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Moja rodzina, od kiedy tylko pa-
miętam, zawsze była bardzo 

pobożna. Mój pradziadek pojechał 
do Ziemi Świętej, choć zajęło mu 
to wtedy pół roku, uczestniczył tam 
w Niedzieli Palmowej i przywiózł 
do Polski poświęconą palmę. Słynął 
z anielskiej cierpliwości, nigdy nie 
używał wulgaryzmów. Nie rozstawał 
się z „Żywotami świętych”, które czy-
tał dzieciom i wnukom.

Zawsze jako rodzina spędza-
liśmy ze sobą wszystkie święta. 
W centralnym miejscu znajdowała 
się moja mama, która skupiała wokół 
siebie nas wszystkich. Nawet kiedy 
już była leżąca, dalej angażowała się 
w życie rodzinne i otaczała się dzieć-
mi i wnukami. Patrząc na jej przy-
kład, widzę, jak duża jest rola dziad-
ków w przekazywaniu wiary i sama 
staram się ją kontynuować.

Mam dwóch synów: Bartłomie-
ja i Tomasza. Założyli już swoje 
rodziny. Starszy syn Bartłomiej już 
jako młody chłopiec należał do Po-
mocników Matki Kościoła. Tam 
poznał swoją przyszłą żonę Moni-
kę. Jest to wspólnota zainicjowana 
przez kard. Stefana Wyszyńskiego, 
w którą oboje bardzo się angażo-
wali i która rozwinęła ich wiarę. 
Z kolei znajomość młodszego Syna 
z Kasią to niesamowita historia. 
Wierzę, że połączył ich św. Albert. 
Modliłam się gorąco za jego wsta-
wiennictwem modlitwą z obrazka, 
który znalazłam w domu rodzin-
nym. Na obrazku znajdowała się 
pieczęć biskupa kieleckiego. Kasia 
pochodziła właśnie z Kielc i choć 
poznali się z Tomaszem w Warsza-
wie, to w tym mieście wzięli ślub 
w katedrze. Bardzo za to Panu Bogu 
dziękuję.

Na każdym kroku życiu moich 
dzieci towarzyszyły zresztą cuda 

Pana Boga. Monika rodząc trzecie 
dziecko, była na krawędzi śmier-
ci. Trwał wówczas Wielki Tydzień. 
Niesamowita walka lekarzy i po-
moc Boża sprawiły, że urodziła 
i wyzdrowiała. W ramach podzię-
kowania Bogu razem z mężem 
zaadaptowali troje dzieci, w tym 
jedno niepełnosprawne, i stali się 
rodziną zastępczą. Mają też troje 
własnych. Około 40 innych dzieci 
przewinęło się w ich życiu w rodzi-
nie zastępczej. Do teraz zdarzają się 
telefony od tych dzieci, które pro-
szą o wsparcie.

Opiekowałam się mniej swoją 
mamą niż moje siostry, bo one z nią 
mieszkały. Angażowałam się nato-
miast bardziej w pomoc moim dzie-
ciom. Często rozmawiam z wnu- 
kami o Bogu. Pamiętam swoje za-
skoczenie, kiedy dwuletniemu Ma-
ciusiowi proponowałam, żeby za-
prosił Dzieciątko Jezus do zabawy. 
Odpowiedział wówczas: „Już to zro-
biłem. Dzieciątko jest tu ze mną”.

Teraz moja mama odeszła do 
Domu Ojca. Niestety, z powodu 
obostrzeń związanych z pande-
mią, nie mogliśmy jako rodzina 
spotkać się wszyscy razem. Jest to 
zauważalny brak. Mam poczucie, 

że umknęło nam coś ważnego, 
aby spotkać się, pobyć razem, po-
rozmawiać, powspominać. Było 
to bardzo smutne. Najważniejsze 
jednak, że mogliśmy uczestniczyć 
we Mszy świętej i modlić się za jej 
duszę. Po pogrzebie spotkałam się 
z wnukami i rozmawiałam o tym, 
co się wydarzyło. Modliłam się 
także razem z nimi słowami Pisma 
Świętego. 

Moi wnukowie codziennie wie-
czorem modlą się z rodzicami. 
Chętnie do nich wtedy przycho-
dzę i się dołączam. Dzieci należą 
też do kółka różańcowego, dlate-
go z radością odmawiają dziesiąt-
kę różańca przed snem. Modlą się 
jednak także takimi modlitwami, 
jak Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, 
Chwała Ojcu. Z mojego doświad-
czenia wynika, że choć rola rodzi-
ców jest niepodważalna, to wnuko-
wie bardzo dobrze odbierają to, co 
przekazują im dziadkowie i dlatego 
przekaz wiary w ten sposób odby-
wa się z dużymi sukcesami. Dzieci 
bardzo lubią modlić się pieśniami. 
Jedna z ich ulubionych modlitw to 
„O Maryjo, Matko droga/Proś za 
nami w Niebie Boga/Proś i czuwaj 
wciąż nad nami/Ze świętymi Anio-
łami”. Dzieci z ufnością uciekają się 
do pomocy Maryi.

Wiarę naszych dzieci i wnu-
ków staramy się budować przez 
codzienne i proste znaki. Jednym 
z nich jest wypowiadanie słów: 
„Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!” za każdym razem, kiedy 
wchodzimy do domu lub wycho-
dzimy z niego. Widzę, że właśnie 
w ten sposób staje się ona dla nich 
czymś naturalnym, elementem ży-
cia, a nie zwykłym zwyczajem. 

 Maria Baranowska

Rola dziadków w przekazywaniu 
wiary jest fundamentalna


