
Anmälan om vigselSTOCKHOLMS KATOLSKA STIFT

DIOECESIS HOLMIENSIS (DH410 - okt 08)

Församling
Vigselförsamling

I vilken katolsk församling är bruden skriven? I vilken katolsk församling är brudgummen skriven?

Brudpar
Brudens för- och efternamn

Brudgummens för- och efternamn

Framtida släktnamn: maka Framtida släktnamn: make

Framtida adress Postnummer och ort

Telefonnummer Mobil

E-postadress 1 E-postadress 2

Hindersprövning
Sista giltighetsdagHindersprövningsintyg utfärdat av Utfärdat (datum)

Vigseldatum
Datum för vigselsamtal

Lysning, ort och datum (fakultativ)

Datum för kyrklig vigsel Vigseln äger rum i

Ordets gudstjänst/mässa/särskilda önskningar

Anteckningar
Vigselförrättarens anteckningar
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Convalidatio

Ja Nej

År Nr

(Nummer i vigselboken)



A PERSONALIA  ― BRUDENS SVAR  

Bruden
Efternamn Samtliga förnamn

Tilltalsnamn Personnummer/födelsedatum Födelseort och land

Brudens föräldrar
Faderns efternamn Faderns förnamn Faderns kyrkotillhörighet

Moderns namn vid födelsen Moderns förnamn Moderns kyrkotillhörighet

Föräldrarnas bostadsort och land

Kyrkotillhörighet
Kyrkotillhörighet Tidigare kyrkotillhörighet

DopdatumDopförsamling samt ort och land

Konfirmation (datum)Konfirmation, församling, ort och land

Adress
Nuvarande adress Postnummer och ort Telefonnummer (bostad)

MobilE-postadress Yrke/titel

Tidigare äktenskap
Tidigare äktenskap? Med vem? (För- och efternamn) Personnummer

Kyrkotillhörighet

Ja Nej

Borgerligt äktenskap (datum och ort)

Icke-katolsk vigsel (datum, ort och land) Datum för makes/makas frånfälle

Datum för borgerlig skilsmässa Nullitetsförklaring - datum Nullitetsförklaring - tribunalens namn samt ort och land

Barn
Antal barn från tidigare äktenskap/förhållanden (namn, ålder, kyrkotillhörighet)

Förpliktelser (mot barnen)

Uppfylls dessa förpliktelser?
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Brudgummen

Brudgummens föräldrar

Kyrkotillhörighet
Kyrkotillhörighet Tidigare kyrkotillhörighet

DopdatumDopförsamling samt ort och land

Konfirmation (datum)Konfirmation, församling, ort och land

Adress
Nuvarande adress Postnummer och ort Telefonnummer (bostad)

MobilE-postadress Yrke/titel

Tidigare äktenskap
Tidigare äktenskap? Med vem? (För- och efternamn) Personnummer

Kyrkotillhörighet

Ja Nej

Borgerligt äktenskap (datum och ort)

Icke-katolsk vigsel (datum, ort och land) Datum för makes/makas frånfälle

Datum för borgerlig skilsmässa Nullitetsförklaring - datum Nullitetsförklaring - tribunalens namn samt ort och land

Barn
Antal barn från tidigare äktenskap/förhållanden (namn, ålder, kyrkotillhörighet)

Förpliktelser (mot barnen)

Uppfylls dessa förpliktelser?
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A PERSONALIA  ― BRUDGUMMENS SVAR 

Efternamn Samtliga förnamn

Tilltalsnamn Personnummer/födelsedatum Födelseort och land

Faderns efternamn Faderns förnamn Faderns kyrkotillhörighet

Moderns namn vid födelsen Moderns förnamn Moderns kyrkotillhörighet

Föräldrarnas bostadsort och land



B SAMTAL OM ÄKTENSKAPETS VÄSEN OCH ÄKTENSKAPSVILJAN

       Frågor till båda parter

Föreligger något äktenskapshinder?  Vilket?

Föreligger något vigselförbud?  Vilket?

Tillhör ni olika religioner/samfund?

Bejakar ni äktenskapets enhet, oupplöslighet och föräldraskapet 
enligt Guds vilja och Kyrkans lära?
Har ni blivit påverkade av någon genom hot, påtryckning eller 
tvång?

