RODZINA DAJE SIŁĘ
Najlepsze wychowanie zawarte w przestrogach
i ustnych przepisach na nic się nie zda,
jeżeli dzieci co innego widzą w przykładzie.
Jędrzej Śniadecki
Nasze przyszłe losy, wybór drogi życiowej, funkcjonowanie w społeczeństwie w dużej mierze
zależy od najbliższego środowiska, czyli RODZINY. To właśnie ona zaspokaja podstawowe potrzeby
psychologiczne, emocjonalne i społeczne swoich członków. Ponadto kieruje wychowaniem i edukacją
młodych ludzi, kształtując ich postawy moralne, wdrażając jednocześnie do właściwego funkcjonowania
w dorosłym życiu. Każdy z nas, będąc ważną cząstką rodziny, przyswaja sobie jej kulturę, priorytety
oraz więzi emocjonalne. Jan Paweł II dostrzegał kluczową rolę wychowania, jaką otrzymuje się
w rodzinie, dlatego tak pisał w Liście do rodzin: „Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu
względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną
i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może
się on odłączyć. [...] w rodzinie zawdzięcza fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat
oraz wychodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz
niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu”.
Nie można mówić o rodzinie bez podkreślenia roli MATKI – osoby, dzięki której odkrywamy
szczególnie cenne i uniwersalne wartości wychowawcze, jak PRAWDA, MIŁOŚĆ i DOBRO, będące
najlepszymi drogowskazami postępowania w trudnych sytuacjach życiowych. To ONA – dzielna
i najważniejsza kobieta w życiu każdego dziecka – jest źródłem jasnych i zrozumiałych kryteriów oceny
rzeczywistości, cierpliwie wyjaśnia zagadki tego świata, pozostawiając coraz więcej przestrzeni
na nieudane próby samodzielnych wyborów. Dzięki takim działaniom na rzecz uznawanych wartości,
systematycznie kształtuje i umacnia charakter młodego człowieka, realizując, mimo licznych trudności
i presji otoczenia, założony system wartości.
Dzień Matki to święto mające na celu okazanie Matkom szacunku, przywiązania, miłości
i podziękowania za trud włożony w wychowanie. Jest on jednocześnie dobrą okazją, aby wyznać,
jak ważną osobą jest ONA w naszym życiu.
Wszystkim MATKOM składamy najserdeczniejsze życzenia
„…za to, że zawsze jesteście przy naszym boku,
za to, że wskazujecie drogę nam w mroku…”.

