ФАРМУЛЯР 1

№ пратакола .......................................................
№ перадшлюбнага паведамлення ....................
Планавая дата шлюбу .......................................
гадз. .....................................................................
..............................................................
дыяцэзія, архідыяцэзія

ПР АТАКОЛ
кананічна-душпастырскіх размоў з нарачонымі
перад заключэннем сакрамэнту сужэнства

І. Асабістыя дадзеныя
1. а) Прозвішча (актуальнае і
дзявочае)
б) Імёны
в) Імя па бацьку*
г) Імя і дзявочае прозвішча маці*
д) Пашпарт (серыя, №, месца
і дата выдачы)

2. а) Дата і месца нараджэння
б) Дата і дакладны адрас парафіі,
дзе адбыўся святы хрост**

в) Год і парафія Першай Святой
Камуніі

г) Год і парафія бежмавання

3. а) Адрас пастаяннага месца
жыхарства

б) Адрас для карэспандэнцыі

* Адзначыць, калі ўжо памёр
** Праверыць, ці адпавядае метрыцы св. хротсу

Нарачоны

Нарачоная
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в) Тэрмін і адрас часовага месца
жыхарства
г) Адрас парафіі і тэрмін папярэдняга месца жыхарства
д) Адрас пражывання бацькоў

4. а) Грамадзянскі стан: нежанаты
(незамужам), знаходзіцца ў грамадзянскім шлюбе, разведзены(-ая),
удавец(-ва)
б) Адукацыя (пачатковая, сярэдняя,
вышэйшая)
в) Прафесія

ІІ. Дадзеныя аб веравызнанні
5. а) Веравызнанне
б) Ці прызнае прынцыпы хрысціянскай маральнасці?
в) Ці разумее патрэбу малітвы,
прыняцця святых сакрамэнтаў
і ўдзел ў Святой Імшы?
г) Ці прайшоў(-ла) катэхізацыю
(пачатковую, паглыбленую)?

ІІІ. Дадзеныя аб перыядзе заручынаў
6. а) Калі нарачоныя пазнаёміліся?
б) Ці былі заручаныя? Калі?
в) Ці сем’і нарачоных знаёмыя
паміж сабой?
г) Ці бацькі або апекуны ведаюць
аб іх намеры заключыць
сужэнства?
д) Ці згодныя?* Калі не, то чаму?

* У выпадку, калі нуптурыенты не дасягнулі 18-гадовага ўзросту, бацькі ў прысутнасці душпастыра
выказваюць сваю згоду пісьмова (гл. фармуляр 8)
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IV. Перашкоды для заключэння сужэнства
Нарачоны
7. Перашкода фізічнай няздольнасці
(кан. 1084).
а) Ці нарачоны(-ая) ўпэўнены(-ая)
ў добрым стане свайго здароўя?
б) Ці лічыць, што можа мець сваіх
дзяцей?
в) Ці не сумняваецца адносна
здольнасці да сужэнскага акта?
8. Перашкода сужэнскага саюзу
(кан. 1085).
а) Ці не заключаў касцёльнага
шлюбу з іншай асобай?
б) Калі так, то чаму гэта сужэнства
перастала існаваць?**

в) Ці заключаў грамадзянскі саюз
з іншай асобай?
г) Калі так, то чаму гэтае сужэнства
перастала існаваць?***
д) Калі і чаму адбыўся развод?

е) Ці з папярэдняга сужэнства альбо
грамадзянскага саюзу вынікаюць
якія-небудзь абавязацельствы адносна мужа (жонкі), дзяцей альбо
іншых асобаў?
9. Перашкода па прычыне злачынства
(кан. 1090).
а) Ці нарачоныя былі знаёмыя
да смерці мужа (жонкі)?
б) Што было прычынай гэтай
смерці?

