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dla kogo jest ten e-book?

Powiedziałaś TAK !!!  Łzy szczęścia, radość i wielka euforia ...

 

Czas zacząć planować ślub i wesele… 

Setki artykułów, poradników, forów i programów – im więcej czytacie, tym

bardziej czujecie się zagubieni… 

Od czego zacząć? Na co zwrócić uwagę? Co można sobie odpuścić?  

Powoli tracicie zapał i serce do całej tej organizacji i macie po prostu dość ...

 

Czy te uczucia są Wam znane? Spokojnie – to całkowicie normalne. 

Gdy organizowałam swoje wesele – czułam się podobnie…

Ale nie martwcie się - jesteście w dobrym miejscu. To dla Was powstał ten e-Book! 

Kluczową kwestią jest prawidłowe zaplanowanie wszystkich etapów przygotowań.

Kolejność poszczególnych kroków jest niezmiernie ważna. To od niej zależy cały

proces podejmowania przez Was decyzji i w efekcie Wasz ślub i wesele.

 

Więc zaparzcie swoją ulubioną herbatę (lub cokolwiek innego) i usiądźcie

wygodnie. Gotowi? ZACZYNAMY!



kim jestem?

Nazywam się Justyna Lewandowska-Bratek i jestem

certyfikowaną Wedding Plannerką.

Spełniam marzenia o wyjątkowych przyjęciach.

Śluby to moja pasja i wkładam w nie całe swoje serce

❤ 

Z wykształcenia jestem doktorem nauk

ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu; z

zawodu - analitykiem biznesowym, marketingowcem

i planistą; prywatnie - szczęśliwą żoną i mamą dwóch

chłopców. W czasie wolnym uwielbiam podróże,

taniec brzucha i naukę hieroglifów.

Od zawsze marzyłam o organizowaniu wyjątkowych

przyjęć. Moje serce podpowiadało mi, że moje

prawdziwe przeznaczenie jeszcze na mnie czeka.

Dlatego po 11 latach pracy dla jednej z największych

korporacji postanowiłam iść za głosem serca i

realizować swoje marzenia – dziś czas, abym zaczęła

realizować WASZE...



zrealizujcie marzenia!

Zróbcie pierwszy krok !
 

rozpocznijcie swoją przygodę i 
 



krok 1
rodzaj ślubu



w pierwszej kolejności musicie się wspólnie
zastanowić, jaki rodzaj ślubu Was interesuje –
od tego zależeć będzie m.in. miejsce i data całej
uroczystości. Wiele osób uważa, że to od daty
powinno się rozpocząć cały proces planowania
– nic bardziej mylnego!

ślub cywilny w USC

ślub cywilny w plenerze

ślub humanistyczny/symboliczny

ślub kościelny

ślub konkordatowy

ślub ekumeniczny lub jednostronny

ślub kościelny w plenerze

co macie do wyboru?

poszczególnych ślubach

warunkach zawarcia związku małżeńskiego

wymaganych dokumentach

kosztach związanych z zawarciem ślubu

ważnych terminach

warunkach wyboru nazwiska

przygotowaniu miejsca na ceremonię ślubną

w tym rozdziale dowiecie się o:

wskazówki od ekspertów

checklistę do kroku 1

na końcu rozdziału znajdziecie:

czego się dowieciekrok 1



ślub cywilny

Jesteście pełnoletni.

Nie jesteście w związku małżeńskim.

Nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem (na przykład

nie może wziąć ślubu ojciec z córką, brat z siostrą).

Nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa

i teść).

Nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to

zgodę sądu. Małoletni mężczyzna nie ma takiego prawa.

Jeśli osoby są ze sobą spowinowacone – mogą wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę sądu.

Jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym – może wziąć

ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.

Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.

Wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) – do okazania.

Dowód opłaty skarbowej – możecie zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na konto urzędu.

Jeśli jest potrzebne – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa.

Jeśli będziecie korzystali z pomocy pełnomocnika – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa

przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem.

Jeśli nie macie polskich aktów stanu cywilnego (a jesteście obywatelami Polski), przygotujcie:

zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,

a jeśli byliście wcześniej w związku małżeńskim, przygotujcie zagraniczny odpowiednik

aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie

małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

ślub cywilny możecie wziąć, jeśli:
 

 
UWAGA:

 

jakie dokumenty należy przygotować przed wizytą w USC:
 

krok 1



ślub cywilny

Ta osoba musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według

prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z

właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub). Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest

wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład: w kraju

pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu –

wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytuacji musicie mieć ze sobą

orzeczenie sądu w tej sprawie. Osoba, która jest cudzoziemcem musi złożyć wniosek do sądu

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jeśli na podstawie złożonych dokumentów kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych,

które musi wpisać do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), może

zwrócić się do tej osoby (cudzoziemca), aby przedłożyła:

odpis aktu urodzenia,

a jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim:

odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku

małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu

małżeństwa)

odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie

małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

jeśli jedno z Was jest cudzoziemcem:
 

lub

 

Wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, musicie urzędowo przetłumaczyć. Takie

tłumaczenie może zostać przygotowane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,

 

Jeśli chociaż jedno z Was nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi

po polsku – musicie zapewnić tłumacza lub biegłego.

