
PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO ZAPRASZA 
_____________________________________________________________________________________ 

W naszej Poradni posługę pełnią doradcy rodzinni: 
 

Beata Berkowska-Lip: żona i matka trójki dzieci, z zawodu pedagog, w Poradni od 1995 r. 
Tomasz Lip: mąż i ojciec trójki dzieci, zawodowo inżynier systemów pomiarowych 

Ewelina Kochana: żona i matka dwóch synów, zawodowa analityk medyczny 
 

Obecnie Poradnia pracuje 3 dni w tygodniu: 
 

wtorek (Ewelina) 
czwartek i piątek (Beata lub Tomasz) 

 
i przyjmuje wyłącznie osoby wcześniej umówione, zawsze oboje narzeczonych. 

 
Pomieszczenie Poradni znajduje się w budynku probostwa (za kościołem i domem katechetycznym), 

obok Kancelarii Parafialnej. 
_____________________________________________________________________________________ 

Główna grupę odwiedzających Poradnię stanowią narzeczeni przygotowujący się do ślubu. 
Oto ważne dla nich informacje: 

 
Na spotkanie do Poradni można umówić się za pomocą portalu internetowego: 

www. narzeczenikatowicka.pl 
 
Wybór Poradni jest dla narzeczonych dowolny, zależny od dostępności terminów (nie ma żadnej 
rejonizacji itp.). 
Portal wyświetla wszystkie wolne terminy w wybranym zakresie czasowym. Warto jednak poszukiwania 
rozpocząć od najbliższych dekanatów (poradnie uporządkowane są w portalu według dekanatów). 
My jesteśmy w dekanacie Chorzów Batory, dekanaty sąsiednie to: Chorzów, Ruda Śląska, 
Świętochłowice. 
 
Po zarezerwowaniu dwóch terminów w Poradni narzeczeni otrzymują na podany przy rezerwacji 
adres e-mail potwierdzenie, które muszą odebrać. Dopiero wtedy rezerwacja jest potwierdzona  
i zakończona. Wiadomość, która nadejdzie, zawiera ważne informacje. 
 
Dla narzeczonych w Poradni odbywają się dwa spotkania, każde spotkanie może potrwać około  
1,5 godziny. Spotkania nie wymagają specjalnych przygotowań narzeczonych. Spotkanie składa się 
z trzech tematów: 
Spotkanie 1 
Małżeństwo jako układ dwóch kochających się osób, jego fundamenty i ich rozwijanie. 
Metody rozpoznawania płodności dla początkujących. 
Spotkanie 2 
Metody rozpoznawania płodności dla zaawansowanych oraz indywidualne propozycje narzeczonych. 
 
Jeśli to tylko możliwe, prosimy narzeczonych o dokonywanie opłaty za poradnię za pomocą 
przelewów elektronicznych. Informacje podane są w e-mailu rejestracyjnym. Informacje na temat konta 
bankowego Parafii znajdują się na stronie. Prosimy o dopisek: „Ofiara na rzecz kultu-narzeczeni”. 
  



Doradcy rodzinni starają się w przeddzień pierwszego spotkania przypomnieć o nim za pomocą rozmowy 
telefonicznej lub sms-a, udzielają ewentualnych dodatkowych wyjaśnień. 
 

Ważna rada dla narzeczonych: 
Spotkania w Poradni można odbyć w dowolnym momencie przygotowań do ślubu, nie ma okresu 
ważności zaświadczenia, lepiej zrobić to wcześniej. Zazwyczaj jest tak, że w okresie od stycznia do 
czerwca w Poradni jest więcej narzeczonych i trudniej o wolny termin. Zachęcamy więc do przygotowań 
wcześniejszych i wyboru terminów: wrzesień-grudzień. 
 

Bardzo lubimy spotkania z narzeczonymi w Poradni i bardzo gorąco na nie zapraszamy! 
_____________________________________________________________________________________ 

Drugą grupą osób odwiedzających Poradnię stanowią osoby z przeróżnymi problemami: 
- problemy własnego rozwoju (depresja, alkohol, trudny system rodzinny); 
- problemy małżeńskie;  
- problemy z poczęciem dziecka; 
- nauczanie metod rozpoznawania płodności; 
- problemy wychowawcze. 
 

W  tych sytuacjach konsultujemy, wspieramy, pomagamy odnaleźć właściwych specjalistów. 
 
Na spotkanie można się umówić za pomocą portalu dla narzeczonych, zmieniając odpowiednio 
kartę w portalu, lub bezpośrednio z doradcą pod numerem telefonu: 601 063 192. Z powodu dużej 
liczby chętnych do Poradni nie przyjmujemy osób nie umówionych. 
_____________________________________________________________________________________ 

Jeszcze inną grupę stanowią osoby dbające o swój rozwój, poszukujące wspólnot wzrostu lub 
rekolekcji rodzinnych, małżeńskich lub innych tematycznych. 

 
Radzimy zajrzeć na stronę naszej Parafii w zakładce: GRUPY oraz podpowiadamy, proponujemy, polecamy 

następujące  grupy, wspólnoty:  
Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar” –  strona internetowa i ogniska (spotkania, konferencje) w Parafiach: 

Żory – Parafia św. Apostołów Filipa i Jakuba, ul Garncarska 16 
Rydułtowy – Parafia św. Jerzego, ul. Plebiscytowa 9 

Katowice – Ośrodek ks. Blachnickiego, ul. Gawronów 20 
Leszczyny – Parafia św. Andrzeja Boboli, ul. Pojdy 104 

„Droga Nadziei” Duszpasterstwo Małżeństw Starających się o Potomstwo – strona internetowa i spotkania 
„Grupa 33” Duszpasterstwo Osób Stanu Wolnego – strona internetowa i spotkania 

Duszpasterstwo żyjących w separacji oraz rozwiedzionych, którzy nie wstąpili w nowe związki –  
Parafia św. Jadwigi, Chorzów 

Duszpasterstwo związków niesakramentalnych – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Chorzów 
Śmierć dziecka poczętego / śmieć osoby bliskiej – rekolekcje, Koniaków, spotkania w poradni specjalistycznej 
Wdowy i Wdowcy – rekolekcje, Dom Prowincjalny Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny w Panewnikach 

Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych lub z niepełnosprawnym dzieckiem w rodzinie 
Duszpasterstwo osób uzależnionych w Archidiecezji katowickiej: ks. Wojciech Ignasiak, tel. 602 823 742 

e-mail: wojciech.ignasiak@archidiecezjakatowicka.pl 
„Emaus”, Koniaków – Dom rekolekcyjny, rekolekcje tematyczne dla rodzin, małżeństw oraz duszpasterstwa  

w sytuacjach specyficznych i trudnych 
Wspólnota Mężczyzn św. Józefa – modlitwa, rozwój, klub ojców 

https://tato.net – warsztaty, kluby 
Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna „Przystań” – ul. Skłodowskiej-Curie 30/4, Katowice 

Centrum Naturalnie – ul. Żorska 267, Rybnik (m.in. lekarz naprotechnolog – leczenie niepłodności) 
_____________________________________________________________________________________ 


