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Zatwierdzone Dekretem Arcybiskupa Eugeniusza POPOWICZA 

Metropolity Przemysko-Warszawskiego, 

dnia 10 czerwca 2016 roku. 

 

 

Do druku przygotował 

ks. Paweł Potoczny 

 

 

Do przygotowania Formularzy parafialnych Archidiecezji Przemysko-

Warszawskiej wykorzystano następujące materiały: 

 

Wzorów pism i formularzy używanych w kancelarii parafialnej, 

zebrał i opracował ks. Leszek Adamowicz, Lublin 2001. 

 

Канонічний відділ Патріаршої Курії УГКЦ 

 Комплект типових формулярів для Таїнства Подружжя; 

 Комплект типових формулярів для прохання про диспензи 

та інші звільнення і благословення. 

 



SPIS TREŚCI 

CHRZEST 

 

FORMULARZ NR 1 - ZAŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH 

 

FORMULARZ NR 2 - OŚWIADCZENIE RODZICÓW I CHRZESTNYCH W SPRAWIE 

WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DZIECKA, GDY RODZICE NIE SĄ ZWIĄZANI 

MAŁŻEŃSTWEM SAKRAMENTALNYM 

 

FORMULARZ NR 3 - ŚWIADECTWO CHRZTU  

 

FORMULARZ NR 4 - AKT ZNANIA O CHRZCIE ŚWIĘTYM 

 

FORMULARZ NR 5 - STWIERDZENIE FAKTU CHRZTU ŚW. I STANU WOLNEGO 

 

MAŁŻEŃSTWO 

 

FORMULARZ NR 6 - ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ROZMÓW 

KANONICZNO-DUSZPASTERSKICH Z NARZECZONYMI POZA UPRAWNIONĄ 

PARAFIĄ 

 

FORMULARZ NR 7 - ZEZWOLENIE NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W KOŚCIELE 

NIEPARAFIALNYM WRAZ Z DELEGACJĄ DO ASYSTOWANIA  

 

FORMULARZ NR 8 - LICENCJA ASYSTENCJI PRZY MAŁŻEŃSTWIE 

 

FORMULARZ NR 9 - PROŚBA O OGŁOSZENIE ZAPOWIEDZI WRAZ Z 

POTWIERDZENIEM 

 

FORMULARZ NR 10 - ŚWIADECTWO ŚLUBU 

 

 

DOKUMENTY DO KURII 
 

FORMULARZ NR 11 - ПРОХАННЯ ПРО ВИЗНАННЯ ВІЛЬНОГО СТАНУ І ДОЗВІЛ 

ЦИВІЛЬНО РОЗЛУЧЕНІЙ ОСОБІ НА УКЛАДЕННЯ ЦЕРКОВНОГО ПОДРУЖЖЯ  

 

FORMULARZ NR 12 - ПРОХАННЯ ПРО ДОЗВІЛ БЛАГОСЛОВИТИ ПОДРУЖЖЯ 

НЕОСІЛИХ  

 

FORMULARZ NR 13 - ПРОХАННЯ ПРО ДОЗВІЛ БЛАГОСЛОВИТИ ПОДРУЖЖЯ 

НАРЕЧЕНИХ, ЯКІ НЕ УКЛАДАЮТЬ ШЛЮБУ ЗГІДНО З ДЕРЖАВНИМ СІМЕЙНИМ 

ЗАКОНОДАВСТВОМ  

 

FORMULARZ NR 14 - ПРОХАННЯ ПРО ДОЗВІЛ БЛАГОСЛОВИТИ ПОДРУЖЖЯ 

НЕПОВНОЛІТНІХ І ЗГОДА БАТЬКІВ 

 

FORMULARZ NR 15 - ПРОХАННЯ ПРО ДОЗВІЛ БЛАГОСЛОВИТИ ПОДРУЖЖЯ 

ОСОБИ, ЯКІЙ ЦЕРКОВНИЙ ВИРОК ЗАБОРОНЯЄ УКЛАДАТИ НОВЕ ПОДРУЖЖЯ 

 

FORMULARZ NR 16 - ПРОХАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЦЕРКОВНИХ 

ПЕРЕШКОД  

 



FORMULARZ NR 17 - ПРОТОКОЛ ПРО УДІЛЕННЯ ПАРОХОМ (ІНШИМ 

СВЯЩЕНИКОМ) ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЕРЕШКОДИ В РАЗІ НЕБЕЗПЕКИ СМЕРТІ  

 

FORMULARZ NR 18 - ПОВІДОМЛЕННЯ ІЄРАРХА МІСЦЯ ПРО УДІЛЕННЯ 

ПАРОХОМ (ІНШИМ СВЯЩЕНИКОМ) ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЕРЕШКОДИ В РАЗІ 

НЕБЕЗПЕКИ СМЕРТІ  

 

FORMULARZ NR 19 - ПРОХАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЕРЕШКОДИ В РАЗІ 

РІЗНИЦІ РЕЛІГІЇ 

 

FORMULARZ NR 20 - МІШАНІ ПОДРУЖЖЯ ЗАЯВА І ПРИСЯГА НАРЕЧЕНИХ 

 

FORMULARZ NR 21 - OŚWIADCZENIA I PRZYRZECZENIA NUPTURIENTÓW 

MAŁŻEŃSTWO MIESZANE 

 

FORMULARZ NR 22 - ПРОХАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЕРЕШКОДИ 

КРОВНОГО СПОРІДНЕННЯ В БІЧНІЙ ЛІНІЇ 

 

FORMULARZ NR 23 - ПРОХАННЯ ПРО ДОЗВІЛ НА ТАЄМНЕ ВІНЧАННЯ  

 

FORMULARZ NR 24 - ПРОХАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЕРЕДПОДРУЖНІХ 

ОПОВІДЕЙ 

 

FORMULARZ NR 25 - ЗВЕРНЕННЯ ПАРОХА З ПРОХАННЯМ ПРО УЗАКОНЕННЯ 
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DOKUMENTY DO 
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НЕПРАВОСИЛЬНОГО ПОДРУЖЖЯ ЗГІДНО З ФОРМОЮ ОЗДОРОВЛЕННЯ В 

КОРЕНІ (через недотримання канонічної форми вінчання) 
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CHRZEST 

 

 

 





FORMULARZ NR 1 

 

 Nr aktu 78 
Numerus actorum 

Rok 1982 
Annus 

 

L. dz.  

 

 

 
ZAŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH 

 

Parafia Greckokatolicka p.w. .......................................... w .................................... zaświadcza, 

że ..............................................................................................., ur. ........................................  

w ........................................ zam. ................................................................................................. 

jest członkiem naszej wspólnoty i spełnia wymagania kanoniczne postawione przed mającym 

podjąć się funkcji chrzestnego w Kościele Katolickim (kan. 685 KKKW). 

