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Budzenie zmysłu religijnego u dzieci
w wychowaniu rodzinnym

Prof. zw. dr hab. Teresa Kukołowicz

Romano Guardini w roku 1963 m. in. tak napisał: „Charakterystyczny dla dzisiejszych 
czasów kryzys religijny polega w dużym stopniu na osłabieniu – prawdopodobnie pod 
wpływem tego. eo nazywamy życiem masowym, racjonalizmem naukowym i techniką 
– bezpośredniego doświadczenia religijnego”. W tej sytuacji dobrze się stało, że ukaza-
ła się książka Luigi Giussanicgo „Zmysł religijny”, przypominająca jego występowanie 
w człowieku.

Zmysł religijny – jego 
doświadcZenie prZeZ cZłowieka

Zawarty w tytule problem jest przed-
miotem zainteresowania filozofii, teo-
logii, a także pedagogiki. W ujęcai L. 
Giussanicgo – teologa, zmysł religijny w 
człowieku istnieje dzięki rozumności, 
„jest jej obliczem i najbardziej autentycz-
nym wyrazem”. I dalej autor stwierdza: 
„zmysł religijny objawia się jako pierwsze 
i najbardziej auten tyczne zastosowanie 
pojęcia rozumu, który nie przestaje po-
dążać ku odpowiedzi na swój najbardziej 
strukturalny wymóg: wymóg znaczenia”. 
Romano Guardini, jako teolog i pedagog, 
zastępuje określenie zmysł religijny-do-
świadczeniem religijnym. Rozumie przez 
nic „żywe Odczuwanie elementu boskości 
we wszystkich rzeczach, zdarzeniach, 
sprawach. Zgodnie z tym odczuciem rze-
czywistość jest czymś więcej niż tym, 
co zdolne jest objąć – aby użyć modnego 
słowa – „empiryczne” doświadcze nie. 
Na rzeczywistość składa się to, co da się 

zobaczyć, zmierzyć, uchwycić, a także 
fakt. że zostało stworzone przez Boga i 
pvzez Niego istnieje”. A w innym miej-
scu dopowie; „Innymi słowy, człowiek 
pojmie istnienie wszystkiego, co skoń-
czone, jako misterium, w któtym wyra-
ża się niepojęta i uszczęśliwiająca zara-
zem postawa Boga, tajemnica Miłości”. 
Miłość tę należy rozumieć nic w sposób 
antropocentryczny, ale w jej właściwym 
teoccntrycznym sensie. Przytoczone sta-
nowiska potwierdzają na turalne ukie-
runkowanie człowieka do Boga.

Dotychczas na temat zmysłu religijne-
go wypowiadali się teologowie. A jak uj-
mują go filozofowie? W filozofii wskazuje 
się, że: „Do wyakcentowania charakteru 
relacji religijnej w dużym stopniu przy-
czyniły się dociekania współczesnej fi-
lozofii „podmio tu”, zwłaszcza pewnych 
odmian egzystencjalizmu”7. Wskazywa-
ła ona „...otwartość bytu ludzkiego i to 
otwartość wielostronną, także ku cze-
muś transcendentnemu”. Takie stanowi-
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sko zajmuje M. Bubcr, który „przedsta-
wia teorię człowieka tworzące go się w 
relacji do świata, osób ludzkich i Boga”.

W toku swojego życia człowiek sta-
wia pytanie: dokąd zmierza jego życic? 
Uzyski wane odpowiedzi, wskazujące na 
możliwość wypełnienia życia działania-
mi na rzecz istniejącej rzeczywistości, 
okazują się niewystarczające. Fakt ten 
kieruje człowieka do bytu transcendent-
nego. Powyższe doświadczenie odkrywa 
przed człowiekiem jego przygodność. 
Ponieważ „przeżycie tej przygodności 
jest transcendentalne, będące udziałem 
wszystkich ludzi, przeto akt religijny, 
wyrastając właśnie z uświadomienia 
sobie przez człowieka własnej byto-
wej sytuacji w świecie, jest zjawiskiem 
powszech nym. W nawiązaniu do powyż-
szego stwierdzenia można przytoczyć 
wypowiedź Z. Zdybickiej, że „fenomen 
religijny” jest relacją między człowie-
kiem a rzeczywisto ścią odrębną od czło-
wieka, wyższą, transcendentną. Faktem 
jest więc odniesienie człowieka do Boga.

stan i Zagrożenia Zmysłu 
religijnego – doświadcZenia 
religijnego, u współcZesnego 
cZłowieka

Zmiany we współczesnym życiu, także 
w kulturze, przyniosły ze sobą również 
zmiany w człowieku, w jego stosunku do 
transcendencji. Wg Giussanicgo objawiają 
sic; one w negacji stawiania pytań o to, co 
nieosiągalne. To także ucieczka od pytań o 
końcu życia, a także od pytań o jego zna-
czenie. Niewłaściwie też formułuje się 
pytania ostateczne. Zdaniem Giussanicgo 
„poszukiwanie sensu życia, nagląca ko-
nieczność, wymóg sensu życia, stają się co 
najwyżej widowiskiem piękna, przyjmują 

formę, estetyczną. Występuje tutaj także 
przekonanie o niemożliwości odpowie-
dzenia na pytania ostateczne. Człowiek 
poddaje się przekonaniu o nicości.

W tym chaosie współczesnego świata 
mamy do czynienia z sytuacją, o której 
powiedział Dostojewski: „Pszczoła zna for-
mułę swego ula, mrówka zna formułę swe-
go mrowiska, człowiek zaś nie zna swojej 
własnej formuły. Formułą bowiem człowie-
ka jest jego „nawiązana w wolności rela-
cja z nieskończonością. Utrata związku z 
nieskończonością prowadzi do zerwania 
z przeszłością, pojawienie się samotności 
człowieka, odrzucenie wolności.

