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Powoanie do mazeństwa jest wpisane w nature mezczyzny i kobiety.
Bóg, który stworzy czowieka z miości, powoa go równiez do niej. Miość
jest podstawowym i wrodzonym powoaniem kazdej istoty ludzkiej. W Ksiedze Rodzaju (2, 18) czytamy: „Nie jest dobrze, zeby mezczyzna by sam”.
Dlatego tez Bóg da mezczyźnie niewiaste. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas,
„mezczyzna opuszcza ojca swego i matke, i aczy

sie ze swa zona tak ściśle,
ze staja sie jednym ciaem” (Rdz 2, 24)1.
Cecha szczególna powoania mazeńskiego jest to, ze jest ono skierowane
do dwojga ludzi oraz przez nich przyjete i realizowane. Dla mezczyzny i kobiety, których Bóg powouje do zycia w mazeństwie, pierwszym darem, jaki
otrzymuja,
 sa oni sami nawzajem dla siebie. Nastepnym darem, jakim mazonkowie sa obdarowywani, jest ich zyciodajna miość, jak równiez caa
rzeczywistość mazeńsko-rodzinna, w której to zanurzona jest ich ludzka
egzystencja, przez która Stwórca i Odkupiciel pragnie do nich przemawiać2.
Powoanie do mazeństwa to przede wszystkim powoanie do miości. Jest to
miość szczególna, której istota jest geboka wspólnota zycia. Tylko dzieki
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J a n P a w e  II. Mezczyzna i niewiasta stworzy ich: Chrystus odwouje sie do „poczatku”.
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2
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miości mazonkowie urzeczywistniaja siebie przez bezinteresowny dar z nich
samych. Miość jest dawaniem i przyjmowaniem daru. Dar osoby dla osoby
z istoty swojej jest trway i nieodwoalny. W tym wzajemnym darze wyraza
sie oblubieńczy charakter miości. Znajduje sie ona u poczatków

przymierza
3
mazeńskiego i jest waściwym motywem zawierania przymierza .
W kulturach ludowych obrzedowość ślubna bya rozbudowana. Zwyczaje
i obrzedy weselne, niegdyś bardzo bogate, przyciagay

uwage etnografów.
Liczne ich opisy opublikowano w czasopismach i ksiaz
 kach w XIX i XX
wieku. Obecnie zauwaza sie zanik niektórych zwyczajów i obrzedów, znaczne
ich przemiany lub uproszczenie4.
Parafia św. Teresy od Dzieciatka

Jezus znajduje sie w diecezji rzeszowskiej,
w dekanacie Gogów Maopolski. Źródo opracowania stanowia informacje uzyskane metoda etnograficznych badań terenowych nad obrzedowościa weselna. Badania (wywiady i obserwacje) przeprowadzono w miesiacach

od lipca do listopada
w 2011 r., w miejscowościach: Rudna Wielka, Rudna Maa i Pogwizdów Nowy.
Celem artykuu jest ukazanie zwyczajów i obrzedów oraz wierzeń zwiaza
nych z weselem na przykadzie mieszkańców parafii w Rudnej Wielkiej5.
Artyku skada sie z trzech punktów, w których podjeto opis, analize i interpretacje obrzedowości weselnej. Dwa pierwsze dotycza zagadnienia ślubu
cywilnego i kościelnego oraz przygotowania modych do tego wydarzenia.
W ostatnim punkcie opisano przebieg zaślubin podczas mszy świetej6.

I. ŚLUB CYWILNY, KOŚCIELNY I KONKORDATOWY

Dzień zaślubin jest szczególnym wydarzeniem w zyciu kazdej pary, która
chce przezyć ze soba dalsze zycie. Modzi pragna,
 aby ten wyjatkowy

dzień
by jak najlepiej przygotowany. Juz od momentu zareczyn para zaczynaa

3

Tamze. Zob. równiez: J a n P a w e  II. Mezczyzna i niewiasta stworzy ich s. 195 n.
A. D r o z d z, A. P i e ń c z a k. Zwyczaje i obrzedy weselne. Cześć I: Od zalotów
do ślubu cywilnego. W: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 8. Red. Z. Kodnicki. Wrocaw–Cieszyn: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2004 s. 5.
5
Obrzedy weselne skadaja sie z szeregu etapów. Naleza do nich miedzy innymi zareczyny, zapraszanie gości weselnych, zaślubiny oraz uczta weselna. W zwiazku

z tak obszernym
materiaem w artykule zostana omówione tylko niektóre zagadnienia.
6
Artyku powsta na podstawie pracy magisterskiej: Zwyczaje i obrzedy weselne w parafii
św. Teresy od Dzieciatka

Jezus w Rudnej Wielkiej (diecezja rzeszowska), napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Zdzisawa Ryszarda Kupisińskiego, prof. KUL, w Katedrze Religioznawstwa,
obronionej przez autorke 22.06.2012 r.
4
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ustalać szczegóy dotyczace
 ślubu i wesela, dlatego tez przygotowania do
tego wydarzenia rozpoczynay sie nawet rok wcześniej7.
W XX wieku w Rudnej Wielkiej i okolicznych wioskach udzielany by
najpierw ślub cywilny8. Bya to skromna uroczystość, na której obecni byli
świadkowie oraz najblizsza rodzina. Para udawaa sie do Urzedu Stanu Cywilnego w Gogowie Maopolskim, gdzie urzednik prowadzacy
 ceremonie
wita wszystkich zebranych. Nastepnie ogasza, kto z kim zamierza zawrzeć
zwiazek

mazeński. Wyjaśnia on modym, na czym polega zawarcie mazeństwa oraz ich prawa i obowiazki

wynikajace
 z faktu zaozenia rodziny. Modzi skadali oświadczenie o wstapieniu

w zwiazek

mazeński: „Ja X świadomy/a praw i obowiazków

wynikajacych

z zaozenia rodziny, uroczyście
oświadczam, ze wstepuje w zwiazek

mazeński z X i przyrzekam, ze uczynie
wszystko, aby nasze mazeństwo byo zgodne, szcześliwe i trwae”9. Nastepnie urzednik oficjalnie stwierdza, ze mazeństwo zostao zawarte zgodnie
z prawem. Modzi mazonkowie na znak zawartego mazeństwa wymieniali
sie obraczkami.

