
 Kurs Małżeński 

„Razem przez życie” 

Czym jest kurs małżeński? 

Kurs Małżeński to seria siedmiu cotygodniowych 

spotkań, które mają pomóc każdej parze w pracy 

nad budowaniem wspólnoty małżeńskiej.  

Dla kogo? 

Kurs Małżeński stanowi propozycję dla par, które 

chcą wzmocnić wzajemne relacje. Oferuje 

podstawowe narzędzia i praktyczne pomysły, które 

pomagają budować związek przez całe życie. 

Opiera się na zasadach chrześcijańskich, ale 

przeznaczony jest dla wszystkich par – nie tylko 

tych ze środowiska kościelnego. 

Jak przebiega? 

Podczas Kursu Małżeńskiego pary siedzą przy 

własnym stoliku. Każde spotkanie jest wyjątkowe  

i będzie obejmowało: posiłek, praktyczny wykład 

oraz czas na prywatną rozmowę pomiędzy 

partnerami. 

Ile kosztuje? 

Nie pobieramy opłaty za uczestnictwo. Można 

jednak złożyć dobrowolny datek na pokrycie 

kosztów posiłku. 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! 
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„7 randek małżeńskich” 

Pierwsze spotkanie w środę: 

8 maja 2019r. godz. 18:30 

w Kawiarence „Wieczernik”  

Parafia p.w. Św. Antoniego,  

ul. Ludowa 20, 64-920 Piła 

 

Będziemy wdzięczni, gdy wcześniej 

potwierdzicie swoje uczestnictwo.  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

    Imiona…………….., ……………… 

    Nazwisko…………………………… 

    Kontakt (np.: tel., e-mail)………….….. 

Zgłoszenia przyjmuje Ania 

telefon:  784 738 917 

E-  Zgłoszenie można także zostawić w zakrystii.@ 
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