
7. KOCHAĆ I WYMAGAĆ NAWET, GDYBY INNI NIE WYMAGALI  
… Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Łk2,48  

 
By dziecko mogło się zdrowo rozwijać potrzebuje ojca i matki. 
Rodzice dają dziecku fundament oparty na miłości i konkretnych 
granicach. Za dużo granic ogranicza rozwój, za mało - nie daje 
pewności. O Kentenich ujął to tak: Wolności ile to możliwe, 
ograniczeń – ile to konieczne, pielęgnacji ducha – ile się tylko 
da. Być autorytetem, to być niezmiennym w swych zasadach, to 
być obecnym w domu, jeśli nie fizycznie, to duchowo, to 
wiedzieć wszystko o swoich dzieciach, to także  wymagać. Być 
autorytetem to darzyć dzieci ciepłem, czułością i miłością. Do 
tego konieczna jest jednozgodność i konsekwencja małżonków 
oznaczająca: TAK – TAK, NIE- NIE. Do tego konieczny jest dialog 
małżeński.  
 

• Jak wychodzi mi/nam stawianie granic naszym dzieciom?  
• Jak dzielimy z nimi obowiązki? Jestem/śmy konsekwentny/i?  

• Co oznacza dla mnie być ojcem/matką? 
 

Boże, Ty wiesz jak trudno być konsekwentnym i stawiać 
granice. To nieraz bardzo boli, bo powstają niechciane konflikty. 

Daj mi Ducha mocy i męstwa, bym był oparciem dla moich 

dzieci, daj Ducha miłości, byśmy byli ciepłym autorytetem.   

   
 

8. WYCHOWYWAĆ SAMEGO SIEBIE                                                  
„Widzisz drzazgę w oku brata, a belki w swoim nie 

dostrzegasz…Mt 7,3 
 

Ostatnio coraz częściej widzimy niezdyscyplinowaną, pijaną, 
zdziczałą młodzież. Denerwuje nas infantylizm, lenistwo, 
bałaganiarstwo. Łatwo jest osądzić, zdyscyplinować, ale jak to 
wygląda na mojej działce? Jako wychowawcy możemy coś 
osiągnąć, jeśli sami zapytamy się, jak z tymi sprawami wygląda u 
mnie  i podejmiemy się pracy nad sobą. Tylko wtedy nasze 
zabiegi będą skuteczne. Chcesz zmienić świat - zmień siebie. 
 

• Na co zdenerwowałem się dziś u naszych dzieci? 

• A może robię te same błędy, niedociągnięcia? 

• Nad co konkretnie zwrócę uwagę w tym miesiącu?   
  
Boże znowu strzeliłem dziś gafę, a samowychowanie nie 

przychodzi mi łatwo.  Dzięki Ci za Twe miłosierdzie. Pomóż mi 

być wychowującym się wychowawcą. 
 

 

                    www.kawiarenka-szensztat.pl 
 

www.schemat-dialogu-malzenskiego.pl 
 

www.akademia-rodziny.pl 

9. PIELĘGNOWAĆ RADOŚĆ I WDZIĘCZNOŚĆ                                                    
„…I raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim…” Łk 1,47 

 

Wychowanie bez radości nie jest dobrym wychowaniem. 
Radość bycia rodzicem, radość z dzieci, radość dzielona w 
rodzinie…. Jak mam radość mam moc. Radość uskrzydla, radość 
jest kluczem do ludzkich serc. Istotnym źródłem radości jest zaś 
wdzięczność.  
 

• Czym obdarował mnie dziś Bóg, czym nasze dzieci sprawiły 
mi radość? Za co podziękuję dziś Bogu, żonie…dzieciom…? 

• Co moglibyśmy wprowadzić w nasze życie, by bardziej  
pielęgnować radość i wdzięczność?  

• Co pozytywnego widzę w naszych dojrzewających 
krytykach? Co przez nich chce mi/nam powiedzieć Bóg? 

