Msza św. pogrzebowa
1.

Czytanie lekcji:

2.

Modlitwa wiernych:

3.

Ministrantura:

4.

Własne Pismo św. do położenia na trumnie:

5.

Świeca (chrzcielna, gromnica) do postawienia przy paschale:

6.

Zdjęcie do włożenia w ramkę:

7.

Obrazki pamiątkowe:

8.

Czy ktoś z rodziny będzie przemawiał przy trumnie?

9.

W przypadku, gdy nikt z rodziny nie podziękuje, czy kapłan ma podziękować
w imieniu rodziny uczestnikom pogrzebu?

10.

Czy kapłan ma zaprosić na agapę (stypę)? Kogo i gdzie?

11.

Osoba do kontaktu w sprawie pogrzebu oraz intencji mszalnych:
Imię i nazwisko:

Droga Rodzino pogrążona w żałobie

tel.:

Prosimy o przyjście z rzetelnie wypełnionym kwestionariuszem
do Biura para ialnego lub Administracji cmentarza

Pan Jezus powiedział: Ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie
wierzy, choćby i umarł; żyć będzie (J 11,25). Składamy Wam wyrazy współczucia
i łączymy się w bólu oraz zapewniamy o naszej modlitwie w tym trudnym czasie.
Pogrzeb katolicki jest obrzędem liturgicznym Kościoła. Pochowanie
zmarłych jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z uczynku miłosiernego
względem ciała, a modlitwa za zmarłych jest jednym z uczynków co do duszy.
Piękno liturgii pogrzebowej zależy także od zaangażowania rodziny. Stąd
zachęcamy, aby poprosić kogoś o przeczytanie czytania, modlitwy wiernych oraz
aby poszukać czy nie ma w rodzinie kogoś, kto będzie mógł posłużyć jako ministrant przy ołtarzu.
Zachęcamy także do modlitwy codziennej za zmarłego zbierając się na
modlitwie w domu rodzinnym. Jest też pięknym zwyczajem, aby pół godziny przed
Mszą św. pogrzebową odmawiana była modlitwa różańcowa. Zamówmy Msze
św. w intencji zmarłego i o iarujmy Komunię św. w Jego intencji.
Przed Mszą św. będzie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, a dla tych którzy nie mieli okazji zamówić Mszy św. w intencji zmarłego,
będzie możliwość zamówienia jej w ramach środowych Mszy św. zbiorowych
połączonych z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Na ten trudny czas przed pogrzebem niech dobry Bóg obdarza swoim
błogosławieństwem, a Matka Boża Pocieszycielka strapionych wspiera:
Duszpasterze

Kwestionariusz zmarłej osoby
1.

Imię i nazwisko zmarłej osoby:

2.

Dzień, miesiąc i rok urodzenia:

3.

Data i para ia chrztu św.:

4.

Data i para ia sakramentu małżeństwa:

Kilka słów o zmarłej osobie:
1. Jako człowiek (np. sumienny, pracowity, prawdomówny):

2. Jako członek rodziny (np. troskliwy, opiekuńczy):
5.

Ile lat przeżył(a) w sakramencie małżeństwa:

6.

Zawód wykonywany:

7.

Czy w ostatnim czasie korzystał z sakramentów, np. spowiedzi, Komunii św,
namaszczenia chorych:

3. Jako katolik (np. praktykujący w każdą niedzielę, głęboko wierzący):
8.

Kilka słów o ostatnich dniach przed śmiercią:

9.

Ile przeżył (a) lat:

