
X ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN, RZYM 22-26 CZERWCA 2022 

 X WORLD MEETING FAMILIES 2022 

 

Program Kongresu 

Środa 22 czerwca 

 14:00 Przyjęcie i powitanie delegatów w Auli Pawła VI 

 

 18:00-20:00 FESTIWAL Rodzin w Auli Pawła VI w obecności Ojca Świętego 

Czwartek 23 czerwca  

 8:30 Msza Święta w Bazylice św. Piotra [Ołtarz główny] 

 

 10.00-19.00 Duszpasterski Kongres Teologiczny, Aula Pawła VI 

 

 20.00 Koncert w Pałacu Laterańskim [Piazza San Giovanni in Laterano] 

Piątek 24 czerwca 

 8.30 Msza Święta w Bazylice św. Piotra [Ołtarz główny] 

 

 10.00-17.00 Duszpasterski Kongres Teologiczny, Aula Pawła VI 

 

 19.00  Wieczorne spotkanie w parafiach diecezji rzymskiej 

Sobota 25 czerwca 

 8.30 Medytacja i Adoracja eucharystyczna w Auli Pawła VI 

 

 10.00-14.00 Duszpasterski Kongres Teologiczny, Aula Pawła VI 

 

 18:00 Msza Święta na Placu św. Piotra pod przewodnictwem Ojca Świętego 

Niedziela 26 czerwca 

 12:00 Anioł Pański i Rozesłanie Rodzin na Placu św. Piotra 

  

Opłata rejestracyjna w wysokości 100 EUR = za jednego uczestnika i obejmuje: 

• wstęp i udział w wydarzeniach w Auli Pawła VI i Placu św. Piotra 

• materiały 

• przerwa kawowa i lekki lunch w Auli Pawła VI w dniach 23, 24, 25 czerwca 

Organizatorzy przewidzieli również serię propozycji po obniżonej cenie [hotele, muzea, wycieczka 

openbus i bilety lotnicze. 

https://opoka.news/x-swiatowe-spotkanie-rodzin-rzym-2022
https://www.romefamily2022.com/en/programma/


Prosimy o potwierdzenie zainteresowania, aby wykonać dalsze kroki organizacyjne [rejestracja 

delegacji; wysyłanie upoważnień dostępu do portalu do wpisywania nazwisk] 

Czekamy na szybką odpowiedź! 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:  

Anna Ewa Gajosz-Burzyńska mail: anna.gajoszburzynska@gmail.com  

nr. tel. kom. +39 3284664775  lub w godzinach wieczornych tel. stacjonarny +39 06 541 4709 

----------------------------------------- 

 

MATERIAŁY DO PROWADZENIA ADORACJI  

10 FILMÓW Z UDZIAŁEM PAPIEŻA FRANCISZKA  

Modlitwa za X Światowe Spotkanie Rodzin – 2022 r. 

Ojcze Niebieski , 

Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny. 

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa. 

Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały 

i jako małe kościoły domowe 

niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości, 

jaką Chrystus obdarza Kościół. 

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny, 

które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą 

lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą. 

Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz, 

aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia 

i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości. 

Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież, 

oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś. 

Modlimy się za rodziców i dziadków: 

niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga 

poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz, 

a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu. 

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele 

jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi, 

w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele. 

Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin. 

Amen. 

 

https://opoka.news/x-swiatowe-spotkanie-rodzin-rzym-2022 

 

mailto:anna.gajoszburzynska@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1y5I-XyDhrYRvm6F9mBASiGKLMIlbXE9Z/view
http://kodr.pl/category/x-swiatowe-spotkanie-rodzin/
https://opoka.news/x-swiatowe-spotkanie-rodzin-rzym-2022