 
 

jeśli nie jesteście pewni, jakie dokumenty macie złożyć –
zapytajcie o to kierownika USC. 

Oceni Waszą sytuację i powie, co macie zrobić.
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ślub cywilny

Ustalicie termin ślubu - krok 8.

Złóżycie tak zwane zapewnienie o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających

zawarcie małżeństwa – zapewnienie przygotuje urzędnik podczas wizyty i da Wam do

podpisu.

Jeśli zdecydujecie się na ślub poza USC – złóżycie wniosek o ślub poza urzędem.

Obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł.

Dodatkowa opłata za ślub poza urzędem na Wasze życzenie wynosi 1 000 zł.

Jeśli ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia (na przykład: w

szpitalu) albo z powodu pozbawienia wolności (na przykład: w więzieniu) – nie jest pobierana

opłata dodatkowa.

Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o tym, że

nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Zapewnienie jest ważne 6 miesięcy – jeśli w tym czasie nie weźmiecie ślubu – musicie

ponownie złożyć zapewnienie.

W szczególnych przypadkach okres oczekiwania na ślub może zostać skrócony.

w czasie wizyty w USC:
 

 

ile zapłacicie (stawki na dzień 30.05.2020):
 

 

ile będziecie czekać: 
 

 

 

UWAGA!  Jeśli kierownik USC odmówi udzielenia ślubu, dostaniecie pisemną odmowę. Macie

wtedy 14 dni na złożenie wniosku do sądu właściwego dla siedziby USC o rozstrzygnięcie, czy

przyczyny podane przez kierownika USC uzasadniają jego odmowę. Jeśli odmowa kierownika

USC wynika z orzeczenia sądu – nie możecie już złożyć wniosku do sądu o takie rozstrzygnięcie.
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ślub cywilny

Wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty),

dokumenty tożsamości świadków (dowody osobiste lub paszporty). 

Zachować swoje dotychczasowe nazwiska.

Do swojego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka. To nazwisko może mieć tylko dwa

człony (nazwisko dwuczłonowe) na przykład Nowak-Kowalska.

Zdecydować się na jedno z Waszych nazwisk, które będzie Waszym wspólnym nazwiskiem.

w trakcie ślubu

 
kierownik USC musi potwierdzić dane narzeczonych i świadków,

dlatego potrzebne będą:

 

 

UWAGA!    Jeżeli chociaż jedno z Was lub jeden z Waszych świadków nie potrafi porozumieć się z

kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku – musicie zapewnić tłumacza lub biegłego na

ślubie.

 

po ślubie 

 
Kierownik USC sporządzi akt małżeństwa. Dostaniecie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu

małżeństwa.

 

wybór nazwiska 
 

Po złożeniu oświadczeń, że wstępujcie w związek małżeński, zostaniecie poproszeni o złożenie

oświadczenia o przyszłym nazwisku. Musicie zdecydować, jakie nazwisko będziecie nosili po

ślubie i jakie nazwisko będą nosiły Wasze przyszłe dzieci. 

 

po ślubie możecie:
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Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.

poz. 2086 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z

2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)

UWAGA!

 

Jeśli nie złożycie oświadczenia o przyszłym nazwisku – zachowacie swoje dotychczasowe

nazwiska.

 

Jeśli po ślubie będziecie nosić różne nazwiska, musicie zdecydować, jakie nazwisko będą nosiły

Wasze przyszłe dzieci. Możecie wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z Was albo

nazwisko, które powstanie z połączenia Waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego

nazwisko ojca).

 

Jeśli nie złożycie zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci – będą nosiły nazwisko

dwuczłonowe, które powstanie z połączenia Waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego

nazwisko ojca).

 

podstawa prawna 

 

Ślub cywilnykrok 1



ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego 
trwa zazwyczaj około 15 minut.



ślub cywilny 
w plenerze

Zorganizowaniu stołu dla urzędnika, godła, krzeseł dla Pary Młodej, świadków i gości,

Odpowiednim nagłośnieniu,

Dekoracji otoczenia, 

Oprawie muzycznej,

Dodatkowych atrakcjach podczas uroczystości (niesienie obrączek, przemówienia za

wcześniejszą zgodą urzędnika),

Zadaszeniu w przypadku deszczu.

ślub cywilny w plenerze
 
Ślub możecie wziąć poza USC, w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i

bezpieczeństwo uczestników. Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w wybranym przez

was miejscu, jeśli uzna, że nie spełnia ono tych wymagań. Jeśli urzędnik nie zna miejsca, w którym

chcecie zorganizować uroczystość, może przyjechać osobiście i sprawdzić lokalizację.