Känner ni till att ett giltigt äktenskap inte kan ingås om den ena 
parten på ett bedrägligt sätt vilseleder den andra genom att för-
tiga en väsentlig egenskap eller en viktig omständighet, som all-
varligt kan störa det äktenskapliga samlivet?

Vill ni ingå äktenskap under några villkor?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(Punkt

(Punkt

)

)

Bruden Brudgummen
Ja Nej Ja Nej

Ja Nej Ja Nej

Ja Nej Ja Nej

Ja Nej Ja Nej

Ja Nej Ja Nej

Ja Nej Ja Nej

Ja Nej Ja Nej

Har era föräldrar en positiv inställning till ert äktenskap?

Ovanstående uppgifter bekräftas (A och B:I)

Ort, datum Brudens namnteckning Brudgummens namnteckning

        Frågor till de(n) katolska parterna (parten)

Vill du leva som katolik i ditt äktenskap?1.

Är du medveten om att du som katolik är förpliktad att låta döpa 
dina barn i den Katolska kyrkan och att uppfostra dem enligt 
den katolska läran?

Lovar du att göra ditt bästa för att i samråd med din make/maka 
uppfylla denna förpliktelse? 

2.

3.

Bruden Brudgummen

Ja Nej Ja Nej

Ja Nej Ja Nej

Ja Nej Ja Nej

Ovanstående uppgifter bekräftas (B:II)

Ort, datum De(n) katolska parternas (partens) namnteckning
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        Själasörjarens förklaring

Jag har upplyst parterna om den nödvändiga friheten inför äktenskapets ingående. Något som skulle 
tyda på motsatsen har inte kommit till min kännedom. 

Jag har upplyst parterna om det kristna äktenskapets väsen och egenskaper: enhet, oupplöslighet, 
föräldraskapet och för döpta parter det sakramentala tecknet. Parterna har härvidlag inte yttrat eller 
antytt något förbehåll.

1.

2.

3. Någon hänvisning till speciella villkor har inte angivits.  

4. För den (de) katolska parten (parterna) har jag framhållit vikten av att man mottar försoningens sakra-
ment och kommunionen (ev. konfirmationens sakrament) i samband med vigseln. 

Ja Nej Ja Nej

I. 

II.

III. 



I det fall endast en part är katolik har den icke-katolska parten underrättats om den katolska partens 
skyldigheter och löften.

5.

Ort, datum

Själasörjarens namnteckning
Stämpel

C ANHÅLLAN OM (VIGSEL) TILLSTÅND / DISPENS / NIHIL OBSTAT

Parterna anhåller om: 

Vigseltillstånd

Tillstånd att ingå äktenskap för par med olika konfession (samtidigt ges ad cautelam dispens för äkten- 
skapshinder p.g.a. olika religioner).

Vigselförbud: vigseltillstånd enligt CIC, can. 1071 §1.

1. Bostadslösa (n. 1°)
2. Äktenskap som enligt landets lag är 

otillåtet eller inte erkänns (n. 2°)
3. Äktenskap mellan personer som har 

förpliktelser mot tidigare make/maka eller 
barn (n. 3°)

4. Äktenskap med katolik som genom en 
formell akt lämnat Kyrkan, i vilket fall det 
finns samma förbehåll som vid 
blandäktenskap (n. 4°)

5.

6.

7.

8.

Mässa: Ja Nej

Äktenskap med någon som blivit ådömd 
kyrkligt straff [censur] (n. 5°)
Äktenskap mellan minderåriga utan 
föräldrars vetskap eller vilja (n. 6°)
Äktenskap genom ställföreträdare enligt 
CIC, can. 1005 (n. 7°)
eller p.g.a. särskilt förbud

Dispens

Dispens från äktenskapshinder.

1. Minimiålder (CIC, can. 1083)
2. Impotens (Impotentia coeundi, 

CIC can. 1084)
3. Tidigare giltigt äktenskap (CIC, can. 1085)

4. Vigning (CIC, can. 1087)
5. Offentliga löften i ett kloster 

(CIC, can. 1088)
6. Kvinnorov (CIC, can. 1089)

7.

8.

9.

10.

Mord på sin äkta make/maka 
(CIC, can 1090)
Släktskap (CIC, can 1091 och can. 108)

Svågerskap (CIC, can. 1092 och can. 109)

Offentlig ärbarhet, kvasisvågerskap 
(CIC, can. 1093)

11. Lagligt släktskap p.g.a. adoption 
(CIC, can. 1094 och can. 110)

Dispens från den kanoniska formen för ingående av äktenskap, då allvarliga skäl föreligger.

