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On, ona i… praca 

- „zadanie pracy nad pracą” 

 

Menu 

Przystawka – 
Opowiedz żonie/mężowi, co ostatnio w Twojej pracy zdziwiło Cię, poruszyło, przyniosło 

(nawet drobną) satysfakcję, zadowolenie? 

 

1 danie – 
Podzielcie się swoim doświadczeniem pracy: 

1) Z jakimi motywacjami podejmuję swoją codzienną pracę? 

2) W jaki sposób praca wpływa na moje samopoczucie, na moje sumienie, na rozwój 

talentów? 

3) Jakie cechy udało mi się pod wpływem pracy odkryć, rozwinąć, wypracować? Jakie braki w 

mojej osobowości odkryłem/łam dzięki pracy?  

4) Jakie wartości widziałbym/widziałabym w mojej pracy, gdyby nie przynosiła ona 

wynagrodzenia (abstrahując od kwestii utrzymania rodziny?) 

5) W jaki sposób swoją pracą daję/mogę dawać świadectwo o Bogu? Z jaką reakcją na swoją 

postawę się spotykam ze strony współpracowników i „klientów”? 

 

Sprecyzujcie aktualny obszar „pracy nad pracą”: 

1) W jakich obszarach moja postawa wobec pracy (wg mnie) wymaga uporządkowania? Jak to 

wygląda z Twojej perspektywy? 

2) Jak mogę Cię wesprzeć w Twojej „pracy nad pracą”? 

 

2 danie –  

Omówcie wspólnie: 

1) ostatnią sytuację, w której zmieniliśmy plany rodzinne, małżeńskie z powodu pracy 

któregoś z Was (dlaczego tak się stało? kto podjął taką decyzję? jak się czuliśmy w tej 

sytuacji? jak często w naszym odczuciu zdarza się takie podporządkowanie?) 

 

2) ostatnią sytuację, w której nastąpiła zmiana planów związanych z pracą któregoś z nas ze 

względu na dobro naszej rodziny, naszego małżeństwa (dlaczego tak się stało? kto podjął taką 

decyzję? jak się czuliśmy w tej sytuacji? jakie konsekwencje w sferze pracy przyniosła ta 

decyzja?) 
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Przedyskutujcie: 
1) Jak postrzegamy wpływ pracy każdego z nas (pracy zawodowej, pracy w domu) na relacje 
małżeńskie i rodzicielskie?  
2) W jaki sposób dbanie o małżeństwo i rodzinę może posłużyć w naszej pracy (pracy 
zawodowej, pracy w domu)? 
3) W jaki sposób to, czego uczymy się w pracy może posłużyć naszemu małżeństwu i 
rodzinie? 
4) Co każde z nas może zrobić, aby ochronić czas małżeński i rodzinny przed zakusami ze 
strony pracy? 
 

Deser – 
Opowiedz żonie, jakie jej działania, decyzje, postawy w obszarze pracy sprawiły, że byłeś z niej 

dumny, że Cię zainspirowała, poruszyła? 

Opowiedz mężowi, jakie jego działania, decyzje, postawy w obszarze pracy sprawiły, że byłaś z 

niego dumna, że Cię zainspirował, poruszył? 

 

Rachunek –  
Przez najbliższy tydzień/miesiąc  

(1) w drodze z pracy do domu pomodlę się za żonę/męża,  

(2) a po wejściu do domu okażę jej/jemu szczególną uwagę. 

 


