
 

Kurs przedmałżeński w parafii Św. Anny w Grodzisku Mazowieckim  

Wg Programu dla Narzeczonych RADOŚĆ I NADZIEJA 

______________________________________________________________________________________ 

 

ankieta zgłoszeniowa dla narzeczonego 

 

 

Witamy,  

Prosimy o wypełnienie ankiety i wysłanie jej na adres: katechizacjanarzeczonych@gmail.com 

W ten sposób zostanie dokonane zgłoszenie udziału w kursie przedmałżeńskim. 

Dane kontaktowe i dane potrzebne do wystawienia zaświadczenia 

Imiona i nazwisko  

Numer telefonu  Adres e-mail  

Data i miejsce 

urodzenia 
 

Aktualne miejsce 

zamieszkania 

miejscowość: 

ulica: 

Twoja parafia miejsca 

zamieszkania 

parafia pod wezwaniem: 

miejscowość: 

Imię i nazwisko 

narzeczonej 
 

ZASADY ORGANIZACYJNE KURSU RADOŚĆ I NADZIEJA W PARAFII ŚW. ANNY W 

GRODZISKU MAZOWIECKIM 

1. Ze względu na pracę metodą warsztatową w kursie mogą uczestniczyć wyłącznie pary 

narzeczonych – nie ma możliwości udziału pojedynczych osób. 

2. Do ukończenia kursu konieczne jest 100% obecności obojga narzeczonych. 

3. Przed pierwszym spotkaniem poprosimy o wykonanie zadania przygotowującego.  

4. Ważnym elementem kursu są zadania związane z warsztatami, które Narzeczeni 

wykonują pomiędzy poszczególnymi spotkaniami. 

5. W ramach kursu nie są przewidziane trzy spotkania w Poradni Rodzinnej – należy 

umówić się na nie dodatkowo. 
 

Przyjmuję do wiadomości powyższe zasady organizacyjne programu Radość i Nadzieja w 

parafii Św. Anny w Grodzisku Mazowieckim. 

 

………………………………………….. 

Imię i nazwisko  
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA  
Informujemy, że Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest 

parafia p.w. Św. Anny w Grodzisku Mazowieckim, PL. Króla Zygmunta Starego 2A, 05-825 Grodzisk Maz. 
reprezentowana przez księdza proboszcza Dariusza Gala, dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa 
kanonicznego.  
Ma Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia 

(z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź winny sposób odnoszących się do 
kanonicznego statusu osoby). 

Prosimy też o wypełnienie ankiety na następnej stronie. Udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne, 

pozostaną one wyłącznie do wiedzy osób prowadzących, a treść odpowiedzi nie jest warunkiem 

przyjęcia na kurs. Poniższe odpowiedzi zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu kursu.  

 

 

 

 

 

 



 

Informacje, które pozwolą nam przygotować elementy Programu specjalnie z myślą 

o Was. 

Jak długo jesteście parą?  

Kiedy planujecie wziąć ślub?  

Czy macie już dzieci albo ich właśnie oczekujecie?  

Zaznacz, z którymi zdaniami się zgadzasz: TAK NIE 

 

Chcę poznać sposoby budowania relacji małżeńskiej. 

 
  

Chcę poznać sposoby działania łaski sakramentu małżeństwa. 

 
  

Ze względu na dobro naszego małżeństwa nie mieszkamy razem przed 

ślubem. 
  

Nie rozumiem, dlaczego odłożyć współżycie seksualne dopiero na czas po 

ślubie. 
  

Małżeństwo jest dla mnie nierozerwalne aż do śmierci. 

 
  

Chcę poznać alternatywę dla antykoncepcji w zakresie decyzji 

rodzicielskich. 
  

Wybieram antykoncepcję, bo daje mi poczucie pewności w zakresie decyzji 

rodzicielskich. 
  

Wierzę, że szczęście w naszym małżeństwie zależy od nas. 

 
  

W trudniej sytuacji życiowej biorę pod uwagę aborcję jako rozwiązanie 

naszych problemów. 
  

W przypadku problemów z poczęciem dziecka biorę pod uwagę 

zapłodnienie in vitro. 
  

Ewentualne uwagi do 

Twoich odpowiedzi na 

powyższe pytania: 

 

 

 

 

 

Twoje oczekiwania 

związane  

z uczestnictwem w 

Programie dla 

Narzeczonych: 

 

 

 

 

 

 

 

Skąd dowiedziałaś się o 

naszym kursie? 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za zaufanie i wypełnienie ankiety. 

 

 

 

 

 


