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En samling af tekster, til studieforløbet som forberedelse til katolsk ægteskab.

Materialet består af en serie artikler med korte spørgsmål til overvejelse. Materialet egner sig også glimrende
som selvstudium for par, der allerede er gift, og som ønsker en hjælp til at komme et spadestik dybere ind i

parforholdet.

· Modul 1: En stor beslutning - om hvad et ægteskab egentlig går ud på

· Modul 2: Kaldet til ægteskab - at se ægteskabet som en del af Guds plan for jer

· Modul 3: Ægteskabet på tværs af tro og kulturer - at blive bevidst om de styrker og udfordringer
jeres forskellige baggrund kan give og finde et fælles værdigrundlag

· Modul 4: Og de to skal blive ét - om Kirkens syn på seksualitet

· Modul 5: Frugtbarhedens gave - om familieplanlægning

· Modul 6: I gode som i onde dage - nogle redskaber til at få et godt ægteskab

· Modul 7: Familie og huskirke - om at give troen en plads i den nye familie

· Modul 8: Bryllup - om selve vielsesritualet
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