
W CZWARTYM KWARTALE 2007 R. 

PRZEZ CHRZEST ZOSTALI WŁĄCZENI 

DO KOŚCIOŁA:

Amelia KACZOREK, c. Roberta i Danuty

Mateusz CZYŻ, s. Marcina i Joanny

Monika PIEKARSKA, c. Piotra i Krystyny

Jakub SZYMCZYNA, s. Pawła i Agnieszki

Anna BERGER, c. Pawła i Beaty

Aleksandra WIRA, c. Tomasza i Joanny

Weronika KUCHARSKA, Artura i Moniki

Dawid KOSIOR, s. Damiana i Marzeny

Grzegorz PRUS, s. Arnolda i Marty

Martyna SIEWIERA, c. Sławomira i Żanety

Oskar MRÓZ, s. Władysława i Honoraty

Bartosz JANCZYN, s. Marcina i Agnieszki

Oliwier WYKA, s. Piotra i Kamili

Nikola ŚWITOŃ, c. Błażeja i Magdaleny

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA zawarli:

Dorota WÓJCIK i Mariusz 

SZOKALSKI

oraz poza naszą parafią zawarli małżeństwo:

Karolina MUSIAŁ i Krzysztof NAJDA

Sylwia STOPYRA i Miłosz JAKÓBCZAK

Susan DARWISH i Krzysztof MIROCHA

Anna CHODAK i Tomasz PIETRZAK

Barbara TUŁAZA i Michał GRZESIAK

Anna MARCINKIEWICZ i Krzysztof PISULA

Kamila BRUSKA i Sebastian KRZYSZTOFIK

ZMARLI W CHRYSTUSIE PANU:

Julia BEDNARZ (1987 Mieczków; 

8.10.br.)

Janina KŁACZYŃSKA (1944 Golędzin; 

17.10.br.)

Edward SAŁATA (1931 Niemojki; 19.10.br.)

Irena DUFRAT (1937 Gaszyn; 24.10.br.)

Irena KOCHAN (1050 Wrocław; 6.11.br.)

Zofia REGULA (1034 Wodzisław; 2.11.br.)

Władysław JAWORSKI (1940 Omelianka; 

12.11.br.)

Maria KOLIŃSKA (1922 Halicz; 15.11.br.)

Marian KUSIAK (1953 Wrocław; 25.11.br.)

Maria SETECKA (1932 Mianowice; 

028.11.br.)

Zofia ROZUMIENKO (1919 Polichno; 

6.12.br.)

Zygmunt ŁUCZAK (1935 Rzetnia; 11.12.br.)

Henryk ŁAKOMSKI
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 W lipcu gościliśmy 

misjonarza o. Mar-
ka Piaszczyńskiego, 
natomiast w sierpniu 
przyjechał z Brazylii 
drugi nasz misjonarz, 
o. Krzysztof Kopeć. 
Przyjechał po trzech 
latach na urlop i wy-
poczynek. W niedzie-
lę misyjną 21 paź-
dziernika, poprzez 
kazania, ale także na 
pokazie przeźroczy, 
przybliżył nam życie 
Kościóła w Amazanii (Brazylia). Jego 
parafia liczy 140 wspólnot, znajdujących 
się w miejscowościach rozsianych na 
ogromnym terytorium. W tych wspólno-
tach jedynie kilka razy w roku są spra-
wowane sakramenty, a życie religijne 
organizują katechiści i inni świeccy. Do 
niektórych współnot dotrzeć można je-
dynie łodzią. Modlimy się o potrzebne 
zdrowie i siły dla o. Krzysztofa.

14 października gru-
pa młodzieży oraz do-
rośli, jak co roku, pieszo 
pielgrzymowali do Gro-
bu św. Jadwigi w Trzeb-
nicy.

