Wywiad z Państwem

Elżbietą i Lechem Polakiewiczami

PROGRAM

Program Rodzinnego Święta Życia
22 marca 2009 r.

— Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005)

Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.

Temat: Media a budowanie Kultury Życia
godz. 15.00
Msza święta w katedrze pod przewodnictwem ks. dr Stanisława
Paszkowskiego – Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin

godz. 16.00
TARGI: jak można budować „kulturę życia” w rodzinie?
Prezentacja różnych propozycji budowania „kultury życia”
w rodzinie, m.in.:
- Akademia Wychowania: kultura wychowania
- Dialogi Małżeńskie: kultura „kłótni”

godz. 17.00
Film „Duśka” o Pani Profesor Wandzie Półtawskiej

godz. 18.15
Spotkanie z Panią reżyser Wandą Różycką-Zborowską

godz. 19.00
Ks. bp Andrzej Siemieniewski: wprowadzenie do panelu
„Media a budowanie Kultury Życia”

godz. 19.45
Spotkanie z pp. Elżbietą i Lechem Polakiewiczami
(animatorzy audycji dla małżonków i rodziców w Radiu Maryja)

godz. 20.45
Duchowa Adopcja: świadectwa i informacje
Prezentacja materiałów na temat duchowej adopcji

godz. 21.00
Apel Jasnogórski
Po apelu możliwość kontynuowania dyskusji i spotkań
Okładka - fotografia obrazu na desce (z cyklu Czysty Obraz w czasoprzestrzeni multimedialnej jako dobru
wspólnym) pt.: Św. Joanna Beretta Molla - Patronka Narzeczonych, Małżeństw i Strażniczka Życia Poczętego.
Obraz przedstawia również zmarłą rok po śmierci św. Joanny jej córkę - Marię Zytę, zwaną zdrobniale Marioliną.
Autor: Edwin Gulanowski. Kontakt: eikon@tlen.pl



Zaproszenie

Wandą Różycką-Zborowską

Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, plac Katedralny 1.

22 marca 2009, niedziela, godzina 17:00
Reżyser
filmów
dokumentalnych Wanda Różycka-Zborowska
otrzymała w styczniu 2007 r. w Poznaniu Ogólnopolską Nagrodę dla
Twórców “Pierścień Mędrców Betlejemskich”. Nagrodę wręczył biskup
Marek Jędraszewski.
Reżyser filmowy – absolwentka
reżyserii filmowo-telewizyjnej na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, scenarzysta, pedagog. Obecnie mieszka w Poznaniu.
Filmografia: film fabularny „Jemioła”, Sztuki teatralne: „Królowa
śniegu”, Filmy dokumentalne: „Kobieta z węgla”, „Ex voto”, „Kamień”,
„W stronę Słońca”, „Opowiadania na
czas przeprowadzki”, „Odtajnione powstanie”, „Pójdź za Mną. Testament
Jana Pawła II”, „Liczę na was”, „Duśka”. Prowadzi cykliczne pokazy filmów dokumentalnych z udziałem ich
twórców z cyklu „Kino Duchowe”.
“Jej twórczość z uporem i konsekwencją pokazuje prawdę i pomaga
ludziom poznać lepszą stronę życia.
Jest jak sztuka widziana oczami Jana
Pawła II jako »pomocnica człowieka«“

- powiedział uzasadniając nagrodę filmoznawca z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza Mikołaj Jazdon.
Laureatka dziękując za nagrodę prosiła o modlitwę za jej kolejny
projekt. “Staję przed Bogiem i przed
wami wszystkimi - świadkami tego
ważnego dla mnie wydarzenia. Dziękuję Bogu za dar, że jestem artystką
i w tym duchu odbieram tę nagrodę.
Zarazem proszę was o modlitwę za
mój kolejny projekt - siedmioodcinkowy serial dokumentalny o Janie
Pawle II.” - powiedziała po odebraniu nagrody Wanda Różycka-Zborowska.
Nagrodę otrzymują ci artyści,
którzy w swojej pracy potrafią łączyć
“sacrum i profanum”, powiedział arcybiskup Stanisław Gądecki metropolita poznański.
Laureat nagrody otrzymuje srebrny pierścień ozdobiony czterema liliami ułożonymi w kształcie krzyża.
Dołączona jest do niego specjalna
podstawa - srebra lilia, w której kielichu można umieścić pierścień.



— Fiodor Dostojewski (1821-1881)

po pokazie spotkanie z panią reżyser

Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny.

na projekcję filmu dokumentalnego TBA Group Sp. z o.o.

