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Program Rodzinnego Święta Życia
30 marca 2008 r.

godz. 9.30
Świąteczna liturgia rodzinna: jutrznia

Miejsce: Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego

godz. 10.00
Koncert zespołu „Małżeństwo z Rozsądku”

Zapraszamy wszystkich. 
Miejsce: Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego

godz. 11.15 
„O świętości w rodzinie”

Rozmawiają ks. bp Andrzej Siemieniewiski oraz zaproszeni goście 

godz. 13.00 
Msza święta w katedrze

godz. 14.00 
Agapa 

Zapraszamy na luźne rozmowy kuluarowe. Czynna jest Kawiarenka 
na terenie ogrodu Auli oraz bufet

godz. 15.00-17.00
Międzypokoleniowe spotkania rodzinne, m.in.

• Porady pedagoga, psychologa, prawnika
• Konsultacje medyczne (badania mammograficzne dla kobiet urodzo-

nych w latach 1939-1958)
• Zajęcia dla rodziców i rodzin

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 
31 marca 2008 r., godz. 18.30 

(w katedrze)
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Skąd pochodzi okre-
ślenie ku l tu ra 
życia?
Jan Paweł II na spotkaniu z rodzinami  

w Kaliszu w 1997 roku zaapelował: 

Umiłowani Bracia i Siostry, bądźcie solidar-
ni z życiem. (...) Potrzebna jest powszechna 
mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etycz-
ny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię 
obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy  
o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cy-
wilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budowa-
nie «kultury życia»: 

▪ tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą 

�

Dzień Świętości Życia 25 marca 1995 r. Ojciec 

Święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę „Ewangelium vitae” (Ewangelia życia) o wartości i nie-
naruszalności 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 vi-
tae”, Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła 25 marca „Dniem Świętości Życia”. 

N A R O D O W Y

DZIEŃ 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, szcze-
gólnie 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- praw-
nym, jak i w dziedzinach bardziej podstawowych: w kulturze, obyczajach, nauczaniu, świado-
mości moralnej narodu.

Jednocześnie mamy świadomość, że zasada ta jest dziś wielokrotnie kwestionowana. Żyje-
my 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 po-
wszechną odpowiedzialnością za ochronę życia, a także za przypadki jego lekceważenia bądź 
niszczenia. 
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podkreślały wielkość i godność ludzkiego życia; 

▪ zakładanie instytucji naukowych i oświato-
wych, które będą promowały prawdziwą wizję 
osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego; 

▪ tworzenie środowisk wcielających w praktykę co-
dziennego życia miłość miłosierną, którą Bóg obdarza 
każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego, słabego  
i ubogiego, nienarodzonego.

W ramach szeroko pojętej „wielkiej stra-
tegii obrony życia”, Jan Paweł II wyróżnia 
specyficzny wysiłek etyczny, który ma na 
celu pozytywny wkład w rozwój „cywilizacji 
życia”. Dlatego też − w obrębie szeroko ro-
zumianej Obrony Życia – powstaje wysiłek 
budowania kultury życia. 

Budowanie kultury życia to działania po-
zytywne. To szeroko rozumiana profilaktyka, 
która ma sprzyjać rozwojowi życia i przez to 
je chronić.
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Jaki jest zakres działań „Kultury Życia”?

[1] Miłość odpowiedzialna
Pierwszym zadaniem, jakie należy pod-

jąć jest przechowywanie i wdrażanie w życie 
katolickiej personalistycznej koncepcji miło-
ści małżeńskiej, zawartej w nauczaniu Karo-
la Wojtyły (Jana Pawła II). Chodzi zwłaszcza  
o pracę pt. „Miłość i odpowiedzialność”, któ-
rej 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 prak-
tyce - przemyślą czy przeprowadzą jej główne 
sformułowania.
Wiążą się z tym kolejne zagadnienie, sze-

roko analizowane w „Miłość i odpowiedzial-
ność”: wychowanie do czystości.

[2] Pedagogia wstydliwości
Wstydliwość jest ochroną godności oso-

by. Chroni ona ludzką płciowość przed jej ba-
nalizacją i w konsekwencji przed „użyciem”  
i „zużyciem”.

