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W roku 1995, Rada Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum Dwunastu Aposto∏ów
wydali publikacj´: „Rodzina: Proklamacja dla Êwiata”. Proklamacja ta jest
deklaracjà i potwierdzeniem doktryn i praktyk, na temat których prorocy
sk∏adali oÊwiadczenia w historii KoÊcio∏a. Zawiera ona zasady, które sà
podstawà dla szcz´Êcia i dobrego samopoczucia ka˝dej rodziny. Cz∏onkowie
rodzin powinni przestudiowaç t´ proklamacj´ i ˝yç wed∏ug jej nauk.

„Rodzina: Proklamacja dla Êwiata”

„My, Rada Prezydenta KoÊcio∏a i Rada
Dwunastu Aposto∏ów KoÊcio∏a Jezusa
Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostat-
nich, uroczyÊcie og∏aszamy, ˝e ma∏-
˝eƒstwo mi´dzy m´˝czyznà i kobietà
jest wyÊwi´cone od Boga i ˝e rodzina
zajmuje centralne miejsce w planie
Stworzyciela dotyczàcym wiecznego
przeznaczenia Jego dzieci.

Wszystkie istoty ludzkie — m´˝czyêni
i kobiety — sà stworzone na obraz i
podobieƒstwo Boga. Ka˝dy jest umi-
∏owanym duchowym synem lub córkà
niebiaƒskich rodziców i dlatego ka˝dy
posiada boskà natur´ i przeznaczenie.
P∏eç stanowi zasadniczà cech´ to˝sa-
moÊci i celu istnienia ka˝dej osoby
w jej ˝yciu przed przyjÊciem na zie-
mi´, podczas ˝ycia ziemskiego i w
wiecznoÊci.

Podczas ˝ycia przed przyjÊciem na
ziemi´, duchowi synowie i duchowe
córki zna∏y i czci∏y Boga, jako swo-
jego Wiecznego Ojca i przyj´∏y Jego
plan, dzi´ki któremu Jego dzieci
mogà otrzymaç fizyczne cia∏o i zdo-
byç doÊwiadczenie podczas ˝ycia na
ziemi, aby czyniç post´py ku dosko-
na∏oÊci i ostatecznie osiàgnàç swoje
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boskie przeznaczenie, jako dziedzice
˝ycia wiecznego. Boski plan szcz´Êcia
umo˝liwia, aby zwiàzki rodzinne
trwa∏y nadal po Êmierci. Âwi´te
obrz´dy i przymierza dost´pne w
Êwi´tych Êwiàtyniach umo˝liwiajà
ludziom powrót do obecnoÊci Boga a
rodzinom zjednoczenie na wiecznoÊç.

Pierwsze przykazanie, jakie Bóg da∏
Adamowi i Ewie, nawiàzywa∏o do ich
rodzicielskiego potencja∏u jako m´˝a
i ˝ony. OÊwiadczamy, ˝e przykazanie
Boga dla Jego dzieci, aby si´ rozmna-
˝a∏y i zape∏nia∏y ziemi´, pozostaje
w mocy. OÊwiadczamy tak˝e, i˝ Bóg
nakaza∏, aby Êwi´ta moc prokreacji
by∏a wykorzystywana tylko pomi´dzy
m´˝czyznà i kobietà, prawnie zaÊlu-
bionymi jako mà˝ i ˝ona.

OÊwiadczamy, ˝e sposób, w jaki
powstaje ˝ycie na ziemi, jest ustano-
wiony przez Boga. Potwierdzamy
Êwi´toÊç ˝ycia i jego wa˝noÊç w
wiecznym planie Boga.

Mà˝ i ˝ona majà Êwi´tà odpowiedzial-
noÊç, aby kochaç i dbaç o siebie nawza-
jem oraz o swoje dzieci. ‘Oto dzieci sà
darem Pana’ (Psalm 127:3). Rodzice
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majà Êwi´ty obowiàzek wychowywa-
nia swoich dzieci w mi∏oÊci i prawoÊci,
zaspokajania ich potrzeb fizycznych
i duchowych, nauczania ich mi∏oÊci
i s∏u˝by wzajemnej, zachowywania
przykazaƒ Boga i bycia przestrzegajà-
cymi prawa obywatelami, niezale˝nie
od tego gdzie mieszkajà. M´˝owie i
˝ony — matki i ojcowie — stanà przed
Bogiem, aby byç przez Niego osàdzeni
za wype∏nianie tych zadaƒ.

Rodzina jest wyÊwi´cona od Boga.
Ma∏˝eƒstwo pomi´dzy m´˝czyznà i
kobietà stanowi podstaw´ Jego wiecz-
nego planu. Dzieci majà prawo do
tego, aby przyjÊç na Êwiat w prawnie
zaÊlubionym zwiàzku i byç wycho-
wywane przez ojca i matk´, którzy
szanujà przysi´g´ ma∏˝eƒskà i sà im
ca∏kowicie wierni. Szcz´Êcie w ˝yciu
rodzinnym mo˝e byç najpewniej
osiàgni´te, kiedy opiera si´ na
naukach Pana Jezusa Chrystusa.
Udane ma∏˝eƒstwa i rodziny
powstajà i trwajà w oparciu o zasady
wiary, modlitwy, pokuty, przebacze-
nia, szacunku, mi∏oÊci, wspó∏czucia,
pracy i zdrowej rekreacji. Wed∏ug
boskiego zamys∏u, ojcowie majà prze-
wodniczyç swoim rodzinom w mi∏o-
Êci i prawoÊci, i sà odpowiedzialni za

zapewnienie swoim rodzinom nie-
zb´dnych Êrodków do ˝ycia i
ochrony. G∏ównym obowiàzkiem
matek jest dba∏oÊç o duchowy i
fizyczny rozwój dzieci. W tych Êwi´-
tych odpowiedzialnoÊciach, ojcowie i
matki sà zobowiàzani pomagaç sobie
wzajemnie, jako równi partnerzy.
Niepe∏nosprawnoÊç, Êmierç lub 
inne okolicznoÊci mogà wymagaç 
przystosowania do konkretnej sytuacji.
W razie potrzeby powinna s∏u˝yç
pomocà dalsza rodzina.

Ostrzegamy te osoby, które ∏amià
przymierze czystoÊci, które molestujà
ma∏˝onka albo potomstwo, lub które
nie wype∏niajà swoich obowiàzków
rodzinnych, pewnego dnia stanà
przed Bogiem, aby byç przez Niego
za to osàdzeni. Ostrzegamy ponadto,
˝e dezintegracja rodziny sprowadzi
na ludzi, spo∏eczeƒstwa i narody nie-
szcz´Êcia przepowiedziane przez sta-
ro˝ytnych i wspó∏czesnych proroków.

Wzywamy odpowiedzialnych oby-
wateli i cz∏onków rzàdów na ca∏ym
Êwiecie, aby promowali takie zasady,
które sà przeznaczone, aby zachowaç
i wzmacniaç rodzin´, jako podsta-
wowà jednostk´ spo∏eczeƒstwa”
(Liahona, paêdz. 1998, 24).





Organizacja
Rodzina jest Êwi´tà jednostkà
KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych
w Dniach Ostatnich i najwa˝niejszà
jednostkà spo∏eczeƒstwa w ˝yciu
doczesnym i w wiecznoÊci. Bóg usta-
nowi∏ rodziny, by przynieÊç szcz´Êcie
swoim dzieciom, pozwoliç im uczyç

Organizacja i cel rodziny
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si´ w∏aÊciwych zasad w atmosferze
mi∏oÊci i przygotowaç je do ˝ycia
wiecznego.

Dom rodzinny jest najlepszym miej-
scem, by nauczaç, uczyç si´ i stosowaç
zasady ewangelii. To tam poszcze-
gólne osoby uczà si´, jak zapewniaç
˝ywnoÊç, odzie˝, schronienie i inne
potrzebne rzeczy. Ojciec i matka, jako
równi sobie partnerzy, powinni pomóc
ka˝demu cz∏onkowi rodziny:

• Poszukiwaç prawdy i rozwijaç
wiar´ w Boga.

• Odpokutowaç za grzechy, przyjàç
chrzest dla odpuszczenia grzechów,
zostaç cz∏onkiem KoÊcio∏a Jezusa
Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich i otrzymaç Ducha Âwi´-
tego.
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• Przestrzegaç przykazaƒ Bo˝ych,
pilnie studiowaç pisma Êwi´te,
codziennie ofiarowywaç osobiste
modlitwy i s∏u˝yç innym.

• Dzieliç si´ ewangelià z innymi.

• Zostaç obdarowanym i zaÊlubio-
nym w Êwiàtyni na wiecznoÊç z
godnym towarzyszem, stworzyç
szcz´Êliwy dom dla rodziny i
wspieraç rodzin´ poprzez mi∏oÊç
i poÊwi´cenie.

• Poszukiwaç informacji o zmar∏ych
przodkach i dokonaç za nich obrz´-
dów Êwiàtynnych.

• Zapewniç po˝ywienie wymagane
dla zdrowia duchowego, spo∏ecz-
nego, fizycznego i emocjonalnego.

Ojciec przewodniczy rodzinie i jest
odpowiedzialny za nauczanie dzieci

i zapewnianie rodzinie Êrodków do
˝ycia. Godny i uprawniony ojciec w
KoÊciele ma mo˝liwoÊç dzier˝enia
kap∏aƒstwa, które jest mocà i upowa˝-
nieniem do dzia∏ania w imi´ Boga.
Z tà mocà i upowa˝nieniem ojciec
staje si´ przywódcà kap∏aƒskim w
swojej rodzinie. Przewodzi on rodzi-
nie w przygotowaniu si´ na powrót
do obecnoÊci naszego Ojca Niebie-
skiego. Jego ˝ona jest dla niego naj-
wa˝niejszym towarzyszem, partnerem
i doradcà. Mà˝ i ˝ona powinni razem
naradzaç si´ we wszystkich sprawach,
które dotyczà rodziny i domu.

