Wzory

Oświadczenie rodziców chrzestnych
w sprawie wychowania katolickiego
dziecka, gdy rodzice odmawiają
zawarcia małżeństwa sakramentalnego

My, niżej podpisani rodzice chrzestni ....................................................................
.....................................................................................................................................
zobowiązujemy się wobec Boga, że ................................................................
który(a) ma przyjąć sakrament chrztu świętego zostanie wychowany(a)
w wierze katolickiej.
					
					

...............................................................
...............................................................

						

podpisy chrzestnych

W mojej obecności:
					
..............................................................
					  podpis duszpasterza i pieczęć

.................................., dnia .........................

Oświadczenie rodziców i chrzestnych
w sprawie wychowania katolickiego
dziecka, gdy rodzice nie są związani
małżeństwem sakramentalnym

My, niżej podpisani .................................................................................................
nie związani sakramentem małżeństwa z powodu ...............................................
.....................................................................................................................................
zobowiązujemy się wobec Boga wychować nasze dziecko ...............................,
które ma przyjąć sakrament chrztu w wierze katolickiej.
					

................................................................

					
...............................................................
					  podpisy rodziców (opiekunów)
My, niżej podpisani rodzice chrzestni ...............................................................
..................................................................................................................................
zobowiązujemy się wobec Boga, że ...............................................................,
który(a) ma przyjąć sakrament chrztu świętego zostanie wychowany(a)
w wierze katolickiej.
					
...............................................................
							
					
...............................................................
						
podpisy chrzestnych
W mojej obecności:
					
..............................................................
					  podpis duszpasterza i pieczęć
.................................., dnia .........................

Wzór regulaminu cmentarza
parafii rzymskokatolickiej

pw. .....................................
w ........................................
Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych.
Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy,
powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.
1. Właścicielem cmentarza jest parafia.
2. Cmentarz jest otwarty:
w dni powszednie od _______ do _________ (jesienią i zimą)
od ______ do _________ (wiosną i latem)
w dni świąteczne od _______ do ________
Przebywanie na cmentarzu w innym czasie jest zabronione.
3. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy:
– ustalanie miejsca pochówku,
– pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat
przewidzianych Regulaminem,
– wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.
4. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu
pochówku w Biurze Parafialnym.
5. Zarządca cmentarza – w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia
ewidencji grobów, (ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem tegoż
Ministra z dnia 21 lipca 2003 r.) – prowadzi: księgę osób pochowanych na
cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną.
	  W księdze grobów należy zapisać dane osoby opiekującej się grobem
i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku. Tylko ta osoba może
podejmować decyzję o nowym wykorzystaniu grobu i może tym miejscem
pochówku dysponować. W celu uniknięcia ewentualnych sporów dotyczących dysponowania grobem, o każdej zmianie takiej osoby winien być
powiadomiony Zarządca cmentarza,.
6. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji. Nie dotyczy to
grobów murowanych przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej
osoby.
7. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym przez złożenie pisemnego oświadczenia osoby opiekującej się
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

danym grobem i uiszczeniu stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed
upływem 20 lat.
Przy zgłaszaniu pochówku rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić
z proboszczem wybór firmy pogrzebowej.
Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących
obrzędów pogrzebu katolickiego.
Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić proboszcza o zamiarze
postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt.
Postawienie nagrobka lub grobu murowanego może nastąpić tylko po
uprzedniej akceptacji jego projektu przez Ks. Proboszcza.
Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną
zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą.
Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie za zgodą osoby
opiekującej się danym miejscem pochówku.
Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę
Zarządcy cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania trwałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego
grobu. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest
wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia ustalonych
przez Zarządcę cmentarza.
Parafia ma prawo pobierania opłat od firm pogrzebowych wykonujących
swoją działalność na terenie cmentarza za korzystanie z narzędzi, sprzętów lub urządzeń należących do parafii.
Nie zezwala się, bez zgody Zarządcy cmentarza, na wjazd pojazdami
mechanicznymi na teren cmentarza.
Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych.
Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.
Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów znajdujących się
na terenie cmentarza.
Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich
innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to
ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.
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Wzór testamentu kapłana

