
CZTEROTYGODNIOWY
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
ONLINE



REJESTRACJA

O wyznaczonej godzinie, w
dniu rejestracji należy:

Podczas wypełniania
formularza pamiętaj, by

Rejestracja odbywa się dwa tygodnie przed

rozpoczynającym się cyklem

czterotygodniowego kursu.

Rejestracja odbywa się wyłącznie poprzez

stronę Fundacji https://ftrodzinie.pl/

Nie prowadzimy zapisów telefonicznych.

Wystarczy, że jedna osoba z pary dokona 

rejestracji o podanej godzinie zapisu. Miejsce 

zawsze jest rezerwowane dla pary. Podczas 

rejestracji należy dokonać płatności za kurs: 

100zł od osoby.

Po zakończeniu zapisu otrzymujecie maila ze 

szczegółowymi informacjami dotyczącymi 

godziny spotkań, z linkiem do platformy zoom 

oraz imiona i nazwiska osób Prowadzących 

kurs.

Odświeżyć stronę
Kliknąć „Rejestracja indywidualna”

Wypełnić formularz rejestracji

wpisać swoje dokładne dane osobowe 

wpisać dokładny adres do korespondencji 

wpisać poprawny adres e-mail 

Narzeczonej/Narzeczonego



PRZEBIEG SPOTKAŃ

Kurs składa się z czterech spotkań w formie

wideo konferencji za pośrednictwem

platformy zoom.

Każde spotkanie podzielone jest na dwie

części: jedna godzina to spotkanie wykładowe

prowadzone przez Księdza z Archidiecezji

Krakowskiej, natomiast druga godzina to

zajęcia prowadzone przez Małżeństwo

Doradców Życia Rodzinnego posiadających

misję kanoniczną.

Pomiędzy blokami przewidziane jest 10 minut

przerwy.

W czasie uczestniczenia w spotkaniu na

platformie Zoom wymagane jest włączenie 

kamerki i dostęp do mikrofonu i głośników.

Na spotkania możecie logować się z 

osobnych urządzeń mobilnych lub 

komputerów lub korzystać z jednego 

wspólnie.

Przed spotkaniem należy upewnić się czy 

Wasz sprzęt działa poprawnie.

Na spotkanie możecie zalogować
się na 15 minut przed rozpoczęciem się 
spotkań.

Warto wiedzieć

Kurs odbywa się przez cztery tygodnie

w wybrany dzień tygodnia o tej samej

godzinie (np.: 4 kolejne środy po 2

godziny: 24 lutego, 03 marca, 10 marca,

17 marca, w godzinach 19:30 - 21:30)



TREŚCI KATECHEZ
I WYSYŁKA ŚWIADECTW

Podczas katechez, których celem jest

przygotowanie do sakramentu małżeństwa

zaznajomicie się z następującymi tematami:

Małżeństwo jako sakrament oraz rozwój

miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej.

Podstawy etyki życia małżeńskiego oraz

wprowadzenie w tematykę
odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Spowiedź święta w narzeczeństwie i życiu

małżeńskim oraz tworzenie wspólnoty

małżeńskiej i rodzinnej.

Modlitwa małżeńska i Eucharystia oraz

misja i powołanie rodziny w Kościele i w

świecie współczesnym.

1.

2.

3.

4.

Świadectwa poświadczające ukończenie 

katechez, wysyłane są łącznie na adres 

jednego z Narzeczonych listem poleconym

Pocztą Polską, zaraz po zakończeniu kursu.

Świadectwo poświadczające udział w 
katechezach online jest ważne przez
dwanaście miesięcy od daty jego wydania, 
na terenie Archidiecezji Krakowskiej.

Katechezy Przedmałżeńskie w formie online 

organizowane przez Fundację Towarzyszenia 

Rodzinie są przeznaczone dla narzeczonych, 

którzy zamierzają zawrzeć sakrament 

małżeństwa, bądź  zamierzają uczestniczyć w

rozmowach kanoniczno – duszpasterskich

przed zawarciem małżeństwa kanonicznego 

(wizyta w kancelarii parafialnej).



Potrzebujesz więcej informacji?

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy

narzeczeni@ftrodzinie.pl