Ojciec powinien zaspokajaç duchowe
potrzeby swojej rodziny. Powinien
dopilnowaç, aby rodzina by∏a
nauczana ewangelii Jezusa i powinien
czyniç wszystko, co w jego mocy, aby
zach´caç jà, by przestrzega∏a przyka-
zaƒ Pana i pomagaç jej w tym.

Ojciec, który posiada kap∏aƒstwo,
mo˝e b∏ogos∏awiç cz∏onków swojej
rodziny i zaspokajaç ich duchowe
potrzeby. Z upowa˝nienia w∏aÊciwego
kap∏aƒstwa i majàc upowa˝nienie od
swojego przywódcy kap∏aƒskiego, ojciec
mo˝e:

1. Nadawaç imi´ i b∏ogos∏awiç dzieci.

2. Chrzciç dzieci (i inne osoby).

3. Konfirmowaç dzieci (i inne osoby)
na cz∏onków KoÊcio∏a i nadawaç im
Ducha Âwi´tego.

4. Nadawaç kap∏aƒstwo swojemu
synowi (i innym osobom) oraz
ustanawiaç ich do urz´dów w
kap∏aƒstwie.



5. B∏ogos∏awiç i rozdawaç sakrament.

6. PoÊwi´caç groby.

Bez upowa˝nienia od swojego przywódcy
kap∏aƒskiego, ojciec, który posiada
Kap∏aƒstwo Melchizedeka, mo˝e
poÊwi´caç oliw´ i b∏ogos∏awiç cz∏on-
ków swojej rodziny i innych, kiedy
sà chorzy i udzielaç specjalnych b∏o-
gos∏awieƒstw wtedy, gdy pojawi
si´ potrzeba. (Instrukcje dotyczàce
dokonywania obrz´dów kap∏aƒstwa
i udzielania b∏ogos∏awieƒstw znajdujà
si´ na stronie 21–28 w niniejszym
przewodniku).

Ojciec ma dopilnowaç, aby jego
rodzina by∏a aktywnie zaanga˝o-
wana w trzy podstawowe obowiàzki,
którymi sà:

1. Osobiste i rodzinne przygotowanie
duchowe i doczesne.

2. Dzielenie si´ ewangelià.

3. Historia rodzinna i obrz´dy Êwià-
tynne dla ˝yjàcych i za zmar∏ych.

Matka jest równorz´dnà partnerkà i
doradczynià swojego m´˝a. Pomaga
mu nauczaç dzieci praw Boga. JeÊli w
domu nie ma ojca, rodzinie przewod-
niczy matka.

Ojciec i matka muszà byç jednoÊcià
w zamiarach. Ich celem powinno byç
przygotowanie wszystkich cz∏onków
rodziny na powrót do naszego Ojca
Niebieskiego. Powinni oni byç zjed-
noczeni, kiedy wspólnie pracujà w
kierunku osiàgni´cia tego celu. Pan
ustanowi∏ KoÊció∏, by pomóg∏ ojcom

i matkom nauczaç swoje rodziny i
opiekowaç si´ nimi.

Kiedy w rodzinie pojawiajà si´ dzieci,
rodzice majà je kochaç, uczyç je prawd
ewangelii i stanowiç przyk∏ad pra-
wego ˝ycia. Dzieci majà si´ uczyç i
przestrzegaç przykazaƒ Bo˝ych. Majà
one swoich rodziców i majà byç im
pos∏uszne.

Si∏a KoÊcio∏a zale˝y od rodzin i
od poszczególnych osób, które ˝yjà
wed∏ug ewangelii Jezusa Chrystusa.
To, w jakim zakresie rodzina cieszy si´
b∏ogos∏awieƒstwami ewangelii, zale˝y
w du˝ej mierze od tego, w jakim stop-
niu ojciec i matka rozumiejà i wyko-
nujà swoje podstawowe obowiàzki
jako rodzice. KoÊció∏ nigdy nie zamie-
rza dawaç programów lub obowiàz-
ków ojcom i matkom, które by ich
przecià˝a∏y czy zniech´ca∏y lub które
spowodowa∏yby, ˝e zaniedbaliby oni
te najbardziej podstawowe obowiàzki.

Cel
Poniewa˝ nasz Ojciec Niebieski nas
kocha, chce, abyÊmy zostali wynie-
sieni tak jak On. By nam pomóc, da∏
nam plan, by podà˝aç wed∏ug niego
w oparciu o boskie prawa prawdy. Ci,
którzy uczà si´ o tym planie i wiernie
post´pujà wed∏ug jego zasad, mogà
pewnego dnia staç si´ takimi, jak nasz
Ojciec w Niebie i cieszyç si´ takim
rodzajem ˝ycia, jakim On ˝yje.

Cz´Êcià tego planu by∏o to, ˝e mieli-
Êmy opuÊciç niebiosa i przyjÊç na
ziemi´. Tu zdobywamy cia∏o fizyczne,
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uczymy si´ poprzez doÊwiadczenia
i udowadniamy, ˝e jesteÊmy godni, by
˝yç ponownie w obecnoÊci Boga.
Udowadniamy, ˝e jesteÊmy godni
poprzez swobodny wybór co do
przestrzegania Jego praw. (Zob.
Abraham 3:23–25; 2 Nefi 2:27).

Aby pomóc nam przygotowaç si´ na
˝ycie z Nim, nasz Ojciec Niebieski
zorganizowa∏ nas w rodziny. Poprzez
Êwi´te obrz´dy i przymierza nasze
rodziny mogà byç zjednoczone na
wiecznoÊç.
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Nauczanie dzieci w uprzejmy
i pe∏en mi∏oÊci sposób
Pan przykaza∏ rodzicom, aby nauczali
swoje dzieci ewangelii. Powiedzia∏ On:

„I znowu, skoro rodzice majà dzieci w
Syjonie, lub w jednym z jego zorgani-
zowanych zborów, i nie uczà ich aby
rozumia∏y zasad´ pokuty, wiary w
Jezusa Chrystusa Syna Boga ˝ywego,
i chrztu, i nadania Ducha Âwi´tego
przez na∏o˝enie ràk, gdy majà osiem
lat, grzech ten spadnie na g∏owy
rodziców.

Bowiem b´dzie to prawem dla miesz-
kaƒców Syjonu jak i ka˝dego z jego
zborów, co sà zorganizowane.

I dzieci ich zostanà ochrzczone
dla odpuszczenia ich grzechów,

kiedy majà osiem lat, i dostàpià
na∏o˝enia ràk.

I b´dà tak˝e uczyç swoje dzieci, aby
si´ modli∏y i ˝y∏y cnotliwie przed
Panem” (NiP 68:25–28).

Rodzice powinni nauczaç w uprzejmy
i pe∏en mi∏oÊci sposób, pami´tajàc o
radzie Aposto∏a Paw∏a, który powie-
dzia∏: „Napominajcie i wychowujcie
je w karnoÊci, dla Pana” (List do
Efezjan 6:4).

Studiowanie pism
Êwi´tych w rodzinie
Mo˝emy staç si´ tacy jak nasz Ojciec
Niebieski i cieszyç si´ takim ˝yciem,
jakie jest Jego udzia∏em, jeÊli tylko
b´dziemy dochowywaç praw, na

Nauczanie ewangelii w domu
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których opiera si´ to b∏ogos∏awieƒ-
stwo (zob. NiP 130:20–21). Zanim
b´dziemy ˝yç wed∏ug tych praw,
musimy je poznaç. „Zbawienie cz∏o-
wieka w niewiedzy jest niemo˝liwe”
(NiP 131:6).

Jezus Chrystus jest naszym przy-
wódcà i prawodawcà. On zna drog´
i prawa, jakich musimy dochowaç,
i zaprosi∏ On ka˝dego z nas, aby za
Nim podà˝aç. Powiedzia∏ On: „Ja
jestem droga, prawda, i ˝ywot, nikt
nie przychodzi do Ojca, tylko przeze
mnie” (Ew. Jana 14:6). By staç si´
takimi, jakim jest nasz Ojciec Niebie-
ski i by powróciç do Niego, musimy
uczyç si´ nauk Jezusa i post´powaç
wed∏ug nich. Mamy pisma Êwi´te,
by pomog∏y nam uczyç si´ o ˝yciu,
naukach i przykazaniach Jezusa
Chrystusa.

Cztery ksi´gi, które KoÊció∏ przyjmuje
jako pisma Êwi´te to: Biblia, Ksi´ga
Mormona, Nauki i Przymierza oraz
Per∏a Wielkiej WartoÊci. WyjaÊniajà
one prawa ewangelii i standardy,
wed∏ug których mo˝emy mierzyç
wszystkie myÊli, uczynki i nauki.
Pomagajà nam one uczyç si´ o ˝yciu
i naukach Jezusa Chrystusa i podajà
przyk∏ady osób, które mia∏y wiar´ w
Boga i przestrzega∏y Jego przykazaƒ.

Jezus naucza∏ nas, abyÊmy badali
i studiowali pisma Êwi´te (zob. Ew.
Jana 5:39; 3 Nefi 23:1; NiP 88:118).

Rodziny regularnie powinny studio-
waç pisma Êwi´te, aby uczyç si´ i
post´powaç wedle nauk Pana.