 

 

 

 

 

 

...........................................                     ............................................... 
Miejscowość, data

     
Proboszcz

 

  

  

 

 

 
 

 

 

Archidiecezja Przemysko-Warszawska 
 

pieczęć adresowa parafii 

 

 
 

 

 

 L. S. 



FORMULARZ NR 2 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW I CHRZESTNYCH 

W SPRAWIE WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DZIECKA, 

GDY RODZICE NIE SĄ ZWIĄZANI MAŁŻEŃSTWEM 

SAKRAMENTALNYM 
 

 

 

 

My, niżej podpisani, ..............................................................................................., nie związani 

sakramentem małżeństwa z powodu ............................................................................................ 

...................................................................................., zobowiązujemy się wobec Boga, że 

nasze dziecko ................................................................., które ma przyjąć sakrament chrztu 

świętego wychowamy w wierze katolickiej. 

 

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

 

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

          podpisy rodziców  

 

 

My, niżej podpisani rodzice chrzestni ............................................................................, 

zobowiązujemy się wobec Boga, że dołożymy wszelkich starań, żeby 

.........................................................................................................., który(a) ma przyjąć 

sakrament chrztu świętego zostanie wychowany(a) w wierze katolickiej. 

 

 

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

 

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

          podpisy chrzestnych 

 

 

W mojej obecności:       ............................................................ 

podpis i pieczęć duszpasterza 



FORMULARZ NR 3 

 

 Nr aktu 78 
Numerus actorum 

Rok 1982 
Annus 

 

ŚWIADECTWO CHRZTU  
(TESTIMONIUM BAPTISMI)  

 

1. Imię i nazwisko  ..................................................................................... 

 Nomen, cognomen 

2. Imię i nazwisko ojca  ..................................................................................... 

 Nomen patris 

wyznanie (obrządek) ojca  ..................................................................................... 
 religio (ritus) patris 

3. Imię matki ....................................... z domu .......................... 

 Nomen matris      nata 

wyznanie (obrządek) matki  ..................................................................................... 
 religio (ritus) 

4. Miejsce i data urodzenia  ......................................................................... 
 Locus et dies nativitatis 

5. Miejsce i data chrztu  ..................................................................................... 
 Locus et dies baptismi 

6. Szafarz chrztu  ..................................................................................... 

 Minister baptismi 

7. Uwagi w księdze chrztów: 
Adnotationes in libro baptisatorum: 

a) o bierzmowaniu – chryzmacji  .............................................................. 
 de confirmatione – de chrysmatione (can. 692) 

 

b) o małżeństwie  ..................................................................................... 
 de matrimonio (can. 841 §2, ; 1371) 

 

c) inne  ............................................................................................................ 
aliae (can. 296 § 2 ,) 

 

 

 

 

Zgodność z księgą ochrzczonych stwierdzam 
(Concordat cum libro baptisatorum) 

   

 

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

PROBOSZCZ - PAROCHUS 

 

 

................................., dn.  .............................. 
Miejsce (locus)     (die) 
 

Archidiecezja Przemysko-Warszawska 
 

pieczęć adresowa parafii 

 

 
 

 

 

 L. S. 



 

FORMULARZ  NR 4 

 
 .............................. dn., ..........................  

 

 

 

AKT ZNANIA O CHRZCIE ŚWIĘTYM 
 

...............................................................................................  
(Imię i nazwisko osoby, której akt dotyczy) 

(KKKW kan. 785 § 1 i 2) 

 

Dnia ................................................ roku przybył(a) do kancelarii parafialnej świadek  

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

syn/córka ............................................................................., lat .................................................. 

z zawodu .........................................................................., wyznania .......................................... 

(nie)praktykujący(a), zamieszkały(a) w ....................................................................................... 

i wobec mnie ..................................................................................., miejscowego duszpasterza, 

wyraził(a) wolę złożenia zeznań o fakcie chrztu w. wymienionego(ej) w tytule: 

Po wylegitymowaniu poinformowałem świadka o konieczności zaprzysiężenia jego zeznań. 

Następnie przystąpiłem do zaprzysiężenia świadka, który przed krzyżem, dotykając 

Ewangelii, powtórzył za mną następującą formułę: 

"Ja ............................................................................................. przysięgam Panu Bogu 

Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powiem całą i samą tylko prawdę o tym 

wszystkim, o co będę pytany(a)". 

 W zaprzysiężonym oświadczeniu świadek zeznał, co następuje: 

1. ............................................................................ jest mi znany od  ................................. 

2. Jestem dla niego/niej  ........................................................................................................ 

3. Urodził(a) się dnia ............... w  ................................................................................ 

4. Jest synem/córką  ........................................................................................................ 

5. Został(a) ochrzczony(a) w kościele/domu/szpitalu w  ............................................. 

 dnia ........................ przez  ............................................................................................ 

6. Funkcję rodziców chrzestnych pełnili  .................................................................... 

7. O fakcie chrztu wiem, gdyż  ............................................................................................ 

8. Akt chrztu nie został sporządzony, ponieważ .................................................................. 

9. Zeznania uzupełniające o stanie ochrzczonego(ej), przyjętych sakramentach itp.   

 

 Świadomy(a) odpowiedzialności przed Bogiem i Kościołem uznaję powyższe 

zeznanie za swoje i potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 
.....................................................      ........................................................ 
     podpis świadka             podpis i pieczęć duszpasterza   

Archidiecezja Przemysko-Warszawska 
 

pieczęć adresowa parafii 

 



 

FORMULARZ NR 5 

 

.................................., dn. .......................... 
  

 
 

 

Nr protokołu ............................. 

