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Ślub z Prawosławnym po katolicku 

 

Jestem katoliczką obrządku ormiańskiego. Razem z moim chłopakiem, który należy do 

Rosyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, coraz poważniej myślimy o założeniu rodziny. Czy 

będziemy mogli zawrzeć małżeństwo w Kościele katolickim? 

Prawo Kościoła katolickiego dopuszcza możliwość zawarcia przez stronę katolicką 

małżeństwa z osobą nienależącą do Kościoła katolickiego. Formalności towarzyszące 

przygotowaniu do takiego małżeństwa nie są o wiele bardziej „rozbudowane” niż te, które 

poprzedzają zawarcie małżeństwa przez dwie strony należące do Kościoła katolickiego. W ich 

wypełnieniu z pewnością pomoże Ci Twój ksiądz proboszcz, do którego powinnaś się udać nie 

później niż trzy miesiące przed planowanym ślubem. Osobiście radzę skontaktować się z 

księdzem proboszczem wcześniej.  

Abyś mogła zawrzeć małżeństwo z mężczyzną należącym do Rosyjskiego Kościoła 

Ortodoksyjnego, musisz uzyskać zgodę kompetentnej władzy katolickiego Kościoła obrządku 

ormiańskiego, do którego należysz. O zgodę taką w Twoim imieniu wystąpi ksiądz proboszcz. 

Przed jej udzieleniem należy upewnić się, że po ślubie nie ucierpi Twoja wiara. Zostaniesz 

zatem poproszona o złożenie oświadczenia, że jesteś gotowa odsunąć od siebie 

niebezpieczeństwo utraty wiary, jak również o przyrzeczenie, że uczynisz wszystko, co w 

Twojej mocy, aby wszystkie Wasze dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele 

katolickim. Przyszły małżonek zostanie powiadomiony o złożonych przez Ciebie 

przyrzeczeniach. 



Na terenie Polski małżeństwo strony katolickiej ze stroną ochrzczoną nienależącą do 

Kościoła katolickiego zawierane jest w czasie Mszy jedynie za osobną zgodą kompetentnej 

władzy kościelnej. Takie zezwolenie na zawarcie w czasie Mszy małżeństwa z niekatolikiem 

obrządku wschodniego zostało już wydane przez Konferencję Episkopatu Polski w sposób 

ogólny. Według prawa Kościoła katolickiego osoby należące do jakiegokolwiek 

niekatolickiego Kościoła obrządku wschodniego (w tym przypadku małżonek i goście) mogą 

przystępować do Komunii Świętej w Kościele katolickim, o ile są w stanie łaski uświęcającej. 

Przyjęcie Eucharystii nie jest traktowane, według dyscypliny Kościoła katolickiego, jako 

czynność, przez którą dokonuje się zmiana obrządku czy też wyznania.  

Ponieważ należysz do Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego, Twoje 

małżeństwo powinno zostać zawarte wobec kapłana katolickiego posiadającego uprawnienie 

do jego pobłogosławienia. Jeśli kapłan by go nie posiadał, wtedy winien wystąpić o udzielenie 

mu upoważnienia do duchownego, który ma prawo to uczynić. Przeważnie sytuacja taka ma 

miejsce, gdy katolik obrządku wschodniego zawiera małżeństwo z niekatolikiem poza parafią 

swojego obrządku, np. w parafii rzymskokatolickiej.  

Kończąc odpowiedź na Twoje pytanie, warto również wspomnieć, że jednym ze 

świadków Twojego małżeństwa będzie mógł być chrześcijanin niekatolik. Ponadto jednym z 

chrzestnych Waszego dziecka będzie mógł być niekatolik należący do Kościoła obrządku 

wschodniego (np. krewny męża). Osoby te winny spełniać pozostałe kryteria, które w zwykłych 

okolicznościach spełniają katoliccy rodzice chrzestni czy też katoliccy świadkowie ślubu. 

Opisane zasady stosuje się analogicznie, gdy jedna ze stron jest członkiem jakiegoś 

innego Kościoła katolickiego obrządku wschodniego, druga zaś – członkiem któregokolwiek 

niekatolickiego Kościoła obrządku wschodniego. 

 


