Українська Католицька Архиєпархія Філадельфії
Трибунал
Ця схема допоможе вам написати історію свого подружжя. ЛИШЕ НЕ
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЇЇ ЯК ЗАПИТНИК. НЕ ДАВАЙТЕ ПРОСТИХ ВІДПОВІДЕЙ
«ТАК», ЧИ «НІ». Просимо надрукувати відповіді, якщо це можливо.
Схема опису історії вашого подружжя
І. ПОПЕРЕДНЯ ІНФОРМАЦІЯ
А. ПРО СЕБЕ
1. Ім’я, адреса, телефон.
2. Дата і місце народження.
3. Місце хрещення, віросповідання.
4. Ім’я й адреса батьків.
Б. КОЛИШНІЙ ПОДРУГ
1. Ім’я, адреса, телефон.
2. Дата і місце народження.
3. Місце хрещення, віросповідання.
4. Ім’я й адреса батьків.
В. ПИТАННЯ ЩОДО ПОДРУЖЖЯ
1. Дата й місце.
2. Назва й адреса церкви.
3. Чи була перед весіллям укладена письмова дошлюбна угода?

ІІ. ВАШЕ МИНУЛЕ
А. ВАША РОДИНА
1. Опишіть ваших батьків та їхні взаємини.
2. Хто з батьків домінував у сім’ї.
3. Які у вас відносини з мамою? З вашим батьком?
4. Чи мали ви якісь емоційні чи душевні хвороби?
Б. РОКИ НАВЧАННЯ
1. Які школи й інститути ви закінчили?
2. Чи у вас були гарні відносини з вашими однокласниками і
одногрупниками?
3. Яке було ваше ставлення до алкоголю, сексу, наркотиків?
4. Коли ви почали зустрічатися з представниками протилежної статі?
Скількома?

В. ВАША ОСОБИСТІСТЬ
1. Просимо описати свої сильні й слабкі сторони.
2. Чи можете ви пригадати якусь із зазначених рис продовж вашого
зростання, і як сильно вони вплинули на вас?
(незвичайний страх, нервозність, здатність зав’язувати дружбу, добиватися
довіри інших, упертість, брехливість, спалахи гніву, вірність).

ІІІ. МИНУЛЕ ВАШОГО ПОДРУГА
А. РОДИНА
1. Опишіть відносини між її/його батьками.
2. Хто з батьків домінував у сім’ї?
3. Які відносини були у вашого подруга з матір’ю? З батьком?
4. Чи ваш подруг будь-коли переживав фізичні чи емоційні розлади?
Б. РОКИ НАВЧАННЯ
1. Які школи та вищі учбові заклади закінчив ваш подруг?
2. Чи у вашого подруга були гарні відносини з однокласниками та
одногрупниками?
3. Яке було ставлення до алкоголю, сексу, наркотиків?
4. Коли ваш подруг почав зустрічатися з протилежною статтю? Скільки?
В. ОСОБИСТІСТЬ ПОДРУГА
1. Просимо описати сильніші й слабші риси вашого подруга.
2. Чи можете ви пригадати якісь з наступних характеристик, які вплинули на
вашого подруга?
(незвичайний страх, нервозність, здатність зав’язувати дружбу, добиватися
довіри інших, упертість, брехливість, спалахи гніву, вірність)

ІV. ПОДРУЖЖЯ
А. ЗУСТРІЧАННЯ ТА ЗАРУЧИНИ
1. Як і де ви зустрілися? Опишіть вашу поведінку в час зустрічання.
2. На скільки ви були захоплені? Яке місце відводилося сексу?
3. Як виникла тема одруження?
4. Чи були формальні заручини? Як довго вони тривали? Просимо вказати
дати.
5. Яке було ваше ставлення щодо дітей?
6. Яку роль відігравав кожен у весільних приготуваннях?
7. Яке було ставлення вашої сім’ї та друзів до вашого шлюбу?

Б. ДЕНЬ ШЛЮБУ
1. Чи був укладений так званий «передвесільний контракт»? Якщо так, то
поясніть.
2. Яка була ваша поведінка в той день?
3. Чи були ви щасливі під час останніх приготувань перед весіллям?
4. Як ви почувалися в церкві?
5. Чи весільне прийняття пройшло гладко?
В. МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ
1. Чи ви їздили на медовий місяць? Опишіть вашу реакцію.
2. Чи були якісь проблеми в сексуальних відносинах?
3. Чи виникали між вами якісь проблеми?
Г. ПОДРУЖНЄ ЖИТТЯ
1. Прокоментуйте свою взаємну любов і сексуальність в цей час.
2. Яке було відношення кожного з вас до обов’язків та повсякденної роботи?
3. Яке було ставлення кожного з вас до дітей?
4. Опишіть вашу першу проблему. Чи ви зверталися по допомогу?
Д. СЕПАРАЦІЯ (роздільне проживання подружжя) І РОЗЛУЧЕННЯ
1. Що було причиною першої сепарації?
2. Які зусилля були здійснені задля воз’єднання?
3. Чи було сепарацій кілька?
4. Коли було здійснено розлучення? Ким і на якій основі?
5. Чи якась зі сторін одружилася повторно?
6. Чому розпалося це подружжя? (Ваша особиста думка)
Просимо уважно перечитати ці питання і використати їх при написанні
історії вашого подружжя і його наслідків.
На додаток, ЦЕ НЕОБХІДНО, зазначте повні імена, адреси і телефони
щонайменше двох-трьох свідків, які би побажали заповнити запитник про
ваше подружжя. Просимо сконтактуватися з ними перед тим, і пояснити їм
справу, перш ніж подавати імена.
Ви ПОВИННІ надіслати (КОПІЇ) вашого ПОСВІДЧЕННЯ ПРО
ХРЕЩЕННЯ, ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ШЛЮБ і ПОСВІДЧЕННЯ ПРО
РОЗЛУЧЕННЯ, разом з написаною історією свого подружжя.
Просимо надсилати усі ці матеріали до:
Metropolitan Tribunal
Archeparchy of Philadelphia
827 N. Franklin St.
Philadelphia, PA 19123-2097

