
ŚLUB W KOŚCIELE ŚW. STANISŁAWA

Każdy kościół z radością udziela sakramentów wszystkim swoim parafianom, a w szczególności cieszy 
się szczęściem i miłością narzeczonych, którzy wstępują w związek małżeński. Także nasza parafia z 
radością świętować będzie razem z Wami i uczestniczyć w Waszym szczęściu.
Ze swojej strony chcemy dołożyć wszelkich starań, aby Wasz dzień zaślubin był radosny i piękny, i aby 
wszystko przebiegło płynnie i bez zakłóceń. Ze swojej strony też musicie sobie i nam w tym pomóc, w 
związku z tym przedstawiamy kilka ważnych punktów, o których należy pamiętać:

1) Pamiętajcie, że – jak mówi się po angielsku – „wedding is a day, marriage is a lifetime”. O ile 
ważne jest, aby Wasz ślub był dniem niezapomnianym, o wiele bardziej ważne dla Was i dla 
Waszych rodzin jest to, co się w tym dniu rozpoczyna, czyli całe Wasze życie spędzone u boku 
ukochanej osoby. Szczęśliwe i dobre życie małżeńskie jest o wiele ważniejsze niż to, jak kto 
będzie ubrany, jakim przyjedzie samochodem i jak bardzo gościom będzie się podobał lokal 
weselny. To Wy i Wasze przyrzeczenia jesteście w centrum tego całego dnia – wszystko inne 
jest tylko dodatkiem, bez którego na dobrą sprawę moglibyście się obejść. Zachęcamy więc do 
skromności w doborze wystroju, ubiorów i całej oprawy Waszego ślubu kościelnego. 

2) Jeśli zamierzacie wynająć fotografa i kamerzystę, to powinni się oni wcześniej spotkać z 
księdzem, który będzie błogosławił Wasze małżeństwo, aby omówić zasady zachowania się w 
kościele. Czasami fotografowie wykazują się brakiem szacunku dla miejsca religijnego i zbyt 
natarczywym i hałaśliwym robieniem zdjęć, bieganiem między ławkami, przeszkadzeniem 
świadkom i rodzinie (a nawet samym narzeczonym) w ceremonii ślubnej.

3) Ksiądz umówi się z Wami na próbę – wybierzemy dzień i godzinę, które najbardziej będą 
odpowiadały Wam i Waszym bliskim. Na próbie muszą być obecni: narzeczeni i ich rodzice, 
świadkowie i drużba (zarówno panny i jak i pana młodego), oraz wszystkie osoby, które w 
jakikolwiek sposób zaangażowane są w przebieg uroczystości (np. osoby czytające czytania, 
ring bearers, itp.). 

4) Rzucanie kwiatków przez dzieci w czasie procesji wejścia jest generalnie zabronione, ponieważ 
nie ma czasu/osoby wysprzątać kościół przed następną mszą (często innym ślubem), która 
odbywa się po Waszej ceremonii. To samo dotyczy ryżu (również przed kościołem). Jeśli 
bardzo Wam na tym zależy (patrz pkt. 1), to musicie się umówić z panem kościelnym, który 
tego dnia musiałby pojawić się w pracy i po Was posprzątać. 

5) Z powodów liturgicznych, a także praw autorskich, puszczanie/granie muzyki „świeckiej” w 
kościele nie jest dozwolone. Dobrą okazją do tego jest wesele. Dozwolona jest muzyka 
klasyczna, no i oczywiście liturgiczna. 

6) W Diecezji naszej obowiązkowe jest ukończenie przed ślubem Kursu Przedmałżeńskiego, a w 
naszej parafii również indywidualnej sesji przygotowującej programu „Prepare - Enrich” (z 
księdzem proboszczem) O tym, jak się zapisać i „z czym to się je” dowiecie się na pierwszym 
spotkaniu. Oba programy są bardzo doceniane przez narzeczonych – są bardzo dobrymi 
narzędziami przygotowania do wielu lat wspólnego życia (zwracają uwagę między innymi na 
komunikację, umiejętność rozwiązywania problemów, zarządzanie finansami, sztukę bycia 
rodzicem, różnice kulturowe rodzin narzeczonych i ich wpływ na małżeństwo, i wiele, wiele 
innych dziedzin ważnych dla każdego małżeństwa).



7) Jako że ślub kościelny w Kanadzie jest zarazem ślubem cywilnym, narzeczeni zobowiązani są 
złożyć podanie o „Marriage License” do ratusza (city/town hall) miejscowości, w której 
mieszkają. O licencję taką można ubiegać się już 3 miesiące przed planowanym ślubem. 
Powinna ona być dostarczona do parafii wraz z oryginalną kopertą, którą otrzymacie 
Państwo od ratusza, nie później niż 2 tygodnie przed uroczystością kościelną.

