
Jesteśmy 
RODZINĄ!

Każdy dom szkołą 
ŻYCIA I MIŁOŚCI!
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OBUDZIĆ 
UFNOŚĆ 

W DZIAŁANIE 
ŁASKI



ZA POMOCĄ SALEZJAŃSKIEGO 
BUDZIKA SYSTEMU 
PREWENCYJNEGO



Ks. Bosko do rodziców
„Jeżeli w waszych domach zastosuje się tę metodę, 

sądzę, że uzyskamy wielki pożytek nie uciekając się 

ani do bata, ani do innych gwałtownych kar. Od około 

40 lat  mam odczynienia z młodzieżą i nie pamiętam, 

bym kiedykolwiek tego typu zastosował kary i z 

pomocą Bożą zawsze uzyskiwałem nie tylko to, co 

było obowiązkowe, ale również to, co po prostu 

pragnąłem uzyskać i to od tych samych chłopców, co 

do których wydawało się że nie ma nadziei na dobre 

rezultaty…” 



Ks. Bosko do rodziców

„…stosowanie tej metody opiera się na słowach św. 

Pawła, który mówi: ten kto kocha jest cierpliwy i 

wspaniałomyślny; kto kocha jest pełen szacunku, nie 

szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta 

złego; ten kto kocha wszystko znosi, wszystkiemu 

wierzy, wszystko przetrzyma i nigdy nie straci 

nadziei.”



O Czy chcecie dobrowolnie i 

bez żadnego przymusu 

zawrzeć związek 

małżeński?

O Czy chcecie wytrwać w 

tym związku w zdrowiu i w 

chorobie, w dobrej i zlej 

doli, aż do końca życia?

O Czy chcecie z miłością 

przyjąć i po katolicku 

WYCHOWAĆ potomstwo, 

którym was Bóg obdarzy?

Obudzić 
łaskę 

sakramentu!



WYCHOWANIE

PRZYMUS CZY TWORZENIE

TO DWIE PERSPEKTYWY WYCHOWANIA

„Albo kij, albo religia” – św. Jan Bosko



„STARAJ SIĘ, BY CIĘ 
KOCHANO!!!” 

św. Jan Bosko

TO DOKTORAT Z MIŁOŚCI RODZINNEJ…



„Trzeba pielęgnować radość 

podziwiającej miłości. Ponieważ 

jesteśmy stworzeni do miłości, wiemy, 

że nie ma większej radości niż dzielenie 

dobra: „Dawaj, bierz i staraj się o 

rozrywki dla siebie” (Syr 14, 16). 

Najbardziej intensywne radości życia 

rodzą się wówczas, kiedy można 

spowodować szczęście innych, w 

przedsmaku nieba.” (AL 129)



Gdyby szczęśliwą rodzinę 

przedstawić za pomocą 

puzzli to jakie elementy 

powinny ją tworzyć?
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Jak woda dla ryb…
DUCH RODZINNY

O Rodzina jako pierwotny rdzeń uczuciowy, który jest 

potrzebny do ukształtowania dojrzałej osoby ludzkiej 

konkretyzuje się w następujących życiowych czynnikach:

 Być w rodzinie….czas, zaangażowanie czyn energia, wola 

WIELE RODZIN GINIE Z POWODU NIEDBALSTWA

 Wspólnie działać wspólna praca, odpoczynek i zabawa

 Porozumiewać się nauczyć się rozmawiać, a nie mówić do 

siebie 

 Okazywać szacunek w rodzinach szczęśliwych poziom 

wzajemnego szacunku jest bardzo wysoki

 Przekazywać wartości ludzie uczą się przez modelowanie



Jak woda dla ryb…
DUCH RODZINNY

O „Radość małżeńska, której można doświadczyć 

nawet w cierpieniu, oznacza zaakceptowanie, że 

małżeństwo jest koniecznym połączeniem radości 

i trudów, napięć i odpoczynku, cierpień i swobody, 

zadowolenia i poszukiwań, kłopotów i 

przyjemności, zawsze na drodze przyjaźni, która 

pobudza małżonków, by troszczyć się jedno o 

drugie: „świadcząc sobie wzajemną pomoc i 

posługę”.” (AL. 126)



Jak woda dla ryb…
DUCH RODZINNY

 Pomagać wzajemnie zdrowa rodzina jest miejscem, w którym 

szuka się pociechy aby się rozwijać i odradzać, otrzymując siłę do 

zwycięskiego stawiania czoła życiu  

 Próbować osoby kochane staja się lustrem dla postaw i idei i 

poprawiają z dobrocią, gdy potrzeba

 Rozwiązywać problemy ciągle z pytaniem „Jak można z tego 

wybrnąć” zamiast „Czyja to wina?”

