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Narzeczony: 
„Ja (Twoje imię) biorę Ciebie (imię wybranki) za żonę i ślubuję Ci: 
miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę 
aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w 
Trójcy jedyny i wszyscy święci.”

Narzeczona: 
„Ja (Twoje imię) biorę Ciebie (imię wybranka) za męża i ślubuję Ci: 
miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę 
aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w 
Trójcy jedyny i wszyscy święci.”

Mąż:
 „Imię wybranki (np. Aniu) przyjmij tę obrączkę, jako znak mojej 
miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Żona: 
Imię wybranka (np. Krzysztofie) przyjmij tę obrączkę, jako znak 
mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Przysięga ślubna kościelna
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Pan młody: 
„Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, 
uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię 
wybranki np. Anną) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze 
małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

Panna młoda: 
„Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, 
uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię 
wybranka np. Krzysztofem) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby 
nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

Przysięga ślubna cywilna
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I

Priest: 
„Do you take ___ as your lawful wife/husband, to have and to 
hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for 
poorer, in sickness and in health, to love and cherish until death do 
you part?”

Bride/Groom:
 „I do”

Bride/Groom:
„I take this ring as a sign of my love and faithfulness in the name of 
the father, the son and the holy spirit.” 

II

Priest: 
„___, will you take ___ here present, for your lawful wedded wife/
husband according to the rite of our Holy Mother, the Catholic 
Church?” („I will”)

Bride/Groom Repeat:
„I, ___ take you, ___ for my wife/husband, to have and to hold, 
from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in 
sickness and in health, until death do us part.”

Bride/Groom:
„With this ring I thee wed, and pledge thee my troth?”

Przysięga małżeńska po angielsku


