Zarys tematów:
•Różnice pomiędzy
kobietą a mężczyzną
-

•Udana komunikacja udany związek
•Fundamenty
trwałej więzi
•Wartość
chrześcijańskiego
narzeczeństwa

************************************

Do pozytywnego ukończenia
kursu bezwzględnie
wymagana jest, od początku
do końca, obecność na
wszystkich częściach kursu.

************************************

Na kurs należy zabrać:
-

dobry humor
notatnik
dobry pisak
marzenia o pięknym małżeństwie
otwartość na wiedzę
chęć bycia wolnym

25-26 MARCA
10-11 CZERWCA
Przebieg kusu:
piątek 18:45 -21:00
sobota 8:00 - 15:00

SAKRAMENTEM MAŁŻEŃSTWA

czyli:

BOŻY PLAN

Szczegółowe informacje
PO ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM:

WOBEC

tel. 507 744 858

LUDZKIEJ
M I Ł O Ś C I.

(po godz. 19-tej)
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

******************************************
Adres:

potrzebne dokumenty
i przeszkody do zawarcia
ważnego sakr. małżeństwa

potrzebny do przyjęcia
i obdarowania
siebie nawzajem

AKTUALNE TERMINY KURSU w 2022 r.

•Przysięga Małżeńska

•Miłość małżeńska

KURS
PRZEDMAŁŻEŃSKI

******************************************

•Małżeństwo
jako sakrament

•odpowiedzialne
rodzicielstwo

WEEKENDOWY

Dom parafialny

ul. Kościelna 3 ; 14-220 Kisielice

KISIELICE
THE BEST CITY

Kurs prowadzą
Małżonkowie i Kapłan
mgr Hanna Górecka
- żona i Matka,
z Wieloletnim

ksiądz

Modlitwa Narzeczonych.

JERZY BIEŃKOWSKI sac
proboszcz parafii
w kisielicach

Panie, Boże zakochanych,
obdarz nas łaską,
abyśmy wzrastali w miłości;

doświadczeniem
w pracy katechetycznej,

kurs przedmałżeński nie jest

daj nam radość

dydaktyczno - opiekuńczo-

szkolną kartkówką ani

dzielenia się uczuciem;

wychowawczej

tym bardziej przestrzenią

z dziećmi i młodzieżą

do oceny czyjegoś życia.

oraz w poradnictwie
przedmałżeńskim
przy parafiach.

Jest po to by młodzi ludzie
odkryli, że Kościół nie

daj nam pokój, owoc miłości;
daj nam szalone pragnienie,
abyśmy nigdy
nie przestali się kochać;
spraw, abyśmy

jest jedynie przeszłością

zawsze nienawidzili zła,

szkolnego przymusu

co także jest formą miłości

katechezy w szkole, ale że

i abyśmy szukali

w kościele tętni BOŻE życie.

prawdziwych dóbr:

- małżonkowie od ptawie

bo kurs może dać dobre,

Twoich skarbów,

20 lat, rodzice 14 - letnej

profesjonalne wsparcie

Twojego królestwa.

Magdaleny. długoletnia posługa

w ich rozwoju. chodzi

w pracy z dziećmi, młodzeżą

przecież o najwazniejśżą

i narzeczonymi w polskiej parafii

sprawę miłość.

w niemczech,

przyjdź i ”ZASMAKUJ”

Lic. mgr Gabriela Radomyska
mgr inż. Grzegorz

Radomyski

Abyśmy stali się podobni do Ciebie,
który jesteś największym
z zakochanych.

