CZYM SĄ SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE?
Spotkania Małżeńskie jest to ruch,
którego głównym celem jest 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, który z jednej strony pozwoli mężowi
i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej
zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże
rozwiązywać konflikty między małżonkami.
Podstawową formą pracy są zamknięte, weekendowe spotkania o
charakterze warsztatów. Spotkania te są prowadzone przez dwie odpowiednio
przygotowane pary małżeńskie i kapłana, którzy wprowadzają do pracy własnej,
ukazując uczestnikom tematy do dialogu prowadzonego tylko we dwoje.
Zapewniona jest pełna intymność i żadne sprawy łączące lub dzielące
małżonków uczestniczących nigdzie nie są ujawniane, również w grupie
uczestników weekendu.
Siła oddziaływania spotkań-rekolekcji polega na tym, że małżeństwo
może podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub
odkryć na nowo swoją jedność. Program, oparty na nowoczesnej wiedzy z
zakresu psychologii komunikacji i teologii jest tak ułożony, że pozwala każdej
parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości. Małżeństwo wyjeżdżające z
weekendu jest też na ogół zdolne do rozwiązywania swoich konfliktów.
Na rekolekcje może przyjechać każde małżeństwo, niezależnie od wieku,
stażu małżeńskiego, wykształcenia czy religijnego zaangażowania. Przyjeżdżają
małżeństwa żyjące zgodnie jak i małżeństwa będące ze sobą w konflikcie,
często będące na etapie przygotowania do rozwodu, małżeństwa po separacji,
które miały zamiar ponownie się połączyć. Zapraszamy każde małżeństwo,
które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało. Uczestnikom nie
stawiamy barier formalnych.
Dodatkowe informacje o Spotkaniach można znaleźć na stronie
http://www.spotkaniamalzenskie.pl/

O SPOTKANIACH MAŁŻEŃSKICH W MARIAHOLM:
1. Spotkania Małżeńskie odbędą się w ośrodku rekolekcyjnym w Mariaholm
(Stegenveien 1143, 1820 Spydeberg) w dniach od 24 do 26 marca 2017
roku. Prowadzone będą przez dwie pary animatorów z Polski - Jolę i Roberta
Janczaków, Darię i Pawła Łabędzkich - oraz o. Piotra Idziaka. Ojciec Piotr to
doświadczony kierownik duchowy prowadzący m.in. rekolekcje ignacjańskie
i Lectio Divina. Pochodzi z Kruszwicy, a pracował między innymi w Lublinie,
Bydgoszczy i od 2008 roku prowadzi rekolekcje Spotkań Małżeńskich w
Ośrodku Kaliskim.
2. Spotkania zorganizowane są w formie warsztatów. Rozpoczniemy je
kolacją w piątek o godzinie 18.00 i zakończymy obiadem w niedzielę około
godziny 14.00. Spotkania Małżeńskie w Mariaholm organizowane są przy
wsparciu księży z parafii St Hallvard w Oslo.
3. Dojazd do Mariaholm jest we własnym zakresie. Ośrodek dysponuje
bezpłatnymi miejscami parkingowymi.
4. Ważne jest by wszyscy uczestnicy byli obecni od początku do końca
rekolekcji. Zajęcia w piątek mają duże znaczenie dla wejścia w rytm ćwiczeń,
są tam wyjaśniane podstawy metod animatorów.
5. W Spotkaniach uczestniczą tylko pary małżeńskie. Program rekolekcji jest
intensywny i nie jesteśmy w stanie zapewnić w tym czasie opieki nad
dziećmi. Ważne jest, aby uczestnicy mogli poświęcić czas warsztatów
wyłącznie dla siebie. Dlatego zapraszamy na rekolekcje wtedy, kiedy dzieci
będą mogły zostać pod czyjąś opieką w domu.
6. Całkowity koszt weekendu to 2400 koron od pary małżeńskiej. Koszt ten
zapewnia zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z prysznicem, pełne
wyżywienie, materiały, korzystanie z sal konferencyjnych. Proszę zabrać ze
sobą poszewki na pościel, ręczniki i przybory toaletowe.
7. Zapisy na rekolekcje przyjmowane są mailowo (adresy znajdują się poniżej).
W zgłoszeniu proszę podać:
• imię i nazwisko małżonków,
• staż małżeński,
• adres zamieszkania,
• numer telefonu,
• adres mailowy
8. Opłatę za Spotkania Małżeńskie proszę wpłacać w terminie do 20 lutego
2017, po uprzednim skontaktowaniu z nami. Rezerwacja miejsc następuje
według kolejności wpłat. Ilość miejsc jest ograniczona.
9. W razie potrzeby kontaktu z chęcią odpowiemy na dodatkowe pytania.
Dostępni jesteśmy pod numerami telefonów 93286079 / 97524728 lub
mailowo adamlaszczynski@gmail.com / mala@getmail.no.
Małgorzata i Adam Laszczyńscy