 Posiadać jedną duszę dzielić ze sobą wartości autentyczne nie 

tylko mieszkanie i posiłki. Rodzina, która się modli razem osiąga z 

czasem jedność zbudowaną z czułości, przebaczenia, zrozumienia, 

z Boga.

 Celebrować szczęście w czasie świąt i rocznic, a codzienność 

przeżywać w klimacie radości i optymizmu



Jak woda dla ryb…
DUCH RODZINNY

Dlatego gesty, które wyrażają miłość, muszą być stale pielęgnowane, 

bez małostkowości, pełne słów wielkodusznych. W rodzinie: „trzeba 

używać trzech słów. Chcę to powtórzyć. Trzy słowa: proszę, dziękuję i 

przepraszam. Są to trzy słowa klucze!”. „Kiedy w rodzinie nie 

jesteśmy natrętni i prosimy o «pozwolenie», kiedy w rodzinie nie 

jesteśmy egoistami i uczymy się mówić «dziękuję» i kiedy w rodzinie 

ktoś zdaje sobie sprawę, że uczynił coś złego, i umie «przeprosić», to 

w takiej rodzinie jest pokój i jest radość”. Nie skąpmy używania tych 

słów, bądźmy hojni powtarzając je codziennie, bo „uciążliwe są 

pewne milczenia, czasem nawet w rodzinie, między mężem a żoną, 

między rodzicami a dziećmi, między braćmi”. Natomiast właściwe 

słowa, wypowiedziane w odpowiednim czasie, chronią i pokrzepiają 

miłość dzień po dniu.” (AL.133)



MISJA MATKI
Matka Świętego 

 Zdecydowanie i odwaga nie poddawać się zniechęceniu.

 Pomoc „Zawsze możesz na mnie liczyć” „Dlaczego nie 

spróbujesz sam tego zrobić? Trzeba nauczyć się robić 

po trochu wszystkiego.”

 Panowanie nad temperamentem słodycz i cierpliwość 

pozwala kierować i zmieniać postawy – wychowywać.

 Kłótni i nieporozumień rodzeństwa nie rozwiązuje się 

prawieniem morałów w niektórych sytuacjach należy po 

prostu działać.

 Towarzyszyć dzieciom na ich własnej drodze to jest 

prawdziwe dawanie życia.



MISJA MATKI
Matka Świętego 

 Radość i pogoda ducha są solą życia sztuka jest 

czuwanie nad dziećmi bez cienia uciążliwej 

podejrzliwości, upominanie z uśmiechem, podchodzenie 

do życia z odrobiną humoru.

 Rozmowa, dialog,  opowiadanie… stwarzać okazje do 

opowiadania snów…

 Kształtować sumienie własne i dzieci, by odróżniać dobro 

od zła bez hipokryzji i przebiegłości.

 Pokazywać Boga w rodzinie modlitwa, katechizm, 

zaufanie Opatrzności, dzieła miłosierdzia, rozumienie i 

przeżywanie sakramentów – tego uczymy się w cieple 

ogniska domowego. 



POSTAĆ OJCA
Bóg wzorem Tatusia

• Być sobą i nie przybierać maski Wielkiego Ojca ojcostwo 

nie jest rolą do odegrania. Ojciec, który jest sobą, który 

spokojnie wyraża swoje uczucia i idee pozwala dziecku 

odkrywać świat.

• Być obecnym interesować się życiem dzieci, 

uczestniczyć w zabawie, rozmowach zdecydowanie 

więcej niż 5 min dziennie – jak szokująco pokazują 

statystyki badań. 

• Dawać przykład samokontroli kontrola własnego 

temperamentu wobec dzieci i wobec obcych jest 

pierwszym przykładem.



POSTAĆ OJCA
Bóg wzorem Tatusia

• Okazywać pewność w małych i wielkich sprawach, aby 

nauczyć dzieci dostrzegania istoty rzeczy w faktach 

życia. Dzieci powinny móc zawsze liczyć na własnego 

ojca, do niego zwracać się o pomoc.

