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„MARYJA WYCHOWAWCZYNIĄ POKOLEŃ” - 

 – VII TYDZIEŃ WYCHOWANIA 

Przeżywając kolejny Tydzień Wychowania, w który tym razem 

wpisuje się jubileusz trzechsetlecia koronacji wizerunku Matki Bożej 

Częstochowskiej koronami papieskimi, zawierzmy nić naszego życia 

osobistego i rodzinnego rękom Maryi. Zastanówmy się też, czego jako 

rodzice, wychowawcy i duszpasterze możemy nauczyć się od Matki i 

Wychowawczyni Syna Bożego. 

Przenieśmy się do Kany Galilejskiej. Obecność Maryi na weselu w Kanie 

była bardzo potrzebna - przyczyniła się do pierwszego cudu Jezusa, ale dzięki 

niej stało się coś równie ważnego - między Jezusem a Jego uczniami nawiązała 

się całkiem nowa relacja. Jezus „objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego 

Jego uczniowie” (J 2, 11). W sytuacji zainicjowanej przez Matkę Jezusa 

uczniowie rozwinęli z Nim więź opartą na wierze. Zachęceni świadectwem 

Ewangelii zaprośmy Maryję do na-szych rodzin i poprośmy, by pomogła nam 

pogłębić więź między nami a Jej Synem, a także umocnić nasze wzajemne 

relacje. 

Franciszkańskie       
Źródło 



Z perspektywy całego życia człowieka najważniejsza jest relacja między nim 

jako dzieckiem a jego rodzicami. Brytyjski psycholog John Bowlby 

przedstawił w sposób systematyczny i opisał językiem nauki to, o czym praktyka 

i doświadczenie życiowe mówiły od wieków – przywiązanie dziecka do matki 

i ojca rzutuje w decydujący sposób na jego dorosłe życie. Jeżeli relacja dziecko-

rodzice jest ufna i daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i pewności – to jako 

dorosły człowiek będzie ono w stanie żyć w dojrzały sposób i nawiązywać z 

innymi dojrzałe więzi. Decydujące znaczenie ma miłość rodziców, która 

charakteryzuje się trwałością; bliskość rodziców, ich dostępność 

emocjonalna i wrażliwość na sygnały dziecka. W sytuacji zaburzonej 

relacji z rodzicami, człowiek będzie traktował siebie jako niewart miłości, 

będzie przeżywał ciągły lęk przed odrzuceniem i nie będzie w stanie zaufać 

ludziom. 

Wróćmy do Kany Galilejskiej. Na samym początku opisu mającego tam 

miejsce wydarzenia ewangelicznego czytamy: „Była tam Matka Jezusa” (J 2, 

1). Zazwyczaj czytając te słowa, przechodzimy dalej. Dziś jednak przez chwilę 

się przy nich zatrzymajmy. Obecność Matki Jezusa w Kanie Galilejskiej miała 

decydujące znaczenie dla przebiegu całego zdarzenia. W wychowaniu 

nieodzowna jest obecność ojca i matki. Zdarza się coraz częściej, że ze 

względu na emigrację zarobkową w życiu dziecka brakuje obecności jednego 

lub obojga rodziców. W jednej z rodzin mała dziewczynka mogła kontaktować 

się z mamą pracującą za granicą jedynie przez Skype i widzieć ją na ekranie 

komputera. Pewnego dnia ktoś wszedł do pokoju i zauważył, że dziewczynka 

przytula komputer. 

Zasadnicze znaczenie ma styl wychowania i panująca w domu atmosfera. 