8) Opłata za ślub w naszym kościele wynosi $300 i zawiera ona następujące kwoty:

- $200 ofiara dla parafii (administracja, Prepare-Enrich, książka z czytaniami, broszury, 
certyfikat, ogrzewanie/AC, światło i prąd w kościele, itp.)

- $100 stipend dla księdza (4 spotkania z narzeczonymi przed ślubem, przewodniczenie 
uroczystości ślubnej)

Można dodatkowo opłacić we własnym zakresie ministranta i/lub osobę do sprzątnięcia 
kościoła, jeśli chcielibyście Państwo mieć sypane kwiaty.

Opłata dla pana organisty (płatna bezpośrednio u niego) to dodatkowe 180 dolarów – obejmuje 
spotkanie w celu omówienia muzyki i grę w dzień ślubu. 

UWAGA! Powyższe 300 dolarów za ślub w naszym kościele to opłata dla parafian zapisanych i 
uczęszczających do naszego kościoła. Jeżeli nie jesteście Państwo naszymi parafianami 
zapisanymi i uczęszczającymi do kościoła Św. Stanisława, to prosimy o   dodatkowe $200   ofiary   
na Fundusz Remontowy (renovation fund) naszego kościoła. Utrzymanie i remonty naszego 
kościoła to dziesiątki tysięcy dolarów każdego roku, które sprawiają że jest on tak piękny i 
dobrze utrzymany, między innymi na dzień Waszego ślubu. Pieniądze te pochodzą w całości z 
regularnych ofiar naszych parafian, którzy kochają i dbają o swój kościół. Wypada więc, 
abyście Wy, którzy nie jesteście tutejszymi parafianami, a planujecie swój ślub w tym kościele 
ze względu na jego piękno i dobre utrzymanie, dołożyli swoją „cegiełkę” pomagając utrzymać 
w dobrym stanie tę naszą świątynię. 

Za tę dodatkową ofiarę na Fundusz Remontowy można otrzymać tax receipt na koniec roku 
fiskalnego. 

Wszystkie opłaty należy uiścić najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym ślubem.

9) Parafia zapewnia białe (sztuczne, ale dobrze wyglądające) kwiaty na uroczystość. Jeśli chcecie 
Państwo swoje kwiaty i inne ozdoby, musicie o to zadbać we własnym zakresie. Wynajęta 
florystka powinna skontaktować się z księdzem i ustalić dzień i godzinę układania aranżacji w 
kościele, aby można go jej było na czas otworzyć i aby nie kolidowało to z nabożeństwami i 
mszami danego dnia. Florystka jest również odpowiedzialna za sprzątnięcie kwiatów i dekoracji 
od razu po skończonej uroczystości. 

10) Jeśli korzystają Państwo z usług „wedding planner”, to osoba ta musi być   
      uświadomiona, że w kościele za uroczystość odpowiedzialny jest ksiądz.   
      Wedding planner powinien uczestniczyć w próbie, żeby pomóc w płynnym  
      przebiegu samej uroczystości w dzień ślubu, nie prowadzi jednak próby i 



      nie ustala przebiegu procesji i uroczystości, a w czasie mszy działa „za 
      kulisami”. Wszystkie plany dotyczące samego kościoła (tj. sposób wejścia, 
      muzykę, flower girls i ring bearers, itp.) narzeczeni ustalają z księdzem, a 
      nie z wedding planner. Ślub przebiega według ustalonych norm kościelnych 
      i prawa cywilnego, i ksiądz w parafii jest odpowiedzialny, aby tych norm 
      kościelno-państwowych dopilnować. Wedding planner może służyć pomocą 
      w na próbie i jest bardzo przydatny w zapisywaniu kto, co, kiedy i jak robi, 
      dopilnowując w dniu ślubu aby te osoby to robiły, ale nie gra pierwszych 
      skrzypiec na próbie i na samym ślubie. 

Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości, 
ksiądz proboszcz chętnie się z Wami spotka i porozmawia.

Ostatnia uwaga to taka, że – jak mówiliśmy w punkcie 1 – to nie przepych i dekoracje Waszego ślubu 
są najważniejsze, tylko Wy i sakrament, który otrzymujecie, Wasze przyrzeczenia miłości, wierności i 
szacunku na całe życie. Dlatego też jeśli Wasza sytuacja finansowa nie jest najlepsza i nie macie 
środków nawet na podstawowe opłaty, o weselu nie wspominając, nie wstydźcie się wspomnieć o tym 
księdzu proboszczowi. Do samego ślubu potrzebni jesteście tylko Wy i dwoje świadków – piękne kwiaty, 
muzyka, drogi wystrój i tłumy gości są tylko dodatkiem. Skromny ślub udzielony za darmo nie jest 
problemem, aby Wasza trudna sytuacja finansowa nie stała na przeszkodzie wzięcia ślubu kościelnego i 
chrześcijańskiego życia w małżeństwie. 


