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S-005. OBRZĘDY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA POZA MSZĄ ŚW.
WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA
W ustalonym czasie, kapłan ubrany w komżę, stułę i kapę białego koloru wychodzi z ministrantami
do drzwi kościoła i tam pozdrawia po chrześcijańsku narzeczonych, dając w ten sposób wyraz
radości, którą dzieli z nimi Kościół.
Jeśli przemawiają za tym okoliczności, opuszcza się obrzęd powitania przy drzwiach kościoła, a
obrzędy sakramentu małżeństwa rozpoczyna się od razu od liturgii słowa.
Jeśli odbywa się procesja do ołtarza, wówczas pierwsi idą ministranci, następnie kapłan a za
nim narzeczeni, którym towarzyszą, stosownie do miejscowych zwyczajów, przynajmniej rodzice
i dwaj świadkowie. W tym czasie śpiewa się pieśń na wejście.
Gdy wszyscy przybędą przed ołtarz i zajmą swoje miejsca, kapłan pozdrawia wiernych, jak na
początku Mszy, i zwraca się do nowożeńców i do zgromadzonych, aby ich wprowadzić do
udziału w obrzędzie. Może użyć jednej z podanych formuł, albo dokonać tego własnymi słowami.

PIERWSZA FORMUŁA POWITANIA

Najmilsi, przybyliście do naszej świątyni, aby w obecności kapłana oraz wspólnoty Kościoła
Chrystus Pan uświęcił i utwierdził waszą miłość. Chrystus uświęcił was już w sakramencie
chrztu, a teraz błogosławi waszej miłości oraz umacnia was przez sakrament małżeństwa, abyście
byli sobie zawsze wierni i umieli podjąć i wypełnić obowiązki małżeńskie. Razem z wami
będziemy słuchać słowa Bożego i wspierać was naszymi modlitwami.
DRUGA FORMUŁA POWITANIA

Zgromadziliśmy się w kościele wokół N. i N., którzy dzisiaj chcą zawrzeć sakramentalny
związek małżeński. W tym ważnym momencie ich życia otoczmy ich naszą miłością i naszymi
modlitwami. Razem z nimi będziemy słuchać słowa Bożego i modlić się o obfite błogosławieństwo
dla młodej pary.
Po chwili milczenia kapłan odmawia jedną z kolekt podanych w rozdziale IV.

LITURGIA SŁOWA
Liturgia słowa odbywa się w zwykły sposób. Mogą być trzy czytania, z których pierwsze powinno
być ze Starego Testamentu. Czytania są podane w oddzielnym zbiorze zatytułowanym - CZYTANIA
BIBLIJNE W CZASIE OBRZĘDU SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA.

Po odczytaniu Ewangelii, kapłan w oparciu o tekst liturgiczny i w sposób dostosowany do
słuchaczy, wygłasza homilię o małżeństwie chrześcijańskim, o miłości i obowiązkach małżonków
i o łaskach sakramentu.
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LITURGIA SAKRAMENTU
Po homilii wszyscy wstają, a narzeczem zbliżają się do ołtarza i stają przed kapłanem. Kapłan
mówi do narzeczonych:

N. i N., wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i
małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia.
Następnie kapłan zadaje im pytania, dotyczące dobrowolnej zgody na małżeństwo, woli wytrwania
w wierności oraz gotowości na przyjęcie i wychowanie potomstwa.

N. i N., czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?
Narzeczeni: Chcemy.
Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca
życia?
Narzeczeni: Chcemy.
Następne pytanie można opuścić, jeżeli przemawiają za tym okoliczności, np. starszy wiek
narzeczonych.

Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?
Narzeczeni: Chcemy.
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Kapłan mówi:

Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech
ich miłość przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.
Wszyscy stojąc śpiewają trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego.

1.

O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Z następnych zwrotek wybiera się jedną:

2.

