
Pogrzeb 

Modlić się za zmarłych to rzecz święta i zbawienna.( por. 2 Mch 12, 43-45 ) 

 

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego. W naszej kancelarii parafialnej 

należy okazać: 

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego 

2. Kartę zgonu (kartę dla administracji cmentarza), jeżeli zmarła osoba chowana będzie 

na cmentarzu parafialnym.  

3. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Namaszczenia chorych (np. od kapelana 

szpitala - dotyczy to zwłaszcza zmarłych w szpitalu)  

4. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii zamieszkania Zmarłego jeżeli pogrzeb 

ma się odbyć w innej wskazanej parafii.  

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy Świętej, czyli uczestnictwo 

połączone z przyjęciem Komunii Świętej w jego intencji. Warto naśladować piękny zwyczaj 

zamawiania Mszy Świętych za Zmarłych 

Zgłaszanie spraw pogrzebowych: 

1. W celu dopełnienia formalności pogrzebu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej - 

można to uczynić nawet poza godzinami urzędowania. Sprawy pogrzebu przyjmuje Ksiądz 

Dyżurny. 

2. Pogrzeb zgłasza najbliższa rodzina w parafii zamieszkania osoby zmarłej. Jeżeli 

pogrzeb jest poza parafią zamieszkania potrzebna jest zgoda na pochówek od księdza 

Proboszcza, w którego parafii zmarły zamieszkiwał. 

Nabożeństwo pogrzebowe powinno być z reguły odprawione w parafii zamieszkania 

zmałego (kan. 1177 § l). Podstawą przynależności parafialnej jest przede wszystkim stałe lub 

tymczasowe zamieszkanie. Dla zmarłego, który nigdzie nie miał stałego lub tymczasowego 

zamieszkania, parafią właściwą do odprawienia pogrzebu jest parafia zgonu. Każdy jednak 

wierny, albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego mogą wybrać inny kościół na 

nabożeństwo pogrzebowe za zgodą zarządcy tego kościoła, i po zawiadomieniu własnego 

proboszcza (kan. 1177 § 2). 

3. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć Akt zgonu z USC,  

Kartę zgonu (kartę dla administracji cmentarza), jeżeli zmarła osoba chowana będzie na 

cmentarzu parafialnym. oraz zaświadczenie ks. kapelana o przyjęciu przed śmiercią 

sakramentu chorych  

4. Pogrzeb, miejsce grobowe i wszelkie inne sprawy związane z pogrzebem są zgłaszane                

w kancelarii cmentarza parafialnego bądź komunalnego. W przypadku cmentarza 

parafialnego przygotowanie grobu uzgadniamy z grabarzem na cmentarzu parafialnym. 



6. W Mszy pogrzebowej rodzina zmarłego i uczestniczący w niej, jeśli nie mają przeszkód 

kanonicznych, biorą pełny udział czyli przyjmują komunię św. w intencji zmarłej osoby 

Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie (lub 

Mszy św. pogrzebowej) przystąpić do Komunii Świętej. O przystąpienie do spowiedzi 

zatroszczmy się wcześniej (poprzedniego dnia wieczorem lub rano przed pogrzebem). 

Z uwagi na powagę pogrzebowej liturgii w kościele i na cmentarzu wymagane jest właściwe 

zachowanie się obecnych podczas obrzędów pogrzebowych. Należy ograniczać stosowania 

sztucznych wieńców i zniczy. Na nic się zdadzą wszelkie zewnętrzne gesty (żałobne stroje, 

kwiaty itp.), jeśli zabraknie modlitewnej pamięci za zmarłych. 

 

Cmentarz 

Informujemy o konieczności wnoszenia opłat dzierżawnych za miejsce na cmentarzu po 

dwudziestu latach od pochówku. Miejsce grobowe jest zastrzeżone prawnie na dwadzieścia 

lat do grudnia roku w którym mija dwadzieścia lat od pochówku. Po upływie tego czasu 

czekamy cały rok na odnowienie rezerwacji (np. od stycznia 2020 roku (przez cały rok) 

przyjmujemy odnowienia rezerwacji zmarłych w 2000 roku).  

Wszystkie sprawy cmentarza związane z cmentarzem parafialnym załatwiane są w kancelarii 

parafialnej przy Kolegiacie - ul. Augustiańskiej 8a. Informacje o prolongowaniu grobu 

możemy uzyskać także telefonicznie w czasie urzędowania kancelarii. 

 

Przedłużenia dzierżawy miejsca grobowego 

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych mówi: „Grób nie może być użyty do ponownego 

chowania przed upływem 20 lat. Po upływie tego okresu ponowne użycie grobu do chowania 

nie może nastąpić, jeżeli zostanie zgłoszone zastrzeżenie przeciw temu, a osoba zgłaszająca 

uiści przewidzianą opłatę dzierżawną. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może 

być odnowione”. Jeśli mija więc czas dzierżawy za grób, konieczne jest jej przedłużenie na 

kolejne lata. W przeciwnym razie w tym samym miejscu może zostać pochowana inna osoba. 

Przedłużenia dzierżawy miejsca grobowego można dokonywać w kancelarii parafialnej                  

w godzinach jej urzędowania. Przynosimy wtedy ze sobą pokwitowanie z poprzedniej 

rezerwacji - jeśli takowe posiadamy lub dane osoby pochowanej, której grób chcemy 

zarezerwować. Osoby dokonujące ustawowej opłaty zobowiązane są także do podania 

imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu zamieszkania osoby , które na czas opłaconej 

dzierżawy mają prawo do danego grobu lub miejsca pochówku. Po dokonaniu wpłaty 

uzyskamy potwierdzenie rezerwacji.  

W przypadku nie możliwości wizyty w kancelarii parafialnej (choroba, wiek lub miejsce 

zamieszkania np. za granicą) prosimy o kontakt telefoniczny z kancelarią w godzinach 

urzędowania.  

 



Likwidacja grobu 

Osoby pragnące zrzec się miejsca pochówku na cmentarzu i likwidacji znajdującego się 

nagrobka, proszone są o wizytę w kancelarii parafialnej i złożenie pisemnego oświadczenia               

o „likwidacji grobu”. Likwidację nagrobka przeprowadza zarządca cmentarza, po wniesieniu 

opłaty za rozbiórkę i utylizację gruzu z nagrobka. Istnieje możliwość rozbiórki nagrobka we 

własnym zakresie o czym należy wcześniej poinformować kancelarię. W tym wypadku 

utylizację gruzu załatwiamy we własnym zakresie (nie wrzucamy gruzu do kontenerów!) 

 

Postawienie lub zmiana nagrobka 

W przypadku chęci budowy nagrobka wymagane jest pozwolenie na postawienie lub zmianę 

pomnika oraz przedłożenie projektu nagrobka. Przypominamy, iż zwyczajem diecezjalnym 

pozwolenie na postawienie pomnika związane jest z uiszczeniem opłaty na utrzymanie 

cmentarza w kancelarii parafialnej. 

 


