
Edycja źródeł – zespół 

 

ADŁm z. II Akta ogólne stare, sygn. 385 Akta małżeństw mieszanych, 1876-1913. 

 

Do Jaśnie Wielmożnego J. Xiędza Biskupa Dyecezyi Augustowskiej 

 

 

Adolf Mergler, kawaler gorzelany, katolik, parafianin Kuczyński, pragnie wejść w 

związki małżeńskie z Amalią Klem, panną Ewangeliczką, mieszkanką Powiatu Bielskiego, w 

Guberni Grodzieńskiej. A ponieważ dla przeszkody kanonicznej mixtae religionis zamiaru 

zamiaru swego nie może, uprasza więc najpokorniej Waszą Excellencyę o dyspensę od 

pomienionej przeszkody i o Indult od dwóch zapowiedzi. 

Przyczyna dyspensy wzajemna, niezmienna przyjdzie proszących; Indultu zaś 

interessa obowiązkowe, osobiste proszącego. 

 Deklaracye piśmienne obu stron, co do wychowania przyszłego potomstwa w religii 

katolickiej dołączają się. 

 Niżej podpisany przedstawiając żądania wyżej wymienionych osób, najpokorniej 

uprasza o udzielenie władzy pobłogosławienia ich związku małżeńskiego. 

 Z najgłębszym uszanowiem najniższy sługa  

  X. K. Markowski  

Administrator parafii Kuczyńskiej 

Kuczyn d. 13. września 1877 r. 

  



w Sejnach d. 17 września 1877  

 

Konsystorz Jeneralny Sejneński 

do 

WJX. Markowskiego Administratora w Kuczynie 

 

 

 W skutek przedstawienia WJX. Administratora z d. 13. b.m. do J W Pasterza 

[nieczytelne] w przedmiocie wyjednania dyspensy ślubnej dla Adolfa Mergler Katolika 

parafianina Kuczyńskiego i Amalii Klemm wyznania Augsburskiego z Guberni 

Grodzieńskiej. 

 Super impedimento mixtae religionis z polecenia Jego Excellencyi Konsystorz 

oświadcza: że gdy podług prawa cywilnego o małżeństwie z 1836 r. artyk. 192. 

błogosławienie związku małżeńskiego w takim razie ma należeć do ministra akatolickiego 

jako duchownego do którego wyznania należy narzeczona, z drugiej zaś strony w Instrukcyi 

od Śtej Stolicy Apostolskiej o kojarzeniu małżeństw tego rodzaju i udzielaniu dyspens 

[nieczytelne] powiedziano jest że pozwala się udzielać dyspensy super mixtae religionis 

impedimento z zastrzeżeniem aby oprócz koniecznie wymaganych warunków deklaracyą 

zamierzających zawrzeć małżeństwo objawionych, wiadomem było iż małżeństwo takowe nie 

będzie błogosławione całkiem przez ministra akatolickiego, ani wprzód ani po 

błogosławieństwie kapłana katolickiego, błogosławiący zaś kapłan katolicki małżeństwa 

mieszane z przekroczeniem prawa krajowego zwykle bywa pociąganym do żądanej 

odpowiedzialności. 

 Wskutek czego Konsystorz wzywa WJX Administratora obyś albo stronę akatolicką 

skłonił do wyrzeczenia się błędnego swego wyznania i powrotu na łono Śgo Kościoła 

Katolickiego w takim potrzeba dyspensy ustaje, albo skłonił ją do wyjednania od samego 

ministra [nieczytelne] prawa do błogosławieństwa tego związku małżeńśkiego i odstąpienia 

onego na osobę WJX Administratora i o tem Konsystorzowi rapport złożył po czem dyspensa 

udzielona zostanie. 

  



Ja niżej podpisany Adolf Mergler wyznający religię katolicką, pragnąc wejść w związki 

małżeńskie z Amalii Klem wyznania ewangelickiego, przyżekam iż potomstwo obojej płci, 

jeżeli nas Bóg nim obdarzy, postanawiam ochrzcić i wychować w religii Rzymsko-

Katolickiej. To moje zobowiązanie się nie tylko podpisem, ale i przysięgą oświadczam.  

Września 13. dnia 1877 Roku Kuczyn 

[podpis Adolf Mergler] 

 

 

Przysięga 

Ja niżej podpisany Adolf Mergler przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Śtej 

Jedynemu, iż przyrzeczenia mego względem wychowania potomstwa obojej płci po katolicku 

święcić dotrzymam. W dowód czego Krzyż Zbawiciela i Księgę Ewangelii całuję. 

Września 13. dnia 1877 Roku Kuczyn 

[podpis Adolf Mergler] 

 

 

Własnoręczność powyższych podpisów i rzetelność tak deklaracyi jako i przysięgi świadczę. 

w Kuczynie d. 13 września 1877 r. 

X. K. Markowski Administrator parafii Kuczyńskiej 

  



Ja niżej podpisana Amalja Klem wyznania ewangelickiego, pragnąc wejść w związki 

małżeńskie z Adolfem Mergler katolikiem, obowiązuję się, iż po zawarciu małżeństwa, 

przeszkadzać nie będę swemu małżonkowi w wypełnianiu obowiązków z religii jego 

wypływających jak również potomstwo obojej płci, jeżeli nas Pan Bóg nim obdarzy, postaram 

się ochrzcić i wychować w religii Katolickiej, nawet w ten czas gdyby mnie, czego Boże 

broń, mąż śmiercią uprzedził. To moje zobowiązanie się nie tylko podpisem, ale i przysięgą 

stwierdzam. 

Września 13. dnia 1877 Roku Kuczyn 

[podpis Amalia Klemm] 

 

 

Przysięga 

Ja niżej podpisana Amalja Klem przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Śtej 

Jedynemu, iż przyrzeczenia mego względem nieprzeszkadzania mojemu przyszłem 

małżonkowi swobodnie wykonywać obowiązków jego religii i wychowania przyszłego 

potomstwa obojej płci po katolicku święcić dotrzymam. W dowód czego Krzyż Zbawiciela i 

Księgę Ewangelii całuję. 

Września 13. dnia 1877 Roku Kuczyn 

[podpis Amalia Klemm] 

 

 

Własnoręczność powyższych podpisów i rzetelność tak deklaracyi jako i przysięgi świadczę. 

w Kuczynie d. 13 września 1877 r. 

X. K. Markowski Administrator parafii Kuczyńskiej 

 

 

 



 



 



 



 



 


