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S-006. OBRZĘDY ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA MIĘDZY
OSOBĄ NALEŻĄCĄ DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
A OSOBĄ NIE OCHRZCZONĄ
Jeśli małżeństwo zawierają osoby, z których jedna należy do Kościoła katolickiego, a druga
jest nie ochrzczona (chodzi tu zarówno o katechumenów, jak i o niechrześcijan), wówczas
obrzędy odbywają się w kościele lub w innym odpowiednim miejscu, według następującego
porządku.
OBRZĘD POWITANIA
W ustalonym czasie kapłan, ubrany w komżę i stułę lub też w kapę białego koloru, wychodzi z
ministrantami do drzwi kościoła, albo na inne wybrane miejsce, i tam wita narzeczonych. Jeśli
przemawiają za tym okoliczności, opuszcza się obrzęd powitania przy drzwiach kościoła, a
liturgia małżeństwa .rozpoczyna się od liturgii słowa.
Gdy wszyscy przybędą przed ołtarz, kapłan zwraca się do nowożeńców i do zgromadzonych.
Może użyć podanej formuły albo wprowadzić do udziału w obrzędzie własnymi słowami.

Najmilsi, przybyliście tutaj, aby wobec przedstawiciela Kościoła oraz wspólnoty kościelnej
miłość wasza została uświęcona i utwierdzona, abyście otrzymali moc do zachowania wzajemnej
i dozgonnej wierności, a także do wypełnienia innych obowiązków małżeńskich. Wysłuchajmy
słów Pisma świętego, w którym sam Bóg poucza nas o małżeństwie.
LITURGIA SŁOWA
Liturgia słowa odbywa się jak zwykle. Mogą być trzy czytania, z klórych pierwsze powinno być
ze Starego Testamentu. Można jednak ograniczyć się do jednego tylko czytania, jeśli wyda się
to bardziej stosowne. Czytania są podane w oddzielnym zbiorze zatytułowanym - CZYTANIA
BIBLIJNE W CZASIE OBRZĘDU SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA.

Potem w oparciu o tekst liturgiczny należy wygłosić homilię, uwzględniającą obowiązki i sytuację
małżonków oraz inne okoliczności.
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.
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Następne pytanie można opuścić,
narzeczonych.

jeżeli przemawiają

za tym okoliczności, np. starszy wiek

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, wiernie naśladuje miłość 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.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

5.

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.
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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.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OBRĄCZEK
Błogosławieństwo i nałożenie obrączek można opuścić, jeśli przemawiają za tym okoliczności.
Gdy obrzęd się zachowuje, kapłan mówi:

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

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.
albo

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
Błogosławieństwo nowo zaślubionych można opuścić, jeśli przemawiają za tym okoliczności.
Jeśli się go udziela, łączy się z nim modlitwę powszechną w następujący sposób:
a) Najpierw kapłan wzywa do modlitwy słowami podanymi poniżej lub też biorąc tekst wezwania
z zatwierdzonych formularzy modlitwy powszechnej;
b) bezpośrednio 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 udziela
błogosławieństwa zaślubionym.

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.
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Módlmy się za Kościół święty, niepokalaną Oblubienicę Chrystusa, aby ogarnął wszystkich
Jego wyznawców.
Kapłan zwrócony do nowożeńców, mówi ze złożonymi rękami:

Drodzy bracia i siostry,
pokornie prośmy Boga o błogosławieństwo
dla zaślubionych.
Niech Bóg, który ich obdarzył wspólnotą życia
w małżeństwie, udziela im swojej pomocy.
Wszyscy modlą się przez pewien czas w milczeniu, po czym kapłan rozkłada ręce i mówi:

Ojcze Święty, Stwórco wszechświata,
Ty stworzyłeś mężczyznę i kobietę
na swoje podobieństwo
i błogosławiłeś ich związkowi.
Prosimy Cię pokornie o łaskę dla tej małżonki,
która dzisiaj łączy się ze swoim mężem węzłem małżeńskim.
Niech na nią i na jej męża
zstąpi Twoje, Panie, błogosławieństwo,
aby korzystając ze wspólnego daru małżeństwa,
zachowali czystość obyczajów
(i dobrze wypełnili obowiązki rodziców).
Niech sławią Ciebie w radości,
niech szukają Cię w smutku,
niechaj w trudach przynosi im radość
Twoja ojcowska obecność
i niech w każdej potrzebie doświadczają,
że jesteś z nimi, aby im pomagać.
Spraw, by szczęśliwie osiągnęli wiek sędziwy,
a w wieczności cieszyli się pełnią szczęścia
razem z gronem przyjaciół, które ich teraz otacza.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
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ZAKOŃCZENIE OBRZĘDÓW
Obrzędy można zakończyć odmówieniem Modlitwy Pańskiej (lub też, jeśli nie było błogosławieństwa
zaślubionych, jakąś modlitwą kapłana) oraz błogosławieństwem bądź w formie zwyczajnej:
„Niech was błogosławi”, bądź stosując jedną z formuł podanych w formularzu mszy za nowożeńców.

INNE FORMUŁY MODLITWY POWSZECHNEJ

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.
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
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.
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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.
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.
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.

