ancient tradition of preferring that the bodies
of the deceased be buried. Noting that there are
reasons one might choose to be cremated, the
Church holds to that tradition of burying
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śmierci
dla Kościoła
katolickiego nie zmieniają się!
(continued
on next panel)
Kościół katolicki zezwala na kremację ciał od roku
1963, a od 1997 roku zezwala na odprawienie
liturgii pogrzebowej w obecności skremowanych
szczątków. Kościół od zawsze, nawet po wydaniu
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Dlaczego zostają tych zezwoleń, naucza o ważności pochówku
zmienione przepisy szczątków doczesnych swych zmarłych wiernych,
mając na myśli zwłoki lub skremowane prochy
związane zmarłych.

z kremacją?

W ostatnich latach praktyka kremacji
rozpowszechniła się znacząco w dużej
liczbie krajów. Równocześnie, nowe i czasem
zastanawiające pomysły, sprzeczne z wizją
Kościoła na temat chrześcijańskiego pochówku,
zmieniły sposób pojmowania chrześcijańskiej
śmierci (na przykład skremowane szczątki są
wykorzystywane do wyrobu biżuterii lub innych
pamiątek).
Dlatego właśnie, Kongregacja Nauki Wiary uznała
za właściwe opublikowanie nowej instrukcji,
w celu podkreślenia, jak również potwierdzenia
przyczyn doktrynalnych i duszpasterskich,
dla których preferuje się pochówek ciał, oraz
wydania norm dotyczących przechowywania
prochów w przypadku kremacji.

Czy zakaz
rozrzucania
prochów lub
przechowywania
ich w domu jest
czymś nowym?

Nie. Zakazy te nie są nowe. Tym, co instrukcja
pragnie uwypuklić jest fakt, że starodawną
tradycją chrześcijańską preferowaną przez
Kościół jest grzebanie ciał osób zmarłych.
W związku z tym, że mogą istnieć powody,
dla których wierzący mają prawo wybrać
kremację ciał, instrukcja mówi o tym, że Kościół
zaleca zachowanie zwyczaju grzebania zwłok.
Kościół czyni tak ze względu na naszą wiarę
w Zmartwychwstanie – wierzymy, że pewnego
dnia Chrystus powróci w chwale i ponownie
(ciąg dalszy w kolumnie obok)

of scattering ashes
or keeping them
in the home new?

Instruction is emphasizing is the Church’s
ancient tradition of preferring that the bodies
of the deceased be buried. Noting that there are
reasons one might choose to be cremated, the
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zjednoczy nasze ciała i dusze, że zostaną one
przekształcone w dniu ostatecznym, uczestnicząc
w chwale Zmartwychwstałego Chrystusa.
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Z tego właśnie powodu rozrzucanie prochów
naszych zmarłych (w powietrzu, na ziemi lub
w wodzie) lub dzielenie ich czy przechowywanie
ich w domach jest niezgodne z naszą wiarą.

Co w takim razie
należy robić ze
skremowanymi
szczątkami naszych
bliskich zmarłych?

Nisze kremacyjne
Cmentarz Królowej Nieba

Instrukcja mówi, że „kiedy z uzasadnionych
przyczyn dokonuje się wyboru kremacji zwłok,
prochy zmarłego muszą być przechowywane
z zasady w miejscu świętym, czyli na cmentarzu,
lub jeśli trzeba w kościele albo na terenie
przeznaczonym na ten cel (…) Od samego
początku chrześcijanie pragnęli, by ich zmarli
byli obiektem modlitw i wspomnień wspólnoty
chrześcijańskiej. Ich groby stawały się miejscami
modlitwy, pamięci i zadumy. Zmarli wierni są
częścią Kościoła, który wierzy we wspólnotę
»tych, którzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych,
którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, którzy
cieszą się już szczęściem nieba; wszyscy łączą się
w jeden Kościół«”.
Cmentarze katolickie Archidiecezji Chicago
zawsze są gotowe do udzielenia pomocy
rodzinom dotkniętym śmiercią bliskich.
W przypadku, gdy zostanie wybrana kremacja
zwłok, cmentarze będą w stanie przedstawić
różne opcje pochówków lub złożenia
skremowanych szczątków doczesnych.