 
 

 

STWIERDZENIE FAKTU CHRZTU ŚW. I STANU WOLNEGO 
na podstawie zeznań świadków 
(kan. 691; kan. 785 § 1 KKKW) 

 
 

1. 

Nazwisko i imię świadka 
 

 

Imię ojca  

Miejsce i data urodzenia 
 

 

Wyznanie  

Zawód  

Adres 
 

 

2. Nazwisko i imię narzeczonego  

3. 
Od jak dawna świadek zna narzeczonego i czy 

stale utrzymywał z nim kontakt? 
 

4. 

Czy świadek wie o fakcie przyjęcia chrztu św. 

przez narzeczonego? Gdzie i kiedy to miało 

miejsce? 

 

5. 

Czy świadek jest przekonany, że narzeczony nie 

jest związany małżeństwem ani żadną 

przeszkodą? 

 

6. 
Skąd świadek wie o tych faktach i kto to może 

potwierdzić? 
 

7. 
Zeznania potwierdzam przysięgą i 

własnoręcznym podpisem 
 

 

Zeznanie powyższe zostało złożone w mojej obecności 
 

.......................................................... 
pieczęć i podpis duszpasterza 

 
 
Formuła przysięgi przed zeznaniem: 

Wzywając Pana Boga na świadka stwierdzam, że w sprawie o którą będę pytany 

powiem prawdę. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący. 

Archidiecezja Przemysko-Warszawska 
 

pieczęć adresowa parafii 

 





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MAŁŻEŃSTWO 





 

FORMULARZ NR 6 

  

.................................., dn. .......................... 
  

 
 

 

Nr protokołu ............................. 
 

 

   Do Księdza Proboszcza   

Parafii .................................................. 

p.w. ...................................................... 

w .......................................................... 

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE 
ROZMÓW KANONICZNO-DUSZPASTERSKICH 

Z NARZECZONYMI POZA UPRAWNIONĄ PARAFIĄ 
 

 

 Udzielam księdzu proboszczowi zezwolenia na przeprowadzenie rozmów 

kanoniczno-duszpasterskich z niżej wymienionymi narzeczonymi: 

 
 

 narzeczony narzeczona 

Nazwisko i imię 

   
Data urodzenia 
 

  

Adres 

 
  

Parafia (podać pełną nazwę 

i adres parafii) 
 

  

 
 
 
 
 
 

......................................................... 
podpis i pieczęć duszpasterza  

Archidiecezja Przemysko-Warszawska 
 

pieczęć adresowa parafii 

 



 

FORMULARZ NR 7 

 
 .................................., dn. .......................... 

 

 

Nr protokołu ............................. 

Nr protokołu ............................. 
Nr protokołu ............................. 

 

 

 

ZEZWOLENIE NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W 

KOŚCIELE NIEPARAFIALNYM WRAZ Z DELEGACJĄ 

DO ASYSTOWANIA 
 

 

 Na podstawie kan. 302 § 2 KKKW wyrażam zgodę, aby małżeństwo niżej 

wymienionych nupturientów zostało zawarte w kościele rektoralnym (kościele zakonnym, 

kaplicy) pod wezwaniem .....................................w ..............................................  

Jednocześnie, zgodnie z normami kanonów 828 § 1 i 830 § 1 KKKW, deleguję Księdza  

.................................................................do przyjęcia od narzeczonych:   

 

 narzeczony narzeczona 

Nazwisko i imię   

 

zgody małżeńskiej i pobłogosławienie ich związku. 

 Przypominam, że po ceremonii zawarcia małżeństwa należy sporządzić zaświadczenie dla 

USC zgodnie z przepisami prawa świeckiego i wszystkie trzy jego egzemplarze niezwłocznie 

przekazać do tutejszej kancelarii parafialnej wraz z niniejszą delegacją. 

 

 

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

podpis i pieczęć delegującego 

 

 

 

 

 

 

Wyżej wymieniony związek małżeński pobłogosławiłem dnia  ........................................... 

o godz. ..........................................w kościele pod wezwaniem ................................................. 

 

...................................................................... 
podpis kapłana delegowanego 

Archidiecezja Przemysko-Warszawska 
 

pieczęć adresowa parafii 

 



FORMULARZ NR 8 

  

.................................., dn. .......................... 
  

 

 

 

Nr protokołu ............................. 

 
 

Do Parafii ....................................... 

p.w. ................................................ 

w ................................................... 

 

LICENCJA ASYSTENCJI PRZY MAŁŻEŃSTWIE 
 

               Udzielam Księdzu Proboszczowi licencji do asystowania przy małżeństwie niżej 

wskazanych osób i proszę o zawiadomienie o jego zawarciu. Zgodnie z kan. 841 § 2 KKKW 

proszę powiadomić o zawartym małżeństwie proboszczów tych parafii, w których nowożeńcy 

zostali ochrzczeni. 
 

 narzeczony narzeczona 

Nazwisko i imię   

Wyznanie   

Stan cywilny   

Data i miejsce urodzenia   

Imiona rodziców, 
nazwisko panieńskie matki 

  

Data chrztu   

Dokładny adres parafii 
chrztu 

  

Nr aktu chrztu   

Data bierzmowania   

Adres zamieszkania   

Uwagi 
 

 

 
Protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich został sporządzony, wymagane dokumenty złożono. 
Przeszkód kanonicznych nie stwierdzono. 
 
 
 
 

.................................................................. 
pieczęć i podpis duszpasterza      

 

 
 

 

 

Archidiecezja Przemysko-Warszawska 
 

pieczęć adresowa parafii 

 



 

 

 
SPRAWY KANCELARYJNE 

(wypełnia parafia, w której zawierane jest małżeństwo) 

 

Dokumenty 
 

numer dokumentu USC (odpis aktu małżeństwa lub zaświadczenie 
konkordatowe) 

 

 

Potwierdzenie zawarcia związku małżeńskiego 
 

Ślub odbył się w kościele pod wezwaniem ............................................................................... 

w ..................................................................dnia ......................................................................... 

Małżeństwo pobłogosławił ……………….................................................................................. 

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

                                         czytelny podpis    

 

Świadkowie ślubu I świadek II świadek 

Nazwisko i imię 
 

  

 

Delegacji do pobłogosławienia małżeństwa udzielono: 
 

...................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, diecezja, stanowisko delegowanego) 

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

(imię, nazwisko, stanowisko delegującego) 

 
 
 

Zawiadomienia 

 wysłano do (data) otrzymano z (data) 

USC w .........................................................   

