ARTICLES
Rola ojca
w wychowaniu religijnym dziecka
K s . prof. dr hab. Mar ian Wolic ki
Urodził się 19 grudnia 1941 r. w Nisku. W 1969 r. przyjął święcenia kapłańskie. Doktoryzował
się w 1980 r. na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL, a w 1994 r. habilitował na PWT we Wrocławiu, obejmując tam po habilitacji katedrę psychologii jako docent tego Wydziału, a od 2000
r. jako profesor PWT. W roku 2002 otrzymał tytuł profesora. Od 1 października 2004 r. dziekan
Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

Obecność ojca w rodzinie wpływa na
rozwój i wychowanie wielu sfer osobowości dziecka1. W sposób szczególny ten
wpływ dotyczy religijnego wychowania potomstwa. Ojciec św., Jan Paweł II,
przypomina w „Liście do rodzin”, że rodzice, a w tym ojciec mają prawo wyboru takiego sposobu wychowania religijnego oraz moralnego, który odpowiada
ich własnym przekonaniom 2. Wpływ ten
wywodzi się z paru czynników, które
będą przedmiotem analizy w niniejszym
artykule.
1. Ojciec jako reprezentant BogaOjca niebieskiego
Pierwszym z tych czynników jest fakt,
że ojciec rodziny jest dla dzieci reprezentantem Boga– Ojca w niebie. Tym samym
mianem, którym dziecko zwraca się do
swego ojca w rodzinie, określa również
i Boga, który sam się kazał nazywać Ojcem i „od którego pochodzi wszelkie

ojcostwo na niebie i na ziemi”. Papież
Jan Paweł II przypomina w swoim nauczaniu, że „wszelkie ojcostwo na ziemi,
wszelkie ludzkie ojcostwo od Niego bierze swój początek i w Nim znajduje swój
wzór”3, a „wszelkie rodzenie znajduje
swój wzór w Bożym Ojcostwie”4. Ojciec
św. wyraźnie więc wskazuje na Boga
jako na źródło i wzór wszelkiego ojcostwa. „W Bogu, źródle wszelkiego ojcostwa, w jego sposobie postępowania z
ludźmi, który został objawiony w Piśmie
Świętym – tam możecie znaleźć wzór ojcostwa zdolnego pozytywnie wpływać
na proces wychowawczy waszych dzieci, bez tłumienia w nich z jednej strony,
spontaniczności, a z drugiej strony, bez
zostawiania ich samych sobie, jeszcze
niedojrzałych do przeżywania wywołujących urazy doświadczeń niepewności i
samotności”5.
Dlatego Ojciec św. Jan Paweł II zachęca ojców, aby „często odmawiali „Ojcze
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nasz”. Aby nieustannie uczyć się od Boga samego, co to znaczy być ojcem, co to
znaczy zwiastować Ojca Niebieskiego i
nosić w sobie jego autorytet”6.
Cała więc siła autorytetu ojcowskiego płynie z tego szczególnego związku
ojca rodziny z Ojcem niebieskim, podobnie jak i upadek autorytetu ojcowskiego
zaczyna się od zerwania przez niego intymnego związku z Bogiem —Ojcem w
niebie7. Zanik autorytetu ojcowskiego
zauważalny we współczesnym świecie
jest więc związany z kryzysem religijności, „jaki dotyka wielu rodziców, a
szczególnie mężczyzn”8. Istnieje więc
bezpośrednie przełożenie tego słowa ze
świata naturalnego na świat nadprzyrodzony. Ale to przenoszenie dotyczy nie
tylko samego słowa „ojciec”, lecz także
różnych cech ojca, dobrych lub złych,
które na zasadzie analogii przypisywane są także Bogu –Ojcu Niebieskiemu. Na
podstawie więc obrazu własnego ojca
dziecko kształtuje sobie obraz Boga –Ojca w niebie. „Przede wszystkim emocjonalny stosunek dziecka do ojca zostaje
przeniesiony na stosunek do Boga, a to z
kolei będzie mieć wpływ na utworzenie
się pojęcia Boga”9.
6

Tę zależność, korelację istniejącą między obrazem ojca rodziny a obrazem
Boga potwierdziły liczne badanie eksperymentalne, prowadzone zarówno w
Polsce jak i zagranicą10. „Wszelkie więc
znaczenie emocjonalne (konotacyjne)
związane z własnym ojcem, ojcem rodziny, będzie niejako podświadomie
przenoszone przez dziecko na pojęcie Ojca Niebieskiego”11.
Ojciec o pozytywnych cechach osobowości i pozytywnie odbierany przez
dziecko powoduje, że u dziecka tworzy
się pozytywny obraz Boga. Z kolei ojciec
rodziny reprezentujący model negatywny, o ujemnych cechach osobowości,
powoduje, że podobny obraz Boga powoduje, że w umyśle dziecka .tworzy się
negatywny obraz Boga12. Obraz ten będzie znów powodował pozytywną bądź
też negatywną relację dziecka do Boga13.
Ostatecznie negatywny obraz Boga może do tego stopnia zaciążyć na religijności dziecka, że z czasem może doprowadzić nawet do jej odrzucenia czyli do
ateizmu.
Nie wszyscy jednak badacze zgadzają
się co do takiego przeniesienia obrazu
własnego ojca na obraz Boga. Tak np.
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V.E. Frankl uważa, że takie podejście byłoby podejściem redukcjonistycznym14.
Wydaje się, że zachodzi tu pewne nieporozumienie. Byłby tu rzeczywiście redukcjonizm, gdyby się przyjmowało, że
w obraz ojca rodziny powoduje wytworzenie się idei Boga, przy założeniu, że
Bóg realnie nie istnieje, że jego idea jest
wytworem ludzkiego umysłu na podstawie obrazu własnego ojca. Tymczasem
w korelacji ojca rodziny z obrazem Boga
zakłada się z góry, że Bóg realnie istnieje, a tylko Jego obraz jest kształtowany
na podstawie obrazu ojca rodziny.
Ale dziecko może sobie również wytworzyć „fałszywe wyobrażenie Boga
jako Ojca, gdy ojciec lub matka narzucą
mu zbyt wiele zewnętrznych form religijności, których ono nie zrozumie i
wewnętrznie nie przyjmie”15. Tę prawdę przypomina także Katechizm Kościoła Katolickiego, w którym czytamy,
że „rodzice ziemscy są omylni i mogą
zdeformować oblicze ojcostwa i macierzyństwa. Należy więc przypomnieć, że
Bóg przekracza (...) ludzkie ojcostwo i
macierzyństwo, chociaż jest ich początkiem i miarą; nikt nie jest ojcem tak jak
Bóg”16.
2. Identyfikacja dziecka z ojcem i
jej wpływ na rozwój i wychowanie
religijne
Bardzo ważnym czynnikiem w wychowaniu religijnym dziecka jest proces
identyfikacji dziecka z ojcem. Przez ten
proces dziecko nabywa odpowiednich
postaw religijnych, np. postawy poboż-
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ności, bogobojności, czci Bożej itp. Identyfikacja dziecka z ojcem może przyjmować bądź postać identyfikacji w linii
prostej (głównej), tj. syna z ojcem, bądź
też tzw. identyfikacji „na krzyż” (komplementarnej), tj. córki z ojcem. Oba te
rodzaje identyfikacji mają duże znaczenie w kształtowaniu postaw religijnych
u dziecka obojga płci. Bowiem od udanej
„identyfikacji i internalizacji zależy nie
tylko pomyślny rozwój społeczny dziecka, wchodzenie w różne grupy społeczne
i umiejętność funkcjonowania w nich,
ale także rozwój moralny i religijny”17.
Zaistnienie procesu identyfikacji pomiędzy dzieckiem a ojcem jest uzależnione
od pozytywnych, serdecznych więzi
uczuciowych, istniejących pomiędzy rodzicem a synem lub córką.
Szczególnie przez identyfikację z ojcem kształtuje się postawa wiary u
dziecka. Jak bowiem pisze Ks. .J. Augustyn, „małe dziecko nie jest jeszcze zdolne do trwałej samodzielnej wiary. Może
uczestniczyć w wierze osób, które je
kochają. Dziecko jest zdolne utożsamić
się z wiarą, którą dzielą z nim jego rodzice (...). I choć dzieci nie mają jeszcze
trwałej wiary, to poprzez uczestnictwo
w wierze swoich najbliższych doświadczają nieraz głębokich przeżyć religijnych i duchowych”18. Tenże sam Autor
stwierdza następnie, że „dziecko uczy
się życia duchowego uczestnicząc w życiu duchowym ojca i matki, podobnie
jak uczy się chodzić i mówić (...). Jeżeli
dziecko nie ma okazji uczestniczenia w
życiu religijnym rodziców, wychodzi z
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okresu dzieciństwa w jakiś sposób duchowo okaleczone”19.
3. Naśladowanie ojca pod
względem zachowań religijnych
Ojciec jest wzorem religijnych zachowań dziecka. „Dzieci bowiem we wszystkim chcą naśladować i faktycznie naśladują swoich ojców. Roman Brandstaetter
z rozrzewnieniem wspomina swojego
ojca, pochylonego codziennie nad Księgą
Pisma św. To od niego zaczerpnął wielkie zamiłowanie do stałej lektury Pisma
św.”20. To prawo naśladowania dotyczy
zarówno czytania Pisma św., modlitwy jak i uczęszczania na mszę św. czy
przyjmowania sakramentów św. „Wychowanie do modlitwy domaga się od
ojca przede wszystkim dawania dziecku
świadectwa osobistej modlitwy i świadectwa życia”21. Potwierdzają to wyznania wielu znakomitych ludzi, jak np. O.
Aime Duvala. Ten słynny piosenkarz,
kompozytor i wykonawca znanych piosenek religijnych wyznał, że największe
wrażenie w dzieciństwie zrobił na nim
widok swego ojca na klęczkach. „Od tej
chwili jego podziw i szacunek dla ojca
wzrósł jeszcze bardziej, chociaż i wcześniej darzył swego ojca szczerym podziwem i miłością”22. Podobnie działa też
przykład ojca, gdy chodzi o udział we
mszy św. czy przystępowanie do sakramentów św. „Dzieci chętnie też chodzą
na msze św., czy też do spowiedzi, jeżeli
19

czynią to również rodzice”23. Podobnie
też „jeśli dzieci widzą swego ojca często przystępującego do Komunii św., nie
będzie większych problemów, by i one
przystępowały regularnie do Stołu Pańskiego”24.
Należy zwłaszcza pamiętać, że „szczególne znaczenie dla syna ma świadectwo
wiary jego ojca. Jeżeli tata zachowuje
dystans wobec spraw religii, pozostawiając wychowanie religijne matce, dla
dorastającego chłopca sprawy religijne
mogą wydawać się domeną kobiet. Szukając potwierdzenia własnej tożsamości
u ojca, jego obojętność religijną może
traktować jako swoisty przejaw męskości. Ojciec nie może też powoływać się
na motywację religijną w radach i zachętach dawanych synowi, jeżeli sam nimi
nie żyje”25. O tym, jak wielkie znaczenie
ma religijność ojca dla rozwoju religijności syna, świadczy wyznanie Ojca św.,
Jana Pawła II. „Po śmierci matki, a następnie po śmierci mojego starszego brata – zostaliśmy we dwójkę z ojcem. Mogłem na co dzień obserwować jego życie,
które było życiem surowym. Z zawodu
był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej
modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić
w nocy i wtedy zastawałem mojego ojca
na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym”26. Dlatego wiele słuszności jest w słowach O. Józefa Augustyna który pisze:
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„Ojcostwo przeżywane w duchu wiary
wyraża się w dopuszczeniu własnego
dziecka do uczestnictwa w doświadczaniu Boga, którym żyje się na co dzień”27.
Ważne jest przy tym to, że „ojciec w
sposób naturalny dzieli się tym, co jest
mu drogie i co wypełnia jego życie. Jego
wiara przenika życie jego dziecka”28.
Pewien zakonnik wspominał kiedyś na
łamach czasopisma „Msza św.”, że kiedy
przed wojną panowała w domu wielka
bieda i on musiał się udać w poszukiwaniu chleba w świat, ojciec jego powiedział na pożegnanie tylko te słowa; „Synu, idź przez życie z Bogiem”. Te słowa
były dla niego testamentem, gdyż swojego ojca nie zobaczył już żywego. Te słowa brzmiały mu nieustannie w uszach,
gdziekolwiek się znajdował, aż wreszcie
doprowadziły go do furty klasztornej29.