Dispens för äktenskapshinder p.g.a. äktenskap med odöpt. Mässa: Ja Nej

Skäl för dispens: (Obs! gäller från den kanoniska formen och/eller för äktenskap med odöpt).
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Namnförtydligande



Vid vigsel i annat samfund
Vilket samfund?

I vilken kyrka? (Namn och ort)

Vid borgerlig vigsel
Plats för borgerlig vigsel

Nihil obstat

Nihil obstat p.g.a.

Ort, datum

Själasörjarens namnteckning
Stämpel

D (VIGSEL) TILLSTÅND / DISPENSGIVNING / NIHIL OBSTAT

I. VIGSELTILLSTÅND FÖR MIXTA RELIGIO GENOM VEDERBÖRANDE KYRKOHERDE

Jag har fastställt att förutsättningarna för det av biskopen allmänt meddelade tillståndet till ingående av 
blandäktenskap för ovannämnda brudpar är uppfyllda. 
  
 
(Obs! Gäller endast mellan en katolik och en döpt medlem i Svenska kyrkan. Kyrkoherdar får ej ge dispens om personen har utträtt ur 
Svenska kyrkan, eller om personen är medlem i ett annat samfund än Svenska kyrkan.)

Ort, datum

Kyrkoherdens namnteckning
Stämpel

II. GENOM STIFTETS BISKOP

Stockholms stifts referensnummer

I undantagsfall kan dispens ges per telefon

Dispens (dispenser) per telefon (datum)

Härmed ges den (de) dispensen (dispenserna) som parterna anhållit om.

Härmed bekräftas den (de) av oss per telefon givna dispensen (dispenserna).

Ort, datum Namnteckning Stämpel
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E PASTORSEXPEDITIONENS ANMÄRKNINGAR

I. FÖRE VIGSELN

a)

b)

c)

På vilket sätt är dopet styrkt? 
(dopintygets datum, egen 
dopbok, andra förklaringar)

På vilket sätt är status liber  
styrkt? (ogift/änka/änkling)

Parets gemensamma barn? 
(namn, födelsedatum, 
kyrkotillhörighet)

Bruden Brudgummen

Delegation (CIC, can. 1111)
För giltig vigselassistens inom denna församlings område delegerar jag härmed

Ort, datum

Namnteckning Stämpel

Vigseltillstånd (CIC, can. 1115): för vigsel utanför den egna församlingen
För giltig vigselassistens i nedanstående församling meddelar jag erforderligt vigseltillstånd.

Jag anhåller om uppgifter om den ingångna vigseln. 
  

Ort, datum

Namnteckning Stämpel
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 För vigsel i utlandet skickas vigseltillstånd och samtliga vigselhandlingar via Biskopsämbetet. Obs! Särskild blankett.



II. EFTER VIGSELN

Underskrifter mm
Var har vigseln ägt rum?

I vilken katolsk församling?

Vigselförrättarens underskrift

Namnförtydligande

Länsstyrelsens vigselfullmakt (datum)

Underskrift av första bröllopsvittnet Underskrift av andra bröllopsvittnet

Namnförtydligande Namnförtydligande

Vigseln med dispens från den katolska äktenskapsformen har ägt rum

i

i

den

den

rådhus,

kyrka,

III. SLUTGILTIG REGISTRERING

Vigseln (jämte utdelade dispenser, datum) har

i den katolske brudgummens dopförs. meddelats/antecknats

Svar från främmande dopförsamling ankom

i den katolska brudens dopförs. antecknats/meddelats  

Svar från främmande dopförsamling ankom

vid katolsk vigsel: 
införts i vigselboken på vigselorten

vid borgerlig/icke-katolsk vigsel (dispens från formplikten): 
införts i vigselboken i den katolska partens församling, 
resp. översänt vigselbevis

meddelats Biskopsämbetet

meddelats den andra partens katolska församling

i förekommande fall meddelats den icke-katolska partens församling

meddelats den katolska församlingen på den blivande bostadsorten

meddelats till resp. skattekontor

1.

2.

3a.

3b.

4.

5.

6.

