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Wprowadzenie.
Zgodnie z umową pomiędzy Stolicą Apostolską, a Rzeczpospolitą Polską w naszym kraju od 15 listopada 1998 roku
obowiązuje ślub konkordatowy. Dzięki tej ustawie młode pary nie muszą zawierać ślubu cywilnego i kościelnego
jednocześnie. Wystarczy tylko zawrzeć związek małżeński w kościele i dopełnić kilku formalności, aby był on
uznawany przez prawo polskie.
Ślub konkordatowy najczęściej zawierany jest w parafii panny młodej lub pana młodego (wzięcie ślubu w innej
parafii wymaga zgody własnej parafii).

Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa konkordatowego
Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia małżeństwa konkordatowego? Małżeństwo konkordatowe to
małżeństwo kościelne, które wywiera skutki cywilno - prawne. Instytucja ta została wprowadzona w 1998 r., kiedy
to Stolica Apostolska podpisała z Polską ustawę konkordatową.

Formalności ślubne w Kancelarii parafialnej.
W celu zawarcia małżeństwa konkordatowego narzeczeni w Kancelarii parafialnej składają:
• metryki chrztu świętego, z adnotacją o bierzmowaniu wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem,
• świadectwa przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu),
• świadectwa ukończenia

kursu przedmałżeńskiego,

• dowody osobiste obu małżonków,
• osoba owdowiała - akt zgonu małżonka,
• osoba, której małżeństwo zostało uznane za nieważne, orzeczenie Sądu Kościelnego,
• osoba po rozwodzie cywilnym – sentencje wyroku rozwodowego. Jeżeli ta osoba nie jest znana Proboszczowi,
powinna przedstawić dwóch świadków, którzy potwierdzą, że nie zawierała ślubu kościelnego.
• osoby niepełnoletnie – pisemną zgodę rodziców na zawarcie związku małżeńskiego,
• ostatnie świadectwo katechizacji,
• świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
• zaświadczenie o odbyciu rozmów w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego,
• świadectwo wygłoszenia zapowiedzi w Parafii drugiej strony,
• personalia dwóch świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
• trzy egzemplarze zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego z Urzędu
Stanu Cywilnego (wystawione nie dawniej niż trzy miesiące przed wizytą w kancelarii),
• zaświadczenia o spowiedzi.

Terminy:



6 miesięcy przed wybraną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej
daty ślubu (czasami należy tę datę potwierdzić w wyznaczonym przez księdza terminie).



3 miesiące przed ustaloną datą ślubu w kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny. Do spisania
protokołu z dokumentów potrzebne będą: dowody osobiste, metryki chrztu, zaświadczenia o bierzmowaniu
i świadectwa nauki religii. Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach Młodych głoszone są
zapowiedzi. Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi. W tym samym czasie należy rozpocząć
uczęszczanie na kurs przedmałżeński (kurs trwa do 10 tygodni).



Nie wcześniej niż trzy miesiące przed uroczystością należy zdobyć z Urzędu Stanu Cywilnego
zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie to jest ważne
tylko 3 miesiące). W tym celu należy zgłosić się do U.S.C. z dowodami i skróconymi odpisami aktów
urodzenia. Szczególne przypadki poznasz w rozdziale Ślub cywilny.



2 miesiące przed ślubem należy zacząć spotkania w poradni rodzinnej (mogą trwać nawet 6 tygodni).



Dzień przed ślubem po raz drugi przystępujemy do sakramentu spowiedzi.



W dniu ślubu należy przyjechać do kościoła na kilkanaście minut przed uroczystością. Wraz ze świadkami
udać się do zakrystii. Musimy posiadać zaświadczenia o spowiedzi. Wobec świadków i księdza, który będzie
udzielał sakramentu małżeństwa narzeczeni, składając podpisy, potwierdzają wolę wywarcia skutków
cywilnych małżeństwa kanonicznego. Dokument podpisują także świadkowie, natomiast duchowny
asystujący złoży swój podpis dopiero po zawarciu małżeństwa.



W ciągu 5 dni od zawarcia związku małżeńskiego ksiądz zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Urząd
Stanu Cywilnego.



Po około 2 tygodniach w Urzędzie Stanu Cywilnego gotowe są do odebrania skrócone odpisy aktu ślubu. Po
odpisy ten może zgłosić się tylko jeden ze współmałżonków, ale z obydwoma dowodami osobistymi (do
dowodów wbijane są odpowiednie adnotacje).

