
Największa z nich
jest miłość

Materiały dla narzeczonych
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Zestaw dla
narzeczonych

PRZEGLĄD
MATERIAŁÓW

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń (x2)
Zeszyt obserwacji
Zakładka



Podręcznik
6 rozdziałów

Rozdziały podzielone na
pytania i krótkie,
praktyczne odpowiedzi

treść:

Narzeczeństwo
Małżeństwo 
Ojcostwo
Macierzyństwo
Naturalne Planowanie
Rodziny
Bezdroża antykoncepcji

1.
2.
3.
4.
5.

6.



Wspólna lektura
Wskazówki do korzystania z
podręcznika



Ćwiczenia
- 3 zestawy zadań
- studium biblijne
- modlitwy i
rachunek sumienia
dla narzeczonych

TREŚĆ



Jak
używać?

Lektura dopasowanych rozdziałów książki1.
Każdy zestaw ćwiczeń rozpoczyna się propozycją
odpowiednich fragmentów książki, które wprowadzają
narzeczonych w tematykę.

   2. Ćwiczenia dla niego i dla niej
Ćwiczenia są dedykowane dla narzeczonej i narzeczonego,
którzy powinni rozwiązywać je indywidualnie.

Rozmowy i analizy
Narzeczeni mogą rozmawiać ze sobą lub doradcą o
nasuwających się po lekturze i uzupełnieniu zadań
rozważaniach, mogą dzielić się ze sobą nawzajem notatkami
o odpowiedziami, do które sporządzili samodzielnie.



Zachęca

narzeczonych do lektury,
uzupełniania ćwiczeń,
zapoznawania się z
dodatkowymi materiałami
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Aktywnie towarzyszy

jest otwarty na pytania i
rozmowy, z którymi mogą
przyjść narzeczeni

Tłumaczy

powód i cel proponowanych
narzeczonym ćwiczeń, a także

treść i polecenia, które mogą
sprawić trudność

Monitoruje

poprzez pytania ogóle,
motywujące, "co udało się

zrobić?", "czy coś sprawiło
trudność?", "jak wam się

pracowało?"



Indywidualne spotkanie z
Pismem,
refleksja nad osobistą
refleksją narzeczonych z
Bogiem

ROZWAŻANIE
BIBLIJNE 

Zachęta do modlitwy oraz
przystąpienia do
sakramentu pokuty i
pojednania,
dedykowane dla osób
przygotowujących się do
małżeństwa

RACHUNEK
SUMIENIA

I MODLITWY



Zeszyt
obserwacji 
METODA OBJAWOWO-TERMICZNA
PODWÓJNEGO SPRAWDZENIA



Część teoretyczna

Najważniejsze informacje i wskazówki
dotyczące obserwacji, konkretnych
objawów
Kompendium wiedzy omawianej w
poradni
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Teoria

Przykładowe karty
obserwacji

Karty własne

Przykładowe karty

Służą analizie i ćwiczeniom

Karty do uzupełnienia

Puste karty do zapisania podczas
obserwacji prowadzonych przez kobietę
(12 pustych kart na pierwszy rok
obserwacji)



42 i 43
Strony z instrukcją uzupełniania karty

UWAGA!



Zakładka 

- Działalność
Duszpasterstwa
Rodzin Diecezji
Gliwickiej
- adres strony
internetowej
- Interpretacja
typowego cyklu krok
po kroku

TREŚĆ
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Cena

40 złoty

Zawartość zestawu

podręcznik
2x zestaw ćwiczeń
zeszyt obserwacji
zakładka