 
Boże, jestem już zmęczony. Wzmocnij we mnie ufność i miłość. 
Pomóż mi bym dobrze wypoczął dzisiejszej nocy, bym mógł 

tworzyć wokół siebie klimat radości i był bardziej wdzięczny. 

 
 
 

10. POGODZIĆ SIĘ Z WŁASNYMI BŁĘDAMI                                              
„Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym daje swą łaskę” 1P5,5 

 
Błędy są dozwolone. Zdarza się tak, że mimo największych 
starań wychowawczych nic, albo wiele nie wychodzi. Trzeba 
pamiętać, że w wychowaniu nie da się uniknąć błędów. Tu nie 
ma miejsca na perfekcjonizm. Jednak cokolwiek by się nie stało: 
Bóg ma wszystko w swoich rękach, On wie o wszystkim. Trzeba 
więc stanąć przed nim w prawdzie i powiedzieć TAK, do tych 
zadań, które na nas czekają. 
 

• Czy potrafię przyznać się do swoich błędów?  

• Czy nie boję się zbytnio, by ich nie popełnić?  

• Który z moich błędów ofiaruję dziś Bogu do skarbca łask? 
 
Boże mam tyle zadań. Chcę je wszystkie zrobić dobrze, ale nie 

zawsze się to udaje. Wtedy boję się, by znowu nie popełnić 
błędów. Daj mi pewność i swobodę w wychowaniu, zabierz mi 

lęk i pomóż przyznawać się do moich błędów. 

 

 

ZAKOŃCZENIE:   ZROBIĆ MIEJSCE DLA SWOICH DZIECI 
 
„Potrzeba, by On wzrastał, a ja, bym się umniejszał”  J.3,30 

 
Kochający  wychowawcy nie przestają kochać. Wychowywać to 
znaczy wciąż pobudzać życie. Jak mądrze służyć dzieciom, aby 
one wzrastały i by zrobić im miejsce? Boże, pozwól mi w 

odpowiedniej porze wycofać się i nie narzucać im własnej woli!  

JAK DOBRZE WYCHOWAĆ W KRYZYSIE WYCHOWANIA?      
-na co zwrócić uwagę, by nasze dzieci były naprawdę szczęśliwe, 

jakimi kierować się zasadami? Co konkretnie robić ? 

 

10 ZASAD WYCHOWANIA WEDŁUG 
SŁUGI BOŻEGO, O. JÓZEFA. KENTENICHA 
 

 

 

 

W tej ulotce znajdziemy najistotniejsze zasady, którymi 
kierował się w życiu o. Józef Kentenich (1885 – 1968) 
Oczywiście, nie wyczerpują one całego bogactwa myśli                  
i praktyki pedagogicznej tego wielkiego nauczyciela,                       
duszpasterza rodzin i młodzieży. Twórca pedagogiki                                

i duchowości przymierza, przypłacił swoją działalność  
uwięzieniem w obozie koncentracyjnym w  Dachau.  W uznaniu 
za duchowe dziedzictwo pozostawione Kościołowi, Jan Paweł II 
nazwał go jednym z największych kapłanów najnowszej historii. 
 

Zachęcam do przeczytania niewielkiej książki „Radość 
wychowania- dziewięć kroków wychowania wg J.Kentenicha”. 
Znajdziemy ją na stronie: www.admirbilis.pl. Powstała 
ona na podstawie wygłoszonych w Austrii audycji 
radiowych na temat zasad wychowania, jakie proponuje 
Ruch Szensztacki. W niniejszym streszczeniu, pozwoliłem 
sobie  dodać „pierwszy” krok wychowawczy– modlitwę. 
Ona w życiu o. Kentenicha była zawsze przed wszystkim. 
Niech i tak będzie w naszym życiu. Chcąc dobrze 
skorzystać z tej broszury zachęcam do wprowadzania                
w życie co miesiąc jedną z zasad.          o. Romuald Kszuk ISCHP  