A jak Gnardini widzi stan doświadcze-
nia religijnego? Po pierwsze jest ono osła-
bione, może to prowadzić do oderwania 
się od Boga, w rezultacie staną się „tyl ko” 
światem, „tylko” człowiekiem, będą nagimi 
faktami. Człowiek będzie doświad czał usta-
wicznego lęku. samotności, wykorzenie-
nia, przesytu. „Rodzi się obraz egzy stencji, 
której cechą charakterystyczną jest to, że 
człowiek odarty ze wszystkiego, „nagi”, 
coraz potężniejszy, „tytaniczny”jest sam 
na sam ze światem, tak samo „na gim”, 
odartym ze wszystkiego, ale coraz po-
tworniejszym”.

Gdzie tkwią przyczyny takiego stanu? 
Odpowiadając na to pytanie Guardini stwier-
dza: „Najbardziej namacalną różnicę (po-
między wczoraj i dziś) stanowi ateizm jako 
element sytuacji duchowej i politycznej, w 
jakiej znalazł się świat współczesny”. Ate-
izm nie tylko obecnie jest, ale uzyskał także 
aprobatę społeczną, czuje się pewny. Ate-
izm bliski jest postawie człowieka – homo 
technicum. Oznacza to poczucie pew ności, 
że wszystko można zrobić, nic odwołując 
się do Boga. Występuje także prze konanie, 
że człowiek dopiero teraz rozwinie swoje 
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możliwości, zrzuci z siebie „krępu jące wię-
zy transcendencji”.

Obaj wymienieni – Giussani i Guar-
dini – stwierdzają, że zmysł religijny – 
doświad czenia religijne zostały osłabione 
u współczesnego człowieka. Obydwaj au-
torzy do strzegają przyczyny tej sytuacji. 
Giussani zatrzymuje się w ich rozpatry-
waniu przy stanie samego człowieka. Gu-
ardini przyjmuje zewnętrzne przyczyny, 
które wpływają na stosunek człowieka 
do Boga.
pobudZanie roZwoju Zmysłu 
religijnego w cZłowieku

L. Giussani omawia powyższe zagadnie-
nie w rozdziałach X, XI, XII, XIII. Między 
innymi stwierdza: „Rzeczywistośćjest 
znakiem i budzi zmysł religijny. Nic zawsze 
jednak człowiek potrafi poprawnie ją po-
znać. Trzeba go w tej sytuacji pouczyć, na 
co wskazuje Św. Tomasz z Akwinu na po-
czątku swej Summy teologicznej: „Prawdę 
o Bogu, tak jak ją ujmuje rozum, osiągnęli 
nieliczni, po długim czasie i z przymieszką 
licznych błędów. Jednakże od poznania tej 
prawdy zależy całe zbawienie człowieka, 
które jest w Bogu. By więc ludzie pewniej 
i składniej dochodzili do zbawienia, musieli 
koniecznie zostać pouczeni w sprawach 
Bożych przez Boże Objawienie”. Nato-
miast R. Guardini stawia wprost pytanie, 
jak człowiek może dojść do poznania Boga? 
W odpowiedzi na nic stwierdza: „Wydaje 
mi się, że punktem wyjścia do poznania 
Boga będzie dokładna i uczciwa analiza 
charakteru świata i człowieka”. Jednoczę 
śnie należy pamiętać, że „ [...] ludzka po-
trzeba wartości i sensu domaga się [...] 
osiągnięcia coraz większych rzeczy nic w 
sensie ilości i wielkości, ale domaga się 
tego też, tego, co absolutne”. Wsparciem 
dla powyższych potrzeb człowieka są 

takty płynące z brutalności ateizmu, co 
powoduje potrzebę sięgnięcia do istoty 
rze czywistości egzystencjalnej”. Uogól-
niając wypowiedzi Giussanicgo i Guardi-
niego można powiedzieć, że uruchamianie 
zmysłu religijnego oznacza odkrywanie 
skończoności świata i człowieka, inter-
pretacji tych faktów w świetle Objawie-
nia Bożego, wskazanie na wartości abso-
lutne.
budZenie Zmysłu religijnego
u dZieci w rodZinie

Jak można budzić zmysł religijny dzieci 
wychowywanych w rodzinie? Odpowia-
dając ogólnie na powyższe pytanie, moż-
na powiedzieć, że potrzebna jest obecność 
Boga w całości życia rodziny. Na zadanie 
pierwsze składa się zabieganie rodziców 
o życic sakramentalne dziecka, uczenie 
go modlitwy. Natomiast obecność Bo-
ga w całości życia religijnego obejmuje 
przyjęcie jako celu rodziny służenie Bogu, 
spo łeczeństwu i sobie, a następnie za-
pewnienie przez rodziców postępowania 
świadczą cego o ich działaniu zgodnym z 
przykazaniami Bożymi. To także uczest-
nictwo wżyciu parafii i ruchach katolic-
kich. Ważną funkcję w uobecnianiu Bog i w 
codzien nym i świątecznym życiu rodziny 
powinna spełniać obyczajowość. Mibdzy 
innymi chodzi o odzwierciedlenie się ro-
ku liturgicznego w życiu rodziny. Ważną 
sferą w rodzinie jest także praca – za-
wodowa, w gospodarstwie domowym, 
społeczna, polityczna – to, jak i z jakich 
motywów jest wypełniana, czy i w niej ro-
dzice liczą się z Panem Bogiem. W końcu 
czy interpretacja wydarzeń, planów, ma-
jących miejsce w rodzinie, zgodna jest z 
oczekiwaniami Boga wobec człowieka?