7.

den   ______________________

den   ______________________

den   ______________________

den   ______________________

den   ______________________

den   ______________________

den   ______________________

den   ______________________

den   ______________________

den   ______________________

den   ______________________
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Övriga anteckningar


Anmälan om vigsel
STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT
DIOECESIS HOLMIENSIS
(DH410 - okt 08)
Församling
Vigselförsamling
I vilken katolsk församling är bruden skriven?
I vilken katolsk församling är brudgummen skriven?
Brudpar
Brudens för- och efternamn
Brudgummens för- och efternamn
Framtida släktnamn: maka
Framtida släktnamn: make
Framtida adress
Postnummer och ort
Telefonnummer
Mobil
E-postadress 1
E-postadress 2
Hindersprövning
Sista giltighetsdag
Hindersprövningsintyg utfärdat av
Utfärdat (datum)
Vigseldatum
Datum för vigselsamtal
Lysning, ort och datum (fakultativ)
Datum för kyrklig vigsel
Vigseln äger rum i
Ordets gudstjänst/mässa/särskilda önskningar
Anteckningar
Vigselförrättarens anteckningar
Sidan 1 av 8
Convalidatio
Ja
Nej
År
Här skriver man vilket nummer dopet har i dopboken. År och sedan löpnummer.
Här skriver man vilket nummer dopet har i dopboken. År och sedan löpnummer.
Nr
(Nummer i vigselboken)
A
PERSONALIA  ― BRUDENS SVAR 
 