— Noel Coward

Telewizja zmieniła kółko rodzinne w półkola.

Wywiad z Państwem Elżbietą i Lechem Polakiewiczami

Jakie były początki wtorkowej audycji Dla Małżonków i Rodziców?
Najpierw włączaliśmy się telefonicznie
do audycji radiowych. Potem poproszono
nas o poprowadzenie modlitwy porannej. Następnie wyszliśmy z propozycją
i poprowadziliśmy audycję dla Rodziców:
Małe dzieci w Kościele, Pierwsza komunia św. w rodzinie i tak zaczęła się nasza
„przygoda z Radiem”.
Od września 1992 r. jesteśmy odpowiedzialni za te audycje i systematycznie,
co tydzień je prowadzimy. Było ich już ponad 600.
Na samym początku audycje nadawane były o godz. 18.00, ale życie pokazało,
że wtedy rodzice szykują kolację i kładą
dzieci spać i nie mają czasu, by spokojnie posłuchać radia. Dopiero, gdy audycje
znalazły się w wieczornych Rozmowach
Niedokończonych, to czas ten się sprawdził i godzina 21:30 we wtorki od czerwca
1994 r. wpisała się na stałe w ramówkę
Radia Maryja.

Staramy się pokazać jak niezbędnie konieczna jest stała współpraca małżonków
i kapłana.
Zdobyli Państwo wykształcenie
w dziedzinie historii sztuki i fizyki,
a zatem wydawałoby się, w dziedzinach dość odległych od tematyki
rodzinnej, psychologicznej, wychowawczej, a jednak prowadzą Państwo
chyba największą w kraju „Poradnię
życia rodzinnego”. Skąd ta ogromna
wiedza i doświadczenie?
Od początku małżeństwa była w nas
chęć pogłębienia swojej duchowości.
Wstąpiliśmy do sekcji rodzinnej Klubu Inteligencji Katolickiej, ukończyliśmy Studium Życia Rodzinnego, podjąłem służbę
w Parafialnej Poradni Rodzinnej, ale ciągle
czegoś było brak. Wyjazd na Oazę Rodzin
do Krościenka w 1978 r. był niewątpliwie przełomowy. Doświadczone tam dobro mobilizowało nas, by nim się dzielić.
Założyliśmy pierwszy krąg rodzin w Toruniu. Teraz jest ich już ponad 60. Ruch
Domowy Kościół ze swoją duchowością
małżeńską okazał się tym, czego szukaliśmy. Prócz rocznej pracy formacyjnej
w kręgu, co roku wyjeżdżaliśmy na rekolekcje razem z dziećmi. Początkowo służyliśmy na nich jako animatorzy,
a później jako para moderatorska. W bieżącym roku mija 27 lat naszej formacji
i służby małżeństwom w Ruchu Domowego Kościoła. Mając kontakty z małżonkami
w Poradni i na licznych (70) rekolekcjach
zamkniętych poznawaliśmy ich problemy
i potrzeby.

Czy audycje przeznaczone są tylko
dla małżonków i rodziców?
Oczywiście, że nie. Co prawda do nich
głównie są one kierowane, ale ponieważ
dotyczą problemów całej rodziny: dzieci, dziadków – teściów, dalszej rodziny,
gromadzą przy odbiornikach wszystkich
zainteresowanych tematyką. Wynika to
z listów do naszej redakcji i telefonów
słuchaczy do audycji, są to czasem nawet
nastolatki, również ludzie młodzi myślący
o założeniu rodziny i często osoby starsze zatroskane o najbliższych, również
samotne. Wiemy, że słuchają nas duszpasterze i czasem włączają się w audycję,
za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni.

Cały wywiad na stronie

www.misjarodzinna.pl



Dzień Świętości Życia

25 marca 1995 r.

Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę „Ewangelium vitae” (Ewangelia życia)
o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Podkreślając szczególnie znaczenie tej
daty, Papież powiedział: „Wybrałem tę datę dlatego, że nabiera ona szczególnego znaczenia właśnie
w kontekście życia. W chwili Zwiastowania Maryja Dziewica przyjmuje nowinę o swoim Bożym macierzyństwie. Wypowiedziane przez nią „tak” jest kumulacją wszystkich „tak”, które każda matka wypowiada
wobec życia własnego dziecka. Maryjo, Matko Stwórcy życia, Matko żyjących, pomóż całej ludzkości coraz
bardziej cenić wielki dar życia.”

