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

  . 

 05.01 Małżeńska droga do szczęścia 

   dr Elżbieta Trubiłowicz psycholog, psychoterapeuta z mężem Piotrem,    
   informatykiem, zaangażowani w Domowym Kościele,      
   ks.Marek Sawicki, moderator diecezjalny DK w archidiecezji lubelskiej  

 12.01 Chciwy traci wszystko, czyli o grzechu chciwości. 
   s.Urszula Kłusek, pallotynka, wieloletnia katechetka, autorka książek o tematyce  
   religijnej i wychowawczej, Katarzyna i Krzysztof Prusik, nauczyciele akademiccy  

 19.01 Źródła szczęścia dziadków. 
   doc.dr inż. Jacek Pulikowski, zaangażowany w działalność Duszpasterstwa   
   Rodzin, autor poczytnych książek i autor artykułów w czasopismach katolickich,   
   spotykający się z małżonkami, młodzieżą, nauczycielami i kapłanami 

 26.01 Naprotechnologia – poszukiwanie przyczyn 

   i skuteczne leczenie niepłodności. 
   Jacek Skórczewski ginekolog, położnik, naprotechnolog i instuktorki Modelu   
   Creighton Carine Stranc-Rambowicz i Agnieszka Remus 

   z „Centrum Nowe Życie” w Bydgoszczy         

 02.02 Nie ma świąt bez postnego przygotowania! 

   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          

 09.02 Piękno i godność kobiecego stroju i zasady dress codu 

   Marzena Jagielska, stylistka, felietonistka, doradca ds. wizerunku, wiceprezes  
   Katolickiego Stowarzyszenia Wychowców we Wrocławiu, Ewelina Chełstowska, 
   z projektu „Urzekająca”, prowadzi kursy n/t rozwoju osobistego 

16.02 Tajemnica uzdrowienia przez adorację Najświętszego Sakramentu. 
   Iwona Niedbalska, lekarz pediatra, doradca życia rodzinnego    

23.02 Nieobecni – wiecznie obecni. 
   o.Grzegorz Filipiuk, kapucyn, s.Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr 

   Wspomożycielek Dusz Czyścowych        

02.03 Wielki Post w naszym domu. 
   Anna i Janusz Wardakowie, współtwórcy Akademii Familijnej, rodzice 10 dzieci 

09.03 Współczesne mity o miłości małżeńskiej. 
   Urszula i Piotr Klimscy ze wspólnoty Chemin Neuf i Ruchu KANA, 
   Wojciech Sulimierski, psychoterapeuta       

16.03 Jak Wielki Post może pomóc rodzicom w wychowaniu dzieci. 
   dr hab.Grzegorz Grochowski, teolog, pedagog, wykładowca na Papieskim Wydziale 
   Teologicznym w W-wie  

23.03 Niezwykłe małżeństwo z Nazaretu. 
   dr hab. Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny i pastoralny, świecki konsultor   
   Rady EP d/s. Rodziny      

30.03 Triduum Paschalne szansą na pogłębienie wiary i relacji w rodzinie 

   Jolanta Gawin, pedagog, kurator rodzinny, prowadzi szkołę dla rodziców 

   z mężem Krzysztofem, zaangażowani w posługę małżeństwom 

   w Domowym Kościele, ks. Damian Kwiatkowski        

06.04 Zmartwychwstanie  to Dobra Nowina, to nadzieja dla małżeństwa, 
   dla rodziny. 

   ks. Marek Borowski, kustosz Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi,moderator DK 
  