Podstawową potrzebą dziecka jest doświadczenie bezpieczeństwa i pewno-



ści. Bez zaspokojenia tej potrzeby w dzieciństwie dorosły człowiek nie jest 

w stanie dobrze funkcjonować, ma problemy z nawiązywaniem dojrzałych 

relacji z innymi, także w małżeństwie i z własnymi dziećmi. Więź z rodzicami 

wywiera znaczący wpływ na obraz Boga, a w związku z tym na 

relację z Bogiem, modlitwę, przeżywanie wiary. Wyjaśniając źródła 

głębokiej wiary i dojrzałej religijności dorosłego człowieka „należy przywołać 

dziecięce doświadczenia bezpieczeństwa, szczęścia i pokoju, które są 

uświadomionym symbolem transcendentalnego wypełnienia wszystkich 

ludzkich pragnień. Ten bowiem, kto nosi w sobie dziecięce doświadczenie 

niezawiedzionego zaufania do życia, mimo spotykanych niepowodzeń, jest w 

stanie uwierzyć w szczęście wieczne, nabrać zaufania do Bożych obietnic, a 

przez to także do całej rzeczywistości”. 

Zanim dziecko zacznie mówić i rozumieć znaczenie słów, chłonie 

panującą w domu atmosferę. Jest wrażliwsze i bardziej wyczulone na 

wpływ domowego klimatu niż starsze od niego osoby. Również później, gdy 

rozwija się dziecięca wyobraźnia i możliwy jest słowny kontakt z 

domownikami, dziecko znakomicie „czyta między wierszami”. Georg 

Hansemann pisze: „O czym myśli dwuletnie dziecko, kiedy matka modli się 

razem z nim? Prawdopodobnie nie myśli o niczym, tylko przeżywa coś. A to 

przeżywanie stwarza pierwsze więzy między naszym dzieckiem a Bogiem. 

Pierwsza modlitwa zapada głęboko w serce dziecka nie z powodu jej słów, lecz z 

powodu tego właśnie przeżycia”. Polecając, by gospodarze weselni wypełnili 

wszystkie polecenia Jezusa, Maryja jest przekonana, że Jego interwencja 

będzie skuteczna. Wie, że zabrakło wina, ale również wie, kim jest Jezus. 

Maryja uczy nas otwierania się na Boga i łaskę. Z drugiej strony mamy 

świadomość, że Maryja jest osobą refleksyjną, która „zachowuje wszystkie 



sprawy i rozważa je w swoim sercu” (Łk 2, 19). Jest kobietą krytyczną, twardo 

stąpającą po ziemi. Gdy dowiaduje się, że ma zostać matką, pyta anioła: „Jakże 

się to stanie, skoro nie znam męża?” (Łk 1, 34). Matka Jezusa łączy więc w 

sobie ludzką dojrzałość - roztropność i racjonalne podejście do życia z 

bezgranicznym zaufaniem w potęgę Bożego działania. Gdy Jej Syn zgubił 

się w czasie pielgrzymki do Jerozolimy, od razu zaczyna działać – cały dzień 

poszukuje Go wśród pielgrzymów, a następnie wraca do Jerozolimy (Łk 2, 44-

45). Patrząc na Maryję widzimy jak potrafi łączyć ludzką zapobiegliwość i 

troskę z ufną wiarą. Te dwie postawy, a właściwie jedna postawa 

łącząca ludzką dojrzałość i dojrzałą wiarę – zakładająca ludzki wysiłek i 

ufność w Bożą pomoc – to warunek skutecznego wychowywania. Rodzice 

powinni korzystać z doświadczenia wychowawców, pedagogów, a kiedy 

jest to potrzebne z pomocy psychologicznej i medycznej, łącząc te 

wysiłki z modlitwą i zawierzeniem swych dzieci Jezusowi i jak wielu z 

nich to czyni – Jego Matce. Odrzucenie jednego z wymienionych biegunów 

jest poważnym brakiem w formacji dzieci. Błąd popełniają rodzice 

niewidzący potrzeby korzystania z fachowej pomocy w przypadku 

trudności wychowawczych: „Nie potrzebujemy pomocy psychologa czy 

pedagoga, wiemy, co mamy robić i modlimy się za nasze dziecko”. W takich 

przypadkach często przytacza się przykład analogicznej sytuacji 

dotyczącej problemu choroby fizycznej czy kontuzji, na przykład złamania 

nogi. Żaden człowiek kierujący się roztropnością nie założy, że noga zrośnie 

się sama, a on tymczasem będzie się modlił o odzyskanie zdrowia. Owszem 

– będzie się modlił - w intencji, by interwencja ortopedy okazała się skuteczna. 