W celu zilustrowania dbałości rodzin)’ o 
rozwój zmysłu religijnego u dzieci, przed-
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stawione zostaną rodziny, które podjęły to 
zadanie. Przykładem może być tutaj rodzi-
na Matki Teresy z Kalkuty. Jej dom był 
stale otwarty dla wszystkich, zwłaszcza 
biednych i potrzebujących. „Dom jest 
dla Boga i dla gości” zwykło się mówić 
w Albanii. Brat Matki Teresy wspomina: 
„Mój ojciec często dawał mi pieniądze, je-
dzenie czy ubranie i mówił: „idź do takiej 
a takiej rodziny, nie pozwól, aby cię zauwa-
żono. Jeżeli zobaczysz otwarte drzwi lub 
okno, zostaw to i szybko znikaj”. Posyłając 
dzieci do biednych powtarzał: „Musicie 
być hojni dla wszystkich, ponieważ Bóg 
był i jest hojny dla nas. Dai nam wszystko, 
dlatego też wyświadczajcie dobro wszyst-
kim”. Matka Siostry Teresy opiekowała 
się także biednymi i wspominała: „Przed 
oczyma mam [...] obraz, pewnej Filc, alko-
holiczki, kobiety naprawdę chorej. Jej ciało 
było pokryte ranami. Mama pielęgnowała 
ją i myła dwa razy dziennie, karmiła, opie-
kowała się nia jak dzieckiem. Nikt nigdy 
nie wychodził z naszego domu z pustymi 
rękami”.

Obok świadectwa życia rodziców, waż-
ną funkcję w katechizacji dzieci spełnia 
obyczajowość rodzinna. To ona właśnie 
unaocznia obecność Boga, poprzez sym-
bole, a także zwyczaje dnia codziennego 
i świątecznego. Symbolika religijna w do-
mu to zewnętrzne znaki, takie jak krzyż, 
wizerunek Maiki Bożej czy świętych, po-
siadanie Pisma Św.

W codziennym życiu rodziny powinno 
znaleźć się odbicie poszczególnych okre sów 
roku liturgicznego. Np. Adwent – okres 
oczekiwania na narodzenie Chrystusa po-
winien być specjalnym przygotowaniem. 
Wyraża się ono m. in. w uczestnictwie w 
roratach, ale może obejmować również 
podjęcie postanowienia przemiany życia 

w rodzinie jako całości, a także przez po-
szczególnych członków rodziny. Podobnie 
przeżywany może być Wielki Post z pełnym 
zaangażowaniem w Triduum. Spotkanie w 
Wigilię czy w Niedzielę Zmartwychwsta-
nia Pańskiego powinno zaczynać się od od-
czytania fragmentu Ewangelii i modlitwy. 
Ważne miejsce w rytmie życia rodzinne go 
spełnia niedziela. Tego dnia przedstawia-
ne przeze mnie rodziny starają się być 
razem na Mszy św., a następnie w domu. 
Niedziela stwarza okazję wspólnych spa-
cerów, gier, a także rozmów.
rodZina budZi Zmysł religijny
u dZieci

Dotychczasowa refleksja nad zmysłem 
religijnym podkreślała, że należy on do 
istoty człowieka. Nic oznacza to jednak, że 
ujawnia się on w pełni u każdego człowie-
ka. Potrzebne są do tego pewne warun-
ki. Rzadkim bowiem „przypadkiem” jest 
po stawa Anny, sześcioletniej dziewczyn-
ki, która opuściła swój dom rodzinny, na-
stępnie uciekła policji i przygarnięta przez 
matkę Fynn’a tropiła w otaczającej rzeczy-
wistości Boga. Tłumaczka książki tak pisze 
o dziewczynce: „Przez całe swoje krótkie 
życie pędziła do Pana Boga bez wytchnie-
nia, jak najprostszą drogą. Dobiegła pręd-
ko”. Zmarła nic ukończywszy ośmiu lat. 
Kiedy Anna stwierdziła: „to Pan Bóg zrobił 
wszyst ko, prawda? Nie miało sensu mó-
wić jej, że właściwie nie wiem. Odpo-
wiedziałam: Tak. Nawet kurz i gwiazdy, 
i zwierzęta, i ludzi, i drzewa, i wszystko, 
i kijanki?”. W momencie śmierci Anna po-
wiedziała: „Fynn, kocham cię. Ja też cię ko-
cham, Cia pek. Fynn, założę się, że Pan Bóg 
wpuści mnie za to do nieba. No pewnie. 
Czeka na ciebie”.

Rozwój zmysłu religijnego potrzebuje 
przede wszystkim wsparcia, przede wszyst-
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kim rodziny. Przykładem takiej sytuacji 
może być rodzina Barbary Piotrowskiej, ze-
słana do Kazachstanu w czasie ostatniej 
wojny światowej. „Basia jako dwunasto-
letnia dziewczynka została w 1940 roku 
wraz z matką i dwoma młodszymi brać-
mi zesłana do Kazachstanu. Przeżyła tam 
przeszło sześć lat w skrajnie trudnych 
warun kach, w ciężkiej pracy fizycznej. 
W ciągu tych lat głodnych, zimnych, lat 
ogrom nego wysiłku, zawsze w tym do-
mu był obecny Bóg: przy pożegnaniach, 
w zachwycie nad pięknem przyrody, w 
zagrożeniu, w przedsięwzięciach, w co-
dziennej pracy, w kontaktach z ludźmi, 
w trudnościach, których nic brakowało, a 
także w chorobach. Owocem tej obecności 
Boga w życiu rodziny Piotrowskich była 
niezwykła dojrzałość Jędrusia, brata, któ-
ry umierał mając pięć lat. Chłopiec ten, 
kiedy pozostawiony w szpitalu rozstawał 
się z najbliższymi, prosił, aby przynieść mu 
obrazek jego patrona św. Andrzeja Boboli. 
Lekarz opiekujący się chłopcem zaskoczony 
był mądrością chłopca, który m.in. powie-
dział: „Ja na pewno niedługo umrę i pójdę 
do nieba, i tam upro szę, aby moja kochana 
mamusia, siostra i brat wrócili do Polski i 
spotkali się z tatusiem [...] Ja to uproszę u 
Matki Bożej i Św. Andrzeja Boboli”. Wcze-
śniej mówił: „Wiesz Basiu, ja bym chciał 
już być z Matką Bożą i Św. Andrzejem Bo-
bolą w niebie – tam jest na pewno pięk-
nie, może będę miał swój pokoik i swoje 
łóżeczko. Wiesz, ja poproszę Matkę Bożą. 
żeby zabrała mnie do siebie, a ty, mamu-
sia i Adaś, żebyście mogli wrócić do Pol-
ski i tam spotkać się z tatusiem... Myślę, 
że będę to widział w niebie.

