Zapoznaj się z poniższymi informacjami.
To ważne jeśli mieszkasz w UK.
Informator małżeński przygotowany przez Biuro Małżeńskie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

Poniższe wyjaśnienia dotyczą Polaków należących do parafii będących w strukturach
Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, którzy pragną zawrzeć sakramentalny
związek małżeński i mieszkają w Anglii dłużej niż 6 miesięcy.
•
•
•

Polacy przebywający w Anglii krócej niż 6 miesięcy załatwiają wszelkie formalności w Polsce.
Polacy uczęszczający do angielskich kościołów katolickich muszą skontaktować się ze swoim
proboszczem, który wyjaśni im procedury obowiązujące w tym kraju.
Narzeczeni, którzy mieszkają w Anglii ponad 6 miesięcy i należą do parafii Polskiej Misji Katolickiej
oraz pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni skontaktować się ze swoim
duszpasterzem 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

W poniższych przypadkach prosimy o pilny kontakt z biurem małżeńskim Polskiej Misji
Katolickiej (nie ustalaj daty ślubu)
•

•

•
•
•

- osoby, które uprzednio zawarły jakikolwiek związek małżeński rozwiązany prawomocnym
wyrokiem rozwodowym; dotyczy to także tych narzeczonych, którzy już zawarli ze sobą kolejny
związek cywilny
- niekatolików, którzy w przeszłości zawarli jakikolwiek ślub i został on cywilnie rozwiązany,
albowiem potrzebne będzie orzeczenie stanu wolnego do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez
katolicki Trybunał Diecezjalny, a proces ten może trwać do 18 miesięcy.
- katolików, którym stwierdzono nieważność zawartego wcześniej sakramentu małżeństwa
- katolików, którzy zawarli w przeszłości związek cywilny zakończony rozwodem
Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych można spisać dopiero po uzyskaniu
potwierdzenia stanu wolnego przez Wikariusza Delegata dla Polaków.

Polska
Misja
Katolicka
Biuro
Małżeńskie:
tel: 020 7226 3439 w godzinach od 9.00 do 17.30 od poniedziałku do piątku lub emailowy:
marriage@pcmew.org.
W koresponencji emailowej prosimy o podanie numeru telefonu i daty planowanego ślubu.

DOKUMENTY

Na spotkanie z duszpasterzem trzeba skompletować i zabrać następujące dokumenty:
- dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty
- dokładny adres parafii ślubu z kodem pocztowym i nazwą diecezji do której ta parafia należy; jeśli kościół
ślubu nie jest kościołem parafialnym trzeba podać dane kościoła i parafii ślubu
- świadectwo chrztu katolików musi być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą planowanego
ślubu.
Odbierając świadectwo chrztu w kancelarii parafialnej trzeba sprawdzić, czy jest adnotacja o bierzmowaniu
i o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, a dane osobowe są zgodne z danymi paszporcie. W przypadku
różnicy imion lub nazwisk konieczny jest dokument potwierdzający zmianę. Jeśli na świadectwie chrztu nie
ma adnotacji o przyjętym sakramencie bierzmowania, trzeba postarać się o zaświadczenie z parafii, w której
sakrament ten był przyjęty. Świadectwo chrztu musi być podpisane przez kompetentną osobę, zawierać datę
wystawienia i wyraźną adnotację, że zostało wystawione do ślubu kościelnego.
- dla ochrzczonych niekatolików - dokument przyjęcia sakramentu chrztu, który może mieć różną formę;
data wystawienia tego dokumentu nie odgrywa roli.
- zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim, którego ukończenie jest obowiązkowe dla wszystkich
narzeczonych.
Kurs można odbyć w jakiejkolwiek parafii w Polsce lub w Anglii, zarówno w parafiach polskich, jak i tych
prowadzonych przez diecezje angielskie (zalecane w wypadkach, gdy jedna ze stron nie zna języka polskiego).
O terminy kursu należy pytać księdza proboszcza parafii do której się należy. Ponadto, dane o kursach
przedmałżeńskich można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii,
a w przypadku diecezji angielskich kontaktując się z odpowiednimi kuriami diecezjalnymi.
- Statutory Declaration of Freedom - SDF (formularz do pobrania w parafii lub tutaj).
SDF jest formą przysięgi, którą trzeba złożyć przed Commissioner for Oath lub prawnikiem (solicitor). Jeśli
narzeczony/a jest kawalerem/panną, nie wpisuje się planowanego małżeństwa. W innych przypadkach
wpisuje się informacje o wcześniej zawartych i rozwiązanych związkach cywilnych, a także o trwającym
związku cywilnym. SDF jest w Wielkiej Brytanii dokumentem legalnym i podanie nieprawdziwych
informacji traktowane jest jako przestępstwo. By podpisać SDF trzeba okazać się paszportem lub innym
dokumentem tożsamości, a koszt usługi nie powinien przekroczyć £10.00. Oprócz podpisu prawnika, SDF
musi zawierać datę i pieczątkę praktyki lub dopiętą wizytówkę prawnika.
- w przypadkach gdy narzeczony/narzeczona jest wdowcem/wdową w dokumentacji trzeba dołączyć kopię
aktu zgonu.
- zupełny odpis aktu zawarcia związku cywilnego - w przypadku gdy narzeczeni zawarli ślub cywilny ze
sobą, a teraz chcą go uważnić sakramentalnie.

