naszą planetę. 

Odpowiedz na pytania: 

1. Do czego wzywa nas i zobowiązuje czwarte przykazanie? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

2. Jakie są obowiązki dzieci i wobec kogo? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

2. Jakie są obowiązki rodziców i wobec kogo? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
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Opowiadanie: 

 

 Krzysiek nie potrafił rozmawiać ze swoimi rodzicami. Drażniły go ich uwagi. Już nawet nie odpowiadał na nie, 

tylko zamykał się w swoim pokoju i nastawiał muzykę, żeby ich nie słyszeć. Wreszcie postanowił uciec z domu. 

Z kolegą, który miał podobne problemy, wyjechali „stopem” na drugi koniec Polski. Pieniędzy, które mieli, wystarczyło 

tylko na kilka dni. Parę kolejnych pracowali przy zbiorze owoców, ale sezon się skończył i nie mogli znaleźć pracy. W 

sklepie próbowali ukraść trochę rzeczy, ale nie udało się. Zostali zatrzymani. Policja powiadomiła rodziców. 

Całą noc Krzysiek zastanawiał się, co im powie. Był pewien, że już po niego jadą. Uświadomił sobie, że przez dwa 

tygodnie nie dawał znaku życia, a oni go szukali. 

Nazajutrz dowiedział się, że rodzice, jadąc po niego, mieli nocą wypadek i oboje zginęli. A więc już nic nie będzie mógł 

im powiedzieć, nie wysłucha ich nagany ani rad, których od dłuższego czasu nie chciał brać pod uwagę. Uświadomił 

sobie, jak trudne jest życie i jak bardzo rodzice są potrzebni, zwłaszcza w sytuacji, w której się znalazł.  
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Grupa I  
 

2197 Czwarte przykazanie rozpoczyna drugą tablicę Dekalogu. Ukazuje porządek miłości. Bóg chciał, abyśmy 

po Nim czcili naszych rodziców, którym zawdzięczamy życie i którzy przekazali nam wiedzę o Bogu. Jesteśmy 

zobowiązani czcić i szanować tych wszystkich, którym Bóg - dla naszego dobra udzielił swojej władzy. 

2198 Przykazanie to jest sformułowane w sposób pozytywny. Określa obowiązki, jakie należy wypełnić. Jest 

wprowadzeniem do następnych przykazań, które dotyczą szczególnego poszanowania życia, małżeństwa, dóbr 

ziemskich, słowa. Stanowi jedną z podstaw nauki społecznej Kościoła. 

2199 Czwarte przykazanie jest wyraźnie skierowane do dzieci, określając ich relację do ojca i matki, która jest 

najbardziej powszechna. Dotyczy również związków pokrewieństwa z innymi członkami rodziny. Domaga się 

okazywania czci, miłości i wdzięczności dziadkom i przodkom. Obejmuje wreszcie obowiązki uczniów 

względem nauczycieli, pracowników względem pracodawców, podwładnych względem przełożonych, 

obywateli względem ojczyzny oraz tych, którzy nią rządzą lub kierują. 

Przykazanie to wskazuje i obejmuje obowiązki rodziców, opiekunów, nauczycieli, przełożonych, urzędników 

państwowych, rządzących, wszystkich tych, którzy sprawują władzę nad drugim człowiekiem lub nad 

wspólnotą osób. 

2200 Zachowywanie czwartego przykazania łączy się z nagrodą: "Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo 

żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie" (Wj 20, 12; Pwt 5, 16). Poszanowanie tego przykazania zapewnia, 

wraz z owocami duchowymi, doczesne owoce pokoju i pomyślności. Natomiast niezachowywanie go przynosi 

wielkie szkody wspólnotom i osobom ludzkim. 
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Grupa II 

2214 Ojcostwo Boże jest źródłem ojcostwa ludzkiego 8 ; jest podstawą czci rodziców. Szacunek dzieci - 

niepełnoletnich lub dorosłych - dla ojca i matki 9 karmi się naturalnym uczuciem zrodzonym z łączącej ich 

więzi. Tego szacunku domaga się przykazanie Boże 10 . 