[3] Więź małżeńska
Propagujemy personalistyczną koncep-

cję komunikacji małżeńskiej, tj. takiej, która 
jest służebna urzeczywistnianiu „komunii” 
małżeńskiej, która jest pomocą w sięganiu 
po dary sakramentu małżeństwa. Współ-
cześnie lansuje się komunikację rozumianą 
wyłącznie jako technika negocjacji, co pro-
wadzi do spłycenia sensu małżeństwa, jak  
i wychowania. Małżeństwo i rodzina stają się 
tylko kontraktem, umową, a nie wspólnotą 
dwojga osób otwartych na życie. 

 [4] Adopcja i tworzenie klimatu 
dla rodzin zastępczych

Uczestniczymy w dziele duchowej adop-
cji, jak również podejmujemy adopcję dzieci  
i otwieranie naszych domów dla dzieci spe-
cjalnej troski. Angażujemy się w tworzenie 
klimatu dla powstawania rodzin zastępczych.

[5] Krzewienie chrześcijańskich 
obyczajów

Rodziny, które podejmują formację du-
chową wdrażają w swoich domach takie ele-
menty życia duchowego, jak wspólne jutrznie 
niedzielne, wspólne śpiewanie i świętowanie. 
Wyrazem tworzenia „kultury życia” są sylwe-
strowe bale bezalkoholowe, które organizo-
wane są corocznie w Auli Papieskiego Wy-
działu Teologicznego.

[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 meto-
dycznej pracy nad charakterem chrześcijań-
skim i wskazuje drogi ku temu wiodące. 

a k a d e m i a 
WYCHOWA-
NIA Wychowanie dzieci... 

Temat trudny i drażliwy: brak cza-
su (rzeczywisty lub pozorny), coraz bar-
dziej bezwzględnie sięgające po nasze 
dzieci media, różne grupy biznesowe  
i współcześni „guru” teorii wychowania (czę-
sto odrzucający to, czego uczy nas historia, 
tradycja, rozum i nasze doświadczenie). Sta-
ramy się, ale mamy mnóstwo obaw i wąt-
pliwości. Cel jest znany: dobre wychowanie 
naszych dzieci. Jednak dróg jest dużo, zbyt 
dużo... Która jest właściwa?

Te i inne czynniki sprawiły, że 10 lat temu, 
z inicjatywy grupy rodziców i wychowawców, 
zostało powołane stowarzyszenie Akademia 
Wychowania, którego jedną z form działalno-
ści jest organizowanie zajęć Akademii Umie-
jętności Wychowania. Celem AUW jest  niesie-
nie pomocy w wychowaniu, poprzez dzielenie 
się, opartą na klasycznej polskiej myśli peda-
gogicznej (K. Twardowski, M. Kreutz, J. Woro-
niecki), wiedzą oraz doświadczeniami samych 
rodziców. Wspólnym mianownikiem tych fila-
rów jest po prostu ZDROWY ROZSĄDEK. 

 
Informacje na stronie Fundacji Misja 

Rodzinna: www.misjarodzinna.pl, tel. 071 
342 04 56, 0 607 088 244.

CO TO JEST DUCHOWA 
ADOPCJA? 
„I życzę, i modlę się o to stale, ażeby 

rodzina polska dawała życie, aby była wier-
na 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 niena-
ruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierw-
szym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa 
do życia nie tylko z uwagi na majestat stwór-
cy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, 
ale równocześnie ze względu na podstawowe 
dobro człowieka.”

Jan Paweł II
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d u c h o w a 
ADOPCJA  - naj-
częściej zadawane pytania i od-
powiedzi

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji 
dziecka, którego życie w łonie matki jest zagro-
żone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym 
odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej: rados-
nej, 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 do-
wolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

1. Jakie mogą być dodatkowe postano-
wienia?

Dodatkowymi postanowieniami mogą być 
np. częsta spowiedź i Komunia święta adoracja 
Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świę-
tego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, 
pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe mod-
litwy (litanie, nowenny, koronki). Należy podej-
mować postanowienia realne, mając na uwadze 
indywidualne możliwości ich wypełniania. 

