
УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
Парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці 

Інформація, для тих, хто хоче отримати Св. Тайну Подружжя

Для того, щоб отримати Св. Тайну Подружжя у нашому храмі необхідно сповнити наступні вимоги:

1) Зареєструватися  в     Книзі  записів     щонайменше  за  3  місяці  перед  запланованою  датою  

шлюбу. Запис на шлюб здійснюється у парафіяльній канцелярії  .   

2) Документи, які нареченим необхідно подати до парафіяльної канцелярії

а )  ксерокопію Свідоцтва про Хрещення і  Миропомазання.  Якщо такого Свідоцтва немає,  тоді  в
парафільній  канцелярії  попередньо  можна  отримати  відповідний  формуляр Ствердження  факту
Хрещення  і  Миропомазання. Цей  формуляр  під  присягою  заповнює  безпосередній  свідок  уділення
Святого Таїнства (мати, батько, хресна мати, хресний батько, або сама особа, яка була хрещена).
б) ксерокопію Паспорта. (Сторінки 1 і 2 та 10 і 11, де засвідчується місце прописки та цивільний стан
особи).
в) дозвіл на проведення канонічно-душпастирської розмови*

г) дозвіл на уділеная Св. Тайни Подружжя*
д) посвідку про виголошення оповідей*
 * Три вищевказані документи видає священик парафії, на території якої особа проживає.
е) посвідку про пройдення курсу передподружньоїкатехизації
є)  ксерокопію  цивільного  Свідоцтва  про  одруження. Якщо  на  момент  канонічно-душпастирської
розмови  наречені  не  мають  свідоцтва  про  цивільне  одруження,  то  вони  повинні  представити
ксерокопію документу протягом тижня від дня отримання церковного шлюбу.

У НАДЗВИЧАЙНИХ ВИПАДКАХ

Декрет про  визнання  шлюбу неважним.  Якщо хтось  перебував  у  церковному  шлюбі,  який  був  визнаний  неважним
відповідною Церковною Інстанцією.
Свідоцтво  про  розлучення. Якщо  хтось  перебував  у  цивільному  зв язку,  який  був  розірваний  вироком  відповідноїʼ
державної Інстанції.
Свідоцтво про смерть подруга. Якщо хтось є вдівцем або вдовою.
Приналежні до інших церковних конфесій, релігій або невіруючі повинні повідомити відповідального за приготування до
Св.  Тайни  Подружжя  про  свою  релігійне  відношення  в  момент  реєстрації  в Книзі  записів на  отримання  Св.  Тайни
Подружжя.

3) Пройти повний Курс передподружньої катехизації.  При нашому храмі такий Курс проводиться
регулярно  у  встановленому  порядку.  Якщо  хтось  пройшов  цей  Курс  при  іншій  парафії,  повинен
представити відповідний документ, який засвідчує це.

4)  Пройти  канонічно-душпастирську  розмову. Дата,  година  та  місце  проведення  розмови
усталюється  наперед  зі  священиком,  який  є  відповідальний  за  проведення  Курсу
передподружньоїкатехизації. Розмова здійснюється у протокольній формі за участю обох зацікавлених
сторін та священика, відповідального за передподружнюкатехизацію.

5) Прийти до Сповіді та прийняти Св. Причастя.Усильно рекомендується, щоб наречені заздалегідь
приготовились до цієї сповіді.

о. Петро Рак, 
адміністратор парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці
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