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Skąd się wzięło w Państwa rodzi-
nie tak głębokie pragnienie prze-
kazania wiary dzieciom? 

Sami jako licealiści przeżyliśmy 
w parafialnej wspólnocie młodzie-

żowej doświadczenie wiary i za- 
pragnęliśmy budować życie na 
Bogu. To sprawiło, że zaczęliśmy ży-
ciowe decyzje podejmować z Nim, 
rozeznając Jego wolę dla nas. Naj-
pierw to była decyzja o małżeństwie, 
a potem o moim wyjeździe po ślu-
bie do Warszawy, gdzie początkowo 
chcieliśmy tylko już wspólnie za-
czekać, na ukończenie przez męża, 
rozpoczętych w Lublinie, studiów. 
Ostatecznie osiedliliśmy się w War-

szawie. Rozeznawaliśmy także nasze 
zaangażowanie w Kościele. Wiele lat 
byliśmy związani ze Wspólnotą Mi-
łości Ukrzyżowanej, a teraz udziela-
my się w kręgu kościoła domowego 
i w naszej parafii, czyli parafii księży 
marianów na Stegnach, 

Jaki cel przyświeca Państwu w prze-
kazywaniu wiary? 

Skoro Pan Bóg jest dla nas waż-
ny, to chcemy, by był także ważny 
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Z Agnieszką Waś, pedagogiem, mężatką 
z 18-letnim stażem i mamą trójki dzieci, rozmawiała 
Lucyna Słup.

Jak przekazywać wiarę 
w rodzinie?
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dla naszych synów (9 i 12 lat) i cór-
ki (6 lat). Zależy nam na tym, żeby 
dzieci wiedziały, że ziemskie życie 
zmierza ku spotkaniu z Panem 
Bogiem twarzą w twarz i że trzeba 
je przeżyć dobrze, czyli wybierać 
zgodnie z wyznawaną wiarą. 

Nie chodzi nam tylko o to, by 
dzieci przestrzegały norm czy zasad. 
Chcemy, by dla naszych dzieci wia-
ra była sprawą naturalną, oczywistą. 
Stąd też dużą uwagę przywiązujemy 
do środowiska, w jakim obracają 
się dzieci – by można w nim było 
świadomie przeżywać wiarę, roz-
mawiać o Panu Bogu, a nawet wy-
jechać z Nim na wakacje. Tak było 
w ubiegłym roku, gdy wyjechaliśmy 
na „obóz rodzinny” zorganizowany 
przez jednego z księży z naszej para-
fii. Był dla nas wspaniałym doświad-
czeniem wypoczynku, bycia razem 
i formacji chrześcijańskiej. 

W jaki sposób zapewniacie Pań-
stwo środowisko wiary dzieciom? 

Oprócz świadomego wyboru 
parafii, o którym wspomniałam po-
wyżej, wybraliśmy także dzieciom 
katolickie przedszkole i szkołę. Oczy-
wiście skorzystaliśmy z możliwości, 
które daje mieszkanie w Warszawie, 
bo gdybyśmy mieszkali w mniejszej 
miejscowości, dzieci chodziłyby do 
takiej szkoły, jaka byłaby dostępna. 
Chcieliśmy, żeby w edukacji naszych 
dzieci wartości chrześcijańskie były 
ważne, ale żeby równocześnie nie 
„chować dzieci pod kloszem”. Za-
leżało nam na tym, by spotykały się 
z rówieśnikami o podobnych wartoś-
ciach. Nasi synowie są ministrantami 
– po to, by służyć do Mszy świętej, ale 
też by być w środowisku, w którym 
można zwyczajnie i naturalnie roz-
mawiać o Panu Bogu. Staramy się żyć 
z Panem Bogiem na co dzień i nasze 
dzieci to przejmują. 

Jak wygląda ta „codzienność prze-
kazywania wiary”? 

Dla nas bardzo ważna jest mod-
litwa rodzinna. Przywiązujemy do 
niej ogromną wagę i kiedy nasza 
modlitwa osobista czy małżeńska 
czasem nie domaga – to modlitwa 
rodzinna ma miejsce zawsze, nie-
zależnie od tego, czy jesteśmy zmę-
czeni, czy wypoczęci, smutni czy 
weseli… Modlimy się w rodzinie 
także, gdy wyjeżdżamy do dziad-
ków czy też, gdy ktoś do nas przy-
jeżdża w gości. Modlitwa rodzinna 
zmieniała się wraz z wiekiem dzie-
ci. Teraz codziennie wieczorem 
gromadzimy się razem w salonie 
i mówimy Ojcze nasz, Zdrowaś 
Maryjo i Aniele Boży. Mamy swo-
ich ulubionych patronów, których 
wzywamy (św. Faustyna, św. Józef, 
św. Stanisław Papczyński, św. Fran-
ciszek i św. Jan Paweł II) i zawsze 
wzywamy też naszych patronów 
chrzcielnych. Później zaczyna się 
modlitwa spontaniczna. Dziękuje-
my, przepraszamy, prosimy, a dzie-
ci mogą podać swoje własne inten-
cje. I one są różne – począwszy od 
tych: „żeby jutro spadł śnieg” albo 

