
Jak modlić się razem i z dziećmi ?  www.różaniecrodziców.pl 
 

• Dzielimy zadnia, kto, co odmawia, kto zapala świecę... 
• Gromadzimy się wokół stołu np.: po kolacji, o 2100, lub w innym stosownym czasie 

wokół zapalonej świecy, figurki, przed obrazem; klęcząc, siedząc (lub na przemian).                                              
Prowadzący mówi: zawierzmy ten dzień Bogu  w modlitwie.  Chcę szczególnie podziękować 
za...  i prosić o...następnie każdy wymienia swoją intencję , potem krótkie rozważanie, lub 
chwila milczenia i modlitwa np. dziesiątek różańca, lub przynajmniej: Ojcze nasz, 
Zdrowaś, Aniele Boży… 

MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W ŻYCIU RODZINNYM 

Boże dobry i miłosierny, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co 
posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od 
nieszczęścia i umacniaj naszą wiarę. W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, 
abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  + 10 Różańca 

Kluczowe lektury dla małżonków i rodziców   

 „Osobowość plus dla małżonków/ dla rodziców”, F. Littauer;   „Mężczyźni są   z Marsa, 
kobiety z Venus”, J. Grey;    H&M Schiffl:  „Wychowywać z radością” – najbardziej 
elementarne zasady wychowania dla rodziców i wychowawców; Ks. M. Dziewiecki: „Kochać 
i wymagać”; M.M Gajdowie  Rodzice w akcji, jak przekazywać rodzicom wartości.; CH. 
Meves: „ABC Babci i Dziadka”,   M. Guzewicz: „Religijne wychowanie dzieci” 

Warto zajrzeć, warto posłuchać: audycje dla małżonków i rodziców                                                                             
- www.radiomaryja.pl  każdy wtorek 21.40; -rady pedagoga i psychologa o 10.30                                                                                        
Księgarnie: www.tolle.pl;   www.rodzinna.pl   www.vocatio.com.pl ;                                                                                   
www.magazyn familia.pl,         

Kluczowe lektury dla dzieci:                                                                                                                      

Savoir-vivre dla dzieci. Poradnik o dobrym wychowaniu”,J. Stańczuk                                                                                                                                                                                  

„Mali przyjaciele Jezusa eucharystycznego”. E. Hanter  – dzieci wzrastające mocą wiary                                                                               
„Biblia właściwych wyborów” Di J Mc DOwell, „Wielkie psoty małych świętych. M. Maassen 

– dla najmłodszych, „Wielka Księga biblijnych zagadek”; „Kocham Polskę”, JJ Szarkowie.                     
Dobre filmy dla dzieci na cały rok: sklep.promyczek.pl: „Dom na skale” itp.  

Zaprenumerujcie dla dzieci  „Anioła Stróża!” (www. anioł stróż.eu)  i „Małego Gościa (od kl. IV)  

Strony internetowe dla małżonków:     

www.akademia-rodziny.pl – formacja dalsza rodzin  www.spotkaniamalzenskie.pl  -  
dialog małżeński; www.szansaspotkania.net – na temat aktu małżeńskiego 

www.sychar.alleluja.pl – dla trudnych małżeństw; www.rozwodprzemyslto.pl – czy 

rozwód to konieczność;   npr.pl;  www.ctlife.com.pl - nowoczesne planowanie 

www.naprotechnologia.pl – leczenie schorzeń płodności www.adopcja.org - bezpłodność i co 
dalej? www.poronienie.pl;    www.pomocrodzicom.pl  

Pamiątka chrztu dla rodziców i chrzestnych 

„Drodzy Rodzice! Prosząc o chrzest dla Waszych dzieci, przyjmujecie na siebie 

obowiązek wychowania ich w wierze , aby zachowując Boże przykazania, miłowały 

Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego 

obowiązku? Drodzy Rodzice Chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych 

dzieci w wypełnianiu ich obowiązku?”(z obrzędu Chrztu Św.) 

Wychowywać po katolicku to: 

- to samemu dawać przykład pięknej miłości i wiary               

w Jezusa Chrystusa, to wymagać od siebie 

- to poświęcić swoje dzieci opiece Maryi, najlepszej 

Matce i Wychowawczyni 

- to codziennie modlić się za swoje dzieci i z dziećmi, 

to uczyć dzieci modlitwy 

- to czynić codziennie na ich czole znak Krzyża 

Świętego i tego znaku je uczyć 

- to umieścić Krzyż, obraz Maryi i Anioła Stróża w pokoju dziecka  

- to opowiadać dzieciom o Jezusie i świętych, czytać z nimi przed wszystkim Pismo 

Święte – opowiadania biblijne dla dzieci i historie świętych dla dzieci 

- to brać z dziećmi udział we Mszy św. i innych nabożeństwach  

- to kochać dzieci w sposób mądry – wymagając, stawiając warunki, karcąc                       

z miłością, motywując dziecko do tego, co wielkie, dobre, piękne i prawdziwe. 

- to uczyć dzieci miłości bliźniego, szacunku dla każdego człowieka, zarówno 

starszego jak i młodszego, biedniejszego i bogatszego niezależnie od             

pochodzenia i koloru skóry. To uczyć: dziękuję, przepraszam, proszę, dzień dobry…  

- to chronić dzieci przed bezbożnictwem i demoralizacją, przed złymi bajkami                                       

i grami, a także przed programami oświatowymi, które nie uwzględniają 

całościowego i religijnego rozwoju człowieka 



„Kiedy małżonkowie starają się o to, ażeby samych siebie składać sobie 

wzajemnie w darze, kształtują w sobie w ten sposób prawidłowe postawy 

rodzicielskie. Przecież w wychowaniu dziecka chodzi nie tylko o to, żeby się dla 

niego poświęcać. Chodzi o to, żeby się poświęcać w sposób mądry - tak, aby 

wychować je do prawdziwej miłości.  

