Paroecia - Parafia

FORMULARZ NR 7_LAT

LICENTIA ASSISTENDI MATRIMONIO
Licencja na zawarcie małżeństwa za granicą
Hisce litteris Rev.mo Dno, Dno Parocho Ecclesiae
Niniejszym pismem proboszczowi parafii

sub titulo

in

dioecesis

in natione

pod wezwaniem

w diecezji

w miejscowości

w kraju

licentiam assistendi matrimonio infrascriptorum sponsorum concedo.
udzielam licencji na asystowanie przy zawarciu małżeństwa niżej wymienionych narzeczonych

SPONSUS

(narzeczony)

nomen (nomina) et cognomen

imię (imiona) i nazwisko narzeczonego (-ej)

habitans in

zamieszkały (a) (dokładny adres)

filius (filia) patris imię ojca
et matris imię i nazwisko panieńskie matki
natus (-a) die data urodzenia
in miejsce urodzenia
confessio/religio
wyznanie/religia

baptizatus (-a) die ochrzczony (a) dnia
in ecclesia w kościele pod wezwaniem
locus miejscowość (dokładny adres)
liber baptizatorum

księga ochrzczonych
tomus tom/ folium strona/numerus
numer aktu
Confirmatus (-a) die data
bierzmowania
in ecclesia miejsce bierzmowania

Matrimonium civile
(si contractum fuit) – locus, dies

Małżeństwo cywilne (jeśli zostało zawarte) –
miejsce, data zawarcia

SPONSA

(narzeczona)

Simul testor

Niniejszym zaświadczam, że

1.

nupturientes omnia documenta necesaria exhibuisse;

2.

institutiones et adhortationes circa matrimonii sanctitatem et coniugum officia esse factas;

3.

in examine invenisse eos esse liberos ab impedimentis et aptos ad contrahendum matrimonium.

nupturienci przedstawili wszystkie konieczne dokumenty;

zostały przeprowadzone nauki o świętości małżeństwa i obowiązkach małżeńskich;

po przeprowadzeniu badania kanonicznego uznałem ich za wolnych od przeszkód i zdatnych do zawarcia małżeństwa.

Locus, die ..............................................................................
miejsce, data

..................................................................................................

L.S.

parochus/vicarius paroecialis
podpis proboszcza lub wikariusza

Visis documentis, huic Curiae exhibitis, testamur:

Po sprawdzeniu dokumentów przedłożonych w tutejszej kurii stwierdzamy, że:

1.

nullum eorum matrimonio obstare impedimentum canonicum,

2.

dispensationem ab / licentiam ad..................................................................................................................................................

ich małżeństwu nie sprzeciwia się żadna przeszkoda kanoniczna, lub,

dyspensa od / zezwolenie na

concessam esse in........................................................,
została/o udzielona/e w

die..................................................,
dnia

numerus actorum...................
numer akt

Locus, die ..............................................................................
miejsce, data

L.S.

…………………………………………………………..
ordinarius loci / cancellarius / notarius
podpis ordynariusza miejsca / kanclerza / notariusza

Matrimonio celebrato Curia nostra et paroeciae baptismi sponsorum quam primum informetur, ut in regestis
adnotetur (vid. can. 1122 § 2).

O zawartym małżeństwie należy bez zwłoki powiadomić tutejszą kurię oraz parafie chrztu małżonków, celem odnotowania w księgach (kan.
1122 § 2).

