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INSTRUKCJA BISKUPA P!OCKIEGO  
O"PRZYGOTOWANIU I"SPRAWOWANIU SAKRAMENTU MA!#E$STWA  

W"DIECEZJI P!OCKIEJ

Wprowadzenie
1. Chrystus zaszczyci% swoj& obecno'ci& za'lubiny w"Kanie Galilejskiej, a"przez wstawiennictwo Ma-

ryi pomóg% nowo(e)com w"ich owocnym prze(yciu (por. J 2, 1-11). Rado'* za'lubin nowych ma%(onków 
jest od"wieków rado'ci& ca%ej wspólnoty Ko'cio%a. Przez swoj& mi%o'* ma%(e)sk& pragn& oni ukazywa* 
mi%o'* Chrystusa-Oblubie)ca do" Jego Oblubienicy-Ko'cio%a. Ten wa(ny dzie) zawarcia sakramentu 
ma%(e)stwa wymaga w%a'ciwego przygotowania narzeczonych. 

2. Trosk+ o"sakrament ma%(e)stwa wyrazi% ju( zwo%any przeze mnie 43. Synod P%ocki, który w"trzech 
dokumentach poruszy% kwesti+ w%a'ciwego przygotowania do"'lubu1. Pozostaj& one wa(ne i"aktualne. 
Do'wiadczenie wizytacji pasterskich, obserwacje Duszpasterstwa Rodzin Diecezji P%ockiej, Wydzia%u 
ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej P%ockiej i"Referatu do"spraw Muzyki Ko'cielnej i"spraw Organistowskich, 
uwagi ksi+(y dziekanów i"dekanalnych duszpasterzy rodzin oraz wielu kap%anów i"wiernych 'wieckich 
przynosz& wci&( nowe spostrze(enia, które domagaj& si+ uregulowania, ujednolicenia i"doprecyzowa-
nia, co nale(y czyni*, a"czego unika* podczas przygotowania i"sprawowania sakramentu ma%(e)stwa 
w"Diecezji P%ockiej.

3. Celem niniejszej instrukcji jest podkre'lenie wielu dobrych praktyk, ale te( jasne wskazanie nie-
prawid%owo'ci w"poprawnym sprawowaniu sakramentu ma%(e)stwa. Troska o"to jest zadaniem nie tylko 
biskupa, ale tak(e wszystkich kap%anów i"wiernych 'wieckich. Wymaga ona jednomy'lno'ci i"wspó%dzia-
%ania, aby nie powodowa* w'ród wiernych zdziwienia czy mylnego wra(enia, jakoby pewne czynno'ci 
czy praktyki by%y zakazane w"jednej para,i, a"dozwolone w"innej. Korzystaj&c z"bogactwa tradycji diece-
zji, wydobywamy z"jej skarbca „rzeczy stare i"nowe” (por. Mt 13, 51).

Czas i!miejsce zawierania sakramentu ma"#e$stwa
4. Jak wskazuje rytua%, sakrament ma%(e)stwa mo(e by* zawierany w" ka(dym czasie, poza wska-

zanymi dniami liturgicznymi. Zakazane jest sprawowanie ma%(e)stwa w"Wielki Pi&tek M+ki Pa)skiej 
i"w"Wielk& Sobot+. Co do"wesela jednak, zgodnie z"IV"przykazaniem ko'cielnym, nale(y u'wiadomi* 
nowo(e)com, (e w"czasie ca%ego okresu Wielkiego Postu nale(y powstrzyma* si+ od"zabaw. Co do"pi&t-
ków, w"wyk%adni tego( przykazania Konferencja Episkopatu Polski przypomnia%a: „Nowelizacja zapisu 
czwartego przykazania nie zmienia w"niczym dotychczasowego charakteru ka(dego pi&tku jako dnia 
pokutnego, w"którym katolicy powinni «modli* si+, wykonywa* uczynki pobo(no'ci i"mi%o'ci, podej-
mowa* akty umartwienia siebie przez wierniejsze wype%nianie w%asnych obowi&zków, zw%aszcza za' 
zachowywa* wstrzemi+-liwo'*» (zob. kan. 1249-1250). Wyj&tkiem s& jedynie przypadaj&ce wtedy uro-
czysto'ci. Je'li zatem w"pi&tek katolik chcia%by odst&pi* ze s%usznej przyczyny od"pokutnego prze(y-
wania tego dnia, winien uzyska* odpowiedni& dyspens+”2. Urz&dzanie wesel w"pi&tki wymaga zatem 
postarania si+ o"stosown& dyspens+3.

