
WNIOSKI W SPRAWIE PRZEJŚCIA DO KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO 

ALBO STWIERDZENIA LUB ZMIANY OBRZĄDKU 

 

Potrzebne: 

1. Prośba i autobiografia zainteresowanej osoby 

 Nazwisko i imię 

 Nazwisko panieńskie 

 Data i miejsce urodzenia – miejscowość, rejon, obwód 

 Data i miejsce chrztu – cerkiew, miejscowość, rejon, obwód 

 Kopia świadectwa chrztu. 

 Аdres zamieszkania – miejscowość, ulica, numer domu, rejon, obwód 

 (gdy grekokatolik) nazwa eparchii, na terenie której mieszka 

 Imiona i nazwiska rodziców 

 Religia/wyznanie/obrządek rodziców (bardzo ważne!) 

 Jeśli rodzice byli rzymskokatolikami, to dlaczego nie ochrzcili dziecka w obrządku 

łacińskim? 

 Dokładny opis jej dotychczasowego życia religijnego oraz motywy jakie ją skłaniają 

do przynależności do Kocioła łacińskiego. 

 

2. Pismo proboszcza do Kurii Metropolitalnej 
Powinno zawierać następującą informację: 

 Nazwisko i imię. Należy pisać literami drukowanymi, w pierwszym przypadku 

odmiany 

 Nazwisko panieńskie 

 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 (bardzo ważne!) 

 Jeśli rodzice byli rzymskokatolikami, to dlaczego nie ochrzcili dziecka w obrządku 

łacińskim? 

 Dokładny opis jej dotychczasowego życia religijnego oraz motywy jakie ją skłaniają 

do przynależności do Kocioła łacińskiego. 

 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 – gdy uzyskanie świadectwa jest 

niemożliwe – to zeznanie dwóch świadków na potwierdzenie faktu chrztu. 

 

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. 


