Naturalne planowanie rodziny

Liga Małżeństwo Małżeństwu

Kim jesteśmy?

Liga Małżeństwo Małżeństwu to założone w 1992 roku stowarzyszenie katolickich małżeństw, wywodzące
się z amerykańskiej organizacji The Couple to Couple League. LMM należy do Polskiej Federacji
Stowarzyszeń Rodzin Katolickich oraz Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Specyfika LMM polega na tym, że nauczycielami metody rozpoznawania płodności są nie pojedyncze
osoby, lecz pary małżeńskie, które oprócz fachowej wiedzy przekazują także osobiste doświadczenie
praktykowania tego, czego uczą i czym żyją. Jest to odpowiedź na słowa papieża Pawła VI zawarte w
encyklice "Humanae vitae":

"Wśród owoców, które dojrzewają, gdy prawo Boże jest gorliwie przestrzegane, niezwykle cenny jest ten,
że sami małżonkowie często pragną podzielić się z innymi wynikami swoich doświadczeń. Dzięki temu w
szerokich ramach powołania świeckich znajdzie się nowa i niezwykle doniosła forma apostolatu, w której
równi usługują równym. Wtedy bowiem sami małżonkowie podejmują zadania apostolskie, względem
innych małżonków, pełniąc rolę ich przewodników. Wśród tylu form chrześcijańskiego apostolatu ta
wydaje się obecnie najpotrzebniejsza."

W nauczaniu naturalnego planowania rodziny LMM stosuje trzy priorytety:

- uczenie metody objawowo-termicznej,
- promowanie karmienia piersią i nauczanie o powrocie płodności po porodzie,
- przekazywanie tradycyjnego nauczania Kościoła o małżeństwie i seksualności z uwzględnieniem teologii
ciała według Jana Pawła II.

Co robimy?

- Prowadzimy kursy naturalnego planowania rodziny (metoda objawowo-termiczna), warsztaty dotyczące
powrotu płodności po porodzie i płodności w okresie premenopauzy,
- udzielamy porad korespondencyjnie, telefonicznie i e-mailowo (formularz),
- szkolimy nauczycieli NPR,
- wydajemy materiały dydaktyczne (m.in. seria książek &bdquo;Sztuka naturalnego planowania
rodziny&rdquo;),
- od 1997 roku prowadzimy serwis internetowy www.npr.pl,
- prowadzimy serwis mojecykle.pl do zapisywania obserwacji online.
http://npr.pl/
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Kontakt z nami:

-

Adres do korespondencji

Liga Małżeństwo Małżeństwu
ul. Jagodowa 5
05-540 Zalesie Górne
tel. 22 750 31 40

-

Kontakt e-mailowy - zapraszamy do skorzystania z formularza (tutaj)

Wspólnie budujemy cywilizację życia - prosimy o wsparcie naszej działalności.

Wszystkie nasze przedsięwzięcia są możliwe dzięki społecznej pracy wolontariuszy oraz pomocy
finansowej Dobrych Ludzi.

Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę wpłaconą na nasze konto:
LMM, ul. Jagodowa 5, 05-540 Zalesie Górne
numer rachunku:
Credit Agricole Bank
43 1940 1076 3069 5656 0000 0000

(z dopiskiem &bdquo;Darowizna na rzecz LMM&rdquo;)
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