
JAK KROK PO KROKU
PRZYGOTOWAĆ SIĘ
DO ŚLUBU

P R Z E W O D N I K  P R A K T Y C Z N Y



Gratulacje!

Bardzo się cieszymy, że w Waszych głowach

i sercach zrodził się pomysł zawarcia

sakramentu małżeństwa!

Wiemy jak bardzo stresujące mogą być
przygotowania, które poprzedzają ten

najważniejszy dzień w waszym życiu.

Dlatego wychodząc naprzeciw Waszym

oczekiwaniom, obawom i stresom

przygotowaliśmy kompleksowy przewodnik

o tym, jak krok po kroku przygotować się do

zawarcia małżeństwa sakramentalnego. 

W przewodniku znajdziecie odpowiedzi na

wszelkie kwestie związane z określeniem miejsca

i daty ślubu, przygotowaniem potrzebnych

dokumentów, uczestnictwem w katechezach

przedmałżeńskich,  konsultacjami w poradni życia

rodzinnego oraz z rozmową kanoniczno -

duszpasterską. 

Dodatkowo dowiecie się co to są zapowiedzi i

kiedy należy je ogłosić, kiedy powinniście zgłosić
się do spowiedzi przedślubnej, czy jak

przygotować się do samej liturgii, podczas której

powiecie sobie sakramentalne "Tak"! 

A na końcu przewodnika znajdziecie wszelkie

ważne terminy, o których powinniście pamiętać w

swoich przygotowaniach. 

Powodzenia! 



OKREŚLENIE
MIEJSCA ŚLUBU



Co należy wziąć pod uwagę
w planowaniu miejsca
ślubu?

Co w sytuacji, kiedy
narzeczeni mieszkają za
granicą, a małżeństwo
planują zawrzeć w Polsce?

Czy istnieje możliwość
zawarcia małżeństwa poza
parafią właściwą dla
narzeczonych ze względu
na miejsce zamieszkania?

Wybór parafii, w której zamierzacie zawrzeć
sakrament małżeństwa, związany jest z

parafiami właściwymi dla was ze względu na

wasze miejsca zamieszkania. Wasz ślub może

mieć miejsce w parafii, w której jedno z was

posiada stałe zamieszkanie, w parafii, w której

jedno z was posiada tymczasowe

zamieszkanie lub w parafii, w której jedno z

was posiada faktyczny miesięczny pobyt.

Warto również wziąć pod uwagę, że parafia w

której zamierzacie zawrzeć sakrament

małżeństwa, będzie również miejscem, gdzie

zostanie przeprowadzona z wami rozmowa

kanoniczno-duszpasterska (więcej pkt 3).

Jeżeli mieszkacie za granicą, a małżeństwo

ma być zawarte w Polsce, protokół
przedmałżeński powinien być spisany w

parafii miejsca waszego zamieszkania, a więc

za granicą.  Wszelka dokumentacja związana

ze ślubem powinna być wówczas przesyłana

za pośrednictwem obu właściwych kurii

diecezjalnych. Do parafii w Polsce wszystkie

potrzebne dokumenty powinny trafić nie

później niż na miesiąc przed planowanym

terminem ślubu. 

Powinniście przedstawić słuszne powody

takiej decyzji oraz uzyskać zezwolenie z

parafii właściwej dla was ze względu na

miejsce zamieszkania. Obowiązek

przeprowadzenia z wami rozmowy

kanoniczno duszpasterskiej w takiej sytuacji

przechodzi na proboszcza parafii, w której

małżeństwo ma być zawarte. 



Jak pokierować
przygotowaniami, kiedy
małżeństwo ma być
zawarte w kościele
nieparafialnym lub w parafii
znacznie oddalonej od
miejsca zamieszkania
narzeczonych?

Warto wiedzieć

W sytuacji gdy planujecie zawrzeć
małżeństwo w kościele nieparafialnym (np.

Bazylika św. Franciszka z Asyżu w Krakowie,

Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie,

Bazylika Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii

Zebrzydowskiej) lub w parafii znacznie

oddalonej od waszego miejsca zamieszkania,

posiadacie możliwość przeprowadzenia

rozmów kanoniczno-duszpasterskich w

parafii właściwej dla was ze względu na

miejsce zamieszkania.