5. „Zwyczajnym i"zalecanym miejscem sprawowania celebracji sakramentu ma%(e)stwa jest ko'ció% 
jako miejsce po'wi+cone i"przeznaczone do"sprawowania liturgii. Zezwolenia biskupów na"inne rozwi&-
zania maj& charakter indywidualny, s& wyj&tkowe i"powinny takimi pozosta* ze szczególnie powa(nych 
przyczyn. Nie nale(y zezwala* na"zawieranie ma%(e)stwa poza miejscem 'wi+tym bez powa(nej przy-

1 Por. K./0123 41. K5675 B.89:. 0"D;1<;=60>; S3?@3/9>7AB, „!ród"o i#szczyt”. $ycie liturgiczne i#sakramentalne w#Die-
cezji P"ockiej, w: Gdzie jest Bóg, tam jest przysz"o%&. XLIII Synod Diecezji P"ockiej, P%ock 2015, s. 93-102, 111-112; K./0123 
41."M3C89D17B3 0"R.4E0>;, Obrona i#promocja rodziny w#Diecezji P"ockiej, w: tam(e, s. 128-146; Instrukcja o#duszpasterstwie 
rodzin, tam(e, s. 473-478; Instrukcja o#przygotowaniu do#ma"'e(stwa i#'ycia rodzinnego w#Diecezji P"ockiej; tam(e, s. 479-489.
2 K.>F9@9><23 E=01?.=375 P.61?0, Uchwa"a nr 15/364/2014 z#dn. 13 marca 2014 r. w#sprawie zatwierdzenia IV#przykazania 
ko%cielnego i#promulgacji jednolitego tekstu przykaza( ko%cielnych po#ich nowelizacji wraz z#wyk"adni), w: Okólnik Kurii Diece-
zjalnej P"ockiej 10 (2014), s. 52-54, tu: s. 54.
3 Por. K./0123 41. K5675 B.89:. 0"D;1<;=60>; S3?@3/9>7AB, „!ród"o i#szczyt”, s. 124.
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czyny, której nie mog& stanowi* racje natury komercyjnej czy wynikaj&ce z"ekstrawagancji, pró(no'ci 
lub na'ladowania zwyczajów obcych tradycji katolickiej”4.

Liturgia sakramentu ma"#e$stwa
6. Ma%(e)stwo zasadniczo winno zawiera* si+ podczas Mszy 'w. Nale(y wi+c u'wiadomi* nowo(e)-

com, w"jaki sposób mog& ubogaci* liturgi+ sakramentu, w"porozumieniu z"ksi+dzem proboszczem i"or-
ganist&, wybieraj&c odpowiednie osoby do"odczytania czyta) mszalnych, 'piewu psalmu responsoryjne-
go (psa%terzyst+), przedstawienia wezwa) modlitwy powszechnej czy te( przyniesienia darów o,arnych. 

