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MISJA - CEL SZKOŁY 

Wychowujemy dzieci w duchu pracowitoś ci, śzczeroś ci, wolnoś ci i odpowiedzialnoś ci po to, 
by wyrośły na ośoby zdolne do pomocy innym i do poprawy śpołeczen śtwa.    

5 FILARÓW 

A.  Przede wszystkim to rodzice są odpowiedzialni za wychowanie dzieci (zasada 

kolejności rodzice -nauczyciele -dzieci), oznacza to, że: 
1. jako rodzice jeśteś my pierwśzymi i najwaz niejśzymi wychowawcami naśzych dzieci; 
2. angaz ujemy śię w wychowanie naśzych dzieci, mamy gotowoś c  do pracy nad śobą w za-

kreśie pośtaw rodzicielśkich oraz chcemy śtawiac  śobie w tym zakreśie wyśokie wymaga-
nia; 
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3. wychowujemy gło wnie w domu, śzkoła 
jeśt przedłuz eniem wychowania domo-
wego, przekaz tych dwo ch ś rodowiśk 
jeśt śpo jny; 

4. korzyśtamy z pomocy tutora (opiekuna), 
kto rego gło wnym zadaniem jeśt wzmoc-
nienie roli rodzica; 

5. wychowujemy dzieci do przejmowania 
ośobiśtej odpowiedzialnoś ci - w kierun-
ku śamokśztałcenia, śamorozwoju i śa-
mowychowania. 

B.   Personalizacja czyli wychowanie 

całościowe obejmujące takie obszary 

człowieczeństwa jak: 
1. rozum - dąz ymy do prawdy przez kry-

tyczne myś lenia i rozwijanie właśnych 
śądo w; 

2. wola - rozwijamy wzraśtanie w wyśiłku i 
odpowiedzialnoś ci przez codzienne 
kśztałtowanie śtałej umiejętnoś ci do 
czynienia tego, co nalez y a nie tego, co 
śię chce (kśztałtowanie cno t); 

3. emocje - uczymy radoś ci z czynienia do-
bra, kśztałtujemy uczucia (śzczeroś c , od-
waga, naturalnoś c ); 

4. ciało - śyśtematycznie pracujemy nad 
śprawnoś cią ciała w duchu wśpo łpracy; 

5. duch - codziennie uczymy nawiązywa-
nia ośobiśtej relacji z Bogiem i z innymi. 

C. Edukacja zróżnicowana, w której 

ten sam program realizuje się oddzielnie 

dla dziewcząt i chłopców w szacunku za-

równo dla ich równości, jak i różnic mię-

dzy nimi, pozwala: 
1. dośtośowac  metody wychowawcze do 

obu płci - śkutkuje to zmniejśzeniem 
agreśji i lepśzą dyścypliną; 

2. poznac  uczniom śwoje mocne i śłabe 
śtrony, bez ulegania śtereotypom płci 
(korzyśtają na tym zaro wno dziewczę-
ta, jak i chłopcy); 

3. dośtośowac  metody nauczania i tech-
niki pracy do śpecyfiki płci (śpośo b 
przyśwajania wiedzy, pracy ześpoło-
wej, reagowania na bodz ce), wtedy 
moz na wydobyc  z nich potencjał wyni-
kający z ich odmiennoś ci; 

4. dośtrzec naturalne ro z nice i rozwinąc  
w śzacunek do płci właśnej i przeciw-
nej; 

5. śkutecznie śię komunikowac  i budo-
wac  prawidłowe relacje między nami i 
naśzymi doraśtającymi dziec mi. 

D. Wychowanie i nauczanie zgodne 

z antropologią chrześcijańską i nauką 

Kościoła katolickiego poprzez: 
1. autentyczne przekazywanie dzieciom 

zaśad wiary; 
2. rozwijanie cno t; 
3. umoz liwianie ucześtniczenia w śakra-

mentach; 
4. chrześ cijan śką pośtawę wychowaw-

co w i opiekuno w, kto ra jeśt iśtotnym 
elementem wychowawczym (przykład 
właśny); 

5. zapewnienie opieki duchowej śprawo-
wanej przez kapłano w Opuś Dei. 

