
 

PYTANIA DO DIALOGU - PAŹDZIERNIK: 
1. Jak historia mojego domu rodzinnego wpływa na mnie i naszą Rodzinę? 
2. Co dobrego mogę przenieść z mojego domu rodzinnego do naszej Rodziny? 
3. Co negatywnie wpływa na naszą Rodzinę z mojej historii i co mogę zrobić, żeby 

przerwać spiralę złych wzorców? 
4. Jakie już mamy lub chcemy stworzyć dobre zwyczaje/tradycje rodzinne by w naszym 

domu było więcej pokoju i miłości? (np. wdzięczność za 1 dobrą rzecz) 
5. Czy dbam o to, by słońce nie zachodziło nad naszym gniewem, czy jest wspólna 

modlitwa wieczorna, jak o to dbam? 

 
Przebieg dialogu małżeńskiego 
 

Zapalenie świecy 
Znak krzyża 
Krótkie zaproszenie Ducha św. Do Waszego dialogu 
Czytamy pierwsze pytanie 
Pozostajemy w milczeniu przez chwilę wsłuchując się głos Ducha Św.  
Rozmawiamy na temat zawarty w pytaniu wg następującego schematu: 

Każdy z małżonków ma chwilę, aby się swobodnie wypowiedzieć i w tym czasie 
współmałżonek słucha 
Następnie wspólnie rozmawiamy szanując swoje punkty widzenia, dopytujemy, 
chcemy rozumieć, chcemy też być dobrze zrozumiani 

 
Czytamy kolejne pytania i dialogujemy wg tego samego schematu 
Podsumowujemy nasz dialog, wymieniając wnioski i ewentualne postanowienia dla 
naszego małżeństwa – możemy je spisać.  
Wspólna głośna modlitwa dziękczynna (tylko za sprawy naszego małżeństwa) 
Odmawiamy Ojcze Nasz trzymając się za ręce 
Pocałunek małżeński 
Znak krzyża 
Zgaszenie świecy.  

 
Czym jest dialog małżeński! 

 
Dialog jest chwilą wspólnych odkryć, czasem poszukiwania myśli Bożej względem 
małżeństwa i rodziny, wspólnym budowaniem jedności małżeńskiej, wspólnym zrywem ku 
odnowie miłości, dopasowaniem się dwóch odrębnych spojrzeń na życie i na ludzi, 
wspólnym dziękczynieniem. 
 



Czym nie jest dialog małżeński! 
 
Dialog nie jest przemarszem wojsk, odbijaniem piłeczki pingpongowej, rozrachunkiem z 
rachunkiem sumienia współmałżonka, mówieniem „ty jesteś winna”, trybunałem 
skazującym, zebraniem sprawozdawczym.  
 
 

Reguły dialogu małżeńskiego 
 
a) DŁUŻSZA CHWILA CZASU... – przynajmniej godzina, bez pośpiechu, 
b) ...SPĘDZONA W SPOKOJU... – warto przewidzieć ten czas, zaplanować, by nikt nie 
przeszkadzał, 
c) ...CO MIESIĄC... – konkretny dzień miesiąca; im dłuższy czas, tym więcej rzeczy można 
pozapominać…, 
d) ...RAZEM... – razem, a nie obok siebie; szczerość i otwartość, dążenie do wspólnego MY! 
e) ...W CELU USUNIĘCIA WSZYSTKIEGO, CO BY ZAGRAŻAŁO JEDNOŚCI 
MAŁŻEŃSKIEJ... – usunięcie nieporozumień, wyznanie przykrości, zawodów, tego, 
co boli…, 
f ) ...W CELU UMOCNIENIA OGNISKA DOMOWEGO... – aby budować jedność 
i szczęście..., 
g) ...POD OKIEM BOGA I Z BOŻĄ POMOCĄ. – zakończenie spotkania krótką 
modlitwą, podziękowanie Bogu za siebie, oddanie Mu siebie, małżeństwa i rodziny. 
 
 