Przykładem może być także rodzina 
św. Teresy z Lisieux. Zachowała się i jest 
wydana korespondencja matki do człon-

ków rodziny . Mówi ona o tym. że w tym 
domu każdy fakt. także ten najtrudniejszy, 
jak choroba i śmierć, był przyjmowany jako 
dobry znak, jako coś. co jest dane przez 
Boga. We wszystkie fakty wprowadzo-
no ducha ofiarności, poczucia obowiązku 
i wypełniania go do końca. Taka postawa 
przy niosła wspaniale owoce. Jedna z có-
rek – Teresa – została świętą, druga za-
konnicą. Jest też rozpoczęty proces beaty-
fikacyjny rodziców św. Teresy.

Przytoczone przykłady rodzin, pozwala-
ją wysnuć wniosek, że budzenie oraz roz-
wój zmysłu religijnego u dzieci dzieje się 
za sprawą zapewnienia w nich stałej re-
lacji do Boga we wszystkich szczegółach 
życia rodzinnego.

budZenie aktywności 
samowychowawcZej

Samowychowanie wyzwala nasta-
wienie na jakąś szczególną wartość. Za-
tem my, wychowujący, musimy ukazać 
przede wszystkim wartości, ideały, cele, 
ku którym warto zmierzać. Wykorzystu-
jemy do tego nasz wpływ, bowiem bez 
niego nie ma wychowania. Może on być 
świadomie zorganizowany – taki wystę-
puje w szkole albo w naturalny sposób 
wy nikający ze wspólnego życia z wycho-
wankiem.

Wychowanie w rodzinie jest rezulta-
tem nie tyle świadomie zorgani zowanej 
działalności wychowawczej, co wspól-
nego życia dorosłych i dzie ci. Rodzice 
oddziałują swoim wpływem na dzieci 
treściami, którymi żyją.

Obecność aspiracji w życiu rodzin-
nym objawia się przede wszystkim w 
zachowaniach rodziców, w tym, co ich 
najbardziej zajmuje, czemu po święcają 
najwięcej czasu i sił. Chodzi np. o to, co 
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jest najważniejsze w ich pracy zawodo-
wej – zarobek czy też dobre wypełnienie 
zadań i służenie w ten sposób innym lu-
dziom, czy zdobywają się na więcej wy-
siłku niż się od nich wymaga, czy udo-
skonalają siebie, aby lepiej pracować?

Przykład działa tylko wtedy, gdy jest 
jawny. Zaangażowanie rodzi ców mu-
si być demonstrowane, przeżywane w 
rodzinie. Potrzebny jest na to czas, aby 
dzielić się swoimi problemami, rado-
ściami i smutkami. Sprawy powinny być 
omawiane w domu. Można czasami wy-
jaśniać, dla czego podejmuje się takie a 
nie inne decyzje, jakie to ma znaczenie. 
Bez tłumaczeń samo zachowanie rodzi-
ców może być niezrozumiałe.

Niektóre dążenia rodziców mogą i 
powinny być odbierane przez dzie cko, 
między innymi jako ich skutki. Matka lu-
biąca pracę domową daje temu wyraz w 
różnych drobiazgach życia rodzinnego. 
Ot, chociażby w przestrzeganiu porząd-
ku w domu, tak. aby wszyscy domowni-
cy wracając doń z przyjemnością wcho-
dzili w jego progi, w dbałości o estetykę 
pokażmy, że i my to robimy przy różnych 
okazjach.

Konieczne jest także zaangażowanie 
dziecka w aspiracje domu, o czyni Po-
zwólmy także dzieciom doświadczyć 
zmiany naszego tonu, niech dzie cko za-
uważy, że i my pracujemy nad sobą. Żą-
damy ustępowania miejsca, posiłków, 
mieszkania. Dobrze jest, gdy dziecko 
odczuwa pewne ograni czenia w zaspo-
kajaniu niektórych swoich potrzeb z 
tego tytułu, że rodzi ce muszą pomagać 
swoim rodzicom, rodzeństwu lub komuś 
z rodziny, już pisałam, i to jako równo-
wartościowego partnera. Początkowo 
przy biera ono postać podporządkowania 

się wymaganiom – „skoro obudziłeś się 
tak wcześnie, siedź spokojnie, baw się 
cicho i pozwól nam spać”. Dla dobra ro-
dziców trzeba nie wołać ich, nie kręcić 
się nadmiernie w łóżku, nie stukać. To 
drobna sprawa, ale jaka ważna.

Ważne miejsce w budzeniu aspira-
cji zajmują wspólne silne przeżycia: a 
więc rozmowy przy świecach, ogniska, 
uroczystości rodzinne, wspólne wypra-
wy, nawet niedzielne spacery. Warto 
celebrować niektóre święta rodzinne i 
nadawać im specjalnie odświętną szatę. 
Wspólne doznania to także uprawianie 
sportu, wycieczki. Stanowią okazję do 
przeżycia różno rakich wrażeń. A każde 
tego rodzaju wzruszenie wzmaga dąże-
nie do do skonalenia siebie.