„żebym miała własnego kotka” 
(to są modlitwy naszej córki) do 
„za babcię, która choruje” czy „za 
tych, o których nikt nie pamięta”. 
Zauważyliśmy, że wspólna mod-
litwa może być dobrym wprowa-
dzeniem do osobistej relacji dzieci 
z Panem Bogiem. Był taki czas, że 
dzieci podczas modlitwy wspólnej 
podawały bardzo dużo intencji. 
Mówiliśmy wtedy: „Na dziś koniec, 
a resztę intencji możecie powiedzieć 
Panu Bogu na ucho przed snem. Bo 
Panu Bogu można też coś powie-
dzieć samemu po cichu”. Myślę, że 
oni czasem tak robią, zauważam, że 
mają relację osobistą z Nim. 

W naszym domu także błogo-
sławimy się wzajemnie. Usłyszałam 
kiedyś, że to jest ważne i zapropo-
nowałam dzieciom, żebyśmy tak 
robili. Jako małżonkowie błogosła-
wimy siebie nawzajem, błogosławi-
my dzieci, a dzieci błogosławią nas – 
przed wyjściem z domu, przed snem 
i zawsze, gdy tego potrzebujemy. 

A czy macie Państwo jakiś sposób 
na przeżywanie dnia Pańskiego, 
czyli niedzieli? 

W niedzielę rano razem z mę- 
żem odmawiamy wspólnie jutrz-
nię. Dzieci, jeśli się obudzą wcześ-
niej, przysłuchują się temu, a nie- 
raz młodszy syn chce się modlić 
z nami, więc mu pozwalamy. My-
ślę, że to ważne, gdy dzieci widzą, 
że rodzice modlą się razem. 

Na Mszę świętą chodzimy na 
11.30, więc mamy sporo czasu, by 
zjeść wspólnie śniadanie. Staramy 
się też zawsze przed Mszą przeczytać 
z dziećmi Ewangelię z danej niedzie-
li. Chłopcy służą do Mszy, a po niej 
jest okazja (teraz ograniczona przez 
pandemię), by spotkać się z kolega-
mi. Potem obiad, podczas którego 
gramy w „trudne słowa” – mąż wy-
myśla jakieś trudne wyrazy, a dzieci 
starają się odgadnąć, co one zna-
czą. Potem albo idziemy na spacer, 
albo gramy w gry planszowe, albo 
muzykujemy na instrumentach.▶ 
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◀ Oczywiście jest też czas na odro-
bienie lekcji. Dłuższe wycieczki ra-
czej robimy w sobotę, niedzielę sta-
ramy się przeżywać spokojniej. 

Jak w rytmie życia rodzinnego 
uwzględniacie Państwo rok litur-
giczny? 

W Adwencie i w Wielkim Po-
ście podejmujemy różne działania, 
np. obecnie czytamy rozważania za-
warte w książce Doroty Cichockiej 
„Idziemy za Tobą”, które przygo-
towują do przeżywania tajemnicy 
śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa. U nas w parafii duszpaster-
stwo dzieci jest bardzo dobrze pro-
wadzone, więc nasze dzieciaki bez 
wielkiego namawiania chodzą na 
różaniec, roraty, drogę krzyżową. 
Te nabożeństwa bardzo je angażu-
ją. Na przykład losują stacje drogi 
krzyżowej, ilustrują je rysunkiem. 
W domu rozmawiamy na ten te-
mat, pytając co się podczas tej stacji 
wydarzyło, jak się czuł Pan Jezus, 
jak ty byś się czuł w takiej sytuacji. 

Dzięki Wspólnocie Miłości 
Ukrzyżowanej, w której byliśmy kil-
kanaście lat, najważniejszym świę-
tem w roku jest dla nas Wielkanoc. 
Dzieci od urodzenia uczestniczyły 
w Triduum Paschalnym, śpiąc w wóz- 
kach, więc dla nich jest oczywiste, że 
Triduum jest ważne i że przeżywamy 
je wspólnie. W ostatnim roku z po-
wodu pandemii kościół był zamknię-
ty, ale to nam pokazało, że można 
tajemnicę Zmartwychwstania Pań-
skiego przeżywać w rodzinie. Mieli-
śmy drogę krzyżową w domu, dzie-
ci robiły makietę wyjścia z Egiptu, 
a w Wielki Czwartek obmyliśmy so-
bie nawzajem nogi. Myślę, że dzieci 
będą długo pamiętać te święta. 