Rodzice powinni zbieraç swe rodziny
razem o sta∏ej porze ka˝dego dnia,
aby czytaç i omawiaç pisma Êwi´te.
Ka˝dy cz∏onek rodziny, który potrafi
czytaç, powinien mieç mo˝liwoÊç
czytania pism Êwi´tych.

Cz∏onek rodziny mo˝e zaofiarowaç
modlitw´ przed czytaniem z pism
Êwi´tych i prosiç Ojca Niebieskiego o
pob∏ogos∏awienie ka˝dego, by zrozu-
mia∏ to, co jest czytane i by zdoby∏ o
tym Êwiadectwo. Rodziny mogà mieç
swojà modlitw´ rodzinnà po czytaniu
pism Êwi´tych.

Kiedy rodziny b´dà czytaç i rozwa˝aç
pisma Êwi´te, b´dà pragn´∏y staç si´
bardziej podobne do Zbawiciela i
znajdà wi´ksze szcz´Êcie i pokój w
swoim ˝yciu.

Modlitwy indywidualne
i rodzinne
Ka˝dy z nas musi nauczyç si´ rozma-
wiaç z naszym Ojcem w Niebie
poprzez modlitw´. On kocha nas i
chce, abyÊmy z Nim rozmawiali. Chce
On, abyÊmy dzi´kowali Mu za nasze
b∏ogos∏awieƒstwa i prosili Go o pomoc
i przewodnictwo. Pomo˝e nam, kiedy



Go poprosimy. Wi´kszoÊç modlitw
ofiarowuje si´ z pochylonymi g∏owami
i zamkni´tymi oczami, kl´czymy
wtedy, siedzimy lub stoimy.

Kiedy modlimy si´, musimy pami´taç
o czterech wa˝nych zasadach:

1. Zaczynamy nasze modlitwy, zwra-
cajàc si´ do naszego Ojca w Niebie:
„Nasz Ojcze w Niebie...”.

2. Dzi´kujemy naszemu Ojcu w Nie-
bie za to, co nam daje: „Dzi´kujemy
Ci...”

3. Prosimy Go o pomoc, jakiej potrze-
bujemy: „Prosimy Ci´...”

4. Koƒczymy naszà modlitw´ w imi´
Zbawiciela: „W imi´ Jezusa Chry-
stusa, amen”.

Nasze modlitwy nie zawsze muszà
przebiegaç zgodnie z tymi czterema
punktami, ale gdy b´dziemy je mieç
w pami´ci, pomo˝e to nam modliç
si´. Zawsze powinniÊmy zaczynaç i

koƒczyç nasze modlitwy zgodnie
z pierwszym i ostatnim punktem,
ale to, co powiemy pomi´dzy nimi,
zale˝eç b´dzie od tego, co wed∏ug
naszych odczuç jest wa˝ne. Czasami
mo˝emy chcieç poÊwi´ciç wi´kszà
cz´Êç naszej modlitwy, dzi´kujàc
naszemu Ojcu Niebieskiemu. Innym
razem, mo˝emy chcieç poÊwi´ciç
wi´kszoÊç naszej modlitwy, proszàc
o Jego pomoc.

Modlitwy indywidualne
Ka˝da osoba powinna modliç si´ indy-
widualnie przynajmniej raz ka˝dego
ranka i wieczoru. Rodzice powinni
nauczaç swoje dzieci, by ofiarowa∏y
swoje osobiste modlitwy, gdy tylko
zacznà mówiç. Rodzice mogà nauczaç
swe dzieci, jak modliç si´, kl´czàc z
nimi i proszàc, aby powtarza∏y one
ka˝de zdanie. Wkrótce dzieci b´dà
w stanie ofiarowaç swoje w∏asne
modlitwy.

7
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Modlitwy rodzinne 
Ka˝da rodzina powinna odmawiaç
codziennie modlitw´ rodzinnà.
Ca∏a rodzina kl´czy razem, a g∏owa
rodziny ofiarowuje modlitw´ lub
prosi o to cz∏onka rodziny. Ka˝dy
regularnie powinien dostàpiç okazji,
by ofiarowaç modlitw´ rodzinnà.
Ma∏e dzieci mogà po kolei odmawiaç
modlitw´ z pomocà swoich rodziców.
Modlitwa rodzinna to doskona∏a oka-
zja do nauczania dzieci, jak modliç si´
i do nauczania zasad takich, jak wiara
w Boga, pokora i mi∏oÊç.

Modlitwy specjalne
Rodzice powinni nauczaç dzieci, ˝e
Bóg zawsze jest gotów, by wys∏uchaç
ich modlitw. Oprócz swoich regular-
nych modlitw indywidualnych i
rodzinnych, mo˝na modliç si´ o ka˝-
dej porze, kiedy potrzeba szczególnej
pomocy lub gdy chce si´ wyraziç
podzi´kowania.

B∏ogos∏awienie jedzenia

Rodzice powinni dopilnowaç, aby
cz∏onkowie rodziny uczyli si´ dzi´ko-
waç Bogu za jedzenie i prosiç Go o
pob∏ogos∏awienie jedzenia, zanim

zacznà jeÊç. Ka˝da osoba, w tym ma∏e
dzieci, powinna po kolei ofiarowywaç
to b∏ogos∏awieƒstwo. Ofiarowywanie
modlitwy o pob∏ogos∏awienie jedze-
nia pomaga rodzicom i dzieciom
uczyç si´ wdzi´cznoÊci wobec
naszego Ojca Niebieskiego.

Domowy wieczór rodzinny
Domowy wieczór rodzinny przezna-
czony jest dla ka˝dego, w∏àczajàc w
to poÊlubione pary, ojców i matki
z dzieçmi, samotnych rodziców z
dzieçmi, rodziców, których dzieci
za∏o˝y∏y w∏asne rodziny, doros∏ych
stanu wolnego spotykajàcych si´ w
grupach na domowe wieczory oraz
tych, którzy mieszkajà sami lub ze
wspó∏lokatorami. Ka˝dy, bez wzgl´du
na okolicznoÊci, b´dzie b∏ogos∏awiony
przeprowadzajàc domowe wieczory
rodzinne. KoÊció∏ pozostawia wie-
czory poniedzia∏kowe wolne od pozo-
sta∏ych zaj´ç, a˝eby rodziny mog∏y
byç razem na domowym wieczorze
rodzinnym.

Rada Prezydenta KoÊcio∏a powie-
dzia∏a: „Obiecujemy wam wielkie
b∏ogos∏awieƒstwa, jeÊli b´dziecie
post´powaç wed∏ug rady Pana i
przeprowadzaç regularnie domowe
wieczory rodzinne. Stale modlimy
si´, aby rodzice w KoÊciele zaakcep-
towali to, i˝ sà odpowiedzialni za
nauczanie i dawanie swoim dzieciom
przyk∏adu ˝ycia wedle zasad ewan-
gelii. Niech Bóg b∏ogos∏awi was, aby-
Êcie byli pilni w tym najwa˝niejszym



obowiàzku” („Przes∏anie od Rady
Prezydenta KoÊcio∏a”, Family Home
Evening Resource Book [1983], iv).

Domowym wieczorom rodzinnym
przewodzi ojciec jako patriarcha
rodziny. Podczas nieobecnoÊci ojca —
przewodzi matka. Rodzice prowadzà
domowy wieczór rodzinny lub
wyznaczajà do tego cz∏onka rodziny.
Nauczajà lekcji lub proszà o lekcj´
dzieci, które sà wystarczajàco du˝e,
aby nauczaç. Ka˝dy, kto jest wystar-
czajàco doros∏y, powinien mieç mo˝-
liwoÊç uczestnictwa. M∏odsze dzieci
mogà pomóc w taki sposób, jak

prowadzenie muzyki, cytowanie frag-
mentów z pism Êwi´tych, odpowiada-
nie na pytania, trzymanie ilustracji,
rozdawanie przekàsek i modlenie si´.

Poni˝ej przedstawiony jest sugero-
wany zarys domowego wieczoru
rodzinnego:

• PieÊƒ na rozpocz´cie (rodzina)

• Modlitwa na rozpocz´cie (cz∏onek
rodziny)

• Wiersz lub czytanie fragmentu z
pisma Êwi´tego (cz∏onek rodziny)

• Lekcja (ojciec, matka lub starsze
dziecko)

• Zaj´cie (prowadzone przez cz∏onka
rodziny i przy udziale wszystkich
cz∏onków rodziny)

• PieÊƒ na zakoƒczenie (rodzina)

• Modlitwa na zakoƒczenie (cz∏onek
rodziny)

• Przekàski

Rodzina mo˝e przeprowadzaç wie-
czór domowy na wiele innych sposo-
bów. Jakiekolwiek zaj´cie, które ∏àczy
rodzin´, wzmacnia wzajemnà mi∏oÊç,
pomaga cz∏onkom rodziny zbli˝aç si´
do Ojca Niebieskiego i zach´ca ich do
prawego ˝ycia, mo˝e byç domowym
wieczorem rodzinnym. Przyk∏ady
takich zaj´ç to: czytanie pism Êwi´-
tych, omawianie ewangelii, dzielenie
si´ Êwiadectwami, wykonywanie
projektu s∏u˝by, wspólne Êpiewanie,
wyjazd na piknik, rozgrywanie gry
rodzinnej oraz w´drówki. Wszystkie
domowe wieczory rodzinne powinny
zawieraç modlitw´.