4. Celowe oddziaływania ojca w
dziedzinie wychowania religijnego
Wychowanie w ogóle, a wychowanie
religijne w szczególności, odbywa się w
podwójny sposób: 1) w sposób niezamierzony i często nieświadomy i 2) w sposób
celowy, i zamierzony. Pierwszy sposób
oddziaływania dokonuje się przez samą
obecność ojca i jego osobistą pobożność,
obserwowalną dla dziecka. Natomiast
drugi sposób wychowania religijnego odnosi się szczególnie do dawania
świadectwa wiary oraz uczenia dziecka
modlitwy oraz wiadomości religijnych.
„Niezmiernie ważnym zadaniem ojca
jest również dawanie świadectwa wiary
27
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i życia prawdziwie chrześcijańskiego, a
więc bycie apostołem i ewangelizatorem
dla swej rodziny, szczególnie dla dzieci, ale także i dla innych domowników”30. To dawanie świadectwa wiary jest
najbardziej widoczne w wypełnianiu
przez ojca funkcji kapłana „ogniska domowego”, w przewodniczeniu „liturgii
domowej”, w sprawowaniu obrzędów
paraliturgicznych, związanych z poszczególnymi okresami roku liturgicznego, np. okresem Bożego Narodzenia,
Wielkanocy, Zielonych Świąt i innych 31.
„Wychowanie do modlitwy domaga
się od ojca przede wszystkim dawania
dziecku świadectwa osobistej modlitwy
i .świadectwa życia. Dzieci na ogół nie
mają trudności w modlitwie, jeżeli widzą modlących się rodziców. Szczególnie
w młodszym wieku rodzice winni zapraszać dziecko do wspólnej modlitwy”32.
Ojciec Św. Jan Paweł II przypomniał w
tym względzie słowa swojego poprzednika, Pawła VI, który zwracał wszystkim ojcom uwagę na potrzebę dawania
dzieciom dobrego przykładu modlitwy
osobistej i wspólnej z rodziną. Pisał On:
„A wy, ojcowie, czy umiecie modlić się
z waszymi dziećmi, z całą wspólnotą
domową, przynajmniej od czasu do czasu? Wasz przykład – prawego myślenia
i działania – poparty wspólną modlitwą jest lekcją życia, stanowi akt kultu
szczególnie zasługujący; wnosicie w ten
sposób pokój w progi domu: Pax huic domui ! Pamiętajcie: w ten sposób budujecie Kościół„(FC, 60). Ojciec św. Jan Paweł
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II przywołuje także słowa swojego wielkiego poprzednika Jan XXIII, który skierował do ojców następujące słowa: „W
rodzinach, gdzie ojciec modli się i wierzy wiarą radosną i świadomą, uczestniczy w pouczeniach katechetycznych
i prowadzi na nie swoje dzieci, nie będzie burz i rozterek z powodu młodzieży zbuntowanej i szorstkiej. Chcemy, by
nasze słowa zawsze były słowami nadziei; lecz jesteśmy pewni, że odpowiedzialność za niektóre przejawy zniechęcenia w życiu młodych ludzi, ponoszą
w wielkim stopniu przede wszystkim
ci rodzice, szczególnie ojcowie rodzin,
którzy uchylają się od spełniania ściśle
określonych i poważnych obowiązków
swego stanu”33.
Poprzez modlitwę ojciec uświadamia
sobie sens swoich obowiązków ojcowskich i swoją prawidłową relację do
dziecka. „Na modlitwie ojciec uświadamia sobie, że jego dziecko nie należy do
niego Jest mu ono dane na krótki czas,
by mu towarzyszyć w drodze do dojrzałości. Kiedy dorośnie, opuści dom rodzinny i założy swoją własną rodzinę”34.
Ojciec winien nie tylko modlić się, ale
także wierzyć w moc swojej modlitwy.
„Ojcu potrzebna jest wiara w moc jego
modlitwy. Dzięki niej może wspomagać
swoje dziecko w jego codziennych troskach i zmaganiach, które naznaczone
bywają nierzadko dziecięcymi niepokojami, upadkami i cierpieniem”35.
