Plan nauk przedślubnych w Dekanacie
Wrocław Zachód - Leśnica
w Parafii św. Anny, ul. Brodzka 163, Wrocław-Pracze Odrz., kom. 501 230 162

w roku 2022

•
•

(aktualizacja 2022-04-22)

Planujemy spotkania stacjonarne, lecz jeśli ponownie zajdzie taka konieczność - zmienimy je na formę on-line.
Przed pierwszym spotkaniem – do piątku włącznie należy:
▪ zapisać się poprzez formularz internetowy (link jest na stronie www.pracze.pl -> sakramenty - > małżeństwo)
▪ wpłacić* 100 zł od pary przelewem na konto parafii 98 2130 0004 2001 0332 0025 0001
(tytuł przelewu: na cele kultu religijnego – kurs pm)
* można to zrobić osobiście na początku 1 spotkania – więcej na ten temat – poniżej
Pierwsze spotkanie w każdej serii rozpoczyna się Mszą św. o godz. 18.00 w kościele św. Anny na Praczach,
▪ po Mszy św. – 1 konferencja w sali na parterze plebanii (naprzeciwko kościoła)
Wszystkie konferencje odbywają się o godz. 19:00 w tym samym miejscu (w sali na parterze plebanii)
Na początku pierwszego spotkania Ks. Proboszcz parafii Św. Anny (gospodarz miejsca i opiekun Kursu) ▪ powita przybyłych, zweryfikuje dane osobowe uczestników Kursu,
▪ rozda wszystkim parom KARTY UCZESTNICTWA (proszę je przynosić na każde spotkanie i zbierać
potwierdzenia obecności - podpisy osób prowadzących)
▪ * zbierze (od tych, którzy wolą wpłatę osobistą od przelewu) po 100 zł (od pary), jako ofiarę za trud Doradców
Życia Rodzinnego (3 wykłady i 3 spotkania indywidualne prowadzone przez DŻR) oraz za materiały, (zgodnie
z Instrukcją zatwierdzoną przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę, obowiązującą od 15.03.2015)
▪ przekaże najważniejsze informacje dotyczące Kursu i całego przygotowania do ślubu.
▪ odda głos Księdzu prowadzącemu 1 katechezę
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Każdy Kurs Przedmałżeński składa się z:
▪ 5 katechez prowadzonych przez księży z naszego Dekanatu (księża przyjeżdżają tutaj, katecheza trwa 45-60 min.)
▪ 3 wykładów prowadzonych przez Poradnię Życia Rodzinnego (wykład trwa ok. 1,5 godziny) oraz
▪ 3 indywidualnych spotkań z Doradcą Życia Rodzinnego (każde spotkanie trwa ok. 1 godz.)
Po pierwszej katechezie każda para wybiera sobie indywidualnie Doradcę Życia Rodzinnego z poniższej listy
i telefonicznie umawia się na konkretne terminy spotkań
▪ Anna Strug, kom. 660 913 432
▪ Elżbieta Kowalewska, kom. 601 166 065
▪ Magdalena Krajewska, kom. 668 278 028
▪ spotkania z Doradcami Życia Rodzinnego odbywają się w sali Poradni Rodzinnej – Wrocław-Pracze
Odrzańskie, ul. Brodzka 160, Dom Katech. -1 p. (po tej samej stronie, co kościół; naprzeciwko fryzjera)
Uwieńczeniem Kursu będzie Dzień Skupienia dla Narzeczonych w sali konferencyjnej na plebanii (tam, gdzie były
spotkania). Rozpocznie się o godz. 14.00 - zakończy Mszą św. o godz. 18.00
Honorarium dla Księży za prowadzenie katechez mieści się w ofierze za ślub, składanej w kancelarii.
Sale na wszystkie spotkania Ksiądz Proboszcz Parafii św. Anny na Praczach udostępnienia bezpłatnie (prosząc jedynie
o zachowanie czystości ☺).
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Temat spotkania
1
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3
4
5
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Rok 2022

Seria I

prowadzi :
Seria II Seria III ksiądz z nw. parafii
lub Doradca ŻR

Msza św. rozpoczynająca kurs – godz. 18.00
Kuźniki
12-02 23-04 24-09
Wiara – fundamentem życia
Małżeństwo i rodzina powołaniem
19-02 30-04 01-10 Stabłowice
Odpowiedzialne rodzicielstwo, postawy antyrodzicielskie.
Poradnia
26-02 07-05 08-10
Naturalne planowanie rodzin.
Leśnica
Normy etyczne życia małżeńskiego
05-03 14-05 15-10
Dziecko - najcenniejszy dar dla małżonków
Poradnia
12-03 21-05 22-10
Rozwój i zagrożenia miłości w małżeństwie
Poradnia
19-03 28-05 29-10
Żerniki
Sakramentalny charakter małżeństwa - zadania
26-03 04-06 05-11
Dzień Skupienia (godz.14.00-18.30)
Pracze
02-04 11-06 19-11
w trakcie - ostatnia katecheza - Liturgia sakramentu małżeństwa
z pozdrowieniami - Dekanalny Duszpasterz Rodzin Dekanatu Wrocław-Zachód (Leśnica)

P.S. Informacje uzupełniające i aktualizacje –> na stronie: www.pracze.pl / sakramenty / małżeństwo

