
Przygotowanie  do  zawarcia  SAKRAMENTU  MAŁŻEŃSTWA 
 

Najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu 
należy zgłosić się do księdza w kancelarii parafialnej 

(uwaga: w parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej) 

z następującymi dokumentami: 
 

1. Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny tzn. nie starszy niż trzy miesiące) 

2. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej  –  

    – ponadgimnazjalnej (może być odpis) 

3. Dowody osobiste narzeczonych 

4. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej  

5. Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych 

6. W wypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy do biura parafialnego 

dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (należy to uczynić w odpowiednim 

terminie przed planowaną datą ślubu ze względu na urzędową ważność dokumentu) 

7. Jeżeli  kandydaci zawarli już związek cywilny, wówczas przedstawiają stosowny akt; 

   w przypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu zmarłego małżonka 

 

 ******* 
 

 

Przydatna literatura: 
 
O. Karol Meissner OSB, Bolesław Suszka: Nas dwoje i ... Rozmowy z narzeczonymi i młodymi małżeństwami, Poznań 2001 

O. Karol Meissner OSB: Wiara i płeć, Poznań 2007 

John i Sheila Kippley: Sztuka naturalnego planowania rodziny, LMM. 

Karol Wojtyła: Miłość i odpowiedzialność, KUL 2001 

Paweł VI: Encyklika Humanae vitae  

Jan Paweł II: Adhortacja Apostolska Familiaris consortio 

Ks. Aleksander Woźny: Dobre rady dla narzeczonych i małżonków, Wydawnictwo Kontekst Poznań 2008 

Czasopisma: Miłujcie się; Głos dla życia  
 

******* 
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ZAŚLUBINY   -   MAŁŻEŃSTWO   -   RODZINA 
 
Jezus Chrystus:   „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.  

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.”    (Mt 19, 6) 

 

Św. Paweł Apostoł:    „Tajemnica to wielka, a ja mówię:  

w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.”       (Ef  5, 32) 

 
 

Przygotowanie bliższe: 
 

 Katecheza przedmałżeńska 

 Spotkania w Poradni dla Narzeczonych 

 Spotkania z Księdzem Proboszczem  

 Sakrament Pokuty i Pojednania (przynajmniej dwukrotnie) 

 Osobista modlitwa i lektura proponowanej literatury 
 

 

Tematyka katechez przedmałżeńskich: 
 

Podstawy wiary 

Sakramentalność małżeństwa 

 

 Istota i rozwój miłości 

 Miłość małżeńska 

 

Różnice w przeżywaniu miłości (kobieta i mężczyzna) 

Trudności w małżeństwie 

 

 Odpowiedzialne rodzicielstwo 

 Wychowanie do miłości 

 

Wykroczenia przeciwko życiu 

W obronie życia 

 

 Rodzina Kościołem Domowym 

 Powołanie chrześcijańskie 

 

************************************************************ 

„Przyszłość  ludzkości  idzie  przez  rodzinę” 
             Św. Jan Paweł II 
 

************************************************************ 

  
 

        

  