Bruden
Efternamn
Samtliga förnamn
Tilltalsnamn
Personnummer/födelsedatum
Födelseort och land
Brudens föräldrar
Faderns efternamn
Faderns förnamn
Faderns kyrkotillhörighet
Moderns namn vid födelsen
Moderns förnamn
Moderns kyrkotillhörighet
Föräldrarnas bostadsort och land
Kyrkotillhörighet
Kyrkotillhörighet
Tidigare kyrkotillhörighet
Dopdatum
Dopförsamling samt ort och land
Konfirmation (datum)
Konfirmation, församling, ort och land
Adress
Nuvarande adress
Postnummer och ort
Telefonnummer (bostad)
Mobil
E-postadress
Yrke/titel
Tidigare äktenskap
Tidigare äktenskap?
Med vem? (För- och efternamn)
Personnummer
Kyrkotillhörighet
Ja
Nej
Borgerligt äktenskap (datum och ort)
Icke-katolsk vigsel (datum, ort och land)
Datum för makes/makas frånfälle
Datum för borgerlig skilsmässa
Nullitetsförklaring - datum
Nullitetsförklaring - tribunalens namn samt ort och land
Barn
Antal barn från tidigare äktenskap/förhållanden (namn, ålder, kyrkotillhörighet)
Förpliktelser (mot barnen)
Uppfylls dessa förpliktelser?
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Brudgummen
Brudgummens föräldrar
Kyrkotillhörighet
Kyrkotillhörighet
Tidigare kyrkotillhörighet
Dopdatum
Dopförsamling samt ort och land
Konfirmation (datum)
Konfirmation, församling, ort och land
Adress
Nuvarande adress
Postnummer och ort
Telefonnummer (bostad)
Mobil
E-postadress
Yrke/titel
Tidigare äktenskap
Tidigare äktenskap?
Med vem? (För- och efternamn)
Personnummer
Kyrkotillhörighet
Ja
Nej
Borgerligt äktenskap (datum och ort)
Icke-katolsk vigsel (datum, ort och land)
Datum för makes/makas frånfälle
Datum för borgerlig skilsmässa
Nullitetsförklaring - datum
Nullitetsförklaring - tribunalens namn samt ort och land
Barn
Antal barn från tidigare äktenskap/förhållanden (namn, ålder, kyrkotillhörighet)
Förpliktelser (mot barnen)
Uppfylls dessa förpliktelser?
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A
PERSONALIA  ― BRUDGUMMENS SVAR 
Efternamn
Samtliga förnamn
Tilltalsnamn
Personnummer/födelsedatum
Födelseort och land
Faderns efternamn
Faderns förnamn
Faderns kyrkotillhörighet
Moderns namn vid födelsen
Moderns förnamn
Moderns kyrkotillhörighet
Föräldrarnas bostadsort och land
B
SAMTAL OM ÄKTENSKAPETS VÄSEN OCH ÄKTENSKAPSVILJAN
       Frågor till båda parter
Föreligger något äktenskapshinder?  Vilket?
Föreligger något vigselförbud?  Vilket?
Tillhör ni olika religioner/samfund?
Bejakar ni äktenskapets enhet, oupplöslighet och föräldraskapet enligt Guds vilja och Kyrkans lära?
Har ni blivit påverkade av någon genom hot, påtryckning eller tvång?
Känner ni till att ett giltigt äktenskap inte kan ingås om den ena parten på ett bedrägligt sätt vilseleder den andra genom att för-tiga en väsentlig egenskap eller en viktig omständighet, som all-varligt kan störa det äktenskapliga samlivet?
Vill ni ingå äktenskap under några villkor?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(Punkt
(Punkt
)
)
Bruden
Brudgummen
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Har era föräldrar en positiv inställning till ert äktenskap?
Ovanstående uppgifter bekräftas (A och B:I)
Ort, datum
Brudens namnteckning
Brudgummens namnteckning
        Frågor till de(n) katolska parterna (parten)
Vill du leva som katolik i ditt äktenskap?
1.
Är du medveten om att du som katolik är förpliktad att låta döpa dina barn i den Katolska kyrkan och att uppfostra dem enligt den katolska läran?
Lovar du att göra ditt bästa för att i samråd med din make/maka uppfylla denna förpliktelse? 
2.
3.
Bruden
Brudgummen
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ovanstående uppgifter bekräftas (B:II)
Ort, datum
De(n) katolska parternas (partens) namnteckning
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        Själasörjarens förklaring
Jag har upplyst parterna om den nödvändiga friheten inför äktenskapets ingående. Något som skulle tyda på motsatsen har inte kommit till min kännedom. 
Jag har upplyst parterna om det kristna äktenskapets väsen och egenskaper: enhet, oupplöslighet, föräldraskapet och för döpta parter det sakramentala tecknet. Parterna har härvidlag inte yttrat eller antytt något förbehåll.
1.
2.
3.
Någon hänvisning till speciella villkor har inte angivits.  
4.
För den (de) katolska parten (parterna) har jag framhållit vikten av att man mottar försoningens sakra-ment och kommunionen (ev. konfirmationens sakrament) i samband med vigseln. 
Ja
Nej
Ja
Nej
I. 
II.
III. 
I det fall endast en part är katolik har den icke-katolska parten underrättats om den katolska partens skyldigheter och löften.
5.
Ort, datum
Själasörjarens namnteckning
Stämpel
C
ANHÅLLAN OM (VIGSEL) TILLSTÅND / DISPENS / NIHIL OBSTAT
Parterna anhåller om: 
Vigseltillstånd
Tillstånd att ingå äktenskap för par med olika konfession (samtidigt ges ad cautelam dispens för äkten- skapshinder p.g.a. olika religioner).
Vigselförbud: vigseltillstånd enligt CIC, can. 1071 §1.
1.
Bostadslösa (n. 1°)
2.
Äktenskap som enligt landets lag är otillåtet eller inte erkänns (n. 2°)
3.
Äktenskap mellan personer som har förpliktelser mot tidigare make/maka eller barn (n. 3°)
4.
Äktenskap med katolik som genom en formell akt lämnat Kyrkan, i vilket fall det finns samma förbehåll som vid blandäktenskap (n. 4°)
5.
6.
7.
8.
Mässa:
Ja
Nej
Äktenskap med någon som blivit ådömd kyrkligt straff [censur] (n. 5°)
Äktenskap mellan minderåriga utan föräldrars vetskap eller vilja (n. 6°)
Äktenskap genom ställföreträdare enligt CIC, can. 1005 (n. 7°)
eller p.g.a. särskilt förbud
Dispens
Dispens från äktenskapshinder.
1.
Minimiålder (CIC, can. 1083)
2.
Impotens (Impotentia coeundi,
CIC can. 1084)
3.
Tidigare giltigt äktenskap (CIC, can. 1085)
4.
Vigning (CIC, can. 1087)
5.
Offentliga löften i ett kloster
(CIC, can. 1088)
6.
Kvinnorov (CIC, can. 1089)
7.
8.
9.
10.
Mord på sin äkta make/maka
(CIC, can 1090)
Släktskap (CIC, can 1091 och can. 108)
Svågerskap (CIC, can. 1092 och can. 109)
Offentlig ärbarhet, kvasisvågerskap
(CIC, can. 1093)
11.
Lagligt släktskap p.g.a. adoption
(CIC, can. 1094 och can. 110)
Dispens från den kanoniska formen för ingående av äktenskap, då allvarliga skäl föreligger.
Dispens för äktenskapshinder p.g.a. äktenskap med odöpt.
Mässa:
Ja
Nej
Skäl för dispens: (Obs! gäller från den kanoniska formen och/eller för äktenskap med odöpt).
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Namnförtydligande
Vid vigsel i annat samfund
Vilket samfund?
I vilken kyrka? (Namn och ort)
Vid borgerlig vigsel
Plats för borgerlig vigsel
Nihil obstat
Nihil obstat p.g.a.
Ort, datum
Själasörjarens namnteckning
Stämpel
D
(VIGSEL) TILLSTÅND / DISPENSGIVNING / NIHIL OBSTAT
I. VIGSELTILLSTÅND FÖR MIXTA RELIGIO GENOM VEDERBÖRANDE KYRKOHERDE
Jag har fastställt att förutsättningarna för det av biskopen allmänt meddelade tillståndet till ingående av blandäktenskap för ovannämnda brudpar är uppfyllda.
 
