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CHRONOLOGIA
NAJWA¯NIEJSZYCH WYDARZEÑ
IV SYNODU AW
19 marca 1998 r. Otwarcie obrad Synodu. Powo³anie Komisji G³ównej i ustalenie Komisji Synodalnych oraz nominacja przewodnicz¹cych tych komisji.
kwiecieñ  czerwiec 1998 r. Wybory dekanalne uczestników synodu
sporód duchowieñstwa Archidiecezji. Nominowanie przez J. Em.
Kardyna³a Józefa Glempa, Arcybiskupa Warszawskiego pozosta³ych uczestników Synodu.
6 wrzenia 1998 r. Uroczysta Sesja IV Synodu  wrêczenie nominacji
uczestnikom Synodu, powo³anie Podkomisji, zatwierdzenie przydzia³u uczestników Synodu do poszczególnych Komisji i Podkomisji.
padziernik 1998  maj 1999 r. Praca w Komisjach i Podkomisjach.
Ustalenie wstêpnej wersji tematów prac Komisji. Powo³anie ekspertów Komisji Synodalnych. Ustalanie tematów prac i zatwierdzenie ich przez Arcybiskupa Warszawskiego. Powo³anie wewn¹trz ka¿dej Komisji b¹d Podkomisji grupy roboczej w celu
opracowania pierwszej wersji dokumentu koñcowego Synodu.
wrzesieñ 1999  luty 2000 r. Praca poszczególnych grup roboczych
nad opracowaniem wstêpnej wersji dokumentu koñcowego i konsultacje tych opracowañ wewn¹trz Komisji.
22 marca 2000 r. Obrady Komisji G³ównej Synodu. Zatwierdzenie
wstêpnych wersji projektów dokumentów przygotowanych przez
grupy robocze. Weryfikacja zakresu tematycznego projektów przygotowanych w poszczególnych Komisjach. Odes³anie projektów
do dalszych prac w grupach roboczych.
kwiecieñ  grudzieñ 2000 r. Dalsze prace w Komisjach nad projektem dokumentu koñcowego. Uzgodnienie treci dych dokumentów z normami II Synodu Plenarnego.
24 stycznia 2001 r. Obrady Komisji G³ównej Synodu. Zatwierdzenie
projektów dokumentów przygotowanych przez grupy robocze.
Skierowanie projektów tych dokumentów, zgodnie z uwagami Sekretariatu Synodu, do dalszych prac i poprawek w Komisjach, w
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celu nadania tym opracowaniom formy dokumentów o charakterze
normatywnym.
28 padziernika 2001 r. Obrady Komisji G³ównej Synodu. Przyjêcie
projektów poszczególnych czêci dokumentu koñcowego Synodu  statutów synodalnych, opracowanych w Komisjach. Skierowanie tych projektów do dalszych prac w Sekretariacie Synodu,
celem utworzenia jednolitego dokumentu  projektu statutów synodalnych.
30 marca 2002 r. Obrady Komisji G³ównej Synodu. Przyjêcie do dalszych opracowañ projektu Statutów IV Synodu opracowanego
przez Sekretariat Synodu.
kwiecieñ  czerwiec 2002 r. Kolejne posiedzenia Komisji G³ównej
Synodu celem oceny projektu Statutów IV Synodu opracowanego przez Sekretariat Synodu. G³osowania nad poprawkami. Odes³anie projektu do Sekretariatu Synodu celem uwzglêdnienia zg³oszonych uwag i poprawek.
wrzesieñ  grudzieñ 2002 r. Konsultacje poszczególnych czêci projektu Statutów IV Synodu we w³aciwych Komisjach. Obrady
Komisji G³ównej Synodu. G³osowania nad poprawkami zg³oszonymi w poszczególnych Komisjach. Odes³anie projektu Statutów do Sekretariatu Synodu celem uwzglêdnienia uwag zg³oszonych przez Komisje G³ówn¹.
styczeñ 2003 r. Przekazanie J. Em. Kardyna³owi Józefowi Glempowi,
Arcybiskupowi Warszawskiemu, projektu Statutów IV Synodu
celem konsultacji.
1 marca 2003 r. Uroczysta Sesja IV Synodu. Przyjêcie w g³osowaniu
projektu Statutów IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej i przekazanie ich Arcybiskupowi Warszawskiemu z prob¹ o ich promulgowanie.
19 marca 2003 r. Zamkniêcie IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej i promulgowanie Statutów Synodalnych, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od Uroczystoci Narodzenia w. Jana Chrzciciela.
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WYKAZ CZ£ONKÓW
IV SYNODU ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Ks. kard. dr Józef Glemp, Arcybiskup Warszawski  Przewodnicz¹cy IV Synodu AW
1. Ks. dr Witold Adamczewski SJ
2. Ks. Kazimierz Ambroziak FDP,
3. Andrzej Aperliñski,
4. Ks. pra³at dr W³odzimierz Artyszuk,
5. Ks. pra³at Czes³aw Aulich,
6. O. Józef Bakalarz OP,
7. Ks. kanonik Tadeusz Balewski,
8. Ks. kanonik Janusz Baranowski,
9. Ks. Bogdan Barto³d,
10. O. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap, Cz³onek Komisji G³ównej i Przewodnicz¹cy Komisji Osób ¯ycia Konsekrowanego IV
Synodu AW
11. Dr Miros³aw Bereziñski,
12. Ks. Marek Bia³kowski CM,
13. Ks. pra³at Bogus³aw Bijak,
14. Jan Bober,
15. Ks. dr Janusz Bodzon, Cz³onek Komisji G³ównej i Zastêpca Przewodnicz¹cego Sekretariatu IV Synodu AW
16. Ks. dr Andrzej Bosowski,
17. S. Alberta Chor¹¿yczewska FSK,
18. Ks. infu³at dr Henryk Chudek,
19. Andrzej Czachowski,
20. Tadeusz Æwikliñski,
21. Ks. Karol D¹browski CSMA,
22. Tadeusz Denkiewicz,
23. Ks. pra³at dr Antoni Dêbkowski,
24. Ks. Piotr Dobrzyñski,
25. S. Maria Dominiczak,
26. Ks. W³adys³aw Duda,
27. Bp dr Marian Du, Cz³onek Komisji G³ównej, Przewodnicz¹cy
Sekretariatu i Komisji Duchowieñstwa IV Synodu AW
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28. Ks. pra³at prof. dr hab. Andrzej Filaber,
29. Ks. kanonik dr Andrzej Ga³ka, Cz³onek Komisji G³ównej i Przewodnicz¹cy Komisji Ekumenicznej IV Synodu AW,
30. Ks. dr Dariusz Gas,
31. Ks. kanonik Jan G¹siorowski,
32. Leonarda G³owacka,
33. Ks. kanonik Stanis³aw Golba,
34. Ks. kanonik Henryk Górniak,
35. Ks. pra³at dr Józef Górzyñski,
36. Ks. W³adys³aw Grêdowski,
37. Ks. pra³at Józef Hass,
38. Ks. kanonik Roman Indrzejczyk,
39. Ks. kanonik W³adys³aw Jab³oñski,
40. Ks. Józef Jachimczak CM,
41. Bp dr Piotr Jarecki, Biskup Pomocniczy i Wikariusz Generalny
Arcybiskupa Warszawskiego, Cz³onek Komisji G³ównej i Przewodnicz¹cy Komisji wieckich IV Synodu AW
42. Ks. kanonik Tadeusz Jarz¹b,
43. Ks. Miros³aw Jaworski,
44. Ks. dr Sylwester Je¿,
45. Ks. Stanis³aw Jurczuk,
46. Krzysztof Kalinowski,
47. Ks. pra³at Kazimierz Kalinowski, Cz³onek Komisji G³ównej i Przewodnicz¹cy Komisji Specjalnych Zagadnieñ Duszpasterskich IV Synodu AW
48. Ks. kanonik Stanis³aw Kalinowski,
49. Ks. pra³at Grzegorz Kalwarczyk, Cz³onek Komisji G³ównej i Przewodnicz¹cy Komisji Struktur Archidiecezji IV Synodu AW
50. Ks. Zbigniew Kap³añski,
51. Ks. pra³at Witold Karpowicz,
52. Ks. pra³at Wies³aw K¹dziela,
53. Stanis³aw Kicman,
54. Ks. pra³at dr Marek Kiliszek,
55. Ks. Eugeniusz Klimiñski SAC,
56. Ks. pra³at Romuald Ko³akowski,
57. S. Barbara Konarska, Wikaria Generalna SS. Imienia Jezus,
58. Ks. dr Krzysztof Kosk,
59. Ks. pra³at dr Stefan Konik, Cz³onek Komisji G³ównej IV Synodu AW
60. Ks. Marian Kowalczyk SAC,
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61. Ks. pra³at Tadeusz Kowalik,
62. Ks. pra³at dr Andrzej Kowalski, Cz³onek Komisji G³ównej, Zastêpca Przewodnicz¹cego Sekretariatu i Rzecznik Prasowy IV Synodu AW
63. Przemys³aw Kozdój,
64. Ks. Grzegorz Kozicki,
65. Ks. Mieczys³aw Koz³owski CM,
66. Ks. infu³at dr Zdzis³aw Król, Cz³onek Komisji G³ównej i Przewodnicz¹cy Komisji Charytatywnej IV Synodu AW
67. Ks. kanonik Tomasz Król,
68. Ks. kanonik Walenty Królak,
69. O. Teodor Ksi¹¿kiewicz OH,
70. Ks. kanonik W³odzimierz Kucharski,
71. Ks. infu³at prof. dr hab. Stanis³aw Kur,
72. Ks. kanonik Wies³aw Kwiecieñ,
73. Ks. pra³at Stanis³aw Laskowski,
74. Ks. Bohdan Leszczewicz,
75. Ks. pra³at dr Stanis³aw Leszczyñski,
76. Ks. kanonik Józef Liczkowski
77. Ks. kanonik Kazimierz Lipiak,
78. Ks. pra³at dr Andrzej Luft,
79. Ks. pra³at Wojciech £agowski,
80. Ks. pra³at Józef £azicki,
81. Zdzis³aw £¹czkowski,
82. Ks. Mieczys³aw Mackiewicz,
83. Ks. pra³at Zygmunt Malacki, Cz³onek Komisji G³ównej i Przewodnicz¹cy Komisji Miejsc i Czasów wiêtych IV Synodu AW
84. Ks. kanonik dr Henryk Ma³ecki,
85. Ks. infu³at Edward Majcher
86. Ks. Wojciech M¹dry,
87. Ks. pra³at dr hab. Jan Miazek, Cz³onek Komisji G³ównej i Przewodnicz¹cy Komisji Kultu Bo¿ego IV Synodu AW
88. Ks. kanonik Henryk Michalak,
89. Ks. Tadeusz Mierzwiñski MIC,
90. Ks. Marian Miko³ajczak,
91. Ks. pra³at dr Wies³aw Al. Niewêg³owski,
92. Ks. kanonik Edward Nowakowski, Cz³onek Rady Kap³añskiej AW
93. Ks. pra³at dr W³adys³aw Nowicki, Cz³onek Komisji G³ównej IV
Synodu AW,
94. Ks. kanonik dr Alojzij Oberstar,
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Ks. kanonik Julian Olejarz,
Jan Olizar,
Ks. kanonik Roman O³tarzewski,
Ks. pra³at Franciszek Ordak,
O. Mariusz Paczóski,
Ks. Andrzej Paku³a MIC,
Ks. kanonik Andrzej Parys,
Ks. pra³at prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Cz³onek Komisji
G³ównej IV Synodu AW
Anna Pe³ka,
Ks. pra³at Eugeniusz Petrykowski,
Ks. Robert Pêkacki,
Bp dr Tadeusz Pikus, Biskup Pomocniczy i Wikariusz Generalny Arcybiskupa Warszawskiego, Cz³onek Komisji G³ównej, Przewodnicz¹cy Komisji Zadañ Nauczycielskich
Ks. dr Jaros³aw Pi³at,
Ks. Antoni Piotrowski,
Ks. Pawe³ Piotrowski,
Ks. pra³at Józef Podstawka,
Ks. kanonik Andrzej Polak,
Ks. Tadeusz Polak,
Ks. Remigiusz Pollak SJ,
Ks. pra³at dr Andrzej Przekaziñski,
Ks. pra³at Marian Raciñski,
Grzegorz Radomyski,
Barbara Rogalska,
Ks. Jan Rokosz MIC,
S. Maria Krystyna Rottenberg FSK,
Ks. pra³at prof. dr hab. Ryszard Rumianek, Cz³onek Komisji
G³ównej i Przewodnicz¹cy Komisji Dóbr Doczesnych Kocio³a
IV Synodu AW
Ks. kanonik Mieczys³aw Rzepecki,
Ks. kanonik Zbigniew Sajnóg,
S. Gemma Sasinowska,
Ks. pra³at Aleksander Seniuk,
Ks. kanonik Jerzy Sikorowski,
Ks. pra³at dr Jan Sikorski,
Ks. Krzysztof Siwek,
Józef Skura,
Ks. pra³at Tadeusz Sowa,
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Hanna Stañczuk,
Ks. kanonik Stanis³aw Stradomski,
Ks. pra³at dr Janusz Strojny,
Ks. Jakub Szczeniak,
Ks. kanonik Adam Szczygielski,.
Ks. pra³at dr Jan Szubka, Cz³onek Komisji G³ównej i Zastêpca
Przewodnicz¹cego Sekretariatu IV Synodu AW
Dr Dorota Szykor-Pleciñska,
Ks. pra³at Zbigniew Szysz,
Marta liwiñska,
Ewa Tomaszewska,
Henryk Tuszyñski,
Ks. pra³at Roch Walczak,
Maria Weso³owska,
Jeremi Winiewski,
Ks. S³awomir Wojciechowski,
Ks. pra³at Tadeusz Wojdat,
Ks. kanonik Jan Wolski,
Ks. kanonik dr Andrzej Wrotniak,
S. Lucyna Witych,
Ks. infu³at dr Jerzy Zalewski,
Ks. kanonik Wies³aw Zarêba,
Ks. pra³at Stefan Zembrzuski,
Ks. pra³at dr Janusz ¯yniewski,

REGULAMIN
IV SYNODU ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
W celu usprawnienia prac i porz¹dku obrad IV Synodu Archidiecezji
Warszawskiej (zwanego dalej w skrócie IV Synodem AW lub Synodem),
jako uzupe³nienie norm zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego
(kan.: 460  468), w Instrukcji o przeprowadzaniu synodów diecezjalnych, wydanej przez Kongregacjê do Spraw Biskupów w dniu 19 marca 1997 roku, oraz w naszych Dekretach dotycz¹cych Synodu, og³aszamy niniejszy Regulamin IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej:
1.

ETAP PRZYGOTOWAWCZY SYNODU

1.1.

Arcybiskup Warszawski powo³uje Komisjê Przygotowawcz¹ IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, celem przygotowania propozycji powo³ania komisji synodalnych i ich przewodnicz¹cych.

1.2.

Arcybiskup Warszawski powo³uje  w miejsce Komisji Przygotowawczej  Komisjê G³ówn¹ IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, wyznacza sporód jej cz³onków Sekretariat Synodu, powo³uje komisje synodalne i mianuje ich przewodnicz¹cych.

1.3.

Sekretariat Synodu ustala listê kandydatów na cz³onków IV Synodu AW  wed³ug trzech grup: na mocy prawa, z nominacji Arcybiskupa Warszawskiego i z wyboru; wybory dokonywane s¹
zgodnie z wytycznymi Arcybiskupa Warszawskiego.

1.4.

Arcybiskup Warszawski nadaje nominacje cz³onkom Synodu i przydziela ich do poszczególnych komisji synodalnych.

1.5.

Komisje synodalne przygotowuj¹ i przedk³adaj¹ Komisji G³ównej  za porednictwem Sekretariatu Synodu  propozycje: podzia³u na podkomisje, kierowników podkomisji, tematyki prac
komisji i podkomisji oraz kandydatów na ekspertów komisji.

1.6.

Arcybiskup Warszawski ustanawia  w oparciu o rekomendacjê
Komisji G³ównej  podkomisje i powo³uje ich kierowników, okrela tematykê prac komisji i podkomisji oraz mianuje ekspertów
poszczególnych komisji .

1.7.

W ka¿dej podkomisji synodalnej istnieje grupa robocza, w sk³ad
której wchodzi maksymalnie piêæ osób, w tym kierownik podko13

misji jako szef grupy roboczej; pozostali cz³onkowie grupy roboczej s¹ wybrani  mo¿liwie z zachowaniem parytetu  sporód
cz³onków i ekspertów podkomisji.
1.8.

Grupa robocza przygotowuje wstêpn¹, robocz¹ wersjê dokumentu, bêd¹cego opracowaniem tematów zleconych w³asnej podkomisji i przekazuje ten¿e dokument  poprzez Sekretariat Synodu
 do Komisji G³ównej.

1.9.

Jeli komisja synodalna nie posiada podkomisji, przepisy punktów: 1.7. i 1.8. stosuje siê analogicznie do komisji synodalnej.

1.10. Wraz z przekazaniem dokumentów przez wszystkie podkomisje
do Komisji G³ównej koñczy siê etap przygotowawczy Synodu
i odbywa siê Druga Sesja Uroczysta IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej.
2.

ETAP SESJI SYNODALNYCH

2.1.

Komisja G³ówna odsy³a do kierowników w³aciwych podkomisji
synodalnych przedstawione jej dokumenty wraz ze swoimi uwagami; kierownicy za przedstawiaj¹ otrzymane dokumenty i uwagi na
zebraniu plenarnym podkomisji, które powinno odbyæ siê w ci¹gu
miesi¹ca od Drugiej Uroczystej Sesji Synodu; kierownik podkomisji zatroszczy siê, by wszyscy cz³onkowie podkomisji i eksperci otrzymali dokument i uwagi poczynione przez Komisjê G³ówn¹.

2.2.

Cz³onkowie podkomisji i jej eksperci zg³aszaj¹ uwagi do dokumentu na zebraniu plenarnym albo ustnie albo na pimie; uwagi
zg³oszone ustnie winny byæ pilnie protoko³owane przez sekretarza zebrania; uwagi na pimie mo¿na tak¿e  w ci¹gu siedmiu dni
od daty zebrania  przed³o¿yæ kierownikowi podkomisji.

2.3.

W ci¹gu dwóch miesiêcy od zebrania plenarnego grupa robocza,
uwzglêdniaj¹c przed³o¿one uwagi, winna przygotowaæ now¹ wersjê dokumentu, któr¹ nale¿y przekazaæ wszystkim cz³onkom i ekspertom podkomisji.

2.4.

Na kolejnym zebraniu plenarnym podkomisji, które winno odbyæ siê w ci¹gu miesi¹ca od rozes³ania tekstów, odbywa siê g³osowanie nad now¹ wersj¹ dokumentu; w przypadku, gdy za przyjêciem dokumentu nie opowie siê wymagana wiêkszoæ cz³onków podkomisji, nale¿y raz jeszcze  w oparciu o zg³oszone uwagi
 dokument poprawiæ i na kolejnym zebraniu, w ci¹gu miesi¹ca,
poddaæ g³osowaniu.
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2.5.

Ka¿dy z cz³onków podkomisji ma prawo zg³osiæ do przyjêtego przez
podkomisjê dokumentu lub jego fragmentu votum separatum.

2.6.

W sytuacji, gdy dokument zostanie przyjêty przez wymagan¹ wiêkszoæ cz³onków podkomisji, nale¿y przekazaæ go  wraz z protokó³ami z zebrañ podkomisji i grupy roboczej oraz ewentualnym votum
separatum  przewodnicz¹cemu w³aciwej komisji.

2.7.

Przewodnicz¹cy komisji synodalnej przekazuje tekst dokumentu
(tak¿e votum separatum, jeli zosta³o zg³oszone) pozosta³ym
cz³onkom komisji i na najbli¿szej sesji plenarnej komisji poddaje
pod g³osowanie: najpierw votum separatum, a jeli zostanie ono
odrzucone, tak¿e dokument. W przypadku przyjêcia przez komisjê votum separatum  dokument zostaje poprawiony przez trzyosobow¹, nadzwyczajn¹ grupê robocz¹, powo³an¹ przez przewodnicz¹cego komisji i poddany g³osowaniu na kolejnej sesji plenarnej komisji.

2.8.

Ka¿dy z cz³onków komisji ma prawo zg³osiæ do przyjêtego przez
komisjê dokumentu lub jego fragmentu votum separatum.
Przewodnicz¹cy komisji  poprzez Sekretariat Synodu  przekazuje do Komisji G³ównej zaakceptowany przez komisjê dokument (wraz z votum separatum, jeli zosta³o zg³oszone) w dwudziestu egzemplarzach; razem z ostatnim dokumentem przewodnicz¹cy komisji przekazuje ca³¹ dokumentacjê pracy komisji.

2.9.

3.

ETAP POWSTAWANIA DOKUMENTU KOÑCOWEGO

3.1.

Komisja G³ówna, po zapoznaniu siê z dokumentem, g³osuje na
swoich sesjach plenarnych najpierw nad ewentualnym votum separatum, a jeli zostanie ono odrzucone  nad dokumentem. W przypadku przyjêcia przez Komisjê G³ówn¹ votum separatum  dokument zostaje poprawiony przez Sekretariat Synodu i poddany g³osowaniu na kolejnej sesji plenarnej.

3.2.

Komisja G³ówna, zaakceptowawszy wszystkie dokumenty przed³o¿one przez komisje synodalne, przekazuje je do Sekretariatu
Synodu celem ich jednolitego opracowania.
Sekretariat Synodu przekazuje jednolity tekst dokumentu koñcowego wszystkim cz³onkom Komisji G³ównej i  w miesi¹c póniej  dokument zostaje poddany omówieniu i g³osowaniu na sesji plenarnej; w przypadku zg³oszenia poprawek lub uzupe³nieñ
 po ich zaakceptowaniu przez Komisjê G³ówn¹  Sekretariat
Synodu poprawia tekst dokumentu koñcowego i ponownie trafia
on pod g³osowanie.
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3.3.

Przyjêty przez Komisjê G³ówn¹ dokument koñcowy zostaje przedstawiony Arcybiskupowi Warszawskiemu do aprobaty.

3.4.

Sekretariat Synodu troszczy siê o wydanie drukiem ca³oci lub
czêci dokumentu koñcowego  zgodnie z decyzj¹ Arcybiskupa
Warszawskiego.
Podczas Trzeciej Uroczystej Sesji IV Synodu, Arcybiskup Warszawski dokonuje promulgacji Statutów IV Synodu AW.

3.5.

4.

STRUKTURA DOKUMENTU ROBOCZEGO I DOKUMENTU
KOÑCOWEGO

4.1.

Dokument koñcowy stanowi jednolity tekst, z³o¿ony z dokumentów opracowanych przez komisje synodalne, za dokument opracowany przez komisjê synodaln¹ jest kompilacj¹ dokumentów
roboczych podkomisji; w przypadku, gdy komisja nie posiada
podkomisji  zasadê powy¿sz¹ stosuje siê analogicznie.

4.2.

Dokument koñcowy sk³adaæ siê bêdzie ze wstêpu zawieraj¹cego
podstawy teologiczno-prawne Synodu oraz z poszczególnych czêci, odpowiadaj¹cych dokumentom przedstawionym przez komisje synodalne.
Czêæ dokumentu koñcowego poprzedzona bêdzie preambu³¹, prezentuj¹c¹ tematykê niniejszej czêci i podstawow¹ bibliografi¹,
na której oparto zawartoæ merytoryczn¹ tej czêci.
Zasadniczym elementem czêci dokumentu koñcowego bêdzie
zbiór norm prawnych, ujêty w sekcje i rozdzia³y (np. Czêæ 
Kult Bo¿y, Sekcja  Sakramenty, Rozdzia³  Sakrament Bierzmowania).
Rozdzia³y z³o¿one bêd¹ ze statutów, za statuty mog¹ byæ podzielone na paragrafy, punkty i podpunkty.
Statuty bêd¹ zawiera³y odniesienia do za³¹czników, te za ujête
bêd¹ wed³ug numeracji ci¹g³ej i zamieszczone jako ostatnia czêæ
dokumentu opracowanego przez komisjê oraz dokumentu koñcowego.
Za³¹cznikami, stanowi¹cymi integraln¹ ca³oæ z dokumentem
opracowanym przez komisjê i z dokumentem koñcowym, bêd¹
instrukcje, wzory dokumentów itp.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.

4.2.5.

4.3.
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Powy¿sze zasady nale¿y stosowaæ analogicznie przy opracowywaniu dokumentów w grupach roboczych, w podkomisjach i w
komisjach synodalnych.

5.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.

Cz³onkami lub ekspertami Synodu s¹ te osoby, które otrzyma³y
od Arcybiskupa Warszawskiego nominacjê  odpowiednio na
cz³onka lub eksperta Synodu.
Gdy osoba, która uzyska³a cz³onkostwo ze wzglêdu na pe³niony
urz¹d przestaje piastowaæ ów urz¹d  traci tak¿e cz³onkostwo.
W przypadku, gdy dziekan jest cz³onkiem Synodu z jakiego innego tytu³u, w jego miejsce cz³onkiem Synodu zostaje mianowany wicedziekan.
Gdy wybrany w dekanacie cz³onek Synodu zostaje przeniesiony
do innego dekanatu  traci cz³onkostwo, a w jego miejsce cz³onkiem Synodu zostaje mianowany jego zastêpca; w przypadku,
gdy obydwaj zostaj¹ przeniesieni poza dekanat  nale¿y dokonaæ
nowych wyborów.
Arcybiskup Warszawski mo¿e odwo³aæ cz³onka lub eksperta Synodu.

5.2. Obrady Synodu odbywaj¹ siê na sesjach i zebraniach.
5.2.1. Sesje mog¹ byæ uroczyste lub zwyk³e.
5.2.2. Podczas sesji uroczystych, które gromadz¹ wszystkich cz³onków
i ekspertów Synodu, duchownych obowi¹zuje strój chórowy, w³aciwy stopniowi hierarchicznemu i posiadanym godnociom.
Przedstawicieli instytutów ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeñ
¿ycia apostolskiego obowi¹zuje ich w³asny strój chórowy, za
osoby wieckie  strój odwiêtny.
5.2.3. Sesje zwyk³e gromadz¹ cz³onków i ekspertów komisji i zawsze
maj¹ charakter plenarny.
5.2.4. Zebrania gromadz¹ cz³onków podkomisji lub grupy roboczej oraz
ekspertów w³aciwej komisji.
5.3.

Czas i miejsce sesji uroczystych wyznacza Arcybiskup Warszawski, sesji komisji synodalnych  ich przewodnicz¹cy, za zebrañ
podkomisji i grup roboczych  ich kierownicy.

5.4.

Powiadomienie o sesjach uroczystych przekazuje Sekretariat Synodu, za o pozosta³ych sesjach i zebraniach  w³aciwi sekretarze.

5.5.

Na pierwszej sesji komisji nale¿y wybraæ, sporód cz³onków Synodu, zastêpcê przewodnicz¹cego, sekretarza i jego zastêpcê; nale¿y tak¿e przydzieliæ (drog¹ dobrowolnych zg³oszeñ lub wyborów) cz³onków komisji do poszczególnych podkomisji; podkomisja nie mo¿e liczyæ mniej ni¿ trzech cz³onków Synodu, za ten
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sam cz³onek mo¿e nale¿eæ do ró¿nych podkomisji. Kopiê protokó³u z powy¿szego nale¿y niezw³ocznie przekazaæ do Sekretariatu Synodu. Gdy zastêpca przewodnicz¹cego, sekretarz lub jego
zastêpca ma przeszkodê w dzia³aniu trwaj¹c¹ ponad dwa miesi¹ce i istnieje potrzeba zmiany osoby pe³ni¹cej któr¹ z tych funkcji, nale¿y skorzystaæ analogicznie z przepisów zawartych w pkt.
5.6. niniejszego Regulaminu.
5.6.

Na pierwszym zebraniu podkomisji i grupy roboczej nale¿y wybraæ sekretarza; gdy kierownik podkomisji ma przeszkodê w dzia³aniu trwaj¹c¹ ponad dwa miesi¹ce  przewodnicz¹cy w³aciwej
komisji synodalnej powo³a sporód cz³onków podkomisji nowego kierownika; gdy sekretarz komisji, podkomisji lub grupy roboczej ma przeszkodê w dzia³aniu trwaj¹c¹ ponad dwa miesi¹ce
 jego bezporedni prze³o¿ony synodalny powo³a, sporód swoich podw³adnych, nowego sekretarza; do tego czasu funkcjê sekretarza pe³ni doranie wyznaczany przez prze³o¿onego podw³adny. Wybieraæ mo¿na jedynie sporód cz³onków Synodu. O wyborze sekretarza i jego ewentualnych zmianach kierownik powiadamia niezw³ocznie Sekretariat Synodu, podobnie przewodnicz¹cy
komisji  w stosunku do zmiany kierownika podkomisji.

5.7.

Na pierwszym zebraniu podkomisji (tak¿e komisji nie maj¹cej
¿adnych podkomisji) nale¿y wy³oniæ tak¿e grupê robocz¹, zgodnie z przepisem zawartym w pkt. 1.7. niniejszego Regulaminu; w
przypadku podkomisji trzyosobowych  ca³a podkomisja stanowi grupê robocz¹.

5.8.

Funkcjê skarbnika Synodu pe³ni referent Wydzia³u Finansowego
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, za skarbnikami poszczególnych komisji synodalnych s¹ zastêpcy przewodnicz¹cych tych¿e komisji.

5.9.

Wszyscy cz³onkowie Synodu maj¹ równy g³os. Eksperci Synodu
posiadaj¹ jedynie g³os doradczy.

5.10. G³osowañ nale¿y dokonywaæ zawsze z zachowaniem przepisów
kan. 119 pp.1 i 2 KPK; w protokóle nale¿y odnotowaæ: ogóln¹
liczbê cz³onków danego cia³a synodalnego, liczbê cz³onków obecnych na g³osowaniu oraz podzia³ oddanych g³osów.
5.11. G³osowania maj¹ z zasady charakter tajny; przewodnicz¹cy spotkania, z w³asnej inicjatywy, popartej zgod¹ bezwzglêdnej wiêkszoci zebranych, lub na wniosek tej¿e bezwzglêdnej wiêkszoci
zebranych, mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie jawne.
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5.12. G³osy oddawane s¹ w trzech mo¿liwych wariantach: akceptujê,
akceptujê po wniesieniu poprawek, nie akceptujê.
5.13. Z ka¿dego spotkania komisji, podkomisji i grupy roboczej nale¿y
sporz¹dziæ protokó³; podpisuj¹ go: przewodnicz¹cy spotkania i sekretarz.
5.14. Do kontaktów z mediami upowa¿niony jest rzecznik prasowy Synodu; inni cz³onkowie i eksperci Synodu musz¹ uzyskaæ zgodê
przewodnicz¹cego Sekretariatu Synodu.
6.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

6.1.

Interpretacji niniejszego Regulaminu dokonuje Sekretariat Synodu.

6.2.

Propozycje uzupe³nieñ lub zmian przepisów niniejszego Regulaminu nale¿y zg³aszaæ do Sekretariatu Synodu (Sekretariat IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa).

6.3.