7. Wielu wiernych ma w&tpliwo'ci, czy ich udzia% we Mszy 'w. obrz+dowej w" sobot+ jest równo-
znaczny z"wype%nieniem obowi&zku niedzielnego, który normuje Kodeks Prawa Kanonicznego: „Naka-
zowi uczestnictwa we Mszy 'w. czyni zado'* ten, kto bierze w"niej udzia%, gdziekolwiek jest sprawowa-
na w"obrz&dku katolickim, b&d- w"sam dzie) 'wi&teczny, b&d- te( wieczorem dnia poprzedzaj&cego” 
(kan." 1248 § 1). XLIII Synod P%ocki reguluje: „St&d równie( i" tzw. Msza Gwi+ta 'lubna sprawowana 
w" sobot+ wieczorem (zwykle nie wcze'niej ni( o" godzinie 16.00) mo(e zado'*uczyni* obowi&zkowi 
uczestnictwa we Mszy Gwi+tej niedzielnej jedynie wówczas, gdy jest ona Msz& Gwi+t& niedzieln&, po-
%&czon& z"udzieleniem sakramentu ma%(e)stwa. W"praktyce oznacza to, (e formularz tej Mszy Gwi+tej 
(czyli teksty modlitw i" czytania biblijne podczas niej u(ywane) jest wzi+ty z" niedzieli przypadaj&cej 
nast+pnego dnia”5. Dotyczy to w"szczególno'ci Niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i"Okresu Wielkanoc-
nego oraz uroczysto'ci przypadaj&cych w"niedziel+. W"przypadku Niedziel Okresu Zwyk%ego i"Okresu 
Narodzenia Pa)skiego mo(na skorzysta* z"formularza Mszy obrz+dowej za"nowo(e)ców, o"ile sakra-
ment ma%(e)stwa nie jest sprawowany podczas cotygodniowej para,alnej Mszy niedzielnej. Stosownie 
do"okresu liturgicznego nale(y wykona* hymn Chwa"a na#wysoko%ci Bogu oraz z%o(y* Wyznanie wiary 
(po"modlitwie powszechnej). W"Niedziele Okresu Zwyk%ego i"Okresu Narodzenia Pa)skiego, gdy nie 
sprawuje si+ Mszy obrz+dowej, wykonuje si+ czytania z"odpowiedniej niedzieli, jednak jedno czytanie 
mo(na zaczerpn&* z"rytua%u sakramentu ma%(e)stwa. Podczas Mszy sprawowanej z"formularza za"no-
wo(e)ców nale(y korzysta* z"czyta) zawartych w"Obrz*dach sakramentu ma"'e(stwa6.

8. Ksi&dz proboszcz winien zadba* o"to, aby w"czasie liturgii by%y u(ywane aktualne i"schludne ksi+gi 
liturgiczne. Dotyczy to zw%aszcza Lekcjonarza mszalnego oraz rytua%u Obrz*dy sakramentu ma"'e(stwa.

9. Je'li ma%(e)stwo sprawuje si+ w"czasie Mszy 'w., ma%(onkowie maj& prawo przyj&* Komuni+ 'w. 
pod"dwiema postaciami, najlepiej z"darów konsekrowanych w"czasie tej(e Mszy.

10. Nale(y pami+ta*, (e zgodnie z"ksi+g& Obrz*dów sakramentu ma"'e(stwa w"czasie Mszy za"no-
wo(e)ców opuszcza si+ Akt pokuty, a"po"modlitwie Ojcze nasz nale(y odmówi* odpowiednie b%ogos%a-
wie)stwo nowo(e)ców, po"czym przechodzi si+ do"wezwania: Pokój Pa(ski niech zawsze b*dzie z#wami, 
nast+pnie mówi si+: Przeka'cie sobie znak pokoju, opuszczaj&c inne modlitwy7.

11. W"czasie przekazywania znaku pokoju kap%an powinien zachowa* umiar. Mo(e przekaza* go 
nowo(e)com, nie powinien za' opuszcza* prezbiterium8.

%piewy i!muzyka
12. Gpiew, który wyra(a wiar+ ludu Bo(ego, jest wa(n& i"integraln& cz+'ci& liturgii9. Szczególnie pod-

czas liturgii obrz+dowych obserwuje si+ dzi' zbyt du(o 'piewu solowego albo 'piewu chóru lub scholi, 
co powoduje bierne uczestnictwo wiernych. Nale(y tak uk%ada* repertuar pie'ni, by wierni mogli je 
wspólnie 'piewa* z"u(yciem dost+pnych 'rodków do"wy'wietlania tekstów albo specjalnie przygotowa-
nych tekstów drukowanych.

