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62 Dzień Dziecka – moje prawa 
i obowiązki

Każdy ma w rodzinie pewne prawa, 
które dają poczucie swobody i nie-
zależności. Przysługują one z faktu 

przynależności do rodziny. Ale ro-
dzina nie jest jedyną  społecznością, 
w której dzieciom przysługują okre-

ślone prawa. Taką społecznością jest 
także państwo. W naszym kraju od 
1991 r. obowiązuje Konwencja o pra-
wach dziecka znana jako Karta Praw 
Dziecka. Została ona ogłoszona przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych w 1989 r. Jest to 
efekt długoletniej pracy krajów należą-
cych do tej organizacji. Okazją do przy-
pominania o prawach dziecka w wielu 
krajach, w tym także w Polsce, są ob-
chody Dnia Dziecka. 

O tym, jak ważne są dzieci, mówił Pan Jezus do swoich apostołów.

Pan Jezus kochał dzie-
ci, błogosławił je i sta-
wiał dorosłym za wzór. 
„Oczywiście nie znaczy 
to, że ludzie dorośli mie-
liby na nowo stać się 
dziećmi, ale że ich serca 
powinny być czyste, do-
bre i ufne, że powinny 
być pełne miłości jak ser-
ca dzieci” (Jan Paweł II).

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabra-
niali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo 
Boże (…)”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

(Mk 10,13-16)

Pan Jezus błogosławi dzieci
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Dziecko, jak każda osoba ludzka, posia-
da swoją godność, którą należy szanować. 
Z czego wypływa ta godność? Z faktu, że 
dziecko jest stworzone na obraz i podo-
bieństwo Boga. Jego godność, nie zależy 
od pochodzenia społecznego, przynależ-
ności rasowej czy ilości posiadanych pie-
niędzy.

Z godności dziecka jako osoby wyni-
kają prawa. Niektóre zostały wyszczegól-
nione w Konwencji o prawach dziecka: 

• Prawo do równego traktowania. 
Wszystkie dzieci mają takie same prawa, 
bez względu na płeć, kolor skóry, język, 
religię itp.

• Prawo do własnej tożsamości. 
 Dziecko ma prawo do imienia, nazwi-
ska, znajomości swego pochodzenia.

• Prawo do wolności religii i własnych przekonań. Dziecko ma prawo 
do własnego zdania, kierowania się swoim sumieniem i wyznawania religii.

• Prawo do posiadania własnej rodziny. Dziecko ma prawo do przeby-
wania z własnymi rodzicami.

• Prawo do nauki. Dziecko ma prawo się uczyć.
• Prawo do odpowiedniego standardu życia. Dziecko ma prawo do 

tego, aby mieć dom, w którym będzie się mogło właściwie rozwijać.
Jednym z praw zapisanych w Konwencji jest również prawo do znajo-

mości swych praw. Praw dziecka jest więcej. Pełny tekst Konwencji można 
znaleźć w Internecie na stronie Rzecznika Praw Dziecka.

Wszystkie prawa wiążą się z obowiązkami. Wynika to z faktu, że jeśli 
ja mam do czegoś prawo, to inni mają obowiązek go przestrzegać. Z kolei 
oni także mają takie samo prawo, którego ja muszę przestrzegać. Jeśli ja 

odkryć tajemnice
Każde dziecko jako osoba ma 
swoją godność. Ma też prawa 
i obowiązki w rodzinie, pań
stwie i Kościele.

Z Konwencji  
o prawach dziecka

Każde dziecko ma prawo:
• do równego traktowania, 
•  do własnej tożsamości,
•  do wolności religii i własnych 

przekonań,

•  do posiadania własnej rodziny, 
•  do nauki,

•  do odpowiedniego standardu 
życia,

•  do znajomości swych praw.



202

mam prawo do szacunku, inni mają obowiązek mnie szanować. Ponieważ 
inni mają takie samo prawo, moim obowiązkiem jest odnosić się do nich 
z szacunkiem.

Zastanów się
– Czy szanujesz prawa i poglądy innych osób? 
– Jak często dziękujesz Panu Bogu za swoje życie?
– Co robisz, by wyrosnąć na mądrego i dobrego człowieka?
– Jak możesz pomóc dzieciom, które są w trudnej sytuacji?
–  Jaką modlitwę możesz odmówić w intencji dzieci, których prawa 

nie są przestrzegane?