Lekcje mogà byç oparte na pismach
Êwi´tych, s∏owach proroków w
dniach ostatnich, szczególnie ze spra-
wozdaƒ z konferencji generalnych
oraz na osobistych doÊwiadczeniach i
Êwiadectwach. Wiele lekcji powinno
skupiaç si´ wokó∏ narodzin, ˝ycia,
nauk i ZadoÊçuczynienia Zbawiciela.
Zasady ewangelii, Gospel Fundamentals,
Oddani wierze, Dla wzmocnienia m∏o-
dzie˝y oraz czasopisma koÊcielne
zawierajà lekcje i artyku∏y na wiele
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tematów, które mog∏yby byç wyko-
rzystane na lekcjach domowego
wieczoru rodzinnego.

Poni˝ej podane sà proponowane
tematy na domowy wieczór:

• Plan zbawienia

• ˚ycie i nauki Jezusa

• Pokuta

• Modlitwa

• Post

• S∏owo MàdroÊci

• Paƒskie normy moralne

• Znaczenie sakramentu

• Dziesi´cina

• Wdzi´cznoÊç

• UczciwoÊç

• CzeÊç dla Boga i Jego dzie∏ stwo-
rzenia

• Przygotowanie do chrztu, ustano-
wienia do kap∏aƒstwa lub ma∏˝eƒ-
stwa

• Przygotowanie si´ do wejÊcia do
Êwiàtyni

• Czytanie pism Êwi´tych

• Zachowywanie dnia Sabatu
Êwi´tym

• Przebaczanie innym

• Zdobywanie Êwiadectwa i dzielenie
si´ nim

• Dzielenie si´ ewangelià z innymi

• Zbieranie historii rodzinnych

• Rozumienie i akceptowanie Êmierci

• Rozwiàzywanie problemów rodzin-
nych

• Zarzàdzanie finansami rodziny

• Dzielenie si´ pracà w rodzinie

• Docenianie muzyki i radowanie
si´ nià

Wakacje i specjalne okazje 
Wakacje i specjalne okazje, takie jak
Bo˝e Narodzenie, Wielkanoc, rocznica
przywrócenia kap∏aƒstwa, konferencje,
wyjazd cz∏onka rodziny na misj´ albo
narodziny, chrzest lub ustanowienie
cz∏onka rodziny, mogà byç doskona-
∏ymi mo˝liwoÊciami do nauczania
prawd ewangelii.

Dziesi´cina i inne ofiary 
Pan nakaza∏ swojemu ludowi, aby ˝y∏
wed∏ug prawa dziesi´ciny i by∏ godny
obiecanych b∏ogos∏awieƒstw (zob.
Ks. Malachiasza 3:8–11).

Wspania∏y moment dla rodziców,
by nauczaç prawa dziesi´ciny i ofiar



przychodzi wtedy, gdy sami je p∏acà.
Na dzieci wp∏ywa to, co widzà, ˝e
robià ich rodzice. Dzieci, które otrzy-
mujà kieszonkowe, powinny p∏aciç
z tego dziesi´cin´. Ka˝de dziecko
powinno mieç trzy skarbonki: jednà
na dziesi´cin´, jednà na misj´ i jednà
na wydatki. Za ka˝dym razem, kiedy
dzieci otrzymujà pieniàdze, powinny
uczyç si´, ˝e 10 procent odk∏adajà do
skarbonki z dziesi´cinà, potem pewnà
kwot´ do skarbonki na misj´, a reszt´
do skarbonki wydatków.

Kiedy dzieci p∏acà dziesi´cin´, rodzice
powinni nauczyç je wype∏nienia for-
mularza dziesi´ciny, w∏o˝yç go do
koperty z pieni´dzmi i daç lub wys∏aç
t´ kopert´ cz∏onkowi swojej rady
biskupiej lub prezydium gminy.
Rodziny, które mieszkajà na odizolo-
wanym obszarze, powinny daç dzie-
si´cin´ swojemu wyznaczonemu
przywódcy kap∏aƒskiemu.

Dyskusje przy posi∏kach 
Czas przy posi∏ku mo˝e byç dobrà
okazjà do rozmawiania o ewangelii.
Ma∏e dzieci lubià zadawaç pytania na
temat ewangelii i odpowiadaç na nie.
Kiedy nie znajà odpowiedzi, ojciec
lub matka mogà krótko odpowiedzieç
i nauczaç ewangelii. Nie ka˝da pora
posi∏ku musi zawieraç dyskusje na
temat ewangelii, ale taka dyskusja
dwa lub trzy razy w tygodniu mo˝e
pomóc rodzinie uczyç si´ ewangelii.

Historie na dobranoc
Poniewa˝ wi´kszoÊç dzieci uwielbia
historie na dobranoc, dajà one wspa-
nia∏à okazj´ do nauczania ewangelii
poprzez opowiadanie lub czytanie
historii z pism Êwi´tych, publikacji
koÊcielnych lub osobistych doÊwiad-
czeƒ. Historie o uczciwoÊci, dzieleniu
si´ i ˝yczliwoÊci uczà wa˝nych zasad
ewangelii.

Wspólna praca

Wiele okazji do nauczania ewangelii
pojawia si´ wtedy, kiedy rodziny pra-
cujà razem w domu. Na przyk∏ad,
sprzàtajàc dom lub pracujàc na
podwórku albo w ogrodzie, rodzice
powinni byç czujni, aby dostrzec
mo˝liwoÊci rozmawiania o ewangelii.
Dzieci cz´sto zadajà pytania. Rodzice
zawsze powinni poÊwi´ciç troch´
czasu, by udzieliç prostych odpowie-
dzi. Komentarze takie jak: „JesteÊ
dobrym pracownikiem. Jestem
pewien, ˝e Ojciec Niebieski jest z cie-
bie dumny” albo „Spójrz, jakie pi´kne
chmury stworzy∏ Ojciec Niebieski”,
mogà wzbudziç w dzieciach poczucie
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wdzi´cznoÊci wobec naszego Ojca
Niebieskiego i zapewniç, ˝e jest On
kimÊ realnym.

Narady rodzinne 
Rodzice mogà zwo∏ywaç cz∏onków
rodziny, by wspólnie zebrali si´ na
narad´ rodzinnà. Rodziny mogà
wykorzystaç te narady, by postawiç
cele rodzinne, rozwiàzywaç rodzinne
problemy, omawiaç finanse, poczyniç

plany, wspieraç i wzmacniaç si´
nawzajem, sk∏adaç Êwiadectwo i
modliç si´ za siebie nawzajem. Narada
mo˝e odbywaç si´ wtedy, kiedy zaj-
dzie taka potrzeba. Rodzice mogà
zechcieç odbywaç narad´ rodzinnà
ka˝dej niedzieli lub w po∏àczeniu z
domowym wieczorem rodzinnym.
Szacunek dla opinii i odczuç innych
jest podstawà udanych narad rodzin-
nych.

Prywatne wywiady
Wielu rodziców przekona∏o si´, ˝e
prywatne wywiady z ka˝dym dziec-
kiem pomagajà im zbli˝yç si´ do
swoich dzieci, zach´caç i nauczaç
je ewangelii. Takie wywiady mogà

byç formalne lub nieformalne i mogà
odbywaç si´ cz´sto.

Rodzic powinien wyraziç swojà
mi∏oÊç i zaufanie do dziecka, a
dziecko powinno mieç okazj´, by
wyraziç swoje uczucia odnoÊnie jakie-
gokolwiek tematu, problemu lub
doÊwiadczenia. Rodzic powinien
uwa˝nie s∏uchaç i traktowaç powa˝nie
problemy i zaufanie dziecka. Rodzic i
dziecko mogà zechcieç razem si´
pomodliç. Problemy powsta∏e w cza-
sie wywiadu, które dotyczà innych
cz∏onków rodziny, powinny zostaç
rozwiàzane podczas nast´pnego
domowego wieczoru rodzinnego.

Zaj´cia rodzinne
Rodzice powinni cz´sto planowaç
czas, kiedy rodzina robi coÊ wspólnie.
Pikniki, obozy, projekty rodzinne,
praca w domu lub na podwórzu, p∏y-
wanie, w´drówki i zdrowe filmy oraz
inne rozrywki to kilka z wielu zaj´ç,
jakimi rodzina mo˝e si´ wspólnie
cieszyç.



Rodzina, która cieszy si´ wspólnymi
zaj´ciami, odczuwa wi´kszà mi∏oÊç
i harmoni´. Dzieci b´dà bardziej
chcia∏y s∏uchaç swoich rodziców

i podà˝aç za ich radà, kiedy b´dà
czuç si´ bli˝ej nich. Rodzice b´dà
mogli skuteczniej nauczaç ewangelii.
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Misjà KoÊcio∏a Pana jest pomóc
wszystkim ludziom przyjÊç do Chry-
stusa. Rodziny mogà pomóc wype∏niç
t´ misj´, kiedy:

1. Zaspokajajà swoje potrzeby
duchowe i materialne oraz poma-
gajà sprostaç potrzebom innych.

2. Dzielà si´ ewangelià z innymi.

3. Dopilnowujà, aby cz∏onkowie
rodziny otrzymali obrz´dy Êwià-
tynne i pomagajà zapewniç te b∏o-
gos∏awieƒstwa swoim przodkom,
którzy zmarli.

Wype∏nianie obowiàzków wzgl´dem rodziny

14

Potrzeby duchowe
i materialne

Potrzeby duchowe
Poprzedni rozdzia∏ niniejszego prze-
wodnika „Nauczanie ewangelii w
domu”, zawiera informacje o tym, jak
rodziny mogà zaspokoiç swoje
potrzeby duchowe.