UWAGA:
•

•

•

•

Prawo polskie nie uznaje małżeństw zawartych przez obywateli polskich za granicą. Jeśli narzeczeni
zawarli związek poza Polską i planują ślub kościelny, muszą rozpocząć procedurę rejestracji swojego
związku cwilnego w polskim USC przed ślubem kościelnym.
Prawo angielskie umożliwia wszystkim obywatelom zawarcie małżeństwa konkordatowego
w świątyni, w której narzeczeni praktykują. Dlatego biskupi katoliccy w Anglii i Walii podchodzą
z wielką nieufnością do narzeczonych, którzy zawierają ślub cywilny w Register Office i wymagają,
aby pomiędzy ślubem cywilnym i kościelnym upłynęło 6 miesięcy. Wymóg ten nie obowiązuje
w żadnym innym kraju.
W przypadku gdy narzeczeni zawierają związek cywilny w Anglii, a ślub kościelny planują zawrzeć
w Polsce, Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych należy spisać dopiero po zawartym związku
cywilnym, dołączając zupełny odpis zawarcia tego związku do dokumentacji przesyłanej do biura
małżeńskiego Polskiej Misji Katolickiej. Dlatego data ślubu kościelnego musi być zaplanowana co
najmniej 6 tygodni po zawarciu związku cywilnego.
Zdarza się, że narzeczeni podejmują decyzję zawarcia związku małżeńskiego poza Polską, w krajach
tak odległych jak Australia, Nowa Zelandia czy Kuba, często nakłanianych do tego przez biura
turystyczne. Poza przypadkami gdy jedna ze stron pochodzi z kraju ślubu i Polakami uważniającymi
swój kontrakt cywilny w polskim kościele w Rzymie, miejscowe kurie niechętnie dają pozwolenie na
ślub. Narzeczeni muszą się liczyć z możliwością odmowy. Dokumentacja przedślubna w tych
wypadkach musi być przygotowana w języku angielskim i zawierać list narzeczonych, skierowany do
biskupa diecezji ślubu i wyjaśniający przyczyny wyboru miejsca. W pełni przygotowana
dokumentacja wysyłana jest tylko do kurii miejsca ślubu; nigdy do biura turystycznego, które zajmuje
się organizacją wesela.

Narzeczeni są odpowiedzialni za załatwienie strony cywilnej małżeństwa w danym kraju.

