
KSZTALTOWANIE
ZYCIA RODZINNEGO

Zycie religijne, organizacja domu,
tradycje i obyczaje



Katecheza 8

Modlitwa Jana Pawla 11 w intencji rodzin

Boze, od kt6rego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie
i na ziemi, Ojcze, kt6ry jeste§ Miloscia i 2yciem.
~ Spraw, aby kazda rodzina na ziemi stawala sis przez
Twego Syna Jezusa Chrystusa „narodzonego z Niewiasty"
prawdziwym przybytkiem Zycia i milo§ci dla coraz to
nowych pokoleh.
-  Spraw, aby Twoja laska kierowala mysli i uczynki
malzonk6w ku dobru ich wlasnych rodzin i wszystkich
rodzin na §wiecie.
-  Spraw, aby mlode pokolenie znajdowa.ro w rodzinach
mocne oparcie dla swego czlowieczei'istwa i jego
rozwoju w prawdzie i milo§ci.
-  Spraw, aby milo§6 umocniona laska Sakramentu
Malzehstwa okazywala sic mocniejsza od wszelkich
slabosci i kryzys6w, przez jakie nieraz przechodza nasze rodziny.
-  Spraw wreszcie - blagamy CiQ o to za po§rednictwem
SwiQtej Rodziny z Nazaretu - azeby Ko§ci61 w§r6d wszystkich
narod6w ziemi m691 owocnie spelnia6 swe poslannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.
Ty, kt6ry jeste§ Zyciem, Prawda i Milo§cia
w jedno§ci Syna i Ducha §wiQtego. Amen

Na popi.zedniej katechezie byla mowa o tworzeniu §rodowi-
ska wychowawczego naszego dziecka. Pr6bowali§my rozpocza6
ten pi-oces jeszcze pi-zedjego poczeciem, a nastepnie kontynuo-
wa6 w czasie jego rozwoju w lonie matki, poprzez spos6b naro-
dzin, pielQgnacjQ, karmienie piersia az po podstawowe zasady wy-
chowania.

Wychowanie naszych dzieci powinno -i na og61 tak jest ~
odbywa6 sis w rodzinie. W pelnej 1-odzinie, wsp6lnocie milosci,
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kt6ra 2yje wlasnym rytmem relacji miQdzyjej czlonkami. W rodzi-
nie, w kt6rej obecni sa oboje 1-odzice -matka i ojciec. Rola tego
ostatniego bywa czQsto niedoceniana. A to takze odjego obecnoL¢ci
~ nie tylko fizycznej, ale przede wszystkim emocjonalnej --zale2y

prawidfowyrozw6jnaszychdzieci.Kazdyznasrodzic6wmaswoja
role do spelnienia. To wla§nie w rodzinie dziecko oti-zymuje obraz
matki i Zony, ojca i meza i te wzoi.ce „zapisywane" sawjego pod-
§wiadomosci na cale Zycie. Jakie to bQda obrazy? Jakie wzorce
wniesie kazdy z nas w swoja nowa rodzin€?

1. Jakie bylo nasze Zycie rodzinne?

Proponuje na poczatek, aby ka2dy z nas zastanowil siQ nad
tym,jakabylajegoi-odzina.Zatem,jakwygladalozycierodzinne
w moim domu? Ajak to bylo u ciebie? Porozmawiajmy ze soba
na ten temat, opowiadajap sobie szczerze i odwaznie o tym, co w
mojej rodzinie bylo wspanialego i co chcialbym pi-zeszczepi6 na
nasz grunt, a co bylo zlego i czego chcialbym unikna6. Taka roz-
inowQpi.oszQkoniecznieprzeprowadzi6~zwielkqZyczliwo§cia,
taktem i cierpliwo§cia. BQdzie nam ona bardzo pomocna, gdyz
w6wczas wsp61nie bQdziemy mogli dqzy6 do tego` by do naszej
rodziny nie przenie§6 stereotyp6w tych zachowah z naszego ro-
dzinnego domu, kt6re nam siQ nie podobaly, a kt6i-e wdlukowane
zostaly w naszapod§wiadomo§6. Najlatwiej bowiem powiela6 to.
co wynie§lismy z wlasnych dom6w, cho6by§my nawet to kryty-
kowali. Dlatego tak waznejest, abysmy oboje wiedzieli do czego
chcemy da2y6, co osiagna6.