Potrzeby materialne
Rodziny majà staç si´ samowystar-
czalne, aby mog∏y zaspokoiç swoje
w∏asne potrzeby materialne i pomóc
innym. By staç si´ samowystarczalni,
cz∏onkowie rodzin muszà chcieç pra-
cowaç. Praca to fizyczny, psychiczny
lub duchowy wysi∏ek. Jest ona êró-
d∏em osiàgania szcz´Êcia, poczucia



w∏asnej wartoÊci i dobrobytu. Rodzice
powinni dà˝yç do samowystarczalno-
Êci i powinni te˝ nauczaç tego swoje
dzieci. SamowystarczalnoÊç umo˝liwi
im pomaganie tym, którzy sà w
potrzebie.

Ojcowie sà odpowiedzialni za zapew-
nienie niezb´dnych rzeczy do ˝ycia
i ochrony swojej rodziny. Matki sà
przede wszystkim odpowiedzialne
za wychowywanie swoich dzieci.
Rodzice pilnujà, aby rodzina mia∏a czy-
sty dom, zdrowe po˝ywienie, ubranie,
opiek´ medycznà i stomatologicznà,
mo˝liwoÊci wykszta∏cenia, instrukcje
w zarzàdzaniu zasobami finansowymi
rodziny i, jeÊli to mo˝liwe, szkolenie na
temat tego, jak uprawiaç w∏asny ogró-
dek. Rodzice powinni nauczaç swoje
dzieci, jak przygotowywaç po˝ywienie
dla siebie i jak przechowywaç je na
póêniejszy u˝ytek.

Rodzice powinni chcieç ci´˝ko praco-
waç, by zaspokoiç te materialne
potrzeby. „Nie pozwolicie, aby wasze
dzieci chodzi∏y g∏odne, nagie”
(Mosjasz 4:14). Rodzice powinni
zaplanowaç i przygotowaç si´, aby
zaspokoiç potrzeby rodzinne w okre-
sie choroby, kl´ski, bezrobocia czy
innych trudnoÊci. JeÊli ojciec ma pro-
blemy w zaspokojeniu potrzeb mate-
rialnych swojej rodziny i jeÊli inni
cz∏onkowie rodziny nie sà w stanie
pomóc, mo˝e on poszukiwaç pomocy
poprzez przywódców kap∏aƒstwa.

Dzieci mogà pomóc zaspokoiç
materialne potrzeby swoich rodzin,
pomagajàc rodzicom poprzez swojà

prac´, dobrà nauk´ w szkole, dba∏oÊç
o swoje ubranie i inne rzeczy, które
do nich nale˝à, utrzymanie siebie i
swojego domu w czystoÊci i ∏adzie
oraz dbanie o swoje zdrowie.

Cz∏onkowie rodziny powinni udosko-
nalaç swojà umiej´tnoÊç czytania, pisa-
nia i podstaw arytmetyki oraz powinni
skorzystaç z ka˝dej okazji, by zdoby-
waç wiedz´ i doskonaliç umiej´tnoÊci.
Powinni przestrzegaç S∏owa MàdroÊci
i spo˝ywaç zdrowe po˝ywienie. Tam,
gdzie to mo˝liwe, rodziny powinny
przechowywaç roczne zapasy lub
tyle, ile jest mo˝liwe, z podstawowych
Êrodków niezb´dnych do ˝ycia. Cz∏on-
kowie rodziny powinni unikaç niepo-
trzebnych d∏ugów, oszcz´dzaç na
przysz∏oÊç, wykonywaç swoje wszyst-
kie obowiàzki i màdrze korzystaç
ze swoich zasobów, unikajàc marno-
trawstwa.

Rodzice powinni nauczaç swoje
dzieci, by dzieli∏y si´ z innymi.
Prawie ka˝dy mo˝e coÊ daç, bez
wzgl´du na to, jak ma∏o posiada.
Jednym ze sposobów na to, by pomóc
innym, jest post ka˝dego miesiàca i
wniesienie ofiar postnych, które sà
wykorzystane, by nakarmiç g∏od-
nych, daç schronienie bezdomnym,
odziaç nagich i przynieÊç ulg´ cier-
piàcym. Okazujemy swojà mi∏oÊç
do Pana, kiedy pomagamy innym.
Powiedzia∏ On: „Cokolwiek uczynili-
Êcie jednemu z tych najmniejszych
moich braci, mnie uczyniliÊcie”
(Ew. Mateusza 25:40).
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Dzielenie si´ ewangelià
Pan poprzez swoich proroków w
dniach ostatnich naucza, aby ka˝dy
cz∏onek KoÊcio∏a by∏ odpowiedzialny
za dzielenie si´ ewangelià z innymi.
„I przystoi ka˝demu, kto zosta∏
ostrze˝ony, aby ostrzeg∏ sàsiada
swego” (NiP 88:81). Alma, prorok
w Ksi´dze Mormona, wyjaÊnia∏, ˝e
kiedy jesteÊmy ochrzczeni, powinni-
Êmy chcieç „dawaç Êwiadectwo o
Bogu we wszystkim, co czynimy
i gdziekolwiek si´ znajdujemy”
(Mosjasz 18:9).

Cz∏onkowie rodziny powinni robiç
wszystko, co w ich mocy, by pomóc
swoim krewnym, przyjacio∏om i
sàsiadom uczyç si´ o ewangelii Jezusa
Chrystusa i b∏ogos∏awieƒstwach, jakie
ona wnosi do ich ˝ycia. Dzielàc si´
ewangelià, rodzice i dzieci mogà
wzmacniaç swoje w∏asne Êwiadectwa
i ponieÊç b∏ogos∏awieƒstwa ewangelii
innym. Rodziny mogà:

• Byç dobrym przyk∏adem dla
innych poprzez przestrzeganie

wszystkich przykazaƒ (zob. Ew.
Mateusza 5:16).

• Byç wdzi´czne za swoje cz∏onko-
stwo w KoÊciele (zob. List do
Rzymian 1:16) i pozwoliç, by inni
wiedzieli, ˝e sà one cz∏onkami.

• Pytaç znajomych, czy chcieliby
dowiedzieç si´ wi´cej o KoÊciele.

• Prosiç Pana, by pomóg∏ im wybraç
rodzin´ lub osob´, która jest gotowa
do pos∏uchania o ewangelii.

• Wprowadziç do KoÊcio∏a rodzin´
lub osob´ w pewien sposób, np.
zapraszajàc na domowy wieczór
rodzinny albo na spotkanie lub
zaj´cia w KoÊciele, dajàc im do
przeczytania koÊcielne ksià˝ki lub
broszurki oraz rozmawiajàc z nimi
o b∏ogos∏awieƒstwach ewangelii.

• Zaprosiç rodzin´ lub osob´ do
swego domu, by misjonarze mogli
jà nauczaç.

Rodzice majà obowiàzek przygotowaç
siebie i swoje dzieci do s∏u˝by na pe∏-
noetatowej misji. Aby przygotowaç
dzieci, w szczególnoÊci synów, rodzice
powinni nauczaç ewangelii w domu,
odbywaç osobiste i rodzinne studio-
wanie pism Êwi´tych i modlitwy oraz
cz´sto rozmawiaç o odpowiedzialno-
Êci i b∏ogos∏awieƒstwach dzielenia si´
ewangelià. Mogà oni nauczaç swe
dzieci oszcz´dzania pieni´dzy na
swoje misje, ci´˝kiej pracy, by by∏y
samowystarczalne oraz mi∏oÊci do
innych i s∏u˝by innym ludziom.
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Obrz´dy Êwiàtynne za
˝yjàcych i za zmar∏ych 

W Êwiàtyniach godni cz∏onkowie
KoÊcio∏a mogà otrzymaç Êwi´te
obrz´dy i zawieraç przymierza z
Bogiem. Uczestniczà te˝ w dokony-
waniu obrz´dów za swoich zmar∏ych
przodków. Tam, gdzie jest to mo˝-
liwe, ojciec i matka powinni uzyskaç
rekomendacj´ Êwiàtynnà od swoich
przywódców kap∏aƒskich i udaç si´
do Êwiàtyni, by otrzymaç swoje w∏a-
sne obrz´dy Êwiàtynne. JeÊli nie mogà
pójÊç do Êwiàtyni, powinni ˝yç godni
rekomendacji Êwiàtynnej.

Rodziny majà Êwi´ty obowiàzek, by
upewniç si´, ˝e obrz´dy Êwiàtynne
dokonane sà za ich przodków, którzy
zmarli, nie otrzymawszy ich. Cz∏on-
kowie KoÊcio∏a, którzy otrzymali
swoje obrz´dy, powinni powracaç do
Êwiàtyni tak cz´sto, jak pozwalajà na
to czas, Êrodki i mo˝liwoÊç dotarcia
do Êwiàtyni, aby dokonywaç obrz´-
dów za swoich przodków.

Ojcowie i matki powinni zbieraç
zapisane rejestry wa˝nych wydarzeƒ
ze swojego ˝ycia i z ˝ycia swoich
dzieci, w tym Êwiadectwa b∏ogos∏a-
wieƒstw, chrztów, ustanowieƒ, Êlu-
bów i aktów zgonu, wa˝ne listy,
fotografie, wycinki z gazet itp.
Powinni oni prowadziç swoje w∏asne
historie osobiste i powinni zach´caç
ka˝dego cz∏onka rodziny, by prowa-
dzi∏ histori´ osobistà. Powinni oni
pomóc swoim m∏odszym dzieciom,
by rozpocz´∏y swoje historie
rodzinne.

