
DRODZY NARZECZENI 
 

Prawdziwa miłość rodzi się powoli, powoli dojrzewa, aby rozkwitać i 

wydać piękne owoce. 

Tak też jest z miłością małżeńską. Zanim jednak rozkwitnie swoim 

pięknem w sakramentalnym małżeństwie i wyda owoce musi dojrzeć. 

Najlepszym czasem na to jest okres narzeczeństwa. Jest to czas 

niezwykle piękny, ale i trudny dla narzeczonych. Bowiem właśnie 

wtedy podejmują jedną z najważniejszych decyzji dotyczących dalszego życia. 

Rodzą się obawy: czy damy radę...? 

czy to naprawdę jest ta kobieta/ten mężczyzna z którym chcę założyć rodzinę...? 

czy jestem w stanie być darem dla tej drugiej osoby? 

Pytania i wątpliwości... 

 

Ostatecznie odpowiedzieć na te wszystkie pytania musicie sobie sami, ale 

właśnie dlatego, że małżeństwo w Kościele zawsze zajmowało szczególne 

miejsce, Kościół wychodzi naprzeciw 

Wam – jako przyszłym małżonkom z pomocą.   

Nauki przedmałżeńskie oraz spotkania w Poradni Życia Rodzinnego, są dla 

Was właśnie po to, aby ułatwić Wam odpowiedź na nurtujące Was pytania i 

podjąć ostateczną decyzję dotyczącą Waszej przyszłości.   

W podjęciu tej decyzji zapewne pomoże Wam również spotkanie z księdzem, a także Dzień Skupienia, 

który pozwoli Wam odpowiedzieć sobie na pytanie jaka jest i jaka będzie rola oraz miejsce Boga w 

Waszym przyszłym wspólnym małżeńskim życiu. 



W naszej parafii nauki przedmałżeńskie prowadzone są metodą 

warsztatowo-dialogową. 

Są to 4 poniedziałkowe spotkania w odstępach tygodniowych, (w 

godzinach 18.30-20.00) 
• Edycja jesienna – PAŹDZIERKIK, 

◦ 5.10.2020r. 

◦ 12.10.2020r. 

◦ 19.10.2020r. (spotkanie z księdzem Witoldem Tatarczykiem) 

◦ 26.10.2020r. 

 

• Edycja wiosenna – MARZEC 

◦ 8.10.2021r. 

◦ 15.03.2021r. 

◦ 22.03.2021r 

◦ 28.03.2021r. (spotkanie z księdzem Witoldem Tatarczykiem) 

 

• Weekendowe spotkanie LIPIEC (piątek 18.30-20.00, sobota  9.00-15.00) 

◦ 2-3 lipca 2021r. 

Pary prosimy o zarejestrowanie się poprzez stronę  www.narzeczenikatowicka.pl 
Przygotowana dla Państwa strona ma ułatwić Wam sprawne wyszukanie dogodnych terminów i parafii w 

Archidiecezji Katowickiej, w 

których będziecie mogli dobrze przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa. 

Aby odszukać naszą parafię na stronie www.narzeczenikatowicka.pl należy: 



1. W panelu z prawej strony ( ZAPISY NA NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE) 

wybrać dekanat GORZYCE 

2. Zaznaczyć termin, którym jesteście Państwo zainteresowani. 

3. Zatwierdzić. 

4. Zostaną Państwo przekierowani na stronę, na której należy 

potwierdzić termin i wybraną 

parafię. 

5. Podać dane i dokończyć rezerwację miejsca dla pary. 

Do zobaczenia! 

 

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:  

 

Anna Robak tel. 606 552 065  

Opiekun grupy  

 

 

 

Radosława Stabla tel. 603 404 181 

 

 

 

 

Agata Trzeciak tel. 781 224 226 


