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Sakrament małżeństwa

Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 1055 - § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra
małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
Kan. 1056 - Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji
sakramentu.
Kan. 1057 - § 1. Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna
ludzka władza.

Wymagane dokumenty oraz dyspozycje:
 między pierwszą rozmową duszpasterską, a ślubem – zalecany odstęp trzech miesięcy
 pierwsza rozmowa jest głównie informacyjna i narzeczeni mają przynieść:
1) dowód osobisty
2) świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej
3) świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
4) pełną metrykę chrztu świętego do ślubu, jeżeli chrzest św. był udzielany poza parafią gdzie ma być zawarty sakrament
małżeństwa (z datą I Komunii św. i Bierzmowania – jeżeli miało miejsce w parafii chrztu). Metryka ta jest ważna 6 miesięcy.
5) jeżeli ślub ma być tzw. Konkordatowy, to trzeba dostarczyć z USC zaświadczenie (ważne 3 miesiące)
6) Narzeczeni podają dane personalne świadków (imię, nazwisko, data urodzenia i miejsce zamieszkania)
 narzeczeni dostają:
1) kartki do spowiedzi świętej (przed przystąpieniem do sakramentu pojednania trzeba powiedzieć, że jest to spowiedź przedślubna:
I-wsza lub II-ga). Pierwsza spowiedź zalecana jest jako generalna. Należy pamiętać, że świadkami ślubu w Kościele, mogą być
bierzmowani i praktykujący katolicy. Chociaż nie praktykuje się dawania kartek do spowiedzi dla świadków, to trzeba im
przypomnieć o sakramencie pojednania. Prosimy także zachęcić swoje Rodziny do skorzystania ze spowiedzi świętej.
2) kartki do Poradni Rodzinnej (w naszej parafii w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9.00 do godz. 10.00)
3) formularz do Zapowiedzi (jeżeli osoba jest spoza parafii, w której będzie udzielany sakrament małżeństwa)
 narzeczeni mając ustaloną datę i godzinę ślubu kontaktują się z organistą i kościelnym w celu umówienia się co do asystowania przy
ich ślubie (praktykuje się składanie ofiary organiście za granie, kościelnemu na przygotowanie paramentów itp.)
 wszelkie sprawy związane z ofiarą z okazji ślubu narzeczeni załatwiają z reguły z Ks. Proboszczem
Godziny urzędowania Kancelarii: wtorek 19.00- 20.00, czwartek 16:00-17:00; sobota 9:00-10:00

W dniu ślubu do zakrystii trzeba dostarczyć: obrączki, kartki od spowiedzi, dowody osobiste (także świadków)

