FORMULARZ NR 1b

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR _______________
Z ROZMÓW KANONICZNO-DUSZPASTERSKICH Z NARZECZONYMI
PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

(dla małżeństw z niechrześcijanami, ochrzczonymi niekatolikami, niewierzącymi,
uporczywie niepraktykującymi)

imię i nazwisko
religia, wyznanie
lub stosunek do religii
1. Pytania dla strony katolickiej:
a) Czy zdaje sobie sprawę z tego, że zgodne pożycie w małżeństwie jest zagrożone z powodu różnic w istotnych sprawach?

b) Jak postąpi w wypadkach konfliktowych, gdy żadna ze stron nie będzie chciała
ustąpić, np. w sprawach moralnych i religijnego wychowania dzieci?

c) Czy zgodzi się na postępowanie wbrew prawu Bożemu, czyli na życie grzeszne dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?

2. Pytania dla strony niekatolickiej (niewierzącej lub niepraktykującej):
a) Czy zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnicy poglądów, różnej oceny moralnej w
wielu sprawach?

b) Czy zdaje sobie sprawę z naturalnego obowiązku szacunku względem przekonań i
zobowiązań strony katolickiej?

c) Czy zna obowiązki sumienia współmałżonka?

3. Pytanie dla obu stron: Czy akceptuje nierozerwalność i monogamiczność małżeństwa oraz jego cele: dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa?

4. Stan wolny strony niekatolickiej został potwierdzony:
- przysięgą strony niekatolickiej, złożoną dnia _____________________________
- przysięgą dwóch świadków, złożoną dnia _________________________________
Protokół sporządzono dnia

czytelny podpis narzeczonego

czytelny podpis narzeczonej

podpis duszpasterza

Prośbę o dyspensę (zezwolenie) ordynariusza miejsca (kan. 1071 § 1 n. 4 i § 2, 1086 § 2
lub 1125) wysłano dnia ____________________________________
Reskrypt udzielenia dyspensy (zezwolenia) otrzymano dnia ________________________________

Uwaga:
a) w przypadku małżeństwa z niekatolikiem lub osobą nieochrzczoną (z wyjątkiem odstępców od Kościoła katolickiego) należy wypełnić formularz nr 4 (w trzech egzemplarzach) oraz nr 12a lub 12b i ewentualnie 12c;
b) w przypadku odstępców od Kościoła katolickiego oraz osób niepraktykujących należy wypełnić formularz nr 5 (w
trzech egzemplarzach) oraz nr 12b;
c) w celu potwierdzenia stanu wolnego niekatolika należy przyjąć przysięgę o stanie wolnym od tej osoby (formularz
nr 3) i dwóch świadków (formularz nr 2).