18 października Klub 
Seniora przy naszej 
parafii zorganizował 
pielgrzymkę „Szlakiem 
Cysterskim”. Trasa piel-
grzymki prowadziła 
przez Trzebnicę, Lubiąż, 
Kamieniec Ząbkowicki i Henryków. 
W pielgrzymce tej wzięło udział prawie 
50 osób.

4 listopada (w dniu imienin sługi Bo-
żego Jana Pawła II, zromadziliśmy się 
aby wspólne obejrzć film o wielkim Pa-
pieżu – "Przyjacielu Boga" i modlić się 
o wyniesienie Go na ołtarze.

W Uroczystość Chrystusa Króla (w 
ostatnią niedzielę roku liturgicznego) 
odbyły się promocje do grona ministran-

tów, Eucharystycznego Ruchu i scholi 
dziewczęcej. Te grupy dzieci wraz z mło-
dzieżą uczciły Chrystusa Króla na uro-
czystej Mszy św. i podczas świąteczne-
go spotkania w sali parafialnej.

W listopadzie, w oktawie modlitw za 
Zmarłych, podczas nabożeństw odczy-
tywaliśmy imiona zmarłych, wypisanych 
na przeszło 400 „kartkach wspomin-
kowych”. Około 400 rodzin pamiętało 

o swoich bliskich 
i polacało ich 
Bogu. Rada 
Parafialna miała 
swe kolejne spo-
tkanie w dniu 25 
listopada. Tym 
razem rozważali-
śmy zagadnienie 
zagrożeń, jakie 
przeżywają współ-
czesne rodziny. 

Po wysłuchaniu re-
feratu na ten temat, odbyła się dyskusja, 
która będzie kontynuowana na następ-
nym spotkaniu.

W ostatnim tygodniu listopada prze-
prowadziliśmy pielęgnację drzewostanu 
i wycięliśmy niektóre drzewa na naszym 
parafialnym Cmentarzu. Koszt tego wy-
nosi 3300 zł.

Tradycyjnie już, 6 grudnia przyszedł 
św. Mikołaj do 50 dzieci w świetlicy pa-
rafialnej a także spotkał się z dziećmi 

i młodzieżą po Mszy św. rorat-
niej w kościele.

W trzecim tygodniu Adwen-
tu tj. od 16 grudnia, przeżywali-
śmy rekolekcje. Przewodniczył 
w nich ks. Roman Maryński, 
adwokat Metropolitalnego 
Sądu Duchownego we Wro-
cławiu. Ze względu na to, że 
są różne zajęcia pozalekcyjne, 
dzieci w tym roku przychodziły 
na swoje spotkania rekolekcyj-
ne dopiero o godz. 17.00–ale 
nie wszyscy rodzice zatrosz-
czyli się o swoje pociechy.

Z pielgrzymki seniorów "Szlakiem cysterskim".

Pacierz, czyli odmawianie formuł „Oj-
cze nasz”, „Zdrowaś Marjo”, „Wierzę 
w Boga” i im podobnych, to ważny 

element modlitwy dziecka. Rzecz jasna, 
że pewne podstawowe teksty trzeba znać 
przez całe życie i często do nich wracać. 
Modlitwą jednak mogą się one stać tylko 
wówczas, kiedy są odmawiane z uwagą 

i przeżyciem bogactwa treści, jaką za-
wierają. I powiedzmy sobie wyraźnie, że 
tylko pod tym warunkiem mogą pozostać 
w życiu dojrzałego człowieka. Czym jest 
modlitwa?

Modlitwa jest to wysiłek podjęty przez 
człowieka, celem nawiązania kontaktu 
z Żywym Bogiem. ►2

W trosce o g³êbsz¹ wiarê (20):

Modlitwa i pacierz
Na wstêpie kolejnego rozważania o podstawach naszej wiary postawmy pytanie, czy klepanie 
paciorków to modlitwa i czy Panu Bogu chodzi o to, byœmy dobrze i wiernie recytowali znane 
teksty modlitw?

