
Ansökan om utträdeSTOCKHOLMS KATOLSKA STIFT

DIOECESIS HOLMIENSIS (DH513 - okt 08)

Jag förklarar härmed att jag ej längre önskar räknas som medlem i den världsvida Katolska kyrkan.

Mina uppgifter
Efternamn Förnamn

Fullständigt personnummer Gatuadress

Postnummer och ort Telefon (hem)

I vilken katolsk församling är Du registrerad?

Ort och datum Namnteckning

Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av den världsvida Katolska kyrkan. Om man 
begär utträde gäller detta i alla länder. Man kan alltså inte utträda endast ur Katolska kyrkan i Sverige. 
Besked om Ditt utträde kommer att förmedlas till Din dopförsamling eller till den församling där Du 
upptogs. Vi ber Dig därför att ange dopförsamlingen och ort samt om möjligt även datum för dopet. Om Du 
blev katolik genom konversion ber vi Dig att ange vilken församling och ort samt datum för konversion.

När Du lämnar kyrkan befrias Du från skyldigheten att betala kyrkoavgift till den Romersk-katolska kyrkan. 
Utträde måste dock anmälas senast 31 oktober för att gälla från och med påföljande inkomstår.

Denna blankett sändes till Din lokala församling.

Dopförsamling mm

Dopförsamling

Ort Land

När blev Du katolskt döpt (datum)?

När du lämnar den världsvida Katolska kyrkan avstår Du samtidigt från sakramenten - eukaristin, 
försoningens sakrament, de sjukas smörjelse med flera. Vissa tjänster såsom begravningsakt enligt den 
katolska kyrkans ordning förutsätter medlemskap i en katolsk församling. Samma krav på medlemskap 
ställs på den som står fadder vid dop eller konfirmation.

Vår kyrkas präster står dock gärna till förfogande om Du söker råd eller annan andlig hjälp.

E-postMobilnummer

Hur blev Du medlem i Katolska kyrkan?

När gick Du till din första kommunion (datum)?

Genom dopet Vid min första kommunion

När blev Du upptagen i Katolska kyrkan (datum)? Församlingens namn och ort

Tidigare efternamn

Genom konversion

Församlingens namn och ort

distributed
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