 

 

UWAGA!    Obowiązuje rejonizacja urzędników – to oznacza, że od wyboru miejsca na Waszą

uroczystość zależy, w jakim Urzędzie Stanu Cywilnego będziecie załatwiać formalności.

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu są identyczne jak w przypadku ślubu w USC.

 

opłata 

 
Dodatkowa opłata za ślub poza urzędem na Wasze życzenie na dzień 01.05.2020 wynosi 1 000 zł.

 

podczas organizacji ślubu w plenerze musicie pamiętać o: 
 

 

Zapytajcie również, ile czasu przewidział urzędnik na waszą ceremonię. Zazwyczaj ślub cywilny

trwa około 15 minut. Jeśli chcecie go wydłużyć – koniecznie ustalcie wszystkie szczegóły z

urzędnikiem.

 

Na ślub w plenerze warto wybrać ładny ogród niedaleko obiektu, w którym możecie

zorganizować ślub w przypadku brzydkiej pogody. Zawsze trzeba mieć tzw. plan B.

Możecie również zapewnić gościom parasolki – nie tylko w przypadku deszczu, ale

również wysokich upałów.
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podczas ślubu w plenerze  warto
mieć plan b na wypadek deszczu.



ślub symboliczny/ 
humanistyczny

ślub symboliczny/humanistyczny
 
Kochacie się, chcecie być ze sobą, od dawna marzycie o ślubie, ale nie możecie go zawrzeć? 

Przyczyn może być wiele: różne wyznania religijne czy brak spełnienia wszystkich warunków

wymaganych do zawarcia ślubu kościelnego lub cywilnego.  A może uważacie ślub cywilny za

zbyt urzędowy i oschły? A marzy Wam się uroczystość, która na długo zapadnie w Waszych

wspomnieniach, będzie oddawała Wasze wartości, poglądy i przekonania?

 

Rozwiązaniem powyższych problemów może okazać się ślub symboliczny.

 

czym on jest? 

 
Ślub symboliczny można określić jako ślub umowny   (według słownika języka polskiego

synonimem słowa „symboliczny” jest właśnie słowo „umowny”). Młoda Para umawia się, że

konkretnego dnia złoży sobie przysięgę i od tej chwili będzie ich łączyła szczególna więź. 

Śluby symboliczne są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, m.in. ze względu na

indywidualny charakter uroczystości zgodny z poglądami, oczekiwaniami i wizją Pary Młodej.

 

Ślub ten jest bardzo osobisty i  spersonalizowany. Młoda Para decyduje o całym scenariuszu

uroczystości, który może przypominać formalny ślub cywilny czy kościelny lub przybrać mniej

tradycyjną formę. To wizja Młodych jest najważniejsza – możecie zdecydować nie tylko o formie,

ale i o miejscu i czasie całej uroczystości. W efekcie staje się on niezapomnianym, nadzwyczajnym

wydarzeniem. Marzy Wam się ślub w środku lasu? W opuszczonych ruinach zamku? Na lodowcu?

Na szczycie góry? Wszystko jest możliwe!

 

Szczególnym momentem jest złożenie przez Was wzajemnej przysięgi, która płynie prosto z serca

i wyraża najpiękniejsze emocje. Często ceremonia uzupełniana jest jednym z rytuałów ślubnych,

który pasuje do motywu przewodniego całej uroczystości. Możecie zdecydować się np. na łączenie

ziaren piasku, rozpalenie świecy jedności, mieszanie wina, sadzenie drzewek – wszystko

zależy od Was.

 

Pamiętajcie, że Wasi najbliżsi mogą czynnie brać udział w całej uroczystości. Zaplanujcie dla nich

szczególne zadania – może wygłoszą przemowę?

Przeczytają ważny dla Was wiersz? A nawet poprowadzą całą uroczystość?
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Ślub symboliczny/ 
humanistyczny

pamiętajcie, że Wasi najbliżsi mogą czynnie brać udział w

całej uroczystości. Zaplanujcie dla nich szczególne zadania

– może wygłoszą przemowę? przeczytają ważny dla Was

wiersz? a nawet poprowadzą całą uroczystość?

 

 

kto może udzielić ślubu symbolicznego?

 
Ślubu symbolicznego udziela celebrant, czyli osoba świecka nie będąca urzędnikiem USC. 

 

Aby zostać mistrzem ceremonii nie trzeba mieć ukończonego żadnego specjalnego kursu. Młode

Pary zatrudniają do tej roli osoby, które specjalizują się w prowadzeniu ślubów symbolicznych.

Możecie również poprosić ważną dla Was osobę, aby została mistrzem ceremonii – ślub będzie

wtedy jeszcze bardziej szczególny. 

 

Należy jednak pamiętać, że ślub symboliczny nie ma konsekwencji prawnych. Więc jeśli chcecie

być małżeństwem w świetlne prawa polskiego, możecie zawrzeć związek małżeński w USC w

innym dniu – jedynie w obecności świadków.