¯YÆ WIAR¥
Redakcja i wydawca

Parafia Œw. Jakuba i Krzysztofa.
51-310 Wroc³aw, ul. Krzywoustego 291

tel. 071 345 78 13 (kancelaria)
www.psiepole.archidiecezja.wroc.pl

„Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel...”

Owocnych refleksji nad faktem, że Bóg stał się człowiekiem,
i odtąd zawsze jest z nami. Jest z nami, 
gdy się cieszymy i płaczemy, gdy pracujemy 
i odpoczywamy, i nawet wtedy, gdy grzeszymy...
Pełnych pokoju świąt Bożego Narodzenia
i błogosławionego Nowego Roku!

życzy Drogim Parafianom
proboszcz ze współpracownikami

Stwórca 
wszechrzeczy 
przyszedł 
z miłości
– aby zamieszkać wśród ludzi – poucza 
nas Ojciec Święty Benedykt XVI.

W „Liście św. Pawła do Gala-
tów” (Gal 4, 4-6) czytamy: 
„Gdy nadeszła pełnia czasu, 

zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego 
z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, 
aby wykupił tych, którzy podlegali Pra-
wu, abyśmy mogli otrzymać przybrane 
synostwo. Na dowód tego, że jesteście 
synami, Bóg wysłał do serc naszych 
Ducha Syna swego, który woła: Abba, 
Ojcze!”.

Ten teks i cała liturgia Bożego Naro-
dzenia zaprasza nas, byśmy zbliżyli się 
do groty betlejemskiej, gdzie dokonało 
się odkupienie. Od wielu wieków ludzie 
oczekiwali Mesjasza, wyobrażając go 
sobie jako wielkiego przywódcę. Zba-
wiciel tymczasem urodził się „w ciszy 
i największym ubóstwie”. Potrzebna 
więc jest czujność i modlitwa, by nie 
dać się pogrążyć grzechowi i nadmier-
nym troskom, i móc przyjąć światło 
Chrystusa.

Czy ludzkość naszych czasów czeka 
jeszcze na Zbawiciela? – pytał Papież, 
zwracając uwagę, iż wielu ludzi uwa-
ża dziś Boga za obcego, sprawiając 
wrażenie, że Bóg nie jest im potrzebny 
i jest raczej przeszkodą w samoreali-
zacji. Mimo tych „pozornych skrótów 
do szczęścia”, mimo „sprzeczności, 
smutków i dramatów”, a może właśnie 
dzięki nim współcześni ludzie poszuku-
ją Zbawiciela, poszukują dróg odnowy, 
„czasem nieświadomie oczekują Jego 
przyjścia” – mówił Papież. Zadaniem 
chrześcijan jest szerzenie świadec-
twem swego życia prawdy o Bożym 
Narodzeniu, o Jezusie, który przycho-
dzi, by ofiarować wszystkim radość 
i pokój, które „jako jedyne mogą wypeł-
nić oczekiwania ludzkiego serca”.Z uroczystości św. Mikołaja w świetlicy parafialnej.

Nasza światynia w swej okazałości.

PISMO PARAFII ŒW. JAKUBA I KRZYSZTOFA WE WROC£AWIU   grudzień 2007 nr 4  (58)PISMO PARAFII ŒW. JAKUBA I KRZYSZTOFA WE WROC£AWIU grudzień 2007 nr 4 (58)

W CZWARTYM KWARTALE 2007 R.