13. W%a'ciwy dobór 'piewów oraz osób 'piewaj&cych jest nierzadko powodem niepotrzebnych dys-
kusji w"kancelariach para,alnych. Nie ka(dy 'piew, który podoba si+ narzeczonym, nadaje si+ do"wy-
konywania w" czasie liturgii sakramentu ma%(e)stwa. Poniewa( sprawujemy sakrament ma%(e)stwa 

4 K.>F9@9><23 E=01?.=375 P.61?0, Stanowisko biskupów polskich w#sprawie ma"'e(stwa katolickiego zawieranego poza miej-
scem %wi*tym (16 kwietnia 2016 r.), n. 27.
5  K./0123 41. K5675 B.89:. 0"D;1<;=60>; S3?@3/9>7AB, „!ród"o i#szczyt”, s. 104.
6  Por. Obrz*dy sakramentu ma"'e(stwa dostosowane do#zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1995, nr 34, 54-56.
7  Por. Obrz*dy sakramentu ma"'e(stwa, nr 77.
8  Por. Ogólne wprowadzenie do#Msza"u Rzymskiego, n. 82 i"154; K.>F9@9><23 E=01?.=375 P.61?0, Wskazania Episkopatu 
Polski po#og"oszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do#Msza"u Rzymskiego (9 marca 2005 r.), n. 33.
9  Por. S.HA@ W37;?3D1?0 II, Konstytucja o"liturgii 'wi+tej Sacrosanctum Concilium, n. 112.
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i"Naj'wi+tszej Eucharystii, które s& o,cjalnym publicznym kultem Ko'cio%a, w"trakcie celebracji nale(y 
pos%ugiwa* si+ tylko i"wy%&cznie zatwierdzonymi pie'niami liturgicznymi, przeznaczonymi do"liturgii. 
Dlatego w"trosce o"pi+kno liturgii, w"oparciu o"praktyk+ naszej diecezji zarz&dzam, (e w"czasie liturgii 
Mszy 'w., tak(e ze sprawowaniem sakramentów i"sakramentaliów, mo(na korzysta* z"repertuaru pie'ni, 
dost+pnego w"nast+puj&cych 'piewnikach ko'cielnych (tak(e w"ich wcze'niejszych wydaniach): 

• Karol Mrowiec (red.), Gpiewnik liturgiczny, Lublin 1998;
• Jan Siedlecki, Gpiewnik ko'cielny, wyd. XLI, W. Ka%amarz CM, A. Zió%kowski CM (red.), Kraków 

201510; 
• Gizela M. Skop (red.), Exsultate Deo. +piewnik mszalny, wyd. X, Kraków 2010
• oraz pie'ni i"utwory muzyczne z"listy, zatwierdzonej przez Diecezjaln& Komisj+ Muzyki Ko'ciel-

nej.
14. Wielowiekowa tradycja Ko'cio%a zawsze za" pierwszy 'piew liturgii rzymskiej uwa(a%a chora% 

gregoria)ski, z"którego skarbca tak(e nale(y czerpa* w"sprawowaniu liturgii sakramentu ma%(e)stwa. 
W"tym kontek'cie powinno si+ zwróci* szczególn& uwag+ na"'piew staro(ytnego hymnu Veni, Creator 
Spiritus (O, Stworzycielu, Duchu przyjd,), aby by% wykonywany poprawnie i, je'li okoliczno'ci za"tym 
przemawiaj&, po"%acinie oraz w"ca%o'ci.

15. W"repertuarze wokalnej muzyki solowej lub chóralnej nale(y korzysta* tylko z"utworów prze-
znaczonych do"u(ytku liturgicznego. Nie wolno wykonywa* (adnych utworów o"charakterze 'wieckim, 
piosenek religijnych albo muzyki popularnej11.

16. Psalm responsoryjny mo(e wykonywa* tylko jedna osoba, stoj&c na"ambonie. Nie nale(y tego 
'piewu powierza* kilku osobom, scholi lub chórowi12.

17. Zgodnie z"instrukcj& Konferencji Episkopatu Polski oprócz organów „mog& rozbrzmiewa* w"liturgii 
tak(e inne instrumenty. Jednak nie ka(dy instrument odpowiada godno'ci 'wi&tyni i"jest w"jednakowym 
stopniu zdatny do"wzmacniania ducha modlitwy. Nie wolno u(ywa* w"liturgii instrumentów przeznaczo-
nych do"wykonywania muzyki 'wieckiej (np. gitara elektryczna, perkusja, fortepian, syntezator)”13. 

