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propozycja pism dla kandydatki lub kandydata  do stanu wdów i wdowców
STAN WDÓW – ANEKS DO MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA KOŚCIOŁA W POLSCE
PROPOZYCJE PISM: 
(propozycja dla kandydatki lub kandydata  do stanu wdów i wdowców)


miejscowość, data
imię i nazwisko
pełny adres
telefon
parafia, diecezja
J. E.
Biskup Diecezjalny
imię i nazwisko
adres 

Ekscelencjo, Księże Biskupie

Pragnę rozpocząć przygotowanie do przyjęcia błogosławieństwa wdów. Proszę Ekscelencję o rozeznanie autentyczności powołania i przyjęcie na drogę formacji.
(można dodać motywację osobistą)
podpis kandydatki

Załączniki:
świadectwo chrztu
świadectwo ważnie zawartego sakramentu małżeństwa rozwiązanego przez śmierć współmałżonka
życiorys
opinia księdza proboszcza
dane kierownika duchowego


miejscowość, data
imię i nazwisko 
pełny adres
telefon
parafia, diecezja
J. E.
Biskup Diecezjalny
imię i nazwisko
adres 

Ekscelencjo, Księże Biskupie


Zwracam się z prośbą o włączenie mnie do stanu wdów poprzez obrzęd błogosławieństwa wdów. 

podpis kandydatki



Załączniki:
świadectwo chrztu
opinia delegata biskupa diecezjalnego odpowiedzialnego za formację



ŻYCIORYS

imię i nazwisko      

obywatelstwo

data i miejsce urodzenia

data i miejsce chrztu

data zawarcia sakramentu małżeństwa

data śmierci współmałżonka

telefon

adres 
zamieszkania (pełny)

adres 
do korespondencji

parafia zamieszkania

diecezja

wykształcenie 


historia zatrudnienia

posługa w Kościele

oświadczenie kandydatki, że zawarła sakrament małżeństwa raz w życiu

motywacja




	miejscowość, data							 podpis	

Propozycja formularza pomocniczego dla proboszcza parafii, z której pochodzi kandydatka
 

Opinia o kandydatce do stanu wdów


(imię i nazwisko kandydatki)
 
	Czy kandydatka przyjmuje doktrynę i dyscyplinę Kościoła? 
	Jak przejawia się wiara kandydatki w praktyce? (formacja, modlitwa, życie sakramentalne, dzieła miłosierdzia)
	Czy kandydatka angażuje się w konkretne formy apostolstwa w parafii i diecezji? Jakie?
	Czy kandydatka jest osobą dojrzałą duchowo i psychicznie? Czy jest wolna w podejmowaniu decyzji dotyczących jej życia?
	Czy kandydatka ważnie zawarła sakrament małżeństwa i czy nie żyła publicznie w związku niesakramentalnym?


	Czy kandydatka przez swój wiek, roztropność i obyczaje daje rękojmię, że wytrwa w życiu czystym oraz poświęconym służbie Kościołowi i bliźnim w świecie? 
	Inne uwagi

 








miejscowość, data 							pieczęć i podpis