• Zdobyć zaufanie i szacunek dzieci dobry ojciec słucha 

dzieci sercem często powtarza ważne zdanie „jestem z 

ciebie dumny”.

• Harmonia szacunek i jedność wychowawcza z żoną 

jeden front.

• Kształtować sumienie własne i dzieci.



POSTAĆ OJCA
Bóg wzorem Tatusia

• Być gościnną wyspą Dobry ojciec potrafi stworzyć bukiet 

wspomnień przez małe rytuały. Błogosławienie dzieci to 

jeden z nich. Ojciec, który się modli pozostawia w 

dzieciach niezatarty ślad.

• Co jakiś czas dziękować dzieciom, gdyż ojcostwo zmusza 

do wydobycia z siebie tego co najlepsze.



GDY RODZICE PRZEGRYWAJĄ
Zarys atmosfery rodzinnej

Dzieci potrzebują przewodników, a nie kaprali i

sierżantów, którzy rozkazują. Kara i

autorytatywne „jak nie posłuchasz to… musi

być zastąpiona szacunkiem i wzajemną

współpracą. Dzieci zaakceptują

przewodnictwo, gdy doznają szacunku.

- „Kto rozkazuje w domu?” – spytano dziewczynkę

- „Nikt nie rozkazuje, bo my się kochamy!”



„POSŁUCHASZ MNIE PRZEZ CHWILĘ?”
Trudno jest wysłuchiwać dzieci…

W rozmównicy zakładu poprawczego pewien chłopak z 

goryczą powiedział do ojca „Tatusiu, czy zdajesz sobie 

sprawę, że w ciągu dwudziestu lat po raz pierwszy mnie 

słuchasz!”

Większa część rodziców uważa, że sucha co mówią dzieci. 

Wydaje się to czynnością prostą i oczywistą. Jednak ile 

razy rodzice rzeczywiście i szczerze, z pełną uwagą 

słuchają tego, co dzieci mówią lub starają się powiedzieć?



LISTA PRZEBOJÓW MIŁOSCI RODZINNEJ
Słowa, które trzeba powiedzieć!!!

Istnieją słowa, które mogą zmienić klimat rodziny oraz 

stać się podstawą pozytywnego wizerunku siebie samego:

 „KOCHAM CIĘ”

 „JESTEŚ PIĘKNY”

 „JESTEM SZCZĘŚLIWY, ŻE JESTEŚ”

 „MOŻESZ NA MNIE LICZYĆ”

 „CO O TYM SĄDZISZ?”

 „MOŻESZ PŁAKAĆ”

 „CHCĘ CIĘ WYSŁUCHAĆ”

 „Ufam CI”



Zamiast podsumowania…

Oprócz wymienionych wyżej czynników istnieje wiele, które tu 
nie zostały przywołane, bo gdyby to uczynić prezentacja 
miałaby nieskończoną ilość slajdów. Tematy niedotknięte 
obejmują takie przestrzenie życia rodziny jak świętowanie, 
zabawa, reguły, doświadczenia życiowe, cierpienie, śmierć,  
trudności, sprawy finansowe, znaczenie domu jako 
przestrzeni fizycznej, codzienność, porozumiewanie się, 
słuchanie, emocje, wychowanie religijne, kształtowanie cnót, 
wartości,  twórczość, postawy społeczne, edukacja, 
środowisko, media, dyscyplina, obowiązki, podejmowanie 
decyzji, punkty odniesienia. Każdy z tych obszarów zawiera 
wiele czynników wpływających na miłość i więź w 
małżeństwie i rodzinie.



Zamiast podsumowania…

…mała refleksja na koniec:

„Zadaniem Rodziców nie jest 

osuszanie dzieciom łez, ale nie 

dopuszczanie, 

by się pojawiły”

Bruno Ferrero



Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i Wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów;
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
spraw abyśmy wszyscy byli świadomi
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Amen.



Inspiracje:

O Posynodalna Adhotacja apostolska Amoris Laetitia o miłości w 
rodzinie, Ojciec Święty Franciszek, M Wydawnictwo, Kraków 2016,

O „Rodzice szczęśliwi dzięki metodzie księdza Bosko” Bruno Ferrero, 
Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2005,

O „Jesteśmy rodziną! Każdy dom szkołą Życia i Miłości. Komentarz 
Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego, ks. Angel 
Fernandez Artime SDB, Poligrafia Salezjańska, Kraków 2017.

Opracowanie: s. Dorota Czyżewska FMA