33

W ramach swoich obowiązków apostolskich „ojciec rodziny powinien również prowadzić swoje dzieci o do świątyni w dniu Pańskim, w niedzielę czy w
święta kościelne”36.
Ojciec winien również umożliwić
dziecku uczestnictwo w swoim doświadczeniu Boga. „Ojcostwo przeżywane w
duchu wiary wyraża się w dopuszczeniu
własnego dziecka do uczestnictwa w doświadczaniu Boga, którym żyje się na co
dzień. Dzieje się to w sposób spontaniczny, a nie zaplanowany. Ojciec w sposób
naturalny dzieli się tym, co jest mu drogie i co wypełnia jego życie. Jego wiara
przenika życie jego dziecka”37. Warto też
pamiętać, że „rodzice, szczególnie zaś
ojciec, winien uszanować pragnienia religijne i duchowe swojego dziecka także
wówczas, kiedy sam z rezerwą odnosi
się do spraw wiary. Dziecko nie jest zobowiązane dokonywać takich samych
wyborów życiowych w sprawach religii,
jakich dokonał ojciec”38.
W ramach wychowania religijnego ojciec powinien dopomóc dziecku do rozpoznania, wyboru i realizacji powołania
życiowego, danego mu przez Boga. Ojciec
św. Jan Paweł II pisze w encyklice „Evangelium vitae”, że „praca wychowawcza
chrześcijańskich rodziców powinna służyć rozwojowi wiary dzieci i pomagać im
w spełnianiu powołania, które otrzymały od Boga” (EV, 92). Powołanie to może
być bądź wezwaniem do służby Panu Bo-

Discorsi, Messaggi, Colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII, t. IV. S. 272; z homilii Jana Pawła
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gu i w kapłaństwie lub zakonie bądź też
powołaniem do życia małżeńskiego. Gdy
chodzi o pierwszy rodzaj powołania, to
w adhortacji „Familiaris Consortio” czytamy, że „jeśli rodzice chrześcijańscy
rozpoznają u dzieci oznaki Bożego powołania, dołożą wszelkiej troski i starania,
aby wychowywać do dziewictwa jako
najwyższej formy owego daru z siebie,
który jest istotnym sensem płciowości
ludzkiej” (FC, 37). Jednakże „ojcowie nie
mogą nakazywać dzieciom wyboru drogi życiowej czy partnera do małżeństwa,
gdyż w tych ważnych decyzjach życiowych liczy się przede wszystkim dobro
dziecka i wypełnienie przez nie powołania danego mu przez Boga”39. W żadnym
wypadku ojciec nie może zabraniać synowi czy córce realizacji ich powołania
kapłańskiego czy zakonnego..
Jeśli tym powołaniem będzie powołanie do życia w rodzinie, wówczas zadaniem ojca będzie szczególnie przygotowanie dziecka do życia małżeńskiego40.
Wprawdzie ani ojciec ani matka nie mogą
nakazywać dziecku wyboru takiego czy

innego partnera do małżeństwa, ale winni mu służyć radą, zwłaszcza gdy chodzi
o przymioty partnera do małżeństwa.
Ojciec powinien również przygotować
swoje dzieci na spotkanie z Bogiem w
wieczności. Dlatego „wychowanie w duchu
religijnym ze strony ojca, ciągłe dawanie
swoim dzieciom świadectwa o Bogu i o życiu wiecznym, jest najlepszym przygotowaniem dzieci na spotkanie w domu Ojca”41.
Jak widać z powyższego, znaczenie ojca w wychowaniu religijnym dziecka jest
ogromne. Wiąże się to przede wszystkim
z faktem bycia przez ojca reprezentantem Boga- Ojca niebieskiego, a następnie
– bycia dla dziecka modelem do naśladowania zachowań religijnych i oraz dla
identyfikacji z rodzicem prowadzącej do
nabywania określonych postaw religijnych. Również świadome oddziaływanie
ojcowskie w zakresie wychowania religijnego ma ogromne znaczenie Im silniejsza będzie po stronie ojców świadomość
ważności ich roli, tym większa będzie
szansa dobrego wypełnienia ich zadań w
zakresie wychowania religijnego.

Przemówienie ks. prof. dr. hab. M. Wolickiego – Dziekana Wydziału
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