Parafia chrztu narzeczonego   

Parafia chrztu narzeczonej   

Parafia, z której otrzymano licencję   

 
 

Wizytacja dziekańska 
 
Licencję przejrzałem dnia ................................................ 

 
 

............................................................ 
podpis i pieczęć duszpasterza    

 
 



FORMULARZ NR 9 

  

.................................., dn. .......................... 
  

 

 

Nr protokołu ............................. 

 
 

Do Parafii ....................................... 

p.w. ................................................ 

w ................................................... 

 
PROŚBA O OGŁOSZENIE ZAPOWIEDZI 

 
 

 narzeczony narzeczona 

Nazwisko i imię   

Imię ojca   

Stan cywilny   

Wyznanie   

Data urodzenia   

Miejsce i data chrztu 

(dokładny adres parafii) 
  

Adres 
 

  

Parafia zamieszkania   

 
 
 
 

............................................................. 
podpis i pieczęć duszpasterza    

 

 

POTWIERDZENIE WYGŁOSZENIA ZAPOWIEDZI 
 

 

.................................., dn. .......................... 
  

 

 

 
 
Zaświadczam, że zapowiedzi zostały ogłoszone w dniach ................................................................... 
Żadnych przeszkód kanonicznych nie zgłoszono. 
 
 
 

............................................................ 
podpis i pieczęć duszpasterza 

Archidiecezja Przemysko-Warszawska 
 

pieczęć adresowa parafii 

 

 
 

pieczęć adresowa parafii 

 

 

 

L.p………….......................... 
 



FORMULARZ NR 10 

 

Archidiecezja Przemysko-Warszawska Nr aktu ......................... 
 Numerus actorum 

                 pieczęć adresowa parafii Rok ............................... 
 Annus 

 L. p. ................................. 

 

 

 

 

ŚWIADECTWO ŚLUBU 
(TESTIMONIUM MATRIMONII CONTRACTI) 

 

 
małżonek 

sponsus: 
małżonka 

sponsa: 

Imię i nazwisko 
nomen, cognomen 

  

Imiona rodziców  
nomina patris et matris 

  

Data i miejsce urodzenia  
dies et locus nativitatis 

  

Wyznanie (obrządek) 
religio (ritus) 

  

Data i miejsce ślubu  
dies et locus matrimonii contracti 

 

Kapłan błogosławiący 
assistens 

 

Świadkowie  
testes 

 

 

 

 
 

Zgodność z księgą zaślubionych stwierdzam 
(Concordat cum libro matrimoniorum) 

 
   

 

 
PROBOSZCZ - PAROCHUS 

 

 

 

................................., dn.  .............................. 
Miejsce (locus)    (die) 

 
 

 

 

 L. S. 



 

 

 

 

DOKUMENTY DO KURII 

 





 

FORMULARZ NR 11 

  

.................................., дн. .......................... 
  

 

 

№ протоколу .................... 
 

 
ПРОХАННЯ ПРО ВИЗНАННЯ ВІЛЬНОГО СТАНУ І ДОЗВІЛ 

ЦИВІЛЬНО РОЗЛУЧЕНІЙ ОСОБІ НА УКЛАДЕННЯ ЦЕРКОВНОГО 

ПОДРУЖЖЯ 
 

Єпархіяльна курія  

єпархії ........................................................ 

в .................................................................. 

 

  наречений наречена 

1. Прізвище та ім’я   

2. Цивільний стан   

3. Віровизнання   

4. Дата народження   

5. Адреса проживання   

6. Парафія  

(точна адреса) 

  

 

Наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя, але на перешкоді стоїть факт 

укладення нареченим (нареченою) попереднього шлюбу згідно з сімейним 

законодавством із …...........................................................................................……… 

(дата) ........................... в ........................................................................ (Urząd Stanu Cywilnego) 

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

Шлюб згідно з сімейним законодавством не був підтверджений таїнством Подружжя і 

розірваний вироком цивільного суду в ...................................................................................  

(дата)………………...................................(№ акту) ................................................................ 

Документи та заяви засвідчують, що зв’язок цей не був узаконений згідно з ККСЦ кан. 

843–852, а також при укладанні попереднього шлюбу згідно з сімейним законодавством 

зацікавлена сторона не просила диспензи від канонічної форми вінчання (кан. 835 

ККСЦ). 

 

На підтвердження свого вільного стану сторона представила: 

1. Свідоцтво про хрещення і миропомазання. 

2. Вирок цивільного суду про розірвання шлюбу згідно з сімейним 

законодавством. 

3. Особисте зізнання про свій вільний стан. 

4. Покази свідків. 

 

 

 

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 



 

Прошу визнати вільний стан особи (позивача) і надати дозвіл для уділення святого 

таїнства Подружжя. 

 

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям святого 

таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Канонічних перешкод не 

виявлено. 

 

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

печатка і підпис душпастиря 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------- 

 

Додаток 

 

Копія вироку цивільного суду про розірвання шлюбу. 

Копія заяви сторони і свідків. 



 

FORMULARZ NR 12 

  

.................................., дн. .......................... 
 

 

 

 
№ протоколу................ 

 

ПРОХАННЯ ПРО ДОЗВІЛ БЛАГОСЛОВИТИ ПОДРУЖЖЯ 

НЕОСІЛИХ 
(кан. 789, п. 1 ККСЦ) 

 

Єпархіяльна курія  

єпархії ....................................................... 

в .................................................................. 

 

  наречений наречена 

1. Прізвище та ім’я   

2. Цивільний стан   

3. Віровизнання   

4. Дата народження   

5. Адреса проживання   

6. Парафія  

(точна адреса) 

  

 

Наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя.  

За моїм посередництвом просять надати їм дозвіл на прийняття святого таїнства 

Подружжя, оскільки наречений (наречена) є особою неосілою (кан. 789, № 1 ККСЦ). 

 

Причина*: 

1. Духовне добро сторін. 

2. Узаконення неправосильного подружжя (кан. 843–852 ККСЦ). 

3. Небезпека укладення неправосильного подружжя. 

4. Добро ще не народженої дитини. 

5. Інша ............................................. 

