(pieczęć podłużna parafii)

AKT ZNANIA o swoim stanie wolnym
Dnia ………………..roku przybył(a) do kancelarii parafialnej……………………………………….
syn/córka…………………… i …………………… lat……, z zawodu ……………………………….,
wyznania…………………………...praktykujący(a)/niepraktykujący(a)*,
zamieszkały(a)
w
..........................…………… i wobec mnie ……………………..………miejscowego duszpasterza
wyraził(a) wolę złożenia zeznań na okoliczność swojego stanu wolnego. Petenta(kę)
poinformowałem o konieczności zaprzysiężenia jego (jej) zeznań oraz przypomniałem mu (jej)
o świętości przysięgi i karach, jakie ściągają na siebie krzywoprzysięzcy. Następnie
przystąpiłem do zaprzysiężenia petenta(ki), który(a) przed, krzyżem, dotykając Ewangelii¹
powtórzył(a) za mną następującą formułę:„Ja………………………………………..……………...
przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powiem całą i
samą tylko prawdę o wszystkim o co będę pytany(a). Tak mi dopomóż Panie Boże i niewinna
Męko Chrystusa Pana. Amen”.¹
świadom(a) wagi sprawy i odpowiedzialności za swoje słowa,
przysięgam wobec tu obecnych, zgodnie z swoim sumieniem i przywołując najwyższe
wartości jakie uznaję………………………………………………………………………………….²,
że powiem całą i samą tylko prawdę w tym wszystkim, o co będę pytany(a)”.*
(w przypadku zeznań niechrześcijanina)

W zaprzysiężonym oświadczeniu zeznał(a) co następuje:*
1.
Do tej pory nie zawierałem(am) sakramentalnego związku małżeńskiego,
wyznaniowego, religijnego, zwyczajowego, ani kontraktu cywilnego*.
2.
Zawarty sakramentalny związek małżeński z …………………................................................
przestał istnieć na skutek…………………………………………………………………………………
3.
Jestem do dziś związany kontaktem cywilnym z ……………………………………………..
4. Kontrakt cywilny zawarty z ………………………………………… w USC w……………………
dnia……………został rozwiązany wyrokiem Sądu Cywilnego w………………….., dnia ………..
i nie był potwierdzony Sakramentem Małżeństwa, ani uzdrowiony przez władzę Kościelną.
5. Przez kontrakt cywilny już rozwiązany zaciągnąłem(am) następujące zobowiązania
naturalne i prawne:……………………………………………….……………………………………….
6. Przy zawieraniu kontraktu cywilnego z …..………………………………………………………...
nie starałem(am) się o dyspensę Ordynariusza od obowiązku zachowania formy kanonicznej.
7. Nie wystąpiłem/wystąpiłem dnia………………..* formalnym aktem z Kościoła katolickiego.
8. Na pytanie: „Dlaczego jako osoba wyznania rzymskokatolickiego żyłem(am) w niesakramentalnym
związku — odpowiadam:…………………………………………………………………………………..
Świadomy(a) odpowiedzialności przed Bogiem i Kościołem¹ uznaję powyższe zeznanie za swoje i
potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Zaprzysiężone zeznanie zostało złożone w mojej obecności

………………………
podpis zeznającego

…………………………………….

podpis duszpasterza
¹dotyczy chrześcijanina. ²można wpisać wartości najwyższe jakie uznaje osoba znająca. *niepotrzebne skreślić.
(pieczęć okrągła parafii)

