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PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA W CZASIE PANDEMII 
Komunikat Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej 

1. KATECHIZACJA PRZEDMAŁŻEŃSKA 

Ze względu na wyjątkową sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa proboszcz 
parafii jest zobowiązany do zorganizowania przygotowania nupturientów w ramach 
nauk przedślubnych do przyjęcia małżeństwa kanonicznego. 
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej informuje, że istnieje możliwość organizacji 
katechez grupowych z zachowaniem sanitarnych wymogów bezpieczeństwa. Spotkania 
odbywają się formie nabożeństw. Nupturienci, którzy chcą odbyć przygotowanie do 
małżeństwa zapisują się w kancelarii parafii prowadzącej przygotowanie. Katechezy 
należy prowadzić w budynku kościoła lub kaplicy (nie w salkach katechetycznych). 
Liczbę uczestników spotkania określa się zgodnie z zasadą 1 osoba na 15 m2.  W trakcie 
spotkania z nupturientami konieczne jest, aby wszystkie uczestniczące w spotkaniu 
osoby miały zasłonięte usta i nos.  
Osoby prowadzące spotkania powinny przestrzegać minimum programowego 
określonego przez Konferencję Episkopatu Polski. (por. Pierwszy Synod Diecezji 
Gliwickiej (2017-18). Statuty, nr 51).  
Zaświadczenie o odbyciu przygotowania, zawierające poruszoną tematykę, należy 
dołączyć do protokołu przedślubnego.  
Zawiesza się do odwołania nadzwyczajną formę bezpośredniego przygotowania do 
zawarcia małżeństwa, zwaną weekendową. 
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej prowadzi również przygotowanie do 
małżeństwa drogą online. Więcej informacji na temat nauk w takiej formie dostępne 
jest na stronie Duszpasterstwa Rodzin. 
 

Przykładowe miejsca, gdzie można odbyć nauki: 
Bytom – Parafia św. Jacka. 
Gliwice –  Parafia Chrystusa Króla. 
Lubliniec – Parafia św. Stanisława. 
Pyskowice – Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
Rudy – Sanktuarium Matki Bożej Pokornej. 
Zabrze – Parafia św. Anny. 
 



 

 
 

 
2. SAKRAMENT POKUTY DLA NARZECZONYCH 
Narzeczonym należy dać możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Proboszcz 
parafii, gdzie odbędzie się ślub, jest zobligowany do zorganizowania bezpiecznych 
warunków do odbycia spowiedzi przedślubnej. Potwierdzenie spowiedzi należy 
dołączyć do protokołu przedślubnego. 
 

3. PORADNIA RODZINNA 
Spotkania w Parafialnych Poradniach Rodzinnych mają charakter formacyjno-                              
edukacyjny. W trakcie spotkania z nupturientami konieczne jest zachowanie 
sanitarnych wymogów bezpieczeństwa. W trakcie spotkania doradcy życia rodzinnego           
i narzeczeni powinni mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać zasady 
dystansowania społecznego. Regułą pozostaje zrealizowanie 3 spotkań w Poradni Życia 
Rodzinnego przed ślubem i należy zrealizować je w takiej właśnie formie. (por. 
Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-18). Statuty, nr 54). Natomiast jeżeli 
nupturienci nie zdążą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach należy je przenieść na 
czas po ślubie. Odbycie spotkań w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnej należy 
odnotować na stosownym druku, który jest dołączany do protokołu przedślubnego. 
 
4. DATA ŚLUBU 
Duszpasterze są zobowiązani do tego, aby umożliwić nupturientom przełożenie 
terminu zawarcia małżeństwa kanonicznego na czas bardziej dogodny. Rozważając 
przeniesienie ślubu i wesela na inny termin, można w tej wyjątkowej sytuacji wziąć pod 
uwagę również piątek. W tym przypadku należy poinformować narzeczonych 
o konieczności uzyskania stosownej dyspensy od proboszcza parafii, na terenie której 
będzie odbywało się wesele. 
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