2. Jaka rna bye nasza rodzina?

Na pewno chcemy, by byla szczQ§1iwa, trwala, radosna, ko-
chajapa sic, pogodna, otwarta, szczera, piQkna, zdrowa. Mozna
byjeszcze mno2y6 te wszystkie pozytywne okre§1enia. Od kogo
zalezy, by ona taka byla? A moze od czego?
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Niedawno kto§ z moich dalszych znajomych ofiarowal mi
ksiazke o Feng Shui. Jest tarn duzo ciekawych rzeczy, jak rozpla-
nowa6 sw6j dom, jak wyposazy6 wnQtrze, jak nakry6 do stolu
itp., „aby sprzyja±o to osinganiu sukces6w, zdi-owiu, bogactwu i
szczQ§ciu". Nawet, gdy czeka mnie pl-zeprowadzka, powinnam
ustali6 kt6ry z o§miu kierunk6w jest dla mnie najszcze§liwszy
(przy czym r6Zne szkoly Feng Shui r62nie wyznaczaja te kierun-
ki !). Nie przeczQ, Ze wystr6j wnetrza, kolorystyka, zastosowane
materialymogamie6wplywnanastr6j,nawetzdi-owiedomowni-
k6w. ale przypisywa6 temu role wamlckowania szczQ§cia i powo-
dzenia? Czy to nie za wielka wage przypisuje sic czynnikom ze-
wnQtrznym, spoza czlowieka? Podobnie zresztq ,.ustawiaja" nas.
tak populame dzi§ w niekt6rych kregach, horoskopy.

To. jaka bQdzie nasza rodzina, jaka b€dzie w niej panowala
atmosfera zalezy wylapznie od nas samych. Musimy odnalez6 siQ
w dzisiejszym §wiecie, rozpozna6 jego zagrozenia i stawi6 im
czolo. Kazda epoka rna swoje wyzwania. Jakie stajaprzed nami?

3. Zagrozenia i wyzwania wsp6Iczesnej rodziny

Kiedy pati-zymy wstecz na rodziny naszych dziad6w, stwier-
dzamy, Ze byly one o wiele stabilniejsze i chyba szczQsliwsze.
Sp6jrzmyjakie byly warunki tworzenia i rozwoju rodziny kiedys,
ajakie sa dzi§ -wtedy dostrze2emy chociaz niekt6re z przyczyn
obecnego kryzysu rodziny.

Dawniej malzeristwa zawierane byly rzadziej z wyboru into-
dych. czyli z milo§ci, a czesciej z woli rodzic6w. Rodzina byla
wsp61notatak2eekonomiczna-wsp6lnapracawszystkichczlon-
k6w rodziny na 1-oli, czy w warsztacie. Kobieta pozostawala w
domu, zajmowala sic dzie6mi, rodzina, pomagajap czasem mQ-
Zowi. Ojciec pozostawal niekwestionowana glowa rodziny (pra-
ca zarobkowa, autorytet).

Dzi§ wybieramy sami i pobieramy siQ z milosci -nasz zwia-
zek powinien bye zatem trwalszy. Cz€sto bywa jednak inaczej .
Zdumiewa i przeraza liczba rozwod6w -w miastach co 4-te mat-
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Zehstwo sic rozpada. Oznacza to dramat dla tych dwojga, ale tak-
Ze dla ich dzieci. Dlaczego tak sic dzieje? Moze z lQkiem zapytu-
jemy -ajak bQdzie z nami?

