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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.  ■
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Podstawowym miejscem spotyka-
nia się z Bogiem i z innymi ludź-

mi jest dom rodzinny. Każdy człowiek 
ma na kartach swej historii życia za-
pisane te właśnie momenty, gdzie już 
jako małe dziecko, choć jeszcze nie 
w pełni świadomie, uczestniczył 
w odmawianej przez rodziców mod-
litwie przed i po jedzeniu czy w wie-
czornym pacierzu. Bóg, który stał się 
tak bliski człowiekowi, że możemy 
trwać z Nim w pełnym zaufaniu dia-
logu wszędzie, gdzie żyjemy, uczymy 
się czy pracujemy, nie jest ograniczo-
ny murami świątyni. Dlatego to właś-
nie w rodzinie, która zgodnie z na-
uczaniem Kościoła jest sanktuarium 
modlitwy i celebracji, kontemplacji 
i liturgii, sprawowana jest szeroko ro-
zumiana liturgia rodzinna.

Każda rodzina chrześcijańska ja- 
ko komunia osób, znak i obraz ko-
munii Ojca i Syna w Duchu Świę-
tym jest nie tylko odbiciem dzieła 
stwórczego Ojca poprzez zrodzenie 
i wychowanie nowego życia, ale jest 
także obrazem modlitwy i ofiary sa-
mego Chrystusa. Tym samym więc 
codzienna modlitwa rodziny, czyta-
nie Słowa Bożego, właściwe przeży-
wanie celebracji Mszy św. i innych 
sakramentów czy praktykowanie 
błogosławieństw (np. przy stole, bło-
gosławieństwo dzieci przed udaniem 
się na odpoczynek, życzenia nowo-
roczne), stają się ważnym elementem 
wychowania w wierze. 

W kontekście postępującego pro-
cesu laicyzacji, podważania wartości 
chrześcijańskich i medialnych spe-
kulacji wokół źle dzisiaj przez wielu 
rozumianej natury i misji Kościoła, 
to właśnie liturgia domowa może 
pomóc w mądrym i głębokim prze-
żywaniu i wyznawaniu wiary. Młode 

pokolenie odpowiednio wprowadzo-
ne i uformowane przez świadectwo 
życia rodziców i całej rodziny będzie 
w przyszłości świadomie i odpowie-
dzialnie budowało nie tylko wspól-
notę Kościoła w swoim domu, ale 
i wspólnotę Kościoła parafialnego 
oraz powszechnego. Dokonujące się 
więc w liturgii Kościoła domowego 
uwielbienie Boga i uświęcenie czło-
wieka ma także wymiar ewangeliza-
cyjny i pozwala na to, by konkretne 
świadectwo życia ukazywało praw-
dziwe oblicze chrześcijaństwa. 

Chrześcijanin bowiem to nie 
człowiek, któremu wszystko i za-
wsze się bezproblemowo udaje, bo 
jest mniej lub bardziej zasłużonym 
członkiem elitarnego klubu dla wta-
jemniczonych. To człowiek, któ- 
ry dzięki codziennemu wzrastaniu 
w wierze, dotykające go trudno-
ści widzi jako szansę, a nie udrękę. 
Uczenie się takiego spojrzenia na ży-
cie dokonuje się we właściwie przy-
gotowanej i przeżywanej liturgii do-
mowej, dlatego tym bardziej w czasie 
pandemii, gdzie częściej członkowie 
rodziny mogą spotkać się ze sobą, 
warto na nowo wydobyć ten skarb, 
jakim jest wspólna modlitwa w ro-
dzinie. Ponieważ zaś bogactwo li-
turgii domowej jest przeogromne, 
każda rodzina może znaleźć właś-
ciwą dla niej formę uwielbienia 
Boga. Może to być wspomniana 
już codzienna modlitwa całej ro-
dziny, właściwie rozumiane i ce- 
lebrowane sakramenty (np. nie-
dzielna Msza św. i przeżywanie sa-
mej Niedzieli jako dnia dla Boga 
i rodziny), jak również czytanie 
i rozważanie Słowa Bożego, Liturgia 
Godzin czy akcentowanie w domo-
wej liturgii poszczególnych cyklów 
roku liturgicznego, uroczystości czy 
świąt. Wszystko to może przyczynić 
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się do głębszego rozumienia obrzę-
dów liturgicznych, a więc i rozwoju 
duchowego całej rodziny. Ponadto, 
ponieważ liturgia domowego Koś-
cioła jest mocno związana z litur-
gią wspólnoty Kościoła lokalnego, 
w sposób naturalny przygotowuje 
ona do owocniejszego przeżywania 
liturgii w kościele parafialnym, sta-
jąc się jednocześnie jej kontynuacją 
w domu rodziny chrześcijańskiej. 

Rodzina, w której dba się o litur-
gię w domu, jak i w kościele, znajduje 
dzięki niej odpowiedź na wiele pytań 
i wątpliwości, które mogą dotykać 
współczesnego katolika. Jak pogłę-
biać życie wiary otrzymane na chrzcie 
świętym? Co mają robić rodzice, gdy 
ich dzieci dorastają i odsuwają się od 
Kościoła? Jak właściwie świętować 
1 listopada czy przygotować dzieci do 
pierwszej spowiedzi świętej? Dlacze-
go warto obchodzić rocznicę chrztu 
świętego? Jak dobrze przeżyć Wielki 
Tydzień, a jak czas wielkanocny? Co 
więcej, rodzina, którą po raz pierwszy 
małym Kościołem domowym nazwał 
biskup i patriarcha Konstantynopola, 
św. Jan Chryzostom, jest wspólnotą, 
w którą wpisane są różne rocznice 
rodzinne. Tak więc np. rocznica ślu-
bu, narodzin dziecka czy chrztu, włą-
czona do liturgii domowej, umacnia 
wzajemne relacje. Tak jak w począt-
kach tworzenia się Kościoła chrześ-
cijanie gromadzili się w domach 
prywatnych, szczególnie dla wspól-
nej modlitwy, uczty eucharystycznej 
i udzielania sakramentu chrztu (por. 
Dz 16,15; 20,7), tak dzisiaj, mając już 
możliwość modlitwy w kościołach, 
nie rezygnują jednocześnie z modli-
twy w rodzinie – małym kościele do-
mowym. ■

Liturgia domowa 
– mit czy rzeczywistość?