1.MODLIĆ SIĘ ZA DZIECI, Z DZIEĆMI I UCZYĆ JE MODLITWY. 
„Jeśli na ziemi dwaj zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego 

użyczy im mój Ojciec… „Mt 19,18 
 

O. J. Kentenich powtarzał, że modlitwa  jest największą potęgą 
w Królestwie Niebieskim, że kto się modli, ten nigdy nie jest 
sam! Według Św. A.M. Klareta jest ona  jak ogień w kuźni, który 
przetapia najbardziej twardą stal.. Przysłowie zaś przypomina, 
że jak dzieci są małe to należy z nimi rozmawiać  o Bogu, a jak są 
duże to więcej należy rozmawiać z Bogiem o dzieciach. Wspólna 
modlitwa jest atutem każdego małżeństwa i rodziny. Jan Paweł 
II przypominał: Rodzina, która modli się zjednoczona, 
zjednoczoną pozostanie.  

 

• Czy modlimy się jeszcze razem? 

• Czy mamy w domu miejsce i czas na modlitwę? 

• Co możemy w tym względzie ulepszyć? 

 
O Boże, Stworzycielu i Ojcze naszych dzieci! Tyś nam je 

powierzył, abyśmy je na chwałę Twoją i na ich zbawienie 

wychowali. Tobie je dziś ofiarujemy i Twemu dobrotliwemu 

Sercu Ojcowskiemu polecamy. Daj im, o Panie, 

błogosławieństwo swoje, aby im się dobrze powodziło. Zachowaj 

je we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i spraw, aby żyły w 

niewinności i bojaźni bożej. Nam zaś nie pozwól zapomnieć, że 

po śmierci będziemy musieli zadać rachunek za ich wychowanie. 

Nie dozwól, by choć jedno z nich  z naszej winy miało zginąć, ale 

dopomóż nam, abyśmy obowiązki nasze tak sumiennie 

wypełniali, by kiedyś powiedzieć za Twoim Synem: Ojcze, tych, 

których nam dałeś, ustrzegliśmy i żaden z nich nie zginął . Amen.                             

( Źródło: http://www.kuria.gliwice.pl/ )    www.różaniecrodziców.pl 
                                                                   

 

2.WIDZIEĆ W SWOICH DZIECIACH DZIECI BOŻE. 
„Co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili” Mt 25,40 
 

Szacunek wobec oryginalności każdego dziecka. Dziecko to nie 
komputer, każde jest inne - wyjątkowe, nie da się wszystkich 
traktować jednakowo, według tych samych schematów. 
Dopiero, gdy zobaczymy w dziecku dziecko Boże, dla którego 
Bóg przygotował oryginalną drogę życia, możemy je 
wychowywać – służyć bezinteresownie oryginalnej osobowości 
swego dziecka, a nie realizować na nim swoje projekcje. 
 

• Czy widzę w moich dzieciach dzieci Boże? 

• Czy mam szacunek przed tym, co w nich żyje? 

• Gdzie chcę wychować je według swojego pomysłu? 
 

Ojcze, TY wiesz, że nie jest łatwo wychowywać. Pomóż mi 

odkrywać Twoje piękno w moich dzieciach. Pomóż mi widzieć                  
w nich Twojego Syna. 

3. OBSERWOWAĆ ŻYCIE DZIECI.                                                                          
…Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je                     

w swoim sercu. Łk 2,15 

 
Zbyt szybko chcemy dziś osiągnąć zamierzone efekty 
pedagogiczne, zbyt szybko zatrzymujemy się tylko na ocenie. 
Tymczasem życie trzeba obserwować, spojrzeć w głąb, czytać 
między wierszami, bo najważniejsze jest zakryte dla oczu. 
Trzeba więc rozważać w sercu: co kryje się za takim 
zachowaniem naszych dzieci. Jakie mocne, a jakie słabe strony 
dostrzegam w ich osobowości? jakie wobec tego mam zadania? 
  