Wsp61czesna rodzina rozwija sic w calkiem odmiennych wa-
runkach niz rodziny naszych dziadk6w, czy nawet rodzic6w. W
ostatnichkilkudziesiQciulatachzaszlownaszymki.ajuszeregprze-
mian  ekonomiczno-spolecznych.  Wiele  z  nich.  wraz  z pro-
pagowanymi ostatnio trendami liberalnymi, spowodowalo zagro-
genie trwalo§ci malzehstwa i rodziny. Nowa sytuacja wymaga od
nas weryfikacji przyjQtych dotychczas typowych r61 mQZczyzny i
kobiety, wiQkszej samokontroli, a takze wiQkszej wiedzy dotycza-
cej malzehskich relacji i wychowania dzieci.

Przyjrzyjmy sic tym zmianom pokr6tce. W wyniku rozwoju
przemyslowego naszego kraju nastapila do§6 znaczna migracj a
ludno§ci do miast, co spowodowalo anonimowos6 mieszkahc6w
-zwlaszcza wiQkszych miast, oraz brak kontroli spolecznej, kt6-
ra w malych §rodowiskach wiej skich, w pewnym sensie, stala na
strazy moralno§ci.

Zjawisko emancypacji kobiet wnioslo w ich Zycie wiele do-
brego, ale zrodzilo takze wiele trudno§ci. Wsp61czesna kobieta
Smialo dzi§ wyraza swoje niegdy§ thimione poti-zeby osobowe
i erotyczne. PodjQcie przez kobiety pracy zawodowej oznaczaj ed-
nak mniej czasu dla dzieci i rodziny. Seksualizacja Zycia przynio-
sla swobodQ seksualna, oddzielajap wsp61Zycie seksualne od mi-
1osci i proki-eacji, traktujap demonicznie poped postawila wiemos€
malzehskapod znakiem zapytania. Cz€sto lansowane dzis posta-
wy konsurmpcyjne 1 utylltame sk±aniajqnas do dckenia do rmaksy-
malizacji przyj emnosci i minimalizacji przykrosci bez zwracania
uwagi na godziwos6 drogi. Powoduja zagubienie norm moral-
nych, brak wzajemnego szacunku, przedmiotowe traktowanie
czlowieka -takze w malzehstwie i rodzinie.

Czas trwania wsp61czesnego malzehstwa, z racji wydluzenia
2ycia, wynosi obecnie nierzadko 40-45 lat, dawniej 15-201at. Przez
ok. 25 lat mamy obowiazki wychowawcze, a co potem? Czy mamy
sobie cos do powiedzenia, zaoferowania, czy tez nasza milos6 i
przyjazh gdzies siQ po drodze zagubily? Wydfuzony czas trwania
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malzehstwa oznacza wydhizony okres plodno§ci ~ wczesniej
wchodzimy w okres dojrzalosci biologicznej, dlu2ej trwa zdol-
nos6 prokreacyjna kobiet. Stajemy przed problemem kontroli plod-
no§ci -nie jest obojQtne, dla relacji miQdzy czlonkami rodziny, w
jaki spos6b to czynimy.

A jednak nasza rodzina -rodzina XXI wieku -mimo tych
i irmych nie wymienionychjeszcze zagi-ozeh -musi bye wsp61-
nota milosci. Dom, nasze Zycie w rodzinie, musza bye w stanie
zr6wnowazy6 irmogo§6 negatywnych czynnik6w zewnetrznych.

4. Zycie religijne

Jest w naszymjQzyku takie przyslowie: bez Bogcz cz73z. cZop7io-
gczo Uzmyslawia nam ono, Ze kazdy nasz krok -nawet u siebie w
domu -nalezy powierzy6 Bogu, gdyz liczap sam na siebie, mogQ
pope{ni6 blad. W Ewangelii czytamy za§ slowa Jezusa: beze A4#z.e
#z.c. z4cz);#z.C 77z.e 77eozecz.e. . . To dla nas nadzieja i zachQta, 2e zapra-
szajap Jezusa do naszej rodziny, bQdziemy w stanie pokonywa6
wszelkie trudno§ci z NIM i w NIM, budujap rodzine naszych
marzeh. Niech wiQc nasza rodzina bQdzie Bogiem silna!