Rodziny powinny zbieraç informacje
o swoich przodkach i sk∏adaç je w
historie rodzinne. Powinny rozpoczàç
od zbierania informacji na temat
ostatnich czterech pokoleƒ.
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Szkolenie przywódcze

Pod kierunkiem przywódców palika,
misji lub dystryktu przywódcy
kap∏aƒstwa i organizacji pomocni-
czych majà nauczaç rodziców, aby
zrozumieli i wykonywali trzy podsta-
wowe obowiàzki wzgl´dem rodziny
(zob. str. 12–15). Przywódcy powinni
nauczaç ojców i matki, w jaki sposób
prowadziç swe rodziny. JeÊli rodzina
mieszka na odizolowanym obszarze,
przywódcy palika, misji lub dystryktu
majà dopilnowaç, ˝eby rodzice uczyli
si´ i wype∏niali swe obowiàzki.
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Niektóre rodziny mieszkajà na odizo-
lowanych obszarach i nie mogà regu-
larnie uczestniczyç w spotkaniach
okr´gu lub gminy. Takie rodziny,
majàc upowa˝nienie od prezydenta
palika, misji lub dystryktu, powinny
odbywaç nabo˝eƒstwa niedzielne
w swych domach. Na obszarach,
na których nie ma ustanowionych
jednostek KoÊcio∏a, rodziny potrze-
bujà upowa˝nienia, które wydaje
Prezydent Obszaru.

Ojciec lub inny posiadacz kap∏aƒstwa
mo˝e przygotowaç i b∏ogos∏awiç
sakrament, jeÊli jest godny, jest kap∏a-
nem w Kap∏aƒstwie Aarona lub
posiada Kap∏aƒstwo Melchizedeka
oraz ma upowa˝nienie od swoich

Odbywanie nabo˝eƒstw w domu
(dla rodzin na odizolowanych obszarach)

przywódców kap∏aƒstwa. KtoÊ, kto
posiada kap∏aƒstwo, mo˝e rozdawaç
sakrament. Instrukcje odnoÊnie udzie-
lania sakramentu znajdujà si´ na stro-
nach 24–26 niniejszego przewodnika.

Niedzielne nabo˝eƒstwo powinno
byç proste, pe∏ne czci i godnoÊci.
Mo˝e sk∏adaç si´ z:

1. Hymnu na rozpocz´cie

2. Modlitwy na rozpocz´cie

3. B∏ogos∏awienia i rozdania sakra-
mentu

4. Jednego lub dwóch poni˝szych
punktów:

• Jednego lub dwóch krótkich
przemówieƒ lub Êwiadectw
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• Czytania pism Êwi´tych i
dyskusji w rodzinie

• Lekcji, poprowadzonej przez
cz∏onka rodziny

5. Hymnu na zakoƒczenie

6. Modlitwy na zakoƒczenie

Planujàc niedzielne nabo˝eƒstwo,
rodzice powinni staraç si´ o Ducha
Pana i podà˝aç za nim. Lud w Ksi´dze
Mormona da∏ przyk∏ad tego rodzaju
s∏u˝by: „I pod natchnieniem Ducha
Âwi´tego prowadzili zgromadzenia
wiernych [...] albowiem nauczali,
nawo∏ywali wiernych do poprawy,
czcili Boga, prosili Go w modlitwie
i Êpiewali, jak sk∏ania∏a ich do tego
moc Ducha Âwi´tego” (Moroni 6:9).

Rodzina powinna wykorzystywaç
pisma Êwi´te jako swój podstawowy
przewodnik. Dodatkowo mo˝e ona
wykorzystywaç przemówienia z
konferencji generalnych, podr´czniki
Gospel Fundamentals, Zasady ewangelii,
Oddani wierze, Dla wzmocnienia m∏o-
dzie˝y, broszurki misjonarskie, czaso-
pisma koÊcielne oraz inne koÊcielne
publikacje i pomoce audiowizualne.

JeÊli nikt w rodzinie nie posiada
odpowiedniego kap∏aƒstwa, ojciec
lub matka mogà zbieraç cz∏onków
rodziny, by Êpiewaç hymny, studio-
waç pisma Êwi´te, modliç si´ i wspól-
nie zbli˝aç si´ do Ojca Niebieskiego.
Wyznaczony do rodziny przywódca
kap∏aƒstwa powinien od czasu do
czasu umo˝liwiç rodzinie otrzymanie
sakramentu.

Rodzice powinni w ciàgu tygodnia
odbywaç zaj´cia, takie jak w´drówki,
pikniki, zdrowe filmy, odwiedzanie
krewnych, uprawianie sportu, pro-
gramy muzyczne oraz p∏ywanie.

Rodzina powinna przekazywaç
dziesi´cin´, ofiary postne i inne
datki przydzielonemu jej przywódcy
kap∏aƒskiemu.

Rodzina nie przedk∏ada KoÊcio∏owi
˝adnych sprawozdaƒ na piÊmie, ale
przydzielony im przywódca kap∏aƒ-
ski przeprowadza z ojcem regularne
wywiady, proszàc go o relacje na
temat rodziny. Tam, gdzie jest to
konieczne, przywódcy mogà przepro-
wadzaç takie wywiady przez telefon.
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Obrz´dy kap∏aƒstwa to Êwi´te akty,
dane przez Pana i dokonywane na
mocy kap∏aƒstwa. B∏ogos∏awieƒstwa
kap∏aƒstwa udzielane sà na mocy
kap∏aƒstwa dla uzdrowienia, pocie-
szenia i zach´ty. Bracia, którzy
dokonujà obrz´dów i udzielajà b∏ogo-
s∏awieƒstw, powinni przygotowaç
si´, ˝yjàc zgodnie z zasadami ewan-
gelii i starajàc si´ o przewodnictwo
Ducha Âwi´tego. Ka˝dego obrz´du
i b∏ogos∏awieƒstwa powinni oni
dokonywaç w sposób dostojny i
zgodny z poni˝szymi wymaganiami.
Obrz´dy powinny byç:

1. Dokonywane w imi´ Jezusa
Chrystusa.

2. Dokonywane z upowa˝nienia
kap∏aƒstwa.

3. Dokonywane z wykorzystaniem
koniecznych procedur takich, jak
u˝ywanie specyficznych s∏ów lub
u˝ywanie poÊwi´conej oliwy.

4. Dokonujàcy obrz´dów powinni
mieç upowa˝nienie od wyznaczo-
nego przywódcy kap∏aƒstwa, który
posiada w∏aÊciwe klucze, jeÊli jest
taka koniecznoÊç.

Obrz´dy wymagajàce upowa˝nienia od
przywódcy kap∏aƒstwa to: nadawanie
imienia i b∏ogos∏awienie dzieci, dokony-
wanie chrztów i konfirmacji, nadawanie
kap∏aƒstwa i ustanowienie na urzàd w
kap∏aƒstwie, b∏ogos∏awienie i rozdawanie
sakramentu oraz poÊwi´canie grobów.

Kiedy kilku braci bierze udzia∏ w
obrz´dzie lub b∏ogos∏awieƒstwie,

Obrz´dy i b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒstwa
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ka˝dy z nich lekko k∏adzie swà lewà
d∏oƒ na ramieniu brata stojàcego po
jego lewej stronie. Nie zach´ca si´ do
tego, by zapraszaç do pomocy du˝à
liczb´ posiadaczy kap∏aƒstwa.

Obrz´dy i b∏ogos∏awieƒstwa wyja-
Ênione w tej cz´Êci pomogà ojcom
s∏u˝yç jako patriarchowie w swoich
rodzinach.

Nadawanie imienia i
b∏ogos∏awienie dzieci 

„Ka˝dy cz∏onek koÊcio∏a Chrystusa
majàcy dzieci ma je przyprowadziç
do starszych, którzy wobec wiernych
na∏o˝à na nie r´ce w imi´ Jezusa
Chrystusa i pob∏ogos∏awià je w Jego
imieniu” (NiP 20:70). Zgodnie z tym
objawieniem, jedynie godni m´˝-
czyêni, którzy posiadajà Kap∏aƒstwo
Melchizedeka, mogà uczestniczyç w
nadawaniu imienia i b∏ogos∏awieniu
dzieci. Obrz´d nadania imienia i b∏ogo-
s∏awienia dzieci wymaga upowa˝nienia
od w∏adzy przewodniczàcej.

Przy b∏ogos∏awieniu niemowl´cia,
m´˝czyêni, którzy posiadajà

Kap∏aƒstwo Melchizedeka, zbierajà
si´ w kr´gu i biorà dziecko na r´ce.
Kiedy b∏ogos∏awione jest starsze
dziecko, bracia umieszczajà swoje r´ce
delikatnie na g∏owie dziecka. Osoba,
która udziela b∏ogos∏awieƒstwa:

1. Zwraca si´ do Ojca Niebieskiego.

2. Wyra˝a, ˝e to b∏ogos∏awieƒstwo
udzielane jest z upowa˝nienia
Kap∏aƒstwa Melchizedeka.

3. Nadaje dziecku imi´.

4. Udziela b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒ-
skiego, zgodnie z natchnieniem
Ducha.

5. Koƒczy w imi´ Jezusa Chrystusa.

Chrzest

Pod kierownictwem w∏adzy przewodni-
czàcej, godny kap∏an lub m´˝czyzna,
który posiada Kap∏aƒstwo Melchi-
zedeka, mo˝e dokonaç chrztu osoby.
By to uczyniç:

1. Stoi w wodzie z osobà, która b´dzie
ochrzczona.

2. Dla wygody i bezpieczeƒstwa
trzyma prawy nadgarstek danej



osoby w swojej lewej r´ce; osoba
chrzczona swojà lewà r´kà trzyma
lewy nadgarstek tego, który doko-
nuje chrztu.

3. Podnosi swojà prawà r´k´ zgi´tà
pod kàtem prostym.

4. Wymawia pe∏ne imiona i nazwisko
danej osoby i mówi: „Otrzymawszy
upowa˝nienie od Jezusa Chrystusa,
ja ciebie chrzcz´ w imi´ Ojca, i
Syna, i Ducha Âwi´tego. Amen”
(NiP 20:73).

