
Helenka poprosiła nas o świadectwo jako rodziców dorosłych synów, 32 letniego Sebastiana i 24 

letniego Dominika, ponieważ, jak powiedziała, już wiadomo co z nich wyrosło. Przyznaje, jesteśmy z 

nich dumni, ale raczej patrzymy na to tak, że Pan Bóg obdarował nas dobrymi dziećmi, a myśmy 

starali się tego nie zepsuć i także staraliśmy się nauczyć dzieci, aby tego nie zepsuły. A tak poważnie, 

to daleka jestem od dawania jakichś złotych rad na temat wychowania, bo od każdego z Was 

mogłabym się uczyć, ale chętnie podzielę się z Wami tym, jak Pan Bóg działał i wiem ze ciągle działa, 

w naszej rodzinie, chociaż były czasy, że byliśmy od Niego daleko. 

Podam właściwie jeden przykład. Kiedy nasz starszy syn był nastolatkiem, to zaczął coraz częściej 

mówić o swoich wątpliwościach związanych z wiara: ze niby wierzy w Boga, ale jest mu trudno, no bo 

nie dotknął, nie widział... Rozmowy w domu niewiele dawały i wtedy dowiedzieliśmy się o 

rekolekcjach marcowych YTOL dla młodzieży po bierzmowaniu. Został na te rekolekcje wypchnięty 

niemal silą, bo im bliżej wyjazdu, tym jego opor był większy. Miałam nadzieje, że rekolekcje choć 

trochę rozwieją jego wątpliwości, ale owoce przerosły moje najśmielsze oczekiwania, bo wyjeżdżał 

naburmuszony i zamknięty w sobie a wrócił radosny i roześmiany i jego pierwsze słowa brzmiały: 

Teraz już wiem na pewno, że Bóg istnieje! Wzruszenie i ogromną wdzięczność Bogu odebrały mi 

mowę. 

Potem to już była lawina: udział w Dniach Młodzieży, pieszą pielgrzymka do Midland, działalność w 

YTOL. Nas też w międzyczasie Pan Bóg zmiękczał-np. czasie Dni Młodzieży gościliśmy dwóch 

pielgrzymów, księży z Polski i niekończące się rozmowy z nimi zaowocowały naszym uczestnictwem 

w rekolekcjach małżeńskich w "Królowej Apostołów". Ale to właśnie Sebastian zaczął nas co wieczór 

zwoływać na wspólny różaniec i musze przyznać, że nie zawsze było mu łatwo. Po prostu duchowo 

nas wyprzedził i idąc za ciosem, teraz on zapisał nas na rekolekcje. Wspominał nam o Domowym 

Kościele, ponieważ dużo młodzieży w YTOL wywodziło się z rodzin Domowego Kościoła, a pewnego 

dnia po prostu odebraliśmy telefon od Tomka Rutkowskiego, nota bene obecnie teścia Sebastiana, z 

zapytaniem czy nadal jesteśmy zainteresowani wyjazdem na rekolekcje ewangelizacyjne, bo 

Sebastian nas zgłosił. Można zatem powiedzieć, że to on wciągnął nas do Domowego Kościoła. 

Mowie o tym dlatego, aby pokazać jak w rodzinie ubogacamy się nawzajem i ze Pan Bóg nie tylko 

dociera przez rodziców do dzieci, ale jeśli trzeba to i odwrotnie. Najważniejsze, aby stanąć w 

prawdzie, rozmawiać o trudnościach, o słabościach. 

Pamiętam, gdy kiedyś zbyt pochopnie wyraziłam zgodę na coś starszemu synowi, kiedy był już 

dorosły, ale po zastanowieniu musiałam te zgodę cofnąć. Oczywiście, delikatnie mówiąc, nie był 

zachwycony, ale w rozmowie z nim przyznałam, że popełniłam błąd, ponieważ po raz pierwszy 

jestem rodzicem dorosłego dziecka i ciągle się tego uczę. Nie wstydziliśmy się też prosić czasami 

Sebastiana o rade czy pomoc, kiedy Dominik dorastał i musze powiedzieć, że zawsze stawał na 

wysokości zadania jako starszy brat. Na tym chyba polega piękno wspólnoty jaka jest rodzina-aby 

wszelkimi sposobami wspomagać się nawzajem. 

Kiedy tak siedziałam, aby naszkicować to świadectwo, przysiadł się do mnie nasz młodszy syn i 

zapytał co pisze. Powiedziałam, że na prośbę Pani Helenki mam powiedzieć co dobrego robiliśmy w 

waszym wychowaniu, a Dominik powiedział, że najbardziej ceni nasz szacunek do swoich dzieci, 

wymaganie, ale też pozostawianie wolności wyboru (oczywiście w miarę upływu lat) oraz nasza 

otwartość na dyskusje i na uczenie się również od nich. 

To opinia syna/ a ja ze swej strony mogę tylko dodać, że bycie rodzicami dorosłych dzieci nie jest 

takie łatwe, bo zatroskanie o nie pozostaje, a bezpośredni wpływ na to co robią jest coraz mniejszy. 

Należy tylko mieć nadzieje, że nie zatraca tego, co staraliśmy się im wpoić oraz zaufać im a nade 



wszystko Bogu. Nie znaczy to, że złożyliśmy bron, bo przecież rodzicielstwo to zadanie na cale życie i 

uważam, że mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek reagowania jeśli widzimy, ze dzieje się cos nie 

tak, ale oczywiście należy robić to z miłością. 

Od wielu lat należymy do Różańca Rodziców (serdecznie polecam: rozaniecrodzicow.pl), a Bogdan to 

sobie już żartuje, że kiedy naszemu młodszemu synowi zbiera się na szczerość i coś nam komunikuje, 

to ja zaczynam Nowennę Pompejańską. Ale dokładnie tak było-kiedy szczerze powiedział o 

trudnościach, z którymi się borykał, to uznałam, że potrzebuje dużo więcej modlitwy i był moment, 

że zmówiłam za niego 3 Nowenny Pompejańskie po kolei, bo intencje się mnożyły. Na pewno 

wszyscy się zgodzicie, ze modlitwa to, oprócz przekazania wiary, najcenniejszy dar, jaki możemy bez 

względu na wszystko naszym dzieciom ofiarować. 
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