Slyszymy czasem takie okreslenie, Ze 1-odzina jest malym,
domowym Kosciolem. Jest przeciez wsp6lnota ludzi ochrzczo-
nych. Co z tego wynika? W naszym codziennym Zyciu mamy
udziela6 sobie pomocy w drodze do zbawienia - spotkania sis
kiedys z Bogiem twarza w twarz. Budujemyjuz tu, teraz w swo-
jej rodzinie, Kr61estwo Boze, kt6re w pelni bQdzie naszym udzia-
Iem w Zyciu przyszlym.

Je§1i jestesmy malym Ko§ciolem, to aby nie popa§6 w schi-
zmQ, winni§my wsluchiwa6 sic w nauczanie Kosciola. To tu usly-
szymyjednoznaczne i nie ulegajape modzie stwierdzenia co jest
moralnie dobre, a co zle. Dlatego nie zzymajmy sis, gdy Ko§ci6I
„wtraca sis" w Zycie malzehskie, czy rodzinne. Taki jest obowia-
zek Ko§ciola -wskazywa6 nam drog€ do Boga, kt6ra nie moze
ogi-apicza6 siQjedynie do naszej modlitwy, nawet Zarliwej . na lace

-113  -



Ksztattowanie  Zycia  rod~zinnego

pelnej kwiat6w stworzonych przez Boga. Nasze, jakze wazne,
praktyki religijne, sakramenty, to tylko pomoc w odnalezieniu i
podtrzymaniu wiQzi z Panem. A nasz stosunek do Boga wyra2a
sic r6wniez, albo przede wszystkim, naszym stosunkiem do diu-
giego czlowieka - takze czlonka naszej rodziny.

Jak rna wyglada6 2ycie religijne w naszej rodzinie? Zadbajmy
o to, by nie ograniczalo sic do niedzielnych, czy Swiatecznych
pi-aktyk religijnych. Codzienno§6 -w rodzinie katolickiej -po-
wirma bye przesycona Bogiem. A wiQc nasza osobista modlitwa
u poczatku dnia w podziQce za szczQsliwa noc (pobozni Zydzi
dziQkuja rano Bogu, za to, Ze zwr6cil im duszQ wierzap, Ze w
czasie snu wQdruje ona do Boga zda6 sprawQ ze swoich czyn6w
za dnia), nasze akty strzeliste przy wielu okazjach w cingu dnia ~
z prosba, podziQkowaniem za r6Zne chwile. W niekt6rych rodzi-
nach jest taki zwyczaj, Ze przy drzwiach znajduje sic malehka
kropielniczkazwoda§wiQconaiwychodzaczdomuka2dymoze
uczyni6 nia znak krzyza. W innych znowu, praktykuj e siQ robie-
nie malehkiego krzyzyka na czole, jeden dnigiemu, przed wyj-
Sciem z domu, czy dziecku gdy kladziemy go do snu. Moze cos z
tego bylo w naszym domu? A mo2e wprowadzimy jakis nowy
znyc;ridn.

Wsp6lna modlitwa - mo2e wieczorem? Jeste§my tacy za-
biegani i zwykle rano tak bardzo sic spieszymy. Dobrze nam zro-
bi 1.efleksja nad minionym dniem -mo2e podziQkowa6 Bogu, 2e
czuwal nad naszymi krokami, a moze prosi6 o zrozumienie tru-
d6w i cierpieh, kt6re otrzymali§my -wszystkie one majqjaki§
sens i moga nawet przyczyni6 siQ do naszego wzrostu.  Uczy6
modlitwy nasze dzieci -to nie tylko zadanie babci. Lepiej, gdy
widzajak rodzice zwracaja sis do Kogo§ wiQkszego niz oni sami.
Zobaczymy wtedy, jak piQkna i spontanicznajest modlitwa dzie-
ciQcegoserduszkaitaknaprawdetomyodnichmozemysiQuczy6
rozmovy z Bogiem !