 

Śluby symboliczne są również ogromnym ułatwieniem dla par międzynarodowych. Mogą być

również świetnym pomysłem na odnowienie ślubów i  świętowaniem kolejnej rocznicy – czego

Wam wszystkim życzę.
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ślub symboliczny jest ułatwieniem
dla par międzynarodowych.



ślub kościelny
i konkordatowy

ślub kościelny i konkordatowy
 
Możecie zawrzeć ślub kościelny bez ślubu cywilnego, pamiętajcie natomiast, że polskie prawo nie

uznaje ślubu kościelnego jako aktu prawnego.  

 
Od lipca 1988 roku można w Polsce zawierać śluby konkordatowe. Po podpisaniu przez Polskę i

Stolicę Apostolską ustawy  konkordatowej wystarczy, że zawrzecie związek małżeński w kościele

oraz dopełnicie formalności, aby był on uznany przez polskie prawo.

 
Od 1 czerwca 2020 roku obowiązują nowe przepisy o kanonicznym przygotowaniu do

małżeństwa. W „Aktach Konferencji Episkopatu Polski” dnia 26 listopada 2019 r. został

opublikowany  Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów

kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego.

Wszystkie szczegóły nowego Dekretu zostaną opisane poniżej.

 

od czego zacząć przygotowania?

 
Wybierzcie miejsce, w którym chcielibyście celebrować Waszą uroczystość. Jeśli chcecie zawrzeć

małżeństwo w parafii innej niż parafia Waszego stałego lub tymczasowego zamieszkania albo

miesięcznego pobytu, powinniście uzyskać zezwolenie własnego proboszcza lub ordynariusza

miejsca. Zgodnie z dekretem jeśli „ze słusznej i uzasadnionej przyczyny małżeństwo ma być

zawarte w innej parafii, aniżeli ta, w której spisuje się protokół przedślubny, ten kto

przeprowadził egzamin przedślubny winien powiadomić autentycznym dokumentem, zwanym w

Polsce „licencją” (formularz 7_pl) proboszcza, który będzie asystował przy zawieraniu

małżeństwa, o wyniku rozeznania kanonicznego, zaświadczając, iż nic nie stoi na przeszkodzie do

ważnego i godziwego zawarcia małżeństwa.”

 
W przypadku, gdy małżeństwo będzie zawierane w Polsce, a jedno Was lub oboje nie możecie

uczestniczyć w przygotowaniu do małżeństwa w Polsce, wówczas przygotowanie do małżeństwa

przeprowadza proboszcz za granicą. Powinien on wydać odpowiednią deklarację (licencję), którą

prześle, za pośrednictwem swojej kurii diecezjalnej, do właściwej kurii diecezjalnej w

Polsce, która, po otrzymaniu licencji, upoważni proboszcza w Polsce do

asystowania przy zawieraniu małżeństwa, biorąc także pod uwagę kwestię

cywilnych skutków małżeństwa. Pamiętajcie, że dokumenty zza granicy powinny być

przesłane do Polski nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem ślubu.
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Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zaopatrzony w fotografię i zawierający: dane

personalne, datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców.

Świadectwo chrztu (metryka chrztu) każdego z narzeczonych.

Świadectwo bierzmowania.

Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu      

Stanu Cywilnego. Jest ono ważne tylko 6 miesięcy. Zabierzcie ze sobą dowód osobisty,

skrócony odpis aktu urodzenia oraz akt zgonu małżonki/małżonka jeśli jesteście wdowcami.

Odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeśli pozostajecie ze sobą w związku cywilnym.

W przypadku zaistnienia przeszkód małżeńskich konieczny jest reskrypt odpowiedniej władzy

kościelnej z udzieloną dyspensą od przeszkody (kan. 1078-1082).

Świadectwo uczestnictwa w katechezie przedślubnej obejmujące także spotkania w katolickiej

poradni rodzinnej.

Zaświadczenie (zaświadczenia) o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych lub dyspensy

od nich.

 Ponadto, w zależności od sytuacji, należy przedstawić następujące dokumenty: 

świadectwo zgonu współmałżonka (cywilne lub kościelne), jeśli jesteście wdowcem lub

wdową; 

odpis wyroku sądu kościelnego stwierdzającego nieważność małżeństwa wraz z dekretem

wykonawczym; 

odpis wyroku orzekającego rozwód cywilny, jeśli pozostawaliście wcześniej w związku

cywilnym z inną osobą (dotyczy także osób po kanonicznym stwierdzeniu nieważności

małżeństwa); 

zezwolenie ordynariusza miejsca lub proboszcza, jeśli małżeństwo będzie zawierane poza

którąś z uprawnionych parafii (kan. 1115); 

Gdy już wybierzecie miejsce i uzyskacie niezbędne zgody, umówcie się z księdzem na spotkanie w

kancelarii parafialnej (nie później niż 3 miesiące przez planowanym ślubem). Ksiądz przedstawi

wam wykaz dokumentów wymaganych do zawarcia małżeństwa oraz umówi się na

przeprowadzenie egzaminu przedmałżeńskiego.