Niemałą również rolę odgrywa sztuka 
i kontakt z nią. Sztuka dostarcza przeżyć, 
które inaczej nie mogłyby być naszym 
udziałem. Weźmy dla przykładu zma-
gania człowieka z takim żywiołem jak 
woda. Nie każ dy może ich doświadczyć, 
natomiast można je przeżyć zetknąwszy 
się z odpowiednim dziełem malarskim, a 
nawet muzycznym. Sztuka ukazuje nam 
wartości narodowe, naszą historię. Ma-
my tu wiele przykładów – obrazy Grot-
tgera, Matejki, muzykę Chopina. Sztuka 
innych narodów wprowadza nas w inne 
wartości, obce naszej kulturze.

W domu rodzinnym możemy udostęp-
nić dzieciom dzieła sztuki urządzając 
stałą wystawkę reprodukcji. Reprodukcje 
możemy dobierać sto sownie do różnych 
uroczystości, świąt. Możemy stosować 
prezentację chronologiczną, tematycz-
ną, np. na Dzień Dziecka pokażemy dzie-
ci na malowane przez Wyspiańskiego, 
Makowskiego, na Dzień Kobiet – odpo-
wiednie portrety kobiet.
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Ważnym ogniwem w pobudzaniu sa-
mowychowania obok rodziny jest szko-
ła. Również i ona jest źródłem wpływów. 
Przede wszystkim poszcze gólne przed-
mioty przybliżają ideały, osoby, które 
dzięki własnym wy siłkom, kierowaniu 
sobą, wiele osiągnęły i zdziałały. Donio-
słe miejsce zajmuje w tym język polski, 
historia czy geografia. Wykorzystanie 
wa lorów wymienionych przedmiotów 
zależy od sposobu, w jaki nauczyciel bę-
dzie je przedstawiał. Pasje wielu nauczy-
cieli stanowią źródło zaintere sowań 
młodzieży. Szkoła ma również możność 
włączenia we wspólną działalność i uka-
zywania w sposób konkretny ideałów, 
którym warto się podporządkować.

Silne wspólne przeżycia wzmacnia-
ją dążenia, ukazują wartości, któ rym 
warto się poświęcić. Na terenie szkoły 
okazją do nich jest rowmez praca w or-
ganizacjach. Dla wielu wspaniałą szkołą 
charakteru jest harcerstwo. Istotnym 
jego celem jest właśnie praca nad sobą, 
zdoby wanie sprawności, służba społe-
czeństwu.

Szkoła powinna zadbać również o 
wspólne działania. Nawiążę znowu do 
swojej szkoły. Jednym z wielkich wy-
darzeń był konkurs na deko rację klas 
w stylu jakiegoś regionu Polski. Byłam 
już wtedy po maturze, ale w dalszym 
ciągu współpracowałam z samorządem 
szkolnym. Brałam udział w ocenie wy-
konanych dekoracji. Kiedy zaczęłam wę-
drówkę po klasach, to miałam wrażenie 
(pozostało ono zresztą do dzisiaj), że 
chodzę po zaczarowanym świecie, tak 
piękne one były.

Do wspólnych przeżyć zaliczam kon-
certy przy świecach przeżywane w 
małych grupach. I dzisiaj są podobne 

możliwości. Można przecież po wierzyć 
młodzieży przygotowanie akademii z 
okazji Święta Pracy. Na pewno zrobi to 
nie tylko dobrze, ale i pięknie. Wspaniałą 
okazją do wspólnych doznań są wyciecz-
ki szkolne, rajdy, organizowane z róż-
nych okazji.

Wielką rolę w tworzeniu gruntu dla 
samowychowania spełnia książka, która 
podsuwa wartości, idee, a także sposoby 
pracy. Książka jest bowiem dyskretna. 
Nie narzuca się nam, sami ją wybieramy. 
Nie przema wia do nas wprost, a jednak 
porusza nasze sprawy. Dyskrecja jej po-
lega na tym, że potrafi słuchać. Jeżeli bo-
wiem zrozumiemy ją, to podejmu jemy z 
nią dialog.

Ważną rolę może odegrać także biblio-
teka szkolna. Aby książka pełniła taką 
funkcję, musi być odpowiednio podsu-
nięta. Ogromna w tym rola bibliotekarza 
szkolnego.

W końcu system oceniania w szkole mo-
że również stanowić czynnik pobudzający 
do kierowania sobą, o ile spełnia zasadni-
cze wymagania – jest sprawiedliwy.

Poza wykorzystaniem wpływu w 
ukierunkowaniu pracy nad sobą trzeba 
stwarzać warunki do tego, aby dziecko 
przeżywało radość wzrostu. Służy temu 
dostrzeganie wszelkich osiągnięć dziec-
ka, pochwały, wyraża nie naszej radości. 
W tych bowiem momentach dziecko 
przeżywa swoją moc, przyjemność, któ-
ra w dalszym ciągu pobudza je do bycia 
lepszym. Przy tym ważne jest podkreśla-
nie tych osiągnięć, które są rzeczywiście 
wynikiem szczególnego wysiłku dziecka 
i w tych sferach życia dziecka, które sta-
nowią jego słabą stronę.