Dobry wychowawca jest wymagający. Maryja na weselu w Kanie kieruje 

do usługujących konkretne polecenie: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 



powie” (J 2, 5). Dodajmy, że prośba została zrealizowana – służący napełnili 

stągwie „aż po brzegi” (J 2, 7). Wychowawca jest konsekwentny w swych 

wymaganiach. 

Najpierw lekcja milczenia. (…) Jakże jest nam ona konieczna w 

naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród jego 

zamętu, zgiełku i wrzawy. O milczenie Nazaretu, naucz nas skupienia i wejścia 

w siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa nauczycieli prawdy; naucz 

nas potrzeby i wartości przygotowania, studium, rozważania, osobistego życia 

wewnętrznego i modlitwy, której Bóg wysłuchuje w skrytości. 

Jest jeszcze i lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret nauczy nas, czym jest 

rodzina, jej wspólnota miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i 

nierozerwalny charakter. Uczmy się od Nazaretu, że wychowanie rodzinne 

jest cenne i niezastąpione i że w sferze społecznej ma ono pierwszorzędne i 

niezrównane 

znaczenie…” 

 

PARAFIALNE PIELGRZYMOWANIE 

Dnia 17 sierpnia odbyła się coroczna piesza pielgrzymka naszej parafii 

na Jasną Górę.  

Wierni zgromadzili się przed kościołem o godzinie 17:00 skąd 

rozpoczęli swoją wędrówkę. Pielgrzymom w drodze towarzyszyły Siostry 

Uczennice Boskiego Mistrza, które przewodniczyły modlitwie i wspólnym 

śpiewom ku czci Maryi.  



Licząca około 100 osób reprezentacja naszej parafii z radością i 

zapałem kroczyła ulicami miasta, ofiarując czas i niekiedy wysiłek oraz 

niosąc w sercach intencje, później złożone u tronu Pani Jasnogórskiej 

Tuż przed  rozpoczęciem Mszy Świętej z racji Nowenny przed 

Uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej parafianie dotarli do 

wyznaczonego celu, gdzie uczestniczyli w Eucharystii, a na zakończenie 

wspólnie odśpiewali Apel Jasnogórski. 

Tekst i zdjęcia: Marlena Przybylska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Od września Msze św. w tygodniu o 8.00, 17.30 i 18.00. W 

niedziele o 7.30, 9.00 z udziałem młodzieży, 11.00 z udziałem dzieci, 

12.30 i 17.00.  

 

Z początkiem września rozpoczyna się nowy rok szkolny 

i katechetyczny, a wraz z nim nowy rok formacyjny w grupach 

modlitewno – duszpasterskich naszej parafii. Zachęcamy do włączania się 

do grup (szczegółowe informacje możemy uzyskać u duszpasterzy) 



 

Nazwa grupy Termin spotkań 

Żywy Różaniec 
I niedziela miesiąca, godz. 

16:00 

Chór Parafialny czwartki, godz. 18:30 

Schola Liturgiczna 
czwartki, po Mszy św. 

wieczornej  

Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży 
piątki, godz. 19:00 

Ministranci i Lektorzy 
(zapraszamy kandydatów do 
grona ministrantów) 

soboty, godz. 10:00 

  

Parafialna Rada Duszpasterska – termin do ustalenia z Księdzem 

Proboszczem. 

 
W sierpniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności Pan Bóg 

odwołał śp. Adasia Hornika. 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… 

Do społeczności Kościoła przez sakrament chrztu św. została włączona 
Zuzanna Daniela Pytlas 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu… 

 

 

 


