OSLO KATOLSKE BISPEDØMME
Dioecesis Osloënsis

KATOLSK E K T EV IG SEL

Tøm skjema

Dersom brudefolkene selv fyller ut blanketten, nøyer de seg med utfylling av de hvite felt.

Ekteskap mellom
Brud

Brudgom

Navn

Navn

Katolikk:
 Ja
Katolsk konfirmert:
 Ja
Orientalsk:
 Ja
Gift en eller flere ganger tidligere		
(med annen person):1  Ja
Bopel i vigselssognet:  Ja

 Nei
 Nei
 Nei

Katolikk:
 Ja
 Nei
Katolsk konfirmert:
 Ja
 Nei
Orientalsk:
 Ja
 Nei
Gift en eller flere ganger tidligere
(med annen person):1  Ja
 Nei
Bopel i vigselssognet:  Ja
 Nei

 Nei
 Nei

Planlagt ektevigsel
Dato

Klokkeslett

Menighet

Bispedømme

Kirke (vigselsplass)

Menighetens adresse
Postnummer

Poststed

Land

Type ekteskap
 Mellom to katolikker
 Mellom katolikk og døpt ikke-katolikk
 Annet

Vedlegg nr.

Vigselsform
 Kirkelig vigsel med borgerlig virkning
 Kirkelig inngåelse av borgerlig inngått ekteskap
Med brudemesse:  Ja  Nei
 Annet
Vigselsplass
Utensogns for begge parter:  Ja  Nei
 Katolsk kirke/kapell
 Ikke-katolsk gudshus
 Annet høvelig sted

Menighetsansvar for utfylling av blanketten:
Sogn (menighet)

Adresse (eller postboks)

Postnummer og poststed

1

Her skal det avkrysses for «Ja» uansett hvordan ekteskapene måtte være inngått (katolsk, protestantisk, borgerlig, privat)
og uansett hvordan de ble avsluttet (død, skilsmisse, nullitetserklæring).
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Bruden
OrgSys ID

Fødselsnummer

Fødested

Etternavn

Fornavn

Adresse

Postnummer

Tlf.nr.

Poststed

E-post

Kirketilhørighet (orientalsk, ortodoks)

Persondokumentasjon
– Dåpsattest
– Statlig sivilstandsdokumentasjon

Vedlegg nr.

Tidligere ekteskap
– Oppløst ved dokumentert død:
– Løst på annen måte:

Antall

Vitne I (eventuelt brudens forlover)
Etternavn
Adresse

Fornavn

Fødselsdato
Postnummer

Poststed

Ekteskapskurs
Ekteskapskurs, sted og tid:

Formell brudeeksamen
(examen sponsorum)
(Jf. CIC, kann. 1067 og 1125)

Ved alle ekteskap
Jf. eventuelt vedlagte dokumentasjon
.
Her gjennomgås Den katolske kirkes lære om ekteskapet.

Vedlegg nr.

Det avkrysses for at brud og brudgom samtykker til påstandene.
Det finnes ingen hindringer til dette ekteskapet.
Jeg inngår ekteskapet av fri vilje og uten betingelser.
Jeg forstår og tror på ekteskapets uoppløselighet.
Jeg forstår og tror på ekteskapets enhet.
Jeg forstår og tror på ekteskapets
to hovedformål: i) personfellesskap, og ii) barn.

 Brud
 Brud
 Brud
 Brud

 Brudgom
 Brudgom
 Brudgom
 Brudgom

 Brud

 Brudgom
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Brudgommen
OrgSys ID

Fødselsnummer

Fødested

Etternavn

Fornavn

Adresse
Tlf.nr.

Postnummer

Poststed

E-post

Kirketilhørighet (orientalsk, ortodoks)

Persondokumentasjon
– Dåpsattest
– Statlig sivilstandsdokumentasjon

Vedlegg nr.

Tidligere ekteskap
– Oppløst ved dokumentert død:
– Løst på annen måte:

Antall

Vitne II (eventuelt brudgommens forlover)
Etternavn
Adresse

Fornavn

Fødselsdato
Postnummer

Poststed

Ved blandet ekteskap
 Den katolske part har lovet å forbli trofast mot sin katolske tro og at hun/han vil gjøre sitt
for at eventuelle barn i dette ekteskap skal bli døpt og oppdratt i den katolske tro.
 Den ikke-katolske part er blitt gjort kjent med dette løfte.
Jeg stadfester at svarene er gitt som anført ovenfor.

(Underskrift prest/diakon)

Tillatelse til utensogns ektevigsel
Jeg gir herved tillatelse til ektevigsel utenfor bopelssogn

(Underskrift, sogneprest, bopelssogn)

Ved katolsk ektevigsel utenom bostedssognet sender
sognepresten i bopelssognet enten denne blankett underskrevet
til vigsselssognet eller eget dokument med tillatelse.

Vedlegg nr.
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Andre forhold

Vedlegg nr.

Tillatelse til blandet ekteskap, nedenfor eller på eget vedlegg.

(Underskrift)

Tillatelse til messe ved blandet ekteskap, nedenfor eller på eget vedlegg.

(Underskrift, vigselsstedets sogneprest)

Tillatelse til bruk av ikke-katolsk gudshus, nedenfor eller på eget vedlegg.

(Underskrift, vigselsstedets sogneprest)

Andre tillatelser, dispensasjoner
og andre tiltak:

Antall

Kirkelig prøving og vigselsfullmakt
 Jeg bekrefter at ekteskaspsvilkårene er prøvd og funnet i orden.
 Jeg gir kirkelig vigselsfullmakt til:

(Underskrift, vigselsstedets sogneprest)

Gjennomført ektevigsel
Jeg bekrefter at vigselen er gjennomført som planlagt med meg som «assisterende»
(forrettende prest/diakon).
(Underskrift, den assisterende, dvs. forrettende prest/diakon)

Huskeliste
 Avtale om bruk av kirke (sted, tid)
 Avtale med prest/diakon
 Avtale med organist
 Avtale om pynting
 Prest/diakon har kirkelig vigselsmyndighet
 Prest/diakon har statlig vigselsmyndighet
 Alle nødvendige statlige dokumenter mottatt

 Alle kirkelige dokumenter mottatt
 Vigsel meldt Skatteetaten
 Vigsel ført inn i kirkebok
 Vigsel ført inn i OrgSys
 Vigsel meldt katolske dåpsmenigheter
 Økonomi i orden
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