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I Forum rodziców CdR
PODSUMOWANIE
1. Wspólnota wielopokoleniowa – dzieci pełnoprawnymi członkami
Wspólnoty
 to miejsce dla nas, naszych rodziców i naszych dzieci
 Pragniemy: zainteresowania, miłości, troski, relacji, wsparcia,
wzrostu w Chrystusie. Czy nasze dzieci to otrzymują? Czy
traktujemy Wspólnotę jako przechowalnię dla nich? Miejsce
zapewniania atrakcji?
 Jesteśmy wielką rodziną Bożą – dlatego proponujemy nazywać
nad ciociami i wujkami.
 Każde dziecko jest nasze – zainteresowanie każdym dzieckiem,
poznawanie imion, pozdrawianie ich
 Nasze dzieci otworzą się wobec wujków i cioć, wobec których
poczują zaufanie
 Dzieci mogą wybrać drogę poza naszą Wspólnotą, ale zachęcamy
do przyłączenia się do nas.
2. Centrum naszego życia – Chrystus
 Aby służba dzieciom była skuteczna, na pierwszym miejscu musi
być Chrystus
 Mamy prawo do błędów – ale musimy pragnąć więcej Chrystusa,
świętości życia. Być autentyczni.
 Poszukiwanie Jezusa to przebaczanie dzieciom, proszenie ich o
przebaczenie, otwarte rozmawianie.
3. Rodzina - najważniejszą Wspólnotą życia, priorytety naszego
życia
 Jeśli rodzina nie ma priorytetu – czasu, pieniędzy, siły, radości –
dzieci to widzą
 100% miłości i 100% dyscypliny; zwiększamy zaangażowanie w
miarę wzrostu dzieci
 Służby uczymy się w rodzinie – włączanie dzieci w służbę

4. Rola rodziców / rola opiekunów
 Rodzice – decydują o wychowaniu i praktycznym zastosowaniu
zasad; są odpowiedzialni
 Rodzice są odpowiedzialni za komunikowanie opiekunom
problemów, wyzwań, odczuć dzieci.
 Rodzice powinni słuchać co mają do powiedzenia opiekunowie i
współpracować – w tym zmieniać się.
 Opiekunowie są przedłużeniem ramienia rodziców i działają w
ich autorytecie
 Wdzięczność i wsparcie wobec opiekunów
5. Modlitwa
 Za dzieci – i rodzice i opiekunowie; z dziećmi – rodzice; z
nastolatkami – wigilia niedzieli
 Przy zaproszeniu gości, przy celebrowaniu wydarzeń (urodzin,
imienin itd.)
 Zachęcanie do Eucharystii (sakramentów) i życia kościoła
6. Formacja dzieci: spotkania raz na 2 tygodnie, wyjazdy w trakcie
roku, rekolekcje, wyjazdy w ramach regionu europejskiego SoS,
budowanie relacji, wspólne wakacje, wspólne weekendy, wspólne
Wigilie Niedzieli itd.
 wszystkie dzieci mają okresy zniechęcenia – potrzebna
nieustanna zachęta.
 nastolatki nawracają się dzięki wyjazdom i kontaktom z
nastolatkami z innych Wspólnot

DZIELENIE
 Co mogę zrobić, aby grupy dziecięce funkcjonowały sprawniej? W
jaki sposób jestem gotowy pomóc prowadzącym diakonię?
(pomysły, finanse, pomoc na spotkaniach, integracja dzieci między
spotkaniami itp.)
 Jak wygląda nasza modlitwa rodzinna? W jaki sposób zachęcamy
dziecko do poznawania Słowa Bożego?

 Podzielmy się sposobami zachęcania dzieci do DW w chwilach
kryzysów.
 Pomódlmy się za siebie w intencji największych problemów z
dziećmi oraz powierzmy dzieci Matce Bożej prosząc dla nich o
wiarę i zaufanie Jezusowi.

