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Сужэнства, як суполльнасць жыцця і кахання,
з’яўляецца высакародным пакліканнем Божым
да выканання запланаваных Богам заданняў,
менавіта: да любові і пераказвання жыцця.

ДАШЛЮБНЫ САКРАМЭНТ ПАЯДНАННЯ НАРАЧОНАГА / НАРАЧОНАЙ
Падчас духоўнай падрыхтоўкі да сакрамэнту сужэнства нарачоныя павінны двойчы прыступіць да сакрамэнту паяднання:

І. Пасля паведамлення аб намеры ўзяць шлюб 	
дата	подріс спаведніка

ІІ. Перад шлюбам 	
дата	подпіс спаведніка



	


ПАМЯТКА ДЛЯ НАРАЧОНЫХ
1. У парафіяльную канцылярыю трэба прадставіць:
– пасведчанне аб святым хросце з адзнакай «для касцёльнага шлюбу»,
– пасведчанне аб перадшлюбным паведамленні з парафіі нарачонага,
– пасведчанне аб атрыманых ведах на катэхезе,
– пасведчанне аб удзеле ў канферэнцыях па падрыхтоўцы да Сакрамэнту Сужэнства,
– дакумент аб заключаным сужэнскім саюзе ў ЗАГСе.
2. Дзень і час заключэння шлюбу трэба загадзя ўдакладніць з душпастырам касцёла, у якім адбудзецца шлюб. За некалькі дзён да шлюбу нарачоныя павінны прыйсці ў канцылярыю гэтага ж касцёла, каб падрыхтаваць акт шлюбу.

3. На шлюб трэба прыйсці пунктуальна, разам са сведкамі, якія падпісаліся ў акце шлюбу.

4. Нарачоныя павінны загадзя папярэдзіць запрошаных на шлюб асобаў, каб дзеля пашаны да святасці абраду і месца
– яны не фатаграфавалі падчас сакрамэнтальнага абраду,
– не віншавалі маладых каля алтара.
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