2215 Szacunek dla rodziców (cześć synowska) wynika z wdzięczności wobec tych, którzy przez dar życia, 

swoją miłość i pracę wydali na świat dzieci i pozwolili im wzrastać w latach, w mądrości i w łasce. "Z całego 

serca czcij swego ojca, a boleści rodzicielki nie zapominaj! Pamiętaj, że oni cię zrodzili, a cóż im zwrócisz za 

to, co oni tobie dali?" (Syr 7, 27-28). 

2216 Szacunek synowski przejawia się w prawdziwej uległości i posłuszeństwie. "Strzeż, synu, nakazów ojca, 

nie gardź nauką matki... Gdy idziesz, niech one cię wiodą, czuwają nad tobą, gdy zaśniesz; gdy budzisz się - 

mówią do ciebie" (Prz 6, 20-22). "Syn mądry miłuje karcenie, naśmiewca nie słucha nagany" (Prz 13, 1). 

2217 Tak długo jak dziecko mieszka z rodzicami, powinno być posłuszne każdej prośbie rodziców, która służy jego dobru lub dobru 

rodziny. "Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu" (Kol 3, 20) 11 . Dzieci mają także słuchać 

rozsądnych zarządzeń swoich wychowawców i tych wszystkich, którym rodzice je powierzyli. Jeśli jednak dziecko jest przekonane w 

sumieniu, iż jest rzeczą moralnie złą być posłusznym danemu poleceniu, nie powinno się do niego stosować. 
Wzrastając, dzieci będą nadal szanować swoich rodziców. Będą uprzedzać ich pragnienia, chętnie prosić o rady i przyjmować ich 

uzasadnione napomnienia. Posłuszeństwo wobec rodziców ustaje wraz z usamodzielnieniem się dzieci, pozostaje jednak szacunek, 

który jest im należny na zawsze. Ma on bowiem swoje źródło w bojaźni Bożej, jednym z darów Ducha Świętego. 

2218 Czwarte przykazanie przypomina dzieciom już dorosłym o ich odpowiedzialności wobec rodziców. W 

miarę możności powinny one okazywać im pomoc materialną i moralną w starości, w chorobie, samotności lub 

potrzebie. Jezus przypomina o tym obowiązku wdzięczności 12 . 

Pan uczcił ojca przez dzieci, 
a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. 
Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, 
a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, 
a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. (Syr 3, 2-6) 

Synu, wspomagaj swego ojca w starości, 
nie zasmucaj go w jego życiu. 
A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, 
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił...  
Kto porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca, 
a przeklęty przez Pana, kto pobudza do gniewu swą matkę. (Syr 3,12-13. 16) 

2219 Szacunek synowski sprzyja harmonii całego życia rodzinnego; obejmuje on także związki między braćmi i 

siostrami. Szacunek wobec rodziców opromienia całe środowisko rodzinne. "Koroną starców - synowie synów" 

(Prz 17, 6). "Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znoście siebie nawzajem w miłości" (Ef 4, 2). 

2220 Chrześcijanie są zobowiązani do szczególnej wdzięczności tym, od których otrzymali dar wiary, łaskę 

chrztu i życie w Kościele. Wdzięczność ta dotyczy rodziców, dziadków, innych członków rodziny, 

duszpasterzy, katechetów, nauczycieli lub przyjaciół. "Napełniła mnie radość na wspomnienie bezobłudnej 

wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała pierwej w twej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, 

że [mieszka] i w tobie" (2 Tm 1, 5). 

  

http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIII-2-2.htm#2813
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIII-2-2.htm#2814
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIII-2-2.htm#2815
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIII-2-2.htm#2816
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIII-2-2.htm#2817
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Grupa III 

2221 Płodność miłości małżeńskiej nie ogranicza się jedynie do przekazywania życia dzieciom, lecz powinna 

obejmować ich wychowanie moralne i formację duchową. "To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że 

jego ewentualny brak z trudnością dałby się zastąpić" 13 . Rodzice mają pierwszorzędne i niezbywalne prawo 

oraz obowiązek wychowania 14 . 