Niedziela. Czy ona r6Zni sic od irmych dni tygodnia? Czy bQ-
dziemyjaspQdza6zcalarodzinanazakupachwhipermarkecie?
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Aprzeciezwtenwyjatkowydzierisam86gjestdlanas,dajenam
sw6j czas, zaprasza do Siebie i do odpoczynku z najblizszymi,
by§mysiQlepiejodkrywali,poznawali,abyumacnialasiQmiQd.zy
namiwiQZ.CzyspotykamysiQzNim?Wcentrumniedzieliumie-
§6myEucharystiQ-SakramentMilosci,kt6rymanampom6cw
trudachmiloscimalzefiskiejirodzimej,doda6namsily,uzdolni6
do wyrozumialo§ci i cierpliwo§ci do siebie.

Wkazdejrodziniesajakie§dni,kt6rezasfugujanaszczeg61-
nanaszauwagQ.Towszelkierocznice,urodziny,imieniny.Lacz-
myjezrodzinnaEucharystia.TakjakczQstoprzenosimyobcho-
dzenie imienin z dnia powszedniego na sobotQ lub niedzielQ, tak
niech najblizsza tej uroczysto§ci niedzielna Eucharystia bQdzie
przeznasprzezywanawtejnaszejspecjalnejintencji.

§wieta.PiQknesanaszepolskietradycjezwiazaneznajwiQk-
szymichrzescijafiskimi§wiQtami,zespecjalnymprzygotowywa-
niemsiQdonich.AwiQcokresWielkiegoPostu-jakgoprzezy-
wamy?Czypouplywietych40dnimamypoczucie,Zejeste§my
przygotowani, aby radowa6 siQ ze Zmartwychwstania Chrystu-
sa? Triduum Paschalne -te nastrojowe i niepowtarzalne nabo-
ZeristwaprzygotowujapenasnawielkaNoc.

ProcesjaBozegoCiala~tamgdziesaPolacy,gdzie§nakrafi-
cu§wiata,tamwBozeCialoidzieprocesja,przycingajapkatoli-
k6wirmejnarodowo§ci,botowyjatkowyipiQknypolskiobyczaj.
Wreszcie Adwent i Boze Narodzenie - chyba dzis najbardziej
skomercjalizowanyczas-sprowadzony,jakzeczQsto,doporzqd-
k6w,zakup6w,choinkiiprezent6w.ZagubilsiQgdzie§86gWcie-
1ony...

Sa to sprawy, o kt6rych dobrze byloby pamiQta6 w naszych
rodzinach.PielQgnowa6staretradycje,boonenietylko,ZesapiQk-
ne,alestanowiaocinglo§cinaszejnarodowejireligijnejtozsamo-
Sci. Pomagaja nam w poglQbianiu religijno§ci, przypominaja o
sensie naszego Zycia, wnoszapok6j do naszych serc, a wiQc i do
naszych dom6w.