Zapamiętaj
„Dziecko jest stworzeniem Bożym i darem Boga” (Youcat, p. 418). 
Stąd wypływa jego godność. Nie zależy ona od tego, czy przyszło 
na świat w rodzinie robotniczej, czy inteligenckiej, czy jest rasy 
białej, czy żółtej, czy jego rodzina jest bogata, czy też nie. Kościół 
naucza, że każde dziecko ma „prawo do szacunku jako osoba od 
chwili poczęcia” (Donum vitae, 8). Oznacza to, że wszyscy powin-
ni szanować dziecko jeszcze przed narodzinami. Nawet jeśli ktoś 
nie respektuje godności dziecka, nie jest w stanie mu jej odebrać.

Zadanie 
1.  Zastanów się, kiedy prawa dzieci nie są respektowanie, i napisz 

odezwę do Rzecznika Praw Dziecka o jak najszybszą pomoc.
2.  Napisz, jak rozumiesz słowa: „Dziecko jest chodzącym cudem, 

jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym” (P. Bosmans).
3.  Pomódl się wieczorem, by każde dziecko mogło się szczęśliwie 

rozwijać w atmosferze miłości i szacunku oraz by miało warun-
ki do godnego życia. 

Czy wiesz, że...
Rodzinne świętowanie Dnia 
Dziecka może być czasem po
głębiania więzi rodzinnych, 
np. przez rozmowy z bliskimi. 



Sprawdź swoją wiedzę
1. W historii zbawienia Bóg:

 a) opowiada o dziejach ludzkości,

 b) naucza o pochodzeniu człowieka,

 c)  przez wydarzenia w dziejach świata 
prowadzi nas do zbawienia.

2.  Najważniejsze wydarzenia w historii 
zbawienia to:

 a)  życie, śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa,

 b) potop,

 c)  wędrówka Izraelitów przez pustynię.

3.  Wydarzenia, wokół których skupia się 
rok liturgiczny, to:

 a) chrzest Jezusa i kuszenie na pustyni,

 b)  narodziny i zmartwychwstanie 
Jezusa,

 c)  uzdrowienie paralityka i rozmnożenie 
chleba.

4.  Cykl czytań niedzielnych oznaczamy 
literami:

 a) L, M, N,   b) X, Y, Z,   c) A, B, C.

5.  Ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” 
w różańcu:

 a) Leon XIII, b) Alan z la Roche, c) Pius V.

6.  W modlitwie różańcowej:

 a)  składamy swoje potrzeby na ręce 
Matki Bożej, 

 b)  prosimy Boga za wstawiennictwem 
św. Piotra,

 c)  powtarzamy wiele razy: „Baranku 
Boży…”.

7.  Szacunek dla ciał zmarłych wynika:

 a) ze strachu przed śmiercią,

 b) ze zwyczaju,

 c)  z wiary w zmartwychwstanie 
naszego ciała.

8.  Podczas wypominek:

 a) wypominamy komuś krzywdy,

 b)  kapłan wymienia imiona zmarłych 
i modli się w ich intencji,

 c)  przypominamy sobie przeszłe 
wydarzenia.

9.  Znakami, które pomogły dotrzeć 
mędrcom do Jezusa, były:

 a) gwiazda i proroctwo,

 b) znaki drogowe,

 c) znaki umieszczone na mapie.

10. Dary mędrców wskazują, że Jezus jest:

 a) Królem, Bogiem i człowiekiem,

 b) Dobrym Pasterzem,

 c) lekarzem dusz.

11.  Modlitwa o Boże błogosławieństwo 
jest:

 a) wynagrodzeniem za grzechy,

 b)  przepraszaniem za uleganie 
pokusom,

 c) powierzaniem się Jego opiece.

12. Maryja jest dla nas ważna, ponieważ:

 a) wiele kościołów nosi Jej imię,

 b) jest na wielu obrazach,

 c) jako Matka opiekowała się Bogiem.

13. „Szczęść Boże” oznacza:

 a) „Niech Bóg ci sprzyja”,

 b) „Niech Bóg cię prowadzi”,

 c) „Niech Bóg da ci szczęście”.

14. Godność dziecka wypływa z faktu, że:

 a)  jest stworzone na obraz 
i podobieństwo Boga,

 b) przyszło na świat w bogatej rodzinie,

 c)  może stać się pożyteczne dla 
państwa.