W 1998 r. w odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II zawarte w encyklice „Evangelium
vitae”, Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła 25 marca „Dniem Świętości Życia”.
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ZIEŃ ŻYCIA 24marca
Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłasza dzień 24 marca Narodowym Dniem Życia.
Dzień ten powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz
państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla
życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Dzień ten powinien być również motywem solidarności społecznej, zachętą dla
wszystkich działań służących wsparciu i ochronie życia. Narodowy Dzień Życia będzie
odtąd obchodzony corocznie. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

K o m e n t a r z :

Narodowy Dzień Życia ma uświadomić całemu społeczeństwu naszą odpowiedzialność za budowanie kultury życia we wszystkich wymiarach – zarówno w porządku państwowo- prawnym, jak i w dziedzinach bardziej podstawowych: w kulturze, obyczajach,
nauczaniu, świadomości moralnej narodu.
Jednocześnie mamy świadomość, że zasada ta jest dziś wielokrotnie kwestionowana.
Żyjemy bowiem w czasach, które papież Jan Paweł II określa jako moment dramatycznego starcia między Cywilizacją Życia i kulturą śmierci.
Ogłoszenie Narodowego Dnia Życia ma więc służyć pobudzeniu refleksji moralnej
nad powszechną odpowiedzialnością za ochronę życia, a także za przypadki jego lekceważenia bądź niszczenia.

Skąd pochodzi określenie

▪

zakładanie instytucji naukowych i oświatowych, które będą promowały prawdziwą wizję
osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego;
tworzenie środowisk wcielających w praktykę codziennego życia miłość miłosierną, którą
Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego, słabego i ubogiego, nienarodzonego.

kultura życia?

▪

Jan Paweł II na spotkaniu z rodzinami
w Kaliszu w 1997 roku zaapelował:
Umiłowani Bracia i Siostry, bądźcie solidarni z życiem. (...) Potrzebna jest powszechna
mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię
obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy
o życie. Trwa walka między cywilizacją życia
a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest
budowanie «kultury życia»:

W ramach szeroko pojętej „wielkiej
strategii obrony życia”, Jan Paweł II wyróżnia specyficzny wysiłek etyczny, który ma
na celu pozytywny wkład w rozwój „cywilizacji życia”. Dlatego też − w obrębie szeroko rozumianej Obrony Życia – powstaje
wysiłek budowania kultury życia.
Budowanie kultury życia to działania
pozytywne. To szeroko rozumiana profilaktyka, która ma sprzyjać rozwojowi życia i przez to je chronić.

▪

tworzenie dzieł i wzorców kulturowych,
które będą podkreślały wielkość i godność
ludzkiego życia;



— Julian Tuwim
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Aby poznać się z najdalszą rodziną, wystarczy się wzbogacić.

N

a k a d e m i a

— Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005)

Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia
w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

Jaki jest zakres działań „Kultury Życia”?
[1] Miłość odpowiedzialna
Pierwszym zadaniem, jakie należy podjąć jest przechowywanie i wdrażanie w życie
katolickiej personalistycznej koncepcji miłości małżeńskiej, zawartej w nauczaniu Karola Wojtyły (Jana Pawła II). Chodzi zwłaszcza
o pracę pt. „Miłość i odpowiedzialność”, której przedmiotem jest moralność seksualna.
W dziele tym pojawia się apel autora:
...książka liczy na dalsze współautorstwo:
liczy na to, że będą ją niejako w dalszym ciągu
tworzyć ci, którzy do końca - i w teorii, i w praktyce - przemyślą czy przeprowadzą jej główne
sformułowania.
Wiążą się z tym kolejne zagadnienie, szeroko analizowane w „Miłość i odpowiedzialność”: wychowanie do czystości.

WYCHOWANIA
Wychowanie dzieci...
Temat trudny i drażliwy: brak czasu
(rzeczywisty lub pozorny), coraz bardziej
bezwzględnie sięgające po nasze dzieci
media, różne grupy biznesowe i współcześni „guru” teorii wychowania (często
odrzucający to, czego uczy nas historia,
tradycja, rozum i nasze doświadczenie).
Staramy się, ale mamy mnóstwo obaw
i wątpliwości. Cel jest znany: dobre wychowanie naszych dzieci. Jednak dróg jest
dużo, zbyt dużo... Która jest właściwa?

[2] Pedagogia wstydliwości
Wstydliwość jest ochroną godności osoby. Chroni ona ludzką płciowość przed jej banalizacją i w konsekwencji przed „użyciem”
i „zużyciem”.

