
Przygotowanie do sakramentu małŜeństwa 
 

IIII    Ustalenie daty ślubu i nauki przedmałŜeńskie    
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem  

„zarezerwowania” daty ślubu 

Otrzymują w kancelarii informacje o naukach przedmałŜeńskich ( PRE-KANA) 

( w naszym, blachowieńskim dekanacie nauki przedmałŜeńskie odbywają się w kościele św. Michała 

Archanioła w Blachowni wg następujących terminów: 

 

 

I – niedziela miesiąca --- godz.9
30

    UWAGA 

   II – niedziela miesiąca --- godz. 16
00

   waŜna jest KOLEJNOŚĆ  

IV – niedziela miesiąca --- godz. 9
30

         rozpoczęcia nauk,  

tj. by zacząć od I niedzieli 

 

 

 

Bardzo rozsądnym jest odbycie nauk nawet kilka miesięcy przed ślubem, by nie zostawiać na „ostatnią” chwilę. 

Nauki nie mają „terminu waŜności”. Zwrócić uwagę na spowiedź przedślubną !!! – na początku głoszenia 

zapowiedzi i przed ślubem.  

 

IIIIIIII    Spisanie protokołu przedmałŜeńskiego    
 

Na 2,5 – 3 miesięcy przed ślubem spisywany jest w kancelarii parafialnej protokół przedmałŜeński. 

W celu „sprawnego” przeprowadzenia rozmowy proponuje się, by narzeczeni np po niedzielnej Mszy św. 

umówili się na dogodny dzień i godzinę spotkania w kancelarii ( 8
00

 – 9
00

 lub 16
00

 – 17
00

 ).  

 

Dokumenty potrzebne na spisanie protokołu przedmałŜeńskiego: 

A Dowód osobisty 

B świadectwo nauki religii z ostatniej klasy  

C metryka chrztu ( jeśli narzeczeni byli ochrzczeni w innej parafii ) 

D zaświadczenie z USC ( jeśli wcześniej był ślub cywilny, to zaświadczenie zbędne ) 

 

Dokumenty A i B są konieczne w dniu spisywania protokołu, a dokumenty C i D mogą być dostarczone 

„nieco” później przy czym naleŜy je dostarczyć OSTATECZNIE w przeddzień ślubu. 

Po spisaniu protokołu narzeczeni otrzymują   Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi, które trzeba zanieść do swojej 

parafii ( jeśli narzeczeni są z tutejszej parafii wówczas to nie dotyczy ). Zapowiedzi są głoszone w innych 

parafiach przez 2 lub 3 niedziele. Trzeba więc zapytać kiedy moŜna się zgłosić  po Zaświadczenie o 

wygłoszonych zapowiedziach  i dostarczyć je do tutejszej parafii ( najpóźniej w przeddzień ślubu). 

 

IIIIIIIIIIII    Zawarcie sakramentu małŜeństwa 
Ostatnie spotkanie w kancelarii ma miejsce w piątek przed zawarciem sakramentu małŜeństwa. Proponuje się 

by narzeczeni:   

1) przyszli ze świadkami,  

2) uczestniczyli we Mszy św.,  

3) przystąpili do drugiej spowiedzi przedślubnej ( moŜna to uczynić takŜe w innej parafii ),  

4) złoŜyli podpisy w księdze małŜeństw i na dokumencie do USC,  

5) uzgodnili ostatnie szczegóły i Ŝyczenia.  

Na koniec ogromna prośba do gości weselnych: PO ŚLUBIE NIE SYPIEMY „MŁODYCH” ryŜem ani innym 

ziarnem – to dar BoŜy, który w niedziele zostanie podeptany. Zamiast ryŜu niech goście uŜyją innego 

„materiału” :-)))))) 

Metryka chrztu ma 
„waŜność” 3 mies. 
Ostatnim dniem 
waŜności jest dzień 
ślubu 

ZAŚWIADCZENIE  z USC 
ma „waŜność” 3 mies. 
Ostatnim dniem waŜności 
jest dzień ślubu 
 