Sakramenty Sw. w rodzinie. Pierwszym zapewne bQdzie
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chrzest naszego dziecka. Wielkie wydarzenie - czy wiemy dla-
czego bQdziemy chrzcili naszego malucha? Czyjest to tylko dys-
kusja nad wyborem imienia dla naszego potomka i okazja do spo-
tkania rodzinnego, czy cos wiQcej? Wyb6r imienia -wazna rzecz.
Dobrze byloby, gdyby§my mogli kiedy§ w przyszlo§ci odpowie-
dzie6 na pytanie naszego dziecka -kim jest m6j patron, jakie mial
Zycie, dlaczego zostal §wiQtym. Przypomina mi sic stary semicki
zwyczaj, aby dziecku nadawa6 imiQ, kt6re oznaczajakie§ Zycze-
nie, pro§bQ skierowane do Boga (oni nie mieli, jak my dzisiaj,
mo2liwo§ci odwolania sic do §wietych, czy blogoslawionych). Te
imiona hebrajskie. zlatynizowane i spolszczone maja dzis swoje
odpowiedniki w panteonie §wigtych, ale moze walfo przypoimie¢
kilka najbardziej populamych -co one oznaczaj a: Anna -Hanna
-znaczy laska, Michal -kt6Z jak Bog, EIzbieta -dom Boga, Jam
-86g m6j jest laskaw.

5.  Organizacja domu, atmosfera

NajwiQkszym problemem wielu mlodych jest dzi§ mieszka-
nie. Na pewno budowanie wsp6lnoty, najpierw malzeriskiej , po-
tem rodzinnej najlepiej odbywalo by sis, gdybysmy zamieszkali
sami, a nie przy naszych rodzicach. Czasami nie rna innego wyj-
§cia, ale bywa, Ze jest to wyb6r dokonywany pod katem naszej
wiQkszej wygody. Ten problem poruszali§my przy innej okazji.
Dzi§ tylko przypomnQ, Ze lepiej mieszka6 moze ski-omniej, go-
rzej, dalej, ale samodzielnie. Badania na KUL dotyczape trwalo-
§ci mal2ehstwa, dowiodly, Ze im wiQcej czasu spQdzaja ze soba
malzonkowie -czy to na wsp6lnej pracy domowej, czy na roz-
rywkach -tyln wiQksza miQdzy nimi wiQZ. A nasi rodzice, bye
moze, bQda chcieli nam pom6c i czesto wyrQcza6, proponujap
cho6by prowadzenie wsp61nego tzn j ednego domu/ gospodarstwa.
BQdzie zapewne wygodniej, ale tracimy w6wczas jedna z szans
rozwoju naszej wsp61noty.

Kazda rodzina rzqdzi sic jakimis wewnQtrznymi zasadami
wsp61Zycia. Dobrze je§li nasi domownicy -zw±aszcza dzieci ~
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wiedza o tym, Ze „twoje prawa sa moimi obowiazkami. a moj.e
prawa sa twoimi obowiazkami". Kazdy zna i respektuje swoje
i irmych prawa i obowiazki.

Niech w naszej rodzinie panuje atmosfera akceptacji -nie
osqdzamydrugiegoczlowieka,nieoceniamygo-oceniamytylko
jegoczyn.Rozmawiamynatomiastnatentemat,pr6bujemyzara-
dzi6przykrejsytuacjiiwsp61nieznalez6ro.zwiazanie.

Atmosferamilosci,szacunkuiakceptacjiwnaszymdomupo-
wimaby6taka,abydzieckomoglodonaszawszeprzyj§6,.nawet,
gdyzrobico§bardzozlego.BymialotQpewno§6,Zezostanieprzy-
tuloneipocieszone,chociazczynbQdzie„nazwanypoimieniu".

Akceptacjatotak2ezgodanatakiegowsp61malzonka,nata-
kiedzieci,jakimisa,cho6mozewnaszychmarzeniachwyglada-
1ototrochQinaczej.ItujesttakzemiejscenaszerokopojQtawier-
nose wsp61malzonkowi i dzieciom.

C2ujemysiQnawzajempotrzebni,kazdyznasTaswoje„miej-
sce" w naszej rodzinie -wyjatkowe i niezastapione. Mamy do
siebiezaufanie-niemusimywymy§1a6klamstw,aju2napewno
nietworzymyzdzie6mifront6wprzeciwdrugiemurodzicowi(tyl-
konicotymniem6wmamusi!).Jeste§mywobecsiebielojalni.

