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1. Przebieg Spotkania (prosimy opisać w kilkunastu zwięzłych punktach) 
 
 



 
1. Powitanie i wspólna modlitwa 
2. Przedstawienie tematyki spotkania 
3. Dyskusja nad tematem konspektu: „Modlitwa w rodzinie chrześcijańskiej” 
4. Dyskusja nad tematem synodalnym 
5. Wolne wnioski 
6. Modlitwa i błogosławieństwo końcowe 

 
 
 

2. Streszczenie wniosków z części I Spotkania (Część formacyjna na którą przygotowany  jest 
konspekt) 

 
Modlitwa w rodzinie: 
1/ Jak jest: 
      - wspólna modlitwa rodzinna jest bardzo rzadko 
      - dawniej było więcej wspólnej modlitwy np. przy posiłkach 
      - nie docenia się wartości wspólnej modlitwy 
      - więcej modlimy się indywidualnie 
      - modlitwa jest w większości pobożną praktyką a nie osobistym spotkaniem 
        z Bogiem 
      - ocena modlitwy współczesnych rodzin ( w skali 1-6 ) – 2 
 
2/ Jak powinno być: 
      - modlitwa indywidualna rano, a wspólna wieczorem 
      - wspólna modlitwa przy posiłkach 
      - różne formy modlitwy: Różaniec, Koronka, fragment Pisma Św., modlitwa 
        spontaniczna w różnych sytuacjach 
 
3/ Dlaczego nie jest tak, jak być powinno. Co robić? 
     - słaba wiara lub jej brak i brak potrzeby modlitwy 
     - brak miłości do Boga 
     - za mało ludzi zaangażowanych w grupy modlitewne w parafii 
     - dobrobyt oddala od Boga 
     - złe wykorzystanie czasu, szybki tryb życia 
    Co robić? 
     - peregrynacja obrazu lub figury Matki Bożej 
     - katecheza dorosłych 
     - przykład rodzin 
     - apostolstwo świeckich, zachęcanie do udziału w nabożeństwach 
     - zachęcanie ludzi do udziału w grupach modlitewnych 
 
 
 



 
3. Streszczenie wniosków z części II (Dyskusja na tematy synodalne) 

 
1/ Jak dzisiaj Kościół powinien towarzyszyć małżonkom na każdym etapie 
     związku małżeńskiego? 
 
a/  Biskup / Instytucje diecezjalne 
 
   1. Katolickie poradnie rodzinne 
   2. Rekolekcje dla rodzin 
   3. Duszpasterstwo związków niesakramentalnych 
   4. Diecezjalne Święto Rodzin 
   5. Ogólnopolskie Święto Rodzin – Jasna Góra 
   6. Modlitwa za rodziny 
 
b/ Parafie: 
 
     b1/ Duszpasterze: 
 
            1. Jubileusze małżeńskie 
            2. Informacje o rekolekcjach dla małżeństw, zachęcanie do udziału 
            3. Podczas rekolekcji parafialnych oddzielne nauki dla małżonków 
            4. Błogosławieństwo indywidualne rodzin np. w niedzielę Świętej  
                Rodziny 
            5. Różaniec w intencji rodzin 
            6. Katolickie poradnie rodzinne 
            7. Pielgrzymki – zachęcać do udziału rodziny (małżeństwa) 
            8. Opieka duszpasterska nad Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich 
 
     b2/ Świeccy: 
 
            1. Praca w katolickich poradniach rodzinnych odpowiednio przeszkolonych 
                osób 
            2. Modlitwa w intencji rodzin 
            3. Udział w rekolekcjach dla rodzin 
            4. Organizacja pielgrzymek dla rodzin na różne okazje (diecezjalne, 
                ogólnopolskie 
            5. Aktywizacja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
            6. Organizacja parafialnych imprez rodzinnych (np. festyn) 
 
c/ Rodzina: 
 

1. Wspólna modlitwa codzienna 
2. Msze św. z okazji uroczystości rodzinnych ( jubileusze, imieniny itp.) 



3. Udział w rekolekcjach 
4. Udział w pielgrzymkach 
5. Udział w nabożeństwach w intencji rodzin 

 
 

2/ Jakie formy modlitwy rodzinnej umacniają sakrament małżeństwa i więzy rodzinne? 
 
a/ Biskup / Instytucje diecezjalne 
 

1. Diecezjalne Święto Rodziny 
 

b/ Parafie: 
 
       b1/ Duszpasterze: 
 

1. Różaniec w intencji rodzin 
2. Indywidualne błogosławieństwo rodzin np. na zakończenie rekolekcji 

lub w niedzielę Świętej Rodziny 
3. Wspólne wyjazdy rodzin (małżeństw) na pielgrzymki 

 
       b2/ Świeccy: 
 

1. Udział w modlitwach za rodziny 
2. Zachęcanie do wspólnej modlitwy rodzinnej 
3. Wspólne czytanie i rozważanie Pisma św. 
4. Tworzenie Róż Żywego Różańca Rodziców za dzieci 

 
 
c/ Rodzina 

1. Msze św. z okazji jubileuszy małżeńskich 
2. Dbanie o religijny charakter świąt (wigilia, śniadanie wielkanocne) 
3. Wspólne przeżywanie uroczystości religijnych dzieci 
4. Życie sakramentalne 
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Wyjaśnienie: 

1. Protokół podpisuje przewodniczący PZS oraz protokolant (sekretarz) i kopię 

(również tak samo podpisaną) odsyła do Relatora. Oryginał przekazuje 

sekretarzowi PZS do wewnętrznego archiwum. Relator gromadzi wszystkie 

kopieprotokołów z dekanatu do wglądu Sekretariatu V SDT a w 

odpowiednim czasie prześle wszystkie protokoły do archiwum Sekretariatu 

VSDT. 

2. Do oryginału protokołu należy dołączyć w wersji papierowej pełne 

odpowiedzi na pytania synodalne plik „II Część Spotkania PZS”.  

 

 

 


