UWAGI CO DO WNIOSKÓW W SPRAWIE PRZEJŚCIA DO RKK/ LUB ZMIANY
OBRZĄDKU /ALBO STWIERDZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO RKK
Potrzebne:

1. KOPIA ŚWIADECTWA CHRZTU lub ZEZNANIE DWÓCH ŚWIADKÓW NA
POTWIERDZENIE FAKTU CHRZTU

2. PROŚBA I AUTOBIOGRAFIA OSOBY ZAINTERESOWANEJ
Nazwisko i imię/imiona
Nazwisko panieńskie (dla kobiet)
Data i miejsce urodzenia – miejscowość, rejon, obwód
Data i miejsce chrztu – cerkiew, miejscowość, rejon, obwód
Аdres zamieszkania– miejscowość, ulica, numer domu, rejon, obwód
(gdy grekokatolik) nazwa eparchii, na terenie której mieszka
Imiona i nazwiska rodziców
Religia/wyznanie/obrządek rodziców. To bardzo ważne, bo włączenie dziecka przez chrzest
do Kościoła sui iuris zależy od przynależności obrządkowej/wyznania jego rodziców.
9. Jeśli jedno z rodziców nie należało do Kościoła łacińskiego, to czy zgodnie prosili, by ich
dziecko przez chrzest zostało włączone do tegoż Kościoła (kan. 111 § 1 KPK). Jeśli rodzice
żyją, to powinni takie oświadczenie złożyć wobec kapłana na piśmie.
10. Dokładny opis dotychczasowego życia religijnego zainteresowanej osoby oraz motywy
jakie ją skłaniają do przynależności do Kocioła łacińskiego. Powinna jednoznacznie
oświadczyć, że dobrowolnie chce należeć do tego Kościoła.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3. PISMO PROBOSZCZA adresowane do Kurii Metropolitalnej. Powinno zawierać
następującą informację o zainteresowanej osobie:
1. Nazwisko i imię/imiona – należy pisać literami drukowanymi, w pierwszym przypadku
odmiany
2. Nazwisko panieńskie (dla kobiet)
3. Data i miejsce urodzenia – miejscowość, rejon, obwód
4. Data i miejsce chrztu – cerkiew, miejscowość, rejon, obwód
5. Аdres zamieszkania– miejscowość, ulica, numer domu, rejon, obwód
6. (gdy grekokatolik) nazwa eparchii, na terenie której mieszka
7. Imiona i nazwiska rodziców
8. Informacje podane wyżej – (2.8, 2.9 i 2.10.)
9. Opinia proboszcza odnośnie tej osoby i sprawy.
Powyższą informację wziąć z pisemnej prośby zainteresowanej osoby. Wnioski te, pisane
najczęściej odręcznie, nie zawsze są czytelne, dlatego, celem uniknięcia błędów, uprasza się o
podanie tych danych także w piśmie proboszcza. Pismo do Kurii należy sporządzać w formie
drukowanej.
Załączyć prośbę osoby i kopię świadectwa chrztu oraz wspomniane wyżej oświadczenie
rodziców. Gdy uzyskanie świadectwa jest niemożliwe, to do udowodnienia chrztu wystarczy
oświadczenie jednego wiarygodnego świadka albo przysięga samego ochrzczonego, gdy przyjął
chrzest jako dorosły (kan. 876).
W wielu przypadkach trzeba się zwracać do Stolicy Apostolskiej o zgodę na przyjęcie
do Kościoła łacińskiego, czy zmianę obrządku. Czekanie na odpowiedź może trwać długo.
KURIA NIE MA WPŁYWU NA CZAS OCZEKIWANIA.

