Podczas spotkań możemy odkryć:
radość stopniowego wzrostu i dojrzewania miłości

 że najlepszy czas życia małżeńskiego nie jest za nami,
lecz właśnie trwa

 e różnice między mężczyzną, a kobietą nie są
ż
przeszkodami, lecz istotnymi wzajemnymi dopełnieniami
piękno wspólnej modlitwy

Przygotowanie programu rozpoczyna się od marca.
Dla uczestników program trwa od września do czerwca następnego roku.
OD MARCA DO
KWIETNIA

ZATWIERDZENIE
PROGRAMU

SEKRETARIAT KANA :
www.kana.chemin-neuf.pl
+48694 422 000
kana@chemin-neuf.pl

OD CZERWCA

ROZPOWSZECHNIANIE
INFORMACJI
O PROGRAMIE

Wspólnota

Chemin Neuf

OD CZERWCA DO
WRZEŚNIA

SPOTKANIE
ZAINTERESOWANYMI

Kana Welcome jest rocznym programem dla wszystkich
małżeństw i par niesakramentalnych, wierzących lub nie,
jest narzędziem by formować, ewangelizować i towarzyszyć
oraz włączać w życie parafii - szczególnie młode pary.

Towarzyszenie w pierwszych
latach życia małżeńskiego
Jako wielką wartość musimy uznać zrozumienie,
iż małżeństwo jest kwestią miłości, że mogą się pobrać
jedynie osoby, które wybierają się wzajemnie i miłują. Mimo
to, kiedy miłość staje się jedynie pożądaniem lub nieokreśloną
uczuciowością, to wówczas małżonkowie doznają niezwykłej
kruchości, kiedy uczuciowość się załamuje lub gdy pociąg
fizyczny zanika. Ponieważ te nieporozumienia są częste,
niezbędne staje się towarzyszenie małżonkom w pierwszych
latach wspólnego życia, aby ubogacić i pogłębić świadomy
i wolny wybór przynależności do siebie i miłowania siebie
aż do końca.
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Kim jesteśmy...?
Kana jest misją Wspólnoty Chemin Neuf w posłudze małżeństw
i rodzin od ponad 40 lat. Obecnie istnieje w 50 krajach świata.
Kana to ponad 15 tys. osób, to 300 weekendów formacyjnych
oraz 140 tygodni formacji każdego roku. W Polsce Kana istnieje
od 1994 roku. Od tego roku formuje małżeństwa i pomaga
w pogłębianiu relacji małżeńskich oraz pomaga tym, którzy
przeżywają trudny okres: na przykład separację lub tym którzy
są w nowych związkach po rozwodzie. Kana Welcome powstała
w 2012 roku w parafiach powierzonych wspólnocie Chemin
Neuf. W kolejnych latach program został przekazany wszystkim
parafiom. Wspólnota Chemin Neuf jest wspólnotą katolicką
o powołaniu ekumenicznym. Powstała w 1973 roku we Francji.
Duchowość Wspólnoty ma swe źródło w tradycji ignacjańskiej,
jak i w odnowie charyzmatycznej. Obecnie liczy ponad 2000
członków w ponad trzydziestu krajach.

Organizacja
rocznego programu
Kurs jest organizowany
w ramach parafii lub lokalnego
kościoła. Proboszcz lub
pastor powierza małżeństwu
odpowiedzialność za projekt.
Małżeństwa zobowiązują
się do uczestniczenia raz
w miesiącu w spotkaniu swojej
grupy dzielenia i do udziału
w jednym weekendzie
oraz do przygotowania
jednego lub dwóch tematów
spotkań w roku. Ekipa Kany
ze Wspólnoty Chemin Neuf
jest do dyspozycji, żeby
pomagać w programie.
Dla uczestników
i odpowiedzialnych za program
są przygotowane zeszyty
uczestnika i przewodnik dla
odpowiedzialnego.

www.kana.chemin-neuf.pl

