DECLARACIÓ D’APOSTASIA

A ..............................................., ....... de .................................. de ..............

A ........................................................... bisbe titular de la diòcesi de ...............................................
Jo, .........................................................., amb NIF núm. ..............................., major d’edat i resident
a (adreça) ......................................................................................................................................,
que segons li consta va ser batejat el dia .......... de .................................. de .............. a la parròquia
de ..............................................................................................................., situada a la població de
................................................................................, actuant en nom i interès propi, i trobant-se en
ple ús de la seva lliure i espontània voluntat,

MANIFESTA:
Primer:
— Que no havent trobat al Dret Canònic cap procediment establert per a la tramitació del present escrit, el
dirigeixo al bisbe diocesà per les consideracions següents:
a) Que el cànon 393 del Codi de Dret Canònic disposa que “El Bisbe diocesà representa a la diòcesi en
tots els negocis jurídics d’aquesta”.
b) Que el cànon 383.1 del mateix Codi estableix que “A l’exercir la seva funció pastoral, el Bisbe diocesà
ha de mostrar-se sollícit amb tots els fidels que se li confiïn (....), així com als qui s’hagin apartat de la
pràctica de la religió”.
Segon:
— Que al seu dia vaig ser batejat en la fe catòlica com a conseqüència d’una decisió presa per altres
persones, sense intervenció de la meva pròpia voluntat, perquè en aquell moment, a causa de la meva
edat, jo no disposava d’autonomia ni consciència suficients per emetre un judici sobre les meves
conviccions personals.
— Que després d’haver meditat durant el temps suficient sobre el significat de la meva pertinença a la fe
catòlica no trobo cap pretext per continuar formant part de l’Església Catòlica, entrant les meves
conviccions en plena contradicció amb l’adscripció a aquesta institució.
— Que la fidelitat a la pròpia consciència és un dret inalienable reconegut per l’article 18 de la Declaració
Universal de Drets Humans, així com per l’article 16.1 de la Constitució Espanyola.
— Que, per tant, rebutjant totalment la fe cristiana, em considero responsable d’apostasia, tal i com la
defineix el cànon 751 del Codi de Dret Canònic, per la qual cosa:

SOLLICITO:
Em sigui reconeguda per l’Església Catòlica la condició d’apòstata, deixant de comptar-me entre els seus
fidels i de considerar-me catòlic a tots els efectes —fins i tot els estadístics—, incloent la corresponent
anotació d’apostasia al Llibre de Baptismes, l’Arxiu Històric Diocesà i a qualsevols altres registres
eclesiàstics existents. Tanmateix, que em sigui comunicada per escrit la resolució que es prengui sobre
aquesta petició.
Amb la confiança que la seva honesta i recta conducta no permetrà que la meva persona segueixi
apareixent com a fidel de l’Església Catòlica als esmentats registres, en contra de la meva consciència,
Atentament (signatura),