 
(Obs! Gäller endast mellan en katolik och en döpt medlem i Svenska kyrkan. Kyrkoherdar får ej ge dispens om personen har utträtt ur Svenska kyrkan, eller om personen är medlem i ett annat samfund än Svenska kyrkan.)
Ort, datum
Kyrkoherdens namnteckning
Stämpel
II. GENOM STIFTETS BISKOP
Stockholms stifts referensnummer
I undantagsfall kan dispens ges per telefon
Dispens (dispenser) per telefon (datum)
Härmed ges den (de) dispensen (dispenserna) som parterna anhållit om.
Härmed bekräftas den (de) av oss per telefon givna dispensen (dispenserna).
Ort, datum
Namnteckning
Stämpel
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E
PASTORSEXPEDITIONENS ANMÄRKNINGAR
I. FÖRE VIGSELN
a)
b)
c)
På vilket sätt är dopet styrkt? (dopintygets datum, egen dopbok, andra förklaringar)
På vilket sätt är status liber 
styrkt? (ogift/änka/änkling)
Parets gemensamma barn?
(namn, födelsedatum,
kyrkotillhörighet)
Bruden
Brudgummen
Delegation (CIC, can. 1111)
För giltig vigselassistens inom denna församlings område delegerar jag härmed
Ort, datum
Namnteckning
Stämpel
Vigseltillstånd (CIC, can. 1115): för vigsel utanför den egna församlingen
För giltig vigselassistens i nedanstående församling meddelar jag erforderligt vigseltillstånd.
Jag anhåller om uppgifter om den ingångna vigseln.
 
 
Ort, datum
Namnteckning
Stämpel
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 För vigsel i utlandet skickas vigseltillstånd och samtliga vigselhandlingar via Biskopsämbetet. Obs! Särskild blankett.
II. EFTER VIGSELN
Underskrifter mm
Var har vigseln ägt rum?
I vilken katolsk församling?
Vigselförrättarens underskrift
Namnförtydligande
Länsstyrelsens vigselfullmakt (datum)
Underskrift av första bröllopsvittnet
Underskrift av andra bröllopsvittnet
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Vigseln med dispens från den katolska äktenskapsformen har ägt rum
i
i
den
den
rådhus,
kyrka,
III. SLUTGILTIG REGISTRERING
Vigseln (jämte utdelade dispenser, datum) har
i den katolske brudgummens dopförs. meddelats/antecknats
Svar från främmande dopförsamling ankom
i den katolska brudens dopförs. antecknats/meddelats  
Svar från främmande dopförsamling ankom
vid katolsk vigsel:
införts i vigselboken på vigselorten
vid borgerlig/icke-katolsk vigsel (dispens från formplikten):
införts i vigselboken i den katolska partens församling,
resp. översänt vigselbevis
meddelats Biskopsämbetet
meddelats den andra partens katolska församling
i förekommande fall meddelats den icke-katolska partens församling
meddelats den katolska församlingen på den blivande bostadsorten
meddelats till resp. skattekontor
1.
2.
3a.
3b.
4.
5.
6.
7.
den   ______________________
den   ______________________
den   ______________________
den   ______________________
den   ______________________
den   ______________________
den   ______________________
den   ______________________
den   ______________________
den   ______________________
den   ______________________
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Övriga anteckningar
martin.pender@katolskakyrkan.se
2005-02-05
Denna blankett används vid ingående av vigsel
Martin Pender
Anmälan om vigsel
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