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Dobra babcia, mądry dziadek

Pod koniec stycznia obchodzimy Dzień Babci
i Dziadka, choć właściwie nie bardzo wiadomo,
dlaczego właśnie w tym terminie. Wydaje się, że lepszą
datą byłby dzień 26 lipca, kiedy Kościół wspomina
świętych Joachima i Annę, dziadków Pana Jezusa.

Często wydaje się, że rola dziadków jest
niedoceniana, choć każdy wnuk wie, że. . . dziadkowie
to rodzinny skarb

Większość małżonków, którym dane było doczekać się
potomstwa, z upływem czasu staje się najstarszym ogni-
wem rodziny. A jest to w familijnej hierarchii ogniwo
najważniejsze, bo to przecież dziadkowie scalają rodzi-
nę, tworząc jej fundament.

U progu okresu nazywanego jesienią życia, rodzice
rodziców stają się babciami i dziadkami. Ujawniają
wówczas skłonność do postrzegania wnuków jako
owocu własnego trudu rodzicielskiego, a więc kontynu-
ację samych siebie. Powiada się np. że dla niejednej
babci czas poświęcony wnukom stanowi przedłużenie
jej macierzyństwa. Księga Przysłów poucza: „Koroną
starców — synowie synów, a chlubą synów — ojcowie”
(17, 6). Dziadkowie i babcie w otoczeniu wnucząt mają
więc prawo czuć się jak para królewska.

Z kolei dla wnuków obcowanie z dziadkami jest niepo-
wtarzalną szansą na wzmocnienie więzi międzypokole-
niowej . To dzięki nim młodzi ludzie mają okazję
nauczyć się obcowania ze starością i towarzyszącymi jej
słabościami ciała, to z ich ust mogą dowiedzieć się o
losach krewnych i poznać historię własnej rodziny oraz
jej tradycje. Jest to więc relacja obustronna, bo.. .

jedni i drudzy wzajemnie się potrzebują

To wspaniale, jeśli dziadkowie mogą, chcą i potrafią
zaangażować się w opieką nad wnukami, pomagając ich
rodzicom, czyli swoim dzieciom. Gorzej jednak, gdy
pomoc ta prowadzi do zastępowania rodziców albo
niedopuszczania ich do wypełniania funkcji rodzi-
cielskich. Taka sytuacja może bowiem zakwestionować
autorytet rodziców i zaburzyć właściwe relacje
w rodzinie.

Wcale nie tak rzadko zdarza się, że babcia i dziadek
rozpuszczają swoje wnuki. Przez całe życie zdołali
zebrać sporo doświadczeń, więc potrafią już zachować
dystans w stosunku do rozmaitych wydarzeń.
Zazwyczaj są wobec wnuków łagodniejsi, niż byli
kiedyś wobec własnych dzieci. Niekiedy usiłują
naprawić błędy wychowawcze, które przed laty sami
popełnili, a także nadrobić straty, bo mają wyrzuty, że
dla własnych dzieci nie starczało im dość czasu
i cierpliwości.

Często jednak bywają w stosunku do wnuków nazbyt
spolegliwi, nie tylko przez nadmierną troskę
i nadopiekuńczość, ale i przez pobłażliwość wobec ich
przewinień. A może tylko są bardziej wyrozumiali
i mniej restrykcyjni niż rodzice, bo to przecież nie na
nich spoczywa główna odpowiedzialność za
wychowanie dzieci?

Choć trzeba przyznać, że zdarzają się także dziadkowie
surowi, tacy co to nieustannie strofują swoje wnuki,
usiłując wpoić im zasady dobrego wychowania oraz
właściwego postępowania. Zupełnie, jakby zapominali,
że. . . słowa pouczają, a przykłady pociągają.



1. Choć nadal śpiewamy kolędy, to jednak zielony kolor szat liturgicznych przypomina, że
powróciliśmy do „okresu zwykłego” w liturgii Kościoła.

2. Jutro rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Polecajmy te
intencje Panu Bogu w naszej osobistej modlitwie i przez udział w nabożeństwie ekumenicznym.

3. Dziś obchodzimy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi,
którzy wyjechali w poszukiwaniu pracy i zarobków. Otoczmy ich modlitwą, nie przyczyniajmy
dodatkowych zmartwień i starajmy się wybaczyć wszystkie urazy i nieporozumienia, które
narosły przez czas rozłąki. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród nas szukają lepszego
życia dla siebie i najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień, by uczyć się rozumieć innych – oni też
są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.

4. Obchodzimy też Dzień Judaizmu. Szczególnie dziś pochylmy się nad Pismem Świętym, by tam
szukać wspólnych korzeni i uczyć się od Abrahama zawierzać Bogu.

5.W sobotę Dzień Babci. Nie zapomnijmy w naszej modlitwie o ukochanych babciach.

6.W piątek na godz. 1 7:00 zapraszamy wszystkich członków chóru na plebanię.

7. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne ”Bóg zapłać” Paniom: Oliwko Elżbiecie
i Maruszczak Marii. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Łysyganicz Małgorzatę
i Froń Urszulę.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• we wtorek, 1 7 stycznia – święty Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV wieku, słynny
pustelnik, który do dziś znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu takiej właśnie drogi
doskonałości chrześcijańskiej ;

• w czwartek, 1 9 stycznia – święty Józef Sebastian Pelczar, profesor i rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, biskup, wielki krzewiciel kultu Serca Pana Jezusa oraz troskliwy duszpasterz.
Żył w latach 1842-1924. W jego wspomnienie módlmy się słowami jego biskupiego hasła:
„Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi
Panny”.

• w sobotę, 21 stycznia – święta Agnieszka, męczennica z pierwszych wieków chrześcijaństwa.
W jej wspomnienie papież błogosławi baranki, z których wełny będą utkane paliusze dla nowych
metropolitów. To powinno być dla nas zachętą do modlitwy w intencji Kościoła.
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą
Mariusz Froń, Mariusz Torbiński, Sebastian Gałek,

Agnieszka Szczygieł, Agnieszka Banach - Oskorip, Agnieszka Myślińska.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 6:00
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