 

wymagane dokumenty
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zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania lub zaprzysiężone oświadczenie o

przyjęciu bierzmowania, jeśli brak o tym adnotacji w świadectwie chrztu (kan. 1065 § 1); 

wymagane przez prawo przyrzeczenia i oświadczenia stron, w przypadku małżeństwa z

osobą nieochrzczoną, małżeństw mieszanych i im podobnych; 

zeznania świadków, względnie Was samych, dotyczące przyjęcia chrztu i stanu wolnego,

jeśli nie możecie przedstawić aktualnego świadectwa chrztu; 

zgoda rodziców na zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią (kan. 1071 § 1,6°) wraz ze

zgodą sądu rodzinnego; 

oświadczenie stron o braku woli zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi oraz wiedzy

o konsekwencjach tego faktu, jeśli staracie się o zezwolenie na zawarcie małżeństwa bez

skutków cywilnych; 

kopie podań o stosowne dyspensy lub zezwolenia, jeśli takie pisma były sporządzane.

 

 

egzamin przedmałżeński

 
Zgodnie z dekretem jednym z ważnych aspektów przygotowania do zawarcia małżeństwa jest

kanoniczne stwierdzenie zdolności prawnej przyszłych małżonków – czyli przeprowadzenie

przez proboszcza wybranej parafii tzw. egzaminu narzeczonych. Na jego podstawie zostanie

sporządzony protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich przed zawarciem małżeństwa.

 

Głównym celem tego egzaminu jest rozeznanie Waszej sytuacji prawnej i wykluczenie istnienia

tzw. przeszkód zrywających. Gdyby takie przeszkody wystąpiły, proboszcz powinien w Waszym

imieniu wystąpić do właściwej władzy kościelnej o udzielenie dyspensy, gdy jest ona możliwa.

 

UWAGA!   Podczas egzaminu przedślubnego ksiądz poprosi Was o przysięgę mówienia prawdy

oraz może zadawać pytania każdemu z Was osobno. Zgodnie z dekretem wymóg ten jest

uzasadniony ochroną przed dopuszczeniem do zawarcia nieważnego małżeństwa.
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Przysięga narzeczonych;

Dane personalne;

Przeszkody małżeńskie :

Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084),

Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085);

Przeszkody wynikające z relacji międzyosobowych (kan.1091-1094),

Przeszkody wynikające z zobowiązań natury religijnej (kan. 1087-108),

Wady aktu woli zawarcia małżeństwa:

Istotne przymioty i cele małżeństwa (kan. 1055, 1056, 1099, 1101),

Zdolność psychiczna do małżeństwa (kan. 1095),

Warunek (kan. 1102),

Przymus (kan. 1103),

Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098),

W przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo (kan. 112 § 1, n. 2, kan. 33 KKKW),

Dokumenty.

 

protokół przedmałżeński składa się z 5 części:

 
1.

2.

3.

a.

b.

c.

d.

4.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

5.

 

 

po zebraniu wszystkich odpowiedzi ksiądz sprawdzi, czy

Wasze odpowiedzi się pokrywają. Poprosi Was również o

złożenie podpisów pod protokołem.
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nauki przedmałżeńskie

 
Obecnie oferowane są różnego rodzaju kursy dla narzeczonych. Mogą one trwać 10 tygodni

(godzinne spotkania organizowane co tydzień), 4 tygodnie (4 spotkania po 2,5 godziny),

weekendowe, weekendowe z warsztatami psychologicznymi. Zazwyczaj są to wykłady

prowadzone przez małżeństwa i kapłanów. 

 

W ramach katechez przedślubnych omawiane są wymagane w ramach przygotowania do

sakramentu małżeństwa tematy: z teologii małżeństwa i rodziny, etyki życia małżeńskiego,

odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz liturgii sakramentu małżeństwa. Katechezy mają formę

wykładową. Dodatkowo mogą być prowadzone warsztaty, podczas których narzeczeni

odpowiadają na różne pytania i wykonują ćwiczenia, które mają ich przygotować do wspólnego

życia. Omawiane są wzajemne oczekiwania, odchodzenie z domu rodzinnego, poprawna

komunikacja i radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi.  

 

Spotkania w poradni rodzinnej trwają zazwyczaj 2 miesiące. Możliwe są również indywidualne

konsultacje.

 

zapowiedzi

 
Zapowiedzi ogłaszane są w parafiach Waszego aktualnego zamieszkania. Ich celem jest

powiadomienie o planowanym małżeństwie wspólnoty parafialnej, a także stworzenie

możliwości, by wierni mogli wyjawić ewentualne znane im przeszkody sprzeciwiające się

zawarciu Waszego małżeństwa.  