Faktyczne zamieszkanie w myśl przepisów

prawa kanonicznego może nie być tożsame z

urzędowym zameldowaniem osoby.



OKREŚLENIE
DATY ŚLUBU



Kiedy udać się do kancelarii
parafii w celu wstępnego
określenia daty ślubu?

Czym jest ślub
konkordatowy?

Spotkanie takie powinno nastąpić nie później

niż trzy miesiące przed planowaną przez was

datą ślubu. Zaleca się jednak wcześniejszy

kontakt z parafią, co pozwoli na wstępne

określenie dogodnego dla was terminu ślubu.

Podczas tego spotkania, duszpasterz

przedstawi wam również wymagania

związane z przygotowaniem bezpośrednim

do sakramentu małżeństwa, zwróci uwagę na

skutki cywilne zawieranego małżeństwa oraz

omówi z wami listę dokumentów, jakie

winniście przygotować w celu odbycia

rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej

podczas której po przedstawieniu przez was

wymaganych dokumentów sporządzony

zostanie protokół przedślubny. 

Po podpisaniu w lipcu 1998 roku ustawy

konkordatowej przez Polskę i Stolicę
Apostolską wystarczy zawrzeć związek

małżeński w kościele oraz dopełnić kilku

formalności, aby był on uznawany przez

polskie prawo. Dwie oddzielne ceremonie

ślubne w kościele i Urzędzie Stanu Cywilnego

nie są już konieczne (choć narzeczeni nadal

mogą się na nie zdecydować).

Jeśli przyszli małżonkowie chcą mieć ślub

konkordatowy trzeba dostarczyć do parafii

dokument z Urzędu Stanu Cywilnego wydany

w trzech egzemplarzach. Dokument ten nosi

tytuł „Zaświadczenie stwierdzające brak

okoliczności wyłączających zawarcie

małżeństwa”. Na odwrotnej stronie tego

zaświadczenia znajduje się formularz

dokumentu, który będzie wypełniony przez

parafię i duchownego asystującego przy

zawarciu małżeństwa. Potrzebny dokument

trzeba odebrać w USC nie wcześniej niż sześć
miesięcy przed datą ślubu. Po przyjęciu

sakramentu małżeństwa jeden egzemplarz

otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w

parafii, jeden przez parafię jest przekazany do

Urzędu Stanu Cywilnego.



Dokumenty wymagane do formalnego
rozpoczęcia bezpośredniego

przygotowania do sakramentu małżeństwa

5. Świadectwo ukończenia
bezpośredniego
przygotowania do
sakramentu małżeństwa

6. Zaświadczenie z Urzędu
Stanu Cywilnego

(jeśli sakrament Chrztu Świętego został
udzielony w innej parafii niż parafia gdzie ma

być zawarty związek małżeński, trzeba

dostarczyć z parafii chrztu dokument

zaświadczający udzielenie sakramentu

chrztu, w którym jest również adnotacja o

przyjęciu sakramentu bierzmowania, jak i

adnotacja stwierdzająca czy nie zostało
zawarte małżeństwo z inną osobą. Dokument

ten musi być wystawiony nie dawniej niż 6

miesięcy przed planowaną datą ślubu)

(zazwyczaj jest wpisane na świadectwie

chrztu, ale jeśli nie ma tam adnotacji, to

trzeba je uzyskać w parafii, której

narzeczona/ny przyjął ten sakrament)

(potwierdza ukończenie katechez dla

narzeczonych i odbycie trzech spotkań w

Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego)

(potwierdza, że między narzeczonymi nie

zachodzą przeszkody prawne do zawarcia

kontraktu cywilnego, jest ważne sześć
miesięcy i jest konieczne w przypadku

zawierania ślubu konkordatowego). 

Bez przedłożenia tego dokumentu

duszpasterz nie powinien przystępować ́do

formalności przedślubnych. W uzasadnionych

przypadkach proboszcz może odstąpić od

tego wymogu, zobowiązując nupturientów do

doręczenia „Zaświadczenia” nie później niż̇
dwa miesiące przed planowaną datą zawarcia

małżeństwa. 