Jeśli planowano ślub kościelny, z nakadania obraczek

mozna
byo zrezygnować. W takiej sytuacji nalezao odpowiednio wcześniej poinformować o tym prowadzacego

ceremonie. Dowodem zawartego zwiazku

mazeńskiego by akt mazeństwa spisywany przez urzednika. Po uroczystości
nastepowa skromny poczestunek w domu dziewczyny, na którym byli obecni
tylko świadkowie i rodzice. Czasami odbywao sie mae przyjecie, w którym
uczestniczya najblizsza rodzina i znajomi. Ślub kościelny zazwyczaj udzielany by w innym terminie. Móg on być zawierany w tym samym dniu co
cywilny, kilka dni po nim, a nawet miesiac
 później10.

7
Wedug informacji A.F., S.S., C.D. z Rudnej Maej; T.C., Z.K., K.G. z Rudnej Wielkiej; M.M., A.B., M.C., M.P. z Pogwizdowa Nowego. Zob. równiez: A. Z a d r o z y ń s k a,
T. V r a ž i n o v s k i, K. W r o c  a w s k i. Ludowe obrzedy i podania. Etnograficzne
i folklorystyczne studia porównawcze wsi polskiej i macedońskiej. Warszawa: Instytut Antropologii Kulturowej UW 2002 s. 27; K. L a c h. Wierzenia, zwyczaje i obrzedy. Folklor pogranicza polsko-czeskiego. Wrocaw: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2000 s. 53 n.
8
Dnia 1 maja 1808 r. wszed w zycie Kodeks Napoleona. By to dzień przeomowy dla
kościelnej procedury mazeńskiej w Ksiestwie Warszawskim. Mazeństwo miao być zawierane
publicznie, wobec urzednika stanu cywilnego. Do niego nalezao przyjecie oświadczenia
obydwu stron i spisanie aktu ślubu. T. W a l a c h o w i c z. Kodeks Napoleona a kościelna
dyscyplina mazeńska w dobie Ksiestwa Warszawskiego. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”
24:1977 z. 5 s. 137 n.
9
Wedug informacji J.Sz., H.Rz., C.D. z Rudnej Maej; A.B., M.C., M.T. z Pogwizdowa
Nowego; K.K., T.C., E.K., z Rudnej Wielkiej. Zob. Z. D e m b e k. Wesele polskie. Zwyczaje, wyjaśnienia, porady, savoir-vivre. ysomice: Wydawnictwo Temat 2004 s. 137.
10
Wedug informacji J.Sz., H.Rz., A.F. z Rudnej Maej; A.K., K.K., C.S. z Rudnej Wiel-
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Wspócześnie – od roku 1998 – modzi moga zawrzeć tzw. ślub konkordatowy11. Dzieki tej formie moda para nie musi oddzielnie zawierać ślubu
kościelnego i cywilnego. Zdarzaja sie jednak sytuacje, równiez na poczatku

XXI wieku, ze para decyduje sie na wziecie ślubu cywilnego. Ślub kościelny
z róznych wzgledów odkadany jest na później, w wypadku niektórych par
nie dochodzi do skutku ze wzgledów światopogladowych

lub osabienia wiary
w Boga. Ślubu cywilnego udzielano w sobote, tak samo byo ze ślubem kościelnym. Podyktowane to byo tym, ze ludzie w tygodniu pracowali. Ponadto
niedziela jako dzień wolny od pracy bya dogodnym dniem na poprawiny. Jak
podaja respondenci, zdarzao sie, ze ślub udzielany by w niedziele, zaś
poprawiny odbyway sie w poniedziaek12.
Ślub kościelny dla narzeczonych to wazne przezycie. Przychodza oni do
kościoa prosić Boga, by im pobogosawi na nowej drodze zycia. Zawierzaja
siebie Jego opiece i pragna,
 aby towarzyszy im przez cae zycie. Dla ludzi
wierzacych

jest to bardzo istotne. Mazeństwo – jak czytamy w Ewangelii
św. Mateusza (7, 24-27) – powinno być budowane nie na piasku, ale na
skale, a jego fundamentem powinna być miość, wiara obojga mazonków
w Boga, czeste uczestnictwo we mszy świetej i przyjmowaniem Chrystusa
w komunii świetej. Zdarza sie dzisiaj, ze modzi decyduja sie na ślub kościelny tylko dla samej uroczystości, biaej sukni albo dlatego, ze dziewczyna jest
w ciaz
 y. Dzieje sie tak, poniewaz nie maja dostatecznej wiedzy na temat
tego, czym jest mazeństwo i rodzina13.
Wspócześnie, modzi chcacy
 przezyć ze soba reszte zycia, decyduja sie
na sformalizowanie swojego zwiazku.

Moga oni najpierw wziać
 ślub cywilny,
a w późniejszym terminie, jeśli sie zdecyduja,
 ślub kościelny lub od razu

kiej; J.J., H.R., L.W. z Pogwizdowa Nowego. Zob. D e m b e k. Wesele polskie s. 137 n.
Zob. równiez: H. G e r l i c h. Narodziny, zaślubiny, śmierć. Zwyczaje i obrzedy w katowickich rodzinach górniczych. Katowice: Ślaski

Instytut Naukowy 1984 s. 67.
11
Kośció daz
 y do tego, aby mazeństwo – wazne na forum kościelnym, jak i państwowym – byo zawierane jednym aktem. W praktyce oznaczaoby to zawieranie mazeństwa
w formie kanonicznej z jednoczesnym wywieraniem przez to zdarzenie prawnych skutków
przewidzianych w prawie państwowym. Do państw, które kwestie mazeństwa ureguloway przy
pomocy konkordatu, doaczya

Polska. Podpisaa ona 28 lipca 1993 r. umowe ze Stolica Apostolska,
 która zostaa ratyfikowana przez ukadajace
 sie strony 23 lutego 1998 r. i wesza
w zycie 25 kwietnia 1998 r. W. G ó r a l s k i. Zawarcie mazeństwa konkordatowego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo ATK 1998 s. 10 n.
12
Wedug informacji C.D., H.Rz., H.R. z Rudnej Maej; T.P., T.C., A.M. z Rudnej Wielkiej; M.M., A.B., M.C., M.T. z Pogwizdowa Nowego.
13
Wedug informacji C.D., J.Sz., A.P. z Rudnej Maej; G.C., K.Z., A.W. z Pogwizdowa
Nowego; T.P., K.G., M.M. z Rudnej Wielkiej.
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konkordatowy. Na badanym terenie respondenci najcześciej decydowali sie
na ślub cywilny i kościelny, natomiast kiedy pojawia sie taka mozliwość –
na konkordatowy.