 

Zapowiedzi ogłasza się w formie pisemnej przez umieszczenie ich w gablocie ogłoszeń

parafialnych w ciągu ośmiu dni, tak by były tam uwidocznione przynajmniej przez dwie kolejne

niedziele, lub w niedzielę i święto obowiązujące. Do wiadomości – zarówno w formie ustnej, jak i

pisemnej – podaje się jedynie Wasze imiona i nazwiska oraz parafię zamieszkania.

 

Jeżeli mieszkacie w parafii krócej niż sześć miesięcy, zapowiedzi należy wygłosić także w

poprzednim miejscu (lub miejscach) Waszego stałego zamieszkania po osiągnięciu przez Was

pełnoletniości.
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podpisanie dokumentów po zawarciu ślubu

 
Przy zawarciu małżeństwa proboszcz lub inny duchowny w jego zastępstwie powinien

dopilnować, aby wszystkie wymagane dokumenty zostały podpisane. Podpisy w protokole

przedślubnym składają asystujący i świadkowie, natomiast na „Zaświadczeniu”, które będzie

przekazane do USC, asystujący, Państwo Młodzi i świadkowie. Wy i świadkowie powinniście

podpisać dokumenty przed rozpoczęciem ceremonii, natomiast ksiądz lub diakon asystujący po

zakończeniu ceremonii. Nie zapomnijcie o dowodach osobistych i obowiązkowej spowiedzi.

 

UWAGA!    W ciągu 5 dni od zawarcia związku małżeńskiego ksiądz powinien powiadomić o tym

fakcie USC. Już po 2 tygodniach będziecie mogli odebrać w urzędzie skrócone odpisy aktu ślubu.
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Data i godzina ślubu.

Dekoracja kościoła:  

Kto dekoruje kościół: zakonnice/panie sprzątające/czy można zamówić firmę

dekoratorską,

Jakie elementy wyposażenia zapewnia kościół: dywan, klęczniki, ozdobne krzesła,

Ile Par Młodych tego samego dnia będzie zawierać małżeństwo – czy jest możliwe wspólne

dekorowanie kościoła,

Jeśli inne Pary Młode nie zgodzą się na wspólne dekoracje, ile czasu macie między ślubami

na przygotowanie dekoracji;

Dekorujemy: ołtarz, miejsce Pary Młodej, nawę główną, wejście do kościoła.

Oprawa muzyczna:

Organista,

Kwartet smyczkowy,

Solista,

Chór,

Inne zespoły/instrumenty muzyczne.

Wybór czytań i osób, które będą zaangażowane w czytanie Pisma Świętego i modlitwy

wiernych.

Orszak ślubny.

Miejsce na składanie życzeń po ceremonii zaślubin.

na co zwrócić uwagę organizując ślub w kościele?

 

 

 

 

zawsze ustalajcie wszystkie szczegóły z księdzem i ze

wszystkimi osobami, które będą zaangażowane w oprawę

muzyczną Waszej uroczystości.
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po 2 tygodniach możecie odebrać w
usc skrócone odpisy aktu ślubu.



ślub ekumeniczny
lub jednostronny

ślub ekumeniczny lub jednostronny
 
Małżeństwa mieszane, czyli małżeństwa zawierane przez katolików z ochrzczonymi

niekatolikami, są zabronione bez wyraźnego zezwolenia ordynariusza miejsca. Proboszcz (lub w

jego zastępstwie wikariusz parafialny) powinien zwrócić się do właściwej kurii diecezjalnej o

stosowne dyspensy i zezwolenia. 

 
UWAGA!   Pamiętajcie, że trzeba to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem – nie później niż dwa

miesiące przed zamierzonym zawarciem małżeństwa. 

 
Kościół udziela zezwolenia na zawarcie tego rodzaju małżeństwa, jeśli istnieje słuszna przyczyna

oraz wykluczone zostaje realne niebezpieczeństwo utraty wiary katolickiej przez katolickiego

małżonka, a także zagwarantowane są jego prawa w odniesieniu do praktykowania wiary i

wychowania potomstwa. Zezwolenie ordynariusza miejsca na asystowanie przy zawieraniu

małżeństwa należy uzyskać również przy małżeństwach zawieranych przez katolików, którzy

odstąpili od Kościoła, ochrzczonych katolików deklarujących się jako niewierzący oraz tych

katolików, którzy uporczywie nie praktykują wiary. Zgodnie z Dekretem ogólnego Konferencji

Episkopatu Polski w sprawach dotyczących zawarcia małżeństwa wszystkie wyżej wymienione

osoby są traktowane jako niekatolicy.

