DIAKONIA RODZINNA
Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”
Diakonia rodzinna Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” w bezpośredni sposób
wpisuje się w realizację prorodzinnego charakteru Wspólnoty zapisanego w 1 § rdz. 1 Statutu
WPRM.

I.

CEL OGÓLNY
diakonii wyznacza §5 p. 1 Statutu wskazując, że Wspólnota szuka i głosi Królestwo
Boże „przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę
rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (por. Łk 1, 39-56)”.

II.

CELE SZCZEGÓŁOWE DIAKONII:
1. Głoszenie chrześcijańskiej wizji życia rodzinnego jako miejsca realizacji Bożego
powołania i uświęcenia
2. Tworzenie duchowego zaplecza do różnych form służby rodzinie
3. Rozwijanie i propagowanie metod jak żyć w chrześcijańskiej rodzinie, jak
wychowywać, jak poprawiać relacje wewnątrz rodziny i pomiędzy rodziną a Jezusem
itp.

III.

SPOSOBY REALIZACJI:

Trzy ścieżki realizacji celów Diakonii
1. formacja dla członków diakonii (cele wewnętrzne dla diakonii)
2. formacja i działania wewnątrz wspólnoty przez diakonię (cele diakonii dla wspólnoty)
3. działania diakonii i wspólnoty dla osób poza wspólnotą (cele wspólnoty dla osób poza
wspólnotą)
1.
B)
C)
D)
E)

DZIAŁANIA DLA CZŁONKÓW DIAKONII
Modlitwa za rodziny
Rozważanie wzorów świętych rodzin
Poznawanie wypowiedzi Pisma Świętego o rodzinie
Poznawanie Nauki Kościoła (zwłaszcza KKK) o rodzinie
Plan spotkania grupy diakonii
a) modlitwa do Ducha Św.
b) rozważanie fragmentu z Pisma Św. o rodzinie
c) modlitwa rozeznania drogi dla Diakonii
d) cykl formacyjny na bieżący rok– poznawanie nauki KKK o rodzinie

2. DZIAŁANIA CZŁONKÓW DIAKONII WEWNĄTRZ WSPÓLNOTY
A) Cykle formacyjne w ramach dni skupienia na poszczególnych stopniach
formacji (katechezy ok. 1 godz.)
B) Warsztaty (różny wymiar godzin organizowane w weekendy):
a. „Spotkanie dla zakochanych” – zwłaszcza dla narzeczonych i
młodych par małżeńskich
b. „Wychowywać w Chrystusie” – dla rodziców
c. „Naturalne planowanie rodziny” – dla wszystkich zainteresowanych
d. „Dialog małżeński” – małżeństwa, narzeczeni

e. „Miłość, seks, chodzenie ze sobą, małżeństwo,” – młodzież
f. „Powołanie chrześcijańskiej kobiety”, – dla niewiast
g. „Być ojcem” – dla mężczyzn
h. inne zgodnie z potrzebami Wspólnoty
C) Przygotowanie do działań na zewnątrz wspólnoty
a. działania w obronie życia,
b. szerzenie duchowej adopcji,
c. walka z pornografią itp.
3. DZIAŁANIA DIAKONII I WSPÓLNOTY NA ZEWNĄTRZ
A) Konferencje o tematyce rodzinnej
B) Warsztaty jak wyżej dla osób spoza wspólnoty
C) Lobbing na rzecz rozwiązań ustawowych opartych na chrześcijańskiej wizji
człowieka i społeczeństwa.
a. Udział w akcjach związanych z obroną godności życia ludzkiego na
różnych szczeblach (regionalnym, ogólnopolskim, europejskim itp.)
i. Działania na rzecz ustanowienia właściwego prawa (listy
poparcia, petycje itp.)
ii. Udział w manifestacjach obrońców życia
iii. Szerzenie wiedzy na temat godności życia ludzkiego
b. Działania przeciw pornografii (j.w.)
c. Działanie na rzecz obrony godności rodziny (przeciw tzw. Związkom
partnerskim, konkubinatowi itp.)
d. Rodzina chrześcijańska świętuje niedzielę
i inne

