Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Fundacja Instytut Mediów” i Młodzieżowa Agencja Informacyjna
MAIKA zapraszają przedstawicieli Redakcji oraz osoby zaangażowane w działalność na rzecz młodzieży
w aspekcie przygotowania do małżeństwa, księży dyrektorów wydziałów duszpasterskich kurii
diecezjalnych, duszpasterzy rodzin, doradców rodzinnych, prowadzących kursy i katechezy
przedmałżeńskie oraz wszystkich, którym leży na sercu szczęście małżeństw i rodzin na konferencję
prasową i panelową dotyczącą projektu „Ku szczęśliwej rodzinie”, która odbędzie się online
13 grudnia o godz. 10.30.
Projekt „Ku szczęśliwej rodzinie” jest niezwykle wartościowy i potrzebny, gdyż obecnie konieczne
staje się podejmowanie wszelkich działań w kierunku propagowania piękna i niezwykłości związku
małżeńskiego kobiety i mężczyzny. Inicjatywa zachęca młodych ludzi do pełnej otwartości na taki sposób
życia. W Polsce od wielu dekad robiono w tym kierunku nie mało w przestrzeni duszpasterskiej. Niemniej
konieczne są działania angażujące wszystkie środowiska, odczuwające odpowiedzialność za przyszłość
rodziny i społeczeństwa. Realizowany projekt jest ważny i daje dużą szansę owoców w zakresie zachęty do
małżeństwa i rodzicielstwa.
Link do zalogowania się na konferencje:
https://us06web.zoom.us/j/86908336474?pwd=UkNHbnhLZHA5SFN2RDRpb1JEb1lHZz09 .
Dla pewności, czy wszystko działa, proszę o zalogowanie się o godz. 10.
Zgłoszenia osób pragnących wziąć udział w konferencji prosimy kierować pod adresem:
fundacja.biuro@niedziela.pl.

PROJEKT DOFINANSOWANY Z MINISTERSTWA RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ, REALIZOWANY W RAMACH
OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE PROMOCJI
RODZINY „PO PIERWSZE RODZINA!” NA ROK 2021

ZAPROSZENIE
NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ I PANELOWĄ „KU SZCZĘŚLIWEJ RODZINIE” (ONLINE)
13 GRUDNIA 2021 R., GODZ. 10.30
Konferencję moderuje Łukasz Brodzik – redaktor naczelny Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA
UCZESTNICY:
1. bp dr hab. Wiesław Śmigiel – Przewodniczący Rady ds. Rodziny przy KEP, biskup toruński
2. „Udany związek małżeński” – dr hab. Mieczysław Guzewicz, specjalista z zakresu małżeństwa
i rodziny, członek Rady ds. Rodziny przy KEP, konsultant projektu
3. Projekt „Ku Szczęśliwej Rodzinie” – Mariusz Książek, Wiceprezes Zarządu „Fundacji Instytut
Mediów”, beneficjenta projektu
4. „Potrzeba przygotowania się do zawarcia małżeństwa oczami młodych – świadectwo” – Marcin
Nowak
5. „Przyszłość młodzieży realizuje się już dziś” – ks. dyr. Zbigniew Kucharski, MAIKA
g. 11.15 Zakończenie
KONFERENCJA PANELOWA, GODZ. 11.20-13.20
TEMAT: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO MAŁŻEŃSTWA
PANEL – WPROWADZENIE MERYTORYCZNE
1. abp dr Wacław Depo – Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu przy KEP,
metropolita częstochowski
2. bp dr hab. Wiesław Śmigiel
3. „Duchowe fundamenty małżeństwa” – dr hab. Mieczysław Guzewicz
4. „Rodzina wyzwaniem dla młodych – aspekt socjologiczny” – prof. Jacek Kurzępa
5. „Przesłanie św. Jana Pawła II w aspekcie małżeństwa” – ks. dr Paweł Gałuszka, specjalista z zakresu
nauczania św. Jana Pawła II w aspekcie rodziny, dyrektor wydziału duszpasterstwa rodzin
archidiecezji krakowskiej
6. ks. dr Jarosław Grabowski – Redaktor Naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
7. „Lęki i obawy młodych” – ks. dyr. Zbigniew Kucharski
DYSKUSJA Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH GOŚCI
Proponowane zagadnienia:
Współczesne wyzwania w aspekcie przygotowanie do małżeństwa.
Zjawiska obserwowane w środowisku młodzieży.
W jakim kierunku zmierzamy?
Co proponować na dziś i jutro?
Jakie działania podejmować w aspekcie obecnej sytuacji epidemiologicznej?
g. 13.20 Zakończenie – bp dr hab. Wiesław Śmigiel