Niniejszy Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 11 sierpnia 1998
roku.
Józef Kardyna³ Glemp
Arcybiskup Warszawski
Przewodnicz¹cy IV Synodu
Archidiecezji Warszawskiej
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STATUTY IV SYNODU
KOCIÓ£ WARSZAWSKI I JEGO SYNODY
Powstanie i historia najpierw diecezji, a póniej archidiecezji warszawskiej wi¹¿e siê cile z sytuacj¹, w jakiej w koñcu XVIII wieku znalaz³a siê Polska na skutek rozbiorów. W myl traktatów rozbiorowych,
9 stycznia 1796 roku wojska pruskie wkroczy³y do Warszawy. Zagarniête ziemie podzielono na dwie prowincje. Nabytki po lewej stronie Wis³y
wraz z Warszaw¹ wcielono do tzw. Prus Po³udniowych. Do Warszawy
za przeniesiono stolicê prowincji. Obszar ten prawie w ca³oci zamieszkiwali Polacy. Tote¿ w³adze, by nie zra¿aæ miejscowej ludnoci i stopniowo w³¹czaæ te ziemie do pañstwa pruskiego, prowadzi³y ostro¿n¹ i dalekowzroczn¹ politykê. Ta sytuacja kszta³towa³a te¿ politykê wobec Kocio³a, który wed³ug ocen w³adz pruskich mia³ znacz¹cy wp³yw na mieszkañców prowincji. Trzeba by³o szukaæ rozwi¹zañ pozwalaj¹cych zwi¹zaæ interesy Kocio³a z pruska racj¹ stanu i tej racji je podporz¹dkowaæ.
Tu le¿y jedna z przyczyn stworzenia nowej organizacji kocielnej na zajêtych ziemiach polskich. Podstawê prawn¹ dla tych d¹¿eñ stanowi³a
uchwa³a sejmu grodzieñskiego z 1793 roku. Wówczas, przyjmuj¹c zasadê terytorializmu w sprawach organizacji kocielnej, wy³¹czono Warszawê z diecezji poznañskiej, poniewa¿ Poznañ, stolica diecezji, znalaz³
siê po drugim rozbiorze w granicach pañstwa pruskiego. Ponadto konwencja miêdzy trzema zaborcami zawarta w Petersburgu w styczniu 1797
roku mówi³a wyranie, ¿e nie mo¿na wykonywaæ jakiejkolwiek jurysdykcji w³adz kocielnych jednego zaboru na terytorium drugiego.
Po kilku posiedzeniach, podczas których rozwa¿ano ró¿ne warianty
rozwi¹zania istniej¹cej sytuacji, 25 padziernika 1797 roku Generalne
Dyrektorium podjê³o decyzjê o stworzeniu nowej diecezji i obsadzeniu
jej odpowiednim kandydatem niezale¿nym od metropolity Gniezna.
Odt¹d wydarzenia potoczy³y siê szybko. Odpowiedni raport ministerialny z 10 lutego 1797 roku zyska³ sankcjê króla Fryderyka Wilhelma
II. Rozpoczê³y siê rokowania z Rzymem dotycz¹ce utworzenia biskupstwa warszawskiego, prowadzone przez pruskiego rezydenta w Rzymie
Mateusza Ciofaniego. Król, uzurpuj¹c sobie prawa, jakie w sprawie mianowania kandydatów na urzêdy kocielne przys³ugiwa³y monarsze pol20

skiemu, nie czeka³ na rezultat tych rokowañ i 20 lutego 1797 roku wyda³
patent nominacyjny dla Józefa Boñczy Miaskowskiego. Nominat, dotychczasowy prepozyt kapitu³y poznañskiej, by³ dobrze znany w³adzom
pruskim.
Nie dysponujemy pe³n¹ dokumentacj¹, która nawietli³aby ca³y przebieg rokowañ z Rzymem. Zapewne nie by³y one zbyt trudne, skoro ju¿
23 listopada tego samego roku, do prowadzenia procesu informacyjnego
powo³ano specjalnego delegata Rzymu, którym zosta³ Jerzy Rybiñski,
biskup kujawski. Po otrzymaniu ¿¹danego materia³u biskup Rybiñski przeprowadzi³ w kwietniu zalecony mu przez Stolicê Apostolsk¹ proces. Materia³ procesowy zawiera informacje zarówno na temat przysz³ego biskupa, jak i Kocio³a warszawskiego. Dowiadujemy siê z niego, ¿e Warszawa liczy³a 60 tysiêcy mieszkañców. Kolegiata by³a kocio³em parafialnym i od roku 1669 zosta³a zrównana z kocio³ami katedralnymi, co
papie¿ Klemens XI potwierdzi³ w roku 1715. W kapitule zasiada³o 7
pra³atów i 12 kanoników. Duszpasterstwo sprawowa³o 9 wikariuszy, tyle
samo by³o mansjonarzy i spowiedników. Dodatkowo by³o te¿ do tego 7
altarzystów. Obok kolegiaty sta³ murowany, wymagaj¹cy remontu dom
biskupów poznañskich, ale dla przysz³ego biskupa przewidziano dawny
pa³ac prymasowski, który by³ w dobrym stanie. Oprócz parafii kolegiackiej Warszawa posiada³a jeszcze trzy parafie w samym miecie i dwie
podmiejskie.
W stolicy istnia³y te¿ liczne klasztory i domy zakonne: kanonicy regularni, dwa kolegia pijarów, kanonicy regularni lateraneñscy, augustianie, paulini, franciszkanie konwentualni, bernardyni, reformaci, kapucyni, dwa klasztory dominikanów, dwa karmelitów i jeden trynitarzy. £¹cznie w miecie znajdowa³o siê 15 mêskich klasztorów i domów zakonnych. Swoje domy zakonne mia³y w Warszawie nastêpuj¹ce ¿eñskie zgromadzenia: brygidki, karmelitanki, sakramentki, siostry
mi³osierdzia i wizytki. Pod Warszaw¹ znajdowa³o siê jeszcze 12 klasztorów mêskich.
Warszawa posiada³a 6 szpitali, bêd¹cych jednoczenie przytu³kami.
W Warszawie by³y te¿ dwa seminaria duchowne: jedno prowadzone przez
misjonarzy, a drugie przez bartoszków, zwanych komunistami.
Oficjalny materia³ zebrany podczas procesu zosta³ przes³any do Rzymu. Tam prawdopodobnie wymagano jeszcze jakich uzupe³nieñ z Berlina, dlatego czas wydania bulli eryguj¹cej wyd³u¿a³ siê. Miejsce wydania bulli  klasztor kartuzów pod Florencj¹  wiadczy o tym, ¿e papie¿
znajdowa³ siê poza Rzymem. Z innych przekazów historycznych wiemy,
¿e w istocie zosta³ on wywieziony przez Francuzów i osadzony w pod21

florenckim klasztorze, co dodatkowo utrudnia³o wydanie bulli. Ostatecznie eryguj¹c¹ bullê: Ad universam agri dominici curam Pius VI wyda³
16 padziernika 1798 roku. Podnosi³a ona Warszawê do godnoci stolicy biskupiej, a kolegiacie nadawa³a rangê katedry. Wytycza³a tak¿e granice nowej diecezji warszawskiej i stwierdza³a, ¿e ma podlegaæ ona bezporednio Stolicy Apostolskiej.
9 wrzenia 1800 roku, dwa lata po powstaniu diecezji w granicach
przepisanych bull¹, Pius VII do³¹czy³ do niej parafie le¿¹ce na prawym
brzegu Wis³y: Pragê, Wieliszew, Tarchomin, Nowy Dwór, Chotomów
i Nieporêt. Jako osobny dekanat praski zosta³y one oddzielone od diecezji p³ockiej i przy³¹czone do warszawskiej.
W roku 1818 diecezja zosta³a podniesiona do rangi archidiecezji,
a Warszawa sta³a siê stolic¹ metropolii. Dokona³ tego papie¿ Pius VII
bull¹ Militantis Ecclesiae z dnia 12 marca 1818 roku. oraz Ex imposita nobis z 30 czerwca 1818 r.
Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci w 1918 roku zaistnia³a
potrzeba ustanowienia nowej organizacji kocielnej. Ostatecznie dokona³o siê to w roku 1925 po zawarciu konkordatu. Jednak¿e ju¿ w roku
1920 na probê kardyna³a Aleksandra Kakowskiego Stolica Apostolska
utworzy³a z czêci archidiecezji warszawskiej diecezjê ³ódzk¹ ze stolic¹
w £odzi.
Bull¹ papie¿a Jana Paw³a II, wydan¹ 25 marca 1992 r., z archidiecezji
warszawskiej wyodrêbniono dwie nowe diecezje: warszawsko-prask¹ i ³owick¹.
Na koniec trzeba przypomnieæ nazwiska biskupów i arcybiskupów
warszawskich. Na przestrzeni 205 lat ordynariuszami w Warszawie byli:
Józef Boñcza Miaskowski (1798-1804). Franciszek Malczewski  pierwszy metropolita warszawski (1818-1819), Stefan Ho³owczyc (1828-1829),
Stanis³aw Kostka Choromañski (1836-1838), Antoni Melchior Fija³kowski (1856-1861), Zygmunt Szczêsny Feliñski (1862-1883), Wincenty Chociak Popiel (1883-1912), kardyna³ Aleksander Kakowski  pierwszy kardyna³ na stolicy w Warszawie (1913-1938), kardyna³ August Hlond (1946-48), kardyna³ Stefan Wyszyñski (1948-1981), kardyna³ Józef Glemp, na
stolicy arcybiskupiej w Warszawie od 1981 r.
Historia ka¿dej diecezji by³aby niepe³na, gdyby brak³o w niej omówienia wa¿nej instytucji i wydarzenia o charakterze prawno-duszpasterskim,
jakim jest synod diecezjalny. Podobnie jest w przypadku naszej archidiecezji, która  jak siê okazuje  by³a miejscem wielu synodów. Ten, który
prze¿ywamy obecnie, jest czwartym z kolei synodem archidiecezji warszawskiej. Ju¿ jednak na d³ugo przed utworzeniem diecezji, a póniej ar22

chidiecezji, mia³y miejsce w Warszawie zarówno synody diecezji poznañskiej, do której nale¿a³a Warszawa, jak i synody prowincjalne.
Pierwszym ze znanych synodów diecezji poznañskiej odbywanym w
Warszawie, w kolegiacie w. Jana, by³ synod zwo³any przez biskupa Andrzeja Bniñskiego w lutym 1444 roku. By³ to tzw. synod cz¹stkowy, zwo³any tylko dla potrzeb Archidiakonatu Warszawskiego.
Podobnie biskup Jan Lubrañski zwo³a³ do Warszawy synod dla Archidiakonatu Warszawskiego na dzieñ 8 listopada 1511 roku. Synodowi temu
przewodniczy³ archidiakon kolegiaty warszawskiej, bowiem na ¿yczenie króla Lubrañski mia³ byæ w tym czasie w Poznaniu.
Tak¿e w lutym 1547 roku odby³ siê w kolegiacie w. Jana w Warszawie synod partykularny. Za 16 listopada 1564 roku ze wzglêdu na zarazê panuj¹c¹ w Warszawie biskup poznañski Adam Konarski na miejsce
synodu warszawskiego wyznaczy³ ¯bików, wówczas wie biskupów poznañskich. Odby³y siê jeszcze dwa synody diecezji poznañskiej w kolegiacie warszawskiej. Pierwszy, zwo³any zosta³ przez biskupa Andrzeja
Szo³dorskiego, w koñcu sierpnia 1642 roku. Ostatni synod diecezji poznañskiej  zwo³any przez biskupa Antoniego Szembeka  odbywa³ siê
w murach warszawskiej kolegiaty 27 i 28 lutego 1720 roku.
Warszawa by³a te¿ miejscem synodów prowincjonalnych, którym przewodniczyli arcybiskupi gnienieñscy. Pierwszy z nich zosta³ zwo³any
przez Jana Przerêbskiego na dzieñ 4 marca 1561 roku, nastêpny, któremu przewodniczy³ Jan Wê¿yk, odby³ siê 13 listopada 1634 roku, i wreszcie ostatni mia³ miejsce 8 listopada 1643 roku, a przewodniczy³ mu Maciej
£ubieñski. Wszystkie te synody porz¹dkowa³y ¿ycie Kocio³a po reformacji i nadawa³y, zw³aszcza drugi z nich, nowy kierunek duszpasterstwu
w myl postanowieñ Soboru Trydenckiego.
Po utworzeniu diecezji, a potem archidiecezji warszawskiej w³adze
carskie nie pozwala³y na zwo³anie synodu. I chocia¿ arcybiskupi widzieli tak¹ potrzebê, ¿adnemu z nich nie uda³o siê tego dokonaæ. Jedynym,
który uzyska³ pozwolenie w³adzy wieckiej na zwo³anie synodu, by³
arcybiskup Zygmunt Szczêsny Feliñski. Na dzieñ 15 stycznia 1863 roku
zwo³a³ on do swojej rezydencji ponad stu ksiê¿y z archidiecezji, aby radziæ nad trudnymi sprawami Kocio³a i zakomunikowaæ im myl o zwo³aniu synodu. Niestety, jego aresztowanie w czerwcu tego¿ roku zniweczy³o
te plany.
Tu¿ po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci ówczesny arcybiskup
Warszawy kardyna³ Aleksander Kakowski mówi³ o potrzebie zwo³ania
synodu. Urzêdowa zapowied nast¹pi³a 6 stycznia 1922 roku. Kakowskiemu chodzi³o przede wszystkim o odrodzenie ¿ycia religijnego i uro23

czyste og³oszenie Kodeksu Prawa Kanonicznego. Synod odby³ siê w
dniach 4-6 lipca 1922 roku. W tym samym roku ukaza³y siê statuty synodalne, z których statut 32 mówi³ o nowym podziale archidiecezji warszawskiej na 19 dekanatów. Postanowienia I Synodu Archidiecezji warszawskiej zyska³y moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem 1 stycznia 1923 roku.
Dok³adnie 40 lat póniej, bo w dniach 2-4 lipca 1962 roku odby³ siê
II Synod Archidiecezji Warszawskiej. W formie uroczystej zapowiedzia³
go kardyna³ Stefan Wyszyñski 20 listopada 1960 roku. Synod rozpocz¹³
siê o godzinie 8.00 msz¹ wiêt¹ w katedrze warszawskiej, a nastêpnie
obrady zosta³y przeniesione do Seminarium Duchownego. Ogó³em odby³y siê 4 sesje uroczyste i 5 sesji zwyczajnych. W obradach synodu
bra³o udzia³ 107 kap³anów. Statuty II Synodu Archidiecezji Warszawskiej sk³adaj¹ siê z 10 czêci, 40 rozdzia³ów oraz 30 za³¹czników. Na
zakoñczenie Synodu ks. Prymas zwróci³ siê do wiernych: Pragniemy
bowiem, abycie zrozumieli, ¿e nie jestecie biernym przedmiotem naszej troski i pasterzowania, ale stanêlicie z woli Chrystusa, Kocio³a
i naszej woli obok nas, biskupów i kap³anów. II Synod Archidiecezji
Warszawskiej by³ przede wszystkim synodem duszpasterskim. Nie móg³
jednak pomin¹æ zagadnieñ prawnych. Bowiem w ci¹gu czterdziestoletniego okresu miêdzysynodalnego normowano ¿ycie kocielne w diecezji licznymi aktami prawnymi. Koniecznoci¹ wiêc by³o zebranie wszystkich tych aktów prawnych, zaktualizowanie ich i dostosowanie do bie¿¹cych potrzeb duszpasterskich diecezji.
Potrzeba zwo³ania III Synodu Archidiecezji nie wynika wiêc z koniecznoci ustaleñ prawnych. Ma on swoje uzasadnienie w odpowiedzialnoci za ¿ycie Bo¿e wiernych, które wymaga odpowiedniej pracy w
zmienionych warunkach czasu. Tak o celu zwo³ania synodu mówi dokument Trzeci Synod Archidiecezji Warszawskiej. Pierwsza sesja plenarna inauguruj¹ca Synod rozpoczê³a siê 10 maja 1973 roku o godzinie
9.00 w bazylice archikatedralnej. Po mszy wiêtej wszyscy przeszli do
gmachu Seminarium Duchownego, gdzie rozpoczê³y siê obrady. W sumie odby³y siê dwie sesje uroczyste  na rozpoczêcie i zakoñczenie Synodu  oraz 7 sesji zwyczajnych. Synod po d³ugich rozwa¿aniach i dyskusjach ustali³ wskazania, jakie przez najbli¿sze lata maj¹ obowi¹zywaæ
w ¿yciu religijnym Kocio³a warszawskiego. Po raz pierwszy w synodzie uczestniczyli katolicy wieccy.
28 grudnia 1973 roku o godzinie 15.00 uroczyst¹ msz¹ wiêt¹ w bazylice archikatedralnej zakoñczono obrady Synodu.
(oprac. ks. Andrzej Ga³ka)
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DZIA£ I  STATUTY SYNODALNE
CZÊÆ I
ORGANIZACJA I INSTYTUCJE
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Organizacjê Archidiecezji Warszawskiej  zarówno terytorialn¹, jak i instytucjonaln¹  okrelaj¹ powszechnie obowi¹zuj¹ce normy prawa kanonicznego oraz przepisy niniejszego Synodu bêd¹ce prawem partykularnym Kocio³a Warszawskiego. Arcybiskup Warszawski  zgodnie z normami powszechnymi  posiada w³adzê rz¹dzenia, czyli w³adzê ustawodawcz¹, wykonawcz¹ i s¹downicz¹ wobec ca³ego Kocio³a partykularnego, któremu przewodzi. Aktualnie Arcybiskup Warszawski jest przewodnicz¹cym Konferencji Episkopatu Polski. Godnoæ Prymasa Polski czerpie z tytu³u Kustosza Relikwii w. Wojciecha w Gnienie nadanego przez
Stolicê Apostolsk¹.

Rozdzia³ 1  Organizacja terytorialna
Statut 1 § 1. Obszarem Archidiecezji Warszawskiej, zwanej dalej
Archidiecezj¹, jest  podzielony na parafie  teren okrelony w bulli papie¿a Jana Paw³a II Totus Tuus Poloniae Populus.
Statut 2 § 1. Erygowanie parafii, znoszenie ich lub dokonywanie w
nich zmian nale¿y do wy³¹cznej kompetencji Arcybiskupa Warszawskiego, zwanego dalej Arcybiskupem, który czyni to po wys³uchaniu zdania
Rady Kap³añskiej.
§ 2. Parafie erygowane z mocy prawa posiadaj¹ osobowoæ prawn¹ (por.
KPK 515). Przepisy pañstwowe, wydane w porozumieniu z Konferencj¹
Episkopatu Polski, nakazuj¹ proboszczowi zg³oszenie w urzêdzie wojewody  w formie przepisanej prawem  faktu utworzenia nowej parafii.
Statut 3. Kilka lub kilkanacie parafii tworzy dekanat. Na czele dekanatu stoi dziekan, którym najczêciej jest proboszcz jednej z parafii
tego dekanatu.

Rozdzia³ 2  Instytucje Archidiecezji
Statut 4. W Archidiecezji istniej¹ instytucje wspomagaj¹ce Arcybiskupa w wype³nianiu jego zadañ. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi: Rada
Kap³añska i Kolegium Konsultorów, Kapitu³a Metropolitalna Warszawska, Kapitu³a wiêtej Opatrznoci Bo¿ej, Kapitu³a Bielañsko-Kampino25

ska, Kuria Metropolitalna Warszawska, S¹d Metropolitalny Warszawski
oraz wy¿sze uczelnie katolickie na czele z Papieskim Wydzia³em Teologicznym w Warszawie, Wy¿szym Metropolitalnym Seminarium Duchownym wiêtego Jana Chrzciciela w Warszawie i Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater.
Tytu³ 1  Rada Kap³añska i Kolegium Konsultorów

Statut 5. Rada Kap³añska jest organem doradczym Arcybiskupa, reprezentuj¹cym kap³anów pracuj¹cych na terenie Archidiecezji i kieruj¹cym siê w³asnym statutem.
Statut 6. Sporód cz³onków Rady Kap³añskiej Arcybiskup wyznacza
dziesiêciu kap³anów tworz¹cych Kolegium Konsultorów. Jego zadaniem
jest wyra¿anie opinii lub zgody w stosunku do niektórych aktów administracyjnych Arcybiskupa, w przypadkach wyranie okrelonych prawem.
Podczas wakansu stolicy na Kolegium Konsultorów spoczywa obowi¹zek
wyboru Administratora Archidiecezji. Kolegium posiada w³asny statut.
Tytu³ 2  Kapitu³y: Metropolitalna i Kolegiackie

Statut 7 § 1. W Archidiecezji istniej¹: zatwierdzona przez Stolicê
Apostolsk¹ Kapitu³a Metropolitalna Warszawska i erygowane przez Arcybiskupa Kapitu³a Kolegiacka wiêtej Opatrznoci Bo¿ej oraz Kapitu³a p.w. Piêciu Braci Mêczenników w Lasku Bielañskim. Nale¿¹ do nich
kap³ani powo³ani przez Arcybiskupa dla szczególnego przymna¿ania
chwa³y Bo¿ej, tak w obszarze liturgii, jak i spo³ecznych wydarzeñ Kocio³a Warszawskiego.
§ 2. Kapitu³y posiadaj¹ osobowoæ prawn¹ kocieln¹ i pañstwow¹
oraz kieruj¹ siê w³asnymi statutami.
Tytu³ 3  Kuria Metropolitalna Warszawska

Statut 8. Kuria Metropolitalna Warszawska, zwana dalej Kuri¹, jest
zespo³em instytucji i osób, które pomagaj¹ Arcybiskupowi w zarz¹dzaniu ca³¹ Archidiecezj¹. (zob. Aneks 1)
Statut 9. Arcybiskup korzysta z ró¿nych zespo³ów doradczych i komisji oraz spotyka siê na sesjach z Rad¹ Biskupi¹ Archidiecezji, w której sk³ad wchodz¹ wikariusze generalni i wikariusze biskupi, przewodnicz¹cy poszczególnych wydzia³ów Kurii oraz kanclerz. Arcybiskup jest
wolny w podejmowaniu konsultacji z innymi osobami.
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Statut 10 § 1. Kuria sk³ada siê z wydzia³ów, na czele których stoj¹
wyznaczeni przez Arcybiskupa wikariusze generalni, wikariusze biskupi, a tak¿e wyznaczeni kap³ani. Maj¹ oni do pomocy notariuszy lub referentów oraz zespo³y innych osób, którym zlecaj¹ konkretne obowi¹zki
i zadania. W trosce o nale¿yte koordynowanie dzia³alnoci Kurii oraz
owocn¹ wspó³pracê poszczególnych jej wydzia³ów Arcybiskup ustanawia, przewidziany prawem kanonicznym, urz¹d moderatora Kurii.
§ 2. Kuria korzysta tak¿e z pomocy ustanowionego rzecznika prasowego.
Statut 11. Notariuszami i referentami Kurii mog¹ byæ osoby z odpowiednim przygotowaniem. Kanclerz Kurii, zgodnie z normami prawa
powszechnego, jest g³ównym notariuszem, opiekuje siê archiwum kurialnym, przygotowuje dokumenty i pisma, czuwa, aby pisma sporz¹dzone przez notariuszy lub referentów w poszczególnych wydzia³ach
mia³y przepisan¹ formê i by³y odnotowywane w g³ównej kancelarii. Pisma wychodz¹ce z Kurii powinny mieæ swoje kopie, które przechowuje
siê w archiwum kurialnym (por. kan. 482-490 KPK).
Statut 12. Dekrety i inne dokumenty z podpisem Arcybiskupa powiadcza swym podpisem kanclerz i zaopatruje je okr¹g³¹ pieczêci¹ arcybiskupi¹. Inne pisma, które wychodz¹ z poszczególnych wydzia³ów,
podpisuje przewodnicz¹cy wydzia³u oraz notariusz lub referent. Opatruje siê je pieczêci¹ kurialn¹. Do kanclerza nale¿y kierowanie przychodz¹c¹ i wychodz¹c¹ korespondencj¹ oraz przyjmowanie i za³atwianie interesantów, a w razie potrzeby kierowanie ich do w³aciwego wydzia³u.
Statut 13 § 1. Aktualnie istniej¹ w Kurii nastêpuj¹ce wydzia³y:
1) Administracji Ogólnej i Personalnej;
2) Spraw Sakramentalnych;
3) Duszpasterstwa;
4) Charytatywny;
5) Nauki Katolickiej;
6) Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego;
7) Budownictwa Kocielnego;
8) Ekonomiczny;
9) Finansowy.
§ 2. Poza wydzia³ami, przy Kurii istniej¹ tak¿e:
1) Instytut Archidiecezjalny rodków Przekazu;
2) Fundacja Budowy wi¹tyni Opatrznoci Bo¿ej  wotum Narodu;
3) Rada Promocyjna Budowy wi¹tyni wiêtej Opatrznoci Bo¿ej;
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4) Prymasowska Rada Budowy Kocio³ów;
5) Rada Zrzeszeñ Katolickich;
6) Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej;
7) Centrum Katechetyczne Archidiecezji Warszawskiej.
Statut 14. Ka¿dy z wydzia³ów Kurii posiada kompetencje okrelone
regulaminem i poszczególnymi zarz¹dzeniami Arcybiskupa.
Tytu³ 4  Szkolnictwo katolickie

Statut 15. Wa¿ne zadanie w sferze nauczania wype³niaj¹ szko³y katolickie. Wród nich szczególna rola spoczywa na Archidiecezjalnym
Gimnazjum Mêskim im Ks. Jerzego Popie³uszki i na Archidiecezjalnym Mêskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. b³. Ks. Romana Archutowskiego.
Statut 16. Papieski Wydzia³ Teologiczny w Warszawie (PWTW), erygowany przez Stolicê Apostolsk¹ w dniu 3 maja 1988 roku, jest wy¿sz¹
uczelni¹ katolick¹ posiadaj¹c¹ osobowoæ cywilnoprawn¹ oraz uprawnienia uczelni publicznej. Wydzia³ dzieli siê na dwie autonomiczne sekcje: w. Jana Chrzciciela oraz w. Andrzeja Boboli Bobolanum. Ka¿da
z tych sekcji posiada osobowoæ prawn¹, samodzielnie prowadzi badania naukowe i zajêcia dydaktyczne.
Statut 17. Sekcjê w. Andrzeja Boboli prowadz¹ ojcowie jezuici, natomiast Sekcja w. Jana Chrzciciela prowadzona jest przez Archidiecezjê. Obejmuje ona studia dzienne i zaoczne, licencjackie i doktoranckie;
posiada szereg filii oraz instytutów.
Statut 18 § 1. Podstawowy cykl szecioletnich studiów dziennych
prowadzony jest w Wy¿szym Metropolitalnym Seminarium Duchownym
w. Jana Chrzciciela w Warszawie dla alumnów Archidiecezji oraz Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Cykl szecioletnich studiów, dostêpny dla wieckich, ma charakter zaoczny. Obok niego dzia³a trzyletnie zaoczne Studium Teologii dla wieckich oraz dwa cykle studiów
teologicznych: licencjacki i doktorancki.
§ 2. Filiami Sekcji w. Jana Chrzciciela PWTW s¹ placówki naukowe, które podpisa³y z sekcj¹ umowê o wspó³pracy. S¹ nimi: Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater w Warszawie, Wy¿sze Seminarium Duchowne w £owiczu, Wy¿sze Seminarium Warszawsko-Praskie, Wy¿sze Seminarium Duchowne w Siedlcach, Wy¿sze Seminarium Duchowne w Drohiczynie nad Bugiem, Studium Teologii dla
wieckich we W³oc³awku i Koninie, Studium Teologii w Bia³ymstoku
i Wilnie oraz Instytut Teologiczny w Siedlcach.
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§ 3. W sk³ad struktury organizacyjnej Sekcji w. Jana Chrzciciela Papieskiego Wydzia³u Teologicznego w Warszawie wchodz¹ ponadto cztery typy studiów w ramach wyodrêbnionych jednostek: Wy¿sze Zawodowe Studia Katechetyczne PWTW Sekcji w. Jana Chrzciciela, Instytut
Szkolenia Organistów, Studium ¯ycia Rodzinnego przygotowuj¹ce do
pracy w poradniach rodzinnych oraz Prymasowski Instytut ¯ycia Wewnêtrznego.
Statut 19. Wa¿n¹ rolê naukow¹, wspomagaj¹c¹ system kszta³cenia
wy¿szego w Archidiecezji Warszawskiej, spe³nia Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. B³ogos³awionego Ksiêdza Romana Archutowskiego powo³ane w 1997 roku. Zajmuje siê ono prowadzeniem, organizowaniem i popieraniem badañ naukowych, rozwojem i promocj¹ nauk
kocielnych oraz budzeniem zainteresowania tymi dyscyplinami.
Statut 20. Na terenie Archidiecezji istnieje tak¿e Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, bêd¹cy kontynuatorem Akademii Teologii
Katolickiej, rozszerzony o wydzia³y nauk wieckich, którego Wielkim
Kanclerzem jest Arcybiskup.
Tytu³ 5  S¹d Metropolitalny Warszawski

Statut 21 § 1. S¹d Metropolitalny Warszawski, zwany dalej S¹dem,
ledz¹c praktykê Roty Rzymskiej i rozstrzygaj¹c spory oraz orzekaj¹c
o wa¿noci b¹d niewa¿noci ma³¿eñstwa, powinien mieæ na uwadze znaczenie duszpasterskie swej pracy i w³¹czaæ siê w ten sposób w ogóln¹
duszpastersk¹ dzia³alnoæ Kocio³a.
§ 2. S¹d stanowi pierwsz¹ instancjê dla wszystkich spraw karnych, spornych i ma³¿eñskich wniesionych z Archidiecezji Warszawskiej, Diecezji
Warszawsko-Praskiej (zgodnie z dekretem Sygnatury Apostolskiej), Ordynariatu Polowego (postanowienia Statutu Ordynariatu). S¹d jest w³aciwy dla wiernych obrz¹dków wschodnich, których ordynariuszem jest Prymas Polski. Jest równie¿ s¹dem drugiej instancji dla: Diecezji P³ockiej i
£owickiej (diecezje nale¿¹ce do Metropolii Warszawskiej), dla s¹dów
metropolitalnych w Poznaniu i Lublinie (zgodnie z decyzj¹ Sygnatury
Apostolskiej), a tak¿e dla S¹du Arcybiskupiego w £odzi i S¹du Biskupiego w Radomiu (zgodnie z dekretem Sygnatury Apostolskiej).
§ 3. Wikariusz S¹dowy (Oficja³) posiada jurysdykcjê zwyczajn¹ do
s¹dzenia wszystkich spraw, podlegaj¹cych kompetencji Arcybiskupa,
z wyj¹tkiem zastrze¿onych prawem ogólnym lub osobnym dekretem.
Statut 22 § 1. Dla przes³uchania strony, wiadka, b¹d eksperta, którzy z uzasadnionych wzglêdów nie mog¹ stawiæ siê w siedzibie s¹du,
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Oficja³ S¹du mo¿e wyznaczyæ kap³ana jako sêdziego delegowanego. Sêdzia delegowany powo³uje notariusza, którym w razie braku kap³ana mo¿e
byæ osoba zakonna lub wiecka. W sprawach ma³¿eñskich powo³uje tak¿e obroñcê wêz³a ma³¿eñskiego Zlecone czynnoci winny byæ wykonane
niezw³ocznie wed³ug wskazañ Oficja³a. (zob. Aneks 2)
§ 2. Proboszczowie parafii s¹ zobowi¹zani przes³aæ S¹dowi opinie
o religijnoci, uczciwoci i prawdomównoci stron, wiadków lub ekspertów wystêpuj¹cych w procesach kocielnych. Zlecenia S¹du nale¿y
wykonaæ w ci¹gu 14 dni, chyba ¿e S¹d okreli inny termin.
§ 3. W przypadku, gdy nie mo¿na pogodziæ ma³¿onków, a istniej¹
powa¿ne przyczyny przemawiaj¹ce za niewa¿noci¹ ich ma³¿eñstwa,
miejscowy proboszcz powinien:
1) poinformowaæ zainteresowanych o mo¿liwoci zwrócenia siê
do s¹du kocielnego z proba o orzeczenie niewa¿noci ma³¿eñstwa;
2) w razie potrzeby dopomóc w zredagowaniu skargi powodowej (dwa egzemplarze), któr¹ wraz z metryk¹ lubu strona z³o¿y
w S¹dzie;
3) w trudniejszych przypadkach, skierowaæ zainteresowanych do
Poradni Prawnej przy S¹dzie.
§ 4. Kap³ani pracuj¹cy w duszpasterstwie powinni poszerzaæ wiedzê
zdobyt¹ w Seminarium Duchownym o sakramencie ma³¿eñstwa i o procesie podejmowanym o orzeczenie jego niewa¿noci.
Statut 23. Poradnia Prawna istniej¹ca przy S¹dzie dzia³a w zakresie
s¹downictwa kocielnego i zastêpuje prace adwokatury. Jej zadaniem
jest informowanie zainteresowanych osób o mo¿liwoci przeprowadzenia procesu s¹dowego o niewa¿noæ ma³¿eñstwa, pomoc w napisaniu
skargi powodowej oraz s³u¿enie rad¹ w zredagowaniu innych pism procesowych. Pracownik Poradni Prawnej nie mo¿e piastowaæ urzêdu sêdziego lub obroñcy wêz³a.

