Parafia Rzymskokatolicka pw. �w. Micha�a Archanio�a w Starejwsi
X Tydzie�Wychowania
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<p> </p><p> </p><h2 class="title">X Tydzie�Wychowania – 13-19 wrze�nia pod has�em “Budujmy
wi�i”</h2><h4><br /></h4><h3 align="left">„Budujmy wi�i” – to has�o tegorocznego X Tygodnia Wychowania,
który potrwa od 13 do 19 wrze�nia. Inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego KEP ma by� wyrazem troski o
dobro m�odzie�y i dzieci oraz zwraca�uwag�na piln� potrzeb�wychowania jako pomocy w szukaniu
prawdy.</h3><p align="left">Potrzeba relacji nale�y do najwa�niejszych potrzeb cz�owieka. Prze�ywanie wiary
polega na rozwijaniu relacji z Bogiem. Relacje ma��e�kie i relacje pomi�zy matk�, ojcem a dzie�i maj�
fundamentalne znaczenie dla procesu wychowania, pocz�wszy od wczesnego dzieci�twa. Proces ten opiera si� te�
na relacjach w rodze�twie, na wi�iach ��cz�cych cz�onków rodziny oraz relacjach z nauczycielami i
wychowawcami. Zaburzenie której� z tych relacji wp�ywa w bardzo niekorzystny sposób na dojrza�o�
wychowanka, a negatywne skutki takich braków mog� towarzyszy�cz�owiekowi nawet do ko�a �ycia.</p><p
align="left">Wszelkie dzia�ania terapeutyczne i kierownictwo duchowe równie� opieraj� si�na relacjach. St�d tak
wa�na jest troska o budzenie �wiadomo�ci znaczenia relacji w �yciu. Nieocenione znaczenie ma równie� pomoc w
kszta�towaniu dojrza�ych, g��okich wi�i. Problematyka ta b�zie przedmiotem refleksji podejmowanej w ramach
X Tygodnia Wychowania w dniach od 13 do 19 wrze�nia br.</p><p align="left"> </p><p align="left">Tygodniowi
Wychowania towarzyszy te� co roku list pasterski Episkopatu Polski. </p><p align="left">Tydzie� Wychowania
obchodzony jest od 2011 r. Jest to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i
Rady Szkó� Katolickich. </p><p align="left">Tydzie�Wychowania jest obchodzony we wrze�niu ka�dego roku.
Strona Tygodnia Wychowania dzia�a przez ca�y rok, prezentuj�c materia�y przydatne w misji nauczycieli,
wychowawców, rodziców, katechetów i tych wszystkich, którym prawdziwy i pe�ny rozwój dzieci i m�odzie�y
le�y na sercu.</p><p align="left">Inicjatywa Tygodnia Wychowania zosta�a pomy�lana jako wyraz troski o dobro
m�odzie�y i dzieci, jako forma zwrócenia uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na piln� potrzeb� wychowania jako
pomoc w szukaniu prawdy, która powinna by�fundamentem wychowania.</p><p> </p><br /><p> </p><p><a
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