Lista kontrolna katolickiego przygotowania do małżeństwa
Najważniejsze punkty do odhaczenia 



Istnieje kompetencja do załatwiania spraw formalnych



Personalia narzeczonych zostały kompletnie spisane (Str. 1 u góry
oraz część A)



Chrzest / chrzty są udokumentowane świadectwem albo przysięgą
(Numer 3 b)



Stan wolny jest w obu przypadkach potwierdzony przez dokumenty,
przysięgę lub osobistą znajomość (Numer 7)



Brak przeszkód, zakazów zawarcia małżeństwa i wola zawarcia
małżeństwa (Numer 11, 13, 14-17) zostały sprawdzone
 Pytania 11 i 13: bez adnotacji (inaczej wniosek o dyspensę);
Pytania 14-17: wszystkie potwierdzone



Obydwa pytania do katolickiej strony w przypadku małżeństwa z
różnicą wyznania albo religii, czy też zawieranego z partnerem,
który odstąpił od wiary katolickiej są potwierdzone (Numer 18)



Dyspensy od zapowiedzi i / albo zgody na małżeństwo z różnicą
wyznania można tylko wtedy udzielić – numery 24 a i b – jeżeli
Protokół Przedślubny z innego powodu nie musi być przedłożony w
Kurii Biskupiej (inaczej wnioskować przy numerze 23 a i e)



Poproszono o wszystkie konieczne dyspensy / zgody / Nihil obstat
(część C)



We wniosku o dyspensę / y podano godziwy powód (Numery 23 b,
d, f)



W prośbie o dyspensę od kanonicznej formy zawarcia małżeństwa
podano miejscowość w której małżeństwo ma być zawarte (w
danym przypadku z kodem pocztowym) (Numer 23 f)



Istnieje prawo do ważnego asystowania przy zawarciu małżeństwa
na mocy urzędu lub delegacji (Numer 27)



Licencja jest udzielona (Numer 28)



Przy przewidzianym ślubie za granicą: Litterae dimissoriae są
wypełnione i załączone



Wszystkie podpisy są złożone



Wszystkie dokumenty są załączone w oryginale albo jako
uwierzytelnione kopie

Zostały wszystkie punkty odhaczone? Jeżeli nie, wtedy trzeba podjąć
działania uzupełniające, albo może nawet zawarcie małżeństwa nie może
mieć miejsca!

Lista kontrolna katolickiego przygotowania do małżeństwa
Kiedy trzeba Protokół Przedślubny przedstawić w Kurii Biskupiej
Zadaj sobie przed każdym małżeństwie:

 tak

Istnieje różnica religii pomiędzy narzeczonymi?
(Numery 3 a, b, 11, 23 b)

nie 

 tak

Czy chodzi o małżeństwo z różnicą wyznania z
prawosławnym partnerem albo partnerem innego
rytu? (Numery 3 a, b, 12, 23 e, h)

nie 

 tak

Czy w małżeństwie z różnią wyznania albo religii ma
być udzielona dyspensa od obowiązującej
kanonicznej formy? (Numer 23 f)

nie 

 tak

Był któryś z partnerów (albo oboje) już kiedyś w
jednym (albo nawet w wielu) związku / ach
małżeńskim/ch? (Numery 8, 23 h)

nie 

 tak

Istnieje u jednego z partnerów (albo u obydwu) jakaś
albo jakieś przeszkody do zawarcia małżeństwa?
(Numer 11, 23 d)

nie 

 tak

Istnieje u jednego z partnerów (albo u obydwu)
zakaz / zakazy zawarcia małżeństwa? (Numer 13,
23 g)

nie 

 tak

Ślub jest przewidziany za granicą? (Numery 23 h,
28)

nie 

 tak

Czy zachodzi potrzeba, aby z jakiegoś innego
powodu postarać się o Nihil obstat? (Numer 23 h)

nie 

 tak

Czy ślub ma mieć miejsce poza świątynią (na
wolnym powietrzu i podobnie)? (can. 1118 § 2 CIC)

nie 

 tak

Czy istnieją inne problemy (wątpliwości co do zgody
na małżeństwo, brak potrzebnych dokumentów,
itp.)?

nie 

Jeżeli choćby tylko na jedno z
Jeżeli na wszystkie z

powyższych pytań odpowiedź
powyższych pytań odpowiedź
brzmi „tak“, trzeba Protokół
brzmi „nie“ – można przeprowadzić
Przedślubny przedstawić w Kurii
ślub bez przedstawiania Protokółu
Biskupiej! Gdyby to nie nastąpiło, a
Przedślubnego w Ku!
ślub się odbył, małżeństwo może być
nieważne!
Jeżeli miały miejsce wcześniejsze
związki małżeńskie nie wolno w
żadnym przypadku dokonywać
ustaleń co do terminu ślubu!