PRZEZ CHRZEST ZOSTALI WŁĄCZENI

DO KOŚCIOŁA:

Amelia KACZOREK, c. Roberta i Danuty

Mateusz CZYŻ, s. Marcina i Joanny

Monika PIEKARSKA, c. Piotra i Krystyny

Jakub SZYMCZYNA, s. Pawła i Agnieszki

Anna BERGER, c. Pawła i Beaty

Aleksandra WIRA, c. Tomasza i Joanny

Weronika KUCHARSKA, Artura i Moniki

Dawid KOSIOR, s. Damiana i Marzeny

Grzegorz PRUS, s. Arnolda i Marty

Martyna SIEWIERA, c. Sławomira i Żanety

Oskar MRÓZ, s. Władysława i Honoraty

Bartosz JANCZYN, s. Marcina i Agnieszki

Oliwier WYKA, s. Piotra i Kamili

Nikola ŚWITOŃ, c. Błażeja i Magdaleny

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA zawarli:

Dorota WÓJCIK i Mariusz

SZOKALSKI

oraz poza naszą parafią zawarli małżeństwo:

Karolina MUSIAŁ i Krzysztof NAJDA

Sylwia STOPYRA i Miłosz JAKÓBCZAK

Susan DARWISH i Krzysztof MIROCHA

Anna CHODAK i Tomasz PIETRZAK

Barbara TUŁAZA i Michał GRZESIAK

Anna MARCINKIEWICZ i Krzysztof PISULA

Kamila BRUSKA i Sebastian KRZYSZTOFIK

ZMARLI W CHRYSTUSIE PANU:

Julia BEDNARZ (1987 Mieczków;

8.10.br.)

Janina KŁACZYŃSKA (1944 Golędzin;

17.10.br.)

Edward SAŁATA (1931 Niemojki; 19.10.br.)

Irena DUFRAT (1937 Gaszyn; 24.10.br.)

Irena KOCHAN (1050 Wrocław; 6.11.br.)

Zofia REGULA (1034 Wodzisław; 2.11.br.)

Władysław JAWORSKI (1940 Omelianka;

12.11.br.)

Maria KOLIŃSKA (1922 Halicz; 15.11.br.)

Marian KUSIAK (1953 Wrocław; 25.11.br.)

Maria SETECKA (1932 Mianowice;

028.11.br.)

Zofia ROZUMIENKO (1919 Polichno;

6.12.br.)

Zygmunt ŁUCZAK (1935 Rzetnia; 11.12.br.)

Henryk ŁAKOMSKI

¯YÆ WIAR¥
Redakcja i wydawca

Parafia Œw. Jakuba i Krzysztofa.
j y

51-310 Wroc³aw, ul. Krzywoustego 291
tel. 071 345 78 13 (kancelaria)

www.psiepole.archidiecezja.wroc.pl

Z ¯Y CIA PA RA FII  Z ¯Y CIA PA RA FII  Z ¯Y CIA PA RA FII  Z ¯Y CIA PA RA FII



Każdy z Apostołów 
wraz z wezwaniem: 
„Pójdź za Mną” (Mt 

4,19), został jednocześnie 
zaproszony do szkoły mo-
dlitwy prowadzonej przez 
samego Jezusa. Mogli 
uczyć się modlitwy u boku 
Mistrza, towarzysząc Mu 
na co dzień i będąc świad-
kami Jego modlitwy. Jed-
nak to im nie wystarczało 
i dlatego prosili Go: „Na-
ucz nas modlić się” (Łk 
11,1). Otrzymali wówczas modlitwę „Oj-
cze nasz” (Łk 11,2-4), w której zawarte 
jest to, co istotne w chrześcijaństwie–zw-
racać się jak dziecko do Boga Ojca, Ab-
ba-Tatusiu.

Święty Paweł mówi: „Nieustannie się 
módlcie!” (2 Tes 5,17). Czy jednak współ-
czesny człowiek ma czas na nieustanną 
modlitwę? Czy chce się uczyć dobrej mo-
dlitwy? A przecież modlitwa może być nie-

zwykle pomocna w wielu 
życiowych sytuacjach, nie 
tylko tragicznych (śmierć, 
ciężka choroba, uzależ-
nienia), ale i radosnych. 
Przez modlitwę bowiem 
człowiek zbliża się do 
Stwórcy.

O modlitwie wielokrot-
nie mówi Biblia.

Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego również poświę-
ca jej jeden z rozdziałów.