Te i inne czynniki sprawiły, że 10 lat
temu, z inicjatywy grupy rodziców i wychowawców, zostało powołane stowarzyszenie Akademia Wychowania, którego
jedną z form działalności jest organizowanie zajęć Akademii Umiejętności Wychowania. Celem AUW jest niesienie pomocy
w wychowaniu poprzez dzielenie się, opartą na klasycznej polskiej myśli pedagogicznej (K. Twardowski, M. Kreutz, J. Woroniecki), wiedzą oraz doświadczeniami
samych rodziców. Wspólnym mianownikiem tych filarów jest po prostu ZDROWY
ROZSĄDEK.

[3] Więź małżeńska
Propagujemy personalistyczną koncepcję
komunikacji małżeńskiej, tj. takiej, która jest
służebna urzeczywistnianiu „komunii” małżeńskiej, która jest pomocą w sięganiu po dary
sakramentu małżeństwa. Współcześnie lansuje
się komunikację rozumianą wyłącznie jako technika negocjacji, co prowadzi do spłycenia sensu
małżeństwa, jak i wychowania. Małżeństwo i rodzina stają się tylko kontraktem, umową, a nie
wspólnotą dwojga osób otwartych na życie.

Informacje na stronie Fundacji Misja Rodzinna: www.misjarodzinna.pl,
tel. 071 342 04 56, 0 607 088 244.

[4] Adopcja i tworzenie klimatu dla rodzin
zastępczych
Uczestniczymy w dziele duchowej adopcji, jak również podejmujemy adopcję dzieci
i otwieranie naszych domów dla dzieci specjalnej troski. Angażujemy się w tworzenie
klimatu dla powstawania rodzin zastępczych.

CO TO JEST DUCHOWA

ADOPCJA?

[5] Krzewienie chrześcijańskich obyczajów
Rodziny, które podejmują formację duchową wdrażają w swoich domach takie elementy
życia duchowego jak wspólne jutrznie niedzielne, wspólne śpiewanie i świętowanie. Wyrazem
tworzenia „kultury życia” są sylwestrowe bale
bezalkoholowe, które organizowane są corocznie w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego.

„I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, aby była
wierna świętemu prawu życia. Jeśli się
naruszy prawo człowieka do życia w tym
momencie, w którym poczyna się on jako
człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy
zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr
człowieka. Życie jest pierwszym wśród
tych dóbr. Kościół broni prawa do życia
nie tylko z uwagi na majestat stwórcy,
który jest tego życia pierwszym Dawcą,
ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka.”
Jan Paweł II

[6] Praca nad charakterem chrześcijańskim
Podstawą
personalistycznej
pedagogii
– oprócz nauczania K. Wojtyły (Jana Pawła II)
– jest „Katolicka etyka wychowawcza” Jacka
Woronieckiego. Autor ten zachęca do metodycznej pracy nad charakterem chrześcijańskim i wskazuje drogi ku temu wiodące.



Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji
dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym
odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej: radosnej, bolesnej, chwalebnej lub światła (Ojcze nasz,
10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) oraz modlitwy
umieszczonej w Deklaracji w intencji dziecka
i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Więcej informacji:

www.wdr.diecezja.krakow.pl

1. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi postanowieniami mogą być
np. częsta spowiedź i Komunia święta adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma
Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe
modlitwy (litanie, nowenny, koronki). Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełniania.
2. Czy można podejmować Duchową
Adopcję bez dodatkowych postanowień?
Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
3. Jak powstała Duchowa Adopcja?
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się
odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy
różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.
W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek Duchowej Adopcji powstał w kościele
ojców Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
4. Jakie są owoce Duchowej Adopcji?
Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę
w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny
i osobisty dar (modlitwy, ofiary i postu), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać
radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i daru płodności oczyma
Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego
działania pogłębia kontakt
z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych.
Może się stać czynnikiem
odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

NATUR ALNE
PLANOWANIE RODZINY

Zapraszamy na spotkanie z
Tomaszem Chyrą, autorem
programu komputerowego
CTLife.
Program CTLife został stworzony
z myślą o wszystkich, którzy chcą poznać
i współpracować ze swoją płodnością. Zawarta w nim automatyczna interpretacja
cyklów wg wszystkich reguł NPR umożliwia:

▪

notowanie i automatyczną interpretację
z dnia na dzień własnych obserwacji oraz niezależne gromadzenie i interpretowanie cykli
ćwiczeniowych
podczas wpisywania lub
manipulacji danymi z obserwacji program
na bieżąco pokazuje jak zmienia się interpretacja cyklu
posiadanie przejrzystych
i kolorowych kart cyklów z możliwością ich
wydrukowania z interpretacją i bez interpretacji
starającym się o poczęcie dziecka
wyznaczenie czasu maksymalnej płodności
w cyklu
odkładającym poczęcie weryfikację własnych interpretacji cyklów
nauczycielom prowadzącym zajęcia z przedmiotu
Przygotowanie do życia w rodzinie atrakcyjne
przedstawienie tematu
osobom pracującym
w poradniach NPR sprawne omawianie wykresów
z możliwością bieżącego
pokazywania tego, o czym
mówią petentowi (program
dynamicznie zmienia interpretację podczas manipulacji wskaźnikami płodności)
mężczyznom włączenie
się do odpowiedzialności za
tę sferę życia.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



- św. Maksymilian Maria Kolbe

ciej zadawane pytania i odpowiedzi

Geniuszem nie każdy może zostać, droga zaś do świętości wszystkim stoi otworem.

5. Kto może podejmować Duchową
Adopcję?
Każdy: osoby świeckie, konsekrowane,
mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
6. Ile razy można podjąć Duchową
Adopcję?
Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
7. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenie?
Tak.
8. Czy można adoptować więcej niż
jedno dziecko?
Każdorazowe przyrzeczenie Duchowej Adopcji dotyczy tylko jednego dziecka.

duchowa
ADOPCJA - najczęś-

Fundacja Głos dla Życia

zadaniach obrońców życia, wkładkę
Fundamenty Rodziny, artykuł Jacka
Pulikowskiego o wymownym tytule
„Najbezpieczniejsze miejsce na świecie!”, świadectwa poświęcone wierności życiu i afirmacji rodziny oraz
wiele informacji z kraju i ze świata na
tematy pro-life.

- św. Joanna Beretta Molla

Jeśli w walce o nasze powołanie musielibyśmy umrzeć, to byłby to
najpiękniejszy dzień naszego życia.

http://www.prolife.com.pl

Fundacja „Głos dla Życia” jest
organizacją pozarządową, która od
1991 roku podejmuje działania na
rzecz szeroko pojętej obrony życia
i rodziny.
Prowadzi m.in. edukację osób
dorosłych, dzieci i młodzieży, przez
wydawanie magazynu „Głos dla Życia”
oraz dystrybucję książek i materiałów
podkreślających wartość życia ludzkiego i konieczność jego ochrony.
Głos dla Życia dostępny w prenumeracie (roczna - 30 zł, półroczna
- 15 zł). Zamówienia można składać drogą pocztową lub elektroniczną: Fundacja “Głos dla Życia”, ul.
Forteczna 3, 61 - 362 Poznań, tel.
(61) 653 03 91, fax (61) 653 03 94,
e-mail: glos@prolife.com.pl; www.
prolife.com.pl. Wpłat można dokonywać na blankietach pocztowych lub bezpośrednio na konto:
nr 22 1090 1359 0000 0000 3501 8621

spotkania

małżeńskie

Spotkania Małżeńskie (popularnie zwane Dialogami Małżeńskimi) są
ruchem rekolekcyjnym mającym na
celu pogłębianie więzi małżeńskiej,
pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego
wymiaru ich związku. Dokonuje się to
poprzez proponowanie małżeństwom
takiej formy dialogu, która z jednej
strony pozwoli mężowi i żonie głębiej
poznać się nawzajem, z drugiej zaś
- w przypadku nieporozumień - pomoże rozwiązywać konflikty między
małżonkami.
Aby naprawdę SPOTKAĆ SIĘ ze
sobą i z Bogiem, trzeba bardziej słuchać niż mówić, bardziej dzielić się
niż dyskutować, bardziej rozumieć
niż oceniać, a nade wszystko - przebaczać.
Irena i Jerzy Grzybowscy

W ostatnim „Głosie dla Życia”
znaleźć można także m.in. przesłanie
dr Wandy Półtawskiej o aktualnych



