
Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego 

Interesujesz się tematami małżeństwa i rodziny? 

 Chcesz lepiej pełnić rolę małżonka? 

  Chcesz poprawić relację z dziećmi, teściami, rodziną? 

   Chcesz lepiej przygotować się do sakramentu małżeństwa? 

Zapisz się do Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego! 

 

Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego to okazja do lepszego uchwycenia czym jest miłość, małżeństwo i rodzina 

w aspekcie medycznym, psychologicznym, bioetycznym i teologicznym. To przygotowanie słuchaczy do 

apostolatu w ramach duszpasterstwa rodzin. Po odbyciu dwuletniego cyklu zajęć, udziale w ciekawych 

warsztatach osoby mogą pełnić posługę doradców życia rodzinnego (po uzyskaniu misji kanonicznej). Studium 

pozwala uzyskać dyplom nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny metody objawowo-termicznej 

wielowskaźnikowej. 

Studium kierowane jest do każdego kto pragnie: 

 uzupełnić wiedzę na temat małżeństwa i rodziny, 

 profilaktycznie uprzedzać konflikty w swoim małżeństwie, rodzinie, 

 być prawdziwie kochającym małżonkiem, 

 być odpowiedzialnym rodzicem, 

 pomagać innym w trudnościach małżeńskich i rodzinnych, 

 przygotować się do życia w małżeństwie i rodzinie, 

 upewnić się w swoim wyborze powołania, 

 nabyć praktyczne umiejętności prowadzenia prawidłowego komunikacji, 

 przygotować się do posługi w parafii dla małżeństw i rodzin, 

 być obrońcą życia ludzkiego od poczęcia. 

Studium przygotowuje: 

- małżonków i rodziców do lepszego pełnienia swoich ról, 

- narzeczonych do świadomego przyjęcia sakramentu małżeństwa, 

- doradców życia rodzinnego, 

- prelegentów w tematach małżeństwa i rodziny. 

Organizacja Studium 

 Czas trwania: 2 lata (4 semestry) 

 Zajęcia: jedna sobota w miesiącu (godz. 9-18) i weekend integracyjny 

 Rozpoczęcie: 2.10.2021r. godz. 9 - Msza św. w Kaplicy NSPJ Sióstr Boromeuszek w Gliwicach 

 Miejsce zajęć: Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach 

 Odpłatność: 250,- zł semestr (zniżki dla członków rodziny) 

Warunki przyjęcia 

 Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: 

https://www.dorodzin.pl/studium-zycia-rodzinnego/156-nabor-studium-zycia-rodzinnego.html 

 Dostarczenie niżej podanych dokumentów w dniu pierwszych zajęć 2.10.2021r.: 

 Podanie o przyjęcie do studium 

 Opinia księdza proboszcza 

 Zdjęcie legitymacyjne – 1 sztuka 

 Kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony DR 

Dodatkowe informacje: www.dorodzin.pl 
Katarzyna i Michał Jurkiewiczowie - kom. 507 38 99 48, 501 397 904 