Istnieje także wiele 
stron internetowych poświęconych modli-
twie, jak chociażby:

Katechizm dla niewierzących, Modli-
twa.

Pełnia modlitwy–rozważania ojca Jacka 
Woronieckiego OP.

Przewodnik teologiczny–zagadnienia 
dotyczące modlitwy.

Rozważania dotyczące modlitwy.
Czy już jesteśmy w "szkole modlitwy"?

►1  Wcale to nie musi być powtarzanie 
znanych formułek, wręcz przeciwnie, praw-
dziwa modlitwa jest czynem serca a nie 
tylko warg. Wargi uczestniczą w modlitwie 
jedynie wtedy, gdy wyrażają na zewnątrz 
to, co mówi serce. Jeśli słowa modlitwy 
szepcą tylko wargi, a serce jest zajęte 
czym innym, człowiek się nie modli.

Zasadniczo dwa elementy decydują 
o modlitwie. Pierwszym jest świadomość 
obecności Boga, który mnie kocha i cały 
jest nastawiony na spotkanie ze mną. 
Stoję przed Bogiem Żywym. Nie muszę 
krzyczeć, bo On słyszy każde uderzenie 
mego serca, każde moje westchnienie; 
nie muszę wiele mówić, bo On doskonalej 
ode mnie zna wszystko – tak z przeszło-
ści, z chwili obecnej jak i z przyszłości; 
nie muszę nic tłumaczyć bo dla Niego 
wszystko jest jawne. Wobec takiego ko-
chającego Ojca staję zawsze w całej mo-
jej prawdzie, z przeszywającą do szpiku 
kości świadomością Jego wszechwiedzy, 
wszechmocy, nieskończonego miłosier-
dzia. Można powiedzieć, że już samo to 
spotkanie z Bogiem Żywym, dokonujące 
się w głębi serca, jest modlitwą. Z punktu 
widzenia praktycznego bardzo pomaga 
do tego przeżycia chwila ciszy, połączona 
z refleksją nad pytaniem: przed Kim sto-
ję? albo spokojny, wzbudzony sercem akt 
wiary czy miłości.

Drugim bardzo istotnym elementem 
modlitwy jest jasne określenie, z czym 
i po co przychodzę dziś do Boga. Inny-
mi słowy, świadomość celu mojego kon-
kretnego spotkania z Bogiem. Inny jest 
cel modlitwy porannej, a inny wieczornej, 
inny modlitwy przed spowiedzią, a inny 
przy trumnie kogoś bliskiego. Zawsze 
staję przed Bo giem z ściśle określoną 
sprawą. Moje spotkanie z Nim ma spre-
cyzowany cel. 

Nie zawsze to musi być prośba, prze-
proszenie czy dziękczynienie. Może to 
być wspólne z Nim przeżywanie radości, 
smutku, samotności, a czasem wspólne 
bez słów, odpoczywanie. Ważna jednak 
jest świadomość tego celu.

Wielu ludzi klękając do pacierza wcale 
nie zamierza spotkać się z Bogiem lecz 
jedynie odrecytować kilka formułek. Oni 
mówią pacierz, ale się nie modlą. Gdy 
uczymy swoje dzieci modlitwy nie należy 
mówić o pacierzu, ale o codziennym spo-
tkaniu z Bogiem;

Żaden człowiek nie powinien klękać do 
modlitwy ani w domu, ani w kościele, za-
nim nie uświadomi sobie, że klęka przed 
Bogiem Żywym i zanim nie określi jasno, 
co chce temu Bogu dziś powiedzieć. Mo-
dlitwa może być krótka, może trwać 3-5 
minut, ale jeżeli te dwa elementy istnieją, 
zawsze będzie to MODLITWA.

