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1. Przebieg Spotkania (prosimy opisać w kilkunastu zwięzłych punktach) 
 
 



 
1. Powitanie i wspólna modlitwa 
2. Przedstawienie tematyki spotkania 
3. Dyskusja nad tematem konspektu: „Wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinie” 
4. Dyskusja nad tematem synodalnym 
5. Wolne wnioski 
6. Modlitwa i błogosławieństwo końcowe 

 
Na wstępie spotkania Ks. Proboszcz przekazał informacje ze spotkania Księży 
Relatorów Synodu. Konkretne ustalenia dotyczące prac PZS: 
- spotkania PZS muszą się odbyć do dnia 30-tego każdego miesiąca 
- przekazanie protokołów i wniosków ze spotkania do Relatora – termin do 7  
  następnego miesiąca 
- przekazanie wniosków ze spotkań dekanalnych przez Relatora – do 15 następnego  
  miesiąca – wraz z informacją, które parafie nie przekazały wniosków 
- jeśli w parafii jest więcej niż jeden PZS, to każdy z nich musi spotykać się co miesiąc. 
 
 

2. Streszczenie wniosków z części I Spotkania (Część formacyjna na którą przygotowany  jest 
konspekt) 
 

„Wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinie” 
 
 Jak jest? 
 
- Jak wygląda obecnie w rodzinie relacja dziecko – rodzic? 
 
- We współczesnych rodzinach są trudności w wychowaniu młodego pokolenia. 
- Brakuje rozmów pomiędzy rodzicami a dziećmi. 
  - Rodzice nie poczuwają się do odpowiedzialności za wychowanie dzieci, często 
    ten problem chcą przerzucić na inne instytucje (szkoła, Kościół). 
  - Rodzice nie poświęcają dzieciom wystarczająco dużo czasu. 
  - Przedkłada się edukację nad wychowanie. 
 
- Jakie trudności napotykają rodzice i dzieci w procesie wychowania? 
 
  - Nie ma procesu wychowawczego w rodzinach. 
  - Deprecjonuje się wartość rodziny tradycyjnej w mediach. 
  - Brak czasu, brak bycia razem, rozmawiania ze sobą. 
  - Wychowanie „bezstresowe”, bez stawiania granic. 
 
Jak powinno być? 
 
Rodzice powinni dbać nie tylko o rozwój fizyczny i intelektualny dziecka, ale także  



powinni przekazywać mu wartości duchowe, troszczyć się o przekazywanie wiary. 
Okazywać dziecku miłość i zrozumienie, ale także stawiać granice i wymagania. 
 
Dekalog katolickiego wychowania: 
 
- Otaczanie dzieci miłością 
- Uczenie modlitwy i wspólna modlitwa z dziećmi 
- Przekazywanie wartości duchowych, również patriotycznych 
- Stawianie wymagań odpowiednich do wieku dziecka 
- Bycie przy dziecku w każdych sytuacjach, dobrych i złych, zwycięstwach i porażkach 
- Inspirowanie dzieci do samodzielnego myślenia, samodzielnego odkrywania świata 
- Konsekwencja i dotrzymywanie obietnic 
- Wspólne spędzanie czasu z dziećmi 
- Bycie z dzieckiem w przyjaźni 
- Dawanie dobrego przykładu własnego życia 
 
 
Co zrobić, żeby było dobrze? 
 
- Towarzyszyć dzieciom, spędzać z nimi dużo czasu 
- Wysłuchać co mają do powiedzenia 
- Stawiać wymagania odpowiednie do wieku i możliwości ( obowiązki: sprzątanie, 
  praca fizyczna, opieka nad młodszym rodzeństwem) 
- Mniej mediów – zastąpić czytaniem, uprawianiem sportu 
- Dobry przykład rodziców 
- Pochwały za dobre wykonanie zadań 
- Udział rodziców w katechezach stanowych, gdzie mówi się o ich roli i zadaniach 
- Uświadamiane rodziców na temat zagrożeń dla dzieci. 
 
 
 

3. Streszczenie wniosków z części II (Dyskusja na tematy synodalne) 
 
1/ W jaki sposób ukazać młodemu pokoleniu wartość Kościoła? 
 
a/  Biskup / Instytucje diecezjalne 
 
   1. Duszpasterstwo młodzieżowe (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, 
       Duszpasterstwo Akademickie Tratwa) 
   2. Oazy 
   3. Kursy dla animatorów młodzieżowych 
  4. Ogólnodiecezjalne spotkania młodzieży (Synaj) z obecnością Ks. Biskupa - 
      - możliwość zadawania pytań 
  5. Spotkania bierzmowanych 



 
 
b/ Parafia: 
 
     b1/ Duszpasterze: 
 
            1. Katechezy w szkole i przy kościele 
            2. Grupy młodzieżowe – różne formy działalności – KSM, Oazy, LSO, Szkolne 
                Koła Caritas, chór 
            3. Organizowanie wyjazdów na spotkania młodzieżowe  
            4. Rozmowy na tematy interesujące młodych 
            5. Ukazywanie dobrego wzoru – prelekcje o świętych, zwłaszcza młodych 
 
     b2/ Świeccy: 
 
            1. Angażowanie młodych w różne przedsięwzięcia w parafii (Caritas) 
            2. Pomoc przy organizowaniu wyjazdów (opieka) 
            3. Dobry przykład – udział we wspólnotach parafialnych, zaangażowanie w  
                życie parafii 
 
c/ Rodzina: 
 

1. Wspólna modlitwa rodziców i dzieci 
2. Zaangażowanie rodziców w działalność grup parafialnych 

 
 
2/ Jakiego wsparcia w wychowaniu i przekazywaniu wiary dzieciom i młodzieży 
     oczekują od Kościoła rodzice? 
 
a/ Biskup / Instytucje diecezjalne 
 

1. Informacje na temat zagrożeń dla dzieci i młodzieży (konferencje, 
ulotki) 

2. Poradnie rodzinne dla rodziców i dzieci z problemami 
 
b/ Parafia 
 
     b1/ Duszpasterze: 
 
            1. Nabożeństwa dla młodzieży z okolicznościowymi kazaniami, poruszającymi 
                problemy współczesnych zagrożeń ( narkotyki, internet, seks, alkohol ) 
           2.  Możliwość uzyskania pomocy, porady duchowej przy problemach  
                w wychowaniu dzieci 
           3. Konkretne wskazówki dotyczące wychowania dzieci – np. na kazaniu 



 
      b2/ Świeccy: 
 

1. Praca w poradniach rodzinnych osób specjalizujących się w problemach 
dzieci i młodzieży 

2. Modlitwa w intencji dzieci i młodzieży (Różaniec, Adoracja Najświętszego 
Sakramentu) 

 
  c/ Rodzina 
 

1. Wspólna modlitwa rodziców i dzieci 
2. Przykład życia rodziny 
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Wyjaśnienie: 

1. Protokół podpisuje przewodniczący PZS oraz protokolant (sekretarz) i kopię 

(również tak samo podpisaną) odsyła do Relatora. Oryginał przekazuje 

sekretarzowi PZS do wewnętrznego archiwum. Relator gromadzi wszystkie 

kopieprotokołów z dekanatu do wglądu Sekretariatu V SDT a w 

odpowiednim czasie prześle wszystkie protokoły do archiwum Sekretariatu 

VSDT. 

2. Do oryginału protokołu należy dołączyć w wersji papierowej pełne 

odpowiedzi na pytania synodalne plik „II Część Spotkania PZS”.  



 

 

 