TERMINY

Rekolekcji

Rekolekcje przeznaczone są dla
wszystkich małżeństw bez względu na wiek, staż małżeński oraz
skalę problemów łączących lub
dzielących małżonków. Uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie
w małżeństwie. Odbywają się w domach rekolekcyjnych. Prowadzone są
przez małżeństwa i kapłana. Rozpoczynają się w piątki o godz. 17:30, a
kończą w niedziele ok. godz. 15:00.
Prosimy małżonków o osobiste zgłoszenia telefoniczne.
20-22.III
Kraków: Edyta i Jakub Choczewscy,
tel. (012) 413-86-20
Łódź: /rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych/
Elżbieta i Jerzy Marcinkiewiczowie,
tel. (042) 681-32-25
Opole: Teresa i Tomasz Jurosowie,
tel. (077) 402-66-28
Zielona Góra: Małgorzata i Krzysztof Gadomscy,
tel.(068)352-81-2
27-29.III
Toruń: Halina i Janusz Mazurkowie,
tel. (056) 654-34-00
Warszawa: Bożena i Piotr Stańczykowie,
tel. (022) 643-96-70
17-19.IV
Jaworzno: Małgorzata i Andrzej Kędziorscy,
tel. (032) 615- 52-91
Warszawa: Bożena i Piotr Stańczykowie,
tel. (022) 643-96-70
8-10.V
Koszalin: Ewa i Romuald Glanc,
tel. (094) 352-18-06
15-17.V
Bielsko-Biała: Renata i Marek Wójcikowie,
tel. (033) 845-23-52
22-24.V
Poznań: Iza i Maciej Organistowie,
tel. (061) 822-95-83
Szczecin: Małgorzata i Andrzej Piotrowscy,
tel. (091) 486-23-01
29-31.VI
Gdynia: Renata i Bogdan Cichowscy,
tel. (058) 621-97-40
Jelenia Góra: Irena i Ryszard Orzelscy,
tel. (075) 643-25-39
5-7.VI
Lublin: Elżbieta i Zbigniew Wróblewscy,
tel. (081) 884-57-11
Łódź: Elżbieta i Jerzy Marcinkiewiczowie,
tel. (042) 681-32-25
Warszawa: Bożena i Piotr Stańczykowie,
tel. (022) 643-96-70
Wrocław: Alicja i Wiesław Ściegienkowie,
tel. (071) 373-70-10

Dane z 20.02.09r.
Więcej szczegółów i uaktualnienia na
stronie internetowej:
www.spotkaniamalzenskie.pl
W sytuacjach szczególnych można
zwracać się do krajowych moderatorów
“Spotkań Małżeńskich” - Ireny i Jerzego
Grzybowskich
e-mail: spotkmal@qdnet.pl



— Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005)

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel
Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie
małżeństwa zwracał uwagę, że znakiem
widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między
mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła,
które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak
i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od
początku darem Stwórcy. “W sakramencie
małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co
znaki sakramentalne wyrażają i co jest
w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.”
Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym
czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem
i celebrować go przez całe życie. Łączy on
w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie
i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego
przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli
dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Duchowość małżeńska proponowana
w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami
- darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego,
regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne
stawanie przed Panem, codzienna modlitwa
rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu,
comiesięczny dialog małżeński i wynikająca
z niego reguła życia (systematyczna praca
nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych
spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7
małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz
w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie
są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się
w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących
i realizujących poszczególne zobowiązania
oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw
w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do
wzrostu wiary).

Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza
i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć.

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę
całego życia, skierowaną ze swej natury
na dobro małżonków oraz do zrodzenia
i wychowania potomstwa, zostało między
ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

Porozmawiajmy

— Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005)

Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba
ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.

o wychowaniu

We wtorki, o godzinie 17.00 – 18.00
fundacja „Misja Rodzinna” zaprasza
na cotygodniowe, bezpłatne spotkania
w Akademi Umiejętności Wychowania, pt. „Porozmawiajmy o wychowaniu”.
Polegają one na dzieleniu się doświadczeniami na temat wychowania. W spotkaniach biorą udział pracownicy Fundacji
i wolontariusze.
W okresie wakacyjnym od szeregu lat
prowadzimy rekolekcje specjalistyczne dla
rodzin, organizowane przez Misję Rodzinną. Są one poświęcone więzi małżeńskiej,
dojrzewaniu do rodzicielstwa i wychowaniu
dzieci.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych działaniem na rzecz
>kultury życia< do uczestnictwa!

Refektarz w Domu Rekolekcyjnym
w Janicach.

A U D Y C J E

dla MAŁŻONKÓW i RODZICÓW
w RADIU MARYJA - we wtorki o 21:40

Zobacz naszą stronę:
www.akademia.ster-net.pl

17.03
24.03
31.03
07.04

Jak kochać po ślubie,
żeby... dobrze wychować
dzieci?