CZÊÆ II
POS£UGA I ¯YCIE KAP£ANÓW
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Dla zachowania jednoci za³o¿onego przez siebie Kocio³a Chrystus
Pan powo³a³ Kolegium Aposto³ów i powierzy³ im, pod zwierzchnictwem
Piotra, w³adzê nauczania, uwiêcania i kierowania Kocio³em. Pe³niê tej
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w³adzy otrzymuj¹ dzi biskupi jako nastêpcy Aposto³ów, uczestnicz¹ za
w niej prezbiterzy, którzy stanowi¹ grono wspó³pracowników i pomocników biskupa.

Rozdzia³ 1  Misja kap³ana
Statut 24 § 1. Z udzia³u w kap³añstwie Chrystusa wyp³ywa powinnoæ wype³niania potrójnej funkcji, co stawia prezbiterów wobec szczególnych zadañ.
§ 2 Kap³ani maj¹ przede wszystkim obowi¹zek przepowiadaæ wszystkim Ewangeliê, ucz¹c nie swojej m¹droci, lecz S³owa Bo¿ego oraz usilnie
zachêcaj¹c wszystkich do nawrócenia i wiêtoci.
§ 3. Zadania wynikaj¹ce z otrzymanej w³adzy nauczycielskiej zobowi¹zuj¹ tak¿e samych prezbiterów do pog³êbiania znajomoci Pisma
wiêtego, w którym maj¹ rozpoznawaæ przede wszystkim tajemnicê Jezusa Chrystusa jako jedynego Nauczyciela. Maj¹ tak¿e obowi¹zek wnikania w sytuacjê s³uchaczy tego S³owa, aby je g³osiæ w sposób zrozumia³y i dostosowany do ich aktualnych problemów ¿yciowych. Bezporednim celem tego przepowiadania jest wprowadzenie wiernych w wiadome uczestnictwo w ¿yciu sakramentalnym, a szczególnie w Ofierze
Eucharystycznej.
Statut 25. Z otrzymaniem w³adzy pasterskiej wi¹¿e siê zadanie pomocy wiernym w rozeznaniu w³asnego powo³ania, w tym specjalnego
powo³ania do s³u¿by Bogu.
Statut 26. W³adza kap³añska, jak¹ otrzymuj¹ prezbiterzy, stawia przed
nimi wielkie zadanie uwiêcania Ludu Bo¿ego przez w³¹czanie go w
¿ycie ³aski.
Statut 27. Z wezwania Jezusa do pójcia za Nim i naladowania Go
a¿ do uto¿samienia siê z Jego misj¹, wyp³ywa wymóg ewangelicznego
radykalizmu ¿ycia. Szczególnie wyrazistym przejawem radykalizmu s¹
rady ewangeliczne: pos³uszeñstwa, czystoci i ubóstwa. Kap³an jest
wezwany, by realizowaæ je w ¿yciu w sposób odpowiadaj¹cy jego powo³aniu.

Rozdzia³ 2  Wskazania prawno-organizacyjne
Tytu³ 1  Duchowni

Statut 28. Arcybiskup jako nastêpca Aposto³ów, nauczyciel prawdy
Bo¿ej, jest szafarzem sakramentów wiêtych, ustawodawc¹ i pasterzem,
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który wprowadza wspólnotê Archidiecezji w ³¹cznoæ z ca³ym Kocio³em powszechnym.
Statut 29. Biskupi pomocniczy s¹ najbli¿szymi wspó³pracownikami
Arcybiskupa w jego pos³udze pasterskiej.
Statut 30 § 1. Kap³ani moc¹ przyjêtych wiêceñ, bêd¹c w ³¹cznoci z
Arcybiskupem, tworz¹ jedno prezbiterium, narzêdzie w s³u¿eniu Ludowi Bo¿emu.
§ 2. Powinni oni uznawaæ biskupa za swego ojca, ze czci¹ okazywaæ
mu pos³uszeñstwo oraz znaæ i stosowaæ w ¿yciu to, co na temat praw
i obowi¹zków osób duchownych nakazuje Kodeks Prawa Kanonicznego
(kan. 273-289). Biskup za, wiadomy roli kap³anów jako nieodzownych wspó³pracowników, otacza ich pastersk¹ mi³oci¹ jako swych synów i przyjació³.
Statut 31. Sprawowanie Eucharystii powinno byæ najwa¿niejsz¹ czynnoci¹ ka¿dego kap³ana, dlatego nale¿y zadbaæ o jej w³aciwe przygotowanie  zarówno duchowe, jak i liturgiczne  tak by przy sprawowaniu
unikn¹æ niedbalstwa i popiechu, powierzchownoci i rutyny.
Statut 32 § 1. Prezbiter, sprawuj¹c Sakrament Pokuty, uto¿samia siê
w sposób szczególny z Chrystusem mi³osiernym. Kap³ani powinni powiêcaæ czas i si³y s³uchaniu spowiedzi wiernych, unikaj¹c przy tym formalizmu i pamiêtaj¹c, ¿e owa pos³uga mi³osierdzia przynosi równie¿
nieocenione owoce dla ich w³asnego ¿ycia.
§ 2. Jest wskazane, aby spowied sakramentalna by³a po³¹czona z pos³ug¹ kierownictwa duchowego.
Statut 33. Kap³ani maj¹ obowi¹zek troszczyæ siê o w³asne uwiêcenie, pog³êbianie ducha modlitwy i umi³owanie Kocio³a. Nieodzownym
warunkiem postêpu na tej drodze jest regularne korzystanie z Sakramentu Pokuty po³¹czone z kierownictwem duchowym, modlitw¹ liturgiczn¹, modlitw¹ osobist¹, lektur¹ Pisma wiêtego i studium dokumentów
Magisterium Kocio³a.
Statut 34 § 1. Kap³ani s¹ zobowi¹zani odprawiaæ co roku przynajmniej trzydniowe rekolekcje, natomiast co dwa lata rekolekcje wspólne w
miejscu wyznaczonym przez ordynariusza miejsca. Odprawienie rekolekcji jest warunkiem przed³u¿enia jurysdykcji na rok nastêpny.
§ 2. Kap³ani przez trzy pierwsze lata kap³añstwa odprawiaj¹ rekolekcje wspólne w czasie i miejscu okrelonym przez w³asnego ordynariusza. Obecnoæ na tych rekolekcjach jest obowi¹zkowa i konieczna,
aby po tym trzyletnim okresie korzystaæ z przywileju uwalniania wiernych, na forum sakramentalnym, z kary ekskomuniki latae sententiae,
o której mowa w kan. 1398 KPK.
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Statut 35 § 1. Wszyscy kap³ani s¹ zobowi¹zani do permanentnej formacji intelektualnej i ascetycznej, dlatego powinni uczestniczyæ w okresowych dniach skupienia (adwentowych i wielkopostnych), konferencjach dekanalnych i rejonowych, spotkaniach kolêdowych z Arcybiskupem lub biskupami pomocniczymi, pielgrzymce pokutnej oraz w organizowanych w ci¹gu roku spotkaniach formacyjnych. Ze spotkañ powy¿szych zwolnieni s¹ kap³ani pracuj¹cy w Seminarium oraz odbywaj¹cy aktualnie studia specjalistyczne.
§ 2. Kap³anów zachêca siê, by  po uzyskaniu zgody Arcybiskupa 
podejmowali studia specjalistyczne z zakresu wiedzy s³u¿¹cej duszpasterstwu.
§ 3. Wszyscy kap³ani Archidiecezji, po up³ywie piêciu lat od wiêceñ,
maj¹ wzi¹æ udzia³ w skrutynium katechetyczno-duszpasterskim organizowanym przez Wydzia³ Nauki Katolickiej i Wydzia³ Duszpasterstwa
Kurii. Szczegó³owe zasady przeprowadzania skrutynium okrela odrêbna instrukcja.
Statut 36 § 1. W ci¹gu roku istnieje sposobnoæ wyra¿enia jednoci
ca³ego Kocio³a Archidiecezji zgromadzonego w kociele archikatedralnym wokó³ swego Pasterza. S¹ to wielkoczwartkowa Msza Krzy¿ma, Bo¿e
Cia³o, wiêcenia kap³añskie i rocznice Arcybiskupa.
§ 2. Wszystkich kap³anów zachêca siê równie¿ do udzia³u w spotkaniach kursowych organizowanych z racji rocznicy wiêceñ, w jubileuszach kap³añskich, odpustach czy imieninach.
§ 3. Szczególn¹ okazj¹ do wyra¿ania jednoci kap³añskiej jest udzia³
w pogrzebach kap³anów i odprawienie za zmar³ego Mszy wiêtej.
Statut 37. Kap³ani winni pielêgnowaæ cnotê czystoci, która w kap³añskim ¿yciu realizowana jest w postaci celibatu. To obliguje kap³ana
do zachowania szczególnego dystansu w kontaktach z innymi osobami,
a zw³aszcza wobec nieletnich i podw³adnych. Wytrwanie za w czystoci zale¿y w du¿ej mierze od zdobycia zharmonizowanej i dojrza³ej osobowoci. Pomaga w tym gor¹ca modlitwa, nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej
oraz praktykowanie umartwienia i solidarnoci kap³añskiej wyra¿aj¹cej
siê we wzajemnej modlitwie, ¿yczliwej uwadze i wiêzi braterskiej. Wykroczenie przeciw tej cnocie, po upomnieniu, bêdzie karane.
Statut 38 § 1. Autentycznoæ pos³ugi wobec Chrystusa zapewniæ mo¿e
jedynie kap³an nie przywi¹zany do rzeczy materialnych. Posiadane rodki materialne, jako s³uszne wynagrodzenie za pracê, powinny byæ wystarczaj¹ce do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb ¿yciowych kap³anów,
na wynagrodzenie osób pe³ni¹cych dla nich pos³ugê, a tak¿e powinny
byæ narzêdziem s³u¿¹cym ich misji duszpasterskiej.
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§ 2. Kap³ani powinni otrzymaæ od wspólnoty wiernych rodki na zaspokojenie swych potrzeb bytowych. Wierni powinni rozumieæ, ¿e podstaw¹ utrzymania duchownego s¹ rodki, jakie otrzymuje od spo³ecznoci, wród której pos³uguje. Kap³ani ze swej strony powinni wystrzegaæ
siê oznak pró¿noci i luksusu (mieszkanie, rodki transportu, wakacje etc.).
§ 3. Zgodnie z wielowiekow¹ tradycj¹ Kocio³a ofiary sk³adane przez
wiernych z racji pos³ug duszpasterskich s¹ i maj¹ pozostaæ dobrowolne.
Nie mo¿na uzale¿niaæ udzielenia pos³ugi sakramentalnej od z³o¿enia
ofiary lub od jej wysokoci.
§ 4. Kap³ani powinni dzieliæ siê w³asnymi rodkami z potrzebuj¹cymi i wiadczyæ na cele ogólne Kocio³a, zw³aszcza na Seminarium.
Statut 39 § 1. Prezbiter powinien byæ rozpoznawalny nie tylko przez
swoj¹ postawê lecz tak¿e przez ubiór, dziêki któremu staje siê dla sekularyzuj¹cego siê wiata znakiem obecnoci Kocio³a.
§ 2. Zwyczajnym strojem kap³añskim jest sutanna, któr¹ nale¿y nosiæ
podczas pe³nienia czynnoci duszpastersko-liturgicznych: sprawowania sakramentów, nabo¿eñstw, dy¿urów w kancelarii, katechezy w szkole. W pozosta³ych sytuacjach strojem duchownym mo¿e byæ tzw. krótki strój,
czyli garnitur oraz ciemna koszula z koloratk¹. W okolicznociach szczególnych takich jak np. praca fizyczna, podró¿ rowerem, wycieczka itp.
wolno duchownemu nosiæ strój wiecki.
Statut 40. Kap³ani Archidiecezji bez zgody Arcybiskupa nie mog¹:
1) wnieæ jakiejkolwiek sprawy do s¹du wieckiego;
2) trudniæ siê leczeniem;
3) przyjmowaæ odznaczeñ pañstwowych;
4) wyje¿d¿aæ poza granice Polski;
5) zaci¹gaæ kredytów;
6) prowadziæ przedsiêbiorstwa prywatne lub uprawiaæ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ na w³asny lub cudzy rachunek oraz samowolnie
zak³adaæ spó³ek lub fundacji; ka¿da dzia³alnoæ gospodarcza
na rzecz parafii musi mieæ aprobatê Kurii.
Statut 41. Duchownym nie wolno nale¿eæ do partii ani stronnictw
politycznych.
Statut 42 § 1. Miejscem zamieszkania duszpasterzy jest plebania lub
wikariat na terenie parafii. Kap³ani pe³ni¹cy inne zadania kocielne oraz
kap³ani z innych diecezji, mieszkaj¹cy na terenie Archidiecezji, maj¹
obowi¹zek podaæ adres swego zamieszkania.
§ 2. Za godziwe warunki zamieszkania duszpasterzy nale¿y uznaæ samodzielne mieszkanie z ³azienk¹. Wikariusze i rezydenci winni mieszkaæ na plebani lub w domu parafialnym, chyba ¿e okolicznoci podsuwaj¹ inne rozwi¹zanie.
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§ 3. Ka¿dy z lokatorów plebanii winien sam op³acaæ rachunki za zu¿yt¹ w jego mieszkaniu energiê elektryczn¹ oraz za telefon, a tak¿e uczestniczyæ w op³atach za ogrzewanie (zasady rozliczeñ powinny byæ ustalone na pocz¹tku zamieszkania). (zob. Aneks 3)
§ 4. Remonty mieszkañ s³u¿bowych w parafii s¹ wykonywane na koszt
parafii, dlatego decyzjê o ich przeprowadzeniu podejmuje zawsze proboszcz. Bie¿¹cych napraw dokonuje ka¿dy lokator na w³asny koszt, za
wiedz¹ proboszcza.
Statut 43 § 1. Niezmienn¹ wol¹ Kocio³a jest tak¿e, by kap³ani praktykowali ¿ycie wspólnotowe. Dlatego poleca pracuj¹cym w tej samej
parafii, aby spotykali siê przy jednym stole i praktykowali  na ile warunki pozwalaj¹  wspóln¹ modlitwê. Po¿¹dane s¹ okresowe spotkania
wszystkich duszpasterzy dla omówienia bie¿¹cych spraw duszpasterskich
w parafii.
§ 2. Na proboszczu spoczywa obowi¹zek zorganizowania wspólnego
sto³owania, w kosztach którego uczestnicz¹ na równi wszyscy korzystaj¹cy. Kap³ani powinni stosowaæ przyjête w parafii zwyczaje dotycz¹ce
form i godzin wydawania posi³ków.
§ 3. Ka¿dy z kap³anów mieszkaj¹cy w domu parafialnym winien czuæ
siê tak¿e odpowiedzialnym za wygl¹d budynków i posesji, na terenie
której mieszka.
Statut 44. Ka¿demu kap³anowi Archidiecezji przys³uguje prawo do
30-dniowego urlopu wypoczynkowego w ci¹gu roku. Termin urlopu wikariusza winien byæ uzgodniony z proboszczem; proboszcz winien byæ
równie¿ poinformowany o miejscu pobytu z zapewnieniem kontaktu telefonicznego. Proboszcz, wyje¿d¿aj¹c na urlop, powinien zostawiæ w Kurii
i wikariuszom telefon kontaktowy. W parafii, gdzie nie ma wikariuszy,
proboszcz sam organizuje zastêpstwo na czas urlopu, a jego koszty pokrywa siê z kasy parafialnej. Do urlopu nie wlicza siê czasu powiêconego
na duszpasterstwo wakacyjne podejmowane w porozumieniu z proboszczem (w wymiarze do 10 dni).
Statut 45. Kap³ani zatrudnieni w duszpasterstwie parafialnym maj¹
prawo do jednego  w tygodniu  dnia odpoczynku, pod warunkiem jednak, ¿e nie zak³óci to rytmu koniecznych zajêæ duszpasterskich w parafii. Dzieñ ten daje mo¿noæ regeneracji fizycznej i psychicznej, ale nade
wszystko pozwala uzupe³niæ lekturê dokumentów Stolicy Apostolskiej
i bie¿¹cej problematyki duszpasterskiej.
Statut 46. Ka¿dy kap³an najpóniej po 5 latach od wiêceñ kap³añskich powinien sporz¹dziæ wa¿ny testament, który nale¿y z³o¿yæ u Kanclerza Kurii. Testament ma byæ napisany odrêcznie, opatrzony dat¹ i pod35

pisany pe³nym imieniem i nazwiskiem, winien te¿ byæ co piêæ lat odnawiany. (zob. Aneks 4)
Tytu³ 2  Parafia, proboszczowie i wikariusze parafialni

Statut 47. Miejscem pos³ugi pasterskiej proboszcza i wikariuszy jest
parafia, stanowi¹ca okrelon¹ wspólnotê wiernych utworzon¹ w Kociele partykularnym.
Statut 48. Proboszcz staje siê pasterzem w³asnym parafii z upowa¿nienia Arcybiskupa i pod jego zwierzchnictwem sprawuje swój urz¹d,
ciesz¹c siê w³adz¹ zwyczajn¹. Ka¿dy proboszcz jest pasterzem powierzonych sobie wiernych i wspó³pracownikiem Arcybiskupa, maj¹cym
udzia³ w jego misji nauczania, uwiêcania i rz¹dzenia.
Statut 49. Kap³an, zanim po raz pierwszy zostanie mianowany proboszczem, powinien zdaæ egzamin proboszczowski, a przed objêciem
urzêdu z³o¿yæ przepisane prawem wyznanie wiary. Zasady organizowania egzaminów proboszczowskich okrelaj¹ odrêbne przepisy.
Statut 50. Prawne objêcie urzêdu proboszczowskiego dokonuje siê
przez podpisanie protoko³u zdawczo-odbiorczego przez proboszcza nowo
mianowanego, proboszcza ustêpuj¹cego i dziekana lub delegata wyznaczonego przez ordynariusza miejsca. Protokó³ zdawczo-odbiorczy sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach przeznaczonych dla: archiwum parafialnego, archiwum dziekañskiego i archiwum kurialnego. Przy uzupe³nieniu zapisów nale¿y zaznaczyæ zarówno ubytki dóbr parafialnych (na
skutek zniszczenia lub zu¿ycia), jak i zakupy lub darowizny z czasu duszpasterzowania ustêpuj¹cego proboszcza. (zob. Aneks 5)
Statut 51. Zaleca siê, by powierzenie urzêdu proboszczowskiego po³¹czone by³o z uroczystym liturgicznym obchodem wobec zgromadzonej wspólnoty wiernych.
Statut 52. Jeli dekret nominacyjny nie wskazuje innego terminu,
parafiê nale¿y obj¹æ w ci¹gu miesi¹ca od daty jego wystawienia. O objêciu parafii powiadamia ordynariusza miejsca zarówno dziekan, jak i nowo
mianowany proboszcz w ci¹gu tygodnia.
Statut 53. Podstawowe obowi¹zki duszpasterskie i administracyjne
zwi¹zane z pos³ug¹ proboszcza wskazane s¹ w Kodeksie Prawa Kanonicznego kan. 528  537 i kan. 1281  1289.
Statut 54. W szczególnoci proboszcz jest zobowi¹zany:
1) zapewniæ parafianom ³atwy dostêp do sakramentów wiêtych
i zapoznawania siê ze S³owem Bo¿ym;
2) organizowaæ kult Bo¿y;
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3) obj¹æ pastersk¹ trosk¹ wszystkich wiernych w powierzonej mu
parafii;
4) pamiêtaæ szczególnie o chorych, duchowo zaniedbanych, nieszczêliwych, s³abych w wierze i oziêb³ych religijnie; organizowaæ dzie³a mi³osierdzia;
5) anga¿owaæ do pracy apostolskiej gorliwych parafian;
6) modliæ siê, sprawowaæ Mszê wiêt¹ oraz ofiarowywaæ swoje
umartwienia i cierpienia w intencji uwiêcenia i zbawienia swoich parafian, pamiêtaj¹c o tym, ¿e jest ojcem i pasterzem parafii;
7) tworzyæ  zgodnie z wol¹ Arcybiskupa organizacje wspieraj¹ce media katolickie.
Statut 55. Proboszcz ma obowi¹zek rezydowaæ w parafii (kan. 533
§ 1). Z powodu wa¿nych przyczyn mo¿e  poza urlopem  wyjechaæ na
trzy, a po powiadomieniu dziekana na szeæ dni. Gdy musi opuciæ parafiê na d³u¿ej winien powiadomiæ Kuriê; zawsze jednak powinien zapewniæ nale¿yt¹ obs³ugê duszpastersk¹ (kan. 533 § 2). W nag³ych i nieprzewidzianych sytuacjach, gdy parafia nie ma wikariusza, jej potrzebom
duszpasterskim obowi¹zany jest zaradziæ dziekan.
Statut 56 § 1. Obowi¹zkiem proboszcza jest troska o to, by zgodnie z
postanowieniem kan. 536 i 537 KPK w parafii funkcjonowa³a parafialna
rada duszpasterska oraz rada do spraw ekonomicznych. Cel i dzia³anie
tych rad okrelaj¹ przepisy zawarte w statutach zatwierdzonych przez
Arcybiskupa (zob. Aneksy 6 i 7).
§ 2. W uzasadnionych wypadkach Arcybiskup mo¿e odroczyæ powo³anie tych rad
Statut 57. Proboszcz powinien znaæ swoich parafian i problemy swojej parafii, dlatego jest zobowi¹zany:
1) mieæ sta³e godziny przyjêæ w kancelarii podane do wiadomoci wiernych;
2) utrzymywaæ kontakty z instytucjami kocielnymi, pañstwowymi i samorz¹dowymi na terenie swojej parafii;
3) dbaæ o katechizacjê w szkole i przy parafii oraz czuwaæ nad jej
prawid³ow¹ realizacj¹;
4) troszczyæ siê o moraln¹ i intelektualn¹ formacjê katechetów;
5) wspó³pracowaæ z dyrekcj¹ szkó³ i przedszkoli znajduj¹cych
siê za terenie jego parafii.
Statut 58. Wa¿n¹ form¹ pos³ugi jest duszpasterska wizytacja rodzin
(kolêda). Podczas kolêdy duszpasterze poznaj¹c lepiej parafian, winni
unikaæ popiechu. Wizyta ma pozostawiæ wzrost mi³oci do Kocio³a
powszechnego przez troskê o parafiê.
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Statut 59. Proboszcz odpowiedzialny jest za w³aciwe prowadzenie
kancelarii i staranne przechowywanie w archiwum parafialnym wszystkich ksi¹g parafialnych przewidzianych przez prawo powszechne i partykularne (zob. Aneks 8). Dla usprawnienia pracy kancelaryjnej zaleca
siê wprowadzenie i stosowanie odpowiednich urz¹dzeñ technicznych.
Statut 60. Ka¿dy proboszcz ma obowi¹zek strze¿enia pieczêci parafialnych. Pieczêcie maj¹ byæ czytelne i winny zawieraæ aktualne adresy
i telefony. Wzór pieczêci nale¿y ustaliæ z Kuri¹.
Statut 61. Proboszcz nie mo¿e bez pisemnego zezwolenia Kurii przyjmowaæ osób wieckich (nawet krewnych) na zamieszkanie w plebanii
lub domu parafialnym. Tym bardziej nie wolno mu nikogo meldowaæ.
Statut 62. Proboszcz powinien co miesi¹c wyp³acaæ pracownikom
parafialnym ustalone wynagrodzenie  koniecznie za pokwitowaniem 
oraz op³acaæ za nich przepisane prawem nale¿noci z tytu³u ubezpieczenia i podatków.
Statut 63. Do obowi¹zków proboszcza nale¿y tak¿e:
1) roztropne zarz¹dzanie dobrami materialnymi, które s¹ mu powierzone;
2) troska o konserwacjê i zabezpieczenie kocio³a i budynków
parafialnych (wszelkie zmiany i remonty w tym wzglêdzie maj¹
byæ zawsze uzgadniane z Kuri¹) oraz ich ubezpieczenie;
3) dbanie o porz¹dek i czystoæ na cmentarzu parafialnym oraz
prowadzenie ksi¹g cmentarnych.
Statut 64. Proboszcz powinien zatroszczyæ siê o to, aby na potrzeby
dzia³alnoci duszpasterskiej istnia³a niezbêdna liczba odpowiednio urz¹dzonych pomieszczeñ.
Statut 65. Ka¿dy proboszcz po osi¹gniêciu 70 roku ¿ycia sk³ada rezygnacjê na rêce Arcybiskupa. Mo¿e jednak z³o¿yæ wczeniejsz¹ rezygnacjê, zw³aszcza po osi¹gniêciu ustawowego wieku emerytalnego, czyli 65 lat. Szczegó³owiej o tym mowa w statucie 67.
Statut 66. Odejcie proboszcza lub wikariusza z urzêdu odbywa siê na
jego w³asn¹ probê, za sugesti¹ Kurii lub na mocy prawa. Ustêpuj¹cy proboszcz lub wikariusz mog¹ optowaæ za statusem rezydenta lub emeryta.
Status rezydenta uzyskuje siê przez umowê z proboszczem, aprobowan¹
przez Kuriê, z okreleniem wynagrodzenia proporcjonalnie do pracy ustalonej w umowie. Odpowiedzialnoæ za skutki swej pracy ponosi rezydent.
Emeryt natomiast, dla którego naturalnym zamieszkaniem winien byæ Archidiecezjalny Dom Zas³u¿onego Kap³ana, mo¿e podejmowaæ pracê w
parafii na odpowiedzialnoæ proponuj¹cego pracê proboszcza.
Statut 67. Po 65 roku ¿ycia Arcybiskup mo¿e zaproponowaæ pro38

boszczowi lub wikariuszowi przejcie do stanu rezydenta lub emeryta.
Po 70 roku ¿ycia sam proboszcz lub wikariusz (o ile bêdzie wikariuszem
sta³ym) zg³asza gotowoæ przejcia. Arcybiskup mo¿e rezygnacjê przyj¹æ lub nie. Po 75 roku ¿ycia obowi¹zuje emerytura. Jest ¿yczeniem Synodu, aby kap³ani emeryci lub rezydenci  niezale¿nie od wieku  znajdowali radoæ w pos³udze duszpasterskiej, cieszyli siê uznaniem i swoj¹
modlitw¹ wspomagali Koció³ Chrystusowy.
Statut 68. Proboszcz mo¿e otrzymaæ do pomocy duszpasterskiej jednego lub wiêcej wikariuszy, do których zawsze powinien odnosiæ siê
z ojcowsk¹ ¿yczliwoci¹. Jest ¿yczeniem, aby proboszcz, zachowuj¹c
prawo decyzji, wprowadza³ m³odszych kap³anów do wspó³odpowiedzialnoci za duchowe formowanie parafian, Ksiê¿a wikariusze niech okazuj¹ proboszczom i dziekanom szacunek i pos³uszeñstwo.
Statut 69. Wikariusz jest najbli¿szym i bezporednim wspó³pracownikiem proboszcza. Prawa i obowi¹zki wikariusza parafialnego okrela
KPK w kan. 545  552, prawo diecezjalne oraz specjalne zarz¹dzenia
ordynariusza miejsca, a tak¿e duszpasterskie polecenia proboszcza.
Statut 70. Wikariusz, jeli dekret nominacyjny nie stanowi inaczej,
powinien obj¹æ swoje obowi¹zki w parafii w ci¹gu tygodnia od powiadomienia go o dekrecie. O objêciu urzêdu przez nowo mianowanego
wikariusza proboszcz powinien w ci¹gu tygodnia powiadomiæ Kuriê.
Statut 71. Wikariusz jest wspó³odpowiedzialny za ca³oæ ¿ycia religijnego parafii i dlatego powinien powiêcaæ pos³udze duszpasterskiej
wszystkie swoje zdolnoci i umiejêtnoci. Niech te¿ wykazuje ¿yw¹ inicjatywê w programowaniu pracy duszpasterskiej i apostolskiej.
Statut 72. W parafii, gdzie jest kilku wikariuszy, obowi¹zki duszpasterskie i kancelaryjne proboszcz powinien roz³o¿yæ sprawiedliwie na
wszystkich wikariuszy, uwzglêdniaj¹c ich osobiste charyzmaty. Za powierzone zadania i obowi¹zki ka¿dy z wikariuszy odpowiedzialny jest
osobicie.
Statut 73. Decyzja o przeniesieniu wikariusza nale¿y do Arcybiskupa i uzale¿niona jest od potrzeb duszpasterskich Archidiecezji; powinno
siê te¿ wzi¹æ pod uwagê proby zainteresowanych (proboszcza lub wikariusza).
Statut 74. Spory powsta³e miêdzy proboszczem a wikariuszem winien rozstrzygaæ dziekan, a gdy jego interwencja oka¿e siê nieskuteczna,
ma to uczyniæ ordynariusz miejsca.
Statut 75. Po otrzymaniu decyzji o przeniesieniu wikariusz winien
uregulowaæ wszystkie swoje zobowi¹zania zwi¹zane z pos³ug¹ w parafii, w której s³u¿y³.
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Tytu³ 3  Dekanat, dziekani i wicedziekani

Statut 76. Dekanat jest wspólnot¹ kilku s¹siaduj¹cych parafii. Na czele
dekanatu stoi dziekan, który jest jednym z bliskich wspó³pracowników
Arcybiskupa dla przekazywania jego woli i koordynowania prac duszpasterskich. On reprezentuje kap³anów dekanatu.
Statut 77. Dziekana mianuje Arcybiskup na piêcioletni¹ kadencjê,
która mo¿e byæ przed³u¿ana, nawet wielokrotnie. Gdy istnieje uzasadniona przyczyna, Arcybiskup mo¿e odwo³aæ dziekana, tak¿e w trakcie
kadencji.
Statut 78. Dziekan powinien wyró¿niaæ siê nienagann¹ postaw¹ kap³añsk¹, dowiadczeniem duszpasterskim, wiedz¹ teologiczn¹ i apostolsk¹ gorliwoci¹.
Statut 79. Prawa i obowi¹zki dziekana okrela kan. 555 KPK. Dziekan powinien zw³aszcza:
1) braæ udzia³ w konferencjach i kongregacjach zwo³anych przez
Kuriê;
2) zwo³ywaæ zebrania dekanalne i im przewodniczyæ;
3) troszczyæ siê o jednoæ wród kap³anów dekanatu, czuwaæ nad
ich w³aciw¹ postaw¹ oraz zabiegaæ o sumienne wype³nianie
ich obowi¹zków;
4) wprowadzaæ na urz¹d nowego proboszcza oraz s³u¿yæ mu rad¹
i pomoc¹, zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie jego duszpasterzowania;
5) organizowaæ w dekanacie po¿egnanie kap³anów i wiernych
z proboszczem odchodz¹cym na inn¹ placówkê lub na emeryturê;
6) rozstrzygaæ ewentualne spory powsta³e miêdzy duchownymi
i wiernymi;
7) powiadamiaæ ordynariusza miejsca o chorobie lub mierci kap³ana w dekanacie i w razie koniecznoci zaradziæ potrzebom
duszpasterskim parafii; w wypadku mierci proboszcza zabezpieczyæ maj¹tek parafii;
8) przeprowadzaæ corocznie  pod koniec roku kalendarzowego 
w poszczególnych parafiach i kocio³ach rektorskich wizytacje
kanoniczne  z wyj¹tkiem parafii wizytowanych w danym roku
przez biskupa (parafie dziekañskie wizytuje kap³an wyznaczony przez Arcybiskupa); z wizytacji sporz¹dza protokó³, którego
jeden egzemplarz przesy³a do Kurii, drugi do archiwum parafialnego, a trzeci pozostawia w archiwum dziekañskim;
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9) przekazywaæ duchowieñstwu  odpowiednio wczenie  zarz¹dzenia i komunikaty Kurii;
10) towarzyszyæ biskupowi podczas wizytacji kanonicznych, bierzmowania czy innych uroczystoci;
11) organizowaæ wzajemn¹ pomoc kap³anów podczas wa¿nych akcji duszpasterskich w dekanacie (spowiedzi, odpusty, rekolekcje, misje, pielgrzymki itp.);
12) prowadziæ kancelariê i archiwum dziekañskie oraz strzec pieczêci dziekañskiej.
Statut 80. Parafia dziekana powinna byæ wzorem w dziedzinie ¿ycia
religijnego, inicjatyw duszpasterskich, realizacji postanowieñ Kurii oraz
przestrzegania przepisów prawnych i liturgicznych.
Statut 81. Dziekanowi w sprawowaniu jego urzêdu pomaga wicedziekan, który jest mianowany przez Arcybiskupa na 5 lat, z mo¿liwoci¹ skrócenia lub wyd³u¿enia tego okresu. Wicedziekan przejmuje
wszystkie obowi¹zki dziekana, gdy ten ma przeszkodê w wype³nianiu
swoich zadañ.
Statut 82. Ponadto wicedziekan  po odejciu lub mierci dziekana 
przekazuje parafiê dziekañsk¹ nowo mianowanemu proboszczowi. W
przypadku mierci dziekana organizuje jego pogrzeb oraz zabezpiecza
maj¹tek w jego parafii, a tak¿e kancelariê i archiwum dziekañskie.
Statut 83. Kap³ani dekanatu wybieraj¹ sporód siebie ojca duchownego, który czuwa nad liturgicznym i duchowym ¿yciem konfratrów,
oraz sekretarza, który protoko³uje przebieg zebrañ dekanalnych. W podobny sposób nale¿y wybraæ w dekanacie ksiê¿y referentów dekanalnych. Zadaniem ich jest poredniczenie miêdzy wydzia³ami i referatami
Kurii a duchowieñstwem dekanalnym oraz koordynowanie pracy duszpasterskiej w poszczególnych dziedzinach na terenie dekanatu.
Tytu³ 4  Rektorzy kocio³ów i kapelani