Do prawdziwej miłości wychowuje się także wymagając, ale tylko miłując można 

wymagać. Można wymagać, wymagając od siebie. Dlatego też ze względu na dobro 

przyszłego pokolenia ważne jest, aby małżonkowie utrwalali, uszlachetniali                            

i pogłębiali swoją wzajemną miłość. Wtedy również ich dzieci będą w stanie założyć 

kiedyś prawdziwie chrześcijańskie rodziny i będą umiały kochać swoich rodziców.”                                                                                                           

Jan Paweł II, Kielce 1991,. Posłuchajcie całości na youtubie! 

JAK DOBRZE WYCHOWAĆ DZIECI ? 

Drodzy Rodzice i Wychowawcy ! Na tej 
stronie podana jest jedna z lepszych 
wskazówek, do  jakich wartości wychować 
dzieci. Pomóżcie Waszym pociechom,  
„uzbierać” ten symboliczny bukiet kwiatów. 
Czuwajcie, aby nikomu z nich nie został on 
zabrany. Jeśli dzieci zdobędą te kwiaty, 
to wystarczy im to, aby były szczęśliwe.                                                                                                                                            
por. Sny  św. Jana Bosco,  jednego z największych wychowawców   

„Ten bukiet kwiatów przedstawia cnoty, 
które najbardziej podobają się Bogu. Róża 
oznacza miłość, fiołek pokorę, słonecznik 
posłuszeństwo, goryczka (dzwonki) pokutę i 
umartwienie, kłosy zboża częstą Komunię 
Świętą; lilia z kolei jest symbolem czystości. 
Bluszcz lub barwinek mówi nam, że 
wszystkie te cnoty  muszą być wciąż    
ćwiczone i oznacza wytrwałość”.        

                                         
          (Św. Dominik Savio -wychowanek  Jana Bosco) 
 

Z mądrości ludowej:  

„Czego się Jaś nie nauczy – Jan nie będzie umiał” 

j „Gdy dzieci są małe należy rozmawiać z nimi o Bogu.                                                                             

Gdy są duże  należy  więcej z Bogiem rozmawiać o dzieciach”. 

Poniższy ironiczny dokument opublikowany został  przez policję w Houston (USA) na 
podstawie zeznań młodocianych przestępców. Ukazuje on najczęściej popełniane błędy 
wychowawcze. Policja ostrzega, że notorycznie popełnianie tych błędów, kończy się 
„wychowaniem” rasowych chuliganów. Chcąc uchronić dzieci od zła, wystarczy działać 
przeciwnie. Wymaga to samozaparcia, konsekwencji i jedności działań wychowawczych 

rodziców i wychowawców zastępczych.  

„10 najczęściej popełnianych dzisiaj błędów  wychowawczych: 

1. Od wczesnych lat należy dziecku dać wszystko, czego tylko pragnie ! 

2.Trzeba  śmiać  się  z  jego  śliskich  i  grubiańskich słów  !     Będzie ono 

uważać się za mądre i  dowcipne. 

3. Należy je odgrodzić od wszelkich wpływów religijnych ! Żadnej wzmianki o 
Bogu. Nie posyłać na religię, nie nakłaniać do Kościoła. Gdy dorośnie, samo wybierze 

sobie religię i światopogląd. 

4. Nie wolno mówić dziecku, że źle postępuje. Nigdy ! Biedactwo gotowe nabawić 
się kompleksu winy.  A co będzie, gdy później przydarzy mu się nieszczęście – np. gdy 
je zaaresztują za kradzież samochodu ? Ile się nacierpi  w przekonaniu, że całe 

społeczeństwo je prześladuje. 

 5. Konsekwentnie należy robić wszystko za dziecko ! Gdy porozrzuca dookoła 
siebie rzeczy, sami podnieście i połóżcie na swoim miejscu. W ten sposób nabierze 

przekonania, iż odpowiedzialność za to co robi nie spoczywa na nim, lecz na otoczeniu. 

6. Pozwolić dziecku, aby wszystko czytało, wszystko oglądało                               

i wszystkiego spróbowało ! Tylko w taki sposób nabierze doświadczenia i pozna co 

dla niego jest dobre, a co złe. 

7. Trzeba kłócić się zawsze w jego obecności ! Jeśli Wasze małżeństwo się rozleci, 

dziecko nie będzie zaszokowane. 

8.  Dawać mu tyle pieniędzy, ile zechce ! Niech nie musi ich zarabiać. Byłoby 

rzeczą tragiczną, gdyby musiało się tak męczyć, jak wy kiedyś. 

9.  Zaspokajać wszystkie jego potrzeby i życzenia ! Niech odżywia się jak 
najlepiej, używa trunków i narkotyków, ma wszystkie wygody. Gdyby odczuwało jakiś 

brak, nie będzie sobą, stanie się człowiekiem nerwowym, obdarzonym kompleksami. 

10. Stawać zawsze w obronie dziecka ! Obojętnie z kim popadnie w tarapaty: 
nauczycielami, sąsiadami czy policją. Nie wolno dopuścić, by mu ktoś wyrządził 
krzywdę; tylko ono może bezkarnie krzywdzić innych (poczynając od babci, kolegów 

itp.). 

„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość  trąci”. 


