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Przygotowanie narzeczonych do sakramentu
małżeństwa w archidiecezji wrocławskiej

INSTRUKCJA
Prawodawca kodeksowy zobowiązuje duszpasterzy do troski
o to, aby własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego i będzie się doskonalił (KPK, kan. 1063). Ze względu na
to, że małżeństwo jest ważnym wydarzeniem w życiu nupturientów, jak i całej wspólnoty religijnej, Kościół czuje się szczególnie
zobowiązany do pasterskiej pomocy młodym w przygotowaniu
do małżeństwa, w odpowiednim przeżyciu samego sakramentu i w rozwoju małżeńskiej wspólnoty. Poprzez odpowiednie
przepisy prawne Kościół pragnie również zabezpieczyć ważność
i godziwość zawierania małżeństw (KPK, kan. 1063–1072). Stąd
troska wrocławskiego Kościoła o odpowiednie przygotowanie
narzeczonych z terenu archidiecezji do sakramentu małżeństwa.
1. Przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa odbywa się zasadniczo w paraﬁi. W związku z tym
każda paraﬁa winna prowadzić cykl katechez przedślubnych
dla zainteresowanych. W sytuacjach wyjątkowych, gdy narzeczeni z ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w tych
katechezach, należy zorganizować dla nich przygotowanie
indywidualne. Nie dopuszcza się przygotowania w postaci
katechez weekendowych i kursów komputerowych. Należy
dążyć, by w każdej paraﬁi funkcjonowała poradnia rodzinna. W wypadkach szczególnych, o czym zadecyduje Biskup
Diecezjalny, poradnia może służyć kilku paraﬁom (DDR,
rozdz. III, n. 38). Za przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa odpowiedzialny jest Ksiądz Proboszcz.
Przynajmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się w kancelarii paraﬁalnej

narzeczonej lub narzeczonego, celem podjęcia bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.
2. Przygotowanie obejmuje:
a) Rozmowę duszpasterską w kancelarii paraﬁalnej na
podstawie aktualnego protokołu kanonicznego badania narzeczonych. Podczas tego spotkania duszpasterz
zorientuje się, jakie jest ich zaangażowanie religijne, na
ile uczestniczą w życiu Kościoła i jak przedstawia się ich
przygotowanie do małżeństwa, by na podstawie tego rozpoznania ustalić dalsze etapy przygotowania do wydarzenia, tak bardzo dla nich ważnego i fundamentalnego.
Podczas tej rozmowy duszpasterz kieruje narzeczonych
na przygotowanie, podając na piśmie dokładny adres
i godziny katechezy przedślubnej, indywidualnych spotkań w poradni rodzinnej i dnia skupienia.
b) Dziewięć katechez przedślubnych, podczas których
należy omówić tematy z: teologii małżeństwa i rodziny,
etyki życia małżeńskiego, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz liturgię sakramentu małżeństwa.
Tematy katechez:
Chrześcijanin – uczeń Chrystusa.
Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie.
Rozwój i zagrożenia miłości w małżeństwie.
Odpowiedzialne rodzicielstwo.
Normy etyczne życia małżeńskiego.
Postawy antyrodzicielskie a naturalne planowanie
rodziny.
Dziecko – najcenniejszy dar dla małżonków.
Sakramentalny charakter małżeństwa – zadania.
Liturgia sakramentu małżeństwa.
Katechezy nie powinny być przeprowadzane
częściej niż raz w tygodniu (maksymalnie 2 katechezy tygodniowo).

c) Trzy konsultacje indywidualne w poradni życia rodzinnego z odpowiednio przygotowaną osobą świecką
– doradcą życia rodzinnego, posiadającą misję kanoniczną Biskupa Diecezjalnego.
d) Uczestnictwo w dniu skupienia dla narzeczonych
zorganizowanym przez Dekanalnego Duszpasterza Rodzin na terenie dekanatu.
e) Spowiedź i Komunia św. na początku i na końcu bezpośredniego przygotowania.
3. Wynagrodzenie:
a) Narzeczeni są zobowiązani do złożenia oﬁary w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) od pary Księdzu
Proboszczowi paraﬁi, w której uczestniczą w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa.
b) Ksiądz Proboszcz paraﬁi prowadzącej przygotowanie
zabezpiecza materialne warunki pracy w poradni oraz
dba o dokształcanie i formację doradców. Pokrywa koszty ich dokształcania w ramach dni skupienia oraz szkoleń i rekolekcji organizowanych przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii oraz Rady ds. Rodziny Episkopatu
Polski (koszty dojazdu, pobytu, materiałów szkoleniowych oraz materiałów dla paraﬁi – DDR pkt 42).
c) Do Księdza Proboszcza należy też stosowne wynagradzanie doradców za pracę w poradni. Jeżeli jest to
poradnia dla dekanatu, za wynagrodzenie odpowiada
Ksiądz Dziekan, gdy dla kilku paraﬁi sprawę wynagrodzenia ustalą i realizują zainteresowani proboszczowie
(DDR, rozdz. III, n. 42).
Wynagrodzenie dla doradców życia rodzinnego w Archidiecezji Wrocławskiej ustalono w wysokości:
Dyżur w poradni 1 godz.

– 30 zł (netto)

Konferencja, wykład, katecheza 45 min.
– 30 zł (netto)

Jeżeli doradca życia rodzinnego przygotowuje narzeczonych poza godzinami dyżuru w poradni: trzy spotkania indywidualne z narzeczonymi po ½ godz.
– koszt 40 zł (netto).
Wynagrodzenie doradca otrzymuje z kasy paraﬁalnej
po podpisaniu umowy z paraﬁą. Doradcom nie wolno
pobierać żadnego wynagrodzenia od narzeczonych.
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