A jak przygotowujecie dzieci do 
sakramentów? 

Ponieważ dzieci są w szkołach 
katolickich, tam mają zasadnicze 
przygotowanie. W domu jednak 
rozmawiamy z nimi na tematy po-
ruszane w szkole, pytając, co jest 

dla nich ważne. Te rozmowy raczej 
odbywają się przy okazji, nie są spe-
cjalnie organizowane. Chcemy być 
blisko dzieci w tym, co przeżywają. 
Na przykład zauważyliśmy, że spo-
wiedź je stresuje, więc staramy się 
im pokazać, że Pan Bóg jest miło-
sierny, że tęskni za nami, że chciał-
by, by nie tracić z Nim łączności. 
Mówimy, że nie regułki są najważ-
niejsze, ale kontakt z Bogiem. Gdy 
syn szedł do spowiedzi, mąż mu to-
warzyszył, był blisko. 

Ważne jest, że w rodzinie na-
wzajem się przepraszamy. Dzieci 
przepraszają, ale ja też je prze-
praszam. Mówię im, że to ważne 
w relacjach. Gdy mamy z mężem 
nieporozumienie, dzieci widzą to, 
ale też widzą, że się potrafimy pojed-
nać. W naszym domu, jak pewnie 
w każdym innym, dużo jest trud-
nych sytuacji. Nie jesteśmy idealni, 
ale pokazujemy dzieciom, że gdyby 
nie Pan Bóg, byłoby jeszcze trudniej, 
że to Jego obecność nas jednoczy. Ja 
sama nauczyłam się, że Pan Bóg jest 
zawsze blisko mnie, nawet wtedy, 
gdy zbaczam z Jego drogi i chciała-
bym, żeby moje dzieci też miały taką 
świadomość. 

Pewnie to wszystko, o czym Pani 
mówi, nie zawsze przebiega gład-
ko… jakie macie trudności? 

Nasze dzieci są jeszcze stosun-
kowo małe, najstarszy syn ma do-
piero 12 lat, więc nie mamy jeszcze 
jakichś poważniejszych problemów, 
jeśli chodzi o wychowanie w wierze. 
Bywają drobne – zdarza się, że któ-
reś z dzieci nie chce przyjść na naszą 
rodzinną modlitwę. Nie zmuszamy 

go wówczas do tego, bo nie chcemy, 
by modlitwa kojarzyła się mu z obo-
wiązkiem. Mówimy: „To posłuchaj 
z pokoju, jeśli chcesz”, a czasem 
modlimy się osobno z nim. Ale jeśli 
chodzi o pójście w niedzielę do koś-
cioła, to uważamy, że dopóki dzieci 
są niepełnoletnie, chodzą z nami. 
Gdy któreś nie chce pójść, mówimy: 
„To dla nas ważne. Mieszkamy ra-
zem, to dla nas ważne, żebyś poszedł 
z nami”. Na razie to skutkuje. 

Co, Pani zdaniem, jest najważ-
niejsze w przekazywaniu wiary 
dzieciom? 

Najważniejsze jest budowanie 
w dzieciach przekonania, że bez 
względu na to, gdzie jestem, Bóg 
na mnie czeka i pragnie bliskiej re-
lacji ze mną. Ważny jest oczywiście 
mój przykład jako rodzica, bo dzieci 
nie uczą się ze słuchania, ale przede 
wszystkim z naśladowania rodzi-
ców. Ważne jest więc, by im poka-
zać, że rodzic też się modli, że idzie 
do spowiedzi, że Eucharystia jest 
dla niego ważna. Ja często chodzę 
na Mszę świętą w dzień powszedni 
i moje dzieci wiedzą o tym. Wycho-
dzę też sama na adorację, a gdy je-
steśmy razem na spacerze, mówię: 
„Zajrzyjmy na chwilę do Pana Jezu-
sa, przywitajmy się chociaż”, wstę-
pujemy do kościoła, modlimy się 
chwilę. W rodzinie ważna jest mod-
litwa, ważne są wspólne celebracje, 
ale jeśli nie mamy relacji z Panem 
Bogiem, to wszystko staje się puste. 

Pobożnych praktyk i rytuałów 
rodzinnych nie może być za dużo, 
muszą być też dostosowane do moż-
liwości dzieci. W tym wszystkim 
ważna jest wspominana już przeze 
mnie naturalność, bycie w konkret-
nej wspólnocie (np. parafialnej), 
a także nie porównywanie się z inny-
mi, nie wyobrażanie sobie idealnego 
dziecka, idealnej rodzinnej drogi 
do wiary. W każdej rodzinie trzeba 
szukać własnej ścieżki do Pana Boga 
i w ten sposób tworzyć swoistą dla 
danej rodziny duchowość.  ■