14.04
21.04
28.04

Janice
Fundacja Wioski Franciszkańskiej
13 – 21 lipca 2009 AD

05.05

Rekolekcje tematyczne dla małżonków i rodziców „Duchowość małżeńska
a wychowanie”:
- rachunek sumienia z miłowania
- refleksja nad swoimi wychowawczymi atutami
- sprawowanie władzy: przesąd czy
rzeczywistość
Radość rodzinnego przeżywania czasu i wypoczywania we wspólnocie. Piękne miejsce, świetne warunki, opieka nad
dziećmi w czasie zajęć.

12.05
19.05

26.05

Aby miłość była piękna!
ks. dr Andrzej Wachowicz
Ile nas kosztują nasze dzieci?
Jan Maria Jackowski
Rachunek sumienia.
o. Aleksander Jacyniak
Usłyszeć głos Chrystusa
w liturgii i sumieniu.
ks. dr Rajmund Ponczek
“Prawda was wyzwoli”.
ks. prof. dr hab. Jan Perszon
Jak nie “in vitro” to co?
dr.n.med. Antoni Marcinek
Porozmawiajmy o tych sprawach
czyli o płciowości w małżeństwie.
dr Jacek Pulikowski
Święci rodzice szansą świętości
dzieci.
dr Krystyna Zając
Czy potrzebujemy nowego wylania Ducha Świętego?
ks.dr Adam Wodarczyk
Życie aż do naturalnej śmierci.
Hanna Wujkowska - lekarz, bioetyk
Ewa Obertyńska-Romanowska, ginekolog
Kiedy szatan zagraża dzieciom?
ks.dr Piotr Natanek
Audycje archiwalne na stronie:
www.radiomaryja.pl
(zakładka “Audycje dla Małżonków”)

Informacje i zgłoszenia:
Akademia Wychowania
malgorzata.jarosiewicz@wp.pl
Tel.607088244
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W y w i a d
z

M a ł g o r z a t ą Jarosiewicz,

- Co jest misją fundacji, która nazywa się „Misja Rodzinna”?
- Podstawowym celem jest ułatwienie rodzinom dzielenia się z innymi
rodzinami wynikami swoich doświadczeń. Jakich? Na temat wychowania dzieci,
budowania więzi małżeńskiej i wspólnoty rodzinnej. A przede wszystkim, tak
brzmi temat panelu dyskusyjnego, chodzi o wspólne budowanie Kultury Życia.
Kultura Życia, a obrona Życia to tematy dopełniające się. Kultura Życia, a więc,
np.: rozwój więzi małżeńaskiej, wychowanie do wstydliwości, dbałość
o obyczaje, to szerokie zaplecze dla skutecznej obrony życia.
- W święcie uczestniczy wiele środowisk, czy o to chodziło?
- Tak. Miało to być spotkanie tych środowisk, które budują „kulturę życia”.
Przez to skutecznie służą one obronie życia.
Treść całego wywiadu:
www.misjarodzinna.pl

Fundacja Misja Rodzinna składa serdeczne podziękowania firmie Intakus za pomoc
w wydaniu “Rodziny wrocławskiej”
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— Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005)

- Co było inspiracją do zorganizowania tego spotkania?
- Ogłoszenie przez Jana Pawła II 25 marca 1995 roku encykliki Ewangelium vitae
zaowocowało ustanowieniem Dnia Świętości Życia, a następnie ustanowieniem
24 marca Narodowym Dniem Życia. Zbliża się kolejna rocznica przejścia papieża do
domu Ojca, co dla nas jest zachętą do podejmowania Jego nauczania.

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. The future starts today, not tomorrow. (ang.)

prezesem Fundacji „Misja Rodzinna”, organizatorem Rodzinnego Święta Życia.

a 10 lat później kanonizował.