SzanujemyosobowaodrQbno§6czlonk6wrodziny~kazdyma
prawoby6czasemsmutny,zamkniQtywsobieiniemie6ochoty
na zabawQ.

UbogacamysiQwzajemniewnoszacdorodziny-kazdysw6j
wlasny Swiat.

6. Okazywa6 sobie milos6

AbykazdyznasczulsiQbezpiecznieiszczQ§1iwiewnaszej
rodzinie,trzebaabyczul,Zejestkochany.AwiQcokazujmysobie
milo§6. 0 tym jak moga to czyni6 wobec siebie malzonkowie
wspominalamwcze§niej,dlategodzi§-pomyslmyodzieciach.
Dob6rsposob6wokazywaniadzieciomnaszejmilo§cinale2ydo
nasibQdziezalezalodwiekudzieckaiokoliczno§ci.Trzebapa-
mieta6,Zekomunikatotym,jakjestkochane,przekazujemymuI
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nie tylko slowami (dla niekt6rych stanowi to trudnos6), ale takze
poprzez kontakt wzrokowy, kontakt fizyczny i tzw. skoncentro-
wanquwagQ. To ostatnie oznacza poswiecenie naszej uwagi i czasu
-specjalnie i wylapznie -kazdemu z naszych dzieci oddzielnie.
To za malo, je§li dbamy o to, by nasze dzieci byly nakarmione,
ladnie ubrane, chodzily do dobrej szkoly i na zajQcia poza lekcyj-
ne -one muszq odbiera6 codzienne komunikaty, Ze sq kochane,
choc nam nasza milo§6 do nich wydaje sic oczywista.

Okazywa6 sobie milos6 to takze umie6 sobie wybacza6. Ile
razy mam wybacza6 pytali Jezusa uczniowie. Siedem razy? Tak
duzo? Nie, odpowiedzial Jezus -77 razy! Wybaczy6 to nie tylko
usuna6 ze swego serca zadrQ, choc rana czy blizna po niej zosta-
nie, ale oznacza to, Zejuz nigdy do sprawy nie bQdQ powracal. nie
bQdQwypominal.

Czas. Bezcennym dai-em, jaki sobie skladaja czlonkowie ro-
dziny, jest wsp6lnie spQdzany czas. Wla§nie dzis, kiedy jeste§my
tak zapQdzeni i na nic nie mamy czasu, warto o tym poinysle6.
Wsp6lnie spQdzany czas to moga bye razem wykonywane r6Zne
prace, to moze bye jakas rozrywka, spacer, wycieczka, ale takze
i wsp61ny posilek. Jesli w tygodniu nie jest to mozliwe, to z pew-
noscia uda sic nam to w niedziele® Uroczysty niedzielny obiad,
spozywany spokojnie, bez po§piechu, kiedy wszyscy siedzimy
wok61 stolu spoglqdajap na swoje twai.ze. Moze wla§nie wtedy
dostrzezemy na kt6rej§ z nich troske, smutek, a moze bQdzie to
jedyna w tygodniu okazja, by podzieli6 sic z pozostalymi czlon-
kami rodziny swoimi radosciami, problemami, czy planami. Nig-
dy nie spozywajmy posiku przy wlapzonym telewizorze. Ten czas
darujmy sobie nawzajem, bez obecno§ci tego obcego go§cia.

Wla§nie razem spQdzany czas -nie przed telewizorem - ale
na rozmowach, wspominaniu przeszlo§ci nie znanej naszym dzie-
ciom, na wycieczkach w lesie i na lace -to niezapomniane chwi-
le, podczas kt6rych przekazujemy dzieciom cale bogactwo na-
szego §wiata wewnQtrznego i niebywale piQkno przyrody, kt6ra
nas otacza -wsp61nie podziwiajap, jak wspaniale wszystko to
stworzyl 86g.