W trosce o g³êbsz¹ wiarê (20):

Modlitwa i pacierz

10 wyników badań

Co jest najlepsze dla dziecka?
Wychowanie dziecka we wczesnym dzieciństwie wywiera decydujący wpływ na jego osobowość, późniejsze zachowanie i postępy 
w nauce szkolnej. Można nawet powiedzieć, że w pewnym sensie determinuje przyszłość dziecka. Publikujemy wyniki badań ogło-
szone przez amerykańską Heritage Foundation, która zestawia i analizuje osiągnięcia nauk społecznych dotyczące rodziny, praktyk 
religijnych oraz kondycji społeczeństwa.

Wieczór 
wigilijny

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutna
cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
od bardzo wielu wieków
pod dachem tkiliwej kolędy
Bóg się rodzi w człowieku.

Ciekawostki 
kolędowe

Nazwa JASEŁKA pochodzi od sta- 
ropolskiego słowa „jasło”–oznaczającego 
żłobek.

Ruchome figury jasełkowe pojawiły  
się w XVIII wieku.

Z czasem kolędnicy sami się prze- 
bierali za postaci ze stajenki i tak np. stu-
denci, bakałarze i klerycy zaczynali cho-
dzić po domach już od 25 listopada.

Po zakończeniu wizyty kolędowej,  
gdy czcigodny kapłan opuszczał miesz-
kanie–panował taki zwyczaj że, która pan-
na pierwsza siądzie na miejscu księdza, 
to pierwsza wyjdzie za mąż.

Popularny zwyczaj chodzenia  
z gwiazdą pojawił się dopiero na począt-
ku XIX wieku.

Św. Franciszek na trzy lata przed  
śmiercią myślał o tym jak odświeżyć pa-
mięć urodzin Dzieciątka Jezus i tak je od-
prawić z największą uroczystością, aby 
wzbudzić nabożnego ducha w powiecie 
Greccio, na co otrzymał pozwolenie od 
Ojca Świętego. Tak w 1223 roku stał się 
inicjatorem „ŻYWEGO ŻŁÓB-
KA”.

Teatr jasełkowy naj- 
większą popularność zdo-
był we Włoszech, Francji, 
Hiszpanii, Niemczech 
i Anglii.

Do Polski jaseł- 
ka przybyły razem 
z franciszkanami 
w XIII wieku.

„Wiara oparta na przekazie 
ewangelicznym mówi nam, że Bóg stał 
się człowiekiem, czyli wszedł w histo-
rię ludzką, nie po to, aby się jej prze-
ciwstawić, ale raczej aby ją oświecić, 
ukierunkować, zbawić, odkupując każ-
dą poszczególną duszę. Taki jest sens 
Wcielenia Słowa, taki jest prawdziwy 
sens Bożego Narodzenia, święta praw-
dziwej radości i prawdziwej nadziei” 
(Jan Paweł II).

Gdy rozbłysną światła choinek 
i usłyszymy kolędy przedwcześnie 
śpiewane, nie dajmy się wciągnąć zbyt 
mocno w magię świątecznych przygo-
towań, w gorączkę przedświątecznych 
zakupów. To nie one są najważniejsze. 
Pamiętajmy, że właśnie te święta ofia-
rowują pod choinkę każdemu z nas 
inny, znacznie cenniejszy prezent. Pre-
zent nie z ziemskiego, lecz z Bożego 
nadania: twarz Chrystusa, którą spo-
tkać możemy w przechodzącym obok 
człowieku.

Nasz misjonarz o. Krzysztof wśród swoich parafian w Brazylii.

Zaproszeni do szkoły modlitwy

1. Wpływ modelu rodziny na zachowanie 
dziecka

Dzieci urodzone w rodzinach, w któ-
rych rodziców łączy węzeł małżeński są 
grzeczniejsze niż dzieci urodzone przez 
samotne mamy lub mamy mieszkające 
z partnerem bez ślubu. Nie zaobserwowa-
no przy tym różnicy między zachowaniem 
dzieci kobiet samotnych oraz dzieci mam 
mieszkających z partnerem bez ślubu.
2. Wpływ stymulacji poznawczej na zachowa-
nie dziecka