Statut 84. Dzia³alnoæ duszpastersk¹ rektora kocio³a nieparafialnego reguluje KPK (kan. 556  563) oraz ka¿dorazowo dekret Arcybiskupa powo³uj¹cy go na ten urz¹d.
Statut 85. Rektor kocio³a posiada status samodzielnego duszpasterza, lecz swoj¹ pos³ugê duszpastersk¹ wykonuje zawsze w porozumieniu z proboszczem parafii, na terenie której jest koció³ rektorski. Szczegó³owe sprawy nie objête uregulowaniami prawnymi rozstrzyga ka¿dorazowo ordynariusz miejsca.
Statut 86. Dzia³alnoæ kapelana okrela KPK (kan. 564  572) oraz
dekret Arcybiskupa powo³uj¹cy go na ten urz¹d.
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Statut 87 § 1. Kapelan podpisuje umowê o pracê z zarz¹dem instytucji, do której jest pos³any i od której powinien otrzymywaæ wynagrodzenie okrelone w umowie.
§ 2. W wykonywaniu zadañ pasterskich kapelan powinien przestrzegaæ
zarz¹dzeñ ordynariusza miejsca i utrzymywaæ sta³y kontakt z miejscowym
proboszczem, który  gdy nie zaradzono inaczej  zapewnia kapelanowi
mieszkanie przy parafii. Inne sprawy materialno-bytowe zostaj¹ unormowane porozumieniem stron (proboszcza i kapelana) zatwierdzonym przez
Kuriê.
Statut 88. W szko³ach katolickich funkcjê kapelanów spe³niaj¹ ksiê¿a
prefekci. Nale¿y d¹¿yæ tak¿e do powo³ania kapelanów innych szkó³,
a zw³aszcza uczelni wy¿szych. Zadaniem tych kapelanów, powo³anych
przez Arcybiskupa, jest troska o ¿ycie duchowe m³odzie¿y akademickiej.
Tytu³ 5  Kap³ani rezydenci

Statut 89. Do grupy kap³anów rezydentów przyporz¹dkowani s¹
m.in.: pracownicy Kurii i innych urzêdów diecezjalnych, profesorowie
wy¿szych uczelni, ksiê¿a z innych diecezji  zw³aszcza studenci.
Statut 90. Kap³ani Archidiecezji pracuj¹cy w urzêdach diecezjalnych
b¹d uczelniach katolickich maj¹ prawo do ogrzewanego mieszkania przy
parafii z mo¿liwoci¹ odprawiania Mszy wiêtej i wy¿ywienia. Je¿eli odprawiaj¹ wg ustalonego porz¹dku, otrzymuj¹ stypendia ad cumulum; w innym przypadku otrzymuj¹ wynagrodzenie w zale¿noci od wykonywanej
pracy, zgodnie z umow¹, o której mowa w statucie nastêpnym. Uczestnicz¹ natomiast w pozosta³ych kosztach utrzymania.
Statut 91. Kap³ani ci mog¹ w miarê mo¿liwoci pomagaæ w pracy
duszpasterskiej w parafii, o ile takie zajêcia nie koliduj¹ z ich podstawow¹ prac¹. Reguluje to pisemna umowa z proboszczem zatwierdzona przez
Kuriê. (zob. tak¿e statut 67)
Statut 92. Kap³ani z innych diecezji b¹d instytutów ¿ycia konsekrowanego lub stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego s¹ zobowi¹zani poinformowaæ Arcybiskupa o zamieszkaniu na terenie Archidiecezji, bez wzglêdu
na to, czy mieszkaj¹ we w³asnym domu czy te¿ przy parafii. Podjêcie
pracy duszpasterskiej wymaga osobnej zgody. Kap³ani ci powinni byæ równie¿ w sta³ym kontakcie z miejscowym proboszczem. Warunki ich zamieszkania w parafii reguluje umowa zawierana z proboszczem w porozumieniu z Kuri¹.
Statut 93. Sytuacja kap³anów, którzy aktualnie  z przyczyn przewidzianych prawem lub innych okolicznoci  nie mog¹ normalnie podej42

mowaæ obowi¹zków duszpasterskich, jest regulowana prawem powszechnym oraz poszczególnymi decyzjami Arcybiskupa.
Tytu³ 6  Kap³ani chorzy i emeryci

Statut 94. Duchowni, którzy, zgodnie z przepisami prawa polskiego
otrzymuj¹ nale¿ne wiadczenia emerytalne, mog¹ wype³niaæ dotychczasowe obowi¹zki duszpasterskie.
Statut 95. Nale¿nym szacunkiem winno siê otaczaæ ksiê¿y chorych
i emerytów. Kap³ani ci maj¹ prawo do zamieszkania Archidiecezjalnym
Domu Zas³u¿onego Kap³ana, którego utrzymanie w ca³oci nale¿y do Archidiecezji. Kap³ani chorzy i emeryci otrzymuj¹ mieszkanie z ca³ym wyposa¿eniem, wy¿ywienie oraz dostêp do opieki medycznej. Otrzymywan¹
za rentê lub emeryturê zatrzymuj¹ w czêci lub w ca³oci, zale¿nie od
koniunktury ekonomicznej, dla siebie. Niech pamiêtaj¹ za, ¿e przez swoj¹ modlitwê i cierpienie znoszone z Chrystusem mog¹ byæ nadal przydatni dla Archidiecezji i dla ca³ego Kocio³a.
Statut 96. Kap³ani emeryci, o ile s¹ jeszcze zdolni do pracy, mog¹ 
za zgod¹ ordynariusza miejsca  pozostaæ w parafii w charakterze rezydenta. Szczegó³owe warunki pobytu emerytów w parafii powinny byæ
uzgodnione z ka¿dym nowym proboszczem, spisane w formie umowy
i potwierdzone przez Kuriê.
Statut 97. Godne pochwa³y jest zapraszanie ksiê¿y emerytów do
udzia³u w ró¿nych dzia³aniach duszpasterskich, jak rekolekcje parafialne, pomoc w spowiedzi, uroczystoci odpustowe i inne. Ksiê¿a emeryci
powinni tez mieæ swego przedstawiciela w Radzie Kap³añskiej.
Statut 98. Chorych kap³anów wspó³bracia powinni otoczyæ pomoc¹
duchow¹ i materialn¹.

Tytu³ 7  Kap³ani na misjach i przebywaj¹cy poza Archidiecezj¹
Statut 99 § 1. Koció³ Warszawski, jak ca³y Koció³, jest tak¿e misyjny. Zachêca siê wszystkich wiernych, by w miarê swego powo³ania i mo¿liwoci wspierali dzie³o misyjne zarówno modlitw¹, ofiar¹ duchow¹ i rodkami materialnymi. Ruchy i stowarzyszenia misyjne otocz¹ opiek¹ powo³ania misyjne tak osób konsekrowanych jak i wieckich.
§ 2. Kap³ani Archidiecezji, którzy pragn¹ podj¹æ pracê na misjach,
mog¹ prosiæ o zgodê Arcybiskupa, który w porozumieniu z biskupem
miejsca pos³ugi zawiera umowê okrelaj¹c¹ prawa i obowi¹zki misjonarza, jego wynagrodzenie i zabezpieczenie socjalne oraz czas pos³ugi.
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§ 3. Odpowiedzialnoæ za dzie³o misyjne i ewangelizacjê w szczególny sposób przyjmuje na siebie Archidiecezjalne Seminarium Misyjne
Redemptoris Mater, którego diakoni s¹ inkardynowani do Archidiecezji. Po wiêceniach prezbiteratu i kilkuletniej formacji w Archidiecezji
s¹ posy³ani przez Arcybiskupa do pracy poza diecezj¹.
Statut 100. Do prezbiterium Archidiecezji nale¿¹ tak¿e kap³ani, którzy na podstawie umowy i za zgod¹ Arcybiskupa pe³ni¹ pos³ugê w Ordynariacie Polowym.

CZÊÆ III
INSTYTUTY ¯YCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZENIA ¯YCIA APOSTOLSKIEGO
¯ycie konsekrowane, opieraj¹ce siê na profesji rad ewangelicznych,
jest trwa³ym stanem ¿ycia, uznanym przez Koció³ jako dawanie wiadectwa wiary i d¹¿enie do wiêtoci. Mimo niew¹tpliwej ró¿nicy miêdzy charakterem powo³ania do kap³añstwa s³u¿ebnego a powo³aniem do
¿ycia konsekrowanego nie mo¿na nie dostrzec jednoci kap³anów i osób
konsekrowanych w pos³udze Kocio³a i Kocio³owi. Id¹cy za g³osem
powo³ania do ¿ycia konsekrowanego ubogacaj¹ ca³¹ wspólnotê uczniów
Chrystusa zarówno swoimi charyzmatami, jak te¿ dzia³alnoci¹ misyjn¹
i ewangelizacyjn¹. Poni¿sze statuty reguluj¹ kwestiê obecnoci i pos³ugi
instytutów ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego w
Archidiecezji.

Rozdzia³ 1  Przepisy ogólne
Statut 101 § 1. Arcybiskupowi jako Pasterzowi wspólnoty Ludu
Bo¿ego, zgodnie z przepisami prawa, podlegaj¹ wszystkie instytuty ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego oraz osoby
powiêcone Bogu, które maj¹ swe domy lub przebywaj¹ na terenie Archidiecezji.
§ 2. Wzajemne relacje miêdzy Archidiecezj¹ a instytutami ¿ycia konsekrowanego s¹ okrelone normami prawa powszechnego, uchwa³ami Konferencji Episkopatu Polski, prawem partykularnym Archidiecezji i Konstytucjami zakonnymi.
Statut 102 § 1. W Kurii istnieje Wydzia³ Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego kierowany przez Wikariusza generalnego lub biskupiego, wspomaganego przez kompetentnego dyrektora.
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§ 2. Wydzia³ zakonny posiada sta³¹ radê sk³adaj¹c¹ siê z szeciu osób.
Wchodz¹ do niej z urzêdu referent, referentka i cztery osoby powo³ane
przez Przewodnicz¹cego Wydzia³u (kap³an zakonny, brat zakonny, siostra zakonna, cz³onek instytutu wieckiego).
Statut 103. Prze³o¿eni mêskich i ¿eñskich instytutów ¿ycia konsekrowanego, dzia³aj¹cych na terenie Archidiecezji, raz w roku na zaproszenie Arcybiskupa, bior¹ udzia³ w spotkaniu w celu omówienia aktualnych problemów ¿ycia Kocio³a Warszawskiego oraz wymiany pogl¹dów i dowiadczeñ. W sta³ym kontakcie z Arcybiskupem pozostaj¹ Przewodnicz¹cy Konsulty Mêskiej i ¯eñskiej.
Statut 104. Poszczególne instytuty ciesz¹ siê s³uszn¹ autonomi¹ ¿ycia,
zw³aszcza w zakresie zarz¹dzania, dziêki której posiadaj¹ w³asn¹ dyscyplinê, a tak¿e zachowuj¹ w³asne dziedzictwo (kan. 586, VC 48 i 49). Wszyscy cz³onkowie instytutów ¿ycia konsekrowanego i ich prze³o¿eni winni
s³u¿yæ pomoc¹ Kocio³owi Warszawskiemu na miarê w³asnych si³ i zgodnie ze swoim charyzmatem.
Statut 105. W sprawach, które dotycz¹ duszpasterstwa, publicznego
wykonywania kultu Bo¿ego oraz innych dzie³ apostolskich, zakonnicy
podlegaj¹ w³adzy biskupa diecezjalnego (por. KPK 678 § 1). Dlatego
przypomina siê prze³o¿onym o obowi¹zku sumiennego przestrzegania
zarz¹dzeñ Arcybiskupa i Kurii, dotycz¹cych osób konsekrowanych i powierzonych im prac duszpasterskich oraz zapoznawania swoich podw³adnych z tymi zarz¹dzeniami.
Statut 106. W celu lepszego poznania ¿ycia zakonnego, w Wy¿szym
Metropolitalnym Seminarium Duchownym prowadzony jest cykl wyk³adów z zakresu teologii i prawa ¿ycia konsekrowanego, z podkreleniem specyfiki instytutów ¿ycia konsekrowanego obecnych w Archidiecezji. Wskazane jest, by w seminariach zakonnych podczas wyk³adów
informowano kleryków i nowicjuszy o misji kap³anów diecezjalnych oraz
o obowi¹zkach wzglêdem Kocio³a partykularnego.
Statut 107. Zachêca siê duchowieñstwo diecezjalne, by korzysta³o
z dowiadczeñ instytutów zakonnych, przede wszystkim w dziedzinie
kontaktów miêdzynarodowych i miêdzydiecezjalnych, pracy zespo³owej,
wspólnej modlitwy oraz ró¿nych form ¿ycia we wspólnocie. Instytuty
¿ycia konsekrowanego powinny czerpaæ z dowiadczeñ duszpasterskich
duchowieñstwa diecezjalnego.
Statut 108. Przedstawiciele kap³anów zakonnych, z racji swej pracy
duszpasterskiej w Archidiecezji, powinni nale¿eæ do Rady Kap³añskiej.
Inni cz³onkowie instytutów ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeñ ¿ycia
apostolskiego winni mieæ odpowiedni¹ reprezentacjê w Radzie Duszpasterskiej ( kan. 498 § l n. 2; 512 § 2).
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Statut 109. Zatrudnianie osób ¿ycia konsekrowanego w strukturach
Archidiecezji lub powierzanie im innych obowi¹zków przez Arcybiskupa odbywa siê za zgod¹ wy¿szego prze³o¿onego (kan. 678 § 3). W wypadku powierzenia takiej pracy na sta³e nale¿y sporz¹dziæ stosown¹
umowê na pimie.
Statut 110. Prace apostolskie powierzone osobom konsekrowanym,
wymagaj¹ce pobytu poza w³asn¹ wspólnot¹, nie mog¹ usprawiedliwiaæ
zaniedbañ w ¿yciu zakonnym. Dlatego te¿ bezporedni prze³o¿ony kocielny zatroszczy siê o to, by tego rodzaju zajêcia nie utrudnia³y dochowania wiernoci konstytucjom i nie by³y pretekstem do wy³¹czania siê
z ¿ycia wspólnego, a zw³aszcza modlitwy (kan. 675 § l; 678 § 2).
Statut 111 § 1. Jeli na podstawie prawa w³asnego instytuty zakonne
posiadaj¹ z³¹czone z sob¹ stowarzyszenia wiernych, mog¹ zak³adaæ ich
oddzia³y przy swoich domach zakonnych. Nale¿y zawsze poinformowaæ
o tym Kuriê (kan. 677 § 2, 312 § 2).
§ 2. Instytuty ¿ycia konsekrowanego mog¹ nabywaæ nieruchomoci w
Archidiecezji i  za zezwoleniem Arcybiskupa  zak³adaæ domy zgromadzenia, zachowuj¹c estetykê i architektoniczny umiar oraz przestrzegaj¹c zasad ubóstwa i prostoty.
§ 3. Ka¿dy dom zakonny braci niekap³anów lub sióstr mo¿e prosiæ
Kuriê o erekcjê w³asnej kaplicy urz¹dzonej zgodnie z przepisami prawa
liturgicznego, w której przechowuje siê Najwiêtszy Sakrament (KPK 608).
Prze³o¿eni lub prze³o¿one domu, w porozumieniu z ksiêdzem proboszczem, powinni staraæ siê, aby przynajmniej dwa razy w miesi¹cu by³a
tam odprawiona Msza wiêta i dokonana renowacja Najwiêtszej Eucharystii.
Statut 112. Uroczystoæ Ofiarowania Pañskiego, 2 lutego  ustanowiona przez Stolicê Apostolsk¹ jako Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego  jest
szczególn¹ okazj¹ do wspólnej modlitwy w Archikatedrze pod przewodnictwem Arcybiskupa. Jest tak¿e okazj¹, aby w ca³ej Archidiecezji zebraæ ofiary na wsparcie zakonów kontemplacyjnych. Osoby ¿ycia konsekrowanego winny uczestniczyæ w liturgicznych uroczystociach diecezjalnych lub innych spotkaniach oraz modliæ siê w intencji Archidiecezji i jej Pasterzy.

Rozdzia³ 2  Instytuty zakonne mêskie
Statut 113. Instytuty zakonne mêskie powinny dbaæ o dobre wype³nianie w³aciwych im zadañ okrelonych ich charyzmatem i aktualnym
ustawodawstwem, jak na przyk³ad prowadzenie misji ludowych i reko46

lekcji, pos³uga w konfesjonale i kierownictwo duchowe, dzia³alnoæ charytatywna, liturgiczna, naukowa, wydawnicza, praca w rodkach spo³ecznego przekazu.
Statut 114 § 1. Godne polecenia jest, by poszczególne instytuty ¿ycia konsekrowanego, odpowiadaj¹c na zwiêkszaj¹ce siê potrzeby religijne wiernych, w³¹cza³y siê w duszpasterstwa parafialne.
§ 2. Wszystkie kocio³y i kaplice przy domach zakonnych powinny byæ
w³¹czone w dzia³alnoæ duszpastersk¹, kieruj¹c siê trosk¹ o dobro duchowe uczêszczaj¹cych do nich wiernych, z zachowaniem jednak specyficznego charakteru i przeznaczenia danej wi¹tyni.
Statut 115. Zakonnicy w wykonywaniu publicznego kultu Bo¿ego
oraz wszelkich dzie³ apostolskich i duszpasterskich podlegaj¹ w³adzy
Arcybiskupa. W innych za dziedzinach rozgraniczenie kompetencji Arcybiskupa i Wy¿szego Prze³o¿onego zakonnego dokonuje siê zgodnie
z przepisami prawa kocielnego w ramach umowy, jaka powinna byæ
miêdzy nimi zawarta.
Statut 116. Zakonnicy pracuj¹cy w duszpasterstwie diecezjalnym,
w wykonywaniu zewnêtrznego apostolatu, podlegaj¹ zarówno w³adzy Arcybiskupa, jak i w³asnego prze³o¿onego. Dlatego w zakresie zlecania dzie³
apostolskich Arcybiskup i prze³o¿ony zakonny powinni dzia³aæ we wzajemnym porozumieniu. Obowi¹zkiem zakonników jest wierne przestrzeganie zarówno norm prawnych Archidiecezji, dotycz¹cych dzia³alnoci
apostolskiej, jak i nie sprzecznych z nimi poleceñ w³asnego prze³o¿onego oraz dyscypliny swojego instytutu. Ewentualne nieporozumienia bada
kompetentna Rada przy Konferencji Episkopatu.
Statut 117. W parafii, na terenie której znajduje siê dom lub koció³
zakonny, powstaje szczególna okazja do dawania wiadectwa wzajemnego szacunku, zrozumienia, ¿yczliwoci, braterstwa, wspó³pracy i zaanga¿owania w s³u¿bê Archidiecezji. We wspó³pracy tej nale¿y szanowaæ urz¹d
proboszcza odpowiedzialnego za ca³oæ duszpasterstwa w parafii i troszczyæ siê o s³uszn¹ autonomiê instytutu.
Statut 118. Kocio³y i kaplice instytutów zakonnych, do których na
sta³e uczêszczaj¹ wierni, obowi¹zane s¹ do tych samych wiadczeñ finansowych, jakie obci¹¿aj¹ parafie Archidiecezji, z wyj¹tkiem tac i kolekt na dzie³a misyjne. Instytut zakonny, który posiada seminarium lub
dom nowicjatu na terenie Archidiecezji, nie musi sk³adaæ przepisanych
ofiar na Seminaria Archidiecezji. W takich wypadkach wierni powinni
byæ poinformowani o rzeczywistym przeznaczeniu ofiar.
Statut 119. Kap³ani instytutów ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego przeznaczeni do pracy na terenie Archidiecezji,
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na probê Wy¿szego Prze³o¿onego, otrzymuj¹ od Arcybiskupa jurysdykcjê do spowiadania i g³oszenia S³owa Bo¿ego na okres kanonicznego
pobytu w domu zakonnym.
Statut 120. Bracia zakonni nale¿¹cy do kleryckich lub laickich instytutów ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego spe³niaj¹ cenne pos³ugi i donios³¹ misjê, czy to wewn¹trz w³asnych wspólnot czy poza nimi. Uczestnicz¹ w misji g³oszenia Ewangelii przyk³adem
ofiarowanego Bogu ¿ycia i daj¹ wiadectwo mi³oci w ¿yciu codziennym. Prze¿ywaj¹c swoj¹ konsekracjê, wspomagaj¹ kap³anów w ich misji apostolskiej. Zgromadzenia braci, za zezwoleniem Arcybiskupa, mog¹
w swych domach posiadaæ kaplicê z Najwiêtszym Sakramentem. (zob.
statut 111 § 3)

Rozdzia³ 3  Instytuty zakonne ¿eñskie
Statut 121. Archidiecezja wysoko ceni obecnoæ wspólnot kontemplacyjnych. Mniszki klauzurowe w sposób szczególny i radykalny upodabniaj¹ siê do modl¹cego siê Jezusa Chrystusa i do Jego tajemnicy
paschalnej, która jest mierci¹ ku zmartwychwstaniu. To powi¹zanie ¿ycia kontemplacyjnego z modlitw¹ Jezusa w miejscu odosobnionym jest
przejawem szczególnego sposobu uczestnictwa w relacji Chrystusa z Ojcem w Duchu wiêtym. Istniej¹ce aktualnie w Archidiecezji klasztory mniszek daj¹ swój cenny wk³ad modlitwy i ofiary w intencji pasterzy, duchowieñstwa i wiernych.
Statut 122. Mniszki, aby mog³y wype³niaæ swoj¹ misjê s³u¿enia Bogu
w³asn¹ prac¹ wspomagaj¹c¹ realizowanie duszpasterskich zadañ Kocio³a,
nie s¹ w stanie wypracowaæ rodków na w³asn¹ egzystencjê. Kap³ani
winni wspieraæ dzie³a prowadzone przez klasztory kontemplacyjne i korzystaæ z ich us³ug, by nieæ im pomoc materialn¹. Zachêca siê te¿ wszystkich kap³anów i wiernych, by swoj¹ ofiarnoci¹ dopomagali tym klasztorom w spokojnym wype³niania ich misji.
Statut 123. Apostolskie ¿eñskie instytuty zakonne, prowadz¹c w³asne
dzie³a, okrelone ich charyzmatem i aktualnym prawem  na przyk³ad
dzie³a charytatywne, szpitale, przychodnie, szko³y, wietlice dla m³odzie¿y, ¿³obki, wydawnictwa itp.  powinny dbaæ o nale¿ne wype³nianie tych
zadañ dla dobra Kocio³a lokalnego i miejscowej spo³ecznoci.
Statut 124. Siostry zakonne instytutów czynnych spe³niaj¹ donios³¹
rolê w katechizacji dzieci i m³odzie¿y. Ta wa¿na forma aposto³owania
wymaga od osób kierowanych do tej pracy przymiotów naturalnych i w³aciwego wykszta³cenia. Prze³o¿one zakonne powinny chêtnie kierowaæ
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siostry na odpowiednie studia, zgodnie z aktualnymi wymogami kocielnymi i pañstwowymi.
Statut 125. Siostry powinny podtrzymywaæ wspó³pracê z duszpasterstwem parafialnym w zakresie: prowadzenia kancelarii, pe³nienia funkcji
zakrystianki, organistki, opiekunki kocio³a lub kaplicy, udzielania pomocy przy spe³nianiu ró¿nych funkcji liturgicznych, w s³u¿bie samarytañskiej niesionej ludziom samotnym, cierpi¹cym niedostatek, niedo³ê¿nym
lub starszym i pozbawionym opieki. Czyni¹c to wielkodusznie i z mi³oci¹, daj¹ tym samym najwymowniejsze wiadectwo swojego zakonnego
powo³ania.
Statut 126. Siostry maj¹ prawo do organizowania na terenie poszczególnych parafii lub przy w³asnych domach zakonnych spotkañ apostolskich i modlitewnych, pielgrzymek lub innych tego typu dzia³añ, zawsze
jednak w porozumieniu ze swoimi prze³o¿onymi i pod kierownictwem
miejscowego proboszcza b¹d rektora kocio³a czy kaplicy. Bardzo po¿¹dane jest równie¿ zaanga¿owanie siê sióstr w ró¿ne formy duszpasterstwa m³odzie¿y i rodzin, w szczególnoci w opiekê nad samotnymi matkami, opiekê nad dzieæmi w wietlicach lub innych orodkach opiekuñczych.
Statut 127. Kwestie szczegó³owe dotycz¹ce pracy sióstr w Archidiecezji powinny byæ okrelone pisemn¹ umow¹ zawart¹ pomiêdzy bezporednim prze³o¿onym kocielnym a wy¿sz¹ prze³o¿on¹. Nale¿y okreliæ
wysokoæ wynagrodzenia za pracê, ubezpieczenie wed³ug obowi¹zuj¹cych stawek pañstwowych oraz zagwarantowaæ odpowiedni czas odpoczynku. Umowa taka powinna byæ zatwierdzona przez Kuriê. Przestrzeganie umowy o pracê sióstr powinno byæ przedmiotem zainteresowania
biskupa w czasie wizytacji parafii.
Statut 128. Siostry zakonne, pe³ni¹ce ró¿norakie pos³ugi w parafiach
i w innych instytucjach kocielnych, maj¹ prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia za sw¹ pracê ze strony duchowieñstwa i wiernych.
Statut 129 § 1. Mieszkanie sióstr zakonnych zatrudnionych przy parafiach lub zamieszka³ych w domach parafialnych powinno byæ urz¹dzone z uwzglêdnieniem przepisów o klauzurze, a wiêc oddzielone od
mieszkañ kap³anów i osób wieckich, a tak¿e powinno odpowiadaæ standardom sanitarnym.
§ 2. Zasady wzajemnych rozliczeñ zwi¹zanych z zajmowanym mieszkaniem parafialnym okrela umowa, o której mówi statut 127.
Statut 130. Kapelanów dla domów zakonnych niekleryckich, wczeniej przedstawionych przez kompetentnego prze³o¿onego (kan. 567 § 1),
mianuje Arcybiskup. W ka¿dym przypadku pomiêdzy wy¿szym prze³o49

¿onym a kapelanem nale¿y zawrzeæ umowê, która bêdzie regulowaæ jego
status. Umowa powinna byæ zatwierdzona przez Kuriê.
Statut 131. Kapelanowi nie wolno ingerowaæ w sprawy dotycz¹ce
zarz¹du domu i wewnêtrznej karnoci zakonnej sióstr lub braci (kan. 567
§ 2).

Rozdzia³ 4  Instytuty wieckie
Statut 132. Istnienie instytutów wieckich w Archidiecezji wiadczy
o bogactwie jej ¿ycia duchowego. Swoj¹ konsekracjê Bogu cz³onkowie
instytutów prze¿ywaj¹ w wiecie. Przez praktykê rad ewangelicznych w ramach doczesnych instytucji s¹ zaczynem m¹droci i wiadkami ³aski w ¿yciu kulturalnym, gospodarczym i politycznym. £¹cz¹c wieckoæ i konsekracjê, które s¹ ich znamiennymi cechami, d¹¿¹ do tego, by od wewn¹trz
przemieniaæ wiat moc¹ B³ogos³awieñstw.
Statut 133. Cz³onkowie instytutów wieckich w zasadzie nie dzia³aj¹
zespo³owo, lecz prowadz¹ apostolstwo indywidualnie przez wiadectwo
obecnoci i przez oddzia³ywanie na rodowisko. Z tytu³u w³asnego charyzmatu lub prowadzonego dzie³a maj¹ prawo do organizowania spotkañ apostolskich, grup modlitewnych, rekolekcji, katechizacji i innych
form duszpasterskich, pozostaj¹c w zale¿noci od Arcybiskupa i swoich
prze³o¿onych.
Statut 134. Prze³o¿eni powinni tak¿e utrzymywaæ kontakt z Wydzia³em Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego Kurii. Zgodnie z w³aciwymi sobie zadaniami w³¹czaj¹ siê w prace
duszpasterskie Archidiecezji. D¹¿¹c do pog³êbienia wzajemnej wiêzi i ducha braterstwa zachêca siê cz³onków instytutów wieckich do udzia³u w
niektórych spotkaniach z osobami zakonnymi.

Rozdzia³ 5  Troska o powo³ania do ¿ycia konsekrowanego
Statut 135. Ró¿norodnoæ powo³añ ¿ycia konsekrowanego jest bogactwem Archidiecezji i nale¿y dok³adaæ starañ, by ich nie zabrak³o. Dlatego
ka¿dy wierny na swój sposób ma przyczyniaæ siê do budzenia i pielêgnowania powo³añ, zw³aszcza przez modlitwê. Cz³onkowie instytutów ¿ycia
konsekrowanego przez sw¹ gorliwoæ w pe³nieniu w³aciwej sobie misji,
przez prace apostolskie (np. katechizacja, rekolekcje) oraz przyk³ad prawdziwie chrzecijañskiego ¿ycia powinni rozbudzaæ w duszach m³odzie¿y
mêskiej i ¿eñskiej pragnienie powiêcenia siê Chrystusowi w Kociele.
Statut 136 § 1. Instytuty ¿ycia konsekrowanego wspó³pracuj¹c z du50

chowieñstwem diecezjalnym w s³u¿bie wszystkich powo³añ maj¹ prawo
i obowi¹zek informowaæ o w³asnym charyzmacie i poszukiwaæ powo³añ
w parafiach, tak¿e dla w³asnego instytutu, zawsze jednak za zgod¹ miejscowego proboszcza.
§ 2. Szczególnej pomocy nale¿y udzielaæ tym wspólnotom zakonnym
¿eñskim kontemplacyjnym i czynnym oraz instytutom wieckim, które
maj¹ mniejsze mo¿liwoci apostolatu zewnêtrznego.
Statut 137 § 1. Kap³ani diecezjalni i zakonni w przepowiadaniu S³owa Bo¿ego, w konfesjonale i przy okazji innych spotkañ duszpasterskich,
powinni ukazywaæ godnoæ i zadania ¿ycia konsekrowanego. Z poczuciem odpowiedzialnoci maj¹ pielêgnowaæ rodz¹ce siê powo³ania. Jeli
odkryj¹ u kogo wezwanie do ¿ycia konsekrowanego, powinni pomagaæ
w jego realizacji.
§ 2. Osoby konsekrowane w swoich staraniach o powo³ania niech
maj¹ na uwadze nie tylko w³asny instytut, ale równie¿ Seminarium Metropolitalne, do którego powinno siê otwieraæ drogê tym, których Bóg
tam w³anie wzywa.
Statut 138. Instytuty ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszenia ¿ycia
apostolskiego, podejmuj¹c starania o zapewnienie swojemu instytutowi
trwa³oci i rozwoju poprzez duszpasterstwo powo³aniowe, powinny pamiêtaæ, ¿e nowe powo³ania wymagaj¹ wspólnot autentycznych, wiadomych swej to¿samoci, szczêliwych z prze¿ywania w³asnego charyzmatu
w s³u¿bie Bogu, Kocio³owi i blinim.