1.Dokument tożsamości

2. Świadectwo chrztu
świętego

3. Świadectwo
bierzmowania

4. Świadectwo ukończenia
katechizacji szkolnej



Dodatkowe dokumenty

(Jeżeli któraś ze stron ma stwierdzenie

nieważności poprzedniego małżeństwa)

(Jeżeli któraś ze stron jest wdowcem lub

wdową) 

(Jeżeli osoby już mają ślub cywilny)

7. Orzeczenie o
stwierdzeniu nieważności
małżeństwa

8. Zaświadczenie o zgonie
współmałżonka

9. Akt zawarcia małżeństwa
z USC



UCZESTNICTWO W
KATECHEZACH DLA
NARZECZONYCH



Jaka jest forma katechez?

Kościołowi zależy na tym abyście rozumieli

małżeństwo tak jak jest ono rozumiane w

Kościele katolickim. Czasem bowiem trudno

zrozumieć jaka jest różnica między

małżeństwem cywilnym a małżeństwem

kanonicznym (sakramentalnym). A przecież
wybieracie właśnie to sakramentalne….

Mamy nadzieję, że nie tylko dlatego, że jest to

tradycja w waszych rodzinach. Jeśli jednak

jest tak, że w sercu jesteście przekonani, że to

właściwa droga dla waszego małżeństwa, to

katechezy przedmałżeńskie pomogą wam

odkryć głębsze znaczenie tego sakramentu.

Dlatego podczas katechez skupiamy się na

ukazaniu wam bożego zamysłu małżeństwa. 

W Archidiecezji Krakowskiej realizowane są
różne formy katechez: dwudniowe,

czterotygodniowe lub ośmiotygodniowe,

mogą być realizowane stacjonarnie lub online

(w okresie pandemii). Po katechezach

otrzymacie świadectwo ukończenia katechez

przedmałżeńskich, które posiada swój

indywidualny numer oraz hologram

Archidiecezji Krakowskiej. Jeśli zdecydujecie

się uczestniczyć w katechezach poza naszą
Archidiecezją prosimy, by świadectwo

uwierzytelnić w Wydziale Duszpasterstwa

Rodzin Archidiecezji Krakowskiej przy ul.

Franciszkańskiej 3 w Krakowie. 

Z czego wynika obowiązek
uczestniczenia w
katechezach dla
narzeczonych?



KONSULTACJE 
W PORADNI ŻYCIA
RODZINNEGO



Jaki jest przedmiot spotkań
w poradni rodzinnej?

Spotkania w poradni życia rodzinnego

ukierunkowane są na wymiar płodności w

małżeństwie, na ukazaniu wartości życia i

nauczeniu metod rozpoznawania płodności –

jesteśmy przekonani, że wiedza jaką możemy

wam przekazać pozwoli dokonywać
etycznych wyborów dotyczących waszej

intymnej relacji . Spotkanie w poradni życia

rodzinnego trwa około 30-45 min. W ramach

przygotowania musicie zrealizować trzy

konsultacje. Rejestracji na spotkania można

dokonać przez stronę ftrodzinie.pl. 



ROZMOWA
KANONICZNO -
DUSZPASTERSKA



Czym jest rozmowa
kanoniczno-duszpasterska?

Jaki przebieg ma rozmowa
kanoniczno-duszpasterska?

Bardzo ważne jest to, by przygotowując się
do małżeństwa została stwierdzona wasza

zdolność prawna oraz dopełnienie

wszystkiego co jest w wymagane, tak aby

wasze małżeństwo zostało zawarte zgodnie z

nauczaniem i prawem Kościoła. W języku

kanonicznym mówi się o ważnie i godziwie

zawartym małżeństwie.

Stąd też w przygotowaniu do małżeństwa

zwracamy uwagę nie tylko na wymagania

prawno-formalne ale także duszpasterskie.