• Co zauważyłem dziś u naszych dzieci?  

• Jakie dostrzegam w nich zdolności i talenty? 

• Czy mam dla nich czas? Czy szukam tylko siebie? 
 
Boże, cieszę się, gdy obserwuję, jak moje dzieci rosną                             
i rozwijają swoje talenty. Pomóż mi być dobrym obserwatorem, 

abym widział to, co w nich dobre i to pomógł im rozwijać. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. POBUDZAĆ ŻYCIE:     „Ducha nie gaście!” 1 Tes. 5,19 
 
Dziecko ma wielkie marzenia, ale nie raz je hamujemy, 
obawiając się niebezpieczeństwa, tego, że coś nie wyjdzie, albo 
wyjdzie inaczej, nie tak szybko, nie tak dokładnie, jak sobie to 
wyobrażamy. Wychowanie wymaga odwagi, zaufania                               
i budujących słów, potwierdzających talenty i zdolności dzieci. 
   

• W czym mogę pobudzać, dopingować nasze dzieci? 

• Jaki kapitał kryje się w nich na przyszłość, Jakie talenty? 

• Czy nie hamuję ich zbyt często z obawy, że nie wyjdzie… 
 
Boże, tak bardzo chcę, by nasze dzieci były kimś, a z drugiej 

strony jest we mnie tyle lęku i obaw. Pomóż mi coraz bardziej 

być pedagogiem zaufania. 

 

5. ZAWIERZYĆ DZIECI MARYI, MATCE I  WYCHOWAWCZYNI 
„Oto Matka Twoja!” J19,27 

 
Wychowanie dzieci nas przerasta. Ale jest Ona –Matka                         
i Wychowawczyni naszych dzieci i nas rodziców. Ona uprosi nam 
siły, Ona weźmie w swoje ręce wychowanie, kiedy nas 
zabraknie. To Jej, sam Ojciec Niebieski powierzył swego Syna,                    
a Jezus swojego umiłowanego ucznia. Czy nie powinniśmy, 
bardziej zdecydowanie naśladować w tym samego Boga?  
  

• Jakie jest miejsce Maryi w moim życiu?  

• W jakich okolicznościach doświadczyłem już jej pomocy?  

• Co, kogo… mogę Jej dziś zawierzyć? 
 
Matko Najświętsza, daj mi ufność i pewność, bądź moim 

oparciem, kiedy troski mnie przerastają. Opiekuj się naszymi 

dziećmi tam, gdzie nas brakuje.  
 

 
6. ODKRYWAĆ MISJĘ ŻYCIOWĄ DZIECKA.    

„Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy                 

do mego Ojca”? Łk.2,49 
                                    

                                                                                                                                                                          

Każda rodzina i każdy człowiek, ma swoje, oryginalne 
powołanie, swój charyzmat rodzinny i osobowy, swój ideał, 
swoje królewskie JA. Kiedy młody człowiek go odkryje, czuje 
wiatr w skrzydłach. Wychowywać - to pomagać w  odkrywaniu 
celu i sensu życia, to pozwolić na samodzielność, na wolność 
dzieci Bożych. 
 

• Jakie są moje marzenia i tęsknoty, mój ideał?                               
A jakie marzenia i ideały mają nasze dzieci? 

• Jakie 3 najważniejsze wartości chcę przekazać moim 
dzieciom?  

• Czy pozwalam im na więcej wolności odpowiednio do ich 
rozwoju? Gdzie widzę ich miejsce w przyszłości? 

  
Boże, tak bardzo chcę, by nasze dzieci były kimś. Jednak nie raz 

chcę tego po swojemu. Pomóż mi odkrywać to, co Ty 

przygotowałeś dla moich dzieci i poważnie traktować te 

wartości, które dla mnie są ważne. 
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