II. PRZYGOTOWANIE MODYCH DO ŚLUBU
I DROGA DO KOŚCIOA

Kiedy nadszed wyczekiwany przez narzeczonych dzień ślubu, zarówno
panna moda, jak i pan mody w swoich domach juz od wczesnych godzin
rannych przygotowywali sie do uroczystości. Pannie modej pomagaa ubrać
sie druzka. Na badanym terenie istniao przekonanie, ze kobieta wychodzaca

za maz
 powinna mieć w swoim stroju ślubnym kilka elementów: coś starego,
nowego, niebieskiego i pozyczonego. Panna moda miaa biaa suknie ślubna
oraz welon. Jak podaja osoby badane, jeśli dziewczyna bya w ciaz
 y, powinna
14
wtedy zaozyć sukienke w kolorze écru i mieć we wosach, zamiast welonu, tylko jakaś
 skromna ozdobe. Wedug indagowanych, kolor biay oraz
welon sa oznaka czystości i dlatego powinna je zakadać tylko ta kobieta,
która pozostaa dziewica az do ślubu. Najlepiej jeśli dziewczyna posiadaa
takze bukiet z biaych kwiatów, poniewaz i one symbolizoway czystość. Jeśli
by on kolorowy, to sadzono,

ze panna moze być w ciaz
 y. W bukiecie ślubnym nie powinno być kalii ani lilii, poniewaz sa one uwazane za kwiaty
pogrzebowe15.
Dzień przed ślubem panna moda moga wystawić swoje buty za okno.
Wierzono, ze dzieki temu bedzie piekna pogoda w dniu ślubu. Uwazano tez,
ze pan mody nie powinien zobaczyć przed ślubem sukni panny modej, po-

14
Jest to kolor pótna, które nie byo bielone. Sownik wyrazów obcych PWN. Red. B. Pakosz [i in.]. Warszawa: PWN 199126 s. 214.
15
Wedug informacji A.F., K.Sz., J.Sz. z Rudnej Maej; I.Sz., D.R., M.K. z Rudnej Wielkiej; A.B., B.K., A.W., M.T. z Pogwizdowa Nowego. Zob. równiez: O. K o l b e r g. Dziea
wszystkie. T. 49: Sanockie-Krośnieńskie. Cz. 1. Wrocaw–Poznań: Ludowa Spódzielnia Wydawnicza  Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1974 s. 313 n., 454-456; A. S i e w i ń s k i.
Opis wesela w Liskach. „Lud” 10:1904 s. 60 n.; G e r l i c h. Narodziny, zaślubiny, śmierć
s. 68-70; L a c h. Wierzenia, zwyczaje i obrzedy s. 58 n.; T. K a r w i c k a. Kultura ludowa
ziemi dobrzyńskiej. Warszawa–Poznań: PWN 1979 s. 160. Za nieodpowiednie kwiaty w bukiecie ślubnym uznawane sa takze bzy, poniewaz symbolizuja zy. G e r l i c h. Narodziny,
zaślubiny, śmierć s. 63 n. W okresie miedzywojennym panna moda nie miaa bukietu, w rekach trzymaa ona ksiaz
 eczke do nabozeństwa, która dostawaa od swojego przyszego meza.
L a c h. Wierzenia, zwyczaje i obrzedy s. 57 n.
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niewaz przynosi to pecha. Z kolei poranny deszcz w dniu ślubu utozsamiany
by z zami panny modej, poniewaz miaa ona zostać wkrótce mezatka.
 adna pogoda wrózya zgodne zycie mazeńskie. Na badanym terenie istniao
przekonanie, ze jeśli panna moda bya uczciwa i prawdomówna, to w tym
wyjatkowym

dniu miaa być piekna pogoda. Deszcz w dniu uroczystości
oznacza, ze dziewczyna bedzie mieć ciezkie zycie po ślubie16.
Modemu pomaga ubrać sie druzba. Do domu pana modego zjezdzali
goście oraz orkiestra. Matka kawalera czestowaa przybyych wódka,
 plackami, oranzada oraz  jak wspomina jeden z respondentów  „marmuladziakiem” (byo to ciasto z marmolada)
 17. Nastepnie pan mody jecha do domu
swojej przyszej zony. Jak podaja respondenci, juz podczas jego podrózy
robiono tzw. bramy18. Kiedy dotar do domu narzeczonej, nie chciano go
wpuścić, musia najpierw wykupić panne moda.
 Odbywao sie to w nastepujacy
 sposób: przez uchylone drzwi przyszy maz
 targowa sie z druzka.
 Jeśli
zaproponowa odpowiednia ilość wódki (najcześciej bya to jedna lub dwie
butelki), wpuszczano go do środka. Niekiedy to druzka targowaa sie z druzba.
 Zamiast panny modej chciano mu oddać w zamian jakaś
 inna panne albo
przez uchylone drzwi pokazywano kawaek nogi lub welonu i pytano kawalera, czy bierze sobie te niewiaste, czy targuje sie dalej. Pan mody wszedszy
w końcu do domu dziewczyny, caowa swoja przysza zone na powitanie
w reke albo w policzek i wrecza jej bukiet ślubny. Ona przypinaa mu do
garnituru bukiecik po lewej stronie – na znak, ze jest jeszcze kawalerem.
Niekiedy mody wkada wybrance pieniaz
 ek do buta na szczeście oraz po to,
by pieniadze

zawsze sie jej trzymay19.

