
 Poradnia Życia 

Rodzinnego  

 

Każdy pragnie kochać i być kochanym... bo miłość jest 

piękna, bo miłość prowadzi do szczęścia, prowadzi do Boga, 

który jest źródłem i jednocześnie pełnią Miłości Doskonałej.   

Każdy z nas jest powołany do miłości i świętości, i powinien 

do nich dążyć, a małżeństwo jest piękną drogą do realizacji 

tych powołań, które się nie wykluczają, a wręcz przeciwnie 

nierozerwalnie łączą i wypełniają. Małżonkowie stają się 

bowiem darem z siebie samych dla siebie na wzajem. 

 
 



Miłość małżeńska to wielki dar i  jednocześnie wielkie  

zadanie, bowiem miłość małżeńska to miłość odpowiedzialna. Sakrament małżeństwa jest dla małżonków 

źródłem Łaski Bożej w codziennym życiu, a małżonkowie w momencie 

składania przysięgi małżeńskiej biorą za siebie odpowiedzialność na całe życie. 

Jest to odpowiedzialność za drugą osobę w drodze do osiągnięcia przez nią 

zbawienia. 

W miłość małżeńską wpisane jest również odpowiedzialne rodzicielstwo, które 

związane jest nie tylko z przekazywaniem życia, ale i przekazywaniem 

prawdziwych wartości. Bowiem jaka jest wiara rodziców dziś, taka będzie wiara 

ich dzieci jutro, a im głębsza jest więź małżonków z Bogiem, tym piękniejsze i 

szczęśliwsze jest ich małżeństwo oraz cała rodzina. 

 

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. 

 

Poradnia Życia Rodzinnego jest otwarta nie tylko dla 

narzeczonych, ale również dla małżeństw.  

Narzeczeni uzyskują tu wiele informacji potrzebnych im u progi 

ich wspólnej małżeńskiej, ale i rodzicielskiej drogi.  

W życiu małżeńskim nie zawsze świeci słońce, czasem pojawiają 

się  chmury, a nawet ogromne burze. Łatwiej ten czas jest 

przetrwać wspierając się wzajemnie i opierając się na Bogu. Wiele 

kryzysów małżeńskich małżonkowie są w stanie pokonać razem. 

Jednak czasami potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Czasami 

wystarczy rozmowa z kimś kto stoi z boku, czasami trzeba po prostu się wygadać, aby spojrzeć na nowo 

na daną sytuację, a czasem trzeba szukać konkretnej specjalistycznej pomocy.  

Poradnia Życia Rodzinnego jest miejscem, gdzie zawsze zostaną państwo wysłuchani i pochylimy się nad 

państwa problemem, a jeśli zajdzie taka potrzeba zostaną również udzielone informacje, gdzie mogą 

państwo uzyskać konkretną pomoc.  



 

 Korzystanie z poradni jest bezpłatne i można się umawiać telefonicznie.  

 

Poradnia czynna  

jest w każdy pierwszy 

 poniedziałek miesiąca w godzinach  

 

 18:30 – 19:30 
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 


