SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
W naszej parafii udzielany ze Mszą św. w soboty w godzinach 12.00, 13.00, 14.00 i 15.00.
PRZYGOTOWANIE:
Rezerwacja terminu ślubu – osobiście lub telefonicznie w kancelarii parafialnej
(tel.32 2542849)
Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii odbywają się 4 razy w roku – we wrześniu,
w Adwencie, w Wielkim Poście i w czerwcu. Początkiem nauk jest zawsze sobota godz.
10.00. W tym czasie narzeczeni uczestniczą we wszystkich przewidzianych wykładach.
Dokładne terminy nauk podawane są w ogłoszeniach parafialnych. Zapisy telefonicznie lub
osobiście w kancelarii parafialnej.
Około 6 miesięcy przed ustaloną datą ślubu umówić się telefonicznie (tel.32 2542849)
na spisanie protokołu przedmałżeńskiego. Do jego spisania potrzebne będą następujące
dokumenty:
- dowód osobisty
- wyciąg z aktu chrztu św. (uwaga! Jest ważny 6 miesięcy)
- data i parafia I komunii św.
- dyplom ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej
- zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich
- akt ślubu cywilnego*
- przekaz z parafii narzeczonego lub narzeczonej**
- inne dokumenty (osoby po rozwodzie cywilnym dostarczają akt małżeństwa i orzeczenie
o jego nieważności, a także spisują w obecności kapłana zeznanie świadków, np. swoich
rodziców, rodzeństwa o stanie wolnym; wdowcy dołączają akt zgonu małżonka)
Protokół rozmów kanoniczno – duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem
małżeństwa to ok. godzinna rozmowa z kapłanem. Podczas tego spotkania często
narzeczeni otrzymują tzw. zapowiedzi, które muszą zanieść do swojej parafii zamieszkania,
a następnie po umówionym czasie dostarczyć z powrotem do parafii ślubu.
Zaświadczenie USC – dokument wydawany w urzędzie Stanu Cywilnego, ważny pół roku.
Powinien więc być odebrany w Urzędzie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą
ślubu. USC wydaje go narzeczonym w 3 egzemplarzach, które również należy dostarczyć
jak najszybciej do parafii ślubu.
Kwestie spowiedzi przedślubnej objaśnia kapłan podczas spisywania protokołu
przedmałżeńskiego.
Świadkiem ślubu może być tylko osoba pełnoletnia, która na dzień ślubu ma ukończony 18
rok życia i legitymuje się dowodem osobistym. Świadkowie zgłaszają się w zakrystii ok. 10
min. przed ślubem ze swoimi dowodami osobistymi oraz obrączkami i karteczkami
spowiedzi narzeczonych.
INNE UWAGI
Fotografowie i operatorzy kamer video, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności
podczas celebracji liturgii, są obowiązani zgłosić się odpowiednio wcześniej do kapłana,
który ma przewodniczyć celebracji i okazać pisemne zaświadczenie o ukończonym
specjalnym kursie zorganizowanym przez Diecezjalną Komisję ds. Liturgii;
Dodatkowe występy śpiewaków/ instrumentalistów podczas ceremonii ślubu należy
wcześniej skonsultować z miejscowym organistą.

* Jeżeli narzeczeni są już po ślubie cywilnym i mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek
małżeński, zamiast zaświadczenia USC przynoszą akt ślubu cywilnego.
** dotyczy tylko sytuacji kiedy obydwoje narzeczeni mieszkają poza naszą parafią.