CZÊÆ IV
KATECHIZACJA I SZKOLNICTWO KATOLICKIE
Chrystus Pan po swoim zmartwychwstaniu da³ wybranym przez siebie Aposto³om polecenie, aby nauczali wszystkie narody, ucz¹c je zachowywaæ wszystko, co On im przekaza³ (por. Mt 28, 19n). Da³ im w³adzê autorytatywnego wyjaniania swoich s³ów i czynów, zapewni³ im tak¿e pomoc Ducha wiêtego, aby to polecenie mogli wype³niaæ (por. CT 1).
Ten nakaz Chrystusa t³umaczony dos³ownie brzmi: Czyñcie uczniów ze
wszystkich narodów (Mt 28, 19n).
Ca³oæ wysi³ków podejmowanych w tym celu w Kociele ju¿ od staro¿ytnoci nazywa siê katechez¹. W znaczeniu bardziej cis³ym katecheza jest tym etapem nauczania, który zak³ada ewangelizacjê, czyli wezwanie do uwierzenia w Jezusa jako jedynego Zbawiciela. Celem katechezy jest zatem doprowadzenie do g³êbszego i bardziej uporz¹dkowa51

nego poznania nauki Jezusa Chrystusa i tajemnicy Jego osoby oraz do
osobistej decyzji przyjêcia Jego ³aski i postêpowania wed³ug Jego przykazañ (por. CT 19n).

Rozdzia³ 1  Ogólne zasady katechizacji i wychowania
Tytu³ 1  Wydzia³ Nauki Katolickiej

Statut 139. Arcybiskup, odpowiadaj¹c za sprawy katechizacji i wychowania katolickiego na terenie Archidiecezji, wykonuje swoje zadanie w du¿ej mierze przy pomocy katechetów i nauczycieli. Du¿e znaczenie maj¹ szko³y katolickie oraz inne powo³ane w tym celu instytucje. Ich
pracê nadzoruje, koordynuje i wspiera Wydzia³ Nauki Katolickiej (WNK),
wspó³pracuj¹c z Wydzia³em Katechetycznym Konferencji Episkopatu
Polski (por. KPK 774).
Statut 140. WNK w wype³nieniu zadañ korzysta z mianowanych przez
Arcybiskupa wizytatorów diecezjalnych i dekanalnych, proboszczów, cenzorów ksi¹g religijnych, rady katechetycznej, metodyków i innych osób.
Statut 141. Wizytowaæ katechetê na lekcji religii w aspekcie metodycznym mog¹: wizytatorzy szkolni i dyrekcja szko³y (zob. Aneks 9 pkt 13)
oraz wizytatorzy archidiecezjalni i dekanalni, a w aspekcie merytorycznym tak¿e proboszczowie.
Statut 142. WNK we wspó³pracy z Wydzia³em Duszpasterstwa organizuje skrutynium katechetyczno-duszpasterskie dla ksiê¿y po piêcioletniej formacji katechetycznej; jego zasady okrelaj¹ odrêbne przepisy.
Tytu³ 2  Rodzice i opiekunowie

Statut 143. Pierwszymi katechetami s¹ rodzice, którzy uczestnicz¹ w
dziele stwórczym Boga przez przekazywanie ¿ycia oraz ci, którzy zastêpuj¹ rodziców  opiekunowie prawni. Maj¹ oni pierwsze i niezbywalne
prawo do wychowania swoich dzieci, tak¿e do wychowania religijnego
i nikt ich w tym nie mo¿e zast¹piæ. Ten obowi¹zek spoczywa równie¿ na
tych, którzy zastêpuj¹ rodziców oraz na chrzestnych (por. KPK 793, zob.
Aneks 9 pkt 1).
Statut 144. Rodzice i opiekunowie dzieci niepe³noletnich maj¹ obowi¹zek zapisaæ je na lekcje religii. Powinni równie¿ stwarzaæ swoim dzieciom wszelkie warunki do uczestniczenia w katechezie szkolnej i parafialnej (zob. Aneks 9 pkt 2,3).
Statut 145. Sprawuj¹cy pieczê rodzicielsk¹ nad dzieæmi, gdy oddaj¹
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dzieci do chrztu lub na wychowanie w religii niekatolickiej, pope³niaj¹
przestêpstwo przeciwko religii i jednoci Kocio³a, za które kocielny
ustawodawca przewiduje na³o¿enie cenzury b¹d inn¹ sprawiedliw¹ karê
(por. KPK 1366).
Statut 146. Obowi¹zkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastêpuj¹,
jest:
1) troszczyæ siê, by dzieci, które przyjê³y sakrament chrztu wiêtego, po dojciu do u¿ywania rozumu zosta³y odpowiednio
przygotowane do przyjêcia  we w³asnej parafii  sakramentu
Eucharystii, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi, oraz do
godnego przyjêcia sakramentu bierzmowania; zasada ta dotyczy tak¿e rodziców dzieci uczêszczaj¹cych do szkó³ katolickich i spo³ecznych (por. KPK 777, 913, 914);
2) troszczyæ siê o to, by w³adze szkolne zapewni³y odpowiednie
warunki do prowadzenia katechezy, jak równie¿ umo¿liwi³y
dzieciom wype³nianie innych obowi¹zków religijnych (por.
KPK 793; zob. Aneks 9 pkt 3);
3) wspó³pracowaæ z katechetami, by poznawaæ postêpy dzieci w
nauczaniu katechetycznym oraz ich zachowaniu (por. KPK 796,
zob. Aneks 9 pkt 4);
4) zapewniæ dzieciom i m³odzie¿y wychowanie do ¿ycia rodzinnego w oparciu o katolickie zasady moralne (zob. Aneks 9
pkt 6);
5) pog³êbiaæ nieustannie swoj¹ wiedzê religijn¹ i troszczyæ siê o
swoj¹ formacjê duchow¹ (por KPK 774).
Tytu³ 3  Proboszcz

Statut 147. Proboszcz jako odpowiedzialny za katechezê w swojej parafii powinien, w miarê mo¿liwoci, sam katechizowaæ. Nadto:
1) ma obowi¹zek otoczyæ opiek¹ katechetów, ukazywaæ potrzebê i znaczenie ich pracy;
2) powinien czêsto spotykaæ siê z katechetami i znaæ problemy
ka¿dego z nich (zob. Aneks 9 pkt 10,11);
3) powinien tak¿e budziæ nowe powo³ania do pracy katechetycznej;
4) odpowiada za realizacjê programu i w³aciwy wymiar godzin
w szko³ach i placówkach owiatowo-wychowawczych na swoim terenie.
Statut 148. Kap³ani, cz³onkowie instytutów ¿ycia konsekrowanego
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i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego, jak równie¿ wierni wieccy s¹ wspó³pracownikami proboszcza w dziele katechizacji (por. KPK 776).
O zatrudnienie, zwolnienie lub zmianê katechety proboszcz zwraca
siê do WNK.
Statut 149. Do zadañ proboszcza nale¿y tak¿e utrzymywanie sta³ego
kontaktu z w³adzami szkolnymi. Powinien jednoczenie mieæ na uwadze, ¿e za organizacjê nauczania w szkole jest odpowiedzialna dyrekcja
szko³y. Powinien wizytowaæ katechetów oraz informowaæ dyrekcjê szko³y
o zmianach personalnych dotycz¹cych katechetów, jak te¿ o planowanym terminie rekolekcji (zob. Aneks 9 pkt 12).
Statut 150. Proboszcz wraz z katechetami ma obowi¹zek zorganizowaæ w parafii katechezê przygotowuj¹c¹ do Sakramentu Pokuty, Pierwszej Komunii wiêtej oraz do Bierzmowania, a tak¿e oceniæ, czy uczestnicz¹cy w niej s¹ przygotowani zarówno pod wzglêdem duchowym, jak
i intelektualnym do przyjêcia tych sakramentów (por. KPK 914).
Statut 151. Proboszcz ma zadbaæ o to, by przy za³atwianiu spraw
kancelaryjnych domagano siê powiadczenia uczestnictwa w katechizacji szkolnej. S³u¿yæ temu powinna, prowadzona od Chrztu wiêtego, osobista ksiêga ¿ycia religijnego.
Tytu³ 4  Nauczyciel religii  katecheta

Statut 152. Do pe³nienia funkcji nauczyciela religii, zwanego dalej
katechet¹, jest potrzebna misja do nauczania (misja kanoniczna) udzielana przez w³adzê duchown¹ po przed³o¿eniu przez kandydata odpowiednich dokumentów. Katecheta wiecki ubiegaj¹cy siê o misjê do nauczania powinien posiadaæ wymagane wykszta³cenie (zob. Aneks 9 pkt 16)
oraz pozytywn¹ opiniê swojego proboszcza.
Statut 153. O udzielenie i przed³u¿enie katechecie misji do nauczania proboszcz zwraca siê pisemnie do WNK. Warunkiem przed³u¿enia
misji jest wykonywanie obowi¹zków katechetycznych w szkole i w parafii oraz uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych organizowanych
przez WNK (por. KPK 780).
Statut 154. Arcybiskup mo¿e specjalnym dekretem mianowaæ prefektów sporód ksiê¿y katechetów. Wykonuj¹ oni pracê zgodnie z dekretem i regulaminem prefekta katechety oraz prawem partykularnym. (zob.
Aneks 10)
Statut 155. Katecheta powinien nauczaæ zgodnie z Magisterium Kocio³a i realizowaæ program zatwierdzony w Archidiecezji (por. KPK 804).
Statut 156. Arcybiskup mo¿e, dla s³usznych przyczyn, cofn¹æ misjê
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kanoniczn¹ po zasiêgniêciu opinii proboszcza miejsca szko³y (por. KPK
805, zob. Aneks 9 pkt 17)
Statut 157. Katecheta podejmuj¹cy pracê w szkole wchodzi do grona
nauczycielskiego ze wszystkimi prawami i obowi¹zkami (zob. Aneks 9
pkt 22). W trudnych, konfliktowych sytuacjach zaistnia³ych w szkole
zwraca siê on do proboszcza.
Statut 158. Katecheta powinien byæ w sta³ym kontakcie z proboszczem parafii miejsca i w sposób z nim uzgodniony w³¹czyæ siê w ¿ycie
religijne parafii (zob. Aneks 9 pkt 26).
Statut 159. Katecheta nie powinien opuszczaæ lub odwo³ywaæ lekcji,
chyba ¿e posiada zwolnienie lekarskie lub istniej¹ inne wa¿ne powody.
Powinno to jednak nast¹piæ po uprzednim powiadomieniu dyrekcji szko³y
i proboszcza.

Rozdzia³ 2  Formacja katechetyczna
Statut 160. Zadanie powierzone katechecie wymaga od niego praktykowania ¿ycia sakramentalnego i duchowego, modlitwy oraz g³êbokiego zrozumienia chrzecijañskiego orêdzia (por. KPK 780).
Statut 161. Katecheta ma obowi¹zek nieustannie pog³êbiaæ swoj¹
wiedzê katechetyczn¹ i uczestniczyæ w permanentnej formacji katechetycznej organizowanej b¹d wskazanej przez WNK.
Statut 162. Zakony i zgromadzenia zakonne pracuj¹ce na terenie Archidiecezji powinny gorliwie w³¹czyæ siê w dzie³o katechizacji. Wymaga
to ustawicznej troski prze³o¿onych zakonnych o w³aciwe przygotowanie
zakonnic i zakonników oddaj¹cych siê nauczaniu prawdy Bo¿ej.

Rozdzia³ 3  Zadania, zasiêg i organizacja pracy katechetycznej
Statut 163. Katechizacja powinna prowadziæ do poznania Kocio³a,
pokochania jego piêkna i wielkoci oraz nadprzyrodzonych zadañ. Powinna tak¿e u³atwiæ zdobycie rzetelnej wiedzy religijnej wyra¿anej w
praktykach religijnych i wiadectwie ¿ycia chrzecijañskiego.
Statut 164. Katechizacj¹ powinny byæ objête dzieci w wieku przedszkolnym, uczêszczaj¹ce do szkó³ podstawowych, m³odzie¿ gimnazjalna,
ze szkó³ ponadgimnazjalnych, m³odzie¿ akademicka, pracuj¹ca i doroli
(zob. Aneks 9 pkt 5). Katechez¹ nale¿y obj¹æ uczniów szkó³ i zak³adów
dla dzieci specjalnej troski, z uwzglêdnieniem godzin i zakresu dostosowanego do ich mo¿liwoci (zob. Aneks 9 pkt 11).
Statut 165. Katechizacja w Archidiecezji odbywa siê wed³ug progra55

mu zatwierdzonego przez Arcybiskupa. Takie samo zatwierdzenie powinien posiadaæ ka¿dy katechetyczny program autorski oraz program
katechizacji dzieci specjalnej troski. Przy uk³adaniu programów autorskich nale¿y pamiêtaæ o ich zgodnoci z nauczaniem Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski.
Statut 166. W wypadku niemo¿noci zachowania jednolitego programu, choæby ze wzglêdu na ró¿ny stopieñ rozwoju dziecka, katecheta
dostosowuje program do mo¿liwoci rozwoju dziecka i potrzeb jego religijnej formacji (zob. Aneks 9 pkt 10,11).
Statut 167. Przynale¿noæ do zespo³ów parafialnych nie zastêpuje
permanentnej katechezy, a tak¿e przygotowania do uczestnictwa w ¿yciu sakramentalnym. Zespo³y te nie tworz¹ niezale¿nej grupy, ale  jako
wspólnoty osób o g³êbszej formacji  powinny tym bardziej pomagaæ
proboszczowi i katechetom w wychowaniu m³odego pokolenia, g³osz¹c
Ewangeliê zgodnie z nauk¹ Kocio³a.
Statut 168. Nauczanie katechetyczne winno byæ prowadzone systematycznie z zastosowaniem wszelkich dostêpnych i godziwych rodków
dydaktycznych oraz rodków spo³ecznego przekazu (por. KPK 779). Katecheza powinna odbywaæ siê w odpowiednio przystosowanej sali ( zob.
Aneks12 pkt 6).
Statut 169. Miejscem prowadzenia katechezy, wed³ug obowi¹zuj¹cego prawa, jest szko³a (zob. Aneks12 pkt 5). Uznaj¹c prawo rodziców
do religijnego wychowania dzieci, szko³y publiczne podstawowe i gimnazjalne organizuj¹ naukê religii na ¿yczenie rodziców, szko³y ponadgimnazjalne  na ¿yczenie rodziców b¹d samych uczniów po osi¹gniêciu pe³noletnoci (zob. Aneks12 pkt 3).
Statut 170. Rodzice i proboszcz miejsca powinni zatroszczyæ siê o objêcie katechizacj¹ dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ prywatnych i spo³ecznych.
Statut 171. Opieka katechetyczna nad dzieæmi niepe³nosprawnymi,
pozostaj¹cymi w domach rodzinnych, nale¿y przede wszystkim do rodziców i opiekunów dziecka. Trzeba jednak za wiedz¹ i zgod¹ szko³y
organizowaæ indywidualne lekcje religii dla dzieci i m³odzie¿y, która
jest objêta takim nauczaniem przez odpowiedni¹ placówkê owiatow¹.
Uroczystoci takie jak Pierwsza Komunia wiêta dzieci czy Bierzmowanie m³odzie¿y niepe³nosprawnej nale¿y organizowaæ razem z dzieæmi
lub m³odzie¿¹ pe³nosprawnymi.
Statut 172. W szpitalach publicznych i prewentoriach powinna byæ
na mocy prawa zorganizowana katecheza dla dzieci i m³odzie¿y, bowiem
one szczególnie potrzebuj¹ wsparcia duchowego i religijnego (zob. Aneks
9 pkt 7).
Statut 173. Pouczenia religijne dla chorych w stanach terminalnych,
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którzy przebywaj¹ w hospicjach, powinny byæ ukierunkowane na nadziejê chrzecijañsk¹ i uwzglêdniaæ tematykê eschatologiczn¹.
Statut 174. Szko³a jest zobowi¹zana, zgodnie z przepisami pañstwowymi, do zwolnienia dzieci na rekolekcje wielkopostne raz w roku na
3 dni (zob. Aneks 9 pkt 12). Nale¿y zachêcaæ i prosiæ dyrekcjê szko³y
i nauczycieli o pomoc w rekolekcjach, miêdzy innymi ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo dzieci i oddzia³ywanie wychowawcze.
Statut 175. W zak³adzie karnym skazany ma prawo do korzystania
z wolnoci religijnej (por. KKW art. 102 pkt 3), w tym do uczestnictwa w
prowadzonym w zak³adzie karnym nauczaniu religii (por. KKW art. 106
pkt 2).
Statut 176. Nale¿y d¹¿yæ do tego, aby katecheza by³a prowadzona
równie¿ w orodkach terapeutycznych dla osób uzale¿nionych.

Rozdzia³ 4  Szkolnictwo katolickie
Statut 177. ¯adna szko³a, która dzia³a lub ma siedzibê na terenie Archidiecezji, nie mo¿e nosiæ nazwy katolicka bez zgody Arcybiskupa.
Statut 178. Organ za³o¿ycielski wystêpuj¹cy z inicjatyw¹ powo³ania
szko³y katolickiej przy redagowaniu statutu i programu wychowawczego szko³y powinien wzi¹æ pod uwagê wskazania Kodeksu Prawa Kanonicznego, rozporz¹dzenia i wskazania Konferencji Episkopatu Polski oraz
Arcybiskupa (por. KPK 806).
Statut 179. W szkole katolickiej nauczanie i wychowanie powinny
siê opieraæ na zasadach doktryny katolickiej (por. KPK 803). Nauka religii w tych szko³ach jest przedmiotem obowi¹zkowym.
Statut 180. Organ prowadz¹cy szko³ê uznan¹ za katolick¹ dekretem
Arcybiskupa przedstawia mu do akceptacji kandydata na dyrektora szko³y.
Statut 181. Nauczyciele w szkole katolickiej maj¹ odznaczaæ siê zdrow¹ nauk¹ i prawoci¹ ¿ycia (por. KPK 810 § 1 i 803).
Statut 182. Wy¿sze szko³y katolickie i kocielne istniej¹ce w Archidiecezji, podlegaj¹ odrêbnym przepisom.

Rozdzia³ 5  Katecheza doros³ych
Statut 183. Potrzeb¹ obecnych czasów jest, aby powsta³y punkty sta³ego katechumenatu przygotowuj¹ce doros³ych do sakramentu Chrztu
wiêtego. £¹czy siê z tym potrzeba kontynuowania formacji po przyjêciu
przez nich Chrztu. Katechumenat jako systematyczne przygotowanie do
chrztu doros³ych mo¿e liczyæ na pomoc Drogi Neokatechumenalnej.
Statut 184. Koció³ Warszawski widzi potrzebê katechezy doros³ych,
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która powinna mieæ charakter permanentny, a jej celem powinno byæ
pog³êbienie i rozwiniêcie wiedzy religijnej oraz przygotowanie doros³ych do apostolstwa i ewangelizacji (por. KPK 779). Stosownym rodkiem do katechizacji doros³ych jest Radio Józef. Istotna jest katecheza
ma³¿eñstw, która stanowi wa¿n¹ pomoc w pog³êbianiu relacji ma³¿eñskich i rodzinnych (por. KPK 1063)
Statut 185. Katechez¹ winni byæ objêci rodzice dzieci przygotowywanych do Chrztu wiêtego, Pierwszej Komunii wiêtej i Bierzmowania.
Statut 186. Zalecan¹ form¹ katechezy doros³ych jest udzia³ w formacji prowadzonej w ramach ruchów religijnych, grup modlitewnych
i stowarzyszeñ apostolskich dzia³aj¹cych w parafii, za cz³onkowie poszczególnych grup zawodowych realizuj¹ katechezê dla doros³ych tak¿e
w ramach swoich duszpasterstw (zob. Aneks12 pkt 15).
Statut 187. Szczególn¹ form¹ katechezy doros³ych jest duszpasterstwo akademickie, obejmuj¹ce zarówno studentów jak i pracowników
naukowych szkó³ wy¿szych i wy¿szych szkó³ zawodowych dzia³aj¹cych
na terenie Archidiecezji.

CZÊÆ V
PRZEPOWIADANIE S£OWA BO¯EGO
Podstawow¹ funkcj¹ w zbawczym pos³annictwie Chrystusa i Kocio³a
jest przepowiadanie S³owa Bo¿ego, w którym Bóg objawia ludziom siebie samego, tajemnicê swej woli i prawdê o cz³owieku (por. KO 2). Zadaniem przepowiadania jest wiêc ukazywanie ludziom Chrystusa (Kap³an
g³osiciel s³owa..., II, 2). Sobór Watykañski II stwierdza: wród g³ównych
obowi¹zków biskupów szczególne miejsce zajmuje g³oszenie Ewangelii
(KK 25), za: prezbiterzy jako wspó³pracownicy biskupów maj¹ przede
wszystkim obowi¹zek przepowiadania Ewangelii Bo¿ej, [...] aby tworzyli i pomna¿ali Lud Bo¿y (DK 4). Kiedy ludzie s³uchaj¹ s³owa, staj¹ w
obliczu Boga, który przenika ich sumienia i wzywa do decyzji, która
polega nie tylko na intelektualnym przyjêciu pouczenia, ale na nawróceniu serca (Kap³an g³osiciel s³owa..., II, 1). Celem pos³ugi S³owa Bo¿ego
jest pog³êbienie i o¿ywienie wiary, która rodzi siê z tego, co siê s³yszy,
tym za, co siê s³yszy, jest s³owo Chrystusa (Rz 10,17). Rolê tê spe³niaj¹
przede wszystkim homilie i kazania, stanowi¹ce jedn¹ z form przekazu
Objawienia.
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Rozdzia³ 1  Zasady ogólne
Statut 188. ród³em przepowiadania jest Objawienie Bo¿e dokonane w pe³ni w Jezusie Chrystusie, zawarte w Pimie wiêtym i Tradycji,
przekazane przez Urz¹d Nauczycielski Kocio³a.
Statut 189. W kocio³ach i kaplicach uprawnionymi do przepowiadania s¹ biskupi, prezbiterzy i diakoni, za osoby wieckie mog¹ byæ
dopuszczone do przepowiadania tylko w okrelonych sytuacjach i za
zgod¹ kompetentnej w³adzy (por. KPK 763764 i 766).
Statut 190. Pos³uga przepowiadania powinna byæ pe³niona z mo¿liwie
najwiêksz¹ ludzk¹ starannoci¹, dostosowaniem do s³uchaczy i okolicznoci ich ¿ycia. Mo¿na w tym celu wykorzystaæ wszelkie godziwe i dostêpne, tak¿e najnowsze, rodki przekazu.
Statut 191. W przepowiadaniu nale¿y stosowaæ siê do wskazañ Konferencji Episkopatu Polski oraz Arcybiskupa.

Rozdzia³ 2  Nauczanie homiletyczne
Statut 192. Podstawow¹ form¹ przepowiadania S³owa Bo¿ego jest
homilia jako integralna czêæ liturgii Mszy wiêtej. Dlatego jej g³oszenie
zastrze¿one jest biskupowi, prezbiterowi i diakonowi (zob. KPK 767 § 1).
Zaleca siê  dla podkrelenia jednoci sto³u S³owa i Eucharystii  aby
homiliê g³osi³ przewodnicz¹cy liturgii. W homilii w ci¹gu roku liturgicznego wyk³ada siê na podstawie tekstów wiêtych tajemnice wiary i zasady
¿ycia chrzecijañskiego.
Statut 193. Homilie nale¿y g³osiæ podczas wszystkich Mszy wiêtych
w niedziele i wiêta nakazane, odprawianych z udzia³em wiernych. Ponadto zaleca siê g³oszenie ich podczas Mszy wiêtych z udzia³em wiernych tak¿e w dni powszednie, zw³aszcza w okresie Adwentu i Wielkiego
Postu.
Statut 194. Zamiast homilii niekiedy czyta siê list pasterski Konferencji Episkopatu lub Arcybiskupa. Nale¿y to uczyniæ zawsze wtedy,
gdy list pasterski zawiera stosowne zarz¹dzenie ordynariusza miejsca.
Statut 195. Przy sprawowaniu sakramentów wiêtych powinny byæ
g³oszone homilie wyjaniaj¹ce symbolikê s³ów i znaków oraz ukazuj¹ce
znaczenie danego sakramentu.
Statut 196. W zwi¹zku ze sprawowaniem sakramentaliów, przede
wszystkim obrzêdów pogrzebowych, zaleca siê g³oszenie homilii, które
budzi³yby wiarê i nadziejê, nios³y pociechê, porusza³y sumienie i sk³ania³y do refleksji eschatologicznych.
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Statut 197. Zachêca siê do wyg³aszania krótkich kazañ lub odczytywania tematycznych rozwa¿añ podczas nabo¿eñstw majowych, czerwcowych, ró¿añcowych itp. Podczas Gorzkich ¿alów nale¿y g³osiæ kazania pasyjne.

Rozdzia³ 3  Misje i rekolekcje parafialne
Statut 198. Do tradycyjnych form g³oszenia S³owa Bo¿ego nale¿¹
tak¿e rekolekcje oraz misje parafialne (por. KPK 770).
Statut 199. Duszpasterze zobowi¹zani s¹ do zorganizowania w parafii rekolekcji w czasie Wielkiego Postu. W parafiach, w których istnieje
zwyczaj rekolekcji adwentowych, nale¿y go zachowaæ, w pozosta³ych
za zachêca siê do ich organizowania. Rekolekcje trwaj¹ zwyczajowo od
3 do 5 dni.
Statut 200. Godne polecenia s¹ dodatkowe rekolekcje dla ró¿nych
grup, stanów i zawodów, jak równie¿ rekolekcje zamkniête przygotowuj¹ce do zadañ apostolskich. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ rekolekcje dla m³odzie¿y, jednak¿e zawsze z zachowaniem pierwszeñstwa dla
rekolekcji parafialnych. W celu zorganizowania rekolekcji zamkniêtych
mo¿na korzystaæ z domów rekolekcyjnych tak w Archidiecezji jak i w
innych diecezjach.
Statut 201. W wiêkszych parafiach zaleca siê organizowanie oddzielnych rekolekcji dla dzieci i oddzielnych dla m³odzie¿y. Nale¿y przy tym
pamiêtaæ, by w przepowiadaniu S³owa Bo¿ego uwzglêdniæ ró¿nicê wieku miêdzy m³odszymi i starszymi dzieæmi.
Statut 202. Misje parafialne, których czas trwania wynosi najczêciej 8 dni, powinny odbywaæ siê przynajmniej raz na 10 lat. Podobnie
jak g³oszenie rekolekcji, prowadzenie misji nale¿y powierzaæ kap³anom
dowiadczonym i odpowiednio przygotowanym. Misje powinny byæ
wydarzeniem w³¹czaj¹cym ca³e spo³eczeñstwo terenu parafii.

Rozdzia³ 4  Nowa Ewangelizacja
Statut 203. Koció³ Warszawski maj¹c wiadomoæ, ¿e znaczna czêæ
jego cz³onków nie ¿yje zgodnie z zasadami wiary Kocio³a Katolickiego, wzywa swoich wiernych do aktywnego podjêcia dzie³a nowej ewangelizacji i przypomina, ¿e ka¿dy wierny ma obowi¹zek:
1) s³owem i przyk³adem ¿ycia dawaæ wiadectwo o Chrystusie,
przede wszystkim w swojej rodzinie i w rodowiskach przebywania;
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2) rozwijaæ wiedzê religijn¹ i troszczyæ siê o wiêtoæ w³asnego
¿ycia;
3) pog³êbiaæ znajomoæ nowych zjawisk w obecnym wiecie, tzn.
przemian w wiadomoci cz³owieka i kulturowych uwarunkowañ ¿ycia ludzkiego w zmieniaj¹cych siê ustrojach. Nale¿y
zwróciæ baczn¹ uwagê na rodki, jakimi dzisiaj mo¿na siê pos³ugiwaæ w przekazie Ewangelii.

CZÊÆ VI
KULT BO¯Y
Jezus Chrystus, nasz Odkupiciel, prawdziwie i rzeczywicie obecny
moc¹ Ducha wiêtego pod postaciami chleba i wina w Eucharystii, w s³owach Pisma wiêtego czytanych i wyjanianych w Kociele, w sakramentach, w zgromadzeniu zebranych w Jego imiê, w osobie celebransa
przewodnicz¹cego wiêtym obrzêdom, kontynuuje w swoim Kociele,
z Kocio³em i przez Koció³ dzie³o odkupienia i oddaje siê Ojcu. Dlatego ka¿dy obchód liturgiczny jest czynnoci¹ wiêt¹, wyrastaj¹c¹ ponad
inn¹ aktywnoæ w Kociele. Liturgia nie wyczerpuje ca³ej uwiêcaj¹cej
dzia³alnoci Kocio³a. Koció³ niewierz¹cym w Chrystusa g³osi Ewangeliê, wierz¹cych prowadzi do g³êbszej wiary i przygotowuje ich do przyjmowania sakramentów, podejmuje ró¿ne dzie³a pokuty i mi³oci. Liturgia jest jednak szczytem, do którego zmierza dzia³alnoæ Kocio³a, a jednoczenie ród³em, z którego wyp³ywa ca³a jego moc. Liturgia, aby mia³a charakter publicznego kultu Bo¿ego, musi byæ sprawowana w imieniu
Kocio³a, przez osoby prawnie do tego wyznaczone i z zachowaniem
aktów zatwierdzonych przez w³adzê kocieln¹. W przeciwnym wypadku
jest jedynie kultem prywatnym.

