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Dokumenty i dane potrzebne do zawarcia 

Sakramentu Małżeństwa: 
(Spisanie protokołu - optymalny czas: 3 mies. przed 
ślubem!) 

1. Dowód osobisty 
2. Aktualna Metryka Chrztu – nie starsza niż 6 miesięcy 
3. Świadectwo Bierzmowania – jeśli nie ma adnotacji już 

w Metryce Chrztu 
4. Ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej 
5. Kurs - Katechezy przedmałżeńskie 
6. Zaświadczenie z poradni małżeńsko-rodzinnej 
7. Zaświadczenie z USC (w 3 egzemplarzach) – traci 

ważność po 6 miesiącach od daty wydania! 
8. W sytuacjach szczególnych – akt zgonu pierwszego 

małżonka, akt zawarcia lub rozwodu związku 
cywilnego, wyrok nieważności poprzedniego związku 

 
O WSZELKICH ZMIANACH (TERMIN, 
ODWOŁANIE) NALEŻY BEZZWŁOCZNIE 
POWIADOMIĆ KANCELARIĘ PARAFIALNĄ! 
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