2222 Rodzice powinni uważać swoje dzieci za dzieci Boże i szanować je jako osoby ludzkie. Wychowują oni 

swoje dzieci do wypełniania prawa Bożego, ukazując samych siebie jako posłusznych woli Ojca niebieskiego. 

2223 Rodzice pierwsi są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Wypełniają tę odpowiedzialność 

najpierw przez założenie ogniska rodzinnego, w którym panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność i 

bezinteresowna służba. Dom rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania cnót. Wychowanie to wymaga 

nauczenia się wyrzeczenia, zdrowego osądu, panowania nad sobą, które są podstawą wszelkiej prawdziwej 

wolności. Rodzice powinni uczyć dzieci podporządkowywać "wymiary materialne i instynktowne... wymiarom 

wewnętrznym i duchowym" 15 . Na rodzicach spoczywa poważna odpowiedzialność za dawanie dobrego 

przykładu swoim dzieciom. Jeśli potrafią przyznać się przed nimi do swoich błędów, będą mogli lepiej 

kierować dziećmi i je poprawiać: 

2224 Dom rodzinny stanowi naturalne środowisko wprowadzania dzieci w solidarność i odpowiedzialność 

wspólnotową. Rodzice powinni uczyć swoje dzieci unikania fałszywych ustępstw i poniżania się, które 

stanowią zagrożenie dla każdej społeczności ludzkiej. 

2225 Przez łaskę sakramentu małżeństwa rodzice otrzymali zadanie i przywilej ewangelizowania swoich dzieci. 

Możliwie jak najwcześniej powinni wprowadzać swoje dzieci w tajemnice wiary, której są dla nich 

"pierwszymi zwiastunami" 16 . Od wczesnego dzieciństwa powinni włączać je w życie Kościoła. Rodzinny styl 

życia może rozwijać zdolność do miłości, która na całe życie pozostanie autentycznym początkiem i podporą 

żywej wiary. 

2226 Rodzice powinni rozpocząć wychowanie do wiary od wczesnego dzieciństwa. Zaczyna się ono już wtedy, 

gdy członkowie rodziny pomagają sobie wzrastać w wierze przez świadectwo życia chrześcijańskiego 

zgodnego z Ewangelią. Katecheza rodzinna poprzedza i ubogaca pozostałe formy nauczania wiary i towarzyszy 

im. Zadaniem rodziców jest nauczyć swoje dzieci modlitwy oraz pomóc im odkryć powołanie jako dzieci 

Bożych 17 . Parafia jest wspólnotą eucharystyczną i ośrodkiem życia liturgicznego rodzin chrześcijańskich; jest 

ona podstawowym miejscem katechezy dzieci i rodziców. 

2228 W okresie dzieciństwa szacunek i życzliwość rodziców przejawiają się przede wszystkim w trosce i 

uwadze, jaką poświęcają oni wychowywaniu swoich dzieci, zaradzaniu ich potrzebom materialnym i 

duchowym. W miarę wzrastania dzieci ten sam szacunek i to samo poświęcenie skłaniają rodziców do 

wychowywania ich do prawidłowego używania rozumu i wolności. 

2229 Rodzice, jako pierwsi odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci, mają prawo wybrać dla nich szkolę, 

która odpowiada ich własnym przekonaniom. Jest to podstawowe prawo. Rodzice - w takiej mierze, w jakiej to 

możliwe mają obowiązek wyboru szkół, które najlepiej pomogą im w wypełnianiu zadań wychowawców 

chrześcijańskich 20 . Władze publiczne mają obowiązek zagwarantować to prawo rodzicom i zapewnić 

konkretne warunki jego urzeczywistnienia. 
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