Badanie kanoniczne, czyli rozeznanie ma

właśnie taki charakter kanoniczno-

duszpasterski, nazywane jest także

egzaminem narzeczonych lub rozmową
kanoniczno-duszpasterską z narzeczonymi

przed zawarciem małżeństwa kanonicznego.

Za jego przeprowadzenie odpowiedzialny jest

proboszcz tej parafii, do której zgodnie z

prawem powinniście się zgłosić. Po tej

rozmowie sporządzony zostanie protokół
rozmów kanoniczno-duszpasterskich przed

zawarciem małżeństwa.

Mimo tego, ze rozmowa ta nazywana jest

egzaminem jej celem nie jest udzielnie

odpowiedzi, które sprawią, że ksiądz

proboszcz uzna, że posiadacie odpowiednią
wiedzę, by zostać małżonkami. W tej

rozmowie chodzi o coś zupełnie innego.

 Znaczenie tej rozmowy zauważycie już na

początku rozmowy zostaniecie bowiem

poproszeni do wspólnej modlitwy a następnie

o złożenie przysięgi, w której to Pan Bóg

zostanie wezwany na świadka prawdy. 

Rozmowa z proboszczem powinna trwać tyle

czasu abyście mogli swobodnie odpowiedzieć
na zadawane wam pytania. Każde z was

powinno mieć możliwość odpowiadania na

pytania na osobności. Z doświadczenia

wiemy, że rozmowa z jednym narzeczonym

może trwać około jednej godziny. 

Pytania, na które musicie odpowiedzieć
dotyczą takich treści, które mogą wpływać na

ważność waszego małżeństwa. Może zdarzyć
się, że istnieją na przykład przeszkody, które

trzeba usunąć przez uzyskanie dyspensy. Po

spisaniu protokołu, narzeczeni otrzymują
prośbę o wygłoszenie zapowiedzi (jeśli jedna

ze stron jest z innej parafii) oraz kartki do

spowiedzi.



ZAPOWIEDZI I
SPOWIEDŹ
PRZEDŚLUBNA



Spowiedź przedślubna

Przed zawarciem małżeństwa należy się
upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do

jego ważnego i godziwego zawarcia (Kan.

1066). W tym celu ogłasza się zapowiedzi

przedślubne w parafii narzeczonego jak i

narzeczonej przez trzy tygodnie. Po spisaniu

protokołu przedślubnego kapłan wydaje

zapowiedzi przedślubne dla narzeczonych,

którzy zamieszkują na terenie innej parafii.

Zapowiedzi te należy zanieść do danej

Kancelarii Parafialnej i ustalić termin odbioru.

Po odebraniu zapowiedzi należy je dostarczyć
z powrotem do parafii, w której odbędzie się
ceremonia ślubna. Brak zapowiedzi

równoważny jest z niemożnością udzielenia

Sakramentu Małżeństwa. Zapowiedzi ogłasza

się również w parafii ślubu.

Narzeczeni otrzymują również karteczki do

spowiedzi przedślubnej, które dostarcza się w

dniu ślubu do kancelarii. Przystępując do

spowiedzi, proszę się przedstawić księdzu

mówiąc: Jest to moja pierwsza / druga/

spowiedź przedślubna, wyznać grzechy i po

spowiedzi podać księdzu dyskretnie kartkę.

Do Sakramentu Pokuty i Pojednania

narzeczeni przystępują dwukrotnie. Pierwsza

Spowiedź powinna odbyć się po spisaniu

protokołu przedślubnego, a druga tuż przed

ślubem, by w stanie łaski uświęcającej

przystąpić do Sakramentu Małżeństwa.

Zapowiedzi



PRZYGOTOWANIE
LITURGII



Procesja wejścia

Śpiewy podczas liturgii 

Liturgia słowa

Narzeczeni ustalają więc wcześniej z

kapłanem, czy będzie miało miejsce

przywitanie przy drzwiach kościoła. Jeżeli tak,

to czekają ze świadkami przy wejściu, a

wszyscy pozostali uczestnicy liturgii znajdują
się już w kościele. Jeżeli nie ma przywitania

przy drzwiach kościoła, wchodzą
odpowiednio wcześniej, podchodzą do miejsc

dla nich przeznaczonych i oczekują na

rozpoczęcie Mszy świętej.