E. Wartością szkoły jest obecność w 

niej rodzin, które przy swojej różnorod-

ności, łączy podobna wizja wychowaw-

cza, dlatego: 
1. przyśtępując do projektu akceptujemy 

model edukacyjno-wychowawczy, po-
głębiamy wiedzę na jego temat po-
przez wykłady, konferencje, kurśy Aka-



 

 

demii Familijnej; 
2. poznajemy śię nawzajem jako rodziny, 

śzanując ro z nice między nami 
(dzietnoś c , śtatuś materialny, śtyl z ycia) 
i doceniając wartoś c , jaką wnośi kaz da 
z rodzin; 

3. jako rodziny tworzymy wśpo lnie przy-
jazne i bezpieczne ś rodowiśko wycho-
wawcze; 

4. angaz ujemy śię w inicjatywy śzkolne 
tak, by śzkoły mogły jak najlepiej pełnic  

śwoje zadanie pomocy rodzinom; 
5. jeśteś my otwarci na lokalną śpołecz-

noś c , bo zalez y nam na jakoś ci oto-
czenia, w kto rym wychowują śię na-
śze dzieci i z yje naśza rodzina, chce-
my do tego otoczenia wnośic  wartoś c  
dodaną: promowac  czynne zaanga-
z owanie rodzico w w wychowanie 
dzieci. 

 

Str.  5  Rok II, Nr 3(11)  



 

„ u Vianneya”  Str.  6  

 

Dzien  Kobiet 

Dziennik Polski: Dzień Kobiet? Owszem [O. Leon Knabit]    

O tym, z e kobieta jeśt zawśze kobietą, czy to w komunizmie, czy w kapitalizmie, czy wreśzcie w 

liberalizmie i o tym, z e zawśze zaśługuje na śzacunek, piśze na łamach "Dziennika Polśkiego" o. 

Leon Knabit. Duchowny przypomina takz e, z e papieśka intencja modlitwy na mieśiąc marzec 

brzmi: "Aby wyjątkowy wkład kobiet w z ycie Koś cioła zaśtał zauwaz ony i doceniony". "A to jakoś  

nie wśpo łbrzmi z zarzucanym Koś ciołowi antyfeminizmem" - czytamy.  

Duchowny zaznacza, z e juz  w Starym Teśtamencie otaczano wielką czcią takie kobiety jak Judyta, 

Eśtera, Debora, Matka Syno w Machabejśkich czy kro lowa Saba, a co z  dopiero mo wic  o Maryi z Na-

zaretu. O. Knabit mo wi tez  o ś więtych kobietach. Tytuł doktora Koś cioła otrzymały m.in. ś więte: 

Katarzyna ze Sieny, Tereśa z Avili, Tereśa z Liśieux czy Hildegarda z Bingen. A jakz e nie wśpomniec  

o Anieli Salawie, Edycie Stein, Siośtrze Urśzuli Ledo chowśkiej, Matce Tereśie z Kalkuty czy Siośtrze 

Fauśtynie? - dodaje.  

Inspiratorki, liderki, założycielki - leksykon wybitnych Polek    

"Inśpiratorki, liderki, załoz ycielki. Aktywnoś c  przedśtawicielek katolickich wśpo lnot i rucho w ko-

biecych w Polśce (1805-1963)" - to opracowanie badaczki ruchu kobiecego w Polśce dr Moniki 

Waluś . Kśiąz ka ukazała śię nakładem Wydawnictwa KUL. Bliśko dziewięc dzieśiąt katoliczek - ich 

z ycie i dorobek - omawia autorka po kwerendach w klaśztornych archiwach w Polśce i Rzymie, 

badając piśma i iśtniejące juz  opracowania i 

biografie wybitnych Polek. Dzięki temu po-

wśtała niezwykła śynteza i potwierdzenie, jak 

bogaty i wielośtronny był ruch kobiecy w XIX

- i XX-wiecznej Polśce. 

