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W daniach 18 – 20 kwietnia 2008 r. w Schönstatt k. Koblencji, w
Niemczech odbyło się Europejskie Forum Rodzin Szensztackich. Uczestniczyły
w nim delegacje z 11 krajów, wśród nich reprezentanci polskiego
Szensztackiego Dzieła Rodzin. Ponadto reprezentowane były rodziny z Austrii,
Belgii, Czech, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii,
Węgier.
Założony w 1914 r. Ruch Szensztacki skupia młodzież, osoby samotne,
rodziny,

księży,

siostry.

W

zależności

od

stopnia

urzeczywistniania

szensztackiej duchowości przynależność do ruchu może mieć różny charakter –
od form indywidualnych (tzn. bez stałych grup formacyjnych) w ramach tzw.
ruchu pielgrzymkowego, poprzez grupy ligowe, wspólnoty związkowe i
instytuty.
Europejskie forum jest inicjatywą, która od kilku lat gromadzi rodziny
szensztackie należące do różnych grup i wspólnot. W roku 2014 będzie
obchodzony

jubileusz

100

rocznicy

powstania

ruchu,

stąd

tematyka

tegorocznego spotkania głównie ukierunkowana była na przygotowania do tego
jubileuszu. Stało się ono również okazją do dzielenia się swoimi
doświadczeniami związanymi z działaniami podejmowanymi na rzecz rodziny.
Wśród prezentowanych treści wielokrotnie pojawiał się wątek szkoleń
organizowanych dla rodzin nazywanych Rodzinną Akademią, Akademią
Rodzin, Akademią Rodziny. Okazało się, że spośród 11 reprezentowanych na
forum krajów w 6 prowadzona jest tego typu działalność.

Od

wielu

już

lat

funkcjonuje

w

Austrii

Akademia

Rodzin

(Familienakademie). Zajęcia prowadzone są w dwuletnim cyklu, 12 spotkań
(piątek – niedziela). Forma ta uzyskała akceptację i poparcie austriackich
biskupów. Oprócz szkoleń małżeństwa prowadzące akademię angażują się w
wydawanie czasopisma „Familie als Berufung” (Rodzina jako powołanie), które
przygotowywane jest we współpracy z innymi wspólnotami szensztackimi w
Austrii. Podstawę merytoryczną prowadzonych w Akademii Rodzin zajęć
stanowi pedagogika szensztacka. Zasadniczym adresatem tej oferty są
małżonkowie, którzy pragną rozwijać i umacniać swoje więzi małżeńskie i
rodzinne.
W oparciu o podobny model prowadzone są zajęcia na Węgrzech i w
Szwajcarii. W ubiegłym roku zostały one zainicjowane w Chorwacji. Nieco inny
model preferowany jest w Niemczech. W ramach zajęć sięga się nie tylko do
pedagogiki szensztackiej, ale korzysta również z innych zdrowych nurtów.
Ponadto szkolenia ukierunkowane są na przygotowanie liderów, którzy
następnie angażują się w pracę na rzecz rodziny.
Również w Polsce we września 2007 roku rozpoczęła działalność
Akademia

Rodziny.

Spotkania

odbywają

się

przy

Instytucie

Ojców

Szensztackich w Józefowie k. Warszawy. Zajęcia prowadzone są w cyklu
rocznym, od września do czerwca, jedna sobota w miesiącu. Podejmowane
tematy to przede wszystkim zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki, ale
również problemy związane z duchowością. W ramach zajęć prowadzone są
wykłady, warsztaty, ćwiczenia, prelekcje dla dzieci. Przewidziane są również
różne formy integracyjne.
Rodziny, które ukończą podstawowe szkolenie mogą korzystać z
dodatkowych form wsparcia. Są nimi:



kręgi konsultacyjne (możliwość telefonicznego kontaktu z
małżeństwem, które przeszło przez jakiś trudny małżeński czy
rodzinny problem)



spotkania

problemowe

(spotkania

organizowane

według

wspomnianej wcześniej metody, podejmujące problemy zgłaszane
przez rodziny)


wstępna (telefoniczna) poradnia



internetowe forum dyskusyjne

(więcej informacji na stronie internetowej: www.akademiarodziny.pl)
Zaprezentowane wyżej inicjatywy nie są oczywiście działaniami
podejmowanymi jedynie przez Ruch Szensztacki. Od wielu już lat działają i
stają się coraz bardziej popularne różnego rodzaju kursy, szkolenia, szkoły dla
rodziców. Zainteresowanie tego typu formami wydaje się być swoistym signum
temporis – znakiem czasu. Niestety niektóre oferowane formy mogą budzić
pewne wątpliwości. Warto więc, odczytując ten znak czasu, podejmować
działania ukierunkowane na organizowanie i wspieranie inicjatyw odwołujących
się do zdrowych zasad.