of the cremated remains.

one is in such care and their
human remains are interred
in sacred ground.
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INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POCHÓWKU WIERNYCH
Ad resurgendum cum Christo
Aby zmartwychwstać z Chrystusem
Watykańska Kongregacji Nauki Wiary wydała
niedawno instrukcję „Aby zmartwychwstać
z Chrystusem” dotyczącą pochówku ciał
zmarłych i przechowywania prochów
w przypadku kremacji.
Publikując tę instrukcję Kongregacja
zauważyła, że: „praktyka kremacji
rozpowszechniła się znacząco w dużej
liczbie krajów, ale jednocześnie zaczęły się
szerzyć także nowe idee, sprzeczne z wiarą
Kościoła”. Z tego powodu intencją instrukcji
jest uwypuklenie „duszpasterskich przyczyn,
dla których preferuje się pochówek ciał, oraz
wydaje się zasady dotyczące przechowywania
prochów w przypadku kremacji”.
Regulacje te zostały sporządzone, aby
dać Wam, wiernym, ten rodzaj pokoju, jaki
pochodzi wyłącznie z przeświadczenia, że
zatroszczono się o Waszych najbliższych
i, że ich szczątki doczesne zostały złożone
w poświęconej ziemi.
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,
Kardynał Błażej J. Cupich
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Aby
zmartwychwstać
z Chrystusem,
najpierw musimy
umrzeć
z Chrystusem.

Kościół z nalega,
aby ciała osób
zmarłych były
grzebane na
cmentarzach lub
w innych
poświęconych
miejscach.

Jest oczywiste, że śmierć jest czasem smutku,
gdyż opłakujemy ziemską stratę naszych bliskich.
Jednakże, jako ludzie wiary wiemy, że śmierć
jest czasem radości, gdyż nie możemy w pełni
połączyć się z Bogiem, jeśli nie odejdziemy z tego
świata. Nasza wiara uczy nas, że podczas śmierci
życie zmienia się, ale się nie kończy. Obrzędy
pogrzebowe Kościoła zapewniają nas o Bożej
miłości, zapewniają nas o miłości, która pokonuje
wszystko, niszcząc nawet samą śmierć.
(Obrzędy pogrzebów chrześcijańskich nr 2-7)

Przez pochówek wiernych, Kościół potwierdza
swoją wiarę w zmartwychwstanie ciał i pragnie
ukazać wielki szacunek, jakim obdarza ludzkie
ciało. Kościół traktuje ciało jako integralną
część osoby ludzkiej i twierdzi, że do pewnego
stopnia stanowi ono o tożsamości człowieka.
Pochówek ciał na katolickim cmentarzu lub w
innym poświęconym miejscu należycie odnosi się
do żalu i szacunku należnego zmarłemu, którego
ciało przez sakrament chrztu stało się świątynią
Ducha Świętego. O tym jak wielkie znaczenie
dla Kościoła ma pochówek zmarłych, świadczy
fakt, że stał się on jednym z siedmiu uczynków
miłosiernych względem ciała. Pierwsze kościoły
i sanktuaria chrześcijańskie były budowane na
grobach świętych i męczenników. To właśnie
ten szacunek należny śmierci, w chrześcijańskim
rozumieniu, mobilizuje nas do sprawdzenia, jak
dziś obchodzimy się ze skremowanymi prochami
naszych bliskich.

n Prochy wiernych
muszą być złożone
dla spoczynku
w poświęconym
miejscu.
Nisze kremacyjne na
Cmentarzu Królowej Nieba

n Zabezpieczone
prochy zmarłych
wiernych nie powinny
być przechowywane
w domu.

