
 AUDYCJE DLA MAŁŻONKÓW I RODZICÓW 
w Radiu Maryja we wtorki o 21:30 

.     

 06.07 W naszym domu nie ma terroru porządku. 
   Małorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog, organizator i prelegent sympozjów 
   n/t przemian we współcz. kulturze i zagrożeń duchowych z mężem  Markiem 

 13.07 Jak nie zaniedbać talentu widocznego u dziecka. 
   dr hab.Grzegorz Grochowski, teolog, pedagog, wykładowca na Akademii Katolickiej 
   w Warszawie             

 20.07 Założenie niewinności w relacjach rodzinnych. 
   o. Mieczysław Łusiak, jezuita, założyciel i opiekun wspólnoty Rodzin Empatycznych,  
   dyr. Domu  Rekolekcyjnego w Suchej k/Bydg. Diec. duszpasterz małżeństw niesakr.  
   Agnieszka i Michał Iwańscy oraz Justyna i Wojciech Becla z Rodzin Empatycznych  

 27.07 Rodzina szkołą solidarności! 
   ks.dr Janusz Stańczuk, redaktor naczelny miesięcznika TAK RODZINIE, wykładowca  
   teologii pastoralnej oraz pełnomocnik rektora ds. administracji i organizacji uczelni,  

   Aldona i Artur Wiśniewscy, rodzice 5 dorosłych dzieci, tworzący rodzinny zespół   
   muzyczny MOJA RODZINA, założyciele fundacji „Tak dla Rodziny”  

 03.08 Spotkania i zjazdy rodzinne 

   ks. dr Kazimierz Kurek, salezjanin, Krajowy Duszpasterz Rodzin w latach 1985-1996 

   Krzysztof Chodkowski 

 10.08 Życie pomiędzy zaufaniem a lękiem. 
    s. Anna Maria Pudełko, apostolinka  

 17.08 Jak na poszczególnych etapach życia dziecka 

   rozwijać jego głęboką relację z Bogiem 

   ks.dr hab. Romuald Jaworski prof.UKSW, psycholog, psychoterapeuta 

 24.08 Solidarność w historii Polski. 
   Piotr Boroń, historyk, senator, minister w KRRiT 2007-2010r, twórca Forum Edukacji  
   Medialnej, autor książek i artykułów w ND z żoną Anną historykiem i archiwistą  

 31.08 XX lecie modlitwy różańcowej rodziców za dzieci. 
   Ewa i Ireneusz Rogala, założyciele Różańca Rodziców za Dzieci, członkowie wspólnoty 
   Marana Tha, ks. Mirosław Piskozub, opiekun duchowy Różańca Rodziców    

 07.09 Wpływ modlitwy na zdrowie. 
   Iwona Niedbalska, lekarz pediatra, doradca życia rodzinnego 

 14.09 Nieczystość to wolność czy zniewolenie? 

   s.Urszula Kłusek, pallotynka, wieloletnia katechetka, autorka książek o tematyce   
   religijnej i wychowawczej 

 21.09  Odcienie miłości w jesieni małżeństwa. 
   doc.dr inż. Jacek Pulikowski, od 45 lat szczęśliwy mąż Jadwigi, ojciec 3 dorosłych już  
  dzieci, zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin, przez 2 kadencje był  
  świeckim audytorem Rady d/s Rodziny EP, autor poczytnych książek i artykułów,   
  uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych, popularny mówca spotykający się 

  z małżonkami, młodzieżą, nauczycielami i kapłanami  

28.09 Miłość od poczęcia. 
  Ewa Nitecka, współtwórca Szkoły Rodzenia na Ursynowie 

05.10 Moc w słabości się doskonali. 
  Ewa Grodzka, pedagog, prezes Stowarzyszenia Dobry Moment dla kobiet z mężem   
  Wojciechem, liderem męskiej wspólnoty Wojownicy Maryi, prezesem Stowarzyszenia Odnowa  
  Rodzin 

 


