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Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa 

Przygotowanie to składa się z czterech etapów: 

1. Spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, 

2. Katechizacja przedślubna, 

3. Spotkanie w Parafialnej Poradni Rodzinnej, 

4. Spowiedź przedślubna, 

Uwzględniając realia Diecezji Sandomierskiej, etap przygotowania 

bezpośredniego do małżeństwa powinien przebiegać w następujący 

sposób: 

1. Spotkanie narzeczonych z duszpasterzem w kancelarii 

parafialnej 

1.1. Pierwsze spotkanie z kapłanem, o charakterze zapoznawczym 

i informacyjnym, powinno mieć miejsce przynajmniej pół roku przed 

ślubem. Duszpasterz, który musi być kapłanem dopuszczonym 

przez Biskupa do posługi w Diecezji, powinien przy tej okazji 

zorientować się odnośnie poziomu życia narzeczonych oraz ustalić 

z nimi datę ślubu. Zobowiązany jest on również poinformować 

narzeczonych o konieczności dostarczenia przynajmniej na trzy 

miesiące przed ślubem następujących dokumentów: metryki chrztu 

wystawionej nie wcześniej, niż 6 miesięcy od daty ślubu (nie 

dotyczy ochrzczonych w parafii, gdzie prowadzone są czynności 
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urzędowe), ostatniego świadectwa katechizacji szkolnej, 

zaświadczeń ukończonego kursu przedmałżeńskiego, odbycia dnia 

skupienia i trzech spotkań w Poradni Życia Rodzinnego oraz w 

przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego, ważnego 

zaświadczenia z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa (3 egz.). Umożliwi to przeprowadzenie egzaminu 

przedślubnego oraz sporządzenie kanonicznego protokołu badania 

narzeczonych i innych wymaganych dokumentów. 

W sytuacji kiedy narzeczeni lub jedno z nich nie byli jeszcze 

bierzmowani, duszpasterz powinien pomóc im przygotować się do 

przyjęcia tego sakramentu oraz skierować ich do parafii, w której 

mogą go przyjąć. Jeżeli w trakcie badania kanonicznego okaże się, 

że małżeństwo pragnie zawrzeć osoba nieochrzczona, ale gotowa 

na przyjęcie chrztu lub osoba ochrzczona niewprowadzona w życie 

eucharystyczne, to należy ją skierować do diecezjalnego centrum 

katechumenatu. Jeśli jedno z narzeczonych lub obydwoje nie 

uczęszczali na szkolną katechezę, wówczas należy udostępnić im 

pomocne materiały z dziedziny wiedzy religijnej (np.: „Katechizm dla 

dorosłych”, „Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego”, 

„Katechezy o sakramentach” t.1-2 itd.) na podstawie których 

duszpasterz przeprowadzi egzamin. Jego wyniki powinny zostać 

potwierdzone zaświadczeniem, które następnie należy załączyć do 

aneksu protokołu przedślubnego. Przypomina się, że świadectwo 

maturalne z religii oraz inne dokumenty potwierdzające katechizację 

szkolną, nie zwalniają z obowiązku odbycia kursów 

przedmałżeńskich. 
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1.2. W czasie kolejnych spotkań duszpasterz powinien podjąć z 

narzeczonymi rozmowę dotyczącą sakramentalności małżeństwa, a 

także problematyki etycznej, szczególnie jeśli chodzi o katolicką 

etykę małżeńską. Ma ich również zachęcić do odbycia dwóch 

spowiedzi przedślubnych, uwypuklając bardziej aspekt duchowy niż 

formalny sakramentu pokuty. Rozmowa duszpasterska powinna 

dotyczyć jednocześnie kwestii związanych z przebiegiem ceremonii 

ślubu. Należy zatem wstępnie omówić liturgię ślubną, zwracając 

uwagę narzeczonych na symbolikę znaków i obrzędów sakramentu 

małżeństwa, jak również na właściwy dobór oprawy muzycznej (w 

czasie liturgii niedopuszczalne są świeckie pieśni oraz inne tego 

typu kompozycje) oraz odpowiedni strój nowożeńców. Warto 

zaproponować narzeczonym, aby zachęcili swoich najbliższych, 

członków rodziny, świadków, przyjaciół do czynnego udziału w 

liturgii poprzez lekturę lekcji mszalnych, śpiew psalmu, czy 

przeczytanie wezwań modlitwy powszechnej.  

Szczególnie wnikliwie należy podejść do badania kanonicznego, 

które powinno być przeprowadzone przynajmniej na trzy miesiące 

przed ślubem. Ma ono prowadzić do wyeliminowania ewentualnych 

niejasności i pozyskania pewności, że związek ten jest zawierany 

świadomie, dobrowolnie i że nie zachodzą żadne przeszkody 

kanoniczne. Stąd tak ważne jest zachowanie odpowiedniej formy 

badania, polegającej na rozmowie z każdym z nupturientów 

osobno. Jednocześnie przypomina się, że w zapowiedziach 

wygłaszanych na ambonie lub wywieszanych w gablocie nie wolno 

podawać do publicznej wiadomości dokładnego adresu 

zamieszkania nupturientów. 


