
УВАГИ ЩОДО ЗВЕРНЕНЬ В СПРАВІ ПЕРЕХОДУ ДО РКЦ / АБО ЗМІНИ ОБРЯДУ/  

АБО СТВЕРДЖЕННЯ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ДО РКЦ  

Необхідні: 

1. КОПІЯ СВІДОЦТВА ХРЕЩЕННЯ або ЗІЗНАННЯ СВІДКІВ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ 

ТАЇНСТВА ХРЕЩЕННЯ 

 

2. ПРОХАННЯ ТА АВТОБІОРАФІЯ ОСОБИ 

1. Прізвище та ім’я/імена необхідно писати прописними літерами в першому відмінку 

2. Прізвище дівоче (для жінок) 

3. Дата і місце народження народження – місцевість, район, область 

4. Дата і місце місце хрещення – церква, місцевість, район, область 

5. Адреса проживання – місцевість, вулиця, номер будинку/помешкання, район, область,  

6. (якщо грекокатолик) назва єпархії, на території якої проживає 

7. Прізвища та імена батьків 

8. Релігія/віросповідання/обряд батьків. Це дуже важливо, оскільки включення дитини 

через хрещення до церкви sui iuris залежить від обрядової 

приналежності/віросповідання його батьків. 

9.  Якщо один з батьків не належав до Католицької церкви латинського обряду, то чи 

просили вони, щоб їхня дитина була включена до цієї ж Церкви через хрещення (кан. 

111 § 1 ККП). Якщо батьки ще живуть, вони повинні зробити таку заяву священикові 

в письмовій формі. 

10. Докладний опис стосовно релігійного життя заінтересованої особи та умотивування 

бажання приналежності до римсько-католицької церкви. Вона повинна однозначно 

заявити, що вона добровільно хоче належати до цієї Церкви. 

 

3. ЛИСТ НАСТОЯТЕЛЯ адресований до Митрополичої Курії. Лист повинен бути в версії 

друкованій та містити наступну інформацію про заінтересовану особу: 

1. Прізвище та ім’я/імена – необхідно писати прописними літерами в першому відмінку 

2. Прізвище дівоче (для жінок) 

3. Дата і місце народження – місцевість, район, область 

4. Дата і місце хрещення – церква, місцевість, район, область  

5. Адреса проживання – місцевість, вулиця, номер будинку/помешкання, район, область, 

6. (якщо грекокатолик) назва єпархії, на території якої проживає 

7. Прізвища та імена батьків 

8. Інформація, наведена вище – (2.8, 2.9 i 2.10.) 

9. Характеристика настоятеля про цю особу й справу. 

Вище згадану інформацію взяти з листа заінтересованої особи. Заяви не завжди є 

розбірливі, тому, щоби уникнути помилок, бажано подавати ці дані також в листі настоятеля. 

Лист адресований до Курії повинен бути в друкованій формі. 

Долучити прохання заінтересованої особи і копію свідоцтва хрещення та вище 

згадану заяву батьків. Якщо неможливо отримати свідоцтво, достатньо довести факт 

хрещення одним вірогідним свідком, або присягою самої охрещеної особи, якщо вона 

прийняла хрещення вже у дорослому віці (кан. 876). 

 

В багатьох випадках про зміну обряду необхідно звертатися до Апостольського 

Престолу. Очікування на відповідь може тривати чимало часу. КУРІЯ НЕ МАЄ 

ЖОДНОГО ВПЛИВУ НА ПРИСКОРЕННЯ ПРОЦЕСУ. 