5. Prosi, aby dana osoba zatka∏a prawà
r´kà nos dla wygody; ten, który
dokonuje chrztu k∏adzie swojà
prawà r´k´ na plecach osoby i zanu-
rza jà ca∏kowicie wraz z ubraniem
tej osoby.

6. Pomaga osobie wyjÊç z wody.

Dwóch kap∏anów lub m´˝czyzn,
którzy posiadajà Kap∏aƒstwo
Melchizedeka, jest Êwiadkami ka˝-
dego chrztu, by upewniç si´, ˝e jest
on dokonany w∏aÊciwie. Chrzest musi
zostaç powtórzony, jeÊli s∏owa nie
zosta∏y wypowiedziane dok∏adnie,
jak podane jest w Naukach i Przy-
mierzach 20:73 lub jeÊli cz´Êç cia∏a lub
ubrania danej osoby nie by∏y ca∏kowi-
cie zanurzone. Chrzczona osoba oraz
osoba dokonujàca obrz´du muszà byç
ubrane w bia∏à odzie˝, która nie staje
si´ przezroczysta, kiedy jest mokra.

Konfirmacja
Nawróceni, którzy majà dziewi´ç lub
wi´cej lat oraz ci, którzy majà osiem

lat a oboje rodzice nie sà cz∏onkami
KoÊcio∏a, sà konfirmowani na spotka-
niu sakramentalnym (zob. NiP 20:41).
OÊmioletnie dzieci mogà byç konfir-
mowane natychmiast po chrzcie w
miejscu chrztu, jeÊli przynajmniej
jedno z rodziców jest cz∏onkiem
KoÊcio∏a i oboje rodzice wydajà zgod´
na chrzest i konfirmacj´. Jeden m´˝-
czyzna lub wi´cej m´˝czyzn, którzy
posiadajà Kap∏aƒstwo Melchizedeka,
mogà dokonywaç tego obrz´du pod
kierunkiem biskupa lub prezydenta
gminy. Lekko k∏adà oni swoje r´ce
na g∏owie danej osoby. Ten, który
dokonuje obrz´du:

1. Wymawia pe∏ne imiona i nazwisko
danej osoby.

2. Wypowiada, ˝e obrz´d ten dokony-
wany jest na mocy Kap∏aƒstwa
Melchizedeka.
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3. Ustanawia danà osob´ cz∏onkiem
KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa Âwi´tych
w Dniach Ostatnich.

4. Nadaje dar Ducha Âwi´tego,
mówiàc: „Przyjmij Ducha Âwi´tego”.

5. Udziela b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒ-
skiego zgodnie z natchnieniem
Ducha.

6. Koƒczy w imi´ Jezusa Chrystusa.

Nadawanie kap∏aƒstwa i
ustanowienie do urz´dów
w kap∏aƒstwie

Biskup lub prezydent gminy nadzoruje
nadawanie Kap∏aƒstwa Aarona i ustano-
wienie do urz´dów diakona, nauczyciela i
kap∏ana. Zanim m´˝czyzna b´dzie
ustanowiony do urz´du w Kap∏aƒ-
stwie Aarona, biskup lub prezydent
gminy musi przeprowadziç z nim
wywiad i uznaç go godnym. Musi
byç równie˝ poparty na spotkaniu
sakramentalnym. Za pozwoleniem
biskupa lub prezydenta gminy kap∏an
mo˝e nadaç Kap∏aƒstwo Aarona
innemu m´˝czyênie i ustanowiç go
do urz´du w Kap∏aƒstwie Aarona.

Prezydent palika lub misji nadzoruje
nadawanie Kap∏aƒstwa Melchizedeka
i ustanawianie do urz´du starszego i
wy˝szego kap∏ana.

By nadaç kap∏aƒstwo lub ustanowiç
osob´ do urz´du w kap∏aƒstwie,
jeden lub wi´cej m´˝czyzn, którzy
posiadajà wymagane kap∏aƒstwo i
którzy zostali upowa˝nieni przez w∏adz´
przewodniczàcà, lekko k∏adà swoje r´ce
na g∏owie danej osoby. Ten, który
dokonuje obrz´du:

1. Wymawia pe∏ne imiona i nazwisko
danej osoby.

2. Wypowiada, z jakiego upowa˝nie-
nia to ustanowienie jest dokony-
wane (Kap∏aƒstwo Aarona lub
Melchizedeka).

3. Nadaje Kap∏aƒstwo Aarona lub
Melchizedeka, chyba, ˝e wczeÊniej
zosta∏o ju˝ nadane.

4. Ustanawia na urzàd w Kap∏aƒstwie
Aarona lub Melchizedeka i nadaje
prawa, moce i upowa˝nienie tego
urz´du.

5. Udziela b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒ-
skiego zgodnie z natchnieniem
Ducha.

6. Koƒczy w imi´ Jezusa Chrystusa.

Sakrament
Sakrament to bardzo Êwi´ty obrz´d.
Uczestniczenie w sakramencie umo˝-
liwia pami´tanie o ˝yciu, naukach i
ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa.
Jest to moment odnowienia przymie-
rzy, jakie zawarto z Panem w czasie
chrztu (zob. Mosjasz 18:8–10).



Nauczyciele i kap∏ani mogà przygoto-
wywaç sakrament, kap∏ani mogà b∏o-
gos∏awiç go, a diakoni, nauczyciele
i kap∏ani mogà roznosiç sakrament.
Bracia, którzy dzier˝à Kap∏aƒstwo
Melchizedeka mogà przygotowywaç,
b∏ogos∏awiç i roznosiç sakrament,
lecz zazwyczaj robià to tylko wtedy,
kiedy jest zbyt ma∏o braci posiadajà-
cych Kap∏aƒstwo Aarona. JeÊli ktoÊ
pope∏ni∏ powa˝ne wykroczenie, nie
powinien przygotowywaç, b∏ogos∏a-
wiç, ani roznosiç sakramentu, do
czasu póki nie odpokutuje i nie roz-
wià˝e tej sprawy z biskupem lub
prezydentem gminy.

Ci, którzy przygotowujà, b∏ogos∏awià
lub rozdajà sakrament, dokonujà tego
obrz´du dla innych w imieniu Pana.
Ka˝dy, kto posiada kap∏aƒstwo, powi-
nien podejÊç do swojego zadania z
powagà i czcià. Powinien byç zad-
bany, czysty i skromnie ubrany.
Wyglàd osobisty powinien odzwier-
ciedlaç Êwi´toÊç tego obrz´du.

Bracia, którzy przygotowujà sakra-
ment, powinni zrobiç to przed rozpo-
cz´ciem spotkania sakramentalnego.
Umieszczajà na stole sakramentalnym
nie prze∏amany chleb na czystej tacce

i tacki z sakramentalnymi kubecz-
kami zawierajàcymi Êwie˝à wod´.
Przykrywajà chleb i wod´ czystym,
bia∏ym materia∏em.

W czasie hymnu sakramentalnego
osoby znajdujàce si´ przy stole sakra-
mentalnym unoszà bia∏y materia∏ z
tacek z chlebem i ∏amià chleb na ma∏e
kawa∏eczki. Po hymnie osoba, która
b∏ogos∏awi chleb kl´czy i ofiarowuje
modlitw´ sakramentalnà chleba.
Nast´pnie bracia roznoszà chleb
obecnym, w sposób okazujàcy czeÊç
i porzàdek. W∏adze przewodniczàce
spotkaniu otrzymujà sakrament jako
pierwsi. Kiedy wszyscy obecni mieli
szans´ spo˝ycia chleba, osoby rozno-
szàce k∏adà tacki na stole sakramen-
talnym. Ci, którzy b∏ogos∏awià sakra-
ment, ponownie przykrywajà tacki
zaraz po rozniesieniu chleba.

Osoby znajdujàce si´ przy stole sakra-
mentalnym unoszà materia∏ z tacek z
wodà. Osoba, która b∏ogos∏awi wod´,
kl´czy i ofiarowuje modlitw´ sakra-
mentalnà wody. Nast´pnie bracia
rozdajà wod´ obecnym. Tacki wracajà
na stó∏ sakramentalny i sà ponownie
przykrywane. Wówczas bracia, któ-
rzy b∏ogos∏awili i roznosili sakrament,
zajmujà swoje miejsca poÊród zgro-
madzonych.

Sakrament jest przeznaczony dla
cz∏onków KoÊcio∏a, w∏àczajàc w to
dzieci. Osoba prowadzàca spotkanie
nie powinna og∏aszaç, ˝e b´dzie on
roznoszony tylko cz∏onkom; nic nie
powinno przeszkodziç osobom, które
nie sà cz∏onkami, w przyj´ciu sakra-
mentu.
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Modlitwy sakramentalne majà byç
wypowiadane jasno, dok∏adnie i z
godnoÊcià. JeÊli osoba, która b∏ogo-
s∏awi sakrament, pope∏ni b∏àd s∏owny
i nie poprawi si´, biskup lub prezy-
dent gminy prosi t´ osob´, by powtó-
rzy∏a modlitw´ i ofiarowa∏a jà
poprawnie.

Modlitwa b∏ogos∏awiàca chleb brzmi:

„O Bo˝e, Wieczny Ojcze, prosimy
Ci´ w imi´ Twego Syna, Jezusa
Chrystusa, o pob∏ogos∏awienie i
uÊwi´cenie tego chleba dla dusz
wszystkich, którzy go spo˝ywajà, aby
mogli jeÊç na pamiàtk´ cia∏a Twego
Syna i Êwiadczyç Ci, o Bo˝e, Wieczny
Ojcze, ˝e pragnà wziàç na siebie imi´
Twego Syna, zawsze o Nim pami´taç
i przestrzegaç przykazaƒ, które im
da∏; aby zawsze mogli mieç z sobà
Jego Ducha. Amen” (NiP 20:77 oraz
Moroni 4).

