РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
ОСНОВНІ ПИТАННЯ

ВІДПОВІДІ
В Римо-Католицькій Церкві вінчатися можна в будьякий день на протязі року, навіть в піст (при певних
умовах, у випадках крайньої необхідності (наприклад,
В які дні на протязі року загроза смерті когось з наречених) і з дозволу
можна вінчатись ?
настоятеля храму). Як правило, не звершуються шлюби
під час Великого Посту (перед Пасхою) і під час
Адвенту (4 неділі перед Різдвом Христовим), оскількі в
ці періоди забороненені забави і святкування.
Шлюб у церкві звершується зазвичай під час
В який час доби
євхаристії (причастя), найчастіше, в обідній час. Також
реєструються шлюби у
може звершуватись у будь-який час на протязі
церкві?
світлового дня за побажанням і проханням наречених.
1) Звернутись за три місяці до запланованої дати
шлюбу до канцелярії парафії.
2) Пройти тримісячну катехізацію, яка включає в
Що необхідно зробити
себе: справи катехізму, релігії; правила
для оформлення шлюбу у
подружнього життя; натуральне планування сім’ї
церкві?
(прокреація).
3) Узгодити день і час вінчання.
4) Пройти перед шлюбну сповідь з цілого життя не
пізніше, ніж за два дні до вінчання.
Приблизно за три місяці. Це пов’язано з
необхідністю пройти перед шлюбне навчання та
існуючим у Церкві обрядом оповіді (оголошення в
храмі після Літургії про бажання наречених взяти
Коли необхідно
шлюб. Виголошуються імена наречених і їх батьків, а
звернутися ?
також дата і місце народження і проживання, цивільний
стан, віросповідання). Це робиться для того, щоб люди,
яким відомі перешкоди щодо укладення шлюбу, мали
час зголоситися. Такі оповіді здійснюються три тижні
під час всіх Літургій.
Які документи необхідно
Свідоцтво про хрещення кожного з наречених, в
подати для оформлення якому має бути вказаний їх цивільний стан (одружені
шлюбу у церкві?
чи ні).
За загальним правилом, цивільний шлюб має
передувати церковному. Оскільки Церква поважає
закони держави, бажано, щоб державне оформлення
шлюбу передувала вінчанню в Церкві. Проте, це не є
Що раніше: церковний
суворим правилом. У будь-якому разі, до вінчання або
шлюб чи цивільний
після нього в канцелярію церкви треба обов’язково
(державний)?
представити свідоцтво про одруження, оскільки в
церковних метричних книгах робиться відмітка про
номер та дату видачі такого свідоцтва. Різниця в часі
між вінчанням і державною реєстрацією шлюбу не
повинна перевищувати кількох днів, максимум до

Що буде потрібно в
церкві в день весілля?

Хто може і хто не може
бути свідком при
вінчанні?

Мова богослужіння

Вартість обряду

Шлюб з особою іншої
віри

Додатково (тільки для
жінок

З ким не можна взяти
церковного шлюбу?

одного тижня.
1) Обручки. Їх попередньо перед вінчанням перший
свідок повинен передати у захристію.2) Два свідки
(віруючі чоловік і жінка, хрещені, бажано католики.
Примітка 1: існує сувора вимога до наречених, а також
до свідків на церемонію вінчання з’являтись у повністю
тверезому стані. Тому при обряді викупа нареченої тим
особам, які будуть свідками у церкві, а також самому
нареченому категорично не можна вживати алкоголю.
В Римо-Католицькій Церкві не існує ніяких
особливих вимог до осіб, які будуть свідками при
вінчанні (крім віросповідання і охрещення). Свідками
можуть бути будь-які особи, в тому числі старші,
одружені, родичі.
Якщо один з наречених є іноземцем і не розуміє
української мови, то це зовсім не проблема. РимоКатолицька Церква є багатонаціональною. Тому всі
обряди і таїнства в ній можуть звершуватись за
проханням наречених на тій мові, яка є їм зрозумілою.
Звершення всіх обрядів і таїнств в Церкві є
безкоштовним. Все, що Ви сплатите за обряд вінчання,
є Вашою добровільною пожертвою, яка передається на
потреби храму.
За загальним правилом, особи, які вінчаються,
повинні бути однієї віри. Наречені можуть бути
інославними (тобто, християнами, але належати до
різних конфесій) або іновірцями (сповідати інші
нехристиянські релігії ). В Римо-Католицькій Церкві
достатньо, щоб хоча б один з наречених був римокатолицької віри. При мішаних подружжях (шлюб з
особою, яка сповідує нехристиянську релігію) потрібна
диспенса ординарія місця (дозвіл Єпископа РКЦ), а
також присяга нареченого (нареченої)-нехристиянина і
не католика про те, що він (вона) не будуть забороняти
іншому з подружжя сповідувати все життя католицьку
віру і не будуть забороняти виховувати в католицькій
вірі спільних дітей.
У Римо-Католицькій Церкві не існує жодних
обмежень для жінок відвідувати храм. Тому, вінчання
може відбуватися і в дні очищення нареченої.
В Римо-Католицькій Церкві не можна взяти
церковного шлюбу:
- з особами, які не досягли шлюбного віку (чоловіки
21, жінки 18 років);
- з родичами (ступінь спорідненості визначається
священиком по спеціальним таблицям);
- з особами, які перебувають в даний момент в
церковному або цивільному шлюбі і бажають

вступити в новий церковний шлюб без офіційного
церковно-судового визнання недійсним вже
існуючого шлюбу;
- з психічно хворою особою і особою, яка не
зможе виконувати головні обов’язки подружнього
життя (алкоголізм, наркоманія, німфоманія);
- зі свячено служителями і монахами;
- між чоловіком і жінкою, які були хресними
батьками однієї особи;
- з неплідними особами;
- якщо наречений або наречена були викрадені і
примушуються до укладення шлюбу;
- з особами, які вбили свого чоловіка або дружину;
- з особами, які провадять неморальний спосіб
життя;
- між усиновленими в одній родині.
Після вінчання Ви отримуєте пам’ятку про шлюб з
прикладенням печатки храму. Ця пам’ятка не має в
Римо-Католицькій Церкві сили метрикального
Який документ Ви
документу. Свідоцтво про укладення шлюбу видається
отримуєте після вінчання на вимогу подружжя для певних, конкретних потреб і є
дійсним тільки три місяці. Отримати такий документ
може особисто тільки людина, якої він стосується (один
з подружжя).

