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Kancelaria parafialna czynna:
we wtorki i w czwartki od godz. 16.00 do 17.00
w soboty od godz. 12.00 do godz. 13.00

Msze ¦w. prosimy zamawiaæ w Kancelarii lub w Zakrystii po Mszy ¦w.

Sprawy zwi±zane z za³atwieniem pogrzebu w godzinach pracy Kancelarii lub po Mszy ¦w. porannej b±d¼ wieczornej.

Poradnia dla narzeczonych czynna:
w I wtorek miesi±ca od godz. 18.00 do godz. 19.00

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów ¦wiêtych

i katolickiego pogrzebu

CHRZEST

1. Akt urodzenia dziecka (odpis);
2. wyci±g z aktu ¶lubu ko¶cielnego rodziców;
3. dane o Rodzicach Chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, adres zamieszkania);
4. za¶wiadczenie z parafii zamieszkania Rodziców Chrzestnych o
zdolno¶ci do pe³nienia funkcji Rodzica Chrzestnego oraz za¶wiadczenie o
bierzmowaniu.

Rodzice dziecka oraz Rodzice Chrzestni, je¿eli nie ma temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystaæ z sakramentu
pokuty.

MA£¯EÑSTWO
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1. Aktualne, tj. z dat± do 3 miesiêcy wstecz, metryki chrztu;
2. dowody osobiste;
3. ostatnie ¶wiadectwo katechizacji;
4. ¶wiadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu);
5. za¶wiadczenie o uczestnictwie w katechezie przedma³¿eñskiej;
6. za¶wiadczenie z Urzêdu Stanu Cywilnego (niezbêdne gdy ma³¿onkowie chc±, aby ¶lub ko¶cielny poci±ga³ za sob±
równie¿ skutki cywilno-prawne - tzw. ¶lub konkordatowy) lub akt ¶lubu, je¶li wcze¶niej zawarto zwi±zek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI

1. Akt zgonu.

Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego dotycz±ce powy¿szych pos³ug religijnych.

CHRZESTNI

Kan. 872
- Przyjmuj±cy chrzest powinien mieæ, je¶li to mo¿liwe, chrzestnego. Ma
on doros³emu towarzyszyæ w chrze¶cijañskim wtajemniczeniu, a dziecko
wraz z rodzicami przedstawiaæ do chrztu oraz pomagaæ, ¿eby ochrzczony
prowadzi³ ¿ycie chrze¶cijañskie odpowiadaj±ce przyjêtemu sakramentowi i
wype³nia³ wiernie z³±czone z nim obowi±zki.
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Kan. 873 - Nale¿y wybraæ jednego tylko chrzestnego lub chrzestn±, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 -

§ 1. Do przyjêcia zadania chrzestnego mo¿e byæ dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony
przez przyjmuj±cego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego,
kto ich zastêpuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza
chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencjê pe³nienia
tego zadania;

2° ukoñczy³ szesna¶cie
lat, chyba ¿e biskup diecezjalny okre¶li³ inny wiek albo proboszcz lub
szafarz jest zdania, ¿e s³uszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyj±tku;

3° jest katolikiem,
bierzmowanym i przyj±³ ju¿ sakrament Naj¶wiêtszej Eucharystii oraz
prowadzi ¿ycie zgodne z wiar± i odpowiadaj±ce funkcji, jak± ma pe³niæ;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matk± przyjmuj±cego chrzest.

§ 2.
Ochrzczony, nale¿±cy do niekatolickiej wspólnoty ko¶cielnej, mo¿e byæ
dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako
¶wiadek chrztu.

OSOBY, KTÓRYM NALE¯Y UDZIELIÆ LUB ODMÓWIÆ POGRZEBU KO¦CIELNEGO

Kan. 1183 -

§ 1. Co do pogrzebu, katechumeni s± zrównani z wiernymi.
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§ 2.
Ordynariusz miejsca mo¿e zezwoliæ na pogrzeb ko¶cielny dzieci, których
rodzice mieli zamiar je ochrzciæ, a jednak zmar³y przed chrztem.

§ 3.
Ochrzczonym przynale¿nym do jakiego¶ Ko¶cio³a lub wspólnoty ko¶cielnej
niekatolickiej, mo¿na pozwoliæ na pogrzeb ko¶cielny wed³ug roztropnego
uznania ordynariusza miejsca, je¶li nie ma ich w³asnego szafarza; chyba
¿e siê ustali, i¿ mieli przeciwn± wolê.

Kan. 1184 -

§ 1. Je¶li przed ¶mierci± nie dali ¿adnych oznak pokuty, pogrzebu ko¶cielnego powinni byæ pozbawieni:

1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;

2° osoby, które wybra³y spalenie swojego cia³a z motywów przeciwnych wierze chrze¶cijañskiej;

3° inni jawni grzesznicy, którym nie mo¿na przyznaæ pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

§ 2. Gdy powstaje jaka¶ w±tpliwo¶æ, nale¿y siê zwróciæ do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji nale¿y siê
dostosowaæ.

Kan. 1185 - Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie tak¿e odmowê odprawienia jakiejkolwiek Mszy ¶wiêtej
pogrzebowej.
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