2. Czy można podejmować Duchową Ad-
opcję bez dodatkowych postanowień?

Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obo-
wiązkowe, 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 grze-
chy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.  
W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierw-
szy 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 szczególno-
ści ludziom młodym kształtować charakter, wal-
czyć z egoizmem, odkrywać 
radość odpowiedzialnego 
rodzicielstwa, uzdalniając 
do postrzegania miłości 
i daru płodności oczyma 
Boga. Ucząc systematycz-
nej modlitwy i pozytywnego 
działania pogłębia kontakt 
z Bogiem. Pomaga odkry-
wać głęboki sens zaniedba-
nych praktyk ascetycznych. 
Może się stać czynnikiem 
odrodzenia wspólnej modli-
twy i miłości w rodzinie. 

L
u

d
zi

o
m

 p
rz

y
d

a
łb

y
 s

ię
 c

za
se

m
 d

zi
e
ń

 
w

o
ln

y
 o

d
 ż

y
ci

a
.

(ś
w

. 
A
u
g
u
st

yn
)5. Kto może podejmować Duchową Ad-

opcję?
Każdy: osoby świeckie, konsekrowane, męż-

czyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie 
dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

6. Ile razy można podjąć Duchową Ad-
opcję?

Można podejmować ją wielokrotnie, pod wa-
runkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

7. Czy trzeba za każdym razem składać 
przyrzeczenie? 

Tak.
8. Czy można adoptować więcej niż jed-

no dziecko? 
Każdorazowe przyrzeczenie Duchowej Adop-

cji dotyczy tylko jednego dziecka. 

Więcej informacji: 
www.wdr.diecezja.krakow.pl

NATURALNE 
PLANOWANIE RODZINY Zapra-
szamy na spotkanie z Tomaszem 
Chyrą, autorem programu kom-
puterowego CTLife.

Program CTLife został stworzony z my-
ślą o wszystkich, którzy chcą poznać i współ-
pracować ze swoją płodnością. Zawarta  
w nim automatyczna interpretacja cy-
klów wg wszystkich reguł NPR umożliwia: 

▪ notowanie i automatyczną interpretację  
z dnia na dzień własnych obserwacji oraz nieza-
leżne gromadzenie i interpretowanie cykli ćwicze-
niowych ▪ podczas wpisywania lub manipulacji 
danymi z obserwacji program na bieżąco pokazu-
je, jak zmienia się interpretacja cyklu  ▪ posiada-
nie przejrzystych i kolorowych kart cyklów z moż-
liwością ich wydrukowania z interpretacją i bez 
interpretacji ▪ starającym się o poczęcie dzie-
cka  wyznaczenie czasu maksymalnej płodności  
w cyklu ▪ odkładającym poczęcie  weryfikację 
własnych interpretacji cyklów ▪ nauczycielom 
prowadzącym zajęcia z przedmiotu Przygoto-

wanie do życia w rodzinie  
atrakcyjne przedstawienie 
tematu ▪ osobom pracu-
jącym w poradniach NPR  
sprawne omawianie wykre-
sów z możliwością bieżącego 
pokazywania tego, o czym 
mówią petentowi  (program 
dynamicznie zmienia inter-
pretację podczas manipula-
cji wskaźnikami płodności)  

▪ mężczyznom  włączenie 
się do odpowiedzialności za 

tę sferę życia. 
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Wywiad z Robertem   
Leonhardem, liderem 
zespołu „Małżeństwo z Roz-
sądku”, rozmawiał Henryk Ja-
rosiewicz

- Prezentujecie poezję śpiewaną. Ale 
właściwie temat jest jeden. 

- Śpiewamy poezję miłosną. „Mał-
żeństwo” spiewa o miłości, śpiewa  
o niej na różne sposoby – nierzadko są 
to smutne zakończenia. (…)

- Kto wybiera teksty?
- Wybieram teksty ja, gdyż piszę do 

nich muzykę. (…) ˛
- Skąd przygotowanie muzyczne?
- Od Boga. Jesteśmy samoukami, 

gramy w rytmie serca.
- A skąd pochodzicie? 
- Z jednego podwórka, w Pyskowi-

cach na Śląsku.
- I macie sporo rozsądku...?
- Tak, z rozsądku powstają najlepsze 

małżeństwa.
- Czy to przesłanie na koncert dedykowa-

ny małżonkom i rodzinom, który odbędzie się 
w auli PWT we Wrocławiu? Nasuwa się pyta-
nie o receptę na dobre małżeństwo: rozsą-
dek, czy uczucie?

