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Stowarzyszenie Rodzin
im. bł. Mamy Róży
Proponujemy sprawdzone pomysły na tworzenie
małych społeczności rodzin katolickich.
Każdy z naszych projektów można rozwinąć w swojej miejscowości
korzystając z pomocy ludzi dobrej woli.
Zapał i otwarte serca są ważniejsze od pieniędzy.

Pomocniczki Mamy Róży
http://pomocniczki.mamaroza.pl

- propozycja wolontariatu dla dziewcząt,
które łączą wspólne wartości
- możliwość przeznaczenia swojego czasu, pracy
i dobrego humoru dla osób w potrzebie
- budowanie kręgu przyjaciółek
- regularne spotkania formacyjne

Kluby MR+

http://mamaroza.pl/kluby-mr-plus

- koła zainteresowań i kursy różnych specjalności
organizowane siłami rodziców
- miejsca regularnych spotkań i przyjazne środowisko
- atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu
- okazja do udziału we Mszy św. lub w działaniach
wspólnot parafialnych

Dla dzieci i młodzieży:
Wędrownicy Mamy Róży
http://wedrownicy.mamaroza.pl

- unikatowy projekt organizacji grup skautowych
dla dzieci i młodziezy w oparciu o zaangażowanie rodziców
- inicjatywa należąca do wielkiej rodziny skautingu
katolickiego inspirowanego myślą gen. Roberta
Baden-Powella i o. Jakuba Sevin SJ
- praca nad sprawnością fizyczną, charakterem,
zmysłem praktycznym, gotowością do służby
i relacją z Bogiem
- wspólnota rodziców, którzy widzą wartość w wychowaniu
swojego dziecka na dobrego katolika i dobrego Polaka

Dla mam:

Dla ojców:

Świetlice Mamy Róży

Kręgi św. Józefa

- okazja do spokojnej rozmowy z innymi matkami
- miejsce do bezpiecznej zabawy dla małych dzieci
- możliwość lepszego poznania sąsiadów
- sposób na konstruktywne spędzenie przedpołudnia
dla matek niemowląt i kilkulatków.

- regularne spotkania w męskim gronie
- wspólny udział w Eucharystii
- rozmowy na poważne tematy
- okazja do dzielenia się świadectwem o działaniu Boga
w naszym życiu

Akademie Mamy Róży

- wykłady i prelekcje zaproszonych gości
- pora dostosowana do możliwości czasowych
młodych matek
- swobodna atmosfera i życzliwość wobec małych dzieci
- okazja do rozwoju i poszerzania horyzontów

Chętnie pomożemy w tworzeniu tych przedsięwzięć,
służymy wiedzą praktyczną i wsparciem organizacyjnym.
Kontakt z nami:
Marcelina Metera tel. 600 111-881
Maciej Tryburcy tel. 602 741-670
listy@mamaroza.pl