Możecie przekazać organiście swoje sugestie

dotyczące śpiewu pieśni podczas całej

uroczystości. Podczas liturgii mogą być
wykonane jedynie pieśni liturgiczne.

Należy dobrze przygotować czytania i śpiewy,

wskazane przez liturgię Kościoła. Narzeczeni

mogą poprosić konkretne osoby o odczytanie

słowa Bożego i zaśpiewanie psalmu

responsoryjnego oraz alleluja. 

Zachęcamy do rozmowy z kapłanem na temat

czytań, które zostaną wykorzystane podczas

liturgii. W ich wyborze warto odwołać się do

fragmentów Pisma Świętego, które posiadają
dla was wyjątkowe znaczenie.



Czytania z Nowego
Testamentu

Obrzędy Małżeństwa przewidują następujące czytania w Mszy za nowożeńców (należy wybrać
jedno lub dwa czytania przed Ewangelią oraz Ewangelię):

 

Rdz 1, 26-28. 31a

Stworzenie mężczyzny i kobiety

Rdz 2, 18-24

Ustanowienie małżeństwa

Rdz 24, 48-51. 58-67

Małżeństwo Izaaka i Rebeki

Tb 7, 9c-10. 11c-17

Małżeństwo Tobiasza

Tb 8, 4b-8

Modlitwa Tobiasza i Sary

Pnp 2, 8-10.14.16a; 8, 6-7a

Miłość jest potężna jak śmierć

Syr 26, 1-4. 13-16

Dobra kobieta jest światłem domu

Jr 31, 31-32a. 33-34a

Nowe przymierze Boga z ludźmi

(w okresie wielkanocnym w liturgii nie czyta

się Starego Testamentu)

Ap 19, 1.5-9a

Gody Baranka i Kościoła

Rz 8, 31b-35. 37-39

Któż nas może odłączyć od miłości

Rz 12, 1-2. 9-18

Miłość żąda ofiary

1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Ciało jest przybytkiem Ducha Świętego

1 Kor 12, 31-13. 8a

Pochwała prawdziwej miłości

Ef 5, 2a. 21-33

Tajemnica małżeństwa

Kol 3, 12-17

Życie w miłości i dziękczynieniu

1 P 3, 1-9

Jednomyślność i współczucie w rodzinie

1 J 3, 18-24

Miłujmy czynem i prawdą

1 J 4, 7-12

Bóg jest miłością

Czytania ze Starego
Testamentu poza okresem
wielkanocnym

Czytania ze Starego
Testamentu w okresie
wielanocnym



Ewangelie

Mt 5, 1-12a

Szczęście według nauki Chrystusa

Mt 5, 13-16

Światło świata

Mt 7, 21. 24-29

Dom zbudowany na skale

Mt 19, 3-6

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela

Mt 22, 35-40

Wielkie przykazanie miłości

Mk 10, 6-9

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela

J 2, 1-11

Jezus i Maryja na weselu w Kanie Galilejskiej

J 15, 9-12

Wytrwajcie w mojej miłości

J 15, 12-16

Miłość na wzór Chrystusa

J 17, 20-26

Aby stanowili jedno



Liturgia sakramentu
małżeństwa

Po homilii rozpoczyna się liturgia sakramentu

małżeństwa. Rozpoczynając tę część liturgii

wszyscy wstają, a narzeczeni zbliżają się do

ołtarza i stają przed kapłanem. Wobec niego

wyrażają pragnienie zawarcia małżeństwa,

modlą się wspólnie z wszystkimi o dar Ducha

Świętego, wypowiadają słowa przysięgi

małżeńskiej, przyjmują błogosławieństwo i

nakładają sobie obrączki. Obrzęd kończy się
modlitwą powszechną.

Wyrażenie pragnienia zawarcia sakramentu

małżeństwa

W obrzędach sakramentu małżeństwa i

kapłaństwa przewidziany jest szczególny

dialog. Stawiane przez biskupa lub kapłana

pytania dotyczą gotowości przyjęcia

sakramentu oraz podjęcia zadań, które z

niego wynikają. Choć pytania wydają się być
oczywiste, to jednak warto jest spokojnie

rozważyć wcześniej, a w dniu ślubu

wypowiadać z pełniejszym zrozumieniem.

