Sprawy potrzebne do zorganizowania ślubu w Kościele Katolickim - ślub w Anglii
•

Pozwolenie od Proboszcza parafii zamieszkania panny młodej (gdy dokumentacja/ślub odbywa się na terenie
innej parafii)

•

Wypełniony Protokół z Rozmów Kanoniczno-Duszpasterskich z Narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa,
tzw. Protokół Przedmałżeński

•

Aktualna Metryka Chrztu (dla strony katolickiej); aktualna = nie starsza niż 6 miesięcy licząc wstecz od
daty ślubu

•

Wypełniony wniosek o Pozwolenie / Dyspensy / Konwalidacja lub o Dyspensę od Formy Kanonicznej
(jeśli takie dokumenty są wymagane to najlepiej nie ustalać ostatecznie daty ślubu)

•

Ustawowe Deklaracja o Stanie Wolnym (zarówno dla panny młodej i pana młodego). Poświadczona przez
Radcę Prawnego - Solicitor

•

Licencja Małżeńska z Register Oﬃce (ważna przez okres sześciu miesięcy od daty wystawienia).

•

Uczestnictwo w Kursie Przedmałżeńskim (uwaga: Kurs Przedmałżeński zorganizować jak najszybciej)

•

Płatność za sporządzenie dokumentacji:
- £ 50.00 - płatność na rzecz paraﬁi p.w. św Ignacego
- £ 30.00 - płatność na rzecz Powiernika Rzymsko-Katolickiej Diecezji Westminster (WRCDT)

Sprawy potrzebne do zorganizowania ślubu w Kościele Katolickim - ślub w Polsce
•

Pozwolenie od Proboszcza parafii zamieszkania panny młodej lub pana młodego (gdy dokumentacja/ślub
odbywa się na terenie innej parafii niż parafia zamieszkania narzeczonych)

•

Wypełniony Protokół z Rozmów Kanoniczno-Duszpasterskich z Narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa,
tzw. Protokół Przedmałżeński

•

Aktualna Metryka Chrztu (dla strony katolickiej); aktualna czyli nie starsza niż 6 miesięcy licząc wstecz od
daty ślubu

•

Wypełniony wniosek o Pozwolenie / Dyspensy / Konwalidacja lub o Dyspensę od Formy Kanonicznej
(jeśli takie dokumenty są wymagane to najlepiej nie ustalać ostatecznie daty weselna)

•

Ustawowe Deklaracja o Stanie Wolnym (zarówno dla panny młodej i pana młodego). Poświadczona przez
Radcę Prawnego - Solicitor

•

Licencja Małżeńska z Register Oﬃce (ważna przez okres sześciu miesięcy od daty wystawienia).

•

Uczestnictwo w Kursie Przedmałżeńskim (uwaga: Kurs Przedmałżeński zorganizować jak najszybciej)

•

Płatność za sporządzenie dokumentacji:
- według stawek obowiązujących w danej paraﬁi / diecezji