16
Wedug informacji K.Sz., H.R., C.D., H.Rz. z Rudnej Maej; M.T., B.G., G.C. z Pogwizdowa Nowego; K.K., M.G., B.K., E.K. z Rudnej Wielkiej. Zob. równiez: G e r l i c h.
Narodziny, zaślubiny, śmierć s. 68 n.; A. D r o z d z. Zachowania magiczne, wrózby i prognostyki podczas wstepnych etapów wesela wiejskiego (w oparciu o materiay Polskiego Atlasu
Etnograficznego). „Lud” 92:2008 s. 210 n.
17
Wedug informacji H.Rz. z Rudnej Maej.
18
Wedug informacji S.Sz., C.D., J.Sz. z Rudnej Maej; M.M., M.C. z Pogwizdowa
Nowego; A.M., T.C., Z.S. z Rudnej Wielkiej. Zwyczaj urzadzania

bramy polega na zastawieniu
drogi przez mieszkańców wsi róznymi przedmiotami. Wówczas druzba badź
 ojciec pana modego wykupuja przejazd butelka wódki. Obserwacja wasna.
19
Wedug informacji I.Sz., D.S., D.R. z Rudnej Wielkiej; A.P., C.D., H.R. z Rudnej
Maej; M.M., M.C., A.B., T.K., J.W. z Pogwizdowa Nowego. Zob. równiez: G e r l i c h.
Narodziny, zaślubiny, śmierć s. 73-76; K. K w a ś n i e w i c z. Doroczne i rodzinne zwyczaje na tle wspóczesnych przeobrazeń wsi podkrakowskiej. Wrocaw: Zakad Narodowy im.
Ossolińskich 1979 s. 128 n.; K o l b e r g. Sanockie-Krośnieńskie s. 456.
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Potem modzi prosili rodziców zarówno pana modego, jak i panny modej
o bogosawieństwo. Bogosawieństwa udzielali takze rodzice chrzestni oraz
dziadkowie. Rodzice robili znak krzyza na czoach modych i wypowiadali
nastepujace
 sowa: „Bogosawie cie w imie Ojca i Syna i Ducha Świetego na
nowej drodze zycia”20. Nastepnie modym podawano krzyz do ucaowania,
a orkiestra w tym czasie graa melodie Serdeczna Matko. W pewnych domach
pare moda bogosawiono równiez krzyzem albo obrazem Matki Bozej, nastepnie kropiono ich woda świecona,
 uzywajac
 do tego gaazek

mirtu21.
W parafii Rudna Wielka najbardziej popularnymi godzinami udzielania
ślubu byy godz. 13.00 i 14.00. Do lat sześćdziesiatych

ubiegego stulecia do
ślubu jechano zaprzegami konnymi. Konie ozdobione byy wstaz
 kami. Na
wozy nakadano „pókoszki”. Byy to ozdoby plecione z wikliny, skadajace

sie z dwóch albo jednej cześci. Nie wszyscy je posiadali. Wozy ubierano tak
uroczyście, jadac
 tylko na wesele lub na odpust. Para moda siedziaa
w pierwszym wozie. Jeśli rodzice modych posiadali samochód, wtedy jechali
nim modzi, reszta zaproszonych gości wozami, a zamozniejsi jechali bryczka.

Obecnie modzi oraz goście weselni udaja sie do kościoa samochodami.
Niekiedy para moda wynajmowaa limuzyne albo zabytkowy samochód na
ten szczególny dzień. Rano, w dniu ślubu, do samochodu przypinano wstaz
 ki,
baloniki albo stroiki z kwiatami. Modzi mogli takze przystroić swój samochód specjalna rejestracja z napisem: „Para Moda”, „Nowozeńcy” albo „Koniec wolności”22. Do ślubu jechano bardzo wolno, trabi
 ac
 przy tym, by
oznajmić wszystkim we wsi, ze moda para udaje sie do kościoa23.

20

Wedug informacji S.Sz., A.P., C.D. z Rudnej Maej; T.P., T.C., A.M. z Rudnej Wielkiej; M.C., A.B., B.G. z Pogwizdowa Nowego.
21
Wedug informacji J.Sz., H.Rz., A.J., K.P. z Rudnej Maej; S.G., C.P., Z.S. z Rudnej
Wielkiej; A.B., M.M., .M. z Pogwizdowa Nowego. Zob. równiez: W. S a r n a. Obrzedy ludowe w Jaszczwi. „Lud” 2:1896 s. 239 n.; J. G a w e . Obrzed weselny w spoeczności
wyznaniowej starowierców z Boru i Gabowych Gradów.

„Lud” 81:1997 s. 150 n.; U. L e h r.
Obrzedowość rodzinna. W: Podhale. Tradycja we wspóczesnej kulturze wsi. Red. D. Tylkowa.
Kraków:Instytut Archeologii I Etnologii PAN 2000 s. 317; G e r l i c h. Narodziny, zaślubiny,
śmierć s. 77 n.; L a c h. Wierzenia, zwyczaje i obrzedy s. 62-65; B. O g r o d o w s k a.
Zwyczaje, obrzedy i tradycje w Polsce. (May sownik). Warszawa: Verbinum 2000 s. 19 n.
22
Wedug informacji S.Sz., B.P., Z.F. z Rudnej Maej; A.M., T.P., T.C. z Rudnej Wielkiej; M.M., A.B. z Pogwizdowa Nowego; rejestracja wraz z wstaz
 kami, balonami oraz stroikiem z kwiatami kupowana jest w specjalnych sklepach z dodatkami ślubnymi.
23
Wedug informacji W.P., T.P., T.C. z Rudnej Wielkiej; T.M., H.Rz., C.D., H.R. z Rudnej Maej; M.C., U.K., G.C. z Pogwizdowa Nowego. Zob. równiez: O. K o l b e r g. Dziea
wszystkie. T. 48: Tarnowskie-Rzeszowskie. Wrocaw–Poznań: Ludowa Spódzielnia Wydawnicza
 Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1967 s. 90-94; K o l b e r g. Sanockie-Krośnieńskie
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Podczas drogi do kościoa sasiedzi