Pocieszycielem jesteś zwań
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz.
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

4.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
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5.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Zawsze śpiewa się zakończenie:

6.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Kapłan zwraca się do narzeczonych, aby wyrazili zgodę małżeńską:

Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i
wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej.
Narzeczem zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie. Kapłan wiąże je końcem stuły.
Narzeczony powtarza za kapłanem:

JA, N, * BIORĘ CIEBIE, N, ZA ŻONĘ * I ŚLUBUJĘ CI * MIŁOŚĆ, * WIERNOŚĆ * I
UCZCIWOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ * ORAZ ŻE CIĘ NIE OPUSZCZĘ AŻ DO ŚMIERCI. * TAK MI
DOPOMÓŻ, PANIE BOŻE WSZECHMOGĄCY, * W TRÓJCY JEDYNY * I WSZYSCY
ŚWIĘCI.
Następnie powtarza narzeczona:

JA, N, * BIORĘ CIEBIE, N, ZA MĘŻA * I ŚLUBUJĘ CI * MIŁOŚĆ, * WIERNOŚĆ * I
UCZCIWOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ * ORAZ ŻE CIĘ NIE OPUSZCZĘ AŻ DO ŚMIERCI. * TAK MI
DOPOMÓŻ, PANIE BOŻE WSZECHMOGĄCY, * W TRÓJCY JEDYNY * I WSZYSCY
ŚWIĘCI.
Jeżeli narzeczeni nie mogą mówić, podpisują formułę wobec kapłana lub innymi znakami wyrażają
zgodę na małżeństwo.

POTWIERDZENIE MAŁŻEŃSTWA

Kapłan mówi:

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19,6). Małżeństwo przez was zawarte, ja
powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, t i Ducha
Świętego.
Wszyscy: Amen.
Kapłan usuwa stułę.
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OBRĄCZEK
Kapłan mówi:
PIERWSZA FORMUŁA

Niech Bóg + pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości
i wierności.
Wszyscy: Amen.
DRUGA FORMUŁA

Pobłogosław, Boże, te obrączki, które poświęcamy + w Twoim imieniu; Spraw, aby ci, którzy
będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją
wolę i zawsze się miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
TRZECIA FORMUŁA

Boże, pobłogosław t i uświęć Twoich poddanych, którzy się miłują; a te obrączki, oznaczające
wierność, niech pobudzają ich do wzajemnej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
NAŁOŻENIE OBRĄCZEK
Kapłan mówi:

Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.
Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę przeznaczoną dla niej, mówiąc:

N., przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
Także żona nakłada na serdeczny palec męża obrączkę przeznaczoną dla niego, mówiąc:

N., przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
MODLITWA POWSZECHNA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWO ZAŚLUBIONYCH
Modlitwę powszechną i błogosławieństwo zaślubionych łączy się ze sobą w następujący sposób:
a) Najpierw kapłan wzywa do modlitwy słowami jednej z formuł wstępnych błogosławieństwa
zaślubionych, lub też biorąc tekst wezwania z zatwierdzonych formularzy modlitwy powszechnej;
b) Po wezwaniu do modlitwy zachowuje się krótkie milczenie, albo następuje szereg wezwań
modlitwy powszechnej, które treścią powinny odpowiadać następującemu po nich błogosławieństwu,
tak jednak, by go nie powtarzać;
c) wreszcie, opuszczając modlitwę końcową w modlitwie powszechnej, kapłan rozłożywszy ręce,
udziela błogosławieństwa zaślubionym.
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Módlmy się za nową rodzinę, która dzisiaj rozpoczęła swoje istnienie i za wielką rodzinę
ludzkości.
Módlmy się za nowych małżonków, aby kochając się wzajemnie, coraz więcej kochali Boga.
Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby Pan Bóg wynagrodził ich trudy.
Módlmy się za młodzież, aby trafnie rozpoznała swoje powołanie.
Módlmy się za wszystkie rodziny na ziemi, aby żyły w miłości i pokoju.
Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby Pan Bóg przyjął ich do swojej chwały.
Módlmy się za Kościół święty, niepokalaną Oblubienicę Chrystusa, aby ogarnął wszystkich
Jego wyznawców.
Ojcze Niebieski, wejrzyj na Twoje dzieci, które przed Tobą zawierają związek małżeński i
spraw, aby przez swoją wierność i miłość były radością Kościoła świętego. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
DRUGA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

