
PRZED ZAWARCIEM SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA: 

Najwcześniej 6 miesięcy, a najpóźniej 3 miesiące przed ślubem narzeczeni z duszpasterzem spisują protokół 

przedślubny. Protokoły spisywane są w terminie uzgodnionym uprzednio z kapłanem poprzez kancelarię parafialną. 

 potrzebne dokumenty: 

o świadectwo chrztu i bierzmowania (z parafii chrztu) 

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 

o zaświadczenie o stanie wolnym z Urzędu Stanu Cywilnego  

w przypadku ślubu konkordatowego 

o akt ślubu cywilnego w przypadku ślubu zwykłego 

o dowód osobisty. 

W przypadku małżeństw mieszanych (z osobą innego wyznania chrześcijańskiego) i im podobnych (np. z osobą 

niewierzącą) prosimy o bezpośredni kontakt z ks. Proboszczem lub kancelarią parafialną w godzinach urzędowania. 

Podobnie zalecamy kontakt bezpośredni w przypadku narzeczeństwa z obcokrajowcem. 

Zasadniczo proces rozpoczyna się od ustalenia i rezerwacji terminu ślubu w kancelarii lub bezpośrednio u 

Proboszcza. Powyższe sytuacje należy właśnie tam poruszyć. Przy tej wizycie narzeczeni otrzymują formularz 

potwierdzający uczestnictwo w naukach przedmałżeńskich, poradni jak i w dniu skupienia. 

 

 

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. 

Zapisy na nauki przedmałżeńskie realizowane są przez centralny rejestr: narzeczenikatowicka.pl. 

  

W przypadku braku możliwości wysłania zgłoszenia internetowego prosimy o kontakt telefoniczny z prowadzącymi 

pod numerem telefonu 507 021 032 lub przez adres email: narzeczenipszczyna@gmail.com. 

  

Spotkania są organizowane w cztery kolejne środy od godz. 18.00 – 20.00 

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.  

 

 

 

http://narzeczenikatowicka.pl/
mailto:narzeczenipszczyna@gmail.com


Harmonogram nauk przedmałżeńskich: 

 Rok 2023: 

  

1. 10.02, 17.02, 24.02, 03.03  

2. 08.09, 15.09, 22.09, 29.09 

3. 10.11, 17.11, 24.11, 01.12  

  

Opłatę za materiały w wysokości 80 zł zarówno za nauki przedmałżeńskie jak i za poradnię życia rodzinnego należy 

realizować przelewem na dedykowane subkonto parafialne: 

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 84 84480004 0037 8529 2000 0003 

  

 

Dekanalne dni skupienia dla narzeczonych 

 Odbywają się w parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie (plac Księdza Prałata Józefa Kuczery 2, 43-200 Pszczyna) 

W 2. niedzielę marca, czerwca, września i grudnia. Początek o godz. 13.00. W ramach dnia skupienia jest Msza 

święta. 

  

 

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. 

 Poradnia Życia Rodzinnego czynna jest w piątki w godzinach od 17:00 do 19:00. 

 Zgłoszenia narzeczonych realizowane są przez centralny rejestr: narzeczenikatowicka.pl.  

W przypadku braku możliwości wysłania zgłoszenia internetowego prosimy  

o kontakt telefoniczny z prowadzącymi pod numerem telefonu 507 021 032 lub przez adres 

email: narzeczenipszczyna@gmail.com.  

Zgłoszenia pozostałych osób, które potrzebują odbyć rozmowę w poradni życia rodzinnego rejestrowane są 

bezpośrednio przez adres email: narzeczenipszczyna@gmail.com lub nr telefonu 507 021 032. Poradnia dla tych 

osób czynna jest również w piątki, lecz o godz. 20:00. Z uwagi na sprawną organizację spotkań wcześniejsza 

rezerwacja terminu jest bezwzględnie wymagana. 

 „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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