i ludzie ze wsi robili modej parze
bramy. Wygladay

one bardzo róznie, wszystko zalezao od inwencji twórczej
osób, które je przygotowyway. Respondenci wspominaja,
 ze na badanym
terenie robiono bramy z rampami, jak przy przejeździe kolejowym. Stawiano
takze na środku drogi ozdobiony wóz, na którym siedziaa maa dziewczynka,
zaś jego waściciele tańczyli obok. Nalezao wykupić przejazd wódka.
 Byo
to zadanie dla druzby albo ojca pana modego. Waściciele wozu targowali
sie, otrzymawszy odpowiednia zapate, zyczyli modej parze zdrowia, pomyślności oraz bogosawieństwa Bozego, po czym odblokowywali droge.
Inni z kolei ustawiali stolik i krzesa na środku jezdni, pili herbate i prosili,
aby dać im „coś” do tej herbaty24.
Mezczyźni, robiac
 bramy, ustawiali na drodze betoniarke i mieszali beton
albo rozsypywali wegiel i dopóki nie dostali zapaty, droga bya nieprzejezdna. Przebierali sie takze za zbójów, a jeden z nich ubrany by jak Janosik25. Bywao i tak, ze przystrojone we wstaz
 ki wozy bez koni stawiano na
drodze, a gospodarze ubierali sie w stroje ludowe lub przebierali sie za Cyganów26. Inni naprawiali traktor, który rzekomo popsu sie na środku drogi27. Dawniej wyprowadzano zwierzeta na szose po to, by modzi nie mogli
przejechać, niektórzy nawet doili koze28.
Respondentka z Rudnej Wielkiej wspomina brame, w której modzi mezczyźni przebrali sie za kobiety. W taczce mieli lalke i prosili modych o mleko dla swojego dziecka29. Inna z respondentek z Rudnej Maej pamieta bramy, w których modziez przebrana bya za damy dworu. Bywao tez, ze kobieta rodzia dziecko, stomatolog wyrywa zeba pacjentowi30. Byy i takie
s. 483 n.; S a r n a. Obrzedy ludowe w Jaszczwi s. 240-242; L a c h. Wierzenia, zwyczaje
i obrzedy s. 66; D e m b e k. Wesele polskie s. 151-153.
24
Wedug informacji C.P., Z.S., M.C. z Rudnej Wielkiej; K.Sz., J.Sz., C.D., M.M. z Rudnej Wielkiej; B.G., .M., M.C. z Pogwizdowa Nowego. Zob. równiez: J. F y d a. Wesele
wościan. W: Ziemia Biecka. Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim. Red. S. Udziela.
Nowy Sacz:

Sadecka

Oficyna Wydawnicza WOK 1994 s. 213.
25
Wedug informacji J.K., A.M., D.R. z Rudnej Wielkiej; A.R., C.D., H.R. z Rudnej
Maej; L.G., K.Z. z Pogwizdowa Nowego.
26
Wedug informacji D.S., D.R., T.C. z Rudnej Wielkiej; A.J., B.P., S.Sz. z Rudnej
Maej; A.B., M.M. z Pogwizdowa Nowego.
27
Wedug informacji J.Sz., C.D., H.R. z Rudnej Maej; M.C., G.C. z Pogwizdowa Nowego; T.P., Z.S., C.P. z Rudnej Wielkiej.
28
Wedug informacji H.Rz., H.R., Z.J. z Rudnej Maej; T.C., I.Sz., M.K. z Rudnej Wielkiej; B.K., M.T. z Pogwizdowa Nowego.
29
Wedug informacji D.S. z Rudnej Wielkiej.
30
Wedug informacji Z.J. z Rudnej Maej.
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bramy, gdzie gospodarz móci cepem some, gospodyni robia maso i w tym
samym czasie noga koysaa dziecko do snu w oryginalnej kolebce31. Niekiedy przed wozem, na którym znajdowaa sie para moda, kadziono snopki
i mócono je cepami albo na stole wakowano ciasto na pierogi32. Kiedy
w bramach stay konie, wtedy modzi musieli wysiaść
 z auta, podejść do nich
i pogaskać je. Wierzono, ze taki zabieg zapewni szczeście w mazeństwie.
Istniao przekonanie, ze ile bram moda para napotkaa podczas podrózy do
kościoa, tyle dzieci w przyszości bedzie miaa33.
Respondenci pamietaja,
 ze dawniej na badanym terenie przy bramach
rozdawano tzw. szyszki. Byo to recznie robione ciastko, wygladem

przypominajace
 szyszke. Kobieta, która nim obdarowywaa, nazywana bya „swaszka”.
 Wedug niektórych respondentów, jej zadaniem byo równiez pieczenie
koaczy i rozdzielanie cukierków. Gdy moda para doczekaa sie pierwszego
dziecka, to waśnie ja proszono na matke chrzestna34.
Obowiazkiem

druzby lub ojca pana modego byo targowanie sie przy bramach i wydawanie wódki osobom je tworzacym.

Zadaniem druzki byo rzucanie
cukierków dzieciom, które stay na poboczu drogi podczas przejazdu weselników. Druzka przypinaa takze bukieciki wszystkim gościom weselnym, odpowiednio do ich stanu. Panny i kawalerowie mieli bukiecik przypiety z lewej
strony, zaś osoby zamezne czy zonate po prawej stronie. Druzka trzymaa takze
drugi bukiet panny modej, który wedle zwyczaju sama kupowaa35.
Pomimo upywajacego

czasu, mozna zauwazyć pewne stae elementy wystepujace
 zarówno przy przygotowywaniu sie modych do ślubu, jak i podczas
drogi do kościoa. Naleza do nich miedzy innymi: pomoc druzby i druhny
przy ubieraniu sie pana modego i panny modej, przesady
 zwiazane

ze strojem panny modej, wykupywanie panny modej, bogosawieństwo modych

31
Wedug informacji D.S., D.R. z Rudnej Wielkiej; J.Sz, C.D., H.Rz. z Rudnej Maej;
M.M., L.W., A.B. z Pogwizdowa Nowego.
32
Wedug informacji H.R., Z.J. z Rudnej Maej; L.G., B.K., .M. z Pogwizdowa Nowego;
Z.K., K.G., J.P. z Rudnej Wielkiej.
33
Wedug informacji J.K., D.S., D.R. z Rudnej Wielkiej; A.R., A.J., C.D., H.R. z Rudnej
Maej; L.G., K.Z., L.W., A.B. z Pogwizdowa Nowego. Zob. równiez: L a c h. Wierzenia,
zwyczaje i obrzedy s. 66-68.
34
Wedug informacji A.F., H.Rz., Z.J., A.R., K.P. z Rudnej Maej; J.K., D.S., M.T., M.P.
z Rudnej Wielkiej; M.T., M.M., M.C. z Pogwizdowa Nowego. Zob. równiez: K w a ś n i ew i c z. Doroczne i rodzinne zwyczaje s. 130; F. O l e s i e j u k. Zwyczaje i obrzedy ludu
Miedzyrzecczyzny. Drelów: Urzad
 Gminy w Drelowie 2000 s. 227.
35
Wedug informacji J.Sz., B.J. z Rudnej Maej; A.B., B.K., M.M. z Pogwizdowa Nowego; A.M., Z.K. z Rudnej Wielkiej.
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czy organizowanie bram. Elementy te w zalezności od wesela beda sie od
siebie róznić mniej lub bardziej.
Z duszpasterskiego punktu widzenia nalezaoby zachecić narzeczonych
podczas spotkań przygotowujacych