Autorka tłumaczy przedział czaśowy, jaki 

uśtaliła dla pośtaci figurujących w lekśykonie 

- w 1805 r. urodziła śię Dorota Wolff, tercjarka 

franciśzkan śka, inicjatorka duśzpaśterśtwa 

chorych w ich domach, wśpo łzałoz ycielka 

Zgromadzenia Sio śtr ś w. Elz biety, zaś  1963 r. 

to rozpoczęcie obrad II Soboru Watykan śkie-

go, kto ry przyczynił śię do więkśzego otwar-

cia na aktywnoś c  kobiet w Koś ciele. Pra-

gnąc byc  wierne Bogu i pracowac  dla Oj-

czyzny tworzyły pionierśkie dzieła zakła-

dając śzkoły, ochronki, jadłodajnie i śchro-

niśka dla bezdomnych, śzpitale, inśpirowa-

ły z ycie kulturalne tworząc biblioteki i czy-

telnie. Zakładały warśztaty i wytwo rnie, 

rozkręcały bizneśy, kupowały nieruchomo-

ś ci. Ratowały kobiety przez wyzyśkiem i 

prośtytucją, a kśztałcąc je, przyczyniały śię 

do ich promocji, poprawy pozycji śpołecz-

nej, ocalenia ludzkiej godnoś ci. Były femi-

niśtkami nowego typu, takiego, jaki pośtu-
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lował po latach Jan Paweł II. 

Są wś ro d nich ośoby ś wieckie, takie jak hra-

bianka Aniela Potulicka, fundatorka i patron-

ka wielu inśtytucji dobroczynnych, m.in. Ka-

tolickiego Uniwerśytetu Lubelśkiego czy Ja-

dwiga Zamoyśka, załoz ycielka pierwśzej z en -

śkiej śzkoły gośpodarczej załoz onej przez 

ś wiecką. Więkśzoś c  kobiet figurujących w 

lekśykonie wybierało drogę zakonną. Do ich 

grona nalez ą ośoby, kto re śamodzielnie zakła-

dały nowe rodziny zakonne i inicjowały kon-

kretne dzieła (np. m. Marcelina Darowśka, m. 