 
Przed zawarciem małżeństwa mieszanego proboszcz katolicki powinien poinformować

narzeczonych o konieczności spotkania z szafarzem strony niekatolickiej, tak by można było

zweryfikować także zdolność prawną narzeczonej/narzeczonego niekatolickiego w świetle jego

własnego systemu prawa małżeńskiego, a gdyby była potrzebna jakaś dyspensa lub zezwolenie,

aby mogły mu zostać udzielone zgodnie z wymaganiami prawnymi wspólnoty, której jest

członkiem.
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dokumenty

 
Strona katolicka powinna oświadczyć na piśmie, iż jest gotowa odsunąć od siebie

niebezpieczeństwo odejścia od wiary, jak również złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni

wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele

katolickim. W przypadku, gdy narzeczona lub narzeczony jest niepełnoletni, ksiądz może

zrezygnować z odbierania przyrzeczenia.

 
Druga strona powinna być powiadomiona w odpowiednim czasie o składanych przyrzeczeniach

strony katolickiej, tak aby rzeczywiście była świadoma treści przyrzeczenia i obowiązku strony

katolickiej. Jeśli natomiast drugą stroną jest osoba, która świadomie i dobrowolnie dokonała

formalnego lub faktycznego odstępstwa od wiary katolickiej, powinna złożyć, w obecności

świadków, przyrzeczenie na piśmie, że nie będzie przeszkadzała stronie katolickiej w zachowaniu

wiary i wykonywaniu praktyk religijnych, a także w tym, by wszystkie dzieci zostały ochrzczone i

wychowane w Kościele katolickim.

 
Obydwie strony, katolicka i niekatolicka, podpisują oświadczenia i przyrzeczenia w trzech

egzemplarzach. Jeden egzemplarz tych zobowiązań duszpasterz załącza do protokołu

przedślubnego, drugi wysyła do kurii diecezjalnej wraz z prośbą o zezwolenie lub dyspensę,

trzeci przekazuje stronie katolickiej. Do kurii należy wysłać także cały sporządzony protokół

rozmów kanoniczno-duszpasterskich, ze wszystkimi załącznikami (także „Zaświadczeniem” z

USC). Po odpowiedniej weryfikacji dokumentów protokół należy odesłać z powrotem do parafii,

wraz z udzielonym zezwoleniem lub dyspensą, ewentualnie uzasadnioną odmową.
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ceremonia zaślubin

 
Po uzyskaniu odpowiednich dyspens i zezwoleń, małżeństwo mieszane powinno zostać zawarte

według odpowiednio dobranej formy wskazanej w „Obrzędach zawierania małżeństwa”.

Małżeństwo mieszane, sprawowane zgodnie z formą katolicką, odbywa się na ogół poza liturgią

eucharystyczną. Jeżeli jednak przemawiają za tym okoliczności i na prośbę strony katolickiej

ordynariusz miejsca udzieli zezwolenia, można odprawić obrzęd zawarcia małżeństwa w czasie

Mszy świętej. Jeśli druga strona jest wyznania prawosławnego, ślub może się odbyć podczas Mszy

świętej i oboje narzeczeni, o ile są w stanie łaski uświęcającej, mogą przystąpić do Komunii

Świętej bez specjalnego pozwolenia ordynariusza miejsca.  Gdy chodzi o dopuszczenie

pozostałych ochrzczonych niekatolików do Komunii eucharystycznej, należy zachować przepisy

wydane dla różnych wypadków (kan. 844). 

 
Jeżeli małżeństwo zawiera strona katolicka z katechumenem lub ze stroną niechrześcijańską,

należy zastosować obrzęd przewidziany na tę okoliczność w rytuale, uwzględniając zmiany tam

przewidziane. W tym przypadku nie dopuszcza się zawierania małżeństwa podczas Mszy świętej,

a ordynariusz miejsca nie jest uprawniony do wyrażenia na to zgody. Możecie również poprosić,

aby kapłan katolicki zaprosił szafarza z Kościoła lub Wspólnoty eklezjalnej strony niekatolickiej

do udziału w celebrowaniu małżeństwa (odczytania Pisma św., do wypowiedzenia kilku słów i

modlitwy Błogosławieństwa). Nie może on jednak występować jako świadek urzędowy, wobec

którego będziecie wyrażać zgodę małżeńską – ani obok, ani zamiast katolickiego kapłana lub

diakona. 

 
Z ważnych powodów ordynariusz miejsca strony katolickiej może, po zasięgnięciu opinii

ordynariusza miejsca, w którym małżeństwo będzie zawierane, dyspensować stronę katolicką od

zachowania formy kanonicznej małżeństwa. Po udzieleniu dyspensy powinniście zawrzeć

małżeństwo zachowując – do ważności małżeństwa – jakąś publiczną formę jego zawarcia. Na

pierwszym miejscu należy postawić zawarcie związku małżeńskiego we wspólnocie Kościoła lub

Wspólnoty eklezjalnej strony niekatolickiej, jeśli zawarcie małżeństwa dokonuje się tam w formie

publicznej i jest to rzeczywiście forma zawarcia małżeństwa z wyrażeniem zgody małżeńskiej, a

nie inna ceremonia. 
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W wyjątkowych i uzasadnionych poważną koniecznością przypadkach ordynariusz miejsca

udzielający dyspensy może zgodzić się na zawarcie przez Was małżeństwa w formie cywilnej. 