Mini prezentacja od 12. I. 2009
Mini prezentacja od 12. I. 2009

W CZASOPRZESTRZENI

W CZASOPRZESTRZENI

Paweł VI zauważył, iż obecna cywilizacja jest cywilizacją obrazu. Obraz jest odwzorowaniem idei i ducha czasu. Jest manifestacją i prezencją podmiotu,
który go generuje w czasoprzestrzeni. Czasoprzestrzeń zaś, w której żyjemy, poruszamy się i jesteśmy jest powinnościowa - pochodzi od Świętego
i powinna służyć uświęcaniu człowieka, a nie jego
profanacji. Jest ona ze swej natury i przeznaczenia
- wielkim, trójwymiarowym ekranem i areną, gdzie
prezentuje się i rozbłyska SŁOWO na wielorakie sposoby... Całe widzialne stworzenie jest manifestacją
i prezentacją Niewidzialnego LOGOSU. Najpełniej
zaprezentowało się SŁOWO poprzez Wcielenie - to
najpełniejsza WIZUALIZACJA SŁOWA! Analogicznie
i ontycznie każdy człowiek od poczęcia aż do jego kresu egzystowania w czasoprzestrzeni jest odblaskiem
i repliką tego fenomenu - żyjący człowiek jest Ikoną i Bramą Logosu... Rzecz znamienna i warta zastanowienia - obraz (podobnie jak światło) z natury
i przeznaczenia „pragnie” być widziany. Aborcja zaś z gr. aboriri = ginąć; niknąć; przemijać; usuwać
(przed wyłonieniem) jest zamachem udaremniającym
zaktualizowanie się i rozbłysk poczętej Ikony Życia
w wernisażu dzieł Bożych...
Kim jest człowiek - osoba ludzka rozbłyskująca na sposób ciała i za jego pośrednictwem w jego
aktach i dziełach? Człowiek jest dynamiczną ikoną - w biegu życia nabiera podobieństwa do swego PIERWOWZORU: „Stworzył Bóg człowieka na obraz i podobieństwo swoje.” Człowiek obrazem
pozostał, lecz podobieństwo utracił na skutek grzechu. Obraz jest dany - podobieństwo zadane!
Obraz podobny do pierwowzoru to portret - człowiek podobny do Boga, to święty. Człowiek nie
tylko jest obrazem i ikoną, ale wciąż tworzy świadomie i bezwiednie ikony na swoje podobieńtwo
- cała cywilizacja jest odbiciem i uobecnieniem jego tożsamości i dążeń. Z cywilizacji i z dzieł
rąk ludzkich można jakby z odbicia poznać, w czym aktualnie człowiek się wyżywa i ku czemu
zmierza. Obecna cywilizacja w ogromnych obszarach to panoramiczna ikona śmierci, bezsensu
i nieczystości... To zglobalizowana PROFANACJA czasoprzestrzeni i tego co ją wypełnia. Czasoprzestrzeń jako zmultiplikowana platforma medialna jest dobrem wspólnym i ma służyć dobru
całego człowieka we wszystkich jego relacjach zgodnych z naturą. Obraz nie może wykorzeniać
człowieka z praw natury i ustawiać go przeciwko samemu sobie - nie może odczłowieczać, banalizować, urzeczowiać i profanować człowieka. Osoba w swej cielesności i kulturze jest ikoną
i tworzy ikony, wrzucając i aplikując je w czasoprzestrzeń. Chodzi o to, aby były to ikony i nasiona
sensu oraz życia i Łaski... Człowiek może i powinien Czystymi Obrazami zapełniać wszystkie struktury
i dziedziny życia, by poprzez widzialne był w kontakcie z Niewidzialnym PIĘKNEM. Człowiek bowiem
- a poprzez niego cała cywilizacja - upodabnia się do tego, w co się wpatruje: „Będziemy do Niego
podobni, gdyż ujrzymy Go twarzą w Twarz”. To zakłada czystość serca: „Błogosławieni czystego
serca, albowiem oni Boga oglądać będą.”
Edwin Gulanowski
12
(EIKON - Chrześcijańskie Centrum Kreacji i Promocji Czystego Obrazu; eikon@tlen.pl)
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— Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005)

ur. 4 października 1922 r., zm. 28 kwietnia 1962 r., włoska lekarka i heroiczna
matka, która oddała życie za swoje
dziecko.
Wraz z doskonaleniem umiejętności medycznych troszczyła się o swój rozwój
duchowy – należała do akcji Katolickiej
i Stowarzyszenia Wincentego Paulo. Macierzyństwo traktowała jako powołanie.
Będąc w stanie błogosławionym z czwartym dzieckiem, zachorowała na nowotwór. Choć z punktu widzenia medycyny,
należało przerwać ciążę, Joanna zdecydowała się ją donosić. Urodziła córkę
Gianę Emanuelę, a sama – mimo wysiłków lekarzy – wkrótce zmarła. Miała
wtedy 39 lat.
Paweł VI, wspominając bohaterski czyn
Beretty, użył określenia „świadoma ofiara”. Joanna stała się wzorem matczynej
miłości, zakorzenionej w Chrystusie,
który oddał życie za ludzi. Sługa Boży
Jan Paweł II beatyfikował ją w 1994 r.,

M U LT I M E D I A L N E J . . .

Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.

Wzór matczynej miłości – św. Joanna Beretta Molla

