
 
Przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa 

 na 3 miesiące przed ślubem narzeczeni z duszpasterzem spisują protokół przedślubny. Protokoły spisywane są w 
czwartki w godzinach urzędowania kancelarii w godzinach 16:00 - 17:30 lub w innym terminie uzgodnionym 
uprzednio z kapłanem poprzez kancelarię parafialną, 

 potrzebne dokumenty:  
o świadectwo chrztu i bierzmowania 
o dyplom ukończenia nauki religii w szkole ponadgimnazjalnej 
o zaświadczenie studium przedmałżeńskiego 
o strona owdowiała – akt zgonu współmałżonka 
o potwierdzenie uczestnictwa w dniu skupienia dla narzeczonych  
o potwierdzenie uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich 

 

Nauki przedmałżeńskie "Ślubuję ci..." 

Całość nauk przedmałżeńskich to cykl 4 spotkań warsztatowych organizowanych przez naszą parafię kilka razy w roku. 
Tematyka spotkań oparta jest o tekst przysięgi małżeńskiej. Z uwagi na warsztatowy charakter spotkań ilość miejsc jest 
ograniczona. Konieczne jest zatem wcześniejsze zgłoszenie. 
 
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres email: narzeczenipszczyna@gmail.com 
 
W przypadku braku możliwości wysłania zgłoszenia internetowego prosimy o kontakt telefoniczny z prowadzącymi: 
Agnieszką i Jackiem Wydra pod numerem telefonu 507 021 032. 
  
Spotkania są organizowane w cztery kolejne środy od godz. 19.00 do 21.00 w kawiarence pod trzynastką w domu 
katechetycznym naszej parafii wg wskazanego poniżej harmonogramu i zwieńczone powinny być  dniem skupienia dla 
narzeczonych organizowanym przez parafię Wszystkich Świętych w Pszczynie. Harmonogram nauk przedmałżeńskich: 
 
Rok 2016: 

1. 23.11, 30.11, 7.12 i 14.12 

 

Rok 2017: 

1. 15.03, 22.03, 29.03, 05.04 
2. 17.05, 24.05, 31.05, 07.06 
3. 06.09, 13.09, 20.09, 27.09 
4. 22.11, 29.11, 06.12, 13.12  

Dekanalne dni skupienia dla narzeczonych 

Odbywają się w parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie. Początek o godz. 13.00. W ramach dnia skupienia jest msza 
święta.  
 
Rok 2016: 
  
23 października godz. 13.00 – 15.00  

Rok 2017: 
 
5 lutego, 05 marca, 14 maja 22 października 

 

Poradnia życia rodzinnego  

Dopełnieniem nauk przedmałżeńskich są 3 wizyty w poradni życia rodzinnego. Szanując czas zarówno prowadzących 
jak i narzeczonych konieczne jest umówienie terminu spotkania wraz z określeniem konkretnej godziny. 
 
Czynna jest w piątki w godzinach od 17:00 do 19:00. 
Rejestracja telefoniczna wizyt: 507 021 031 lub 505 195 053 

 

Przed nami małżeństwo 

Projekt przygotowujący do małżeństwa, który zastępuje nauki przedślubne oraz dzień skupienia dla narzeczonych.  
Zapisy i informacje można uzyskać na stronie www.przednamimalzenstwo.pl lub profilu społecznościowym: 
facebook.com/przednamimalzenstwo.  
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