Kapłan: N. i N. wysłuchaliście słowa Bożego i

przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości

i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytani was,

jakie są wasze postanowienia.

N. i N., czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego

przymusu zawrzeć związek małżeński?

Narzeczeni: Chcemy.

Kapłan: Czy chcecie wytrwać w tym związku w

zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli, aż do

końca życia?

Narzeczeni: Chcemy.

Kapłan: Czy chcecie z miłością przyjąć i po

katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was

obdarzy?

Narzeczeni: Chcemy.

Modlitwa do Ducha Świętego

Sprawując sakramenty Kościół zawsze wzywa

Boga Ojca, aby zesłał Ducha Świętego. Ten

Duch czyni nas dziećmi Bożymi w

sakramencie chrztu, napełnia swoją łaską w

sakramencie bierzmowania, konsekruje dar

chleba i wina w czasie Eucharystii, jest

posłany "na odpuszczenie grzechów" w

sakramencie pokuty, uświęca ludzką chorobę
w sakramencie namaszczenia chorych,

wyciska sakramentalne znamię w

sakramencie święceń.



On, który jest jednością Ojca i Syna, jednoczy

także męża i żonę. Katechizm Kościoła
Katolickiego uczy, że modlitwa o dar Ducha

Świętego jest "centrum każdej celebracji

sakramentalnej" (KKK 1106).

On jest "sprawcą cudownych dzieł Bożych,

którymi są sakramenty Nowego Przymierza"

(KKK 1091).

Narzeczeni powinni przed zawarciem

małżeństwa często modlić się do Ducha

Świętego, a w czasie śpiewu "O Stworzycielu,

Duchu, przyjdź" modlić się całą mocą swojej

wiary.

Kapłan: Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił
ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania.

Niech ich miłość przez Niego umocniona, stanie

się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.

Wszyscy stojąc śpiewają trzy zwrotki hymnu

do Ducha Świętego:

"O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, 

Nawiedz dusz wiernych Tobie krąg. 

Niebieską łaskę zesłać racz 

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan 

I najwyższego Boga dar. 

Tyś namaszczeniem naszych dusz, 

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć, 

Bo moc z prawicy Ojca masz, 

Przez Boga obiecany nam, 

Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl, 

W serca nam miłość świętą wlej 

I wątłą słabość naszych ciał 
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal 

I Twym pokojem obdarz wraz. 

Niech w drodze za przewodem Twym 

Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 

Daj, by i Syn poznany był. 
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 

Niech wyznajemy z wszystkich sił."

Zawarcie małżeństwa

Po modlitwie do Ducha Świętego ma miejsce

najważniejszy moment sakramentu

małżeństwa. Kapłan zwraca się do

narzeczonych, aby wypowiedzieli słowa

przysięgi małżeńskiej:

Kapłan: Skoro zamierzacie zawrzeć
sakramentalny związek małżeński, podajcie

sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła
powtarzajcie za mną słowa przysięgi

małżeńskiej.

Narzeczeni zwracają się do siebie i podają
sobie prawe dłonie. Kapłan wiąże je końcem

stuły.

Narzeczony powtarza za kapłanem:

JA, N., BIORĘ CIEBIE, N., ZA ŻONĘ I

ŚLUBUJĘ CI MIŁOŚĆ, WIERNOŚĆ I

UCZCIWOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ ORAZ ŻE CIĘ
NIE OPUSZCZĘ AŻ DO ŚMIERCI. TAK MI

DOPOMÓŻ, PANIE BOŻE

WSZECHMOGĄCY, W TRÓJCY JEDYNY I

WSZYSCY ŚWIĘCI.



