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.

MANIFEST TROSKI O RODZINĘ
św. Jana Pawła II - Patrona Rodzin
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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I POLONIJNA RADA RODZINY
zapraszają na

SZKOLENIE
LIDERÓW POLONIJNYCH W ZAKRESIE
DORADZTWA RODZINNEGO
POMAGAM SOBIE-POMAGAM INNYM
pod patronatem

DELEGATA KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI DS.
DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI
POLSKIEJ

Wpatrując się we wzór Świętej Rodziny, która
doświadczyła trudnej konieczności opuszczenia
własnej ojczyzny, wierzymy, że przez to
wydarzenie stała się Ona również żywym
przykładem
i wsparciem
dla
wszystkich
migrantów w każdym czasie i miejscu.

Program szkolenia łączy elementy formacyjne,
studyjne oraz warsztatowe i obejmuje m.in.
następujące obszary tematyczne:
1.

Współczesne konteksty towarzyszenia
małżonkom
 Aktualna sytuacja małżeństwa i rodziny
 Formy towarzyszenia rodzinie

2. Towarzyszenie małżonkom w odkrywaniu
Bożego zamysłu o małżeństwie i rodzinie
 Personalistyczne podstawy miłości
małżeńskiej
 Sakramentalność małżeństwa
W tym duchu wychodząc naprzeciw trosce
Duszpasterstwa Rodzin Polskich Emigrantów Instytut Studiów nad Rodziną AKM
i Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP
ds. Emigracji Polskiej zapraszają do udziału
w SZKOLENIU
z zakresu
doradztwa
rodzinnego „Pomagam sobie – pomagam
innym”. Celem Szkolenia jest kształcenie
praktycznych umiejętności w towarzyszeniu
małżeństwom w oparciu o interdyscyplinarną
wiedzę z nauk o rodzinie.
Szkolenie adresowane jest do osób już zaangażowanych lub pragnących się zaangażować
w duszpasterstwo rodzin i towarzyszenie małżonkom.
Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu w
weekend, obejmując w module podstawowym
120 godzin.
Warunki rekrutacji i terminy zajęć na stronie
www.isnarakm.pl

3. Towarzyszenie małżonkom w zakresie
umacniania
relacji
małżeńskich
i budowania jedności
 Kryteria dojrzałości osobowościowej
warunkującej jakość relacji małżeńskiej
 Etapy rozwoju miłości
 Zadanie budowania jedności w różnych
sferach życia małżeńskiego (duchowej,
interpersonalnej, intelektualnej
emocjonalnej, seksualnej)
 Dialog małżeński
4. Towarzyszenie małżonkom w zakresie
realizacji zadań prokreacyjnych
 Specyfika ludzkiej płodności
 Postawy wobec płodności
 Istota i kryteria odpowiedzialnego
rodzicielstwa
 Praktyczne umiejętności w zakresie
metod rozpoznawania płodności
 Problem niepłodności oraz sposoby
pomocy małżonkom w tym zakresie



Wsparcie rodziny z doświadczeniem
utraty i choroby dziecka

5. Pomoc małżonkom w sytuacjach trudnych i
kryzysowych
 Elementy pomocy psychologicznej
i terapeutycznej
 Różne formy pomocy małżonkom
 Model 5 kroków wg ks. prof. Władysława
Szewczyka
 Wsparcie w problemach i kryzysach
małżeńskich
 Wsparcie w sytuacjach
okołorozwodowych
 Wsparcie rodziny z doświadczeniem
opieki senioralnej

NA ZAKOŃCZENIE
UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:
- Świadectwo ukończenia Szkolenia z
zakresu Doradztwa Rodzinnego
wystawione przez Instytut Studiów
nad Rodziną AKM, i Delegata
Konferencji Episkopatu Polski ds.
Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
- Dyplom nauczyciela Naturalnego
Planowania Rodziny wystawiony
przez Instytut NPR wg metody Prof. J.
Rötzera.