do sakramentu mazeństwa, by nie zwracali nadmiernej uwagi na zewnetrzna forme tego obrzedu, a koncentrowali sie
na jego duchowych wartościach. Wyzwaniem dla duszpasterzy moze być
takze próba zmiany postrzegania zwyczaju bramy weselnej. Do tej pory jest
ona kojarzona wyacznie

z alkoholem i niejako jest jego propagowaniem.
Mozna by jednak spojrzeć na brame jako na pewna zapowiedź przeszkód
i problemów, jakie modzi mazonkowie napotkaja na swojej wspólnej drodze.

III. MSZA ŚLUBNA

Msza ślubna to doniose wydarzenie religijne i spoeczne, które na dugo
pozostanie w pamieci państwa modych. Przychodza oni do kościoa prosić
Boga, aby im bogosawi na nowej drodze zycia. Pragna zawierzyć Jego
opiece samych siebie, wspólna przyszość, troski i radości.
Wedug relacji respondentów badanego terenu, gdy orszak ślubny dotar do
kościoa, a goście zajeli juz miejsca, moda para czekaa w przedsionku na kapana, który wita ich po chrześcijańsku i uroczyście wprowadza do światyni.

Czasami dzieci sypay przed nogi narzeczonych kwiaty. Za para moda szli świadkowie36. Niekiedy panna moda sza z ojcem jako pierwsza, a za nimi pan mody
z druzka. Niektórzy respondenci podaja, ze wszyscy kawalerowie przez caa
uroczystość stali za panem modym, zaś panny za panna moda37.
Nastepnie rozpoczynaa sie msza świeta. Ksiadz
 proboszcz albo wikary
wita modych i wszystkich przybyych gości. Po odczytaniu Ewangelii wygasza homilie, w której mówi o miości i jej znaczeniu w zyciu kazdego
czowieka pragnacego

tworzyć wspólnote mazeńska i rodzinna.
 Po homilii
kapan pyta narzeczonych czy dobrowolnie, bez jakiegokolwiek przymusu
36
Wedug informacji J.Sz., S.Sz., Z.J., C.D. z Rudnej Maej; A.M., T.P., T.C. z Rudnej
Wielkiej; M.M., J.M., A.W. z Pogwizdowa Nowego. Świadkami zostaway przewaznie osoby
z najblizszego otoczenia pary modej. Przestrzegano zasady, ze jeden świadek by ze strony
panny modej, drugi z pana modego. Zob. równiez: D r o z d z, P i e ń c z a k. Zwyczaje
i obrzedy weselne s. 386 n.
37
Wedug informacji J.Sz., A.F., E.K, J.T. z Rudnej Maej; L.G., J.M., A.W. z Pogwizdowa Nowego; T.P., T.C., A.M. z Rudnej Wielkiej. Zob. równiez: Z a d r o z y ń s k a, V r až i n o v s k i, W r o c  a w s k i. Ludowe obrzedy i podania s. 93 n.; K o l b e r g.
Sanockie-Krośnieńskie s. 450.
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chca zawrzeć zwiazek

mazeński; czy chca wytrwać w tym zwiazku

zarówno
w zdrowiu, jak i chorobie, na dobre i ze do końca swojego zycia oraz czy
wychowaja po katolicku swoje potomstwo. Modzi potwierdzali swój wybór
odpowiedzia „chcemy”. Potem wszyscy uczestnicy liturgii śpiewali trzy
zwrotki hymnu do Ducha Świetego intonowane przez organiste38. Kapan
zwraca sie do narzeczonych, aby wypowiedzieli wobec siebie sowa przysiegi
mazeńskiej. Narzeczeni podawali sobie prawe donie, a ksiadz
 wiaza

je
końcem stuy. Narzeczony za kapanem powtarza sowa: „Ja, N., biore ciebie,
N., za zone i ślubuje ci miość, wierność i uczciwość mazeńska oraz ze cie
nie opuszcze az do śmierci. Tak mi dopomóz, Panie Boze wszechmogacy,

w Trójcy Jedyny i wszyscy Świeci”39. Nastepnie przysiege powtarzaa narzeczona: „Ja, N., biore ciebie, N., za meza i ślubuje ci miość, wierność
i uczciwość mazeńska oraz ze cie nie opuszcze az do śmierci. Tak mi dopomóz, Panie Boze wszechmogacy,

w Trójcy Jedyny i wszyscy Świeci”40.
Wśród ludzi istniao przesadne

przekonanie, ze aby modym ukadao sie
w mazeństwie oraz by byli oni sobie równi i aby zadne z nich sie nie wywyzszao, powinni podczas skadania przysiegi trzymać swoje prawe donie w linii
prostej. Reka zadnego z nich nie powinna być ani na górze, ani na dole41.
Jeden z respondentów z Rudnej Maej w 2011 r. spotka sie z taka sytuacja,
 gdzie modzi, którzy nalezeli do Ruchu Świato-Zycie, w czasie ślubu
przystapili

do Krucjaty Wyzwolenia Czowieka i zozyli przysiege abstynencji
od alkoholu i papierosów42. Rezygnacja z uzywek wskazuje na powazne

