MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II ZA RODZINY

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w
niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i
Życiem:
Spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z
Niewiasty przez Ducha Świętego, stawała się
prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz
to nowych pokoleń;
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki
małżonków ku dobru ich własnych rodzin i
wszystkich rodzin na świecie
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w
rodzinach
mocne
oparcie
dla
swego
człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i
miłości;
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu
Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich
słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą
nasze rodziny;
Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za
pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby
Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł
owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i
poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą,
Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.
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KOCHAĆ RODZINĘ, to znaczy umieć cenić jej
wartości i możliwości i zawsze je popierać.
Kochać rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa
i zło, które jej zagraża, aby móc je pokonać.
Kochać rodzinę, to znaczy przyczyniać się do
tworzenia
środowiska
sprzyjającego
jej
rozwojowi.
Zaś szczególną formą miłości wobec dzisiejszej
rodziny
chrześcijańskiej,
kuszonej
często
zniechęceniem,
dręczonej
rosnącymi
trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do
siebie samej, do własnego bogactwa natury
i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez
Boga. „Trzeba, aby rodziny naszych czasów
powstały! Trzeba, aby szły za Chrystusem!”(FC
86).
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STUDIUM pragnie odpowiedzieć na wezwanie
Ojca Świętego Franciszka:
 jak troszczyć się dziś o wspieranie
małżonków,
 jak im pomagać w przezwyciężeniu stojących
przed nimi zagrożeń,
 jak towarzyszyć im w ich roli wychowawczej,
 jak
utwierdzać
stabilność
jedności
małżeńskiej (por. AL 52)

zaangażować
w duszpasterstwo
i towarzyszenie małżonkom.

rodzin
V.

Zajęcia w studium będą odbywały się raz w
miesiącu w środy i czwartki, obejmując w
module podstawowym 120 godzin.




Warunki rekrutacji i terminy zajęć na stronie
www.isnarakm.pl



Formy towarzyszenia małżeństwom wsparcie, formacja
Diagnoza problemów małżeńskich
Różne formy pomocy małżonkom w
sytuacjach kryzysowych
Wybrane
propozycje
programów
formacyjno-duszpasterskich dla małżeństw

Program studium, łączy elementy formacyjne,
studyjne oraz warsztatowe i będzie obejmował
m.in. następujące obszary tematyczne:
I.

Współczesne konteksty towarzyszenia
małżonkom
 Znaki czasu w świecie a misja Kościoła
 Aktualna sytuacja małżeństwa i rodziny zasadnicze wyzwania

W poszukiwaniu odpowiedzi będziemy
korzystać
z doświadczeń
współczesnych
apostołów rodziny w Kościele, rozpoznając
obecne znaki czasu.
Ufamy, że także w tym zadaniu towarzyszyć
nam będzie wielki Przyjaciel i Patron Rodzin św.
Jan Paweł II.
Zapraszamy do podjęcia i współtworzenia
studium, którego celem jest kształcenie
umiejętności w towarzyszeniu małżeństwom w
oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z nauk
o rodzinie.
Studium adresowane jest do osób duchownych
już
zaangażowanych
lub pragnących
się

II. Towarzyszenie małżonkom w odkrywaniu
Bożego zamysłu o małżeństwie i rodzinie
 Powołanie do miłości
 Teologia ciała
 Sakramentalność
III. Towarzyszenie małżonkom w realizacji
ich zadań:
 w zakresie budowania jedności małżeńskiej
 w zakresie realizacji zadań prokreacyjnych
 w zakresie zadań wychowawczych
IV. Towarzyszenie małżonkom w życiu
wiarą i w rozwoju duchowym
 Duchowość życia małżeńskiego
 Umiejętność rozeznawania duchowego
 Rozeznawanie odpowiedzialności moralnej
w sytuacjach nieprawidłowych
 Posługa sakramentalna i kierownictwo
duchowe

NA ZAKOŃCZNIE
UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:
Świadectwo ukończenia Studium
wystawione przez Instytut Studiów
nad Rodziną im. Abpa Kazimierza
Majdańskiego i Krajowy Ośrodek
Duszpasterstwa Rodzin