W Imię Trójcy Przenajświętszej.
Ja, niżej podpisany ks. ........................................................... będący w pełni
władz umysłowych i wolny od przymusu z czyjejkolwiek strony, dziękując
Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, zwłaszcza za łaskę powołania kapłańskiego, polecając przez wstawiennictwo NMP Matki Kościoła zbawienie moje
miłosierdziu Bożemu, na wypadek mojej śmierci, cały mój majątek zapisuję
................................................ (imię i nazwisko spadkobiercy) zamieszkałemu
w ....................................................... .
W przypadku gdyby osoba ta (wyżej wymieniony spadkobierca) nie chciała
lub nie mogła z jakiegoś powodu być spadkobiercą, cały mój majątek zapisuję
...................................... (imię i nazwisko).
Ponadto niniejszym testamentem zobowiązuję spadkobiercę do wykonania
następujących zapisów:
1. Z gotówki, jaką posiadam w domu i na koncie osobistym nr.....................,
sumę wysokości ................... (słownie) przeznaczam na rzecz parafii
w której pracuję.
Pozostałą sumę rozporządzam następująco:
– na odprawienie Mszy św. w mojej intencji (Mszę św. gregoriańską)
przeznaczam sumę....................,
– na koszty pogrzebu przeznaczam sumę .................
2. Dla mojej rodziny, a mianowicie:
– dla ................... zapisuję ....................;
– dla ................... zapisuję ....................
3. Sprzęty liturgiczne, które są u mnie przechowywane, są własnością parafii,
a będące moją własnością, tzn. ........................... przekazuję ..................... .
4. Obrazy i dzieła sztuki u mnie się znajdujące są własnością parafii, a moje
własne, tzn. ................... przekazuję ........................ .
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5. Moją bibliotekę prywatną przekazuję na własność ................................. .
6. Sutanny i inne ubrania przekazuję ..................................................... .
7. Samochód marki .................. przekazuję ......................................... .
8. Ewentualne długi osobiste i zaległości mszalne, gdyby się okazały po mojej
śmierci, należy wyrównać z moich prywatnych środków finansowych lub
ze sprzedaży ............................. .
9. Pieniądze znajdujące się na koncie parafialnym nr .......................... są własnością parafii.
Pragnę być pochowany na cmentarzu w ............... .
Wykonawcą niniejszego testamentu czynię księdza .....................................
i proszę, aby zechciał tę moją ostatnią wolę wykonać. Gdyby to było niemożliwe, proszę Księdza Dziekana dekanatu, w którym ostatnio przebywałem,
o spełnienie tego zadania lub zlecenie je innemu kapłanowi.
Wszystkich Braci w kapłaństwie i wiernych świeckich proszę o pamięć
w modlitwie.
Jeśli kogoś skrzywdziłem lub obraziłem, przepraszam i proszę o darowanie
mi win.
Unieważniam i w całości odwołuję moje poprzednie testamenty.
Tę ostatnią wolę spisaną przeze mnie wyrażam z całą świadomością oraz
własnoręcznie podpisuję.
........................... (miejsce), dnia ......................................
											
			
........
.....................................................
			
(własnoręczny, czytelny podpis – imię i nazwisko)
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Poznań, dnia .......................... r.