Błagajmy Boga, Ojca wszechmogącego za N. i N., którzy dzisiaj zawarli małżeństwo, za Kościół
święty i za całą ludzkość.
Módlmy się za nowych małżonków, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał ich miłość i
napełniał ich radością.
Módlmy się o pomnożenie ich wiary, aby w jej świetle układali swoje życie. Módlmy się o ich
zdrowie i pomyślność, aby bez przeszkód wypełniali swoje zadaMódlmy się za wszystkich małżonków tutaj obecnych, aby Duch Święty odnowił w nich łaskę
sakramentu małżeństwa.
Módlmy się za młode małżeństwa, które nie mają własnego mieszkania, aby jak najprędzej
znalazły się u siebie.
Módlmy się za rządzących, aby przez mądre ustawy wspierali powstające rodziny. Módlmy się
za cały lud Boży, aby wzrastał w liczbę i zasługi.
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na nowych małżonków, którzy w Tobie pokładają
nadzieję i udziel im swojej łaski, aby żyjąc w zgodzie i miłości, coraz ściślej jednoczyli się z
Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
TRZECIA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, który uświęcił swoją obecnością wesele w Kanie
Galilejskiej, wznieśmy nasze modlitwy do Boga, Ojca wszechmogącego.
Módlmy się za N. i N., którzy zawarli małżeństwo, aby ich miłość była wiernym odblaskiem
miłości Chrystusa i Kościoła.
Módlmy się o pomoc dla nich we wszystkich doczesnych potrzebach, aby znaleźli dobre warunki
dla rozwoju rodziny.
Módlmy się za wszystkich małżonków naszej parafii, aby Duch Święty odnowił w nich łaskę
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sakramentu małżeństwa.
Módlmy się za wszystkich zaręczonych, aby poważnie przygotowali się do zawarcia małżeństwa.
Módlmy się za naszych zmarłych rodziców i krewnych, aby Pan Bóg przyjął ich do wiecznej
radości.
Módlmy się za święty Kościół Boży, aby wszystkie jego dzieci żyły zjednoczone jak jedna
rodzina Boża.
Prosimy Cię, Boże, udziel nowym małżonkom doskonałej jedności i spraw, aby żadna siła nie
rozdzieliła związku, który Ty złączyłeś i żadne niebezpieczeństwo nie zagroziło miłości
pobłogosławionej przez Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
CZWARTA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

Biorąc udział w radości nowożeńców, razem z nimi wznieśmy nasze modlitwy do Boga Ojca
wszechmogącego.
Prośmy Boga, aby wzajemna miłość dzisiaj zaślubionych ciągle wzrastała.
Prośmy Boga, aby obdarzył ich dziećmi i pozwolił je wychować na swoją chwałę.
Prośmy Boga, aby zachował w swojej opiece członków ich rodziny oraz ich przyjaciół.
Prośmy Boga, aby wszyscy mieszkańcy naszego miasta żyli w zgodzie i miłości.
Prośmy Boga, aby wszystkie małżeństwa skłócone zaznały radości pojednania.
Prośmy Boga, aby wszystkie małżeństwa chrześcijańskie były szkołą miłości nadprzyrodzonej.
Boże, przez łaskę Ducha Świętego wlałeś dar miłości w serca swoich wiernych, udziel swoim
sługom, którzy dzisiaj zawarli związek małżeński, zdrowia duszy i ciała, aby kochali Ciebie ze
wszystkich sił i z miłością wypełniali Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
PIĄTA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

