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Sakrament Małżeństwa - krok po kroku:A).
środa g. 20.00 ( bez zapisów).

NOWY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 02.03. 2011 r.

1).Pierwsza wizyta powinna odbyć się na trzy miesiące przed planowanym ślubem, aby zarezerwować
termin oraz godzinę i ustalić wszelkie sprawy, które trzeba załatwić.2). Sakrament może dotyczyć dwojga
wierzących, lub w sytuacji jednej osoby niewierzącej doprowadzamy do związku jednostronnego, gdzie
osoba wierząca przystępuje do Sakramentu Małżeństwa, a osoba niewierząca towarzyszy w S.M. i
zawiera związek cywilny.
3). Czasami istnieje sytuacja gdy jedno z narzeczonych nie wyraża zgody na żadną formę zawarcia
Sakramentu Małżeństwa. Wtedy osoba wierząca może wystąpić w Kancelarii Parafialnej o pomoc i
zawarcie Związku Sakramentalnego jednostronnie poprzez Uzdrowienie Małżeństwa. O szczegóły należy
pytać w kancelarii.
4). W dniu spisania zapowiedzi należy dostarczyć Metryki Chrztu z datą ważności nie dłuższą niż trzy
miesiące i z informacją o Sakramencie Bierzmowania i adnotacją iż metryka ta służy do zawarcia
Sakramentu Małżeństwa.
5). Narzeczeni są zobowiązani do dnia ślubu uczestniczyć w Kursie Przedmałżeńskim i w Poradni
Rodzinnej prowadzonej przy Parafii.
6). Świadkami S. Małżeństwa mają być osoby dorosłe.
7). Narzeczeni mogą umówić się i wybrać księdza który jeśli to możliwe udzieli im Sakramentu
Małżeństwa.
8). Przed Ślubem należy w Urzędzie Stanu Cywilnego jednego z Narzeczonych (ma tam być
zameldowany), wystąpić o Dokument Konkordatowy potwierdzający fakt jednoczesnego zawarcia
Związku Cywilnego.
9). Na tydzień przed planowanym Ślubem należy przybyć do kancelarii aby omówić ceremonię ślubną. wystrój i kwiaty muzykę i organistę obecność fotografa spisać
ostateczny Akt Ślubu
- jest to najlepszy
moment, aby złożyć ofiarę na rzecz parafii za w/w uroczystość ( przygotowanie dokumentów, wystrój
Kościoła, Uroczysta Msza Św. posprzątanie po Ślubie). Jest to dar serca na rozwój i utrzymanie parafii.
10). Pięknym zwyczajem jest umieszczenie w Zaproszeniu dla Gości prośby o nie przynoszenie kwiatów,
a w to miejsce zbiórkę zabawek lub książek dla dzieci z Domu Dziecka. Kwiaty i tak następnego dnia
nadają się tylko do wyrzucenia, a dzieciom można sprawić radość.
11). Piętnaście minut przed Sakramentem Małżeństwa spotykamy się w kancelarii aby podpisać Książki
Parafialne i Dokument Konkordatowy.
tu narzeczeni zostawiają obrączki
Narzeczona
musi mieć możliwość
założenia obrączki na palec
bez rękawiczki
Następnie stają
w drzwiach Kościoła gdzie
wita ich ksiądz, On
odchodzi szybko do Ołtarza a Oni wolno
zmierzają do miejsc
im przeznaczonych (jest czas na zdjęcia).
Inne formy
wejścia należy uzgodnić przed uroczystością.
Czytanie i modlitwę powszechną mogą
przeczytać bliscy po wcześniejszym
uzgodnieniu tego faktu w kancelarii
Po kazaniu wychodzą przed klęczniki,
stają naprzeciw
siebie tak by kątem oka
obserwować Celebransa i powtarzają
słowa przysięgi małżeńskiej
patrząc sobie
w oczy.
Następnie biorą obrączkę i całując ją
wypowiadają dalsze
słowa przysięgi a
następnie wkładają ją na palec żony i
męża.
W tym momencie
ku radości zebranych
mogą obdarować się pocałunkiem!
12). On odprowadza Ją na miejsce i
kontynuowana jest Msza Św.
13). Wszystkie momenty kiedy trzeba wstać lub
ulęknąć podpowie Kapłan ruchem dłoni.
14). Pięknym momentem jest chwila kiedy
przekazujemy Sobie Znak Pokoju. Jest to
chwila
kiedy trzeba pamiętać o Świadkach, Rodzicach, Rodzeństwie i innych Gościach &ndash; Jest na to
kilka chwil - jest bardzo miło.
15). Wspaniałą częścią każdej Mszy Św. jest
Komunia Święta. Warto aby narzeczeni
poprosili o
NIĄ swoich Gości - zwłaszcza
Rodziców i Rodzeństwo aby wspólnie
powierzyć Bogu ten
Związek.
16). Po błogosławieństwie jest chwila kiedy Pan
Organista gra jakiś utwór dla serc, a młodzi
mogą podejść do Ołtarza Ojca Pio aby
Jemu powierzyć swój Związek.
17). Następnie wychodzą na środek Kościółka,
aby przy dźwiękach marsza udać się na
zewnątrz
by przyjąć życzenia. Przy złej
pogodzie czynią to w środku, lub w sali
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za kancelaria jeżeli w drzwiach Kościoła
mamy następny ślub.

http://www.opio.pl

Kreator PDF

Utworzono 14 November, 2018, 14:33