 

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям 

святого таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Канонічних 

перешкод не виявлено. 

 

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

печатка і підпис душпастиря 

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 



 
FORMULARZ NR 13 

  

.................................., дн. .......................... 
 

 
 

 

№ протоколу................ 

 

ПРОХАННЯ ПРО ДОЗВІЛ БЛАГОСЛОВИТИ 

ПОДРУЖЖЯ НАРЕЧЕНИХ, ЯКІ НЕ УКЛАДАЮТЬ ШЛЮБУ 

ЗГІДНО З ДЕРЖАВНИМ СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 
(кан. 789, п. 2 ККСЦ)  

 

Єпархіяльна курія  

єпархії ........................................................ 

в .................................................................. 

 

  наречений наречена 

1. Прізвище та ім’я   

2. Цивільний стан   

3. Віровизнання   

4. Дата народження   

5. Адреса проживання   

6. Парафія  

(точна адреса) 

  

 

Наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя. За моїм посередництвом 

просять надати їм дозвіл на прийняття святого таїнства Подружжя, тому що 

найближчим часом не планують укладати шлюб згідно з сімейним законодавством. 

 

Причина: 

 

1. Духовне добро сторін. 

2. Небезпека укладення неправосильного подружжя. 

3. Добро ще не народженої дитини. 

4. Інша ............................................................................................................................. 

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям 

святого таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Канонічних 

перешкод не виявлено. 

 

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

печатка і підпис душпастиря 

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 



 
FORMULARZ NR 14 

  

.................................., дн. .......................... 
 

 
 

 

№ протоколу................ 

 

ПРОХАННЯ ПРО ДОЗВІЛ БЛАГОСЛОВИТИ 

ПОДРУЖЖЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 
(кан. 789, п. 4 ККСЦ) 

 

Єпархіяльна курія  

єпархії ........................................................ 

в .................................................................. 

 

  наречений наречена 

1. Прізвище та ім’я   

2. Цивільний стан   

3. Віровизнання   

4. Дата народження   

5. Адреса проживання   

6. Парафія  

(точна адреса) 

  

 

Наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя.  

За моїм посередництвом просять надати їм дозвіл на прийняття святого таїнства 

Подружжя, незважаючи на неповноліття нареченого (нареченої). 

Батьки нареченого (нареченої) письмово засвідчили дозвіл на прийняття святого 

таїнства Подружжя. 

 

Причина: 

1. Духовне добро сторін. 

2. Узаконення неправосильного подружжя (кан. 843–852 ККСЦ). 

3. Небезпека укладення неправосильного подружжя. 

4. Добро ще не народженої дитини. 

5. Інша ............................................................................................................................. 

 

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям 

святого таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Канонічних 

перешкод не виявлено. 

 

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

печатка і підпис душпастиря 

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 



ЗГОДА БАТЬКІВ НА ПРИЙНЯТТЯ СВЯТОГО ТАЇНСТВА 

ПОДРУЖЖЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ 
(до 18 років) (кан. 789, п. 4 ККСЦ) 

 

 У зв’язку iз запланованим подружжям між:  

..............................................................., (дата народження), ….........….………………. 

і ............................................................., (дата народження), …………….…………….. 

до парaфіяльної канцелярії зголосилися батьки (повноправні опікуни) нареченого (-ї):  

 

БАТЬКО (ОПІКУН) .......................................................................................................... 

вік ....................................................., віровизнання .........................................................., 

 

МАТИ (ОПІКУНКА) ......................................................................................................... 

вік ...................................................., віровизнання ...................................................... ....., 

 

що проживають……………………………………………….................................................. 

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

і в моїй присутності, місцевого душпастиря, заявили: 

 

1. Про намір прийняття святого таїнства Подружжя нашим (нашою) неповнолітнім 

(неповнолітньою) сином (дочкою)………………………………… 

............................................................від…………………………………….(дата)........

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

2. Причиною швидкого наміру прийняття святого таїнства Подружжя є 

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

3. Повідомляємо, що ми знаємо і не заперечуємо (заперечуємо)…………………… 

.................................................................................................................... про намір 

нашого (нашої) неповнолітнього (неповнолітньої) сина (дочки) прийняти святе 

таїнство Подружжя. 

 

Окрім того, зобов’язуємося підтримувати молоде подружжя, а також по змозі в перші 

роки їхнього подружнього життя допомагати їм духовно і матеріально. 

 

 

 

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

підпис батька 

 

 

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

підпис матері 

 

 

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

печатка і підпис душпастиря 

 

УВАГА: Якщо хтось із батьків не погоджується на одруження неповнолітньої дитини, 

цей факт потрібно записати на зворотній стороні формуляра і вказати причину відмови. 



 
FORMULARZ NR 15 

  

.................................., дн. .......................... 
 

 
 

 

№ протоколу................ 

 

ПРОХАННЯ ПРО ДОЗВІЛ БЛАГОСЛОВИТИ ПОДРУЖЖЯ ОСОБИ, 

ЯКІЙ ЦЕРКОВНИЙ ВИРОК ЗАБОРОНЯЄ УКЛАДАТИ НОВЕ 

ПОДРУЖЖЯ 
(кан. 789, п. 5 ККСЦ) 

 

Єпархіяльна курія  

єпархії ........................................................ 

в .................................................................. 

 

  наречений наречена 

1. Прізвище та ім’я   

2. Цивільний стан   

3. Віровизнання   

4. Дата народження   

5. Адреса проживання   

6. Парафія  

(точна адреса) 

  

 

Наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя.  

Прошу надати мені дозвіл благословити це подружжя, тому що наречений 

(наречена) отримав (отримала) ствердження недійсності попереднього подружжя із 

забороною вступати в новий шлюб без дозволу місцевого єрарха. 

 

Причина: 

1. Духовне добро сторін. 

2. Узаконення неправосильного подружжя (кан. 843–852 ККСЦ). 

3. Небезпека укладення неправосильного подружжя. 

4. Добро ще не народженої дитини. 

5. Інша ......................................................................................................................... 

 

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям 

святого таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Канонічних 

перешкод не виявлено. 

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

печатка і підпис душпастиря 

----------------- 

Додаток  
Копія судового церковного вироку, яким стверджується недійсність подружжя. 

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 



 
FORMULARZ NR 16 

  

.................................., дн. .......................... 
 

