Sakrament małżeństwa
Poniższe informacje dotyczą Parafii pw. św. Anny we Wrocławiu-Praczach Odrzańskich,
dla narzeczonych z innych parafii mogą być pomocą na zasadzie analogii.

• Narzeczeni najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu
powinni zgłosić się do Księdza Proboszcza w godzinach urzędowania
kancelarii (proszę je sprawdzić w ogłoszeniach duszpasterskich w
gablocie lub na www.pracze.pl).
• Ponieważ spisanie protokołu trwa ok. 45 min. – na pierwszym spotkaniu
w kancelarii narzeczeni otrzymają tylko wstępne, poniższe informacje i
zostanie ustalony indywidualny termin pierwszej rozmowy
duszpasterskiej, na którą trzeba już przynieść n/w dokumenty.
• Pary, które znają już te wstępne informacje i zgromadziły potrzebne
dokumenty - mogą się umówić na pierwsze spotkanie telefonicznie:

ks. Zdzisław Syposz - proboszcz, kom. 501 230 162
Potrzebne są następujące dokumenty:

 aktualne świadectwo chrztu (ważne jest tylko 3 miesiące przed ślubem)
 kserokopia obrazka z 1 Komunii (wystarczy dokładna data 1 Komunii)
 świadectwo bierzmowania (wystarczy adnotacja na świadectwie chrztu –
zatem – najpierw proszę się postarać o świadectwo chrztu – jeśli na nim nie
będzie adnotacji o bierzmowaniu – trzeba poprosić o osobne świadectwo
bierzmowania w parafii, gdzie ten sakrament był udzielony)
 ostatnie świadectwo z nauki religii (jeśli religia była w szkole - to kserokopia
świadectwa szkolnego)
 dowód osobisty
 formularze z Urzędu Stanu Cywilnego
 zaświadczenie ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego
 świadectwo moralności i dane świadków ślubu - w czasie drugiej rozmowy
w kancelarii ks. musi wpisać do protokołu: imię, nazwisko, wiek i pełny adres
zamieszkania (z kodem pocztowym) świadków ślubu – trzeba znać te dane !

• Po pierwszym spotkaniu w kancelarii narzeczeni otrzymają pismo
do parafii tego nupturienta, który nie pochodzi z naszej parafii, z prośbą
o wygłoszenie zapowiedzi, skierowaną do jego Księdza Proboszcza
(dlatego trzeba wiedzieć, pod jakim wezwaniem jest ta parafia i jaki jest jej
adres).

• Po upływie 3 niedziel - pismo to z potwierdzeniem, że nie ma przeszkód
do zawarcia małżeństwa katolickiego, należy przywieźć z powrotem do
naszej kancelarii.
• Na zakończenie pierwszego spotkania ustala się termin drugiej
rozmowy duszpasterskiej, podczas której wypełnia się drugą część
protokołu przedślubnego.
• Najwięcej czasu w przygotowaniu do Sakramentu małżeństwa zajmuje
Kurs Przedmałżeński, który trwa 8 tygodni (8 spotkań – wszystkie
w sali konferencyjnej na plebanii, ul. Brodzka 163, 54-067 Wrocław Pracze Odrzańskie), w soboty o godz. 19:00
▪ (ostatnie spotkanie – Dzień Skupienia – w godz. 14.00-18.30).
Szczegółowe informacje na ten temat proszę pobrać z:
www.pracze.pl / sakramenty / małżeństwo / informacje dotyczące kursu.

• Podpisane świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego należy
przynieść do naszej kancelarii i dołączyć do złożonych dokumentów
(ostatecznie, po uzgodnieniu z księdzem - mogą je przynieść do zakrystii
przed Mszą - świadkowie ślubu).
• Najpóźniej dwa tygodnie przed ślubem trzeba powiadomić o nim
i opłacić pracę - pana kościelnego i pana organisty

• Dobrowolną ofiarę za posługę księdza i na utrzymanie świątyni
narzeczeni składają przy okazji spotkania w kancelarii, (nie dopiero
przy ślubie, by nie zakłócać sakralnego charakteru tej uroczystości).
• Kilka minut przed ślubem w zakrystii zgłaszają się świadkowie ze:
▪ swoimi dowodami osobistymi,
▪ świadectwami moralności od swoich Księży Proboszczów (jeśli nie
mogli dostarczyć ich wcześniej)
▪ obrączkami Państwa Młodych
▪ i kartkami ze spowiedzi - własnej i Państwa Młodych (najczęściej na
odwrocie Świadectwa ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego)
• - podpisują protokół przedślubny i wracają do narzeczonych.
• Państwo Młodzi i ich świadkowie czekają na rozpoczęcie liturgii
w przedsionku kościoła - ksiądz wyjdzie do nich i przyprowadzi ich
w procesji do ołtarza.