в) Ці мае дачыненне да гэтай
смерці хтосьці з нарачоных?
10. Перашкода з-за кроўнай роднасці?
(кан. 1091).
Ці нарачоныя з’яўляюцца роднымі і ў
якой ступені?
11. Перашкода з-за бліжняга сваяцтва
(кан. 1092).
Ці нарачоныя не з’яўляюцца сваякам
і па прамой лініі?
** Далучыць дакумент
*** Далучыць дакумент
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12. Перашкода па прычыне незахавання публічнай прыстойнасці (кан. 1093).
Ці нарачоныя не былі з роднымі іншага боку ў няважным або незацверджаным шлюбным саюзе?
13. Перашкода з-за юрыдычнага сваяцтва (кан. 1094).
Ці паміж нарачонымі існуюць бацько
ў-скія адносіны або адносіны брата і
сястры ў выніку юрыдычнага ўсынаўлення?
14. Перашкода з-за пасвячэння
(кан. 1087).
Ці нарачоны не прымаў пасвячэнні
дыяканату або святарства?
15. Перашкода з-за вечнага і публічнага шлюбу чыстасці (кан. 1088).
Ці нарачоныя не складалі вечнага і
публічнага шлюбу чыстасці ў законным інстытуце?
Датычыць толькі католікаў усходняга абраду
Перашкода духоўнага сваяцтва
(кан. 811 КККУ).
Ці нарачоныя былі паміж сабой у якіхнебудзь адносінах у сувязі з сакрамэнтам хросту?

V. Недахопы ў выяўленні волі заключэння сужэнства
16. Адзінства (выключнасць), неразрыўнасць, сакрамэнтальнасць сужэнства, дабро патомства (кан. 1055
§ 1-2, 1056).
а) Ці жадае заключыць сужэнства
згодна з вучэннем Касцёла як
адзінае і неразрыўнае да смерці?
б) Ці свядома згаджаецца з вучэннем Касцёла наконт сужэнскай
неразрыўнасці і вернасці?
Калі не, то чаму?
в) Ці дапускае развод пры ўзнікненні цяжкасцяў у сужэнстве?
г) Ці жадае прыняць патомства ў
сужэнстве?
д) Ці прымае прынцыпы каталіцкай
этыкі наконт планавання сям’і?
17. Няздольнасць прыняць на сябе
сужэнскія абавязкі (кан. 1095).
а) Ці не было ў сям’і выпадкаў псіхічнай хваробы?
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Нарачоны
б) Ці нарачоныя ўпэўнены ў сваім
псіхічным здароўі?
в) Ці не хварэюць хранічнымі і спадчыннымі хваробамі, пра якія
не ведае другі бок?
г) Ці не злоўжываюць алкаголем
альбо наркатычнымі сродкамі?
Ці не трапілі ў залежнасць ад іх?
Ці другі бок пра гэта ведае?
18. Умова (кан. 1102).
а) Ці ставяцца якія-небудзь патрабаванні, ад якіх залежыць заключэнне ці існаванне сужэнства?
б) Як адносіцца да гэтага пытання
другая асоба?
19. Прымус (кан. 1103).
а) Ці нарачоныя самі і дабравольна вырашылі заключыць
сужэнства?
б) Хто зацікаўлены ў гэтым шлюбе?
в) Ці няма прымусу з боку сям’і
альбо асяроддзя, напр., па матэрыяльных, сацыяльных прычынах,
страх перад знеслаўленнем, боязь
з-за павагі да бацькоў?
20. Наўмыснае ашуканства (кан. 1098).
Ці нарачоныя не ўтойваюць адзін ад
аднаго тое, што можа перашкодзіць
сужэнскаму жыццю, напр., бясплоднасць, залежнасць ад алкаголю і наркотыкаў, фінансавыя абавязацельствы?
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VI. Змешаныя сужэнствы (кан. 1086, а таксама 1124-1129)
21. Пытанні да каталіка(-чкі):
а. Ці разумее, што жыццё ў згодзе падвяргаецца небяспецы з-за розных поглядаў на ўнутраныя
праблемы сужэнства, чаго цяпер па прычыне пачуццёвага захаплення не заўважаецца?
........................................................................................................................................................................
б. Як будзе паводзіць сябе ў канфліктнай сітуацыі, калі ніводзін з сужэнцаў не захоча ўступаць,
напр., у справе маральнага і рэлігійнага выхавання дзяцей?
........................................................................................................................................................................
в. Ці згодзіцца на ўчынкі, нязгодныя з Божым правам, ці, інакш, на грэшнае жыццё дзеля
захавання сужэнства?
........................................................................................................................................................................
22. Пытанні для некаталіка (некаталічкі):
а. Ці ўяўляе сабе цяжкасці, якія могуць узнікаць з-за розных поглядаў, рознай маральнай ацэнкі ў
многіх справах?
........................................................................................................................................................................
б. Ці ўсведамляе натуральны абавязак талерантнасці ў адносінах да перакананняў і
абавязацельстваў каталіка(-чкі)?
........................................................................................................................................................................
в. Ці ведае абавязкі сумлення свайго(-ёй) мужа (жонкі)?*
........................................................................................................................................................................
г. Ці прызнае адзінства і неразрыўнасць сужэнства і яго мэты: супольнае дабро сужэнцаў, а
таксама нараджэнне і выхаванне патомства?
........................................................................................................................................................................
23. Іншыя заўвагі
У дачыненні да сужэнства асоб розных абрадаў:
а. Калі нарачоны належыць да ўсходняга абраду:
Ці нарачоная хоча перайсці на абрад нарачаонага?
........................................................................................................................................................................
б. Калі нарачоная належыць да ўсходняга абраду:
Ці нарачоны хоча перайсці на абрад нарачонай?
........................................................................................................................................................................