 
UWAGA!   Nie jest dozwolone sprawowanie dwóch odrębnych obrzędów religijnych zawarcia

małżeństwa.

 
Strona katolicka jest natomiast zobowiązana, aby o zawarciu małżeństwa po udzieleniu dyspensy

od formy kanonicznej powiadomiła proboszcza, który przeprowadził rozmowy kanoniczno-

duszpasterskie przed zawarciem małżeństwa. Małżeństwo musi zostać wpisane do księgi

małżeństw oraz zostać odnotowane w księdze ochrzczonych strony katolickiej. Akt małżeństwa w

takim przypadku sporządzany jest na podstawie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego

zawarcie małżeństwa i podpisują go przynajmniej małżonek katolicki i proboszcz.
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ślub kościelny
w plenerze

ślub kościelny w plenerze
 
Zgodnie z Dekretem ogólnym Konferencji Episkopatu Polski zezwolenia na celebrację ślubu

kościelnego poza miejscem świętym może udzielić ordynariusz miejsca (kan. 1118 § 2), a gdyby

łączyła się ona ze sprawowaniem Eucharystii, biskup diecezjalny (zob. Instr. Redemptionis

Sacramentum, 108). Co prawda zalecane jest, aby małżeństwo sakramentalne zawierane było w

miejscu świętym, a więc w kościele lub kaplicy (kan. 1118 § 1), natomiast możecie starać się o

zezwolenie na ślub w plenerze. Zadbajcie o to już na samym początku przygotowań – na zgodę

możecie czekać nawet do 12 miesięcy. Bardzo ważne jest dobre uargumentowanie Waszej prośby.

W cytowanym Dekrecie można przeczytać, że „nie powinno się zezwalać na zawieranie

małżeństwa poza miejscem świętym bez poważnej przyczyny, której nie mogą stanowić racje

natury komercyjnej czy wynikające z ekstrawagancji, próżności lub naśladowania zwyczajów

obcych tradycji katolickiej.”

 

 

 

pozostałe formalności związane z zawarciem małżeństwa

pozostają takie same, jak w przypadku ślubu kościelnego lub

konkordatowego celebrowanego w miejscu świętym.
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rezerwując datę i godzinę ślubu poproście urzędnika o
pisemne potwierdzenie.

pamiętajcie, że obowiązuje rejonizacja urzędników – to
oznacza, że od wyboru miejsca na waszą uroczystość
zależy, w jakim Urzędzie Stanu Cywilnego będziecie
załatwiać formalności.

zazwyczaj ślub cywilny trwa około 15 minut. Jeśli chcecie
go wydłużyć – koniecznie ustalcie wszystkie szczegóły z
urzędnikiem.

na ślub w plenerze warto wybrać ładny ogród niedaleko
obiektu, w którym możecie zorganizować ślub w
przypadku brzydkiej pogody.

organizując ślub w plenerze zapewnijcie gościom
parasolki – nie tylko w przypadku deszczu, ale również
wysokich upałów.

jeśli jesteście różnego wyznania religijnego, nie spełniacie
wszystkich warunków wymaganych do zawarcia ślubu
kościelnego lub cywilnego, warto rozważyć zawarcie
ślubu symbolicznego. 

śluby symboliczne są również ogromnym ułatwieniem dla
par międzynarodowych.

 

 

 

 

 

 

 

wskazówki eksperta
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checklista
krok 1

rezerwacja terminu ślubu w USC lub kościele
 
dokumenty do zawarcia ślubu cywilnego
 
dokumenty do zawarcia ślubu kościelnego
 
wymagane dyspensy od przeszkody zawarcia ślubu kościelnego
 
zgoda na ślub w plenerze
 
zgoda na ślub kościelny poza parafią
 
zgoda na ślub kościelny z niekatolikiem
 
opłaty
 
Egzamin przedmałżeński
 
nauki przedmałżeńskie
 
zapowiedzi
 
wybór nazwiska
 
omówienie możliwości dekoracji miejsca zaślubin
 
zamówienie usługi tłumacza lub biegłego na ślubie
 
spowiedź przedślubna
 
 
 
 
 



wasze notatki
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podobał WAM się ten fragment e-booka? 
to tylko 1 krok, a wszystkich kroków jest aż 30!

kupcie całość LINK

lub pakiet ze ślubnym organizerem LINK

zapraszam WAS również na mój fanpage, na którym
organizuję webinary i konsultacje online. 

macie pytania? piszcie śmiało! odpowiem na nie wszystkie.

czekam na WAS - razem zrealizujemy WASZE marzenia!

https://justinlove.pl/produkt/e-book-sekrety-wedding-plannera-jak-zorganizowac-slub-i-wesele-krok-po-kroku/
https://justinlove.pl/produkt/pakiet-e-book-slubny-organizer/
https://www.facebook.com/justinloveweddings/
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