
 

 
 
 
 

 

 
osób rozwiedzionych, które zawarły ponowny 

związek małżeński, żyjących bez formalnego związku 

2019 
 

13  stycznia 
10 lutego 
10  marca  
14  - 15 kwietnia - rekolekcje 
12  maja  
9 czerwca 
8  września 
13 października 
10 listopada 
8 grudnia  - dzień skupienia 

 

DOLNY KOŚCIÓŁ DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

BIAŁYSTOK, UL. SYBIRAKÓW 2 

ks. Józef – 507028603 /  ks. Bogusław - 603685958 
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Jesteś w związku 

niesakramentalnym, ale… 

 jesteś w Kościele i nie jesteś zwolniony z 

obowiązku starania się o swoje zbawienie 

 nikt nie odebrał Ci prawa do zawierzenia siebie 

Bogu. Bóg czeka na Twoją modlitwę 

 Bóg czeka na Ciebie podczas niedzielnej Mszy 

świętą, umożliwia Ci komunię duchową 

 możesz otrzymać pomoc w konfesjonale, nawet, 

gdy nie jest możliwe uzyskanie rozgrzeszenia 

 jako katolik masz obowiązek wychować dzieci po 

katolicku 

 możesz upewnić się, czy Twoje małżeństwo 

sakramentalne było ważnie zawarte 

 drogą powrotu do życia sakramentalnego może 

być dla Ciebie „białe małżeństwo” (pełna 

wstrzemięźliwość seksualna) 
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