I. Wniosek o zgodę
na ustawienie / wymianę* nagrobka
Proszę o zezwolenie na ustawienie / wymianę* nagrobka, zgodnie z załączonym projektem, dla śp.: ...............................................................................
urodzonego dnia ...........................
który zmarł dnia ...........................
pochowanego na miejscowym cmentarzu parafialnym
w dniu ..................................... nr mogiły ...................
Wykonawca ustawienia / wymiany* nagrobka: ...................................................
adres siedziby wykonawcy: ....................................................................................
Ponadto oświadczam, że:
– jestem uprawniony do dysponowania grobem,
– zobowiązuję się do usunięcia starych elementów nagrobka po jego
wymianie.
Przyjmuję do wiadomości, że:
– ustawienie nagrobka niezgodnego z niniejszym zezwoleniem spowoduje
unieważnienie zgody i demontaż nagrobka na koszt zamawiającego,
– Zarząd cmentarza nie bierze odpowiedzialności za kradzież lub dewastację nagrobków,
– nagrobek można ubezpieczyć we własnym zakresie od kradzieży i dewastacji w firmie ubezpieczeniowej.
..............................................		

Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na postawienie nagrobka dla śp. ............................................
według załączonego zatwierdzonego projektu
...........................................................
podpis Ks. Proboszcza
i pieczęć parafii
* – niepotrzebne skreślić
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II. Oświadczenie Wykonawcy
Niniejszym jako Wykonawca zobowiązuję się:
1. do wykonania nagrobku według projektu zatwierdzonego przez Zarządcę
cmentarza,
2. do zgłoszenia terminu rozpoczęcia prac oraz ich zakończenia, a także do
uczestniczenia wraz z Zarządcą cmentarza w odbiorze technicznym powykonawczym.
3. do zgłoszenia Zarządcy cmentarza zauważonych uszkodzeń grobów
sąsiednich przed rozpoczęciem wykonania zlecenia ustawienia / wymiany*
nagrobka.
4. do korekty wszelkich prac wykonanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem.
5. do naprawienia szkód powstałych na cmentarzu podczas stawiania
nagrobka lub wobec osób trzecich w trakcie realizacji zlecenia.
Przyjmuję do wiadomości, że niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku
zgłoszenia zakończenia prac i uczestniczenia w odbiorze technicznym może
skutkować zakazem realizacji innych zleceń na terenie cmentarza parafialnego oraz powstaniem odpowiedzialności na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
podpis i pieczątka wykonawcy

III. Odbiór techniczny
W dniu ............................ dokonano odbioru technicznego wykonania
nagrobka wg ww. zlecenia.
Zlecenie wykonano (nie)* zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Uwagi:
..................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy
* – niepotrzebne skreślić

...............................................................
podpis Ks. Proboszcza i pieczęć parafii
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K A P E L A N		
    ........................., dnia ...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
(nazwa i adres szpitala)

Zaświadczenie
o chrzcie św. w szpitalu
Zaświadczam, że noworodek .................................................................................,
syn (córka) .......................................................... i ..................................................,
zamieszkałych w ......................................................................................................,
urodzony dnia ........................................................................................... w tutejszym Szpitalu, został w tymże Szpitalu ochrzczony w niebezpieczeństwie
śmierci dnia ............................... przez ....................................................................
Był to „chrzest św. z wody”*
Był to chrzest św. z całą liturgią tego sakramentu*
*niepotrzebne skreślić

		

L.S.				

podpis ks. kapelana

Uwaga:
Zaświadczenie wydaje się za zgodą Kurii Metropolitalnej w Poznaniu w celu
przedłożenia go razem z aktem urodzenia dziecka z USC w parafii zamieszkania rodziców dziecka, gdzie powinien nastąpić zapis chrztu w parafialnej
księdze chrztów (dotychczas chrzest dziecka nie został odnotowany w księdze chrztów).
Jeżeli miał miejsce „chrzest św. z wody” zachęcamy rodziców dziecka, aby
poprosili Księdza Proboszcza o dokonanie obrzędu przyjęcia dziecka do Kościoła według Obrzędów chrztu dzieci, „Przyniesienie do kościoła dziecka już
ochrzczonego”.
Księdza Proboszcza prosimy o dopilnowanie, aby chrzest dziecka został
odnotowany w parafialnej księdze chrztów.
_______________________________
Do wiadomości:
Księdza Proboszcza miejsca zamieszkania rodziców dziecka