Urśzula Ledo chowśka, m. Franciśzka Siedli-

śka) jak i takie, kto re były wśpo łzałoz ycielka-

mi dzieł. Są wś ro d nich przedśtawicielki 

wśzyśtkich klaś śpołecznych - pochodzące ze 

wśi Aniela Salawa, Helena Kowalśka, Anna 

Kaworek, z mieśzczan śtwa - Eleonora Moty-

lowśka, Elz bieta Stummer, z aryśtokracji - ob-

ok Potulickiej i Zamoyśkiej Zofia Łubien śka i 

matka Ro z a Czacka. Przewaz ają jednak ko-

biety pochodzenia śzlacheckiego, częśto z zu-

boz ałej śzlachty oraz z inteligencji. Są wś ro d 

nich męczennice - niepokalanka ś. Maria Mar-

ta od Jezuśa - Kazimiera Wołowśka czy ś wiec-

ka katechetka Natalia Tułaśiewicz i śprawie-

dliwe wś ro d narodo w ś wiata - matka Matyl-

da Getter ze Zgromadzenia Sio śtr Franciśzka-

nek Rodziny Maryi, kto ra w czaśie okupacji 

niemieckiej uratowała kilkaśet z ydowśkich 

dzieci i zapewniała, z e z adnego dziecka nie 

odeś le. Wiele z kobiet figurujących w Lekśy-

konie było miśtyczkami. Najbardziej znana 

dziś  jeśt ś w. Fauśtyna Kowalśka, apośtołka 

Boz ego Miłośierdzia, kto ra jeśt dziś  ś więtą 

"globalną", najbardziej rozpoznawalną Po-

lką za ś wiecie. Matka Urśzula Ledo chowśka, 

załoz ycielka Zgromadzenia Sio śtr Serca Je-

zuśa Konającego zorganizowała wielką ak-

cję na rzecz niepodległoś ci Polśki, gdy waz y-

ły śię lośy powśtania pan śtwa po ponad 

120 latach zaboro w. Są tez  kobiety znane 

tylko wąśkiemu gronu hiśtoryko w i bada-

czy oraz rodzinom zakonnym, z kto rych śię 

wywodzą.  

Niezalez nie od połoz onych zaśług, pro z no 

śzukac  nazwiśk kobiet figurujących w Lek-

śykonie dr Waluś  w śzkolnych podręczni-

kach. "Sylwetek działaczek katolickich, zało-

z ycielek zgromadzen  zakonnych, mimo ich 

zaśług dla śpołeczen śtwa, nie moz na odna-

lez c  w śzkolnych podręcznikach hiśtorii - 

ubolewa autorka. - Ich wkład w rozwo j śpo-

łeczny, kulturalny, ekonomiczny, w tworze-

nie na przykład śzko ł dla dziewcząt czy 

pierwśzych związko w zawodowych, jeśt 

mało znany" - ubolewa autorka. Jej praca 

moz e przyczynic  śię do odwro cenia tego 

trendu i ułatwic  powśtanie śyntetycznych 

opracowan  na temat nowego feminizmu 

praktykowanego przez polśkie katoliczki 

wiele lat przed II Soborem Watykan śkim. 
Inśpiratorki, liderki, załoz ycielki. Aktywnoś c  

przedśtawicielek katolickich wśpo lnot i rucho w 

kobiecych w Polśce (1805-1963). Lekśykon Bio-

graficzny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013 

aw / Warśzawa 
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PANIE NAUCZ NAS  MODLITWY(2) 
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c. d. n. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
MSZA ŚW. 

     NIEDZIELE i UROCZYSTOS CI  
 - godz. 8.00;  
 - godz. 10.00 (z udziałem dzieci) 
 - godz. 12.00 (SUMA w int. Parafian) 

     DNI ZWYKŁE 
 - wtorek, czwartek i śobota  - godz. 08.00 
 - pozośtałe dni       - godz. 18.00 

NABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKU 

     MAJOWE 
 - niedziele i uroczyśtoś ci bezpoś rednio po Sumie, 
 - w pozośtałe dni   - o godz. 17.30 

     CZERWCOWE 
 - niedziele i uroczyśtoś ci bezpoś rednio po Sumie, 
 - w pozośtałe dni - bezpoś rednio po Mśzy ś w. 

     RO Z AN COWE (paz dziernik)  
 - niedziele i uroczyśtoś ci bezpoś rednio po Sumie, 
 - we wtorki i czwartki  - godz. 08.30 
 - w pozośtałe dni  - godz. 17.30  

WIELKI POST  

     DROGA KRZYZ OWA 
 - w piątki  Wielkiego Pośtu - godz. 17.15 

     GORZKIE Z ALE   
 - w niedziele Wielkiego Pośtu - bezpoś rednio po Sumie 

ADWENT 

     RORATY  
 - we wtorki, czwartki  i  śoboty ADWENTU - godz. 07.00 

 

Al. E. Marylśkiego 5 

05-825 Kśiąz enice 

Kom.: 601-31-97-15 

E-mail: parafia@jan-maria-vianney.pl 

http://www.bozia24.pl 

www.bozia24.pl 

Rzymśkokatolicka Parafia 

ś w. Jana Marii Vianneya 

w Kśiąz enicach 

MSZA ŚWIĘTA  

Czym jest dla Ciebie ? 

OFIARA CHRYSTUSA 


