
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  
pw. .………………………………….. 

w …………………………………….. 

L. dz………….. dnia…………………  

 

 

 

Kuria Metropolitalna  

Warszawska  

Prośba o zgodę na konwersję  

Na wniosek osoby zainteresowanej, uprzejmie proszę Ordynariusza o wyrażenie zgody na  

 

włączenie do pełnej komunii z Kościołem katolickim…………………………………………………… 

syna/córki* _______________________________   i     _____________________________________ 

urodzonego (ej) dnia ___________________________roku w ________________________________. 

Został(a) ważnie ochrzczony(a) w Kościele/wspólnocie*_____________________________________ 

dnia _______________roku, w __________________________przez__________________________. 

Rodzicami chrzestnymi byli* __________________________ i ______________________________. 

 

Kandydat(ka) chce zostać przyjęty(a) do Kościoła Katolickiego dlatego, że ________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________¹ 

 

Kandydat(ka) został(a) przygotowany(a) przez ______________________________________ 

i posiadam moralna pewność, że spełnia warunki dopuszczające go/ją* do komunii z Kościołem 

katolickim. W związku z powyższym uprzejmie proszę o zezwolenie na przyjęcie kandydata(ki) do 

Kościoła Katolickiego i ewentualne stwierdzenie stanu wolnego i wyznaczenie pokuty*.  

 
 
 
 
 

         __________________________ 
(pieczęć okrągła parafii)                                   podpis Proboszcza 
 
¹należy pokrótce przedstawić sytuację, podać przyczynę i okoliczności przemawiające za konwersją. *niepotrzebne skreślić. 



Załączniki:  
- Metryka chrztu   lub akty znania o chrzcie świętym 2 świadków i ewentualnie konwertyty (jeśli nie 
jest możliwe uzyskać metryką Chrztu),ewentualnie inne dokumenty stwierdzające przyjęcie sakramentów 
(Komunia św., Bierzmowanie) 

1. Przy osobie pełnoletniej:     
- dokumenty związane ze stanem cywilny, dot. związków w jakich była (jest) osoba – akt związku 
cywilnego, małżeństwa, dok. rozwodowa, etc… 
- akt znania osoby o swoim stanie wolnym,  której dotyczy konwersja. 
- akty znania o stanie wolnym dwóch wiarygodnych świadków znających kandydata(tkę) na konwertytę,  
co najmniej od pełnoletności.  
- prośba kandydata o przyjęcie do Kościoła katolickiego, wyrażające wolę, podające motywy i pokrótce 
opisujące historię i okoliczności konwersji. W przypadku osób, które popadły w kary kanoniczne, 
przedstawienie okoliczności apostazji, schizmy (wiek, stopień świadomości) oraz wyrażenie gotowości do 
przyjęcia nałożonej na nich pokuty. 
 

2. Przy osobie nieletniej: 
-  do 7 roku życia umotywowana prośba pisemna co najmniej jednego rodzica wyznania 
rzymskokatolickiego. 
- Między 7 a 14 rokiem życia  prośba samego kandydata pisemna, bądź ustna (wyrażona pozytywną wolą 
wobec księdza) i z prośbą co najmniej jednego rodzica. 
-  od 14 roku życia umotywowana prośba pisemna kandydata, z aprobatą co najmniej jednego rodzica. 

Uwaga! Przy dzieciach z domu dziecka należy upewnić się, co do woli opiekuna prawnego, z 
uwzględnieniem zdania rodziców biologicznych.  

 
 