18. Muzyk+ instrumentaln& – na"pierwszym miejscu organow& – wolno wykonywa* przed"rozpocz+-
ciem 'piewu na"wej'cie ('piewu na"wej'cie nie wolno opu'ci*), podczas przygotowania darów, po"wy-
konaniu 'piewu na"Komuni+, je'li rozdzielanie Komunii 'w. nadal trwa ('piewu na"Komuni+ nie wolno 
opu'ci*), w"ramach uwielbienia po"Komunii 'w. oraz po"zako)czeniu Mszy 'w. Utwory wykonywane 
podczas liturgii winny pochodzi* z" ko'cielnego skarbca muzyki sakralnej i" odpowiada* charaktero-
wi poszczególnych cz+'ci Mszy 'w. Nie wolno wykonywa* utworów pochodzenia 'wieckiego, zarówno 
dawnych, jak i"wspó%czesnych14. Ponadto nale(y zachowa* w%a'ciwe proporcje pomi+dzy muzyk& in-
strumentaln& a"'piewem, by nie wykluczy* wiernych z"udzia%u we wspólnym 'piewie.

19. W"czasie rozmowy narzeczonych z"duszpasterzem w"kancelarii para,alnej nale(y poruszy* temat 
'piewu i"jego wykonawców pami+taj&c o"tym, (e pierwsze)stwo nale(y si+ zawsze organi'cie, za"którego 
utrzymanie odpowiedzialni s& tak(e wierni zawieraj&cy sakrament ma%(e)stwa. Nale(y im u'wiadomi*, 
(e o,ary sk%adane przy"okazji 'lubów, chrztów i"pogrzebów to cz+sto g%ówne -ród%o utrzymania orga-
nistów.

20. Inni muzycy, zarówno wokali'ci, jak i"instrumentali'ci mog& by* dopuszczeni do"wykonywania 
'piewów i"muzyki w"czasie liturgii jedynie w"porozumieniu z"ksi+dzem proboszczem oraz z"organist& 
i"tylko wówczas, gdy uko)czyli Kurs Liturgiczny dla pe%ni&cych pos%ug+ muzyczn& w"liturgii.

21. Ponadto, „muzyka w" liturgii ma by* wykonywana wy%&cznie «na"(ywo». Niedopuszczalne jest 
stosowanie tzw. automatycznych organistów. Muzyka odtwarzana elektronicznie nie mo(e zast+powa* 
gry na"instrumentach lub 'piewu zgromadzonych” 15. Dlatego te( zabronione jest wykorzystywanie w"li-
turgii jakichkolwiek nagra), np. jako akompaniamentu dla 'piewu lub solowej gry na"instrumencie.

10  Gpiewnik ks. Jana Siedleckiego podczas 372. Zebrania Plenarnego (14-16 kwietnia 2016 r.) zosta% uznany przez Konferencj+ 
Episkopatu Polski jako ogólnopolski 'piewnik liturgiczny.
11  Por. GB0I73 K.>:@9:3<23 OH@EI4AB, Instrukcja Musicam sacram o"muzyce w"Gwi+tej Liturgii, n. 43 i"63; K.>F9@9><23 
E=01?.=375 P.61?0, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o#muzyce ko%cielnej (14 pa-dziernika 2017 r.), n. 7 i"30g.
12  K.>F9@9><23 E=01?.=375 P.61?0, Wskazania Episkopatu Polski po#og"oszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia 
do#Msza"u Rzymskiego (9 marca 2005 r.), n. 14.
13  K.>F9@9><23 E=01?.=375 P.61?0, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o#muzyce ko%cielnej, n."37b. 
14  Por. tam(e, n. 7 i"37.
15  Tam(e, n. 40. Powy(sze przepisy liturgiczno-muzyczne dotycz& równie( pogrzebu chrze'cija)skiego.
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Dekoracja ko&cio"a
22. Pod"wp%ywem 'rodków spo%ecznego przekazu, ,lmów i" innych sposobów komunikacji rozpo-