Nie mniej konieczne staje się pozwole-
nie na twórczość dziecka. Niech opowia-
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da nam swoje bajki, chociażby takie, któ-
re kiedyś podsłuchało: „Mamusiu, chodź 
opowiem ci bajkę, ale siądź mamusiu”. A 
wtedy maluch bierze cymbałki i wygry-
wa na nich „ta Dorotka ta, maluśka”. I 
jak tu się nie cieszyć z takiej bajki, bar-
dzo oryginalnego pomysłu.

dZieci i młodZież we wspólnotach 
kościoła

Katechizacji nie można sprowadzać w 
rodzinie do sakramentów. Trzeba także 
podejmować obowiązki członka Kościoła. 
Tym bardziej, że chrzest czyni nas człon-
kami Ciała Chrystusa: „stając się członkiem 
Kościoła ochrzczony, nie należy już do sa-
mego siebie, ale do tego, który za nas umarł 
i zmartwychwstał” (KKK 308) związku z 
tym Katechizm Kościoła Ka tolickiego wska-
zuje, że „osoba ludzka potrzebuje życia 
społecznego. Nie jest ono czymś dodanym, 
lecz jest wymaganiem jego natury. Przez 
wzajemną służbę i dialog z braćmi czło-
wiek rozwija swoje możliwości, w ten 
sposób odpowiada na swoje powołanie” 
(KKK 437). Dlatego też „należy zachęcać do 
szerokiego uczestnictwa w zrzeszeniach i 
instytucjach” (por. KKK 440).

W przypomnianym artykule wskaza-
łam możliwości uczestniczenia dziew-
czynek. po pierwszej Komunii świętej 
w procesjach sypiąc kwiatki, a później 
mogą brać udział w scholii. Natomiast 
chłopcy mogą przygo towywać się do 
bycia ministrantami, a następnie lekto-
rami. Uczestniczą w niej dzieci po pierw-
szej Komunii świętej. Motywy, którymi 
kierowały się dzieci wstępując do Krucja-
ty były na stępujące: pragnienia religijne, 
znalezienie przyjaciół, a także pragnie-
nie atrakcyjnego spędzania czasu. W 
badaniach stwierdzono, że w ramach 

pragnień religijnych występowały na-
stępujące motywy: miłość Niepoka lanej, 
walka z grzechem, pogłębienie wiary, 
poszerzenie wiedzy religijnej, uprosze-
nie łaski wiary dla osób niewierzących, 
uproszenie łaski wyzwole nia z nałogów, 
szczególnie alkoholizmu, uproszenie 
łaski uzdrowienia dla siebie i zdobycia 
przyjaciółki.

Są różne organizacje dla młodzieży, np. 
Związek Harcerstwa Rzeczy pospolitej 
„Zawisza”, młodzież szkół ponadgimna-
zjalnych i wyższych ma swoje organi-
zacje – Koła Akcji Katolickiej, Sodalicję, 
Odrodzenie i inne. Obok tych organizacji 
obecnie bardzo wzrósł ruch pielgrzym-
kowy, który niesie okazję do modlitwy, 
rozważań i ofiary

O potrzebach młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych i wyższych mówi książ-
ka o. M. Tabulskiego, paulina: Edukacja i 
formacja w młodzieżowych wspólnotach. 
Autor przeprowadził badania wśród 
młodzieży pielgrzymki warszawskiej do 
Częstochowy, które dają odpowiedź na 
postawione py tania. Proces edukacyjno-
-formacyjny w badanych wspólnotach 
podpo rządkowany jest zasadniczemu 
celowi, to znaczy otwarciu człowieka na 
uczestnictwo we własnym dynamizmie 
osobowo twórczym, w ramach samopo-
siadania, samopanowania, samostano-
wienia i kształtowania po staw uczest-
niczących. Autor zauważa, że „chociaż 
działanie wychowawcze w środowisku 
wspólnot religijnych są drugorzędne, to 
elementy środowiska wspólnot, czy ru-
chu religijnego stwarzają miejsce, które 
wychowuje i formuje do afirmacji osoby, 
do zaangażowanego uczestnictwa i do 
aktyw ności, która pozwala na zrealizowa-
nie potrzeb swojego człowieczeństwa”.
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Jaka była droga do wspólnoty jaką staje 
się pielgrzymka ? Różne są one. Czasami, a 
może często rodzina, brak w niej kontak-
tu między jej członka mi powoduje osa-
motnienie dziecka. Bywają także rodziny 
patologiczne. W tych sytuacjach młody 
człowiek szuka kontaktu poza rodziną 
– w or ganizacjach, stowarzyszeniach, 
grupach. K. Wojtyła stwierdza, że „czło-
wiek ma pewną konieczność do współży-
cia z innymi i tę konieczność nosi w so-
bie wszędzie, nawet wówczas, kiedy od 
ludzi się odłącza”. Jednym z przykładów 
jest wypowiedź studentki, która stwier-
dziła, że ,,ma nega tywne doświadczenia 
w swojej rodzinie, chce pogłębić swoją 
wiarę, gdyż i parafia niewiele daje”. Po-
dobne racje bycia w pielgrzymce podały 
inne osoby. Doświadczenie wspólnoty 
realizuje się w dwóch podstawowych wy-
miarach: doświadczenie samoafirmacji, 
afirmacji innych i dobra wspólne go, a to 
tworzy określone środowisko.

Pielgrzymka jest takim kamieniem 
wrzuconym w staw, który wzbija 
ogromne fale. Te fale zaczynają ogar-
niać wszystkich ludzi, którzy sku piają 
się w jedno i dążą do jednego. Wszyst-
kich ogarnia to jedno pro mieniowanie 
dobra. Pielgrzymka ogrania gospodarzy, 
którzy bezpłatnie przyjmują pielgrzy-
mów. W także są i tacy, którzy niosą ze 
sobą wspar cie. Zachęcają i pobudzają 
rodzinę do leczenia sparaliżowanego 
dziecka. Inni natomiast przywożą wózek 
dla inwalidy. Obserwując ludzi na trasie 
pielgrzymki przeżywa się szczególny sza-
cunek dla starszych osób. Agata, uczest-
niczka widząc starszych, stwierdza, że 
trzeba się za nich modlić.