Modlitwa b∏ogos∏awiàca wod´ brzmi:

„O Bo˝e, Wieczny Ojcze, prosimy Ci´
w imi´ Twego Syna, Jezusa Chrystusa,
o pob∏ogos∏awienie i uÊwi´cenie [tej
wody] dla dusz wszystkich, którzy
[jà] pijà, aby mogli uczyniç to na
pamiàtk´ przelanej za nich krwi
Twego Syna; i Êwiadczyç Ci, o Bo˝e,
Wieczny Ojcze, ˝e zawsze o Nim
pami´tajà, aby mogli mieç z sobà
Jego Ducha. Amen” (NiP 20:79 oraz
Moroni 5).

Sakrament powinien zostaç uprzàt-
ni´ty ze sto∏u tu˝ po spotkaniu. Jaki-
kolwiek pozosta∏y chleb mo˝e zostaç
wykorzystany jako po˝ywienie.

B∏ogos∏awienie i rozdawanie sakramentu
wymaga upowa˝nienia od w∏adzy prze-
wodniczàcej.

PoÊwi´canie oliwy
Jeden m´˝czyzna (lub wi´cej), który
posiada Kap∏aƒstwo Melchizedeka,
poÊwi´ca czystà oliw´ z oliwek dla jej
Êwi´tego celu namaszczenia chorych
lub cierpiàcych. Osoba poÊwi´cajàca
oliw´:

1. Trzyma otwarty pojemnik z oliwà
z oliwek.

2. Zwraca si´ do naszego Ojca Niebie-
skiego.

3. Wyra˝a, ˝e dzia∏a z upowa˝nienia
Kap∏aƒstwa Melchizedeka.

4. PoÊwi´ca oliw´ (a nie pojemnik) i
przeznacza jà do namaszczania
chorych i cierpiàcych.

5. Koƒczy w imi´ Jezusa Chrystusa.

B∏ogos∏awienie chorych
Jedynie m´˝czyêni, którzy posiadajà
Kap∏aƒstwo Melchizedeka, mogà



b∏ogos∏awiç chorych lub cierpiàcych.
Zwykle dwóch lub wi´cej z nich
wspólnie b∏ogos∏awi chorego, ale rów-
nie˝ i jeden mo˝e sam tego dokonaç.
JeÊli nie ma poÊwi´conej oliwy, m´˝-
czyzna, który posiada Kap∏aƒstwo
Melchizedeka, mo˝e udzieliç b∏ogos∏a-
wieƒstwa na mocy kap∏aƒstwa.

Ojciec, który posiada Kap∏aƒstwo
Melchizedeka, powinien b∏ogos∏awiç
chorych cz∏onków swojej rodziny.
Mo˝e on poprosiç innego m´˝czyzn´,
który posiada Kap∏aƒstwo Melchi-
zedeka, aby mu towarzyszy∏.

B∏ogos∏awienie chorych sk∏ada si´ z
dwóch cz´Êci: (1) namaszczenia oliwà
oraz (2) zapiecz´towania namaszczenia.

Namaszczenie oliwà
Jeden m´˝czyzna, który posiada
Kap∏aƒstwo Melchizedeka namaszcza
osob´, która jest chora. Aby to uczyniç:

1. Nak∏ada kropl´ poÊwi´conej oliwy
na g∏ow´ danej osoby.

2. Lekko k∏adzie swoje r´ce na g∏owie
danej osoby i wymawia pe∏ne
imiona i nazwisko danej osoby.

3. Wypowiada, ˝e namaszcza osob´
z upowa˝nienia Kap∏aƒstwa Mel-
chizedeka.

4. Wypowiada, ˝e namaszcza oliwà,
która zosta∏a poÊwi´cona dla
namaszczenia i b∏ogos∏awienia
chorych i cierpiàcych.

5. Koƒczy w imi´ Jezusa Chrystusa.

Zapiecz´towanie namaszczenia
Zazwyczaj, dwóch lub wi´cej posia-
daczy Kap∏aƒstwa Melchizedeka
k∏adzie lekko r´ce na g∏owie osoby,
która jest chora. Jeden z m´˝czyzn
piecz´tuje namaszczenie. Aby to
uczyniç:

1. Wymawia pe∏ne imiona i nazwisko
danej osoby.

2. Wypowiada, ˝e piecz´tuje namasz-
czenie z upowa˝nienia Kap∏aƒstwa
Melchizedeka.

3. Udziela b∏ogos∏awieƒstwa, zgodnie
z natchnieniem Ducha.

4. Koƒczy w imi´ Jezusa Chrystusa.

B∏ogos∏awieƒstwa ojcowskie
i inne b∏ogos∏awieƒstwa
pocieszenia i rady 

B∏ogos∏awieƒstwa ojcowskie i inne
b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒskie udzie-
lane sà, by zapewniç wskazówk´ i
pocieszenie, zgodnie z natchnieniem
Ducha.
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Ojciec, który posiada Kap∏aƒstwo
Melchizedeka, mo˝e udzieliç swoim
dzieciom b∏ogos∏awieƒstwa ojcow-
skiego. Takie b∏ogos∏awieƒstwa
mogà byç szczególnie pomocne, kiedy
dzieci odchodzà z domu, np. aby
wyjechaç do szko∏y, na misj´ lub kiedy
rozpoczynajà prac´, biorà Êlub, idà do
wojska lub stajà przed niezwyk∏ymi
osobistymi wyzwaniami. B∏ogos∏a-
wieƒstwa te mogà stanowiç wielkà
si∏´ dla rodziny. Rodzina mo˝e zapisy-
waç b∏ogos∏awieƒstwo ojcowskie w
kronikach rodzinnych, ale nie jest ono
przechowywane w rejestrach koÊciel-
nych. Rodzice powinni zach´caç
dzieci, by stara∏y si´ o b∏ogos∏awieƒ-
stwa ojcowskie w chwilach potrzeby.

Godni m´˝czyêni, którzy posiadajà
Kap∏aƒstwo Melchizedeka, mogà
tak˝e udzielaç b∏ogos∏awieƒstw
pocieszenia i rady swoim ˝onom,
cz∏onkom dalszej rodziny i innym,
którzy o to poproszà.

By udzieliç b∏ogos∏awieƒstwa ojcow-
skiego lub innego b∏ogos∏awieƒstwa
pocieszenia i rady, m´˝czyzna, który
posiada Kap∏aƒstwo Melchizedeka,
sam lub z jednym bàdê z kilkoma
godnymi m´˝czyznami posiadajà-
cymi Kap∏aƒstwo Melchizedeka,
k∏adzie lekko swoje r´ce na g∏owie
osoby otrzymujàcej b∏ogos∏awieƒ-
stwo. Do takiego b∏ogos∏awieƒstwa
nie jest potrzebna oliwa. Ten, co
udziela b∏ogos∏awieƒstwa:

1. Wymawia pe∏ne imiona i nazwisko
danej osoby.

2. Wypowiada, ˝e udziela b∏ogos∏a-
wieƒstwa z upowa˝nienia Kap∏aƒ-
stwa Melchizedeka.

3. Udziela b∏ogos∏awieƒstwa zgodnie
z natchnieniem Ducha.

4. Koƒczy w imi´ Jezusa Chrystusa.

PoÊwi´cenie grobów 
Osoba, która poÊwi´ca grób, musi
posiadaç Kap∏aƒstwo Melchizedeka
i musi mieç upowa˝nienie od urz´dnika
kap∏aƒskiego, który prowadzi nabo˝eƒ-
stwo.

By poÊwi´ciç grób:

1. Zwraca si´ do Ojca Niebieskiego.

2. Wyra˝a, ˝e poÊwi´ca grób z upo-
wa˝nienia Kap∏aƒstwa Melchi-
zedeka.

3. PoÊwi´ca i konsekruje miejsce
pochówku jako miejsce spoczynku
cia∏a zmar∏ej osoby.

4. Tam, gdzie to w∏aÊciwe, modli si´,
a˝eby to miejsce zosta∏o uÊwi´cone
i zachowane a˝ do Zmartwych-
wstania.

5. Prosi Pana, by pocieszy∏ rodzin´
i wyra˝a inne myÊli zgodnie z
natchnieniem Ducha.

6. Koƒczy w imi´ Jezusa Chrystusa.

JeÊli takie jest ˝yczenie rodziny, osoba
(najlepiej m´˝czyzna, który posiada
Kap∏aƒstwo Melchizedeka) mo˝e ofia-
rowaç modlitw´ przy grobie zamiast
modlitwy poÊwi´cajàcej grób.
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Informacje na temat pracy nad histo-
rià rodzinnà dost´pne sà na koÊcielnej
stronie internetowej dotyczàcej histo-
rii rodzinnej, która znajduje si´ pod
adresem: www.familysearch.org.

Zdobywanie materia∏ów koÊcielnych oraz
êród∏o informacji na temat historii rodzinnej

Przywódcy lokalni i inni cz∏onkowie
mogà uzyskaç materia∏y koÊcielne,
w∏àczajàc w to pisma Êwi´te, kursy
do studiowania, czasopisma koÊcielne,
odzienie i ubranie Êwiàtynne ze swo-
ich koÊcielnych centrów dystrybucyj-
nych lub centrów s∏u˝by, z centrum
dystrybucyjnego w Salt Lake lub
poprzez oficjalnà koÊcielnà stron´
internetowà, która znajduje si´ pod
adresem: www.lds.org.
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