Rozdzia³ 1  Zasady ogólne
Statut 204. Zadanie uwiêcania wype³nia Koció³ w szczególny sposób przez wiêt¹ liturgiê, która jest sprawowaniem kap³añskiego urzêdu
Jezusa Chrystusa. W liturgii Koció³ g³osi i celebruje misterium Chrystusa, aby wierni prze¿ywali je i wiadczyli o nim w wiecie. Liturgia
chrzecijañska nie tylko przypomina wydarzenia, przez które dokona³o
siê nasze zbawienie, ale aktualizuje je i uobecnia (por. KPK 834).
Statut 205. Liturgiê celebruje ca³a wspólnota, Cia³o Chrystusa zjednoczone ze swoj¹ G³ow¹. Dlatego te¿ czynnoci liturgiczne nie s¹ czyn61

nociami prywatnymi, lecz kultem Kocio³a. Natomiast poszczególnych
jego cz³onków czynnoci te dotycz¹ w ró¿ny sposób, zale¿nie od stopnia
wiêceñ, urzêdów i czynnego udzia³u. W odprawianiu liturgii ka¿dy spe³niaj¹cy sw¹ funkcjê, czy to duchowny, czy wiecki, powinien czyniæ tylko to i wszystko to, co nale¿y do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych.
Statut 206. Kierowanie liturgi¹ nale¿y do w³adzy kocielnej, któr¹
jest Stolica Apostolska, Konferencja Episkopatu oraz Arcybiskup. Dlatego nikomu innemu, choæby nawet by³ kap³anem, nie wolno na w³asn¹
rêkê niczego dodawaæ, ujmowaæ lub zmieniaæ w liturgii (KL 22). ¯aden
obrzêd sakramentalny nie mo¿e byæ zmieniany przez szafarza czy przez
wspólnotê. Nawet najwy¿szy autorytet w Kociele nie mo¿e dowolnie
zmieniaæ liturgii. Ta postawa wynika z pos³uszeñstwa wiary i z religijnego szacunku dla misterium liturgii. Zachowywanie liturgii ustalonej przez
Koció³ jest wyrazem jednoci zgromadzonej wspólnoty z ca³ym Kocio³em Powszechnym, dlatego surowo zabrania siê wszelkich samowolnych praktyk liturgicznych, nawet jeli uzasadnia siê je rzekomym
rozeznaniem potrzeb wiernych.
Statut 207. W Archidiecezji liturgiê nale¿y sprawowaæ wed³ug norm,
przepisów i wskazañ zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz
w wydanych przez Stolicê Apostolsk¹ i zatwierdzonych dla Polski ksiêgach liturgicznych. Charakter normatywny posiadaj¹ równie¿ uchwa³y
II Polskiego Synodu Plenarnego, dokumenty dotycz¹ce liturgii wydawane przez Konferencjê Episkopatu oraz zarz¹dzenia Arcybiskupa.
Statut 208. Wychowanie liturgiczne ma siê dokonywaæ przez katechizacjê, specjalne konferencje, przez osobisty wysi³ek wiernych i przez
samo sprawowanie liturgii. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwracaæ na m³ode pokolenie ¿yj¹ce w wiecie naznaczonym sekularyzacj¹ i laicyzacj¹. Nale¿y je cierpliwie wprowadzaæ w liturgiê i uczyæ jej prze¿ywania. Tak¿e wród pozosta³ych wiernych trzeba kszta³towaæ wiadomoæ,
¿e ka¿da wspólnota zebrana na sprawowanie liturgii ma objawiaæ Koció³ Powszechny oraz pozostawaæ we wspólnocie z Kocio³em Warszawskim.
Statut 209. Liturgia wymaga, aby j¹ sprawowaæ zgodnie z potrzebami i sytuacj¹ rodowiska. Ka¿da wspólnota liturgiczna, chocia¿ jest czêci¹ Kocio³a powszechnego i diecezjalnego, ma w³aciwe sobie oblicze, uwarunkowane sk³adem spo³ecznym, wiekiem, stopniem wykszta³cenia, poziomem ¿ycia religijnego oraz iloci¹ uczestników, wreszcie
okolicznociami, dla których siê gromadz¹. Z tego w³anie wzglêdu istnieje mo¿liwoæ ró¿norodnego ukszta³towania liturgii w granicach ist62

niej¹cych przepisów liturgicznych. Nale¿y korzystaæ z tych mo¿liwoci,
aby wierni tworzyli ¿yw¹ wspólnotê liturgiczn¹.
Statut 210. Ka¿da wspólnota liturgiczna powinna byæ otwarta, gotowa przyj¹æ do siebie ka¿dego wiernego i umo¿liwiæ mu udzia³ w liturgii.
Obcokrajowcom nale¿y umo¿liwiæ sprawowanie liturgii w ich jêzyku.
Statut 211. Wierni powinni uczestniczyæ w liturgii w sposób czynny
i wiadomy. Wyra¿a siê to poprzez udzia³ ka¿dego z nich w dialogach
liturgicznych, odmawianiu wspólnych modlitw i w aklamacjach, w zachowaniu jednolitej postawy i gestów, we wspólnym piewie. Wierni
powinni podejmowaæ ró¿ne funkcje liturgiczne, które nale¿y spe³niaæ w
sposób ustalony przez Koció³. Celebrans nie powinien zastêpowaæ wiernych, którzy mog¹ nale¿ycie spe³niaæ okrelone pos³ugi. Wierni powinni
te¿ zwracaæ uwagê na ubiór, w jakim przychodz¹ do kocio³a. Powinien
on byæ zawsze przyzwoity i godny miejsca wiêtego.
Statut 212. Wszystkim uczestnikom liturgii nale¿y u³atwiaæ mo¿noæ
osobistej modlitwy i prze¿ywania spotkania z Bogiem, bowiem wspólnota liturgiczna jest zgromadzeniem osób wezwanych przez Boga. Duszpasterze powinni wykorzystaæ wszystkie mo¿liwoci pog³êbiania modlitwy osobistej i powi¹zania jej z modlitw¹ wspólnoty liturgicznej. Nieodzowne dla osobistego udzia³u w liturgii jest zachowanie chwil wiêtego milczenia wype³nianych modlitw¹.
Statut 213. Kszta³towanie wiernych do czynnego i pe³nego udzia³u
w liturgii wymaga od duszpasterzy, aby sami byli przenikniêci duchem
liturgii i pog³êbiali nieustannie osobist¹ formacjê liturgiczn¹. O pog³êbianie osobistej formacji liturgicznej powinni staraæ siê tak¿e najbli¿si
wspó³pracownicy duszpasterzy: katecheci, organici, zakrystianie, lektorzy, ministranci i zespo³y piewacze.
Statut 214. Wa¿ne zadanie do wype³nienia ma Archidiecezjalna Komisja Liturgiczna, która troszczy siê o pog³êbienie liturgicznej formacji
duszpasterzy, wprowadzanie wiernych w rozumienie liturgii, wydawanie potrzebnych pouczeñ, przypominanie o koniecznoci przestrzegania
przepisów liturgicznych, publikowanie materia³ów i pomocy liturgicznych.

Rozdzia³ 2  S³u¿ba liturgiczna
Statut 215. W sprawowaniu liturgii pomaga udzia³ s³u¿by liturgicznej. Ministranci, lektorzy, komentatorzy i cz³onkowie chóru spe³niaj¹ w
istocie funkcjê liturgiczn¹, któr¹ powinni wykonywaæ z pobo¿noci¹ i dok³adnoci¹. Nale¿y troszczyæ siê o liturgiczn¹ formacjê tych osób oraz
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przygotowywaæ je do odpowiedniego wykonywania przypadaj¹cych ka¿demu czynnoci. Nale¿y d¹¿yæ do stworzenia parafialnego zespo³u liturgicznego, który bêdzie wspiera³ duszpasterzy w przygotowaniu liturgii.
Statut 216. Za w³aciwy przebieg czynnoci liturgicznych odpowiada celebrans. Dlatego te¿ wszyscy spe³niaj¹cy zadania we wspólnocie
liturgicznej maj¹ obowi¹zek omówienia z nim swoich zadañ, po uprzednim zaznajomieniu siê z obrzêdami i tekstami liturgicznymi.
Statut 217. W ka¿dym kociele parafialnym, a tak¿e  w miarê mo¿liwoci  w kocio³ach rektorskich, powinien istnieæ zespó³ ministrantów. Duszpasterz, w wiêkszych parafiach specjalnie do tego przeznaczony, powinien troszczyæ siê o ministrantów, którzy na swoich zebraniach
maj¹ byæ formowani liturgiczne i moralnie, jak równie¿ wprowadzani w
¿ycie Kocio³a. Pracê z ministrantami w Archidiecezji normuj¹ szczegó³owe instrukcje wydane przez Wydzia³ Duszpasterstwa Kurii.
Statut 218. Ministranci winni pos³ugiwaæ przy o³tarzu ubrani w odpowiedni strój liturgiczny. Nale¿y zatroszczyæ siê o taki jednolity strój
(kom¿a, alba, pelerynka, sutanna), jak równie¿ zawsze dbaæ o jego estetyczny wygl¹d i czystoæ.
Statut 219. Ministranci powinni pe³niæ pos³ugê na wszystkich Mszach
wiêtych, niedzielnych czy wi¹tecznych, wed³ug ustalonego uprzednio
porz¹dku. Nale¿y ich tak¿e zachêcaæ do s³u¿by przy o³tarzu na Mszach
wiêtych odprawianych w dni powszednie. Jest rzecz¹ wskazan¹, aby
tak¿e doroli ministranci pos³ugiwali przy o³tarzu.
Statut 220. Ministrantów nale¿y wychowywaæ do bezinteresownoci
w S³u¿bie Bo¿ej. Proboszczowie powinni jednak przeznaczaæ pewne
kwoty na wydatki zwi¹zane z duszpasterstwem ministrantów.
Statut 221. Nale¿y rozwijaæ s³u¿bê liturgiczn¹ dziewcz¹t  procesyjn¹ i piewacz¹, a tak¿e lektorsk¹. Zgodnie z tradycj¹ i powszechn¹ praktyk¹ kobiety i dziewczêta w Archidiecezji nie mog¹ pe³niæ pos³ugi ministranckiej.
Statut 222. Odnowiona liturgia przewiduje czytanie Pisma wiêtego
przez wieckich. W ka¿dej parafii powinna istnieæ grupa m³odzie¿y mêskiej i doros³ych mê¿czyzn  przygotowanych nale¿ycie na kursie lektorskim prowadzonym w Archidiecezji  do spe³niania tej funkcji we Mszy
wiêtej. Jeli nie ma lektorów, S³owo Bo¿e mog¹ czytaæ odpowiednio
przygotowani mê¿czyni lub kobiety, w stroju odpowiadaj¹cym godnoci funkcji.
Statut 223. Duszpasterz powinien otaczaæ ci¹g³¹ opiek¹ zespó³ lektorów, organizowaæ spotkania jego cz³onków, troszczyæ siê o ich formacjê, przede wszystkim o udzia³ w dorocznych rekolekcjach.
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Statut 224 § 1. Gdy istnieje rzeczywista potrzeba duszpasterska, Arcybiskup, na wniosek proboszcza parafii, ustanawia nadzwyczajnych szafarzy
Komunii wiêtej, których zadaniem jest, w wypadkach cile okrelonych
prawem, pomoc w rozdzielaniu Postaci Eucharystycznych w kociele i zanoszenie Komunii wiêtej chorym. Szczegó³owe zasady ustanawiania, formacji i pos³ugi szafarzy nadzwyczajnych okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 2. Zgodnie z nauk¹ Soboru Watykañskiego II, przypomnian¹ przez
II Synod Plenarny, Arcybiskup, gdy uzna to za stosowne, ustanowi w
Archidiecezji sta³ych diakonów i oddzielnym rozporz¹dzeniem okreli
ich zadania.
Statut 225. Wspó³pracownikiem proboszcza w dziedzinie liturgii,
a zw³aszcza muzyki kocielnej jest  z racji swych kwalifikacji zawodowych  organista. Na nim spoczywa bezporednia odpowiedzialnoæ za
stronê muzyczn¹ ¿ycia religijnego parafii.
Statut 226. Proboszczowi i wiernym powinno zale¿eæ na tym, aby
parafia posiada³a dobrze przygotowanego organistê. Szczegó³owe kwestie zwi¹zane z prac¹ organisty okrela Regulamin dla organistów Archidiecezji.
Statut 227. W kocio³ach Archidiecezji mo¿na wykonywaæ w liturgii
zarówno nowe jak i tradycyjne pieni zatwierdzone przez Arcybiskupa.
Zabrania siê wykonywania w ramach liturgii piosenek religijnych.
Statut 228. piew gregoriañski zajmuje nadal w liturgii rzymskiej
pierwsze miejsce wród wszystkich rodzajów piewu. Zachêca siê duszpasterzy i organistów, aby na ró¿ne sposoby podtrzymywali ten piew
i w miarê mo¿liwoci uczyli go wiernych.
Statut 229. Duszpasterze s¹ zobowi¹zani otaczaæ opiek¹ istniej¹ce
chóry kocielne, a gdzie ich brak, staraæ siê o ich za³o¿enie. piew chóru
nale¿y jednak tak wkomponowaæ w liturgiê, aby zosta³o tak¿e miejsce
na piew wiernych.

Rozdzia³ 3  Koció³ i jego wyposa¿enie
Statut 230. wi¹tynia katolicka jest miejscem wiêtym, w którym
cz³owiek spotyka siê z Bogiem poprzez sprawowanie i przyjmowanie
sakramentów wiêtych, modlitwê i sakramentalia. Koció³ powinien byæ
otaczany szacunkiem i trosk¹ wszystkich wiernych.
Statut 231. wi¹tynia, jako widzialna budowla, jest szczególnym znakiem Kocio³a pielgrzymuj¹cego na ziemi i obrazem Kocio³a chwalebnego; jako taka jest wy³¹czona z wszelkiego u¿ytku wieckiego, chyba
¿e Arcybiskup, dla wa¿nej przyczyny, postanowi inaczej.
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Statut 232. Prezbiterium wraz z o³tarzem i sto³em S³owa Bo¿ego
oraz miejscem przewodniczenia dla celebransa powinno byæ wyeksponowane w taki sposób, aby ca³a wspólnota wiernych widzia³a sprawowanie Najwiêtszej Ofiary. Nale¿y dbaæ o to, aby nie znajdowa³y siê w nim
zbêdne sprzêty.
Statut 233. W czêci wi¹tyni przeznaczonej dla wiernych, zwanej
naw¹, nale¿y przede wszystkim zwróciæ uwagê na:
1) komunikacjê w kociele (miejsca siedz¹ce, droga procesyjna,
³atwoæ przystêpowania do Komunii wiêtej);
2) owietlenie, nag³onienie i ogrzewanie.
Statut 234. W Archidiecezji istnieje piêkny zwyczaj nawiedzania kocio³ów w godzinach wolnych od nabo¿eñstw celem adoracji Najwiêtszego Sakramentu i osobistej modlitwy. Dlatego, w miarê mo¿liwoci,
kocio³y powinny byæ otwarte i dostêpne dla wiernych w ci¹gu dnia.
Statut 235. Zwiedzanie kocio³ów jest mo¿liwe jedynie poza godzinami nabo¿eñstw. Nale¿y czuwaæ nad tym, aby osoby wchodz¹ce na teren miejsc wiêtych zachowywa³y siê godnie i by³y stosownie ubrane.
Statut 236. Na udostêpnienie kocio³a dla nagrañ filmowych oraz
zorganizowanie koncertu (dopuszcza siê jedynie koncerty muzyki sakralnej i religijnej) wymagana jest zgoda Kurii, natomiast wystêpy chórów i zespo³ów kocielnych mog¹ odbywaæ siê za zgod¹ proboszcza lub
rektora kocio³a.
Statut 237. Fotografowanie i filmowanie czynnoci liturgicznych nie
mo¿e zak³ócaæ przebiegu liturgii i wymaga zawsze uprzedniej zgody rektora kocio³a. Zawodowi fotografowie i operatorzy sprzêtu audiowizualnego powinni ukoñczyæ specjalny kurs organizowany przez Kuriê.
Statut 238. Na terenie miejsc wiêtych (kocio³y, kaplice, cmentarze) zabrania siê publikowania og³oszeñ wieckich, zw³aszcza o charakterze politycznym oraz umieszczania sztandarów i emblematów partii
politycznych.
Statut 239. Rektor kocio³a lub proboszcz zobowi¹zany jest do troski o:
1) stan i bezpieczne przechowywanie naczyñ, szat i ksi¹g liturgicznych;
2) czystoæ i estetykê zarówno wnêtrza, jak i otoczenia kocio³a;
3) zabezpieczenie wi¹tyni przed aktami kradzie¿y i po¿arem.
Statut 240. W odniesieniu do zabytków, rektor kocio³a lub proboszcz
ma obowi¹zek:
1) troski o ich nale¿yty stan;
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2) uzgadniania remontów i konserwacji z archidiecezjalnym i pañstwowym konserwatorem zabytków;
3) posiadania ewidencji i dokumentacji zabytkowych sprzêtów
(naczynia liturgiczne powinny posiadaæ wygrawerowane napisy okrelaj¹ce ich w³aciciela).

Rozdzia³ 5  Sakramenty wiête
Statut 241. Sakramenty jako czynnoci Chrystusa i Kocio³a s¹ znakami i rodkami, przez które wyra¿a siê i wzmacnia wiara, oddawany
jest kult Bogu i dokonuje siê uwiêcenie cz³owieka (por. KPK 840). Szafarze sakramentów, dzia³aj¹cy w imieniu Chrystusa i Jego moc¹, musz¹
byæ do pos³ugi sakramentalnej dobrze przygotowani i wykonywaæ j¹ jako
s³udzy Kocio³a, w sposób okrelony w przepisach prawa i w ksiêgach
liturgicznych.
Tytu³ 1  Chrzest

Statut 242. W³aciwym miejscem przygotowania do Chrztu dziecka
i jego sprawowania jest w³asna parafia.
Statut 243. Chrzest dzieci odbywa siê w kociele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców. Na Chrzest w innym kociele parafialnym,
jeli istnieje s³uszna przyczyna, nale¿y uzyskaæ zgodê proboszcza parafii
zamieszkania.
Statut 244. W rektorskich i zakonnych kocio³ach nieparafialnych
oraz w kaplicach mo¿na udzielaæ chrztu jedynie dzieciom z ma³¿eñstw
sakramentalnych, stosuj¹c przy tym odpowiednio zasadê wyra¿on¹ w
statucie 322 § 1.
Statut 245. Przed Chrztem dziecka rodzice i chrzestni powinni uczestniczyæ w katechezie przygotowawczej, wprowadzaj¹cej w tajemnicê sakramentu i jego liturgiê.
Statut 246. Dzieci ze zwi¹zków niesakramentalnych chrzci siê w parafii miejsca zamieszkania matki. Przed Chrztem nale¿y przeprowadziæ
rozmowê z rodzicami oraz kandydatami na chrzestnych, celem stwierdzenia, czy dziecko bêdzie wychowane w wierze katolickiej. Gdy istnieje uzasadniona nadzieja takiego wychowania, proboszcz wyra¿a zgodê
na Chrzest, przyjmuj¹c od rodziców i chrzestnych rêkojmie na pimie
sporz¹dzone wed³ug ustalonego formularza. W wypadku rodziców lekcewa¿¹cych w³asny udzia³ w sakramentach wiêtych, Chrzest ich dziecka nale¿y od³o¿yæ. (zob. Aneks 11.)
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Statut 247. Dzieci, które dosz³y do u¿ywania rozumu (7 lat), przygotowuje siê do Chrztu w ramach katechizacji i rocznego, parafialnego lub
ponadparafialnego katechumenatu. Nale¿y zadbaæ, ¿eby dziecko nieochrzczone, przygotowuj¹ce siê z innymi dzieæmi do Pierwszej Komunii wiêtej, przyjê³o Chrzest w terminie umo¿liwiaj¹cym przyst¹pienie do Sakramentu Pokuty przed pe³nym udzia³em w Eucharystii.
Statut 248. Liturgiê Chrztu dzieci przed Pierwsz¹ Komuni¹ wiêt¹
sprawuje siê wed³ug wskazañ Rytua³u Chrztu Doros³ych. Dzieci starsze
i m³odzie¿ przyjmuj¹ Chrzest podczas Mszy wiêtej, w czasie której przystêpuj¹ do Pierwszej Komunii wiêtej. Wskazane jest, by Bierzmowanie
przyjê³y póniej, ze swoimi rówienikami.
Statut 249. Na Chrzest osób, które osi¹gnê³y u¿ywanie rozumu i nie
ukoñczy³y czternastu lat, nale¿y uzyskaæ pisemn¹ zgodê rodziców lub
prawnych opiekunów. Przy wyranym sprzeciwie jednego z rodziców
b¹d opiekunów nale¿y zwróciæ siê do ordynariusza miejsca.
Statut 250. Przygotowanie i Chrzest doros³ych wymaga zgody ordynariusza miejsca i odbywa siê z zasady w parafii zamieszkania lub archidiecezjalnym orodku katechumenatu. Jedynie w szczególnych i uzasadnionych przypadkach mo¿liwe jest odst¹pienie od tej zasady.
Statut 251. Do pe³nienia funkcji chrzestnego wymagane jest ukoñczenie 16 lat, przyjêcie Sakramentu Bierzmowania i ¿ycie zgodne z wiar¹ Kocio³a.
Statut 252. Sprawdzenie, czy kandydat na chrzestnego spe³nia przepisane prawem warunki, nale¿y do jego proboszcza. On te¿ wydaje stosowne zawiadczenie kandydatowi, gdy Chrzest odbywa siê poza w³asn¹ parafi¹.
Statut 253. Z okazji chrztu swego dziecka rodzice katoliccy oraz
chrzestni powinni przyst¹piæ do Sakramentu Pokuty i przyj¹æ Komuniê
wiêt¹.
Statut 254. W razie w¹tpliwoci co do faktu udzielenia lub wa¿noci
Chrztu, sprawê nale¿y przedstawiæ Kurii.
Statut 255. Chrzest zapisuje siê w ksiêdze ochrzczonych zgodnie
z kan. 877 KPK, opieraj¹c siê na cywilnym akcie urodzenia.
Statut 256. Jeli Chrzest nie zosta³ zapisany do koñca roku kalendarzowego, w którym zosta³ udzielony, zezwolenia na spóniony wpis do
ksiêgi ochrzczonych udziela Kuria na podstawie owiadczenia szafarza
lub wiarygodnego wiadka albo zaprzysiê¿onego zeznania ochrzczonego, zgodnie z kan. 876 KPK.
Statut 257. Na dokonanie zmian w akcie chrztu nale¿y zawsze uzyskaæ zezwolenie ordynariusza miejsca.
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Tytu³ 2  Bierzmowanie

Statut 258. Sakrament Bierzmowania ochrzczeni przyjmuj¹ z zasady
w swojej wspólnocie parafialnej, a wiêc w rodowisku, w którym na co
dzieñ maj¹ sk³adaæ wiadectwo wiary i budowaæ Koció³ jako uczniowie i wiadkowie Chrystusa.
Statut 259. Dopuszczony do Bierzmowania mo¿e byæ ten, kto uczestniczy w sakramentalnym ¿yciu Kocio³a i w parafialnym przygotowaniu
do tego sakramentu, a w wypadku m³odzie¿y, tak¿e w katechizacji szkolnej.
Statut 260. Przygotowanie m³odzie¿y do Sakramentu Bierzmowania
odbywa siê w parafii zamieszkania. W czasie przygotowania kandydaci
powinni czêciej przystêpowaæ do Sakramentu Pokuty i Komunii wiêtej. Wiek kandydatów, szczegó³owy program przygotowania m³odzie¿y
i czas jego trwania okrelaj¹ odrêbne przepisy.
Statut 261. Starsz¹ m³odzie¿ szkoln¹, która nie przyst¹pi³a do Bierzmowania we w³aciwym czasie, nale¿y w³¹czyæ do zwyk³ego przygotowania parafialnego.
Statut 262. Osoby w wieku pozaszkolnym mog¹ siê przygotowaæ do
Bierzmowania w parafii, w trybie przepisanym dla m³odzie¿y, albo w
specjalnych orodkach diecezjalnych zatwierdzonych przez Arcybiskupa. Do takiego orodka kieruje kandydata proboszcz parafii zamieszkania. Przebieg i program przygotowania w orodkach diecezjalnych, jak
równie¿ termin i miejsce Bierzmowania, okrelaj¹ odrêbne przepisy.
Statut 263. O wyznaczenie terminu Bierzmowania proboszcz zwraca
siê do Wydzia³u Spraw Sakramentalnych Kurii.
Statut 264. Przyjmuj¹cy sakrament mo¿e, sporód wiêtych i b³ogos³awionych Kocio³a, wybraæ patrona Bierzmowania, który jest dla niego wzorem ¿ycia chrzecijañskiego.
Statut 265. wiadkowie Bierzmowania, którymi nie mog¹ byæ rodzice kandydata, przedstawiaj¹ powiadczenie zdolnoci (zgodnie z kan.
874 KPK) wydane przez proboszcza miejsca zamieszkania. Powinni te¿
przyst¹piæ do Sakramentu Pokuty i do Komunii wiêtej.
Statut 266. Liturgiê Bierzmowania nale¿y sprawowaæ zgodnie z przepisami ksiêgi liturgicznej, z czynnym udzia³em wspólnoty parafialnej,
uroczycie, bez ha³aliwych instrumentów i piewów. Nale¿y zadbaæ
o godny i skromny strój przystêpuj¹cych do sakramentu.
Statut 267. Przyjêcie Bierzmowania nale¿y odnotowaæ w ksiêgach
parafialnych bierzmowanych i ochrzczonych. Parafia miejsca bierzmowania ma obowi¹zek powiadomiæ o przyjêciu sakramentu parafiê chrztu
bierzmowanego.
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Tytu³ 3  Najwiêtsza Eucharystia

Statut 268. Najwiêtsza Eucharystia, w której sam Chrystus jest obecny, ofiaruje siê i staje siê pokarmem, stanowi szczyt i ród³o ca³ego kultu, buduje i wyra¿a jednoæ Ludu Bo¿ego, stoi w centrum ca³ego ¿ycia
chrzecijañskiego. Urzeczywistnia Koció³ lokalny i przedstawia Koció³
powszechny w okrelonym czasie i miejscu. Duszpasterze winni ukazywaæ wiernym znaczenie Eucharystii w ¿yciu Kocio³a, zachêcaæ ich do
regularnego i czynnego w niej udzia³u poprzez sk³adanie swojego ¿ycia
w ofierze w jednoci z Ofiar¹ Zbawiciela oraz do adoracji Chrystusa
obecnego w Najwiêtszym Sakramencie, a tak¿e do uwiêcania wiata.
Statut 269. Eucharystiê nale¿y sprawowaæ w miejscu wiêtym. Z wa¿nych powodów duszpasterskich okrelonych przez ordynariusza miejsca
dozwolone jest odprawianie Mszy wiêtej poza kocio³em, kaplic¹ lub
cmentarzem, ale powinno to byæ miejsce odpowiednie. Przepis ten dotyczy tak¿e sprawowania Mszy wiêtej dla grup specjalnych.
Statut 270. Msza wiêta, zarówno w niedziele i wiêta, jak i w dni
powszednie, powinna byæ odprawiana w sta³ych godzinach, dogodnych
dla wiernych. W niedziele i wiêta nakazane Msze wiête nale¿y  w
miarê mo¿noci  odprawiaæ w odstêpach przynajmniej pó³torej godziny. W odprawianiu Mszy wiêtych nale¿y przestrzegaæ punktualnoci.
Statut 271. O ile wymaga tego rzeczywista koniecznoæ duszpasterska, Arcybiskup niniejszym zezwala na binacjê lub trynacjê Mszy wiêtej w niedziele i wiêta nakazane,.
Statut 272. Kap³anom zaanga¿owanym w duszpasterstwo parafialne
Arcybiskup niniejszym zezwala na binacjê Mszy wiêtej w dni powszednie w przypadkach s³usznej przyczyny, np. pogrzebu, lubu, choroby
drugiego kap³ana lub gdy koncelebruje z biskupem, dla ukazania znaku
jednoci.
Statut 273. W Archidiecezji nale¿y zachowaæ praktykê przyjmowania dobrowolnych ofiar z okazji celebrowania Mszy wiêtej. Kap³an celebruj¹cy wiêcej ni¿ raz w ci¹gu dnia mo¿e zatrzymaæ dla siebie tylko
jedn¹ ofiarê. Pozosta³e za, po odliczeniu kosztów zewnêtrznych, powinien przekazaæ do Kurii, na cele okrelone przez Arcybiskupa.
Statut 274. W kocio³ach oraz w kaplicach nale¿y starannie prowadziæ ksiêgê intencji mszalnych.
Statut 275. Celebrans, jako przewodnicz¹cy zgromadzenia liturgicznego, winien w sposób godny, pobo¿ny i bez popiechu odprawiaæ Mszê
wiêt¹. Winien posi¹æ wszystkie potrzebne do tego umiejêtnoci i ci¹gle je doskonaliæ. Dotyczy to zw³aszcza poprawnej recytacji i piewu
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tekstów liturgicznych. Obecny Msza³ przewiduje mo¿noæ wyboru tekstów przez celebransa. Nale¿y korzystaæ z tych mo¿liwoci kieruj¹c siê
zawsze kryterium wiêkszego dobra duchowego wiernych.
Statut 276. Sprawowanie Eucharystii w niedziele i wiêta nakazane
powinno mieæ charakter uroczysty, odnosi siê to zw³aszcza do g³ównej
Mszy parafialnej, zwanej Sum¹.
Statut 277. Udzia³ we Mszy wiêtej w niedziele i wiêta nakazane
jest obowi¹zkiem katolika. Wierni mog¹ uczestniczyæ we Mszy wiêtej
w sam dzieñ wi¹teczny b¹d te¿ wieczorem dnia poprzedzaj¹cego. Jeli
zachodzi rzeczywista potrzeba, duszpasterze mog¹  za zgod¹ Arcybiskupa  tak¹ wieczorn¹ Mszê wiêt¹ wprowadziæ i poinformowaæ o tym
wiernych. Powinna ona byæ odprawiana po godzinie 16:00 wed³ug formularza niedzieli lub wiêta.
Statut 278. Kap³ani niech zachêcaj¹ wiernych do udzia³u we Mszy
wiêtej tak¿e w zwyk³e dni, zw³aszcza w okresie Adwentu (Msza roratnia) i Wielkiego Postu. W miarê mo¿noci niech tak¿e w dni powszednie
gromadz¹ na Mszy dzieci i m³odzie¿.
Statut 279. Kap³ani mog¹ koncelebrowaæ Eucharystiê, o ile po¿ytek
wiernych nie wymaga odprawiania indywidualnego. Kap³an ma prawo
do indywidualnego odprawiania Mszy wiêtej, ale nie w czasie, w którym w tym samym kociele jest koncelebra. Nale¿y zachowaæ przy tym
przepis kan. 951§ 2 KPK.
Statut 280. Wszystkich koncelebransów obowi¹zuje na³o¿enie odpowiednich szat liturgicznych, przynajmniej alby i stu³y. Przy wspólnym
odmawianiu Modlitwy Eucharystycznej, podczas Mszy koncelebrowanej,
przewodnicz¹cy odmawia j¹ g³ono, koncelebransi za pó³g³osem.
Statut 281. Proboszczowie i rektorzy kocio³ów obowi¹zani s¹ troszczyæ siê, a¿eby chleb i wino u¿ywane do Mszy wiêtej odpowiada³y wymaganiom stawianym przez prawo liturgiczne.
Statut 282. Modlitwa powszechna wyra¿a potrzeby Kocio³a, wiata, miejscowej wspólnoty i poszczególnych wiernych. Jej przyk³ady zawarte s¹ w zatwierdzonych pomocach duszpasterskich. Nale¿y troszczyæ
siê o dostosowywanie modlitwy powszechnej do sytuacji i potrzeb wspólnoty zgromadzonej na Eucharystii. Wezwañ modlitewnych z zasady nie
powinno byæ wiêcej ni¿ szeæ.
Statut 283. Zaleca siê, zw³aszcza w Mszach uroczystych, procesjê
z darami, w czasie której wierni przynosz¹ chleb i wino potrzebne do
Eucharystycznej Ofiary.
Statut 284. Ofiary sk³adane na tacê w czasie liturgii s¹ zewnêtrznym
wyrazem duchowych ofiar, jakie wierni do³¹czaj¹ do Ofiary Chrystusa,
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jak równie¿ swoist¹ dziesiêcin¹ pracy r¹k w³asnych dla Boga i wyrazem
troski o potrzeby wspólnoty parafialnej. Nale¿y wiernym wyjaniaæ znaczenie ofiar sk³adanych w czasie przygotowania darów ofiarnych oraz
informowaæ ich o przeznaczeniu ofiar na potrzeby parafii, utrzymanie
wi¹tyni, dzie³a apostolskie i wspieranie potrzebuj¹cych.
Statut 285. Wskazane jest, przy zachowaniu odpowiednich przepisów, korzystanie ze wszystkich Modlitw Eucharystycznych. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w tych modlitwach jest bardzo powa¿nym
nadu¿yciem.
Statut 286. Do pe³nego uczestnictwa w Najwiêtszej Ofierze nale¿y
godne przyjêcie Komunii wiêtej. Duszpasterze niech zachêcaj¹ wiernych
do czêstego, a nawet codziennego przystêpowania do Sto³u Pañskiego.
Przygotowanie i pierwsze przyjêcie Eucharystii powinno nast¹piæ we w³asnej parafii.
Statut 287. Wierni mog¹ po raz drugi tego samego dnia przyst¹piæ
do Komunii wiêtej, o ile za drugim razem uczestnicz¹ w ca³ej Mszy
wiêtej.
Statut 288. Komunii wiêtej pod postaci¹ chleba nale¿y udzielaæ zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w Kociele w Polsce. Synod Plenarny
potwierdza i wyra¿a szacunek dla zwyczaju przyjmowania Komunii wiêtej
do ust w postawie klêcz¹cej, jak i stoj¹cej, nie wykluczaj¹c jednak innych form przyjmowania Komunii wiêtej z zachowaniem najwy¿szej czci
dla Eucharystii.
Statut 289. Duszpasterze mog¹, korzystaj¹c z wszystkich prawnych
mo¿liwoci, udzielaæ Komunii wiêtej pod dwiema postaciami (por.
OWMR nr 283). Nale¿y jednak do³o¿yæ starañ, aby wierni rozumieli, ¿e
wed³ug wiary katolickiej przyjmuje siê ca³ego Chrystusa i prawdziwy Sakrament tak¿e pod jedn¹ tylko postaci¹.
Statut 290. Wierni powinni przyjmowaæ Komuniê wiêt¹ podczas
Mszy wiêtej. Gdy nie mog¹ uczestniczyæ we Mszy, a pragn¹ przyj¹æ
Komuniê, nale¿y im  w miarê mo¿noci  udzieliæ jej poza Msz¹ wiêt¹, stosuj¹c przepisany obrzêd liturgiczny.
Statut 291. Nale¿y przypominaæ wiernym o obowi¹zku przyst¹pienia do Komunii wiêtej w okresie wielkanocnym. Czas na przyst¹pienie
do niej trwa od rody Popielcowej do uroczystoci Zes³ania Ducha wiêtego w³¹cznie.
Statut 292. Zachêca siê do odprawiania w wiêkszych orodkach duszpasterskich, zw³aszcza w archikatedrze, Mszy wiêtej tak¿e w jêzyku ³aciñskim.
Statut 293. Odprawianie Mszy wiêtej w grupach specjalnych nor72

muje Instrukcja Kongregacji Kultu Bo¿ego z dnia 15 maja 1969 roku.
(zob. Dodatek, poz. nr ... )
Statut 294. Kult Eucharystii najpe³niej wyra¿a siê w Ofierze Mszy
wiêtej i w przyjêciu Komunii wiêtej. Koció³ jednak zawsze wzywa
wiernych do praktykowania równie¿ innych form kultu zwi¹zanych z Najwiêtszym Sakramentem.
Statut 295. Najwiêtszy Sakrament winien byæ przechowywany w
centralnym miejscu kocio³a lub w kaplicy, w tabernakulum, przed którym winna paliæ siê wieczna lampka. Miejsce przechowywania nale¿y
urz¹dziæ tak, aby umo¿liwia³o modlitwê przed Najwiêtszym Sakramentem. (por. KPK 938)
Statut 296. Na przechowywanie Najwiêtszego Sakramentu poza
kocio³em wymagane jest pozwolenie ordynariusza miejsca.
Statut 297. Dozwolone jest wystawienie Najwiêtszego Sakramentu
w kocio³ach i kaplicach, zarówno w puszce, jak i w monstrancji, gdy
zachodzi taka potrzeba.
Statut 298. W parafiach nale¿y zachowaæ i podtrzymywaæ praktykê
adoracji Najwiêtszego Sakramentu w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. W kocio³ach powinny byæ organizowane coroczne uroczyste adoracje Najwiêtszego Sakramentu wed³ug terminu ustalonego w Archidiecezji (dawne
Czterdziestogodzinne Nabo¿eñstwo).
Statut 299. Procesje eucharystyczne s¹ jednym z wyrazów kultu Najwiêtszego Sakramentu. Procesji w uroczystoæ Bo¿ego Cia³a nale¿y
nadaæ jak najbardziej podnios³y charakter i odprawiaæ j¹ zgodnie z ustalonym w Polsce porz¹dkiem. Nale¿y równie¿ zachowaæ procesje odprawiane przez osiem dni po uroczystoci Bo¿ego Cia³a. Trzeba te¿ zachowaæ i o¿ywiaæ inne tradycyjne procesje eucharystyczne, dbaj¹c o czynny
w nich udzia³ wiernych.
Tytu³ 4  Sakrament Pokuty