Dzieci wychowane w domach, w któ-
rych doświadczyły bogatej stymulacji po-
znawczej są rzadziej nadpobudliwe oraz 
rzadziej przejawiają zachowania antyspo-
łeczne. Z kolei obniżona stymulacja po-
znawcza, której głównymi wyznacznikami 
były: niski stopień osobistego zaangażo-
wania mamy w wychowanie dziecka oraz 
nieobecność materiałów edukacyjnych, 
wpływają w przyszłości na podwyższoną 
nadpobudliwość i rozwój zachowań anty-
społecznych.
3. Wpływ więzi z mamą na zachowanie dziecka

Dzieci trzyletnie, które łączą słabe więzi 
z mamą częściej sprawiają w przyszłości 
trudności wychowawcze. Nieodpowied-
nie zachowanie dziewczynek i chłopców 
jest w tym przypadku bardziej skierowane 
„do wewnątrz” (np. izolacja od otoczenia), 
a gdy chodzi o chłopców, to również „na 
zewnątrz” (np. agresja, nieposłuszeństwo, 
konfliktowość).

4. Wpływ obecności mamy w domu na rozwój 
dziecka

Dzieci, które w wieku przedszkolnym 
otrzymują bardziej troskliwą opiekę ze 
strony mamy, będąc uczniami pierwszej 
klasy, osiągają lepsze wyniki w nauce 
i są bardziej uspołecznione. Matczyna 
opieka oraz bliskie relacje z dzieckiem 
od okresu jego niemowlęctwa do wieku 
przedszkolnego okazują się najsilniej-
szym i niepodważalnym wskaźnikiem 
dobrego rozwoju społecznego dziecka, 
a także jego zachowania w okresie dzie-
ciństwa.
5. Wpływ religijności w rodzinie na zachowa-
nie dziecka

Dzieci, które doświadczają w domu 
konfliktów rodzinnych, częściej angażują 
się w zachowania destrukcyjne.
6. Wpływ religijności rodziców na poziom 
samokontroli dziecka

Dzieci w wieku p rzed-
szkolnym oraz 
pierwszoklasiści, 
których rodzice 
chodzą do kościo-
ła, mają wyższy po-
ziom samokontroli.
7. Wpływ praktyk religij-
nych rodziców na samopoczucie 
dziecka

Dzieci w wieku przed-
szkolnym i pierwszoklasi-
ści, których rodzice chodzą 

do kościoła, rzadziej doświadczą uczucia 
niepokoju, samotności, niskiego poczucia 
własnej wartości oraz smutku.
8. Wpływ pracy zawodowej mamy na rozwój 
poznawczy dziecka

Praca zawodowa mamy w pierwszym 
roku po urodzeniu dziecka wiąże się z jego 
niższym poziomem poznawczym od trze-
ciego do ósmego roku życia. Im dłuższe 
są godziny pracy mamy, tym niższy po-
ziom rozwoju poznawczego dziecka.
9. Wpływ przebywania dziecka w ośrodku 
opieki dziennej na jego zachowanie

Dzieci, które we wczesnym dzieciń-
stwie przebywają długo w ośrodku opieki 
dziennej (np. w żłobku lub przedszkolu) 
częściej sprawiają problemy wychowaw-
cze, ujawniające się podczas całej szkoły 
podstawowej.

10. Wpływ bodźców stymulujących po-
znawczo na wyniki w nauce

Dzieci pięcioletnie przebywa-
jące w ośrodku opieki dziennej, 
które otrzymały troskliwą i stymu-
lującą poznawczo opiekę w rodzi-

nie w ciągu pierwszych trzech lat 
życia, posiadają lepsze zdolności 
poznawcze m.in.: odczytywanie 

liter, rozpoznawanie wyrazów, 
umiejętność rozwiązywania pro-
blemów, zdolności językowe 
i pamięć krótkotrwałą.

(z: „Głos dla Życia”, 2007/5)




