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Drodzy Przyjaciele Rodziny, 

 

W Roku Rodziny i Roku Świętego Józefa pragniemy z nową nadzieją  i zaprosić Was do 

podjęcia i współtworzenia kolejnej edycji Studium Praktycznego Przygotowania do 

Towarzyszenia Małżeństwom w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Abpa Kazimierza 

Majdańskiego w Łomiankach pod patronatem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. 

Studium adresowane jest do wszystkich już zaangażowanych, lub pragnących się zaangażować 

w duszpasterstwo rodzin i wielowymiarowe towarzyszenie małżonkom w oparciu 

o interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o rodzinie. 

Pragniemy podjąć to zadanie zgodnie z zaproszeniem Ojca Świętego Franciszka (por. AL 52) 

i według wskazań św. Jana Pawła II oraz korzystając z doświadczeń wypracowanych w Instytucie 

Studiów nad Rodziną skupionych na głoszeniu całej prawdy o Bożym zamyśle wobec małżeństwa 

i rodziny. 

Podstawowy moduł Studium będzie obejmował 120 godzin. W realizacji programu Studium, 

łączącego elementy formacyjne, studyjne oraz warsztatowe przewodnikami będą doświadczeni 

specjaliści w zakresie nauk o rodzinie. 

Zajęcia będą odbywały się w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Abpa Kazimierza 

Majdańskiego w Łomiankach k/Warszawy, ul. K. K. Baczyńskiego 9, raz w miesiącu w soboty 

i niedziele. Jeśli zgłosi się odpowiednia liczba osób to planujemy sześć spotkań w soboty 

i niedziele  w następujących terminach: 16-17.10.2021; 13-14.11.2021; 11-12.12.2021; 15-

16.01.2022; 19-20.02.2022; 19-20.03.2020 (jeśli sytuacja sanitarna pozwoli to spotkania 

odbywałyby się w bezpośrednim kontakcie). W soboty zajęcia odbywałyby się w godz. 900-1930, 

zaś w niedzielę w godz. 815-1640. W niedziele w czasie przerwy będzie możliwość udziału we 

Mszy Świętej. 

Opłata za udział w Studium wynosi 800 zł od osoby (a w przypadku pary małżeńskiej 700 zł od 

osoby).  

Warunkiem przyjęcia do Studium jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, która będzie 

dostępna na stronie https://isnarakm.pl/ od 1.07.2021 r. 

 

 

ks. dr Krzysztof Wolski       ks. dr Przemysław Drąg 

 

Dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną   Dyrektor Krajowego Ośrodka  

im. Abpa Kazimierza Majdańskiego    Duszpasterstwa Rodzin  