Statut 300. Przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty nale¿y przestrzegaæ przepisów kan. 954  991 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz znajduj¹cych siê w ksiêdze liturgicznej Obrzêdy Sakramentu Pokuty dostosowane do zwyczajów polskich. Kap³ana sprawuj¹cego Sakrament Pokuty obowi¹zuje strój liturgiczny  kom¿a lub alba  i stu³a koloru fioletowego.
Statut 301 § 1. Zwyk³ym sposobem sprawowania Sakramentu Pokuty w Archidiecezji jest spowied indywidualna, odbywana w konfesjonale. W szczególnych sytuacjach, takich jak: spowied chorych, wiê73

niów i spowied podczas pieszych pielgrzymek, dopuszcza siê wyznanie
grzechów poza konfesjona³em. Proboszczowie zobowi¹zani s¹ do wyznaczenia sta³ego miejsca w wi¹tyni dla spowiedzi osób niedos³ysz¹cych, chorych i niepe³nosprawnych.
§ 2. Poza wypadkami wymienionymi w kan. 961 § 1 pkt.1. nie ma
podstaw do udzielania rozgrzeszenia wielu penitentom równoczenie.
Statut 302. Cudzoziemców, którzy pragn¹ odbyæ spowied, nale¿y
skierowaæ do wskazanych przez Kuriê kocio³ów, gdzie przyjmuje siê
spowied w jêzykach obcych. Gdy dla penitenta nie jest to mo¿liwe,
mo¿na mu udzieliæ rozgrzeszenia po wyznaniu grzechów w jego jêzyku.
Statut 303. Ze wzglêdu na coraz czêstsze wyjazdy wiernych za granicê, nale¿y co pewien czas pouczaæ ogó³ wiernych o koniecznoci odbycia jak najszybciej spowiedzi indywidualnej, po ewentualnym skorzystaniu z absolucji generalnej.
Statut 304. Uprawnienie do spowiadania na okres jednego roku kalendarzowego na terenie Archidiecezji maj¹ wszyscy inkardynowani
kap³ani, chyba ¿e na przeszkodzie stanie suspensa. Neoprezbiterzy otrzymuj¹ to uprawnienie zazwyczaj w dniu wiêceñ kap³añskich i jest ono
wa¿ne na ca³y nastêpny rok kalendarzowy.
Statut 305. Kap³ani spoza Archidiecezji, przebywaj¹cy czasowo na
jej terenie, maj¹ uprawnienie do spowiadania w Archidiecezji, jeli analogiczne uprawnienie otrzymali od innego biskupa diecezjalnego. Kap³ani z innych diecezji, mieszkaj¹cy na sta³e na terenie Archidiecezji,
aby uzyskaæ jurysdykcjê obowi¹zani s¹ spe³niæ te same wymogi, do jakich zobowi¹zani s¹ kap³ani Archidiecezji.
Statut 306. Kap³ani inkardynowani oraz zakonni, posiadaj¹cy uprawnienie do spowiadania w Archidiecezji, uzyskuj¹  po spe³nieniu przewidzianych prawem partykularnym warunków  w³adzê zwalniania z ekskomuniki zaci¹gniêtej przestêpstwem przerwania ci¹¿y (por. KPK 1398).
W czasie misji i rekolekcji mo¿e z tej kary zwolniæ ka¿dy kap³an uprawniony do spowiadania.
Statut 307. W ka¿dym kociele i w kaplicach dostêpnych dla ogó³u
wiernych nale¿y ustaliæ godziny spowiadania i podaæ je do publicznej wiadomoci. Obowi¹zkiem spowiedników jest przestrzeganie tych terminów.
Tytu³ 5  Namaszczenie Chorych

Statut 308. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 998
i 1004), Sakramentu Namaszczenia udziela siê tym wiernym, którzy znajduj¹ siê w niebezpieczeñstwie mierci, powa¿nie choruj¹ lub s¹ w za74

awansowanej staroci. Nie nale¿y udzielaæ tego sakramentu w innych
wypadkach poza wy¿ej okrelonymi. Gdy istnieje w¹tpliwoæ, czy chory
powa¿nie choruje albo czy rzeczywicie ju¿ umar³, nale¿y udzieliæ tego
sakramentu.
Statut 309. Wszyscy kap³ani, a w szczególnoci kapelani szpitali i domów opieki dla starców, powinni dok³adnie zapoznaæ siê z Wprowadzeniem teologicznym i pastoralnym zawartym w ksiêdze liturgicznej Sakramenty chorych, obrzêdy i duszpasterstwo, i cile stosowaæ siê do
podanych w tej ksiêdze przepisów.
Statut 310. Udzielanie Sakramentu Namaszczenia wielu chorym równoczenie, z zachowaniem Statutu 308, mo¿na stosowaæ tylko podczas
parafialnych dni chorych, misji i rekolekcji parafialnych oraz z okazji pielgrzymek chorych do sanktuariów diecezjalnych. Za przebieg obrzêdów
zgodny z prawem i zasadami liturgii odpowiada osobicie proboszcz lub
rektor sanktuarium. Chorzy, którzy bêd¹ przyjmowaæ Sakrament Namaszczenia, powinni znajdowaæ siê na miejscach wyznaczonych tylko dla nich,
dostêpnych jednak¿e dla s³u¿by zdrowia i opiekunów.
Statut 311. W ka¿dej parafii nale¿y prowadziæ ksiêgê chorych, w której szafarze odnotowuj¹ ka¿de udzielenie chorym sakramentów: Namaszczenia, Pojednania, Komunii wiêtej lub Wiatyku. Nale¿y te¿ prowadziæ rejestr Komunii wiêtej udzielanej chorym. Ksiêgê chorych zobowi¹zani s¹ te¿ prowadziæ kapelani szpitali, domów opieki oraz rektorzy kocio³ów, które spiesz¹ z pomoc¹ parafialnemu duszpasterstwu chorych.
Powinni oni raz w roku poinformowaæ proboszcza o liczbie udzielonych
sakramentów.
Tytu³ 6  wiêcenia

Statut 312. wiêcenia prezbiteratu, udzielane z regu³y w archikatedrze, s¹ wielkim wiêtem Kocio³a Warszawskiego. Oprócz Arcybiskupa,
który udziela wiêceñ przez na³o¿enie r¹k i modlitwê konsekracyjn¹, w
obrzêdzie w³o¿enia r¹k bior¹ udzia³  zgodnie ze staro¿ytn¹ tradycj¹ liturgiczn¹ zapisan¹ w Tradycji Apostolskiej Hipolita Rzymskiego i stosownie
do obowi¹zuj¹cych przepisów Pontyfika³u  tylko obecni prezbiterzy.
Statut 313. Po udzieleniu wiêceñ prezbiteratu rektor seminarium ma
obowi¹zek  zgodnie z kan. 1054 KPK i wg zasady Ne temere  niezw³ocznie powiadomiæ proboszcza miejsca chrztu i aktualnego miejsca
zamieszkania przyjmuj¹cego wiêcenia.
Statut 314. Przyjêcie prymicyjne powinno byæ skromne, nacechowane religijn¹ radoci¹.
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Tytu³ 7  Sakrament Ma³¿eñstwa

Statut 315. Narzeczeni powinni zg³osiæ siê do kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesi¹ce przed planowan¹ dat¹ lubu. Ich przygotowanie do sakramentu odbywa siê zgodnie z przepisami
Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia ma³¿eñstwa
w Kociele Katolickim zatwierdzonej przez Stolicê Apostolsk¹ w 1987 r.
Znajomoæ tej Instrukcji jest dla duszpasterzy obowi¹zkowa.
Statut 316. W przypadku ma³¿eñstwa konkordatowego nale¿y zachowaæ przepisy Instrukcji dla duszpasterzy przyjêtej przez Konferencjê
Episkopatu Polski w dniu 22 padziernika 1998 r.
Statut 317. Zalecone jest roczne przygotowanie do ma³¿eñstwa wg
programu zatwierdzonego przez Arcybiskupa. Skrócona, obejmuj¹ca dziesiêæ spotkañ, katecheza przedma³¿eñska powinna siê odbywaæ w ka¿dej
parafii miejskiej przynajmniej trzy razy w roku. Parafie wiejskie mog¹
korzystaæ z katechez organizowanych obowi¹zkowo w siedzibie dekanatu. Mo¿liwe s¹ tak¿e inne formy przygotowania narzeczonych (np. kilkunastodniowe rekolekcje zamkniête), o ile uzyska³y zatwierdzenie Arcybiskupa. Ukoñczenie katechizacji w zakresie szko³y redniej zwalnia
narzeczonych jedynie z egzaminu z wiedzy religijnej, a nie z obowi¹zku
udzia³u w katechezach przedma³¿eñskich.
Statut 318. Narzeczeni powinni tak¿e zg³osiæ siê do zatwierdzonej
przez Kuriê katolickiej poradni rodzinnej celem odbycia trzech spotkañ.
Wskazane jest, by tak¹ poradniê posiada³a ka¿da parafia lub, w razie
trudnoci, przynajmniej ka¿dy dekanat.
Statut 319. Na zakoñczenie kolejnych cyklów katechez przedma³¿eñskich nale¿y zorganizowaæ dla narzeczonych dzieñ skupienia, a przynajmniej godzinê modlitwy, aby ich decyzja zawarcia ma³¿eñstwa by³a
podjêta w duchu wiary i zawierzenia Bogu.
Statut 320. Katolicy, którzy nie przyjêli jeszcze bierzmowania, powinni przyst¹piæ do tego sakramentu przed zawarciem ma³¿eñstwa. Od
tego obowi¹zku, w wyj¹tkowych sytuacjach, mo¿e zwolniæ narzeczonych ordynariusz miejsca.
Statut 321. Narzeczeni, którzy s¹ katolikami, powinni przyst¹piæ przynajmniej dwukrotnie do Sakramentu Pokuty i Najwiêtszej Eucharystii:
zaraz po egzaminie przedlubnym i przed zawarciem ma³¿eñstwa, a przynajmniej bezporednio przed lubem. Powinni te¿ uzyskaæ od spowiednika pisemne powiadczenie przyst¹pienia do spowiedzi.
Statut 322 § 1. Na zawarcie ma³¿eñstwa w kocio³ach i kaplicach
nieparafialnych, rektorskich lub zakonnych narzeczeni musz¹ uzyskaæ
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zezwolenie ordynariusza miejsca, po przedstawieniu uzasadnionej proby oraz opinii rektora kocio³a i proboszcza parafii, na terenie której
znajduje siê koció³ lub kaplica. Gdy ma³¿eñstwo jest zawierane na podstawie licencji z innej parafii, licencja ma byæ skierowana do proboszcza
parafii, na terytorium której zawierane jest ma³¿eñstwo.
§ 2. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, stosowne akty sporz¹dzane s¹ w kancelarii parafii, na terenie której siê dokona³y. W kocio³ach, o których mowa wy¿ej, mo¿na jednak prowadziæ ksiêgi pomocnicze.
Statut 323. Liturgiê ma³¿eñstwa sprawuje siê zgodnie z przepisami
zawartymi w aktualnie obowi¹zuj¹cej ksiêdze liturgicznej Obrzêdy sakramentu ma³¿eñstwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Gdy jedno z narzeczonych nie jest katolikiem, stosuje siê Obrzêd sakramentu
ma³¿eñstwa bez Mszy wiêtej i bez Komunii wiêtej, chyba ¿e ordynariusz
miejsca na nie zezwoli. Przy zawieraniu ma³¿eñstwa konkordatowego
podpisanie Zawiadczenia o zawarciu ma³¿eñstwa ma miejsce w kociele
na pocz¹tku obrzêdu, przed rozpoczêciem modlitw liturgicznych.
Statut 324. Zawiadomienie o zawarciu ma³¿eñstwa nale¿y wys³aæ do
parafii chrztu ma³¿onków w ci¹gu miesi¹ca od dnia lubu i zwrotnie w jak
najszybszym terminie powiadomiæ parafiê lubu o dokonaniu w³aciwej
adnotacji. W przypadku ma³¿eñstwa konkordatowego nale¿y powiadomiæ
w³aciwy terenowo oddzia³ USC w nieprzekraczalnym terminie 5 dni.
Statut 325. Ma³¿onków, którzy obchodz¹ jubileusze, duszpasterze
winni zachêcaæ do uroczystego prze¿ywania tych rocznic podczas sprawowanej w ich intencji Mszy wiêtej.

Rozdzia³ 7  Sakramentalia
Statut 326. Sakramentalia przygotowuj¹ wiernych do przyjêcia g³ównego skutku sakramentów i uwiêcaj¹ rzeczy i ludzi w ró¿nych okolicznociach ¿ycia. Koció³ konsekruje, powiêca i b³ogos³awi ró¿ne osoby
i przedmioty, wypraszaj¹c ludziom ³aski stosowne do ich potrzeb i sytuacji ¿yciowych. Duszpasterze niech zachêcaj¹ wiernych do korzystania
z sakramentaliów i sprawuj¹ je tak, aby zgromadzeni brali w ich liturgii
wiadomy udzia³. Kap³ana sprawuj¹cego sakramentalia obowi¹zuje strój
liturgiczny  kom¿a lub alba  i stu³a.
Statut 327. Zaleca siê zachowywanie uwiêconych tradycj¹ b³ogos³awieñstw i powiêceñ zwi¹zanych z pewnymi wiêtami lub okresami
roku liturgicznego. Stosowne modlitwy znajduj¹ siê w ksiêdze Obrzêdy B³ogos³awieñstw
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Statut 328. B³ogos³awienia dewocjonaliów nale¿y dokonywaæ w kociele lub odpowiednim miejscu w zakrystii, u¿ywaj¹c formu³ zawartych w wy¿ej wymienionej ksiêdze.
Statut 329. Koció³ w egzorcyzmach prosi w imiê Jezusa, aby dana
osoba by³a strze¿ona od napaci szatana lub uwolniona od jego panowania. Egzorcyzmy nad opêtanymi mog¹ byæ sprawowane tylko przez prezbitera, który otrzyma³ na to specjalne i wyrane zezwolenie Arcybiskupa. Nale¿y sprawowaæ je bardzo roztropnie, przestrzegaj¹c norm ustalonych przez Koció³.
Tytu³ 1  Pogrzeb chrzecijañski

Statut 330. Koció³ w liturgii pogrzebowej wyznaje wiarê w ¿ycie
wieczne, modli siê za zmar³ych i sprawuje za nich Eucharystiê, umacnia
jednoæ swoich ¿yj¹cych dzieci i niesie nadziejê p³acz¹cym. Sprawuj¹c
obrzêdy pogrzebowe, kap³ani powinni mieæ wzgl¹d na tych, którzy uczestnicz¹ w pogrzebie, tak¿e na niekatolików, katolików bardzo rzadko lub
nigdy nie uczestnicz¹cych we Mszy wiêtej oraz niewierz¹cych.
Statut 331. Liturgia chrzecijañskiego pogrzebu stanowi katechezê
o powo³aniu cz³owieka do ¿ycia wiecznego i jego rzeczach ostatecznych. Godne jej sprawowanie ma podkrelaæ prawdê, ¿e wierni wszczepieni w Chrystusa przez Sakrament Chrztu wiêtego z Nim przechodz¹
przez mieræ do ¿ycia wiecznego.
Statut 332. Obrzêdy pogrzebu z zasady winny byæ odprawiane w kociele parafialnym zmar³ego. Mog¹ byæ one tak¿e odprawione w innym
kociele, zawsze jednak po przedstawieniu opinii proboszcza parafii
zmar³ego na temat jego ¿ycia religijnego. Duszpasterz z parafii zmar³ego ma tak¿e prawo odprawiæ Mszê wiêt¹ i obrzêdy pogrzebowe poza
swoj¹ parafi¹, uprzedzaj¹c proboszcza lub rektora cmentarza.
Statut 333. W wypadkach okrelonych w kan. 1184 KPK, proboszcz
parafii zmar³ego ma prawo odmówiæ pogrzebu katolickiego, ma prawo
tak¿e dokonaæ ograniczeñ w ceremoniach pogrzebowych. Odmowa lub
ograniczenie katolickiego pogrzebu powinny posiadaæ równie¿ charakter wychowawczy. W w¹tpliwych wypadkach nale¿y zwróciæ siê do Kurii, podaj¹c wa¿niejsze okolicznoci ¿ycia i mierci zmar³ego.
Statut 334. Nie nale¿y odmawiaæ pogrzebu katolickiego samobójcom, jeli wiadomo, ¿e do mierci dosz³o wskutek choroby psychicznej.
Statut 335. Dopuszcza siê mo¿liwoæ odprawienia pogrzebu katolickiego tak¿e po kremacji cia³a  jeli nie nast¹pi³a ona z motywów przeciwnych wierze katolickiej. Rozsypywanie prochów jest sprzeczne z kato78

lick¹ tradycj¹, dlatego duszpasterz nie powinien w nim uczestniczyæ, za
wiernym odradzaæ tê praktykê.
Statut 336§ 1. Za³atwianie formalnoci pogrzebowych jest dla kap³anów okazj¹ zbli¿enia do Boga i Kocio³a ludzi o ró¿nych przekonaniach i postawach ¿yciowych. Spotkaniu temu powinien towarzyszyæ
takt i delikatnoæ. Nale¿y przyj¹æ zasadê, ¿e formalnoci zwi¹zanych
z pogrzebem, poza wyj¹tkowymi sytuacjami, dokonuje w parafii rodzina osoby zmar³ej, a nie zak³ad pogrzebowy.
§ 2. Uczestników Mszy wiêtej pogrzebowej nale¿y zachêciæ, aby
przyst¹pili do Komunii wiêtej i pamiêtali o zmar³ych w swoich modlitwach.
§ 3. Duszpasterze parafialni umieraj¹cy w czasie czynnej s³u¿by, powinni byæ chowani na w³asnym cmentarzu parafialnym, chyba ¿e inna
by³a wola zmar³ego.

Rozdzia³ 8  Rok liturgiczny
Statut 337. W roku liturgicznym Koció³ prze¿ywa ca³e misterium
Chrystusa, pocz¹wszy od Wcielenia i Narodzenia, a¿ do Wniebowst¹pienia i Zes³ania Ducha wiêtego oraz oczekiwania powtórnego przyjcia
Pana. W roku liturgicznym Koció³ oddaje te¿ czeæ Najwiêtszej Matce
Bo¿ej Maryi oraz wspomina wiêtych. Niech zatem wierni staraj¹ siê gorliwie uczestniczyæ w liturgii Kocio³a w ci¹gu ca³ego roku, aby mieæ jak
najpe³niejszy udzia³ w zbawczych tajemnicach Chrystusa.
Statut 338. W niedzielê oraz w inne dni wi¹teczne nakazane wierni
s¹ zobowi¹zani uczestniczyæ we Mszy wiêtej oraz powstrzymywaæ siê
od wykonywania tych prac i zajêæ, które utrudniaj¹ oddawanie czci Bogu,
prze¿ywanie po chrzecijañsku radoci p³yn¹cej z dnia Pañskiego oraz
korzystanie z nale¿nego odpoczynku duchowego i fizycznego (por. KPK
1247).
Statut 339. Niedziela jest najstarszym i pierwszym dniem wi¹tecznym chrzecijan, jest przypomnieniem zmartwychwstania Chrystusa.
Niedziela powinna siê staæ w ¿yciu miejscowej wspólnoty najwa¿niejszym dniem wiêtym, wyrazem jej ¿ywej wiary.
Statut 340. Duszpasterze powinni przygotowywaæ liturgiê niedzieln¹
w wi¹tyni w taki sposób, aby wi¹teczna atmosfera skupienia przyci¹ga³a wiernych do udzia³u w uroczystym zgromadzeniu wspólnoty parafialnej. Niedziela nie mo¿e byæ tylko dniem wolnym od pracy, przeznaczonym jedynie na odpoczynek i rozrywkê. Nale¿y pouczaæ wiernych, ¿e w
niedzielê powinni odpocz¹æ od swych codziennych zajêæ, a czas wolny
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dzieliæ z rodzin¹ i bliskimi, dla których w tygodniu braknie im czasu,
odwiedzaæ samotnych i chorych, powiêciæ siê lekturze religijnej i d³u¿szej modlitwie. Poniewa¿ w Polsce nie ma ustawowych ograniczeñ handlu w dni wi¹teczne, nale¿y wiernym przypominaæ, ¿e robienie zakupów
w te dni sprzeciwia siê wiêtowaniu. Korzystaj¹cym z weekendowego
odpoczynku poza domem oraz wyje¿d¿aj¹cym na wakacje i wycieczki
nale¿y przypominaæ o obowi¹zku udzia³u w niedzielnej Mszy wiêtej.
Statut 341. Nale¿y wprowadzaæ wiernych we w³aciwe prze¿ywanie
ka¿dego okresu liturgicznego, uwydatniaj¹c pocz¹tek tego okresu w celu
pobudzenia do nowej gorliwoci w pracy wewnêtrznej i prowadz¹c wiernych do g³êbszego rozumienia tajemnicy Chrystusa.
Statut 342. W Adwencie nale¿y zachowaæ wiekowy zwyczaj odprawiania Mszy wiêtej roratniej w dni powszednie. Tradycyjnie Roraty s¹
odprawiane o brzasku dnia. Nale¿y te¿ zorganizowaæ w parafiach rekolekcje lub przynajmniej dzieñ skupienia, aby w ten sposób pomóc wiernym w duchowym przygotowaniu do wi¹t i umo¿liwiæ skorzystanie z Sakramentu Pokuty.
Statut 343 § 1. W Wigiliê Bo¿ego Narodzenia niech rodziny gromadz¹ siê przy wspólnym stole na tradycyjn¹ wieczerzê wigilijn¹, po³¹czon¹ z lektur¹ Pisma wiêtego, wspóln¹ modlitw¹, dzieleniem siê op³atkiem i piewem kolêd.
§ 2. Synod wyra¿a ¿yczenie, by wieccy pracuj¹cy w instytucjach organizuj¹cych wi¹teczne spotkania op³atkowe zatroszczyli siê o zaproszenie na nie kap³ana, którego obecnoæ umo¿liwi sakralne prze¿ycie tej
uroczystoci.
Statut 344. Okres Wielkiego Postu posiada wyj¹tkowe znaczenie dla
duchowego ¿ycia Kocio³a. W niedziele tego okresu nale¿y odprawiaæ
nabo¿eñstwo Gorzkich ¿alów, za w pi¹tki Wielkiego Postu nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej. Nale¿y te¿ przeprowadziæ w parafiach rekolekcje jako przygotowanie do obchodu pami¹tki mierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
Statut 345. Wszyscy wierni niech w Wielkim Pocie zachowuj¹ nakazane posty, podejmuj¹ inne praktyki pokutne, oddaj¹ siê gorliwiej s³uchaniu S³owa Bo¿ego i modlitwie, niech przystêpuj¹ do Sakramentu Pokuty.
Nale¿y przypominaæ wiernym, by nie odk³adali skorzystania z tego sakramentu na ostatnie dni przedwi¹teczne. Pokutny charakter Wielkiego Postu wymaga powstrzymania siê od organizowania hucznych zabaw i uczestniczenia w nich.
Statut 346. W Wielkim Pocie zaleca siê odprawianie nabo¿eñstw
pokutnych, zw³aszcza w czasie rekolekcji lub innego przygotowania do
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spowiedzi wielkanocnej. Kap³ani powinni w tym czasie u³atwiæ wiernym dostêp do Sakramentu Pokuty.
Statut 348. Triduum Paschalne jest szczytem ca³ego roku liturgicznego. Zaczyna siê Msz¹ Wieczerzy Pañskiej, a koñczy drugimi Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Niech wierni staraj¹ siê jak najliczniej uczestniczyæ w liturgii tych dni i jak najg³êbiej prze¿ywaæ tajemnicê
mierci i Zmartwychwstania Pana. W sposób szczególny nale¿y zachêcaæ wiernych do udzia³u w Wigilii Paschalnej.
Statut 349. Duszpasterze powinni dobrze przygotowaæ liturgiê tych
wyj¹tkowych dni i celebrowaæ j¹ zgodnie z przepisami liturgicznymi.
Nale¿y podtrzymywaæ tradycjê adoracji Najwiêtszego Sakramentu w
Ciemnicy i w Grobie Pañskim. Adoracja powinna trwaæ w czasie najbardziej dogodnym dla danej wspólnoty. Zaleca siê troskê o zachowywanie
lokalnych zwyczajów i praktyk wi¹tecznych.
Statut 350. W okresie zwyk³ym w ci¹gu roku ¿ycie Kocio³a skupia
siê wokó³ liturgii niedzielnej, obejmuj¹cej ca³oæ dzie³a zbawienia. Niech
duszpasterze budz¹ w wiernych wiadomoæ, ¿e ka¿da niedziela jest pami¹tk¹ Zmartwychwstania naszego Pana.
Statut 351. Poleca siê trosce duszpasterzy dalszy rozwój i pog³êbianie kultu Najwiêtszego Serca Pana Jezusa przez praktyki pierwszych
pi¹tków miesi¹ca. Niech ten dzieñ gromadzi na modlitwie wiernych, którzy prowadz¹ g³êbsze ¿ycie duchowe i s¹ w³¹czeni czynnie w ¿ycie parafialnej wspólnoty.
Statut 352. Koció³, obchodz¹c w roku liturgicznym wspomnienie
misteriów Chrystusa, ze szczególn¹ mi³oci¹ oddaje czeæ Najwiêtszej
Maryi Pannie, nierozerwalnym wêz³em zwi¹zanej ze zbawczym dzie³em swojego Syna. Duszpasterze i wierni powinni troszczyæ siê o uroczysty obchód wi¹t ku czci Maryi, pielêgnowaæ i rozwijaæ ró¿ne przejawy pobo¿noci maryjnej.
Statut 353. Nale¿y podtrzymywaæ i rozwijaæ kult wiêtych, zw³aszcza tych, którzy pochodzeniem lub dzia³alnoci¹ zwi¹zani s¹ z Archidiecezj¹ oraz tych, którzy doznaj¹ szczególnej czci w poszczególnych parafiach. Nale¿y otoczyæ nale¿n¹ czci¹ i chroniæ relikwie wiêtych przechowywane w kocio³ach.
Statut 354. Zaleca siê, aby uroczystoci odpustowe ku czci Matki
Bo¿ej i wiêtych Pañskich, w miarê mo¿noci, by³y obchodzone w sam
dzieñ obchodu liturgicznego. Duszpasterze i wierni niech troszcz¹ siê
o to, aby odpust parafialny by³ dorocznym wiêtem ca³ej wspólnoty parafialnej.
Statut 355. Wierni s¹ zobowi¹zani do zachowania dni pokuty, który81

mi s¹ pi¹tki ca³ego roku i okres Wielkiego Postu. S¹ one specjalnym
czasem praktyki pokutnej Kocio³a, sprawowania liturgii pokutnej i spe³niania uczynków mi³osierdzia. Godna pochwa³y jest praktyka dobrowolnych wyrzeczeñ, zw³aszcza odrzucenia na³ogów (np. picia alkoholu, palenia tytoniu). Wstrzemiêliwoæ od spo¿ywania pokarmów miêsnych
nale¿y zachowaæ w ka¿dy pi¹tek, chyba ¿e tego dnia przypada uroczystoæ, oraz w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia. Wstrzemiêliwoæ i post obowi¹zuj¹ tak¿e w rodê Popielcow¹ i Wielki Pi¹tek.

Rozdzia³ 9  Liturgia godzin i nabo¿eñstwa
Statut 356. Duchowni, którzy otrzymali od Kocio³a polecenie sprawowania Liturgii Godzin, maj¹ obowi¹zek codziennie j¹ odmówiæ w
ca³oci, zachowuj¹c w miarê mo¿liwoci odpowiedni¹ porê dnia. Zachêca siê kap³anów mieszkaj¹cych razem, a tak¿e przygodnie zgromadzonych, aby wspólnie odmawiali przynajmniej wybran¹ czêæ Liturgii Godzin.
Statut 357. Poniewa¿ Liturgia Godzin jest modlitw¹ ca³ego Kocio³a, niech zatem tak¿e ludzie wieccy, w miarê swych mo¿liwoci, w³¹czaj¹ siê w tê modlitwê, zw³aszcza odmawiaj¹c j¹ w rodzinach.
Statut 358. Zachêca siê kap³anów i wszystkich gorliwych wiernych,
a szczególnie z zespo³ów i ruchów parafialnych, aby uczestniczyli w
Jutrzni i Nieszporach odprawianych wspólnie w wi¹tyni. Godnym utrzymania jest zwyczaj celebrowania Jutrzni i Nieszporów w czasie Triduum Paschalnego oraz za zmar³ych w liturgii pogrzebowej.
Statut 359. Cenne dziedzictwo pobo¿noci polskiej zawarte w nabo¿eñstwach nale¿y zachowaæ w ¿yciu religijnym Archidiecezji i ka¿dej
parafii.
Statut 360. Zaleca siê pielêgnowaæ od wieków piewane przez wiernych Godzinki oraz odmawianie trzy razy dziennie modlitwy Anio³ Pañski. W miarê mo¿liwoci nale¿y zachowaæ w kocio³ach zwyczaj dzwonienia na Anio³ Pañski, zw³aszcza w po³udnie i wieczorem.
Statut 361 § 1. Szczególne znaczenie wród nabo¿eñstw maj¹ nabo¿eñstwa maryjne, zw³aszcza nabo¿eñstwa majowe i padziernikowe. Nale¿y podtrzymywaæ praktykê odprawiania nabo¿eñstw majowych przy figurach Matki Bo¿ej i krzy¿ach przydro¿nych. W padzierniku ci, którzy
nie mog¹ uczestniczyæ we wspólnych nabo¿eñstwach, powinni podtrzymywaæ zwyczaj odmawiania ró¿añca w domach.
§ 2. W czerwcu nale¿y w kocio³ach odprawiaæ nabo¿eñstwo ku czci
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa.
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§ 3. Godnym polecenia jest odprawianie nabo¿eñstw do Mi³osierdzia
Bo¿ego.
Statut 362. Duszpasterze powinni pouczaæ wiernych o koniecznoci
codziennej modlitwy porannej i wieczornej, tak osobistej, jak i wspólnej, zw³aszcza w rodzinie. Modlitwa chrzecijanina bêd¹ca rozmow¹
z Bogiem domaga siê nie tylko mówienia do Niego, ale tak¿e ws³uchania siê w S³owo Bo¿e.