wszechni%o si+ w'ród niektórych wiernych b%+dne przekonanie, jakoby dekoracja ko'cio%a by%a jednym 
z"najistotniejszych elementów przygotowania do"sakramentu ma%(e)stwa. Szczególnie pod"wp%ywem 
protestanckich ceremonii za'lubin wielu katolików zacz+%o ustawia* w"ko'cio%ach ró(nego typu bra-
my, szpalery ze sztucznych kwiatów czy 'wiec albo innych materia%ów. Nale(y u'wiadamia* wiernym, 
szczególnie podczas rozmowy w"kancelarii para,alnej przy"okazji zg%aszania 'lubu, (e dekoracja ko'cio-
%a ma wyra(a* podnios%o'* uroczysto'ci, ale nie powinna by* przesadna ani kiczowata. Najwa(niejsz& 
przestrzeni&, w"której sprawowana jest Msza 'w. oraz obrz+dy sakramentu ma%(e)stwa jest prezbiterium 
oraz znajduj&cy si+ w"nim o%tarz i"to tam nale(y skupi* uwag+ uczestników.

23. Wiele ko'cio%ów, zw%aszcza starszych, posiada pi+kne ornamenty, malowid%a i"inne elementy ar-
chitektury. Nie wymagaj& one tym samym dodatkowego ozdabiania. Wystarczaj&ce jest – jak to s%usz-
nie czyni wiele par nowo(e)ców – zadbanie o"estetyczn& dekoracj+ kwiatow& o%tarza, ambony i"innych 
miejsc prezbiterium. Godn& pochwa%y jest praktyka, by te (ywe kwiaty zostawa%y w"ko'ciele na"niedzie-
l+, podczas której duszpasterze dzi+kuj& nowym ma%(onkom za"ten ich dar na"rzecz para,i.

24. Zabrania si+ ustawiania dodatkowych 'wiec czy to wzd%u( nawy ko'cio%a, czy w" innych jego 
miejscach. W"liturgii Ko'cio%a rzymskiego 'wiece pali si+ zasadniczo jedynie na"o%tarzu, w"czasie prokla-
macji Ewangelii, a"szczególnie podczas wystawienia Naj'wi+tszego Sakramentu czy procesji. Ustawianie 
szpaleru 'wiec dla nowo(e)ców nie ma (adnego uzasadnienia, jest ponadto zagro(eniem bezpiecze)-
stwa uczestników liturgii.

25. Niedozwolone jest tak(e sypanie kwiatami w"ko'ciele przed"narzeczonymi. Taki gest w"tradycji 
Ko'cio%a katolickiego jest stosowany tylko przed"Naj'wi+tszym Sakramentem.

Inne wskazania
26. Uroczysto'* za'lubin sprawowana w"'wi&tyni wymaga stosownego, raczej godnego ni( wygod-

nego stroju, zarówno nowo(e)ców, jak i"go'ci. Odkryte ramiona, zbyt krótkie sukienki i"spodnie nie s& 
do"pogodzenia z"powag& liturgii.

27. Obr&czki do"o%tarza mo(e przynie'* dziecko, mo(e je tak(e poda* zakrystianin albo inna, odpo-
wiednio przygotowana osoba.

28. Sugeruje si+, aby by%o dwoje 'wiadków: m+(czyzna i"kobieta.
29. Nale(y zachowa* umiar i"rozs&dek w"wyra(aniu rado'ci podczas wychodzenia nowo(e)ców z"ko-

'cio%a. Prosi si+ nowo(e)ców, aby – je'li to mo(liwe – pami+taj&c tak(e o"wzgl+dach ekologicznych, 
przekonali swoich go'ci, by nie u(ywali konfetti, które jest trudne do"posprz&tania z"placu ko'cielnego, 
jak i"ry(u, który jest pokarmem. Stosowniejszym miejscem ni( ko'ció% na"u(ycie takich 'rodków ekspre-
sji, jak np. oklaski, jest sala weselna. 