Lista kontrolna katolickiego przygotowania do małżeństwa
Kompetencje w ramach przygotowania do małżeństwa i asystowania przy ślubie
Przygotowania do ślubu
Miejscowość
Działający z urzędu

Przeprowadzenie protokołu
przedślubnego

Miejsce zamieszkania jednego z / katolickiego partnera
dodatkowe miejsce zamieszkania jednego z / katolickiego partnera
jednomiesięczne miejsce pobytu jednego z / katolickiego partnera
Proboszcz



Ogólnie
delegowany


w porozumieniu z
proboszczem

Inna miejscowość

Inny pełnomocnik

Inny duchowny

Tylko na
polecenie
proboszcza

Tylko na polecenie
proboszcza
miejsca
zamieszkania

Jeżeli proboszcz zlecił
Podpis za numerem 22
protokołu
Podpis za numerem 23
protokołu
Podpis za numerem 28
protokołu

















Udzielenie dyspens, zgody i Nihil obstat
Miejscowość

Miejsce zamieszkania jednego z / katolickiego partnera
dodatkowe miejsce zamieszkania jednego z / katolickiego partnera
jednomiesięczne miejsce pobytu jednego z / katolickiego partnera

Inna miejscowość

Proboszcz

Ogólnie
delegowany

Inny pełnomocnik

Inny duchowny z
ogólną zgodą na
asystowanie





















przy udziale
prawosławnego partnera













jeżeli protokół z innego
powodu musi być
przedstawiony w Kurii









Udzielenie zgody na ślub z
partnerem, który wystąpił z
kościoła katolickiego









Udzielenie pozostałych
zezwoleń na ślub













Działający z urzędu
Dyspensa od zapowiedzi
jeżeli protokół nie musi
być przedstawiony w Kurii
jeżeli protokół musi być
przedstawiony w Kurii
Dyspensa od przeszkód
Dyspensa od kanonicznej
formy
Udzielenie zgody na ślub z
różnicą wyznania
jeżeli protokół nie musi
być przedstawiony w Kurii

Udzielenie zgody na ślub za
granicą

Udzielenie Nihil obstat z
różnicą rytów
Udzielenie Nihil obstat z
innych powodów













Pełnomocnictwo do ślubu
Miejscowość
Działający z urzędu

Miejsce ślubu
Proboszcz

Ogólnie delegowany

Inny duchowny









Tylko z delegacją przez
duchownego z ogólną
delegacją na miejscu
ślubu

Podpis za numerem 27
protokołu



Asystowanie przy ślubie

Zapis zawarcia małżeństwa

Miejscowość

(Dodatkowe) miejsce zamieszkania
jednego z / kat. partnera w czasie
przygotowań do zawarcia małżeństwa,
w którym zawarcie małżeństwa było
przygotowane

Działający z urzędu

Proboszcz

Ogólnie
delegowany

Inny
pełnomocnik

Proboszcz

Ogólnie
delegowany

Inny
pełnomocnik



















Miejsce ślubu

Podpis za numerem 31
protokołu
przy ślubie w kanonicznej
formie
z dyspensą od
kanonicznej formy

Protokół przedślubny pozostaje

Miejscowość

Urząd parafialny (dodatkowego)
miejsca zamieszkania jednego z / kat.
partnerów w czasie przygotowań do
zawarcia małżeństwa, w którym
zawarcie małżeństwa było
przygotowane

Urząd parafialny miejsca ślubu







Przechowywanie protokołu
przedślubnego wraz z
dokumentami
przy ślubie w kanonicznej
formie
z dyspensą od
kanonicznej formy

