Parafia Rzymskokatolicka Świętej Rodziny

35 – 125 Rzeszów, ul. Solarza 14
tel. 17 856 84 72
www.swietarodzina.org.pl

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
INFORMATOR
Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed
planowaną datą ślubu. Sprawy sakramentu małżeństwa przyjmowane
są w środy w godz. 19.00 – 20.00.
DOKUMENTY:
— aktualny wyciąg z aktu chrztu (ważny 6 miesięcy do daty ślubu),
— zaświadczenie o sakramencie bierzmowania,
— dowód osobisty,
— świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej,
— zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,
— zaświadczenie o ukończeniu katechez przedślubnych,
— do małżeństwa konkordatowego – dokument z USC w 3 egz.
(Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie – Plac Ofiar Getta 7) dokument
ważny jest 6 miesięcy.
Świadkowie ślubu muszą być osobami pełnoletnimi i zgłaszają się
w zakrystii na 10 min. przed Mszą ślubną z dowodami tożsamości
i obrączkami Państwa Młodych.
Narzeczeni miesiąc przed ślubem kontaktują się z Panem Organistą
i z Panem Kościelnym. Pary zainteresowane dodatkowym wystrojem
kościoła mogą uzyskać więcej informacji w Kancelarii (nie później niż
miesiące przed ślubem).
Osoby filmujące i fotografujące uroczystość sakramentu małżeństwa
zgłaszają się w zakrystii, by okazać dokument uprawniający do filmowania i
fotografowania uroczystości kościelnych wydany przez Kurię Diecezjalną.
Narzeczeni wybierając firmę obsługującą medialną stronę uroczystości ślubnej
powinni zapytać o posiadane uprawnienia. Osoby bez uprawnień nie mogą
filmować i robić zdjęć w czasie liturgii Mszy św.

Prosimy o niepozostawianie w kościele kwiatów, które młodzi otrzymają
do gości weselnych oraz o niezaśmiecanie placu kościelnego przez
konfetti i płatki kwiatów. Dziękujemy!

KANCELARIA W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH:
środa: 19.00 – 20.00
MSZE ŚW. ŚLUBNE:
sobota: 12.15, 13.30, 15.00, 16.15
OKAZJA DO SPOWIEDZI:
codziennie przed Mszą św. poranną (7.00) i wieczorną (18.00)
I piątek miesiąca 17.00 – 18.00
PARAFIALNA PORADNIA RODZINNA:
wtorek: 19.00 – 20.00
ODBIÓR DOKUMENTU ŚLUBU (w kilka dni po zawarciu sakramentu):
w Biurze Parafialny w stałych godzinach urzędowania

KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA
Katechezy rozpoczynają się w I wtorek miesiąca i są kontynuowane przez
okres 3 miesięcy.
Narzeczeni zgłaszając się na zapowiedzi na 3 miesiące przed planowana
datą ślubu winni już przedstawić zaświadczenie o ukończeniu katechizacji
przedmałżeńskiej.
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par. Świętego Krzyża
ul. 3 Maja
par. Chrystusa Króla
ul. Ks. Jałowego
par. NSPJ (katedralna)
Al. Sikorskiego
par. Farna
Plac Farny
par. Bożego Ciała
ul. Prymasa Tysiąclecia
par. OO. Bernardynów
ul. Sokoła
par. Podwyższenia Krzyża Św.
ul. Krakowska
par. M.B. Saletyńskiej
ul. Dąbrowskiego
par. Wniebowzięcia NMP (Zalesie) ul. Zelwerowicza
par. św. Michała
ul. Św. Michała
par. Świętej Rodziny
ul. Solarza
(godz. 19.00)
par. św. Józefa (Staromieście)
ul. Partyzantów
par. św. Judy Tadeusza
ul. Wita Stwosza
par. M.B. Różańcowej
ul. Orla

KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE DLA NARZECZONYCH
(tylko dla par) piątek – sobota – niedziela,
odbywają się w Domu Rekolekcyjnym EFFATHA
przy kościele parafialnym w Zaczerniu koło Rzeszowa.
Zapisy przez strony internetowe: http://www.rodzina.diecezja.rzeszow.pl
i http://dom-rekolekcyjny.zaczernie.eu

KATECHEZA PRZEDŚLUBNA
(przygotowanie bezpośrednie)

1. Na katechezę przedślubną należy zgłaszać się co najmniej na 3 miesiące
przed planowaną datą ślubu. Składają się na nią: 3 katechezy grupowe oraz
2 spotkania indywidualne każdej pary w Poradni Rodzinnej.
2. Katecheza przedślubna w dekanatach rzeszowskich rozpoczyna się
w następujących terminach:
Parafia Farna
– I czwartki m-ca godz. 17:00
Parafia św. Józefa – Staromieście
– III czwartki m-ca godz. 17:00
Parafia Chrystusa Króla (ul. Ks. Jałowego)
– I niedziela m-ca godz. 10:30
Parafia Podwyż. Krzyża Św. (ul. Krakowska) – III środa m-ca godz. 16:30
Parafia św. Judy Tadeusza (ul. Wita Stwosza) – III wtorek m-ca godz. 18:30
Parafia Katedralna (Al. Sikorskiego)
– II czwartek m-ca godz. 17:00
Parafia św. Rocha (Słocina)
– I poniedziałek m-ca godz. 18:30
Parafia M.B Saletyńskiej (ul. Dąbrowskiego) – I wtorek m-ca godz. 18:00
Parafia NMP Królowej Polski (ul. Reformacka) – I środa m-ca godz. 18:00
Parafia Świętej Rodziny (ul Solarza)
– I wtorek m-ca, godz. 19.00

Zapisy na katechezy przedślubne
w paradni przy parafii Świętej Rodziny:
tel. 606 587 112
email: poradnia.msf@gmail.com

Terminy Dnia Skupienia dla Narzeczonych
(katecheza przedślubna)
w Domu Rekolekcyjnym TABOR w Rzeszowie (dawny budek WSD)
ul. Połonińska 25
Zgłoszenia i zapisy wyłącznie przez formularz na stronie:

http://www.rodzina.diecezja.rzeszow.pl
Narzeczeni zgłaszający się na w/w przygotowanie powinni mieć już
ukończoną katechizację przedmałżeńską.

Inne terminy i miejsca,
gdzie odbywają się Dni Skupienia dla Narzeczonych.
katechezy przedmałżeńskie i przedślubne
można znaleźć na stronie:

http://www.rodzina.diecezja.rzeszow.pl

Informacje o treści podstawowych przepisów prawa polskiego
dotyczących zawarcia małżeństwa i jego skutków
KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY
Artykuł 1
§ 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierając
związek małżeński podlegają prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku
wyznaniowego w obecności duchownego oświadczają wolę jednoczesnego zawarcia
małżeństwa podlegającemu prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego
następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki
małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczeń woli w obecności
duchownego.
§ 3. Przepisy paragrafu poprzedzającego stasuje się, jeżeli ratyfikowana umowa
międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo
innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania przez związek małżeński
podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego
takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu
stanu cywilnego.
Artykuł 8
§ 1. Duchowny, przy którym zawierany jest związek małżeński podlegający prawu
wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, nie może przyjąć
oświadczeń przewidzianych w art. 1 § 2 – bez uprzedniego przedstawienia mu
zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
§ 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 1, duchowny
sporządza zaświadczenie stwierdzające, ze oświadczenia zostały złożone w jego
obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu
kościoła albo innego związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny,
małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu oświadczeń.
§ 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaświadczeniem
sporządzonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 4 § 1 duchowny
przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od zawarcia małżeństwa;
nadanie jako przesyłki poleconej w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z
przekazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowanie tego terminu nie jest możliwe
z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody.
Artykuł 23
Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do
wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra
rodziny, którą przez swój związek założyli.