38
Śpiewajac
 hymn do Ducha Świetego, wierni prosza,
 aby uświeci ten zwiazek

mazeński
i da aske wytrwania w nim. Komisja ds. Kultu Bozego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu
Polski. Obrzedy sakramentu mazeństwa: dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 20093 s. 41.
39
Powszechne na badanym terenie. Zob. równiez: Obrzedy sakramentu mazeństwa s. 2531; S. B u s z t a, P. M i e r z w a. Bedziecie moimi świadkami. Modlitewnik dojrzaego
chrześcijanina. Rzeszów: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej 1999 s. 178 n.; D e m b e k.
Wesele polskie s. 161 n.; J. W y s o c k i. Rytua rodzinny. (Aby rodzina bya bardziej Kościoem). Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 19855 s. 275 n.
40
Powszechne na badanym terenie. Zob. równiez Obrzedy sakramentu mazeństwa s. 2531; W y s o c k i. Rytua rodzinny s. 275 n.; B u s z t a, M i e r z w a. Bedziecie moimi
świadkami s. 178 n.; D e m b e k. Wesele polskie s. 161 n.; L a c h. Wierzenia, zwyczaje
i obrzedy s. 68 n.
41
Wedug informacji A.F., C.D., H.R. z Rudnej Maej; K.Z., L.G., B.K. z Pogwizdowa
Nowego; Z.K., K.G., J.P., C.S. z Rudnej Wielkiej. Zob. równiez: F y d a. Wesele mieszczan
ciezkowickich i bobowskich s. 238.
42
Krucjata Wyzwolenia Czowieka powstaa z inicjatywy ks. Franciszka Blachnickiego,
zaozyciela Ruchu Świato-Zycie. Jej celem jest znalezienie ludzi, którzy świadomie wyrzekna
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traktowanie rzeczywistości wiary, sakramentu mazeństwa oraz wyraza troske
o druga osobe. Taka przysiege mozna zozyć na rok lub na cae zycie. Ponadto, ich wesele byo bezalkoholowe. Nalezy zauwazyć, ze para, która zdecydowaa sie na wesele bezalkoholowe, zgosiwszy to odpowiednio wcześniej,
moga uzyskać od biskupa specjalne bogosawieństwo w formie pisemnej.
Mogo być ono odczytane podczas mszy ślubnej. Modzi mogli równiez
otrzymać dyplom z bogosawieństwem papieskim43.
Po zozeniu przysiegi kapan potwierdza wazność mazeństwa sowami:
„Co Bóg zaczy,

czowiek niech nie rozdziela. Mazeństwo przez was zawarte ja powaga Kościoa katolickiego potwierdzam i bogosawie w imie Ojca
i Syna, i Ducha Świetego”44. Jak podaja respondenci, dawniej obraczki

podawa celebransowi druzba albo starosta. Obecnie, jeśli zadna osoba nie zostaa wyznaczona, podaje je kościelny. Kapan je bogosawi, po czym mazonkowie na znak zawartego mazeństwa nakadali je sobie nawzajem na
serdeczne palce u prawej reki, mówiac
 przy tym: „N., przyjmij te obraczke
 
jako znak mojej miości i wierności. W imie Ojca i Syna, i Ducha Świetego”45. Po zakończaniu mszy świetej modzi podpisywali akt zawarcia mazeństwa. Na badanym terenie, modzi udawali sie przed wyjściem z kościoa
do otarza Matki Bozej. Po krótkiej modlitwie pani moda zostawiaa tam
swój pierwszy bukiet ślubny46.
Po wyjściu ze światyni

w moda pare rzucano drobnymi pieniaz
 kami na
szczeście. Modzi musieli je wszystkie pozbierać. Wierzono, ze ten, kto
uzbiera ich najwiecej, mia zarzadzać

w przyszości domowymi finansami.
Nowozeńców obsypywano takze ryzem. Jeden z respondentów tak wyjaśnia
pochodzenie tej praktyki: „Jest to pogański zwyczaj. Zawodnicy sumo posypywani byli przed zawodami ryzem po to, by pomyślność na nich spada.

sie alkoholu i zachowaja cakowita abstynencje, po to by wpynać
 na spoeczeństwo, które
naduzywa napojów alkoholowych. Krucjata Wyzwolenia Czowieka podejmuje równiez walke
z naogiem palenia tytoniu. F. B l a c h n i c k i. Krucjata Wyzwolenia Czowieka, czyli
Dzieo Niepokalanej, Matki Kościoa: podrecznik. Krościenko nad Dunajcem: Stowarzyszenie
Diakonia Ruchu Świato-Zycie 20044 s. 24, 27 n., 31.
43
Wedug informacji S.Sz., C.D., K.M., M.M. z Rudnej Maej; M.M., .M., M.C.
z Pogwizdowa Nowego; A.K., K.D., M.K. z Rudnej Wielkiej.
44
Obrzedy sakramentu mazeństwa s. 33.
45
Tamze s. 34.
46
Powszechne na badanym terenie. Zob. B u s z t a, M i e r z w a. Bedziecie moimi świadkami s. 180; D e m b e k. Wesele polskie s. 163 n.; W y s o c k i. Rytua rodzinny s. 276 n.;
L a c h. Wierzenia, zwyczaje i obrzedy s. 69; K o l b e r g. Sanockie-Krośnieńskie s. 457.
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Ponadto wierzono, ze ze duchy zajma sie jedzeniem ryzu i nie beda przeszkadzać podczas walk zawodnikom, zaś dobre duchy dodadza im si”47.
Przed kościoem rozbijano takze talerz. W zalezności od tego, na ile cześci
sie rozpad, tyle lat pomyślności miao czekać moda pare. Pani moda przepinaa bukiecik pana modego z lewej strony na prawa,
 na znak, ze nie jest on
juz kawalerem48.
Przed światyni

a zaproszeni goście skadali zyczenia i wreczali prezenty
modej parze. Druzbowie, stojac
 obok modych, odbierali od nich prezenty
i kwiaty tak, by mogli oni bez przeszkód dalej przyjmować zyczenia. Na
koniec wszyscy ustawiali sie do pamiatkowego

zdjecia przed kościoem.
Przed upowszechnieniem sie fotografii nie robiono grupowych zdjeć. Wykonywane byy jedynie zdjecia portretowe modej pary, zazwyczaj jakiś czas po
ślubie. Nastepnie wszyscy goście udawali sie na miejsce wesela49.
Modzi oprócz przysiegi mazeńskiej mogli takze dodatkowo zozyć przysiege abstynencji od alkoholu i papierosów, jednak mao która para sie na to
decydowaa. Praktyka ta jest mao popularna i rzadko spotykana, tak samo
jak wesela bezalkoholowe. W dalszym ciagu
 w nowozeńców wychodzacych

z kościoa rzuca sie monetami albo obsypuje ryzem.