Pielgrzymka niesie ze sobą poczucie 
braterstwa. Jednym z ważniejszych ele-

mentów ukazującym specyfikę wspól-
noty religijnej jest jej pokutny cha rakter. 
W warszawskiej pieszej pielgrzymce od 
samych początków podkre ślano ten cha-
rakter przez liczebność przekraczającą 
możliwości noclegów, trudne warunki 
drogi, brak wody i pożywienia, strój, 
a w okresie komuni zmu – represje i 
utrudnienia ze strony władz. Pokuta 
była wpisana w cały kontekst społecz-
nych i narodowych wydarzeń pątników. 
Arkadiusz, kiedy; spotkał Boga jako 
swego Zbawcę, zaczął prowadzić zu-
pełnie inny styl życia. Inny uczestnik 
pielgrzymki stwierdza, że ponadto na 
pielgrzymce możemy sprawy wiary 
przełożyć na życie. Zmęczenie – a tu 
muszę rozło żyć namiot, bąble na no-
gach lub przemoknięte buty – to taki 
mały poligon, bo w codziennym życiu 
są trudniejsze sprawy.

Po doświadczeniu, jakie oferuje piel-
grzymka, człowiek zaczyna inaczej po-
strzegać swoich bliźnich

Kolejną funkcją jaką spełnia pielgrzym-
ka, jest funkcja ekspresyjna. Uczestnik 
pielgrzymki stwierdza, że bardzo rzadko 
myśli o swojej ojczyź nie, a problem in-
nych ludzi zaczął mu leżeć na sercu, gdy 
trafił do wspól noty.

Kolejną ważną funkcją pielgrzymo-
wania jest funkcja integracyjna. Biorą 
w niej udział obcokrajowcy i to właśnie z 
nimi się łączymy.

Ogólnie można powiedzieć, że piel-
grzymka przyczynia się do spotka nia z 
Bogiem i ze wspólnotą żywego Kościoła, 
rodzi postawy społeczne, solidarność 
wobec chorych i cierpiących, angażu-
je w dzieła charytatywne, wzajemne 
wspieranie się, także w środowiskach.
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wychowanie prZeZ codZienność 
w rodZinie

Rodzina nie tylko współuczestniczy 
w stwórczym dziele Boga, ale ma za za-
danie zapewnić rozwój i wychowanie 
swoim dzie ciom. Sobór Watykański II w 
Deklaracji o wychowaniu chrześcijań-
skim (3) tak mówi: Rodzice, ponieważ dali 
życic dzieciom, w najwyższym stopniu są 
zobowiązani do wy chowania potomstwa i 
dlatego muszą być uznani za pierwszych 
i głównych wychowa wców. To zadanie 
wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że 
jego ewentualny brak z trudnością dalby 
się zastąpić. Jan Paweł II w Adhortacji 
Familiaris consortio (36) mówi: Prawo-
-obowiązek rodziców do wy chowania jest 
czymś istotnym, wyklu cza zastępstwo i jest 
niezbywalny, dlatego nic może być całko-
wicie przekazany innym ani przez innych 
zawłaszczony.

Celem wychowania realizowanym 
przez rodziców, zgodnie z tym, kim w 
istocie jest i do czego dąży człowiek, po-
winna być pomoc dziecku w osiągnięciu 
szczęścia wiecznego, w dojściu do obco-
wania z Bogiem na wieczne czasy. Uży-
łam określenia, że jest to „pomoc”, a nic 
np. ukształtowanie, urobienie, wyćwi-
czenie dziecka. Człowiek, a więc i dziec-
ko, jest osobą obdarzoną wolnością. 
Nic, co mu zaproponujemy, nic zostanie 
przez niego przyjęte, jeżeli nic zechce 
tego zaakceptować, wybrać. Nie będzie 
pracowity, jeżeli sam nic wdroży się do 
wytrwałości, dokładności, sumienności.

Boga odkry wamy nic tylko w kontem-
placji przyrody, modlitwie, Piśmie Św, 
ale także w tros kach rodziców, w tym 
o co się starają, o jaki ideał mieszkania 
na pokaz, zdystansowanie sąsiadów, czy 
dla zaspokojenia godziwych warunków 

członkom rodziny, na ile zauważają bie-
dę innych i dążą do ich usunięcia. Można 
powiedzieć; że prawdą, życia codzienne-
go, „jej poziom decydują o jakości wy-
chowania i jego rezultatach.”

Toczące się życie zostawia swoje ślady 
w świadomości dziecka. Trwałość tych śla-
dów zależy od stosowania odpowiednich 
środków. Do najważniejszych zalicza się 
obecność rodziców, dialog między człon-
kami rodziny,  współodpowiedzial ność 
wszystkich, wytworzenie obyczajowości.

Do najważniejszych zalicza się obec-
ność rodziców, dialog między człon-
kami rodziny, współodpowiedzial ność 
wszystkich , wytworzenie obyczajowo-
ści; Kiedy mowa o obecności to nic jest to 
problem bycia fizycznego domu; Chodzi 
o stałą dyspozycję bycia dla kogoś, by-
cia dla jego spraw – nawet najbłahszych 
spraw, radości, pytań, problemów. Cho-
dzi o bycie do dyspozycji w każdej sytu-
acji, na wet gdy jest się bardzo zajętym. 
Powrotów do domu nie można witać z 
wyrzutem – dla czego się zjawiłeś? Obec-
ność „przy” oznacza bycie „przy”, gdy 
ktoś pisze klasówkę, jest na pry watce 
„wędruje na’ rowerze”, „idzie na spotka-
nie z sympatią. Jest ona siłą, w tym by 
nie zawieść zaufania, spełnić nadzieje.

Dialog jest wymiana myśli, dochodze-
niem do zrozumienia prawy. Okazją do 
dialogu jest wspólny posiłek, spacer, a 
nawet wykonywanie prac domowych.