- Oczywiście rozsądek. Z rozsądku 
– czyli z miłości – to temat od wieków 
znany ludzkości.

- Przyznam, że to teza niezwyczajna  
w ustach artysty. Więc może zapytam o coś 
poważniejszego, co ma związek z okolicznoś-
cią planowanego koncertu. Gracie specjalnie 
dla rodzin: czy muzyka może pomagać w wy-
chowaniu? Wydaje się, że uwrażliwia?

- Muzyka bierze się z wrażliwości.  
Z tego co najlepsze, i najsmutniejsze.

- A może to próba wykrzesania wrażliwo-
ści w słuchaczu?

- To również. Jedna z naszych pio-
senek nosi tytuł: „Żar pod popiołem”.  
W każdym tli się iskra wrażliwości.

Treść całego wywiadu: 

www.misjarodzinna.pl 

spotkania 
m a ł ż e ń s k i e
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

TERMINY

R e k o l e k c j i 

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.

11-13.IV 
Warszawa: /dla powtórnych związków cywilnych po rozwo-
dzie /Bożena i Piotr Stańczykowie, tel. (022) 643-96-70 
Wrocław: Alicja i Wiesław Ściegienkowie, tel. (071) 373-70-10
18-20.IV
Białystok: Barbara i Jarosław Żukowscy, tel. (085) 742-60-37
Łomża: Barbara i Stanisław Kojro, tel. (0668) 957-557
Kalisz: Zenona i Piotr Szymańscy, tel. (062) 764-50-97 
Koszalin: Ewa i Romuald Glanc, tel. (094) 352-18-06 
Olsztyn: ks.Marek Proszek, tel. (089) 616-12-93
25-27.IV
Szczecin: Małgorzata i Andrzej Piotrowscy tel. (091) 486-23-01 
Tarnów: Maria i Lesław Mączarowscy, tel. (014) 624-04-29 
Warszawa: Bożena i Piotr Stańczykowie, tel. (022) 643-96-70 
16-18.V
Bielsko-Biała: Renata i Marek Wójcikowie, tel. (033) 845-23-52
23-25-V
Warszawa: Bożena i Piotr Stańczykowie, tel. (022) 643-96-70
30.V-1.VI
Łódź: Elżbieta i Jerzy Marcinkiewiczowie, tel. (042) 681-32-25
6-8.VI
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udział pracownicy Fundacji i wolontariusze. 
W okresie wakacyjnym od szeregu lat 

prowadzimy rekolekcje specjalistyczne dla 
rodzin, organizowane przez Misję Rodiznną. Są 
one poświęcone więzi małżeńskiej, dojrzewaniu 
do rodzicielstwa i wychowaniu dzieci.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych działaniem na rzecz 
>kultury życia< do uczestnictwa!

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

Kursy przed-
małżeńskie

Dobrze jest się przygotować do małżeń-
stwa. Dobrze jest się dobrze przygotować do 
małżeństwa. Skorzystaj z wrocławskiej oferty 
kursów przedmałżeńskich. Oto niektóre z nich:

▪ Duszpasterstwo akademickie „Maciejów-
ka”.  Początek kursu: 6.04.2008 + dialogi 
narzeczeńskie; pl. bp. Nankiera 17a.
www.maciejowka.k.pl

▪ Duszpasterstwo akademickie „Most”. Po-
czątek kursu: 2.04.2008; pl. Grunwaldzki 3.
www.most.salezjanie.pl

▪ Duszpasterstwo akademickie „Wawrzy-
ny”. Początek kursu: 8.04.2008 + dialogi 
narzeczeńskie, ul. Bujwida 51. www.waw-
rzyny.wroc.pl 

▪ Duszpasterstwo akademickie „Porcjunku-
la”. Początek kursu: 1.05.2008, ul. Krucza 58. 
www.porcjunkula.org

▪ Parafia św. Karola Boromeusza. Początek kur-
su: 5.05.2008, ul. Krucza 58, tel. 071 361 52 16

▪ Parafia św. Ignacego Loyoli. Początek kur-
su: 26.05.2008. www.loyola.pl

▪ Parafia św. Augustyna. Początek kursu: 
18.06.2008, ul. Sudecka 90.
www.kapucyni.archidiecezja.wroc.pl

