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Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa
Od 23 września 2017 roku w Diecezji Radomskiej podejmujemy trud pogłębionej formy przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa. Program przygotowania Droga do szczęśliwego małżeństwa obejmuje 10 spotkań z
narzeczonymi. Taka forma katechizacji przedmałżeńskiej, zgodnie ze wskazaniami Ojca Świętego oraz Konferencji Episkopatu Polski, jest prowadzona na
terenie wielu diecezji w Polsce.
„W ramach (…) spotkań z narzeczonymi jest zaplanowana przede wszystkim wspólna modlitwa o pogłębienie wiary, modlitwa narzeczonych za siebie
nawzajem, modlitwa o dobrego męża i dobrą żonę. Pogłębiona katecheza o sakramentach, rodzinie chrześcijańskiej, etyce małżeńskiej oraz o Sakramencie
Małżeństwa pomoże w bardziej świadomym i owocnym zawarciu tego Sakramentu. Spotkanie z doświadczonymi małżeństwami, z lekarzem i psychologiem pomoże w kształtowaniu dojrzałej relacji międzyosobowej i wzajemnej odpowiedzialności” (Bp Henryk Tomasik, List pasterski o przygotowaniu do Sakramentu
Małżeństwa, 10).
Spotkania z narzeczonymi będą miały miejsce w każdym dekanacie, w wyznaczonej parafii. Narzeczeni, w trosce o przyszłość własnego małżeństwa, włączają się w katechezy przedmałżeńskie i uczestniczą w spotkaniach w parafialnej
poradni rodzinnej. Cykl spotkań zakończy się dniem skupienia w najbliższym
Sanktuarium Matki Bożej. Zachęcam, aby w katechizacji przedmałżeńskiej
uczestniczyli oboje narzeczeni celem wymiany poglądów i wspólnej refleksji dotyczącej ich przyszłego życia.
Zachęcam narzeczonych, aby wcześniej rozpoczęli przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, tj. przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem, kiedy już
zgłoszony został w parafii zamiar zawarcia małżeństwa. Ten czas ma pomóc w
spokojnym przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa.
Proszę wszystkich o modlitwę w intencji narzeczonych przygotowujących
się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Narzeczonych, ponadto, zachęcam do pogłębionej refleksji dotyczącej przyszłego małżeństwa i rodziny.
Życzę wszystkim szczęśliwego małżeństwa i życia w prawdziwej, katolickiej
rodzinie.
+ Henryk Tomasik
Biskup radomski
Proszę Księży o włączenie tego komunikatu do ogłoszeń duszpasterskich w dniu
10 września 2017 roku.
Proszę także o podanie informacji o przygotowaniu do małżeństwa na tablicach
ogłoszeń, na stronie internetowej parafii, a także osobiste kierowanie narzeczonych na katechezy przedmałżeńskie.
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