 
 

 

№ протоколу................ 

 

 

ПРОХАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЦЕРКОВНИХ ПЕРЕШКОД 
(кан. 795, § 1 ККСЦ) 

Єпархіяльна курія  

єпархії ........................................................ 

в .................................................................. 

 

  наречений наречена 

1. Прізвище та ім’я   

2. Цивільний стан   

3. Віровизнання   

4. Дата народження   

5. Адреса проживання   

6. Парафія  

(точна адреса) 

  

 

 

Наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя. Між ними виникає 

перешкода………………………………………………………………………...……… 

……………….......................................................................................................................... За 

моїм посередництвом просять уділити їм звільнення від названої перешкоди. 

 

Причина: 
1. Духовне добро сторін. 

2. Узаконення неправосильного подружжя (кан. 843–852 ККСЦ). 

3. Небезпека укладення неправосильного подружжя. 

4. Добро ще не народженої дитини. 

5. Інша ............................................................................................................................. 

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям 

Святої Тайни Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Інших канонічних 

перешкод не виявлено. 

 

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

печатка і підпис душпастиря 

 

 

 

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 



FORMULARZ NR 17 

  

.................................., дн. .......................... 
 

 

 
 

№ протоколу................ 

 

 

ПРОТОКОЛ ПРО УДІЛЕННЯ ПАРОХОМ (ІНШИМ 

СВЯЩЕНИКОМ) ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЕРЕШКОДИ В РАЗІ 

НЕБЕЗПЕКИ СМЕРТІ 
(кан. 796, § 2 ККСЦ) 

 

Я, нижче підписаний, ............................................................................................... ................. 

відвідуючи тяжкохворого (тяжкохвору) ………....................................................................., 

який (яка) проживає в ........................................................................................................... у 

незаконному подружжі з ............................................................................................, 

переконавшись, що укладення подружжя ― єдиний спосіб заспокоєння сумління 

хворого (хворої), згідно з постановою кан. 796, § 2 ККСЦ, уділив у зовнішній сфері 

звільнення від перешкоди  

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

..........................................................., щоб сторони могли правомірно і дозволено 

прийняти святе таїнство Подружжя. 

 

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

 підпис    

 

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

місцевість    дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 



FORMULARZ NR 18 

  

.................................., дн. .......................... 
 

 

 
 

№ протоколу................ 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ІЄРАРХА МІСЦЯ ПРО УДІЛЕННЯ ПАРОХОМ 

(ІНШИМ СВЯЩЕНИКОМ) ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЕРЕШКОДИ В РАЗІ 

НЕБЕЗПЕКИ СМЕРТІ 

(кан. 798 ККСЦ) 

 

 

 

Згідно з постановою кан. 798 ККСЦ повідомляю, що (дата)......................................., 

відвідуючи тяжкохворого (тяжкохвору) ................................................................................, 

який (яка) проживає в ....................................................................................................... ... у 

незаконному подружжі з ............................................................................................., і 

переконавшись, що укладення подружжя ― єдиний спосіб заспокоєння сумління 

хворого (хворої), згідно з постановою кан. 796, § 2 ККСЦ уділив у зовнішній сфері 

звільнення від перешкоди ................................................................, щоби сторони могли 

правомірно і дозволено прийняти святе таїнство Подружжя. 

 

 

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

підпис  

 

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

місцевість    дата 

 

 

 

 

 

 

 

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 



FORMULARZ NR 19 

  

.................................., дн. .......................... 
 

 

 
 

№ протоколу................ 

ПРОХАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ 

ВІД ПЕРЕШКОДИ В РАЗІ РІЗНИЦІ РЕЛІГІЇ 
(кан. 803, § 1 ККСЦ) 

 

Єпархіяльна курія  

єпархії ........................................................ 

в .................................................................. 

 

  наречений наречена 

1. Прізвище та ім’я   

2. Цивільний стан   

3. Віровизнання   

4. Дата народження   

5. Адреса проживання   

6. Парафія 

(точна адреса) 

  

 

Наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя. Між ними виникає перешкода 

різниці віровизнання. Наречені склали передбачені церковним правом заяви (кан. 814 

ККСЦ), а також були поінформовані про обов’язки в подружньому житті та про 

важливі ознаки католицького подружжя. 

* За моїм посередництвом просять про надання їм звільнення від вказаної 

перешкоди (якщо одна сторона є неохрещеною ― кан. 803 ККСЦ).* 

* Прошу Вашого дозволу благословити це подружжя (в інших випадках ― кан. 

789 ККСЦ).* 

 

Причина: 
1. Духовне добро сторін. 

2. Узаконення неправосильного подружжя (кан. 843–852 ККСЦ). 

3. Небезпека укладення неправосильного подружжя. 

4. Добро ще не народженої дитини. 

5. Інша ............................................................................................................................. 

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям 

святого таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Інших канонічних 

перешкод не виявлено. 

 

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

печатка і підпис душпастиря 

 

Додаток. Копія заяви сторін (формуляр № 20 або PL 21) 

 

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 



FORMULARZ NR 20 

  

.................................., дн. .......................... 
 

 

 
 

№ протоколу................ 

МІШАНІ ПОДРУЖЖЯ 
заява і присяга наречених 

(кан. 803, § 3, кан. 814, кан. 815 ККСЦ) 

1. КАТОЛИЦЬКА СТОРОНА 
Урочисто заявляю, що я готовий (готова) відсторонити від себе небезпеку втрати віри, 

виконувати релігійні обов’язки і даю щиру обіцянку, що зроблю все, що в моїх силах, 

щоб усі діти були охрещені й виховані в Католицькій Церкві. 

 

1. Прізвище та ім’я  

2. Ім’я батька  

3. Місце і дата 

народження 
 

4. Місце і дата 
хрещення 

 

5. Віровизнання  

6. Професія  

7. Адреса 

 

 

 

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

підпис доповідача 

 

2. НЕКАТОЛИЦЬКА СТОРОНА  
Заявляю, що я був (була) своєчасно повідомленим (повідомлена) про обіцянки, які дала 

католицька сторона. Я свідомий (свідома) змісту обіцянки і зобов’язань нареченого 

(нареченої). 

