
W tym roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, którego 
można nazwać „papieżem relacji”. Ten charakterystyczny rys sylwetki 
Papieża Polaka był widoczny już w jego kapłańskiej posłudze (środowisko 
nazywało go „Wujkiem”), a później w czasie dwudziestu siedmiu lat trwania 
jego pontyfikatu. Dialog ekumeniczny i międzyreligijny, prośba o przeba-
czenie skierowana, do tych, którzy cierpieli z winy synów i córek Kościoła, 
spotkania z uczonymi, reprezentującymi różne kierunki myślenia, to tylko 
niektóre z działań św. Jana Pawła II, świadczących o stylu, w jakim realizował 
swój pontyfikat. Sam Ojciec Święty był mistrzem w nawiązywaniu relacji.  

„Budujmy więzi” to hasło tegorocznego, X Tygodnia Wychowania w naszej 
Ojczyźnie. Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. 
Przeżywanie wiary polega na rozwijaniu relacji z Bogiem. Relacje małżeńskie 
i relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla 
procesu wychowania, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Proces ten 
opiera się też na relacjach w rodzeństwie, na więziach łączących członków 
rodziny oraz na relacjach z nauczycielami i wychowawcami. Zaburzenie 
którejś z tych relacji wpływa w bardzo niekorzystny sposób na dojrzałość 
wychowanka, a negatywne skutki takich braków mogą towarzyszyć 
człowiekowi nawet do końca życia. Wszelkie działania terapeutyczne 
i kierownictwo duchowe również opierają się na relacjach. Stąd tak ważna 
jest troska o budzenie świadomości znaczenia relacji w naszym życiu. 
Nieocenione znaczenie ma również pomoc w kształtowaniu dojrzałych, 
głębokich więzi. Potrzeby te stały się szczególnie wyraźne wobec wyzwań, 
jakie postawiła przed nami sytuacja pandemii, której wpływ na nasze życie 
wciąż odczuwamy. 
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Problematyka budowania wzajemnych relacji będzie przedmiotem 
refleksji, którą podejmować będziemy w naszej Ojczyźnie w dniach 
od 13 do 19 września 2020 roku. 

X Tydzień Wychowania poprzedzi List Pasterski Episkopatu Polski 
na niedzielę, 6 września 2020 r. 

Pomoce do zastosowania w ramach Tygodnia Wychowania, w związku 
z sytuacją epidemiczną, w tym roku zostają przekazane diecezjom w formie 
elektronicznej. Proponujemy rozważania oparte na czytaniach mszalnych 
i teksty modlitwy wiernych na kolejne dni tygodnia, scenariusze katechez dla 
trzech grup wiekowych oraz tekst konferencji dla rodziców, katechetów 
i nauczycieli.  Materiały opracował zespół katechetów i duszpasterzy pod 
kierunkiem ks. Marka Studenskiego.
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