
 

 

 

 

Gliwice dn. 26.08.2021r. 

Drodzy Przyjaciele Rodziny, 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej zaprasza do podjęcia i współtworzenia kolejnej 
edycji dwuletniego Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego w Gliwicach. 

Studium adresowane jest do wszystkich pragnących się zaangażować w posługę 
w duszpasterstwie rodzin oraz chcących pogłębić swoją wiedzę na temat katolickiej wizji 
małżeństwa i rodziny w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z nauk o rodzinie. 

W realizacji programu Studium (ok. 140 godzin zegarowych), łączącego elementy 
formacyjne, studyjne i warsztatowe przewodnikami będą doświadczeni specjaliści. 
Podejmowane będą tematy dotyczące małżeństwa i rodziny w aspekcie teologicznym, 

etycznym, psychologicznym, biologicznym i prawnym oraz zajęcia warsztatowe dotyczące 

dynamiki grupy i nauczania metody Naturalnego Planowania Rodziny. 

Zajęcia będą odbywały się w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Jana 

Pawła II 5A, raz w miesiącu w soboty godz. 9-18 (godz. 13-14 przerwa obiadowa) i jeden 

weekend wyjazdowy. Jeśli zgłosi się odpowiednia liczba osób, to zajęcia pierwszego roku 
odbędą się w następujących terminach: 2.10.2021; 20.11.2021; 18.12.2021; 15-16.01.2022; 

19.02.2022; 19.03.2022; 9.04.2022; 21.05.2022; 4.06.2022. 

Opłata za udział w Studium wynosi 250 zł za semestr od osoby (w przypadku pary 
małżeńskiej lub osób spokrewnionych 200 zł od osoby). Istnieje możliwość opłaty w ratach.  

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego, 

uzyskując wiedzę i  uprawnienia do prowadzenia: prelekcji na temat małżeństwa i rodziny, 
Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego, katechez i spotkań dla młodzieży oraz nauki metody 

Naturalnego Planowania Rodziny objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia. Posiadanie 

w/w  dyplomu uprawnia do działalności na terenie Kościoła Katolickiego Diecezji Gliwickiej na 
podstawie misji kanonicznej wydanej przez Biskupa Diecezji Gliwickiej za rekomendacją 
duszpasterstwa rodzin. 

Warunkiem przyjęcia do Studium jest zgłoszenie przez formularz na stronie internetowej:  

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

w terminie do 30 września 2021r.. Na podanej stronie znajdują się pozostałe informacje 
dotyczące przyjęcia i szczegółowe informacje o Studium. 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 507 389 948; 501 397 904 lub 
mailowy: biuro@dorodzin.pl. 

        Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego 

Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz 


