
 

 

KONFERENCJE PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

W  PARAFII MATKI  BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W  PUŁAWACH 

III CYKL 2020 
I Konferencja  

12 IX 2020 godz. 18.45   

  prowadzi  Ks. Łukasz 

Temat: Małżeństwo chrześcijańskie (powołanie każdego człowieka, różne powołania i drogi życia, 

powołanie do małżeństwa, narzeczeństwo, zadania tego okresu) 

 

II Konferencja 

19 IX 2020 godz. 18.45    

prowadzi  Ks. Damian 

Temat: Miłość dojrzała (rozumienia słowa miłość, dojrzałość miłości, miłość jako postawa, rozwój 

miłości małżeńskiej, przymierze małżeńskie) 

III, IV Konferencja  

26 IX 2020 godz. 18.45   

prowadzą p. mgr Arkadiusz i mgr Anna Sosnowscy 

Temat: Komunikacja tworząca wspólnotę (znaczenie rozmowy, warunki udanej komunikacji, konflikty i 

ich rozwiązywanie, przebaczenie) 

 

Temat: Rodzina pochodzenia (złoty środek w kontaktach rodzinnych, granice rodzinne, odejście z domu 

dla założenia własnej rodziny, kontakt z rodzicami i teściami) 

V-VI Konferencja   

03 X 2020 godz. 18.45    

 prowadzi  Ks. Łukasz 

Temat: Sakrament małżeństwa ( co to jest sakrament, sakrament małżeństwa, sakrament małżeństwa 

jako stan, Boży plan „od początku”, wybór czytań ślubnych) 

 

Temat: Ślub katolicki  ( pytania poprzedzające ślub analiza przysięgi małżeńskiej, liturgia i symbole 

liturgiczne sakramentu małżeństwa, prawne warunki ważnego małżeństwa) 

VII-VIII Konferencja 

10 X 2020 godz. 18.45   

 prowadzą p. mgr Arkadiusz i mgr Anna Sosnowscy 

Temat: Dziecko darem Bożym ( powołanie do rodzicielstwa, rola matki, rola ojca, kierowanie 

płodnością, szacunek dla życia, małżeństwa bezdzietne) 

 

Temat: Być rodzicami ( etapy rodzicielstwa, zadania na tych etapach, wychowanie, złoty środek w 

wychowaniu) 

IX Konferencja  

17 X 2020 godz. 18.45   

prowadzi Ks. Damian 

Temat: Wierność (życie jako droga do zbawienia, małżeństwo wspólną drogą całego życia, wzajemna 

wierność warunkiem szczęścia rodzinnego, pielęgnowanie wierności i miłości 

X Konferencja  

24 X 2020 godz. 18.45   

prowadzą p. mgr Arkadiusz i mgr Anna Sosnowscy 

Temat: Kościół domowy (grupa rodzinna, wzajemne oddziaływanie osób, dobro drugiego dobrem 

własnym, wspólne dążenie do szczęścia, Kościół domowy, modlitwa, świętowanie. 

 

 

 



 

 

KONFERENCJE  PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

 W  PARAFII MATKI  BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ                       

 W  PUŁAWACH 

IV CYKL 2020 
I Konferencja  

07 XI 2020 godz. 18.45   

  prowadzi  Ks. Łukasz 

Temat: Małżeństwo chrześcijańskie (powołanie każdego człowieka, różne powołania i drogi życia, 

powołanie do małżeństwa, narzeczeństwo, zadania tego okresu) 

 

II Konferencja 

14 XI 2020 godz. 18.45    

prowadzi  Ks. Damian 

Temat: Miłość dojrzała (rozumienia słowa miłość, dojrzałość miłości, miłość jako postawa, rozwój 

miłości małżeńskiej, przymierze małżeńskie) 

III, IV Konferencja  

21 XI 2020 godz. 18.45   

prowadzą p. mgr Arkadiusz i mgr Anna Sosnowscy 

Temat: Komunikacja tworząca wspólnotę (znaczenie rozmowy, warunki udanej komunikacji, konflikty i 

ich rozwiązywanie, przebaczenie) 

 

Temat: Rodzina pochodzenia (złoty środek w kontaktach rodzinnych, granice rodzinne, odejście z domu 

dla założenia własnej rodziny, kontakt z rodzicami i teściami) 

V-VI Konferencja   

28 XI 2020 godz. 18.45    

 prowadzi  Ks. Łukasz 

Temat: Sakrament małżeństwa ( co to jest sakrament, sakrament małżeństwa, sakrament małżeństwa 

jako stan, Boży plan „od początku”, wybór czytań ślubnych) 

 

Temat: Ślub katolicki  ( pytania poprzedzające ślub analiza przysięgi małżeńskiej, liturgia i symbole 

liturgiczne sakramentu małżeństwa, prawne warunki ważnego małżeństwa) 

VII-VIII Konferencja 

05 XII 2020 godz. 18.45   

 prowadzą p. mgr Arkadiusz i mgr Anna Sosnowscy 

Temat: Dziecko darem Bożym ( powołanie do rodzicielstwa, rola matki, rola ojca, kierowanie 

płodnością, szacunek dla życia, małżeństwa bezdzietne) 

 

Temat: Być rodzicami ( etapy rodzicielstwa, zadania na tych etapach, wychowanie, złoty środek w 

wychowaniu) 

IX Konferencja  

12 XII 2020 godz. 18.45   

prowadzi Ks. Damian 

Temat: Wierność (życie jako droga do zbawienia, małżeństwo wspólną drogą całego życia, wzajemna 

wierność warunkiem szczęścia rodzinnego, pielęgnowanie wierności i miłości 

X Konferencja  

19 XII 2020 godz. 18.45   

prowadzą p. mgr Arkadiusz i mgr Anna Sosnowscy 

Temat: Kościół domowy (grupa rodzinna, wzajemne oddziaływanie osób, dobro drugiego dobrem 

własnym, wspólne dążenie do szczęścia, Kościół domowy, modlitwa, świętowanie. 

 


