
INFORMACJE   DLA   NOWOŻEŃCÓW  –  szczegółowe 
 

Narzeczeni uczestniczą w czterech katechezach przedślubnych w dowolnej parafii; także w Centrum 
Edukacyjnym (obok katedry) - we wtorki o godz. 19:00 lub podczas wyjazdów weekendowych (dorodzin.pl) 

Uczestniczą ponadto oni w trzech obowiązkowych spotkaniach (konsultacjach) w Poradni Życia 
Rodzinnego, w naszej parafii - trzeba uzgodnić termin 
 

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego najpóźniej 
na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa (istnieje możliwość dużo wcześniejszej rezerwacji 
terminu ślubu); jeżeli parafia, w której ma być zawarte małżeństwo, różni się od miejsca zamieszkania obojga 
(nie chodzi o zameldowanie), trzeba uzyskać zgodę na przeniesienie ślubu z parafii, gdzie jedno z nich 
zamieszkuje albo delegację do innej parafii; obcokrajowiec musi uzyskać zgodę biskupa miejsca zamieszkania. 

 

Okazują następujące dokumenty: 
– dowód osobisty (lub paszport) 
– metrykę chrztu ważną 6 miesięcy do daty ślubu (tj. trzy miesiące do daty spisania protokołu przedślubnego); 

jeżeli ślub odbywa się w parafii, w której nie byli chrzczeni, pobierają oni akt chrztu w parafii, w której zostali 
ochrzczeni; w akcie tym jest odnotowane, czy osoba jest stanu wolnego i jakie przyjęła sakramenty; jeżeli 
osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, powinno się uzyskać 
dodatkowo potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której ten sakrament był przyjęty  

– świadectwo (kościelne) z uczestnictwa w katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej; jeżeli 
osoba nie uczęszczała na lekcje religii, zanim zostaną przeprowadzone formalności przedślubne uzupełnia 
wiedzę religijną pod kierunkiem duszpasterza (zasadniczo, w parafii, gdzie odbędzie się ceremonia) 

– dokument z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzający zawarcie już cywilnego związku małżeńskiego; jeżeli 
zawarcie związku małżeńskiego ma skutkować w prawie cywilnym (tzw. małżeństwo konkordatowe) dostarcza 
się dokument z USC stwierdzający, że narzeczeni są stanu wolnego; dokument ten jest ważny sześć miesięcy 
do dnia zawarcia małżeństwa(!); dostarcza się najpóźniej na 2 miesiące przed zaślubinami 

– po spisaniu protokołu przedślubnego w parafiach dotychczasowego zamieszkania narzeczonych wygłasza 
się tzw. zapowiedzi; po ich wygłoszeniu – potwierdzone, dostarcza się do kancelarii parafii spisania formalności 
 

Narzeczeni przed zawarciem małżeństwa przystępują dwukrotnie do sakramentu pokuty 
i pojednania: po raz pierwszy: w najbliższym czasie po spisaniu formalności przedślubnych, po raz drugi: 
w przede dniu ślubu 

 

Postępowanie przed liturgią: 
– Narzeczeni, na kilka dni przed ślubem, dostarczają do kancelarii potwierdzenia m. in. z wygłoszenia 

zapowiedzi (jeżeli były wygłaszane poza naszą parafią), z odbytych katechez przedmałżeńskich i konsultacji 
w Poradni Życia Rodzinnego; dar pieniężny z tytułu posługi udzielenia sakramentu i posługi organisty składają 
duszpasterzowi przed ceremonią ślubną 

– narzeczeni w odpowiednim czasie uzgadniają termin ślubu z organistą parafialnym (Krzysztof Orzechowski, 
tel. 660 088 637); mogą wybrać innego, ale za aprobatą duszpasterza; podczas ceremonii ślubnej mogą być 
wykonywane wyłącznie śpiewy religijne (kościelne, liturgiczne); istnieje możliwość wykonywania śpiewu 
solowego lub instrumentalnego (np. gra na skrzypcach z akompaniamentem organowym), z tym, że wyłącznie 
pieśni religijnych; akompaniament solowy lub instrumentalny podczas tejże liturgii musi być zgodny z 
wymogami liturgicznymi i ściśle uzgodniony wcześniej z duszpasterzem i organistą 

– świadkowie (ukończone 18 lat, mogą być tej samej płci): na 15 minut przed rozpoczęciem liturgii dostarczają 
do zakrystii obrączki, okazują swoje dowody osobiste (lub paszporty) oraz, jeżeli narzeczeni nie uczynili tego 
wcześniej, dostarczają poświadczenia o przystąpieniu przez nich do sakramentu pokuty i pojednania oraz 
podpisują dokumenty; świadkowie przystępują do Komunii Św. 

– fotograf i operator kamery – obowiązkowo zgłaszają się do kapłana w zakrystii przed rozpoczęciem 
uroczystości ślubnej; podczas trwania liturgii rejestracja filmowa i fotograficzna może być wykonywana przez 
jednego fotografa i jednego operatora z uprawnieniami kościelnymi (z zastosowaniem przepisów kościelnych)  

– klęcznik i krzesła są dekorowane przez parafię, wyłożony jest także dywan 
– narzeczeni, po uzgodnieniu z dekoratorami parafialnymi (tel. K. Orzechowski 660 088 637), mają możliwość 

uzupełnienia wystroju prezbiterium także dodatkowymi (żywymi) kwiatami; żadna firma nie może wykonywać 
dekoracji świątyni (zgodnie z zarządzeniem biskupa gliwickiego dla całej diecezji) 
  

  Jeżeli jest zawierane małżeństwo 'konkordatowe' - to nowożeńcy swoje podpisy na dokumentach 
z Urzędu Stanu Cywilnego składają 15 min. przed ceremonią ślubną; otrzymują jeden egzemplarz 
  

Uwagi porządkowe: 
Życzenia są składane przed świątynią; na placu kościelnym nie obrzuca się nowożeńców ryżem itp. 

 

 

PARAFIA NMP MATKI KOŚCIOŁA, Gliwice ul. Pliszki 20; tel. 32 232 58 38; e - mail: nmpmk_gliwice@kuria.gliwice.pl; 
formalne sprawy przedślubne: po uzgodnieniu terminu (o godz. np. 19:30); Poradnia Rodzinna na Sikorniku: po uzgodnieniu terminu 

www.matkakosciola.gliwice.pl (zakładka: DUSZPASTERSTWO / SAKRAMENTY / Sakrament MAŁŻEŃSTWO);  