Prochy zmarłych muszą być złożone na wieczny
spoczynek w poświęconym miejscu, jakim jest
cmentarz lub w niektórych przypadkach kościół
(jeśli otrzymano odpowiednie pozwolenie)
lub na terenie oznaczonym jako poświęcony
przez Kościół dla pochówku/ złożenia prochów
zmarłych wiernych.
Księga Koheleta uczy nas, że wszystko ma swój
czas i miejsce. Katolickie cmentarze zostały
stworzone, by na znak szacunku dać wiernym
możliwość pochówku w poświęconym miejscu
tych, którzy odeszli przed nami. Szanując naszych
drogich zmarłych, nie tylko pamiętamy ten
szczególny sposób, w jaki dotknęli oni naszych
serc, ale również pamiętamy o tym jak Bóg
dotknął ich serc. Nie wystarczy jedynie pamiętać
o dobru uczynionym przez naszych bliskich,
ale musimy również powierzyć ich ciała i dusze
miłosiernej dobroci Boga. Poświęcona ziemia
cmentarzy katolickich przypomina nam, że choć
nie jesteśmy doskonali, to jesteśmy doskonale
kochani przez Boga, który cały jest dobrem i cały
jest miłością.
Dom rodzinny jest z pewnością miejscem,
w którym obecna jest Boża miłość. Jednakże
to poświęcona ziemia cmentarza jest wieczna.
Nie wystarczy nam zwyczajne być w osobistej
relacji z Jezusem, naszym Zbawicielem. Nasza
wiara ma wymiar wspólnotowy, jesteśmy zależni
od modlitwy innych. Pochówek na cmentarzu
katolickim zapewnia modlitwy wiernych aż
do dnia, w którym zostaniemy złączeni w Bożym
Królestwie. Nie możemy jedynie polegać
na sobie samych, potrzebujemy świętych
obcowania, by dojść do Bożej obecności. Jeżeli
posiadasz w domu spopielone prochy kogoś
zmarłego, prosimy abyś nie zwlekał i skontaktował
się z jednym z pracowników cmentarzy
katolickich. Nasi pracownicy ze współczuciem
i zrozumieniem posłużą pomocą.

n Skremowane
prochy wiernych
powinny pozostawać
skonsolidowane, nie
należy rozdzielać ich
pomiędzy członków
rodziny i nie należy
rozrzucać ich
w różnych miejscach
środowiska
naturalnego.

Nasza wiara naucza, że ważna jest świętość
naszego ciała. Zachowanie skremowanych
prochów w całości jest znakiem szacunku
dla ludzkiego ciała, które było tak ważne podczas
życia. Rozdzielanie skremowanych prochów
może przynieść krótkoterminową ulgę osobom
pogrążonym w żałobie, ale nie jest zgodne
z naszą wiarą. Wierzymy, że ciało jest darem
Boga, świątynią Ducha Świętego. Aby pozostawać
w zgodzie z tą prawdą, ciało powinno być
traktowane z szacunkiem i poważaniem, które
jest zapewnione jedynie przez stosowny
pochówek.

n Nie jest dozwolone
przechowywanie
skremowanych
prochów wiernych
w pamiątkowych
przedmiotach,
różnego rodzaju
biżuterii lub
w jakichkolwiek
innych rzeczach.

Choć może wydawać się, że czynności te są
wyrazem wielkiej sympatii, są one niezgodne
ze zrozumieniem znaczenia chrześcijańskiego
pogrzebu. Wszystkie te przedmioty mogą zostać
pochowane na cmentarzu katolickim.

Ogród kremacyjny
Cmentarza Wszystkich Świętych

Pracownicy naszych cmentarzy są gotowi
do udzielania odpowiedzi na pytania związane
z sytuacjami, w których zaistniał podział
skremowanych prochów lub w których
rozrzucono je w różnych miejscach. Rodzinom
wybierającym poświęcone miejsce cmentarza
oferujemy różnorodne sposoby upamiętnienia
zmarłych, nawet w przypadku, gdy nie zachowano
w całości skremowanych prochów lub
w przypadku braku posiadania jakiejś ich części.