1. Прізвище та ім’я  

2. Ім’я батька  

3. Місце і дата 

народження 
 

4. Віровизнання  

5. Професія  

6. Адреса 

 

 

 

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

підпис доповідача 

….................................................. 

печатка і підпис душпастиря 

 

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 



 
FORMULARZ NR 21 

  

.................................., dn. .......................... 
 

 

 
 

Nr protokołu ............................. 

 

 

OŚWIADCZENIA I PRZYRZECZENIA NUPTURIENTÓW 

MAŁŻEŃSTWO MIESZANE 
(kan. 789, p. 6, kan. 814, kan. 815 KKKW) 

 

1. Strona katolicka 
 

Nazwisko i imię  

imię ojca  

miejsce i data urodzenia  

 
Oświadczam uroczyście, że jestem gotów odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, 
wypełniać obowiązki religijne i szczerze przyrzekam, że uczynię wszystko co jest w mojej 
mocy, aby całe nasze potomstwo zostało ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim. 
 

........................................................ 
      czytelny podpis    

2. Strona niekatolicka 
 

Nazwisko i imię  

imię ojca  

miejsce i data urodzenia  

religia (wyznanie)  

zawód wykonywany  

adres  

 

Stwierdzam, że zostałem powiadomiony o oświadczeniu i przyrzeczeniu mojej narzeczonej 

wyznania katolickiego. Jestem rzeczywiście świadomy treści przyrzeczenia i obowiązków 

sumienia narzeczonej. 

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

czytelny podpis                  

Oświadczenia złożono w mojej obecności: 
 
 

........................................................ 
podpis i pieczęć duszpasterza  

 

Archidiecezja Przemysko-Warszawska 
 

pieczęć adresowa parafii 

 



FORMULARZ NR 22 

  

.................................., дн. .......................... 
 

 

 
№ протоколу................ 

ПРОХАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ 

ВІД ПЕРЕШКОДИ КРОВНОГО СПОРІДНЕННЯ В БІЧНІЙ ЛІНІЇ 
(кан. 808, § 2 ККСЦ) 

 

Єпархіяльна курія  

єпархії ........................................................ 

в .................................................................. 

 

  наречений наречена 

1. Прізвище та ім’я   

2. Цивільний стан   

3. Віровизнання   

4. Дата народження   

5. Адреса проживання   

6. Парафія  

(точна адреса) 

  

 

Наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя. Але між ними виникає 

перешкода кровного споріднення (3) і (4) ступеня в бічній лінії, як показує 

нижчевказана схема:  

 

__________________________________ 

   спільний родич 

 

______________________ _____________________ 

дитина    дитина  

 

______________________ _____________________ 

внук     внук 

За моїм посередництвом наречені просять надати їм звільнення від цієї перешкоди. 

Причина: 

1. Духовне добро сторін. 

2. Узаконення неправосильного подружжя (кан. 843–852 ККСЦ). 

3. Небезпека укладення неправосильного подружжя. 

4. Добро ще не народженої дитини. 

5. Інша ............................................................................................................................. 

 

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям святого 

таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Інших канонічних 

перешкод не виявлено. 

 

....................................................... 
печатка і підпис душпастиря 

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 



FORMULARZ NR 23 

  

.................................., дн. .......................... 
 

 

 
№ протоколу................ 

 

ПРОХАННЯ ПРО ДОЗВІЛ НА ТАЄМНЕ ВІНЧАННЯ 

(кан. 840 ККСЦ) 

 

Єпархіяльна курія  

єпархії ........................................................ 

в .................................................................. 

 

  наречений наречена 

1. Прізвище та ім’я   

2. Цивільний стан   

3. Віровизнання   

4. Дата народження   

5. Адреса проживання   

6. Парафія  

(точна адреса) 

  

 

Наречені мають бажання прийняти святе таїнство Подружжя, але через (причина) 

................................................................................................................................ хочуть, щоб 

їхнє подружжя було укладене таємно. На підставі кан. 840 ККСЦ звертаюся за 

дозволом на таємне вінчання названих осіб. 

 

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям святого 

таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Канонічних перешкод не 

виявлено. 

 

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

печатка і підпис душпастиря 

 

 

 

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 



FORMULARZ NR 24 

  

.................................., дн. .......................... 
 

 

 

 
№ протоколу................ 

 

ПРОХАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЕРЕДПОДРУЖНІХ 

ОПОВІДЕЙ 
 

Єпархіяльна курія  

єпархії ........................................................ 

в .................................................................. 

 

  наречений наречена 

1. Прізвище та ім’я   

2. Цивільний стан   

3. Віровизнання   

4. Дата народження   

5. Адреса проживання   

6. Парафія  

(точна адреса) 

  

 

Вищевказані наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя. За моїм 

посередництвом просять звільнити їх від обов’язку передподружніх оповідей.  

 

Причина:  

1. Духовне добро сторін. 

2. Визнання вже укладеного шлюбу згідно з сімейним законодавством. 

3. Небезпека укладення неправосильного подружжя. 

4. Добро ще не народженої дитини. 

5. Інша ........................................ 

 

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям 

святого таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Канонічних 

перешкод не виявлено. 

 

 

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

печатка і підпис душпастиря 

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 



FORMULARZ NR 25 

 

.................................., дн. ......................... 
 

 

 

№ протоколу................ 

ЗВЕРНЕННЯ ПАРОХА 

З ПРОХАННЯМ ПРО УЗАКОНЕННЯ НЕПРАВОСИЛЬНОГО 

ПОДРУЖЖЯ ЗГІДНО З ФОРМОЮ ОЗДОРОВЛЕННЯ В КОРЕНІ 
(канн. 848–852 ККСЦ) 

 

Єпархіяльна курія  

єпархії ........................................................ 

в .................................................................. 

 

 

Представляючи прохання мого (моєї) парафіянина (парафіянки) …………… 

…………………………...................……. щодо узаконення його (її) подружжя згідно з 

формою оздоровлення в корені, укладеного (дата і місце) 

…….....................................................................................................................…..... .......… з 

..................…………………………………...…………………………..………..............., 

підтверджую, що сторони взяли шлюб згідно з сімейним законодавством без 

канонічних перешкод (або з перешкодами) ....................................................... 

.........................................……………………………............................................................ 

Подружня згода між ними була виявлена і не відкликана. Сторони не перебувають у 

небезпеці розлучення. 