Następnie powtarza narzeczona:

JA, N., BIORĘ CIEBIE, N., ZA MĘŻA I

ŚLUBUJĘ CI MIŁOŚĆ, WIERNOŚĆ I

UCZCIWOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ ORAZ ŻE CIĘ
NIE OPUSZCZĘ AŻ DO ŚMIERCI. TAK MI

DOPOMÓŻ, PANIE BOŻE

WSZECHMOGĄCY, W TRÓJCY JEDYNY I

WSZYSCY ŚWIĘCI.

Jeżeli narzeczeni nie mogą mówić, podpisują
formułę wobec kapłana lub innymi znakami

wyrażają zgodę na małżeństwo.

Potwierdzenie małżeństwa

Po wypowiedzeniu słów przysięgi

małżeńskiej, czyli po zawarciu sakramentu,

kapłan potwierdza je i udziela nowożeńcom

błogosławieństwa:

Kapłan: "Co Bóg złączył, człowiek niech nie

rozdziela" (Mt 19, 6). Małżeństwo przez was

zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego

potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna,  i

Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

Kapłan usuwa stułę.

Błogosławienie i nałożenie obrączek

Następuje teraz błogosławienie obrączek

oraz ich nałożenie. Obrączka jest znakiem

zaślubin. Wyraża miłość i wierność.

Kapłan: Niech Bóg pobłogosławi te obrączki,

które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak

miłości i wierności.

Wszyscy: Amen.

Kapłan kropi obrączki wodą święconą.

Kapłan: Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie

sobie obrączki.

Mąż nakłada na serdeczny palec żony

obrączkę przeznaczoną dla niej, mówiąc:

N., przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i

wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Także żona nakłada na serdeczny palec męża

obrączkę przeznaczoną dla niego, mówiąc:

N., przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i

wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Po nałożeniu obrączek nowożeńcy wracają na

swoje miejsce. Następuje modlitwa

powszechna. Dokumenty Kościoła uczą, że w

niej w szczególny sposób "lud, spełniając swój

urząd kapłański, modli się za wszystkich

ludzi" (OWMR 45).

Wskazane jest, aby wezwania tej modlitwy

wypowiadało szerokie grono rodziny i

przyjaciół nowożeńców. Wszyscy są wezwani

do modlitwy w intencji nowożeńców, a także

w innych intencjach Kościoła i świata.

Więcej w: Dwoje staje się jednym,

Wydawnictwo św. Stanisława BM 



Fotografowanie i
filmowanie

W czasie udzielania sakramentu małżeństwa

zazwyczaj są obecni kamerzyści i

fotografowie. Jest to zrozumiałe i korzystne.

Jednak przy złej postawie podejmujących tę
posługę powaga i modlitewny nastrój

uroczystości mogą zostać poważnie

zakłócone. 

Dlatego narzeczeni prosząc kogoś o

fotografowanie czy filmowanie powinni

zapytać, czy osoba ta ma upoważnienie do

spełniania takiej funkcji w czasie liturgii. W

diecezjach organizowane są kursy

przygotowujące kamerzystów i fotografów do

takiej posługi. 

Tylko osoby odpowiednio do tego

przygotowane mogą fotografować lub

filmować liturgiczne uroczystości.

Ważne terminy

Zgłaszacie się do kancelarii parafialnej.

Podczas spotkania z duszpasterzem, które ma

charakter zapoznawczy ustalacie datę ślubu

oraz dostarczenie wymaganych dokumentów

niezbędnych do zawarcia sakramentalnego

związku małżeńskiego

Spisanie protokołu przedślubnego

Spotkanie z duszpasterzem. Powinno odbyć
się bezpośrednio przed ślubem i ma charakter

organizacyjny. Na spotkaniu omawiacie

szczegóły dotyczące ceremonii ślubu.

Duszpasterz sprawdza, czy są
skompletowane wszystkie dokumenty i

załatwione formalności potrzebne do

zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

Rok przed ślubem

Trzy miesiące przed ślubem

Tuż przed ślubem



Potrzebujesz więcej informacji?

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy 

narzeczeni@ftrodzinie.pl

Zapraszamy też do obserwowania naszego profilu na Facebooku, gdzie umieszczamy

najnowsze informacje o naszych szkoleniach i warsztatach:

 

facebook.com/FTRodzinie


