ATTESTATIO
This testimony is offered on behalf of MARIA VADIA of the Archdiocese of Miami.
MARIA VADIA is a practicing Roman Catholic who has lived an upright life, consistent with the
morał teachings of the Roman Catholic Church. Furthermore, nothing is known in her writings
or presentations on the faith which conflict with the magisterial teaching of the Roman Catholic
Church.

Ms Vadia has never manifested any behavior which would indicate that she might deal
inappropriately with minors.
_____ She has successfiilly fulfilled the safe environment requirements of the Archdiocese of
Miami; thesc include a national criminal screening and attendance to a Virtus training
session on the prevention of sexual abuse of minors.

✓

This attestatio is valid for one year from the datę it was issued.
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Most Reverend Thomas Wenski
Archbishop of Miami

Issued April 1,2016

[Dokument sporządzono z języka angielskiego]

[u góry strony, na środku znajduje się herb]

ATTESTATIO
[słowo nie jest z języka angielskiego i pozostaje w swoim oryginalnym brzmieniu]

Niniejsze zaświadczenie wydane zostało w imieniu MARII VADII, wiernej Archidiecezji
Miami.

MARIA VADIA jest praktykującą katoliczką która do tej pory prowadziła uczciwe życie,
zgodne z naukami moralnymi Kościoła Katolickiego. Ponadto, nie ma żadnych informacji
dotyczących jej działalności pisarskiej lub jej świadectw wiary, które byłyby w sprzeczności
z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

[odręczne zaznaczenie w kolorze zielonym] W kontaktach z osobami niepełnoletnimi Pani
Vadia nigdy nie przejawiała zachowań, które mogłyby być odebrane jako nieodpowiednie.
[odręczne zaznaczenie w kolorze zielonym] Pani Vadia spełnia wymagania Archidiecezji
Miami związane z bezpiecznym środowiskiem; wymagania te to między innymi
sprawdzenie niekaralności w rejestrze krajowym oraz uczestnictwo w szkoleniu Virtus
dotyczącym zapobiegania wykorzystywania seksualnego osób nieletnich.
Niniejsze attestatio jest ważne przez okres jednego roku od daty wystawienia.

[podpis odręczny, nieczytelny, w kolorze zielonym]
Jego Ekscelencja Thomas Wenski
Arcybiskup Miami
Wydano 1 kwietnia 2016

[pieczęć okrągła, w środku herb, w okręgu pieczęci słowa: Cancellarius Archidioecesis
Miamiensis]
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