
DIECEZJA RZYMKO-KATOLICKA OSLO
Dioecesis Osloënsis

KATOL IC K I E M A Ł Ż E Ń ST WO
Jeśli para młoda sama wypełnia formularz należy wypełnić tylko białe pola. 

Małżeństwo między

Narzeczona Narzeczony
  Nazwisko    Nazwisko 

Katolik:  Tak  Nie Katolik:  Tak  Nie
Bierzmowana w Kościele katolickim:  Tak  Nie Bierzmowany w Kościele katolickim:  Tak  Nie
Kościół orientalny:  Tak  Nie Kościół orientalny:  Tak  Nie
Zamężna jeden lub kilka razy   Żonaty jeden lub kilka razy
(z inną osobą):1  Tak  Nie (z inną osobą):1  Tak  Nie
Zamieszkała w parafii zaślubin:  Tak  Nie Zamieszkały w parafii zaślubin:  Tak  Nie

Zaplanowany ślub

Data Godzina Kościół lub inne miejsce ślubu

Nazwa parafii Diecezja

Adres parafii

Kod pocztowy Miejscowość Kraj

Małżeństwo zawarte pomiędzy
 Między katolikami
 Między katolikiem i ochrzczonym niekatolikiem Załącznik nr.

 Inne 

Forma małżeństwa
 Ślub ze skutkiem cywilnym 
 Ślub kościelny, gdy wcześniej zawarto ślub cywilny w USC 
ze Mszą św. (ślubną):     Tak      Nie 
 Inne 

Miejsce ślubu Odpowiedzialność parafii za wypełnienie formularza:
Poza własną parafią obu stron:  Tak     Nie 
 Katolicki kościół/katolicka kaplica 
 Ślub w niekatolickim kościele/kaplicy 
 W innym odpowiednim miejscu 

 

1 W tym miejscu należy zakreślić «Tak» bez względu na to, w jaki sposób małżeństwo zostało zawarte (w Kościele katolickim, protestanckim, w urzędzie 
stanu cywilnego czy prywatnie) i bez względu jak się zakończyło (z powodu śmierci któregoś z małżonków, rozwodu czy poprzez stwierdzenie nieważności 
małżeństwa).

Parafia

Adres parafii

Kod pocztowy i miejscowość
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Dane narzeczonej

OrgSys ID Numer personalny (norweski) Miejsce urodzenia

Nazwisko Imię

Adres Kod pocztowy Miejscowość 

Tel. Adres mailowy Przynależność do Kościoła (orientalny, prawosławny)

Dokumenty Załącznik nr.
– Świadectwo chrztu 
– Zaświadczenie USC o stanie cywilnym 

Wcześniejsze małżeństwo Ilość
– Rozwiązane przez udokumentowaną śmierć małżonka: 
– Rozwiązane w inny sposób: 

Świadek I

Nazwisko Imię Data urodzenia 

Adres Kod pocztowy Miejscowość 

Kurs przedmałżeński

Gdzie i kiedy odbył się kurs:                                                                                                      

Egzamin
(examen sponsorum)

(Por. KPK kan. 1067 i 1125)

Dotyczy wszystkich małżeństw Załącznik nr.
Zgodnie z ewentualnie załączoną dokumentacją.                       .
Tutaj ma miejsce przejście przez naukę Kościoła katolickiego dotyczącą małżeństwa.

Tutaj narzeczony i narzeczona muszą zakreślić, że zgadzają się z poniższymi zdaniami.

Nie ma żadnych przeszkód do zawarcia tego małżeństwa.  Narzeczona  Narzeczony
Zawieram związek małżeński z wolnej i nieprzymuszonej woli.  Narzeczona  Narzeczony
Rozumiem i wierzę w nierozerwalność małżeństwa.  Narzeczona  Narzeczony
Rozumiem i wierzę w jedność małżeńską.  Narzeczona  Narzeczony
Rozumiem i wierzę, że są dwa głowne cele małżeństwa
 I) wspólnota małżeńska oraz    II) zrodzenie potomstwa  Narzeczona  Narzeczony
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Dane narzeczonego

OrgSys ID Numer personalny (norweski) Miejsce urodzenia

Nazwisko Imię

Adres Kod pocztowy Miejscowość 

Tel. Adres mailowy Przynależność do Kościoła (orientalny, prawosławny)

Dokumenty Załącznik nr.
– Świadectwo chrztu 
– Zaświadczenie USC o stanie cywilnym

Wcześniejsze małżeństwo Ilość
– Rozwiązane przez udokumentowaną śmierć małżonka:                    
– Rozwiązane w inny sposób: 

Świadek II 

Nazwisko Imię Data urodzenia 

Adres Kod pocztowy Miejscowość 

Małżeństwo mieszane 
 Strona katolicka obiecuje być wierna swojej wierze katolickiej oraz on/ona obiecuje, że zrobi co możliwe, aby ewentualne dzieci 

pochodzące z tego małżeństwa zostały ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej.
 Strona niekatolicka została poinformowana o złożonej obietnicy.

Potwierdzam powyżej podane odpowiedzi.

 
(podpis księdza/diakona)

Pozwolenie na ślub poza parafią zamieszkania

Niniejszym wyrażam zgodę na zawarcie małżeństwa poza parafią zamieszkania.

 
(podpis Księdza proboszcza parafii zamieszkania)

W przypadku zawarcia małżeństwa katolickiego poza parafią zamieszkania, 
proboszcz parafii zamieszkania przesyła ten podpisany formularz  do parafii, Załącznik nr.
gdzie odbędzie się ślub, albo osobny dokument z tą zgodą. 
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Inne
 Załącznik nr.
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa mieszanego.

 
(Podpis)

Zezwolenie na Mszę św. podczas zawierania małżeństwa mieszanego, poniżej lub w osobnym załączniku.

 
(Podpis proboszcza parafii miejsca ślubu)

Pozwolenie na korzystanie z niekatolickiego kościoła/kaplicy, poniżej lub w osobnym załączniku.

 
(Podpis proboszcza parafii miejsca ślubu)

 Ilość
Inne zezwolenia, dyspensy i postanowienia 

Badania kościelne i delegacja upoważnienia

 Potwierdzam, że warunki konieczne do zawarcia małżeństwa zostały zbadane i spełniają wymogi Kościoła katolickiego.
 Deleguję upoważnienie: 

 
(Podpis proboszcza parafii miejsca ślubu)

Po ślubie

Potwierdzam, że ślub odbył się zgodnie z planem (ksiądz/diakon udzielający ślubu).

 
(Podpis księdza/diakona udzielającego ślubu)

Do sprawdzenia
 Umowa o korzystaniu z kościoła (miejsce, czas)  Wszystkie kościelne dokumenty przyjęte
 Umowa z księdzem /diakonem  Małżeństwo zgłoszone do organów podatkowych (Skatteetaten)
 Umowa z organistą  Małżeństwo odnotowane w parafialnej księdze ślubów
 Umowa o udekorowaniu kościoła  Małżeństwo zarejestrowane w systemie OrgSys.
 Ksiądz /diakon posiada władzę kościelną  Parafia chrztu poinformowana o zawartym związku małżeńskim. 
 Ksiądz /diakon posiada władzę państwową  Sprawy finansowe uregulowane.
 Wszystkie konieczne dokumenty cywilne przyjęte
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