Ju2 przy innej okazji zwracalam uwagQ na dob6r program6w
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telewizyjnych ~ nie tylko w stosunku do dzieci ~ ale takze i nqs
samych.PlanujmysaminaszarozrywkQprzedtelewizorem,anie
dajmysiQmanipulowa6,poddajapsiQbezmy§lnievyborowiinfor-
macji,czyprogram6wdokonanemupizezkogos,wgjegowlasnych
kryteri6wiocen.Je§liwsp6lniezdzie6miogladamyjakisfilm,a
zwlaszcza w6wczas, gdy w trakcie ogladania okaze sic on ni?-
zbytodpowiedni-konieczniegoskomentujmy,wyrazmyswoje
opinienaogladanytematOdkog6Z,jaknieodrodzic6w,nasze
dziecimajauslysze6cojestdobre,acozle?Niezawszeprzesla-
niefilmujestdladzieckawystarczajacojasne.

Rodzinajestnajmniejszakom6rkaspoleczefistwa.JakabQdzie
naszarodzina,takiebQdzienaszespoleczehstwo.MajaptQ§wiado~-
mo§6zadbajmyoto,bynaszaszczQ§liwarodzinaprzyczynialasiQ
dobudowaniaszczQ§liwegospoleczefistwanaszejOjczyznywXRI
wieku.Jeanvanierwswojejksiazce„Wsp6lnotamiejscemrado§ci
iprzebaczenia"powiedzialjeszczewiQcej:-,:.:6i;c;arzeczyw;st?5fpo_chodziod.ty.?iq!cr_g_e_:_t.::_~m:A

'i;ici -liri -;;i;:iVI;isci, kt6r:e jq poprzedzily.. Ilo. z!rmsz.a .d?
y;i;i;i-oviieniasobie,Zewsi6lnotajutrar6.wniezzr.odzis.ie
-;;;;i-;jobecnejwiernos?i._prs?ys.cyj?st.esry.o,gn_i_:_a_in,i__:,
-;i;;6vinymlaircuchu_pokol?fi!udck?Sci.,_r.a_3_3rna:,z\gest
-pb;;;i;t;isujenasw6;spos6bjutrzejszqludzko56..."\

I  Jean Vanier,
str.127

Wsp6lnota miejscem rado5ci i przebaczenia,
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Plansze

ZyclE
W  RODZINIE

atmosfera domu

czas sobie oferowany

wsp6lne posilki

wybaczanie uraz6w

dostrzeganie dobra
I

uczestniczenie w zainteresowaniach

ZyclE
RELIGIJNE

WSP6LNA MODLITWA

MSZA SWIETA

CODZIENNOSC Z B0GIEM

TRADYCJE SWIAT

sArmAMENTy SWIETE
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Cele

1. Sfuchacze przeprowadzaja refleksjQ mad tym, czym jest Zycie
rodzime,jakiebylonasze,jakchcielibysmybyvyglqdalowtwo-
rzonej pi.zez nas rodzinie.

2a Poznaja wyzwania i zagro2enia wsp61czesnej rodziny i sposo-
by 1-adzenia sobie z nimi.

3.Wiedzajakpowinnowyglada6Zyciereligijnewrodzinie.
4. Doceniaja znaczenie umiejQtno§ci okazywania sobie milosci,

spQdzania czasu wsp6lnie z dzie6mi`

Tre§ci

1.Om6wienieczymjestZycierodzinne,motywacjadorefleksji.
2.Zagrozeniawsp6Iczesnejrodziny:kousumpcjonizm,utylitaryzm,

seksualizacjadycia;nowasytuacjamQZczyznyikobiety.
3.Wiaraprzesycanaszacodziennos6;nieograniczamynaszego

Zyciai-eligijnegodoniedzielnejmszy§w.Rodzinamalymdo-
mowym Ko§ciolem.

4. Om6wienie podstawowych zasad organizacji domu, znaczenia
wsp61nie z dzie6mi spedzanego czasu oraz sposob6w okazy-
wania sobie milo§ci.
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