
 

INSTYTUT STUDIÓW NAD RODZINĄ 
IM. ABP. KAZIMIERZA MAJDAŃSKIEGO 

I POLSKA MISJA KATOLICKA W ANGLII 

zapraszają na 

SZKOLENIE  

LIDERÓW POLONIJNYCH  
W ZAKRESIE DORADZTWA 

RODZINNEGO  

POMAGAM SOBIE-POMAGAM INNYM 

pod patronatem 

KRAJOWEGO OŚRODKA 

DUSZPASTERSTWA RODZIN 

  



 

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. 

 

W tym duchu wychodząc naprzeciw trosce 
Duszpasterstwa Rodzin Polskich Emigrantów 
(syntetycznie opisanej w „Manifeście troski 

o rodzinę” św. Jana Pawła II - FC 86) 

Instytut  Studiów nad Rodziną AKM  
i Polska Misja Katolicka w Anglii 

zapraszają do udziału w Szkoleniu z zakresu 
doradztwa rodzinnego, którego celem jest 
kształcenie praktycznych umiejętności 
w towarzyszeniu małżeństwom w oparciu 
o interdyscyplinarną wiedzę z nauk o rodzinie. 

Szkolenie adresowane jest do osób już za-
angażowanych lub pragnących się 
zaangażować w duszpasterstwo rodzin 
i towarzyszenie małżonkom. 

Zapisy: Lokalna Polska Misja Katolicka 
pw. św. Jana Pawła II i św. O. Pio 
105 Margaret Drive; Boston PE21 9AN 
Ks. Stanisław Kowalski, tel. 07771153067; 
mail: kowalski_stanislaw@yahoo.com 



 

Terminy zajęć: 
28-29.09.2019 
26-27.10.2019 - Kongres Rodzin Polonijnych Paryż 
9-10.11.2019 
8-9.02.2020 
28-29-03.2020 
6-7.06.12.2020 – Zakończenie 
Adres spotkań: 
St Mary's Church; 24 Horncastle Road 
Boston PE21 9BU 

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

1. Blok zagadnień dotyczący umacniania rela-
cji małżeńskich i budowania jedności  

 Kryteria dojrzałości osobowościowej 
warunkującej jakość relacji małżeńskiej 

 Etapy rozwoju miłości 
 Zadanie budowania jedności w różnych 

sferach życia małżeńskiego  
 Sens dialogu małżeńskiego  
 Idealistyczne wizje a rzeczywistość 
 Szacunek i akceptacja odmienności 
 Dar z siebie zamiast roszczeń 
 Dialog i komunikacja 
 Pieczęć daru – życie seksualne 

2. Blok zagadnień obejmujący 
przygotowanie do wsparcia małżonków 
w zakresie realizacji zadań 
prokreacyjnych  
 Współczesny kontekst refleksji nad 

ludzkim rodzicielstwem 
 Płciowość i płodność w świetle 

personalizmu  
 Specyfika ludzkiej płodności 
 Postawy wobec płodności 



 

 
 

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 

Co znaczy KOCHAĆ RODZINĘ: 
 umieć cenić jej wartości i możliwości 

i zawsze je popierać.  
 poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej 

zagraża, aby móc je pokonać.  
 przyczyniać się do tworzenia środowiska 

sprzyjającego jej rozwojowi.  
 przywrócić jej zaufania do siebie same – 

to wydaj się być 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). 

 

LOKALNA POLSKA MISJA KATOLICKA 

PW .  ŚW .  JANA PAWŁA II  I  ŚW .  O.  PIO 

105  MARGARET DRIVE  

BOSTON PE21  9AN 

TEL .  07771153067 