…................................................. 

печатка і підпис душпастиря 

 

 

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY DO 

KONGREGACJI 

KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH I 

ORDYNARIUSZA EPARCHII 





FORMULARZ NR 26 

  

.................................., дн. .......................... 
 

 

 

 

Прізвище та ім’я ......................................................... 

Адреса (того, хто просить) ……….......................... 

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

ПРОХАННЯ ВІРНОГО ПРО УЗАКОНЕННЯ НЕПРАВОСИЛЬНОГО 

ПОДРУЖЖЯ ЗГІДНО З ФОРМОЮ ОЗДОРОВЛЕННЯ В КОРЕНІ 
(через недотримання канонічної форми вінчання) 

(кан. 848–852 ККСЦ) 

 

Префекту Конгрегації Східних Церков 

 

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

 

Я, нижче підписаний (-а)….............…………………….............……………………………, 

син (дочка) ............…………......……………… і ………........……..………………….........., 

(дата і місце народження) ………....….........…………………………….………………..... 

звертаюся до Вашого Високопреосвященства з проханням узаконити моє 

неправосильне подружжя у формі оздоровлення в корені. 

Подружжя було укладене (дата) ........................................………………… в (місті, селі) 

………………..............................……………. (у церкві, перед цивільним урядовцем, перед 

православним священиком) ………………………….………….............................................. 

з ………………………….…………, сином (донькою) ............……….………………......… 

(дата і місце народження) ..............………………………………….…………………….... 

Подружжя неправосильне через недотримання канонічної форми, передбаченої кан. 828 

ККСЦ. 

Крім того, подружжя було укладено в USC (дата) …….....................…………………. 

............................................................................... без канонічних перешкод. На сьогодні 

між нами триває подружня згода. 

Запевняю, що моє подружжя не перебуває в небезпеці цивільного розлучення. Мій 

чоловік (моя дружина) не заперечує щодо узаконення нашого подружжя у формі 

оздоровлення в корені, але не висловлює згоди щодо звичайного узаконення. 

 

Причини: 

1. Духовне добро сторін. 

2. Щире бажання заспокоїти власне сумління. 

3. Необхідність узаконення власних дітей перед державою. 

4. Добро дитини, яка ще не народилася. 

5. Інші ........................................................................................................................ ... 

 

Додаток. Копія свідоцтва цивільного шлюбу. 

……………………………………… 

власноручний підпис  

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 



FORMULARZ NR 27 

 

.................................., дн. .......................... 

 

 

 

Прізвище та ім’я .......................................................... 

Адреса (того, хто просить) ……….......................... 

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

ПРОХАННЯ ВІРНОГО ПРО УЗАКОНЕННЯ НЕПРАВОСИЛЬНОГО 

ПОДРУЖЖЯ ЗГІДНО З ФОРМОЮ ОЗДОРОВЛЕННЯ В КОРЕНІ 
(через існування розриваючої перешкоди, вказаної в кан. 800–812 ККСЦ) 

(кан. 848–852 ККСЦ) 

 

Високопреосвященному Владиці 

………………………..………............ 

Архиєпископу і Митрополиту 

Перемисько-Варшавському УГКЦ 

Я, нижче підписаний (-а) ….......………...........................……………………………………, 

син (донька) ............………………………....……. і ……….............………………………... 

(дата і місце народження) ………….................………………….........…………………..... 

звертаюся до Вашого Високопреосвященства з проханням узаконити моє 

неправосильне подружжя у формі оздоровлення в корені. 

Подружжя було укладене (дата) .................................………………….. в (місті, селі) 

………………………….......................................................…. (у церкві).................................. 

……………................................................................................................................................... 

з …………………………….………., сином (донькою) ............……………………..........… 

(дата і місце народження) ..............……………………………………………….....…….... 

Подружжя неправосильне через існування розриваючої перешкоди, вказаної в кан. 800–

812 ККСЦ ……………………………………………………………………........................… 

…………………………............................................................................................................... 

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

На сьогодні між нами триває подружня згода. Я запевняю, що моє подружжя не 

перебуває в небезпеці цивільного розлучення. Мій чоловік (моя дружина) не заперечує 

щодо узаконення нашого подружжя у формі оздоровлення в корені, але не висловлює 

згоди щодо звичайного узаконення. 

 

Причини: 
1. Духовне добро сторін. 

2. Щире бажання заспокоїти власне сумління. 

3. Необхідність узаконення власних дітей перед державою. 

4. Добро дитини, яка ще не народилася. 

5. Інші ........................................................................................................................ ............ 

 

Додаток. Копія свідоцтва про цивільний шлюб. 

……………………………………… 

власноручний підпис   

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 



FORMULARZ NR 28 

  

.................................., дн. ......................... 
 

 

 

 
№ протоколу................ 

 

ПРОХАННЯ ПРО УДІЛЕННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 

КАНОНІЧНОЇ ФОРМИ 
(кан. 835 ККСЦ) 

 

Префекту Конгрегації Східних Церков  

 

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

 

 

  наречений наречена 

1. Прізвище та ім’я   

2. Цивільний стан   

3. Віровизнання   

4. Дата народження   

5. Адреса проживання   

6. Парафія  

(точна адреса) 

  

 

Наречені бажають прийняти святе таїнство Подружжя, але між ними виникає 

перешкода ― різниця релігії, а також категоричне заперечення некатолицької сторони 

вінчатися згідно з канонічною формою, передбаченою кан. 828 ККСЦ. 

Наречені склали передбачені правом свідчення, а також були поінформовані про 

основні елементи католицького подружжя. 

За моїм посередництвом наречені звертаються з проханням про надання їм звільнення 

від названої перешкоди і від дотримання канонічної форми (якщо одна сторона є 

неохрещеною). 

 

Причина:  
1. Духовне добро сторін. 

2. Визнання вже укладеного подружжя. 

3. Небезпека укладення неправосильного подружжя. 

4. Добро ще не народженої дитини. 

5. Інша ............................................................................................................................ 

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям святого 

таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Канонічних перешкод не 

виявлено. 

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

печатка і підпис душпастиря 

Додаток. Один примірник свідчення сторін. 

 

 

Архиєпархія Перемисько-Варшавська 
 

адресова печатка парафії 

 