* Запоўніць фармуляр 22
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VІI. Душпастырская размова з нарачонымі адносна іх рэлігійных ведаў
24. а. Размова прызначана на дзень: .........................................................................................................
б. Размову праводзіў святар (дыякан) .................................................................................................
VIII. Дакументы
Нарачоны

Нарачоная

Метрыка аб святым хросце (№ акта,
дата і месца хросту)
Пасведчанне аб І Святой Камуніі
(дата і месца)
Пасведчанне аб бежмаванні
(дата і месца)
Дата перадшлюбнага паведамлення
Пасведчанне аб пройдзенай перадшлюбнай катэхезе
Адзнака аб дзвюх размовах
у сямейнай кансультацыі
Пасведчанне з ЗАГСа аб рэгістрацыі
сужэнства

Іншыя дакументы ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Пратакол складзены ............................................................................................................................
мясцовасць і дата

........................................................................................................................................................................
разборлівы подпіс нарачонага

разборлівы подпіс нарачонай

разборлівы подпіс душпастыра

____________________________________________________________________________________
Пацвярджэнне заключэння сужэнскага саюзу
Шлюб адбыўся ў касцёле ............................................................................................................................
назва касцёла

........................................................................................................................................................................
мясцовасць і дата

Сужэнства паблагаславіў святар (дыякан) ................................................................................................
разборлівы подпіс

____________________________________________________________________________________
Сведкі шлюбу
1. ....................................................................................................................................................................
імя, прозвішча, узрост, веравызнанне

........................................................................................................................................................................
адрас месца жыхарства

2. ....................................................................................................................................................................
імя, прозвішча, узрост, веравызнанне

........................................................................................................................................................................
адрас месца жыхарства
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Дэлегацыя для благаслаўлення сужэнства прадстаўлена
Імя, прозвішча, дыяцэзія .............................................................................................................................
Імя, прозвішча, пасада таго, хто накіроўвае ..............................................................................................
____________________________________________________________________________________
Ліцэнзія асыставання пры сужэнстве выслана ў парафію
........................................................................................................................................................................
назва парафіі

мясцовасць

....................................................

.....................................................

дата

подпіс душпастыра

____________________________________________________________________________________
Паведамленне аб заключэнні сужэнства на падставе ліцэнзіі атрымана:
........................................................................................................................................................................
назва парафіі

мясцовасць

....................................................

.....................................................

дата

____________________________________________________________________________________
Паведамленне аб заключэнні сужэнства выслана:
1. У парафію, дзе нарачонаму быў удзелены св. хрост ..........................................

№ .......................

дата

2. У парафію, дзе нарачонай быў удзелены св. хрост

..........................................

№ .......................

дата

3. У дыяцэзіяльную курыю

..........................................

№ .......................

дата

____________________________________________________________________________________
Паведамленне аб зробленым запісе атрымана:
1. З парафіі, дзе нарачонаму быў удзелены св. хрост

..........................................

№ .......................

дата

2. З парафіі, дзе нарачонай быў удзелены св. хрост

..........................................

№ .......................

дата

____________________________________________________________________________________

З пратаколам у часе дзеканскай візітацыі азнаёміўся
....................................................
дата

.....................................................
подпіс дзекана

