
narodzeniem Chrystusa, posiadł tę wiedzę? To Duch Święty, pod którego 
natchnieniem pisał, kieruje te słowa nie tylko do tych, którzy byli 
urodzeni przed Chrystusem, ale i do nas, do tych, którzy teraz i tutaj 
je słyszą. Naszym zadaniem jest wzrastać w Panu z miłością i pokorą, bez 
jakiegokolwiek wywyższania się nad innych. Jezus, znając nasze 
ograniczenia, stara się wytłumaczyć istotę Królestwa Bożego. I znowu 
w przypowieści daje nam wskazówki, jak mamy żyć, bowiem jak żyć 
będziemy, tak będziemy wzrastać w wierze, jak będziemy traktowali 
wiarę, tak będziemy odkrywali Królestwo Chrystusa i tak też będziemy 
oceniani przez Boga przy spotkaniu ostatecznym. 
Mamy żyć jak to ziarenko gorczycy, które „gdy się je wsiewa 
w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na Ziemi. 
Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza 
wielkie gałęzie, tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego 
cieniu” (Mk 4, 31–32). Nasza wiara to podatny grunt, na którym 
ma się dobrze rozwijać nasze życie, a równocześnie nasze 
życie to podatny grunt, na którym ma wzrastać nasza wiara. 
 

○ ○ ○ Z ŻYCIA RODZINY – ŚWIADECTWO ○ ○ ○ 
Państwo Irena i Maksymilian Byliccy wychowują sześć 
córek i dwóch synów. Maksymilian, z zawodu pianista, 
jest pracownikiem firmy Centertel, żona zajmuje się 
dziećmi i domem. W tej rodzinie, mimo różnych 
trudności, głęboki szacunek dla życia znalazł swój pełny 
wyraz. Irena Bylicka: „Człowiek nie wybiera czasu ani 
miejsca, w którym przychodzi mu żyć. Żyjemy tu i teraz i chcemy w pełni 
odpowiedzieć na nasze powołanie. Robimy po prostu to, do czego zostaliśmy 
wezwani. Troszcząc się o każde nasze dziecko przychodzące na Świat 
i otaczając je opieką, wypełniamy tylko swoje podstawowe rodzicielskie 
posłannictwo. Przecież wedle zamysłu Bożego małżeństwo jest skierowane 
ku rodzeniu i wychowywaniu potomstwa i w tym znajduje swoje spełnienie. 
Odpowiada nam model rodziny wielodzietnej. W naszej rodzinie 
przywiązujemy duże znaczenie do praktyk religijnych. Bardzo ważna jest 
wspólna modlitwa. Szczególnie pilnują jej młodsze dzieci, a nasza mała 
Oktawia klęczy cały czas bez względu na to, jak długo trwa modlitwa. 
Nie zawsze uda się, aby wszyscy byli w komplecie. Dotyczy to zwłaszcza 
męża, który pracując i zarabiając na życie, często jest nieobecny. Nasze dzieci 
spowiadają się raz lub dwa razy w miesiącu; starsze pomagają młodszym 
przygotowywać się do tego sakramentu. Co tydzień wszyscy, choć nie zawsze 
razem, uczestniczymy w Eucharystii. Czasami są pewne kłopoty z tak liczną 
grupą dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że rodzina winna tak przygotować dzieci 

do życia, aby każde wypełniło całkowicie swe zadanie, zgodnie z otrzymanym 
od Boga powołaniem. Chcemy je tak uformować, by w okresie dojrzewania 
i młodości nie zapomniały o prawdziwych wartościach. Zawsze wychowanie 
widziałam w kategoriach powołania. Ważna jest tu intuicja i zwyczajny 
zdrowy rozsądek rodziców. Wierzymy, że poradzimy sobie, że wartości ważne 
dla nas będziemy umieli tak przekazać naszym dzieciom, aby były ważne i dla 
nich. Z dziećmi trzeba rozmawiać i słuchać, słuchać, słuchać... Wiele radości 
i okazji do rozmowy ze wszystkimi stwarzają wspólne posiłki. To najmilsze 
chwile dla nas wszystkich. Nasze rodzicielskie doświadczenia wymieniamy 
z przyjaciółmi, z rodzicami kolegów i koleżanek. Korzystamy też z rad osób 
starszych, naszych babć i cioć. Chcemy wiedzieć, co się dzieje wokół 
naszych dzieci. Otaczamy je szacunkiem od pierwszych dni ich życia, 
nie łamiemy ich osobowości, nie wychowujemy na siłę. Staramy się, aby 
naszym dzieciom było dobrze z nami, i odwrotnie. Wiąże się z tym 
poczucie solidarności i wspólnoty wszystkich członków naszej rodziny. 
Taka postawa, nieraz wymagająca indywidualnego wysiłku, daje nam 
poczucie bezpieczeństwa. Wychowanie w naszej rodzinie w dużej mierze 
odbywa się przez przykład, a nie przez wykład. Jeśli rodzice postępują 
w poszczególnych sprawach właściwie, to jest bardzo prawdopodobne, że ich 
dzieci postępować będą też dobrze, że nie pójdą krętą drogą. Staramy się też 
każdemu dziecku poświęcać wiele czasu; nie po równo, gdyż wtedy 
nie byłoby to sprawiedliwe. Nie można przecież małemu dziecku poświęcać 
tyle samo czasu, ile dorastającej pannie. Ze zrozumiałych względów więcej 
czasu mogę ofiarować dzieciom, które nie chodzą jeszcze do szkoły. Starsze 
wymagają innej troski – musimy radzić im w trudnych sytuacjach, pomóc 
w odrobieniu lekcji, przepytać przed klasówką. Każde dziecko jest inne 
i każdemu pragniemy stworzyć warunki do jak najlepszego rozwoju. Dotyczy 
to również czasu wolnego. W domu, w którym jest razem dziesięć osób, czas 
wolny musi być dobrze zorganizowany. Lubię wakacyjne wyjazdy z dziećmi, 
kiedy możemy razem odpoczywać. Chcielibyśmy, aby wszyscy zrozumieli, 
że rodzina jest darem, którego nie można zmarnować. Trzeba każdy 
związek pielęgnować, a jeśli się naprawdę kocha, to nie jest to takie trudne. 
Umiejmy cieszyć się życiem i przyjmować je jako Dar Boży.” 
 

 
 
 
 
 
 
 

– Zapamiętaj synku, żeby być dobrym człowiekiem, 
trzeba być zawsze uczciwym i ostrożnym! 
– Tatusiu, a co to znaczy "uczciwym"? 
– Żebyś zawsze spełniał to, co obiecałeś. 
– A "ostrożnym"? 
– Żebyś nigdy niczego nie obiecywał. 