▪ Parafia Matki Bożej Królowej Pokoju. Począ-
tek kursu: 7.06.2008, ul. Ojców Oblatów 1.
www.krolowapokoju.archidiecezja.wroc.pl 

▪ Parafia św. Andrzeja Boboli. Począ-
tek kursu: 12.04.2008, ul. Koszalińska,  
tel. 071 354 35 15

M
a
łe

 r
ze

cz
y
 s

ą
 n

a
p

ra
w

d
ę
 m

a
łe

, 
a
le

 b
y
ć 

w
ie

rn
y
m

 w
 m

a
ły

ch
 r

ze
cz

a
ch

 –
 t

o
 w

ie
lk

a
 r

ze
cz

.  
(ś

w
. 

A
u
g
u
st

yn
)

Wrocław: Alicja i Wiesław Ściegienkowie, tel. (071) 373-70-10

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 

Domowy 
Kościół -gałąź ro-
dzinna 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 chary-
zmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodo-
wego ruchu małżeństw katolickich Equipes 
Notre-Dame, od którego przejął ideał du-
chowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu  
w jedności ze współmałżonkiem. 
Duchowość małżeńska proponowana w ra-
mach 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 mał-
żeńska jako wspólne stawanie przed Panem, 
codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty 
zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog mał-
żeński i wynikająca z niego reguła życia (sy-
stematyczna praca nad sobą), uczestnictwo 
w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych 
kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo 
przynajmniej raz w roku w rekolekcjach for-
macyjnych. Nie są one celem samym w sobie, 
ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa 
się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny 
wysiłek małżonków, podejmujących i realizu-
jących poszczególne zobowiązania oraz po-
przez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w 
dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako 
środowiska koniecznego do wzrostu wiary). 

P o r o z m a w i a j m y

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 
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audycje 
dla MAŁŻONKÓW i RODZICÓW 

w RADIU MARYJA - we wtorki o 21:40

25.03.08 Duszpasterstwo małżeństw szansą na 
ratowanie polskiej rodziny, dr Mieczysław Guzewicz
01.04.08 Sakrament pojednania - pierwszy dar 
Chrystusa Zmartwychwstałego, ks. Tadeusz Żdanuk
08.04.08 Rodzina kolebką powołania, ks.dr hab. 
Piotr Natanek
15.04.08 Depresja - przekleństwo czy błogosła-
wieństwo? Ks. dr Romuald Jaworski
22.04.08 Rodzina miejscem ewangelizacji, ks. dr 
Andrzej Wachowicz
29.04.08 Dlaczego ślub i to jeszcze kościelny?  
Dr Jacek Pulikowski
06.05.08 Pierwsza komunia św. i co dalej? Ks. bp 
Józef Wysocki
13.05.08 Różaniec rodziców za dzieci. Ireneusz 
Rogala
20.05.08 Ni brat, ni swat, ale sąsiad! Dr Zenobia 
Kitówna, polonista
27.05.08 Wpływ alkoholizmu rodziców na psychikę 
dziecka. Maria Kucaj, psycholog
03.06.08 Rodzicielstwo jako obszar inicjatywy  
i twórczości. Dr Szymon Grzelak, psycholog
10.06.08 Zabawy naszych dzieci. Agnieszka i Jan 
Maria Jackowscy
17.06.08 Wszyscy małżonkowie potrzebują umoc-
nienia. Ks.dr Stanisław Paszkowski
24.06.08 Co harcerstwo może dać naszym dzieci-
om? Dh Grzegorz Bazydło, dh Leszek Masklak
01.07.08 Kształtowanie sumienia dziecka. Ks.bp 
dr hab. Antoni Długosz

Audycje archiwalne (od stycznia 2003r) są dos-
tępne na stronie internetowej
www.radiomaryja.pl
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W y w i a d

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

- 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.

- Co jest misją fundacji, która nazywa 
się „Misja Rodzinna”?

- Przede wszystkim ułatwienie rodzi-
nom 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 
doskonalenie się. „Parami do nieba” 
- jak pisze Nosowski. A może nawet: 
rodzinami  do nieba!

- 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.

Ctreść całego wywiadu: 
www.misjarodzinna.pl

Fundacja Misja Rodzinna składa serdeczne podziękowania firmie Intakus za pomoc w wydaniu 
“Rodziny wrocławskiej”