*
Powoanie do mazeństwa jest wpisane w nature ludzka.
 Skierowane jest
do dwojga ludzi i przez nich realizowane. Czowiek jest stworzony z miości

47

Wedug informacji S.Sz. z Rudnej Maej. Obsypywanie nowozeńców ryzem pochodzi
z Chin. Wierzono, ze to zapewni im szczeście, pomyślność, dostatek oraz podność. http://
www.weselezklasa.pl/czym-sypac-ryzem-platkami-roz-a-mozekolorowymconfetti, artykul,737,
artykuly.html [dostep: 20.02.2013].
48
Wedug informacji S.Sz., A.F., A.P. z Rudnej Maej; L.G., J.J., T.K., H.R. z Pogwizdowa Nowego; A.K., M.W., Z.K. z Rudnej Wielkiej. Zob. równiez L a c h. Wierzenia, zwyczaje
i obrzedy s. 69; Z a d r o z y ń s k a, V r a ž i n o v s k i, W r o c  a w s k i. Ludowe
obrzedy i podania s. 94; K o l b e r g. Sanockie-Krośnieńskie s. 401. Dawniej moda pare
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ziarenka maku, patki kwiatów, opiki zota oraz kolorowe confetti. http://www.weselezklasa.
pl/czym-sypac-ryzem-platkami-roz-a-moze-kolorowym-confetti,artykul,737,artykuly.html [dostep:
19.04.2012].
49
Wedug informacji H.Rz., C.D., H.R. z Rudnej Maej; L.G., L.W., A.B., M.M. z Pogwizdowa Nowego; M.W., M.K., T.P., K.G. z Rudnej Wielkiej. Zob. równiez: G e r l i c h.
Narodziny, zaślubiny, śmierć s. 81; D e m b e k. Wesele polskie s. 171-173.
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i do niej powoany. Dlatego tez, kiedy nadejdzie odpowiedni czas, mezczyzna
opuści swój dom i zaozy rodzine.
Zaprezentowane tutaj zwyczaje i obrzedy weselne zwiazane

ze ślubem
wystepujace
 na terenie parafii w Rudnej Wielkiej, stanowia tylko niewielka
cześć tej obszernej tematyki. Obrzedy weselne skadaja sie z szeregu etapów.
W XX wieku praktykowano zawieranie ślubu cywilnego przed ślubem kościelnym. Z tego powodu organizowane byy dwie ceremonie w tym samym dniu
albo w dwóch róznych terminach. Od 1998 r. para moze wziać
 ślub konkordatowy. Przystepujac
 do sakramentu mazeństwa, modzi pragna, by Bóg pobogosawi ich na wspólnej drodze, która rozpoczynaja. Motywy zawierania ślubu kościelnego sa bardzo rózne. Ludzie geboko wierzacy
 chca, aby Bóg towarzyszy
im przez cae zycie. Zdarzaja sie i takie przypadki, ze para bierze ślub tylko dla
pieknej uroczystości, jaka odbywa sie w kościele, albo dla niepowtarzalnego
stroju, lub tez chca po prostu pozostać wierni tradycji.
Istnieje wiele przesadów

dotyczacych

ślubu, np.: posiadanie w stroju ślubnym czegoś starego, nowego, czegoś niebieskiego czy pozyczonego. Kolejny
mówi, ze pan mody nie powinien widzieć przed ślubem sukni ślubnej swojej
wybranki, bo to przynosi pecha. Ponadto, by w dniu ślubu zapewnić sobie
adna pogode, panna moda powinna dzień wcześniej wystawić swoje buty za
okno. Wierzono równiez, ze po zakończeniu liturgii zaślubin modzi powinni
wyzbierać wszystkie pieniaz
 ki, a ten, kto uzbiera ich najwiecej, mia w przyszości zarzadzać

domowymi finansami. Niektóre z przesadów

w dalszym
ciagu
 sa praktykowane. Dzisiaj patrzy sie na nie raczej z uśmiechem, choć
niektórzy wciaz
 traktuja je bardzo powaznie, poniewaz uwazaja,
 ze dzieki
nim zapewnia sobie pomyślność i szczeście.
Wraz z rozwojem technologii zmieni sie pojazd, jakim para moda jedzie
do ślubu. Poniewaz rozwina
 sie sektor usug w tym zakresie, wozy zastapio
no samochodami, limuzynami, zabytkowymi autami. Do dzisiaj spotyka sie
organizowanie przez spoeczność wsi bram podczas przejazdu modych do
kościoa. W nowozeńców wychodzacych

ze światyni

nadal rzuca sie drobnymi
pieniaz
 kami albo tez sypie sie ryzem na szczeście.

BIBLIOGRAFIA
B l a c h n i c k i F.: Krucjata Wyzwolenia Czowieka, czyli Dzieo Niepokalanej, Matki
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Ksiestwa Warszawskiego. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 24:1997 z. 5 s. 135-145.
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WEDDING RITES OF THE INHABITANTS OF THE PARISH
OF RUDNA WIELKA IN THE DIOCESE OF RZESZOW

S u m m a r y
The aim of this article is to show the customs and rituals associated with the marriage
ceremony in the parish of Rudna Wielka, near Rzeszow. The article consists of three points.
These relate to: civil wedding and a church wedding, preparing of the newlyweds for the
wedding ceremony and the course of the wedding Mass. This study is based on information
obtained from ethnographic fieldwork on wedding rituals. The study was conducted in 2011
in the villages of: Rudna Wielka, Rudna Maa and Pogwizdów Nowy.
In the twentieth century, a young couple first got civil wedding, and then the church
wedding. Since 1998, the couple can have a concordat wedding. From early morning the future
bride and groom were preparing for the celebration in their own homes. When a groom arrived
at bride’s home, the couple was blessed and everyone went to church. At that time, the inhabitants of a village made weeding gates and they blocked the couple's way to the church. Then
the best man, or father of the groom, paid for making the way to the church with vodka. When
the wedding procession reached the church Mass began. After taking the oath priest confirmed
the validity of a marriage, blessed wedding rings, then to sign the marriage the spouses put
the rings on each other’s right hands. After Mass, the couple signed the marriage act. In front
of the church the guests were throwing money at the couple since it was believed that it will
bring them luck. The guests congratulated the couple and gave them presents. After that they
all took a picture in front of the church, and then went to the place of the wedding.
Sowa kluczowe: obrzedy weselne, ślub kościelny, ślub cywilny, ślub konkordatowy, panna
moda, pan mody, brama weselna, druzba, druhna.
Key words: wedding rites, church wedding, civil wedding, concordat wedding, bride, groom,
wedding gate, best man, bridesmaid.

