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Prowadzący to: 
Darek i Ewa Tomiak  

małŜonkowie od 11 lat, rodzice trójki dzieci,
 absolwenci Studium Rodziny na UAM w Poznaniu, 

Ewa  instruktorka >NaProTECHNOLOGY ™<   

Paweł  i Iwona  Panczyk
 małŜonkowie od 3 lat; rodzice dwóch córeczek,

Iwona  instruktorka Naturalnego Planowania Rodziny NFP

Grzegorz Radomyski  
mąŜ Gabrysi od 12 lat i Tato 7- letniej Madzi, absolwent 3-

letniego Kursu Poradnictwa Rodzinnego w Niemczech.

o. Antoni P iskorek  CMF
 kapłan w parafii polskiej we Frankfurcie,

 opiekujący się kręgiem Domowego Koscioła,
oraz duszpasterz młodzieŜy w Polskiej Misji Katolickiej.

Zarys tematów:
• MałŜeństwo jako Sakrament 

• RóŜnice między męŜczyzną a kobietą.

• Jak rozmawiać ze sobą czyli
udana komunikacja w małŜeństwie

• Wartość współŜycia małŜeńskiego -
- fundamenty trwałej więzi

• Odpowiedzialne rodzicielstwo i
Naturalne Planowanie Rodziny. 

Uwagi dotyczące
uczestnictwa w kursie:

1. Zgłaszaj ąc si ę zgadzacie si ę na:
udział  w całości programu od początku do końca,
oraz akzeptujecie fakt, Ŝe nie będziecie nocować
w jednym pokoju.

2. Udział zgłaszamy mailowo  podąjac imię,
nazwisko, adres zamieszkania, nr. telefonu na
adres   >>  bmazur@oaza.de  <<

3. Koszt udziału nale Ŝy przela ć na konto
podane  na końcu ulotki lub zapłacić na miejscu.

Gdyby koszty były przeszkodą w udziale prosimy o
kontakt, abyśmy mogli wspólnie znaleźć rozwiązanie
tego problemu.

Koniecznie zabierzcie Pismo św. i notatnik.

Plan spotkania

Piątek  17. kwietnia 2015

19:00  rozpoczęcie

20:00  kolacja

21:15  wieczór filmowy

Sobota 18. kwietnia 2015

7:30 Modlitwa poranna z  adoracją Najświętszego Sakramentu

8:00   śniadanie

9:15 - 10:00  Sesja ogólna

10:30 - 11:30  Sesje  zespołowe

12: 00  Eucharystia

13: 15 obiad

15: 00 - 15: 50 Sesja ogólna

16:00 -16:45  kawka & herbatka
 
19:00 kolacja

20:15 Wieczorna modlitwa 

Niedziela 19. kwietnia 2015

7:30 Modlitwa poranna z  adoracją Najświętszego Sakramentu

8:00   śniadanie

9:15 - 10:00  Sesja ogólna

10:30 - 11:30  Sesje  zespołowe

12:00  Eucharystia

13:20 obiad

14:30 -15:00 Feedback
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Dojazd   
D - 67316 Carlsberg   Kreuzweg 28,

- POCIĄGIEM
do Mannheim (lub Worms), potem do Grünstadt.
Stamtąd autobusem do Carlsbergu.

- SAMOCHODEM:
zjazd 18. Wattenheim, na autostradzie A-6,
pomiędzy Autobahnkreuz Frankenthal a Kaiserslautern.
Jest to równocześnie zjazd na stację benzynową.
Jechać według znaków "Ausfahrt",
aŜ pojawi się drogowskaz na Carlsberg!
Od zjazdu z autostrady jest ok. 5 km do Carlsbergu

Koszt : 70 Euro  od osoby70 Euro  od osoby70 Euro  od osoby70 Euro  od osoby

(55 Noclegi i wyŜywienie; 15 Koszty organizacyjne)

Konto bankowe :
Bewegung Licht-Leben e.V.
Sparkasse Rhein-Haardt
BLZ 546 512 40, Konto-Nr. 13 117 767
IBAN: DE73 5465 1240 0013 1177 67
SWIFT-BIC.: MALADE51DKH

Zgloszenie:       Barbara Mazur       

      e-mail              bmazur@oaza.de

                tel:              06356-228

         fax :              06356-8676

Weekendowe
Przygotowanie

do
Sakramentu
MałŜeństwa

co i jak  zanim powiesz co i jak  zanim powiesz co i jak  zanim powiesz co i jak  zanim powiesz 
>> Tak <<>> Tak <<>> Tak <<>> Tak <<

czyli: czyli: czyli: czyli: 
BoBoBoBoŜŜŜŜy plan wobec ludzkiejy plan wobec ludzkiejy plan wobec ludzkiejy plan wobec ludzkiej

miłomiłomiłomiłośśśści.ci.ci.ci.
Prowadzone przez :

 pary małŜeńskie i kapłana
Polskiej Misji Katolickiej z

Frankfurtu nad Menem

od  17. 19°°  - do 19. 15°°

kwietnia 2015
w 

„ „ „ „ Marianum Marianum Marianum Marianum ““““
Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji 

RUCH ŚWIATŁO-śYCIE
 D - 67316 Carlsberg   Kreuzweg 28, 

www.oaza.de
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