Tym, co najbardziej wychowuje to 
podejmowanie odpowiedzialności. W 
rodzinie, która jest przecież wspólno-
tą miłości i życia nie powinno być po-
działu na odpowiedzialnych rodziców i 
nieodpo wiedzialne dzieci. Skoro wspól-
nota, to każ dy jest za nią odpowiedzial-
ny, oczywiście na miarę swoich ludz-
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kich możliwości, bo każdy człowiek z 
natury jest, nosi w sobie sprawność w 
odpowiadaniu na to co dobre czy złe. 
Jest to następstwem tego, że czło wiek 
w zetknięciu z rzeczywistością pozna je 
prawdę i dobro, które mają moc zobo-
wiązywania człowieka. Jeśli człowiek 
pró buje się „wykręcić” od ich realizacji, 
przeżywa niepokój i niezadowolenie, zaś 
podporządkowanie budzi w nim poczu-
cie odpowiedzialności. Mały czło wiek 
– dziecko, to tyki sam człowiek jak ro-
dzice. Ma te same możliwości, klóre po-
woli dojrzewają. Odpowiedzialne może 
być półtoraroczne dziecko. Tatuś śpi po 
całonocnej pracy, mama cicho krząta się 
po kuchni, prosi dzieci o cichą zabawę, 
a tym samym oczekuje odpowiedze-
nia na dobro tatusia. W konsekwencji 
uczestnict wo we współodpowiedzialno-
ści za wspólnotę ro dzinna prowadzi do 
odpowiedzialności za własne postępo-
wanie, staje się szkołą cha rakteru. Jeśli 
rodzina wykracza poza włas ne sprawy 
daje to okazję do odpowiedzial ności za 
sprawy społeczne.

Czynnikiem wspierającym obecność 
prowadzenie dialogu, wspólne dzia-
łanie i odpowiedzialność jest domowa 
oby czajowość, codzienna i świąteczna. 
Obyczajowość nadaje życiu pewien sta-
ły rytm i koloryt, reguluje postępowanie 
czło nków rodziny, przypomina o warto-
ściach wytworzonych przez rodzinę lub 
zaczer pniętych z kultury narodowej czy 
religij nej. Wspólne zasiadanie do posił-
ku, modli twa na jego wstępie wskazu-
ją na wzajemny życzliwość, potrzebę 
kontaktu, na istnienie więzi, na Boga. 
Wieczorne znaczenie krzy ża na czołach 
domowników jest polece niem ich opiece 
Bożej, wyrazem troski o domowników 

tego, który to czyni. Styl ubrania w do-
mu – czy jest on schludny czy niedbały 
– świadczy o naszym stosunku do do-
mowników, do życia rodzinnego.

Obyczajowość świąteczna odrywa od 
powtarzającej się codzienności, przenosi 
nas w inny, lepszy, piękniejszy świat. Za-
czynając od świątecznego stroju, który 
zo bowiązuje do odpowiedniego zacho-
wania, poprzez inne, niż w ciągu tygo-
dnia nakry cie stołu, „nakazujące” wła-
śnie siedzenie przy jedzeniu, do starań 
o serdeczne odno szenie. Świąteczność 
pozwala na przeżycie wspólnoty, zapo-
mnienie o tym co dzieli, sięgnięcie po to 
co łączy.

Obyczajowość związana ze świętem 
religijnym przywołuje pamięć o Bogu. o 
jego miłości, o prawdach o nim. Spotka-
nia ro dzinne z tej okazji są możliwością 
nic tylko do poznania się w rodzinie do 
podtrzyma nia kontaktu, ale i przekaza-
nia historii ro dzinnej, jej osiągnięć, war-
tości, które cha rakteryzują właśnie tę 
rodzinę. Daje to możność identyfikacji z 
rodziną, z tym cze mu ona służyła.

Wychowawcami w rodzinie są rodzi ce. 
Nic posiadają specjalnego przygotowa-
nia w tym zakresie. Źródłem ich wiedzy 
są doświadczenia wyniesione z własnej 
rodzi ny. W rezultacie wychowanie dzie-
ci prze biega zgodnie z tym jacy są, jak 
realizują własne życie, jaka jest jakość 
ich życia. Chcą czy nic chcą to stanowią 
wzór życia we wszystkich jego aspek-
tach. Wzór ten nic zawsze jest w pełni 
pozytywny. Nic znaczy to, że nic może 
być doskonalszy. Przykład spełnia wła-
ściwie swoją rolę, gdy stale się doskonali, 
przemienia, a rodzice korzystają w tym 
z łaski sakramentu mał żeństwa. Wypeł-
nienie przez rodziców obo wiązku włą-
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czenia dzieci do Kościoła przez chrzest, 
zadbanie o przyjęcie następnych sakra-
mentów powinno być wsparte ich ży-
ciem religijnym.

Pomoc wychowankowi – poprzez obec-
ność, dialog, współodpowiedzialność, 
świadectwo życia codziennego, powin-
na doprowadzić do rozwoju w nim sa-
mym aktywności samowychowawczej. 
Tylko kształtowanie samego siebie doko-
nuje przemiany w osobie wychowanka. 
Powta rzam, specyfika wychowania w 
rodzinie polega nic na zorganizowanym 

procesie wychowania, ale na jakości ży-
cia codzien nego. Nadawanie mu coraz 
większej dos konałości jest rękojmią uda-
nego wychowa nia.

W rodzinne święta, kiedy mamy czas 
dla siebie może warto zadać sobie py-
tanie, czy nasze życic rodzinne – to co-
dzienne -wspomaga nasze dziecko-dzieci 
w dojściu do spotkania z Bogiem? Czego 
mu nie do staje? W czym należy je zmie-
nić? Decyzja w tej sprawie jest niezależ-
na od warunków zewnętrznych. Zależy 
w nas.
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