Biorąc udział w radości nowożeńców, błagajmy Boga, aby nas wszystkich obdarzył pokojem i
zachował w swojei miłości.
Prośmy Boga za N. i N., którzy zawarli przed Nim nierozerwalny i święty związek/
Prośmy Boga, aby błogosławił ich małżeństwo, jak błogosławił pierwszych rodziców.
Prośmy Boga, aby obdarzył ich dziećmi, które przedłużą życie rodziny.
Prośmy Boga, aby Duch Święty odnowił łaskę sakramentu małżeństwa we wszystkich małżonkach
tutaj obecnych.
Prośmy Boga, aby wszyscy chrześcijanie starali się o zjednoczenie w Chrystusie.
Prośmy Boga, aby przyjął do swojej radości naszych zmarłych krewnych i przyjaciół.
Prośmy Boga, aby ludzie dobrej woli zdołali zapewnić pokój na całej ziemi.
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś naszych prarodziców, Adama i Ewę, oraz
złączyłeś ich w świętej wspólnocie, uświęć dusze i ciała nowych małżonków oraz połącz ich
więzią prawdziwej, nadprzyrodzonej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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SZÓSTA FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ

Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, który swoją obecnością uświęcił wesele w Kanie
Galilejskiej, wznieśmy nasze modlitwy do Boga Ojca wszechmogącego.
Prośmy Boga, aby błogosławił N. i N., którzy dzisiaj zawarli małżeństwo.
Prośmy Boga za ich rodziny i przyjaciół, którzy ich otaczają.
Prośmy Boga za wszystkich przygotowujących się do małżeństwa.
Prośmy Boga za rodziny dotknięte cierpieniem.
Prośmy Boga za wszystkich, którzy w Niego wierzą i za tych, którzy szukają prawdy.
Boże, przez łaskę Ducha Świętego wlałeś dar miłości w serca swoich wiernych, udziel nowym
małżonkom, których Tobie polecamy, zdrowia duszy i ciała, aby kochali Ciebie ze wszystkich
sił i z całą miłością wypełniali Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDÓW
Obrzędy można zakończyć odmówieniem Modlitwy Pańskiej I błogosławieństwem bądź w formie
zwyczajnej: „Niech was błogosławi” , bądź stosując jedną z formuł podanych w formularzu
mszy za nowożeńców.
Jeśli w czasie jednej akcji liturgicznej zawiera związek małżeński kilka par, każda para oddzielnie
odpowiada na pytania przed wyrażeniem zgody i wyraża zgodę małżeńską, a kapłan od każdej
pary osobno tę zgodę przyjmuje. Natomiast pozostałe części obrzędów, nie wyłączając
błogosławieństwa ślubnego, stosuje się do wszystkich razem, przy czym zmienia się liczbę pojedynczą
na mnogą.
Powyższy obrzęd należy zastosować również wtedy, gdy z braku kapłana jego funkcje spełnia
diakon, delegowany przez biskupa lub proboszcza do asystowania i błogosławienia w imieniu
Kościoła zawieranym związkom małżeńskim.
Jeśli nie można odprawić Mszy św., a trzeba udzielić Komunii podczas obrzędów małżeństwa,
wówczas poprzedza ją odmówienie Modlitwy Pańskiej. Po udzieleniu Komunii, zależnie od
okoliczności, można albo modlić się przez pewien czas w milczeniu, albo śpiewać bądź recytować
psalm czy też pieśń uwielbienia. Następnie, jeśli do Komunii przystępują tylko zaślubieni, odmawia
się modlitwę „Posileni przy Twoim stole”. Jeśli do Komunii przystępuje więcej osób, odmawia
się albo modlitwę: „Boże, który w przedziwnym sakramencie”, albo inną odpowiednią modlitwę,
po czym obrzęd kończy się jak zwykle.