30. W'ród narzeczonych rozpowszechnia si+ godna pochwa%y praktyka proszenia go'ci, aby zamiast 
kwiatów o,arowywali im inne przedmioty, np. zabawki, przybory szkolne czy ksi&(ki, które potem prze-
kazuj& na"cele charytatywne, np. domy samotnej matki czy dzie%a Caritas. Warto podj&* z"narzeczonymi 
ten temat podczas Spotka( dla narzeczonych lub rozmowy w"kancelarii para,alnej.

31. Osoby, które ,lmuj& lub wykonuj& zdj+cia w" czasie ceremonii za'lubin winny mie* w%a'ciwe 
przygotowanie i"przed"uroczysto'ci& przedstawi* si+ ksi+dzu w"zakrystii. Powinni tak(e mie* uko)czony 
stosowny kurs, organizowany przez w%adze ko'cielne.

32. Zabronione jest u(ywanie dronów wewn&trz ko'cio%ów oraz wchodzenie przez fotografów i",l-
muj&cych na"ambony.

33. Tam, gdzie istnieje zwyczaj obchodzenia o%tarza na"„o,ar+” przez nowo(e)ców, nale(y go zacho-
wa*. Dotyczy to tak(e zwyczaju zostawiania przez nowo(e)ców wi&zanki 'lubnej na"o%tarzu dedykowa-
nym Matce Bo(ej.

34. Ksi+(a Proboszczowie, na"mocy sprawowanego urz+du, s& zobowi&zani do"szczególnej dba%o'ci 
o"w%a'ciwy zapis o"zawarciu sakramentu ma%(e)stwa w"Ksi*dze Ochrzczonych, w"ksi+dze Protoko"ów 
przed%lubnych, w"Ksi*dze Za%lubionych, a"tak(e w"kartotece para,alnej. Nale(y to uczyni* bez zb+dnej 
zw%oki. Dotyczy to obowi&zku powiadamiania proboszcza miejsca chrztu o"zawartym ma%(e)stwie ka-
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nonicznym (Ne temere) oraz urz+dowym, pi+ciodniowym obowi&zku dostarczenia przez proboszcza 
podpisanego za'wiadczenia o"zawarciu ma%(e)stwa do"Urz+du Stanu Cywilnego16.

Zako$czenie
35. W%a'ciwe i"pobo(ne sprawowanie sakramentu ma%(e)stwa b+dzie z"pewno'ci& zach+t& dla in-

nych m%odych, aby przemy'le* taki sposób prze(ycia tej chwili. Do"takiego roztropnego i"skromnego 
przygotowania 'lubu zach+ca narzeczonych Papie( Franciszek: „Zarazem jednak by%oby dobrze, aby wa-
sze wesele by%o skromne i"uwydatnia%o to, co jest naprawd+ wa(ne. Niektórzy bardziej troszcz& si+ o"zna-
ki zewn+trzne, o"przyj+cie, o"zdj+cia, o"stroje, o"kwiaty… To s& rzeczy wa(ne w"czasie 'wi+ta, ale tylko 
wtedy, gdy potra,& wskazywa* na"prawdziwy powód waszej rado'ci: b%ogos%awie)stwo Pana dla waszej 
mi%o'ci. Postarajcie si+ o"to, aby tak jak wino w"Kanie, zewn+trzne aspekty waszego 'wi+ta ujawnia%y 
obecno'* Pana i"przypomina%y wam oraz wszystkim obecnym o"-ródle i"przyczynie waszej rado'ci”17.

P%ock, dn. 10 lutego 2020 r.
Nr 338/ 2020
 † Piotr Libera
 Biskup P"ocki
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz

16  W"kwestiach prawnych, dotycz&cych sakramentu ma%(e)stwa, obowi&zuj&ce normy zawiera Dekret ogólny Konferencji Epi-
skopatu Polski o#przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z#narzeczonymi przed#zawarciem ma"'e(stwa kanonicz-
nego z"dn. 8 pa-dziernika 2019 r.
17  F@3><01E9?, Spotkanie z#parami narzeczonych, Watykan, 14 lutego 2014 r.
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