
   Boże Narodzenie 2021 

Kochani Małżonkowie, uczestnicy Spotkań Małżeńskich 

 

Już za kilka dni będziemy obchodzić pamiątkę przyjścia Jezusa na świat. 

Spójrzmy na to wydarzenie oczami Jego przybranego ojca -  Św.  Józefa. To na nim spoczywała 

największa odpowiedzialność. Maryja która nosiła pod sercem Boga miała za męża odważnego i wrażliwego 

mężczyznę. Opiekował się nią jak potrafił : 

 Najpierw przywiózł ją na osiołku z Nazaretu do Betlejem by wypełnić obowiązek, choć bliski czas 

rozwiązania  nie sprzyjał podróży. Musiał on wiedzieć, że mogą nie wrócić do domu przed narodzinami 

Jezusa.  

Potem szukał dobrego miejsca do zbliżających się narodzin i … znalazł tylko stajnię.  

Nie mógł zrobić więcej, ale był najlepszym wsparciem i pomocą na jaką Maryja i maleńki Jezus mogli 

liczyć w nieprzyjaznym świecie. Bez Józefa, narodzenie Boga byłoby zagrożone. On cały czas czuwał i był 

źródłem bezpieczeństwa dla tych dwojga, a oni mu w pełni ufali. 

Relacja męża i żony jaką ukazują te wydarzenia niech będzie inspiracją dla nas, we wszystkich trudnych 

wyzwaniach wciąż pojawiających się przed nami.   

Drodzy uczestniczy dzieła, jakim są Spotkania Małżeńskie, życzymy Wam, aby kolejna pamiątka 

Narodzenia bezbronnego Boga była szansą na odnowienie Waszej więzi małżeńskiej i przyjęcia 

odpowiedzialności za powierzone Wam zadania. 

 

Pragniemy spotkać się z Wami  

na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym 

 (zapraszamy Was z dziećmi) w dniu 9 stycznia 2022 roku o godzinie 15.00  

w Klasztorze Ojców Dominikanów w Łodzi przy ulicy Zielonej 13  

Nasze spotkanie rozpoczniemy Mszą świętą,  potem będzie czas na refleksję  

      i wspólne świętowanie. Prosimy o przyniesienie czegoś słodkiego  

      na wspólny stół. 

 
 
Pozdrawiamy Was ciepło  
 

Jola i Adam Krześlakowie Ks. Robert Jaśpiński 
 

Liderzy Łódzkiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich  Opiekun Duchowy 
 

jakrzeslak@spotkaniamalzenskie-lodz.pl 
 

 504 700 753 
 



Plan pracy Łódzkiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich  

w roku 2022 

 

Weekendy podstawowe: 
 

28-30 styczeń 

10-12 czerwiec 

30 wrzesień – 2 październik 

2-4 grudzień 

 

Weekend pogłębiający: 
 

1-3 kwietnia (o temperamentach) 

 

Comiesięczne spotkania poweekendowe: 
 

2, 3 niedziela miesiąca 

4 sobota miesiąca 

2 środa miesiąca  

 

Wieczory dla Zakochanych:   
 

edycja wiosenna, jesienna i zimowa  - szczegóły na  naszej stronie 

 
 www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl 

 
 


