
ROZDZIAŁ 5 – ĆWICZENIA 

 

CZĘŚĆ 2: ŚLUB 
 
ĆWICZENIE DO PKT. 170-172 
NASZ OBRZĘD ŚLUBNY 
 
Rozmowa grupowa 
 
Prowadzący kurs rozpoczynają rozmowę, w której pary są zaproszone do planowania swojej liturgii 
ślubu, w czasie, gdy oni odpowiadają na różne praktyczne pytania. 
 
 
Ćwiczenie w parach – Praca domowa 
 
Przygotujcie obrzęd sakramentu małżeństwa wystarczająco długo przed waszym wielkim dniem, 
przynajmniej kilka tygodni. Użyjcie tekstu obrzędu sakramentu małżeństwa i planu przebiegu 
liturgii Mszy oraz samych zaślubin, które znajdziecie na Stronach Internetowych Centrum 
Katechetycznego. Utrzymujcie też stały kontakt z księdzem, który udzieli wam ślubu. Musicie 
zastanowić się nad następującymi rzeczami: 

1. Czy planujecie obrzęd sakramentu małżeństwa jako część Mszy czy bez niej? Tak czy inaczej 
dobrze jest zrobić małą książeczkę liturgiczną dla waszych gości. 

2. Wybierzcie czytania z listy, którą dostaniecie od prowadzących kurs. Czy któreś z nich 
przemawiają do was w szczególny sposób i może być dla was życiową inspiracją lub dobrze 
określa was jako parę? 

3. Wybierzcie którą formę obrzędu chcecie użyć – wypowiedzenie przyrzeczeń czy wasze 
„tak” na pytania księdza 

4. Wybierzcie co chcecie zawrzeć w waszej modlitwie wiernych. 
5. W przypadku Mszy świętej ślubnej: Czy chcecie uczynić coś więcej podczas ofiary? 

Porozmawiajcie o tym z księdzem. 
6. Wybierzcie pieśni oraz inne ewentualne utwory muzyczne (rodzina/przyjaciele, którzy chcą 

dla was zaśpiewać, chór, organista). 
7. Zastanówcie się czy chcecie, w dodatku do tego co podane jest w obrzędzie ślubnym, 

wykorzystać symbole lub zwyczaje, które są szczególne dla waszych krajów lub kultur. 
Skonsultujcie się z księdzem, który udziela wam ślubu co jest zgodne z zaleceniami 
Kościoła. 

 

 
ĆWICZENIE KOŃCOWE 
 
Ćwiczenie w grupie/(Ćwiczenie w parach) 
 
To ćwiczenie może mieć formę Lectio-Divina. 
 
Jeden z was czyta powoli tekst ewangelii o ślubie w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12). Słuchajcie uważnie 
i zwróćcie uwagę na to kto znajduje się na ślubie. Wyobraźcie sobie tą uroczystość zaślubin sprzed 



prawie 2000 lat, parę młodą, gości, okolicę, posiłek oraz jak obecne tam osoby zachowują się w 
sytuacji, kiedy brakuje wina. 
 
Przeczytajcie powoli tekst, jeszcze raz. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie siebie samych jako parę 
młodą w Kanie, która jako swoich gości przyjmuje samego Jezusa i Maryję Pannę! Doświadczcie 
tego w jak uważny sposób Maryja reaguje na waszą potrzebę i jak Jezus przemieniając wodę w 
wino przynosi nową i jeszcze większą radość w waszym świętowaniu. 
 
Ksiądz może wytłumaczyć grupie/parze jak bardzo aktualne dla małżeństw jest wesele w Kanie 
Galilejskiej i ku jakiemu wiecznemu celu ono wskazuje. 
 
Zakończcie modlitwą, w której zaprosicie Jezusa i Maryję, by otoczyli was swoją troską w całym 
waszym małżeńskim życiu. 

Jezu Chryste, nasz Panie, 
poprzez swoją obecność i moc oraz wstawiennictwo Twojej Matki 

przyniosłeś nową radość na weselu w Kanie Galilejskiej. 
Pobłogosław nas i bądź zawsze wyjątkowym gościem w naszym życiu. 

Oddajemy w Twoje ręce całą naszą przyszłość, 
ufając, że Ty wypełnisz nasze słabości 

i zaprowadzisz nas do radości, która przewyższa wszystkie nasze oczekiwania. 
 

Najświętsza Maryjo Panno, 
Twoje matczyne serce dobrze widziało potrzebę młodej pary w Kanie. 

Oddajemy się twojej nieustannej opiece. 
Bądź zawsze blisko nas, 

i pomagaj nam przez Twoje wstawiennictwo 
jeszcze przed tym, kiedy my sami wiemy czego zaczyna nam brakować 

w naszym przyszłym małżeńskim życiu. 
Amen. 

 
 
 
OSTATNIE ZADANIE DOMOWE 
 

- Wyciszcie się, postarajcie się być jak najbardziej wypoczęci przed dniem waszego ślubu, 
przekażcie innym jak najwięcej zadań. Jest wiele osób, które z ogromną chęcią pomogą 
wam w praktycznych pracach. 

- Przeznaczcie dla siebie kilka minut ciszy każdego dnia, w których będziecie trwać z Panem 
Bogiem i pozwolicie Mu wylać na was swoją nieskończoną miłość i inspirację na tą wielką 
podróż życiową, którą teraz wspólnie zaczynacie. 

 

 