Rozdzia³ 10  Miejsca wiête
Statut 363. Kocio³y i kaplice, jako znaki obecnoci Boga na ziemi
i miejsce gromadzenia siê Ludu Bo¿ego na sprawowanie wiêtej liturgii,
powinny byæ otaczane szacunkiem i trosk¹ wszystkich wiernych. Wiele
z nich to wiadectwa wiary minionych pokoleñ i pomniki kultury narodowej.
Statut 364. Koció³ archikatedralny zajmuje pierwsze miejsce wród
wszystkich kocio³ów Archidiecezji, bowiem w nim Arcybiskup sprawuje obrzêdy liturgiczne dotycz¹ce ¿ycia duchowego ca³ego Kocio³a
lokalnego, tutaj odbywaj¹ siê uroczystoci archidiecezjalne oraz obchodzone s¹ wydarzenia zwi¹zane z ¿yciem narodu i pañstwa. W³adza Archidiecezjalna powinna szczególn¹ trosk¹ otaczaæ Archikatedrê w. Jana
Chrzciciela.
Statut 365. Koció³ parafialny stanowi centrum ¿ycia duchowego
wspólnoty parafialnej i dlatego na parafii spoczywa obowi¹zek troski
o jego utrzymanie, nale¿yt¹ konserwacjê oraz remonty. Proboszcz, wspierany przez parafian, powinien troszczyæ siê o piêkno i czystoæ wi¹tyni.
Nale¿y, w miarê potrzeb, stworzyæ odpowiednie podjazdy dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach lub chodz¹cych z trudem. Cmentarz otaczaj¹cy koció³ powinien byæ ogrodzony i posiadaæ zamykane bramy. Nale¿y dbaæ o stan trawników i drzew. Duszpasterze powinni te¿ otaczaæ
opiek¹ krzy¿e i kapliczki znajduj¹ce siê na terenie parafii.
Statut 366. Decyzjê o budowie nowego kocio³a podejmuje Arcybiskup po wys³uchaniu opinii Rady Kap³añskiej. Proboszcz prowadz¹cy
budowê nowego kocio³a powinien pozostawaæ w sta³ym kontakcie z Wydzia³em Budowy Kocio³ów Kurii. Rozbudowa kocio³a, remont kapitalny obiektów sakralnych, wa¿niejsze renowacje wnêtrza czy uzupe³nianie wystroju winny byæ uzgadniane z wy¿ej wymienionym Wydzia³em oraz Komisj¹ Architektoniczno-Artystyczn¹ Kurii.
Statut 367. Szczególn¹ opiek¹ w Archidiecezji nale¿y otoczyæ kocio³y zabytkowe. Przedmioty maj¹ce wartoæ artystyczn¹ winny byæ skatalo83

gowane, fachowo opisane oraz zabezpieczone. Ochrona zabytków, które
stanowi¹ artystyczne dziedzictwo pokoleñ ludzi wierz¹cych, jest powa¿nym obowi¹zkiem zarówno ca³ej Archidiecezji, jak i ka¿dej parafii. Wszystkie prace przy obiektach zabytkowych wymagaj¹ konsultacji z konserwatorem archidiecezjalnym i wojewódzkim, opinii Komisji Architektoniczno-Artystycznej Kurii oraz zezwolenia ordynariusza miejsca.
Statut 368. Sanktuarium jest to koció³ lub inne miejsce wiête, do
którego pielgrzymuj¹ wierni, staj¹c siê w ten sposób widzialnym obrazem Kocio³a pielgrzymuj¹cego do niebieskiej Ojczyzny. Urzêdowy tytu³ sanktuarium, gdy s¹ spe³nione wymogi prawne i duszpasterskie,
nadaje Arcybiskup.
Statut 369. Duszpasterze sprawuj¹cy pieczê nad sanktuarium powinni troszczyæ siê o to, aby przybywaj¹cy pielgrzymi mogli s³uchaæ S³owa
Bo¿ego, przyst¹piæ do Sakramentu Pokuty, uczestniczyæ we Mszy wiêtej oraz pog³êbiæ swoj¹ wiedzê religijn¹. Kustosz sanktuarium powinien,
w miarê mo¿liwoci, zatroszczyæ siê tak¿e o odpowiednie pomieszczenia umo¿liwiaj¹ce pielgrzymom odpoczynek, spo¿ycie posi³ku, a czasem tak¿e nocleg.
Statut 370. Cmentarz jako miejsce grzebania zmar³ych posiada charakter sakralny i powinien byæ otoczony czci¹ i szacunkiem. Nale¿y zachêcaæ do sta³ej troski o porz¹dek na cmentarzach i estetyczne utrzymanie grobów. Kto narusza wiêtoæ cmentarza, podlega odpowiednim karom kocielnym.
Statut 371. W Archidiecezji znajduj¹ siê du¿e cmentarze warszawskie, miêdzyparafialne cmentarze w wiêkszych miastach oraz parafialne
cmentarze w ma³ych miejscowociach i wioskach. W zale¿noci od rodzaju cmentarza stosuje siê ró¿ne przepisy prawa stanowi¹ce o nabywaniu miejsc i stawianiu pomników. Spory i w¹tpliwoci w tym wzglêdzie
rozstrzyga Kuria
Statut 372. Tam, gdzie tylko jest to mo¿liwe, parafia powinna mieæ
w³asny cmentarz grzebalny. Powinien on byæ ogrodzony i posiadaæ zamykane bramy. W centralnym miejscu cmentarza winien znajdowaæ siê
krzy¿. W trosce o porz¹dek trzeba zadbaæ o wytyczenie kwater, z ³atwym dostêpem do poszczególnych grobów. Na cmentarzu powinna znajdowaæ siê te¿ studnia z wod¹ do pielêgnacji zieleni. Nale¿y równie¿
wyznaczyæ miejsce na mietnik, który bêdzie regularnie opró¿niany. Przy
cmentarzu trzeba tak¿e umieciæ tablicê na wywieszanie nekrologów.
Statut 373. Zarz¹dc¹ cmentarza parafialnego jest ka¿dorazowy proboszcz. Cmentarz powinien posiadaæ odpowiedni¹ dokumentacjê: mapê
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geodezyjn¹, plan zagospodarowania oraz ksiêgê cmentarn¹. Zezwolenia
na wybudowanie grobu, wzniesienie pomnika lub trwa³ych tablic udziela zarz¹dca cmentarza.
Statut 374. Duszpasterze powinni wiernym zwracaæ uwagê na niestosownoæ wznoszenia zbyt okaza³ych pomników. Zaleca siê, aby na
grobach zmar³ych chrzecijan nie umieszczaæ symboli i napisów, które
tchn¹ beznadziejnoci¹, rozpacz¹ czy pogañsk¹ wizj¹ ¿ycia pozagrobowego. Tak¿e treæ nekrologów zamieszczanych w prasie i na klepsydrach
winna wyra¿aæ wiarê w ¿ycie wieczne i zmartwychwstanie. Niech proboszczowie zachêcaj¹ wiernych do utrzymywania w porz¹dku wszystkich grobów, sami za niech troszcz¹ siê o groby kap³añskie znajduj¹ce
siê na cmentarzu.

CZÊÆ VII
DZIA£ALNOÆ CHARYTATYWNA
Dzia³alnoæ charytatywna wynika z Bo¿ego przykazania mi³oci. Chrystus wzmocni³ to przykazanie now¹ motywacj¹, uto¿samiaj¹c siê z braæmi bêd¹cymi w potrzebie: Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili (Mt 25,40). Mi³oæ ma byæ
znakiem to¿samoci chrzecijan: Po tym poznaj¹ wszyscy, ¿ecie uczniami moimi, jeli mi³oæ mieæ bêdziecie jeden ku drugiemu (J 13,35). W odpowiedzi na wezwanie Chrystusa jego uczniowie od pocz¹tku wiadcz¹
w ten sposób o swej wiêzi z Mistrzem. Do ich wiadectwa odwo³uje siê
II Sobór Watykañski: Jak w zaraniu swych dziejów Koció³ wiêty, ³¹cz¹c Wieczerzê Eucharystyczn¹ z agap¹, ukazywa³ siê ca³y zjednoczony
wêz³em mi³oci wokó³ Chrystusa, tak w ka¿dym czasie daje siê rozpoznaæ po tym znaku mi³oci, a ciesz¹c siê z podejmowanych przez innych
przedsiêwziêæ, zatrzymuje dla siebie dzie³a mi³oci jako swój obowi¹zek
i niezbywalne prawo. Dlatego Koció³ otacza szczególnym szacunkiem
mi³osierdzie wzglêdem ubogich i chorych oraz tzw. dzie³a mi³osierdzia
i wzajemnej pomocy, maj¹c na celu niesienie pomocy w ró¿nych potrzebach ludzkich. Ten¿e Sobór poleca: Gdziekolwiek znajduj¹ siê ludzie,
którym brak pokarmów i napojów, ubrania, mieszkania, lekarstw, pracy,
owiaty, rodków do prowadzenia ¿ycia godnego cz³owieka, ludzie nêkani chorobami i przeciwnociami, cierpi¹cy wygnanie i wiêzienie, tam
mi³oæ chrzecijañska winna ich szukaæ i znajdowaæ, troskliwie pocieszaæ i wspieraæ. Koció³ wychowuje wszystkich wiernych do wra¿liwo85

ci na potrzeby blinich i wiadczenia im pomocy. Wszyscy bowiem
cz³onkowie wspólnoty ludu Bo¿ego s¹ zobowi¹zani do wiadczenia mi³oci; w szczególny sposób ci¹¿y to na biskupach, kap³anach, diakonach
i osobach konsekrowanych. Mi³oæ chrzecijañska obejmuje wszystkich,
bez wzglêdu na rasê, pochodzenie spo³eczne czy religijne; nie oczekuje
te¿ ¿adnej korzyci czy wdziêcznoci. Jak bowiem Bóg umi³owa³ nas mi³oci¹ bezinteresown¹, tak i wierni powinni z mi³oci¹ troszczyæ siê o cz³owieka (DM 12). wiêtem patronalnym pos³ugi charytatywnej jest II Niedziela Wielkanocna, dzieñ szczególnego rozwa¿ania Mi³osierdzia Bo¿ego; jej patronami s¹: wiêty Klemens Dworzak, wiêty Wincenty à Paulo
i b³ogos³awiony Honorat Komiñski.

Rozdzia³ 1  Realizacja zadañ charytatywnych
Statut 375. Wierni powinni byæ wychowywani od samego dzieciñstwa do wspó³czucia braciom i wielkodusznego wspomagania ich w potrzebie (DA 31). To zadanie wychowawcze spoczywa przede wszystkim
na ka¿dej rodzinie katolickiej.
Statut 376. Realizacja zadañ charytatywnych w Archidiecezji dokonuje siê przez wspólnotê Kocio³a diecezjalnego oraz wspólnoty ¿ycia
konsekrowanego zgodnie z ich powo³aniem i konstytucjami.
Statut 377. Instytucjonaln¹ dzia³alnoæ charytatywn¹ prowadzi Caritas Archidiecezji. Jej podstawowym celem jest szerzenie chrzecijañskich zasad charytatywnych, bezporednia i porednia dzia³alnoæ dobroczynna, koordynowanie ca³ej kocielnej akcji charytatywnej Archidiecezji i kierowanie ni¹, a tak¿e reprezentowanie jej na zewn¹trz, wspó³praca w tej dziedzinie z instytucjami niekocielnymi. (zob. Aneks 13)
Statut 378. Za organizacjê i prowadzenie dzia³alnoci charytatywnej
w parafii odpowiedzialny jest proboszcz; kieruje ni¹ osobicie lub przez
wyznaczonego kap³ana. Wspó³uczestnicz¹ w tej dzia³alnoci wszyscy
kap³ani pracuj¹cy w parafii, katecheci, alumni seminariów, osoby konsekrowane i powo³ane do tego osoby wieckie. W zale¿noci od potrzeb
proboszcz zwo³uje zebranie zespo³u charytatywnego.
Statut 379. Obowi¹zek wiadczenia mi³osierdzia spoczywaj¹cy na
wspólnocie parafialnej jest wype³niany bezporednio przez zespó³ charytatywny, powo³any przez proboszcza jako Caritas parafii.
Statut 380. Sk³ad i liczba cz³onków zespo³u zale¿y od wielkoci i potrzeb parafii, dlatego:
1) w mniejszych parafiach mo¿e on byæ wy³oniony z Parafialnej
Rady Duszpasterskiej jako jej sekcja;
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2) w wiêkszych parafiach powinien zostaæ powo³any przewodnicz¹cy zespo³u parafialnego. Stoi on na czele zespo³u charytatywnego i bezporednio organizuje jego prace w cis³ym porozumieniu z kap³anem kieruj¹cym zespo³em;
3) w wielkich parafiach powinno siê powo³aæ kilka osób pe³ni¹cych funkcjê opiekunów rejonowych czy dzielnicowych.
Statut 381. Cz³onkowie zespo³u charytatywnego powinni odznaczaæ siê szczególn¹ wra¿liwoci¹ na potrzeby ludzi. Nale¿y j¹ kszta³towaæ poprzez opiekê duchow¹ nad zespo³em i szkolenie praktyczne,
zarówno w parafii, jak i poza parafi¹. Cz³onkowie zespo³u charytatywnego s¹ zobowi¹zani braæ udzia³ w dniach skupienia i w rekolekcjach
zamkniêtych, zarówno parafialnych, jak i organizowanych przez Archidiecezjê.
Statut 382. Cz³onkowie zespo³u powinni pog³êbiaæ swe ¿ycie duchowe i wiedzê charytatywn¹ tak¿e przez odpowiedni¹ lekturê i baczne obserwowanie ¿ycia codziennego w parafii, aby dostrzec ka¿dy niedostatek, chorobê, nieszczêcie, zagro¿enie i nieæ pomoc potrzebuj¹cym.
Statut 383. Nad problemami duszpasterstwa charytatywnego w Archidiecezji czuwa powo³ana przez Arcybiskupa Archidiecezjalna Rada
Charytatywna. Kieruje ni¹ wikariusz biskupi, w którego kompetencji s¹
sprawy charytatywne; jej organem wykonawczym jest Wydzia³ Charytatywny Kurii.
Statut 384. W dzia³alnoci charytatywnej Kocio³a Warszawskiego
uczestnicz¹ wspólnoty ¿ycia konsekrowanego zgodnie z duchowoci¹
i Konstytucjami poszczególnych zgromadzeñ. Realizacji tego celu s³u¿¹
stowarzyszenia, w których dzia³aj¹ tak¿e osoby wieckie. Stowarzyszenia posiadaj¹ osobowoæ prawn¹ i mog¹ prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wy³¹cznie na cele charytatywne zgodne ze statutem. Swoj¹ trosk¹ otaczaj¹ zw³aszcza osoby niepe³nosprawne, przebywaj¹ce w domach
dziecka, w domach opieki spo³ecznej, hospicjach, zak³adach dla osób
opónionych w rozwoju, w szko³ach specjalnych i wiêzieniach (zob.
Aneks 14).

Rozdzia³ 2  Organizowanie pomocy potrzebuj¹cym w parafii
Statut 385. Dzia³alnoci¹ charytatywn¹ nale¿y obj¹æ wszystkich potrzebuj¹cych. Zarówno tych, którzy szukaj¹ i wzywaj¹ pomocy, jak i tych,
którzy o ni¹ nie prosz¹, ale naprawdê jej potrzebuj¹. Szczególn¹ trosk¹
nale¿y otoczyæ rodziny wielodzietne, matki lub ojców samotnie wychowuj¹cych dzieci, chorych  zw³aszcza ob³o¿nie czy nieuleczalnie, nie87

pe³nosprawnych, ludzi starszych potrzebuj¹cych opieki i pomocy, wiêniów i ich rodziny, uchodców, alkoholików i narkomanów oraz bezrobotnych.
Statut 386. W parafii nale¿y prowadziæ kartotekê, która u³atwia dotarcie do ka¿dego, kto potrzebuje pomocy. Rejestruje siê w niej zarówno
potrzeby osób, jak i udzielon¹ im pomoc.
Statut 387. Parafia mo¿e wspó³pracowaæ z instytucjami charytatywnymi samorz¹du lokalnego, tzn. miejskimi b¹d gminnymi orodkami
pomocy spo³ecznej, a tak¿e instytucjami wspieraj¹cymi dzia³alnoæ charytatywn¹.
Statut 388. Duszpasterstwo charytatywne powinno korzystaæ ze wskazañ i pomocy innych dziedzin duszpasterstwa, takich jak duszpasterstwo
rodzin, duszpasterstwo trzewociowe i misyjne, duszpasterstwo chorych, niewidomych, g³uchoniemych, opónionych w rozwoju i spo³ecznie nieprzystosowanych.
Statut 389. W ka¿dej parafii powinno siê podtrzymywaæ tradycyjne
akcje charytatywne zwi¹zane z Tygodniem Mi³osierdzia, wiatowym
Dniem Chorego i w okresach wi¹tecznych. Jednoczenie nale¿y szukaæ
nowych inicjatyw wynikaj¹cych z ducha mi³osierdzia chrzecijañskiego, a dyktowanych przez konkretne sytuacje i potrzeby.

Rozdzia³ 3  Chorzy, sêdziwi i niepe³nosprawni
we wspólnocie kocielnej
Statut 390. Duszpasterska opieka nad chorymi, jako jedno z zadañ
proboszcza, choæ ukierunkowana przede wszystkim na ich dobro duchowe, nie powinna pomijaæ innych potrzeb cz³owieka, zw³aszcza dowiadczonego d³ugotrwa³¹ chorob¹, kalectwem czy upoledzeniem i niejednokrotnie wynikaj¹cymi z tego opuszczeniem i samotnoci¹.
Statut 391. Rodziny lub s¹siedzi chorych s¹ zobowi¹zani do poinformowania proboszcza o ich chorobie i zapewnienia im mo¿liwoci korzystania z pos³ugi kap³añskiej, aby nikt nie odszed³ z tego wiata bez
przyjêcia sakramentów.
Statut 392. Na podstawie zebranych informacji i dowiadczeñ nale¿y
realizowaæ przemylan¹ i systematyczn¹ opiekê nad chorymi, zaczynaj¹c od podstawowych potrzeb, np. zorganizowania pomocy lekarskiej,
pielêgniarskiej, s¹siedzkiej. Dobrze jest, gdy w sk³ad zespo³u parafialnego wchodz¹ osoby fachowo przygotowane do opieki nad chorymi.
Statut 393. Godn¹ szczególnej uwagi form¹ pos³ugi wród chorych
w terminalnej fazie choroby nowotworowej jest opieka nad nimi w ra88

mach hospicjów, których zadaniem jest towarzyszenie i pomaganie chorym w ostatnim okresie ¿ycia i ich rodzinom.
Statut 394. Odpowiedzialnym za zorganizowanie pos³ugi duszpasterskiej w zak³adach leczniczych i opiekuñczych jest proboszcz parafii, na
której terenie one siê znajduj¹. Sprawy formalnego zaanga¿owania kap³anów do pos³ugi w tych zak³adach s¹ za³atwiane na wniosek proboszcza przez Kuriê.
Statut 395. Przekonanie o duchowej wartoci cierpienia i o powo³aniu
cierpi¹cych do szczególnego udzia³u w Ofierze Chrystusa budzi i podtrzymuje ich wiarê w sens egzystencji i czêsto bolesnych dowiadczeñ. Ukazuje mo¿liwoæ aktywnego uczestniczenia w rozwi¹zywaniu wielu problemów ludzi i wiata. W kszta³towaniu apostolskiej postawy ludzi cierpi¹cych mo¿na siê pos³u¿yæ specjalistycznymi pismami jak Apostolstwo
Chorych, Wiadomoci Charytatywne i Biuletyn Caritas Polska.
Statut 396. Specjaln¹ okazj¹ do refleksji nad rol¹ cierpienia w ¿yciu
ka¿dej osoby i wspólnoty powinien byæ dzieñ chorych w parafii. Powinien on byæ urz¹dzany przynajmniej dwa razy w roku: podczas rekolekcji i misji parafialnych, z okazji wiatowego Dnia Chorego (11 lutego)
lub po Zes³aniu Ducha wiêtego, w wiêto Matki Bo¿ej Uzdrowienia
Chorych (6 lipca), w Tygodniu Mi³osierdzia lub w liturgiczne wspomnienia wiêtych patronuj¹cych dzie³om mi³osierdzia. Nale¿y zadbaæ o to,
aby mogli go prze¿yæ zarówno ci, których mo¿na zgromadziæ w wi¹tyni, jak i pozostaj¹cy w swoich domach.
Statut 397. Zaleca siê umo¿liwienie chorym  przy u¿yciu dostêpnych rodków  prze¿ycia rekolekcji i znaczniejszych uroczystoci parafialnych.
Statut 398. Rodzina i s¹siedzi powinni zapewniæ chorym, którzy nie
mog¹ siê udaæ do kocio³a, mo¿liwoæ wys³uchania transmisji Mszy
wiêtej w niedziele i wiêta oraz s³uchania rozg³oni katolickich.
Statut 399. W duszpasterstwie chorych, zw³aszcza wobec ludzi dotkniêtych d³ugotrwa³¹ chorob¹, nale¿y zadbaæ o mo¿liwoæ czêstego przyjmowania Komunii wiêtej.
Statut 400. Msza wiêta w mieszkaniach osób chorych ob³o¿nie i przewlekle powinna byæ odprawiana tylko wtedy, gdy s¹ oni duchowo dojrzali do jej prze¿ycia.
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CZÊÆ VIII
SZCZEGÓLNE ZADANIA W DUSZPASTERSTWIE
Chrystus w czasie swojej ziemskiej dzia³alnoci ze szczególn¹ mi³oci¹ odnosi³ siê do osób chorych, nies³ysz¹cych, niewidomych, upoledzonych umys³owo, niepe³nosprawnych ruchowo. Jego czyny i s³owa
ucz¹, jaka powinna byæ postawa chrzecijanina wobec ludzi dotkniêtych
ró¿nymi formami cierpienia. W czasie, kiedy miar¹ wartoci cz³owieka
jest odniesiony przez niego sukces w sferze materialnej Koció³, chce g³osiæ Ewangeliê konkretami uczynków mi³osierdzia wzglêdem duszy i cia³a. Ludziom dowiadczonym cierpieniem Koció³ chce przypomnieæ o ich
godnoci p³yn¹cej z faktu, ¿e zostali stworzeni na obraz Boga, a Syn Bo¿y
przez swoje Wcielenie uto¿sami³ siê z ka¿dym z nich.
Do zadañ specjalnych, które powinni uwzglêdniæ duszpasterze Archidiecezji, nale¿y pos³uga wobec osób niepe³nosprawnych, uzale¿nionych,
bezdomnych, wiêniów, osób ¿yj¹cych w zwi¹zkach niesakramentalnych,
cudzoziemców, bezrobotnych, osób nale¿¹cych do subkultur m³odzie¿owych oraz duszpasterstwo pielgrzymkowe i wakacyjne. W Archidiecezji
zadanie to spe³niaj¹ duszpasterstwa specjalistyczne ogarniaj¹ce sw¹ pos³ug¹ osoby nale¿¹ce do wspomnianych grup. Dzia³alnoæ tych duszpasterstw wspomagana jest poprzez grupy wolontariatu, stowarzyszenia
i fundacje, a tak¿e ruchy kocielne.

Rozdzia³ 1  Duszpasterstwo osób niepe³nosprawnych
Statut 401. Duszpasterstwo ludzi niepe³nosprawnych otacza opiek¹
samych niepe³nosprawnych i ich rodziny, integruj¹c ich w Kociele i ze
rodowiskiem.
Statut 402. Duszpasterze maj¹ obowi¹zek wspieraæ rodziców dzieci
niepe³nosprawnych w ich trosce o religijne nauczanie i wychowanie dzieci. W miarê mo¿liwoci niech pomagaj¹ w materialnych potrzebach rodzinom osób niepe³nosprawnych.
Statut 403. Obowi¹zek przygotowania osób niepe³nosprawnych do
¿ycia sakramentalnego spoczywa na rodzinach i duszpasterzach parafialnych. W przypadku gdy dziecko wymaga szczególnej opieki duchowej, duszpasterz parafialny mo¿e skorzystaæ z pomocy diecezjalnego
duszpasterstwa specjalistycznego.
Statut 404. Nale¿y tak¿e zachêcaæ niepe³nosprawnych do brania udzia³u w organizowanych dla nich rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach b¹d innych formach spotkañ duszpasterskich.
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Tytu³ 1  Duszpasterstwo nies³ysz¹cych

Statut 405. Ze wzglêdu na odrêbnoæ psychiki ludzi nies³ysz¹cych
i sposobu ich komunikowania siê Archidiecezja organizuje duszpasterstwo osób nies³ysz¹cych, którego centralny orodek znajduje siê przy
parafii w. Aleksandra w Warszawie. Zadaniem tego duszpasterstwa jest
przygotowanie do sakramentów, organizowanie niedzielnych Mszy wiêtych w jêzyku migowym, rekolekcji, katechizacji, pielgrzymek oraz innych form dzia³añ duszpasterskich.
Statut 406. Do Arcybiskupa nale¿y troska o przygotowanie odpowiedniej liczby kleryków i kap³anów mog¹cych podj¹æ pracê w tym duszpasterstwie. Archidiecezjalne duszpasterstwo prowadzi pracê formacyjn¹ i katechetyczn¹, zarówno w orodkach duszpasterskich jak i w szko³ach specjalnych dla nies³ysz¹cych.
Statut 407. Duszpasterstwo nies³ysz¹cych wspó³pracuje z kocielnymi i pozakocielnymi instytucjami charytatywnymi dzia³aj¹cymi na terenie Archidiecezji, organizuj¹c pomoc potrzebuj¹cym.
Statut 408. Archidiecezjalny duszpasterz nies³ysz¹cych koordynuje
wszelkie inicjatywy duszpasterskie dotycz¹ce rodowiska osób nies³ysz¹cych w Archidiecezji.
Tytu³ 2  Duszpasterstwo niewidomych

Statut 409. Niewidomi uczestnicz¹ w ¿yciu parafii i w niej korzystaj¹ z pos³ugi sakramentalnej. Proboszczowie powinni zorientowaæ siê czy
osoba niewidoma ma mo¿liwoæ samodzielnego dotarcia do wi¹tyni.
Niewidomy ma prawo przebywaæ w kociele z psem przewodnikiem.
Statut 410. Ze wzglêdu na szczególne potrzeby osób pozbawionych
wzroku Archidiecezja prowadzi specjalistyczne duszpasterstwo niewidomych. Archidiecezjalne duszpasterstwo niewidomych, skupiaj¹ce siê g³ównie przy kociele w. Marcina w Warszawie, organizuje spotkania formacyjne i katechetyczne, pielgrzymki, dni skupienia i inne formy ¿ycia religijnego, a tak¿e dzia³alnoæ integracyjn¹. Siostry Franciszkanki S³u¿ebnice Krzy¿a z kocio³a w. Marcina wraz z ze wieckimi prowadz¹ szko³y
dla niewidomych dzieci w Zak³adzie dla Ociemnia³ych w Laskach.
Statut 411. Duszpasterstwo niewidomych winno zatroszczyæ siê o potrzebne materia³y do pog³êbiania ¿ycia duchowego osób niewidomych.
Statut 412. Pracê duszpastersk¹ z niewidomymi koordynuje archidiecezjalny duszpasterz niewidomych.
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Tytu³ 3  Duszpasterstwo upoledzonych umys³owo

Statut 413. Ludzie umys³owo upoledzeni, ¿yj¹cy w rodzinach lub specjalnych zak³adach, powinni byæ objêci opiek¹ duszpasterstwa parafialnego. Dlatego Archidiecezja organizuje takie specjalistyczne duszpasterstwo,
którym kieruje archidiecezjalny duszpasterz upoledzonych umys³owo.
Statut 414. Upoledzonych umys³owo nie nale¿y wy³¹czaæ ze wspólnoty parafialnej, z jej ¿ycia liturgicznego i sakramentalnego. Jeli ich
stan na to pozwala powinni byæ oni przygotowani do przyjêcia sakramentów wiêtych.
Statut 415. Dla osób umys³owo upoledzonych przebywaj¹cych
w orodkach opieki parafia organizuje pos³ugê duszpastersk¹ i katechetyczn¹, zlecaj¹c j¹ odpowiednio przygotowanym katechetom.
Tytu³ 4  Duszpasterstwo niepe³nosprawnych ruchowo

Statut 416. Niepe³nosprawnych ruchowo nale¿y obj¹æ trosk¹ duszpastersk¹ parafii.
Statut 417. Proboszczowie i rektorzy kocio³ów zobowi¹zani s¹ do
troski o to, aby niepe³nosprawni mogli ³atwo dostaæ siê do wi¹tyni i swobodnie siê w niej przemieszczaæ.
Statut 418. Ze wzglêdu na potrzeby osób niepe³nosprawnych Archidiecezja organizuje duszpasterstwo niepe³nosprawnych ruchowo. Do jego
zadañ nale¿y organizowanie pielgrzymek, dni skupienia, spotkañ formacyjnych i innych form ¿ycia religijnego, a tak¿e dzia³alnoæ integracyjna
i edukacyjna.
Statut 419. Archidiecezjalny duszpasterz niepe³nosprawnych ruchowo koordynuje pracê duszpastersk¹ w parafiach, gdzie s¹ osoby niepe³nosprawne.

Rozdzia³ 2  Inne formy duszpasterstwa
Tytu³ 1  Duszpasterstwo uzale¿nionych

Statut 420. Wspó³czesne duszpasterstwo dotycz¹ce uzale¿nieñ, skoncentrowane przede wszystkim na przeciwdzia³aniu alkoholizmowi i nikotynizmowi, nale¿y rozci¹gn¹æ na przeciwdzia³anie narkomanii. Nie
nale¿y tak¿e pomin¹æ uzale¿nieñ od pornografii, internetu, gier komputerowych, pracy, itp.
Statut 421. Parafia, realizuj¹c sw¹ pos³ugê duszpastersk¹, powinna
podejmowaæ odpowiednie dzia³ania profilaktyczne zwi¹zane z uzale¿nieniami. Temu celowi winny s³u¿yæ: nauczanie katechetyczne na wszyst92

kich szczeblach, konferencje przedma³¿eñskie dla narzeczonych, konferencje stanowe podczas rekolekcji, niektóre uroczystoci religijne o charakterze pokutnym, przygotowanie do pierwszej Komunii wiêtej i Sakramentu Bierzmowania itp. Trosk¹ duszpastersk¹ nale¿y obj¹æ równie¿
rodziny osób uzale¿nionych.
Statut 422. Duszpasterze powinni przypominaæ wiernym o potrzebie
abstynencji od napojów alkoholowych szczególnie w czasie Adwentu,
Wielkiego Postu i w sierpniu.
Statut 423. Duszpasterze parafii powinni otoczyæ trosk¹ uzale¿nionych i podj¹æ wspó³pracê z zespo³ami i organizacjami zajmuj¹cymi siê
tymi osobami; tak¿e tymi, które ju¿ s¹ abstynentami, jak i bêd¹cymi
w trakcie kuracji odwykowej.
Statut 424. Z okazji Pierwszej Komunii wiêtej mo¿na przyj¹æ od
dzieci przyrzeczenia abstynencji do 18 roku ¿ycia, które potem mog¹
byæ ponawiane przed Bierzmowaniem.
Statut 425. Osoby przyrzekaj¹ce sta³¹ lub okresow¹ abstynencjê wpisuj¹ siê do Parafialnej Ksiêgi Trzewoci.
Statut 426. Dzia³alnoæ duszpasterstwa trzewoci w skali ca³ej Archidiecezji jest prowadzona, koordynowana i wspierana przez diecezjalnego duszpasterza ds. trzewoci.
Statut 427. Osobom pok¹tnie produkuj¹cym alkohol i handluj¹cym
nim duszpasterze powinni przypomnieæ, ¿e jako publiczni gorszyciele nie
mog¹ uzyskaæ rozgrzeszenia i bêd¹ pozbawieni katolickiego pogrzebu.
Tytu³ 2  Duszpasterstwo bezdomnych

Statut 428. Bezdomnych, ze wzglêdu na brak przynale¿noci do konkretnej wspólnoty parafialnej, trudno jest obj¹æ typow¹ opiek¹ pastersk¹. Z tego powodu duszpasterze parafii, szczególnie miejskich, ich wieccy wspó³pracownicy, a zw³aszcza zespo³y charytatywne, zobowi¹zani s¹
w sposób szczególny nieæ pomoc doczesn¹ i duchow¹ bezdomnym, którzy aktualnie przebywaj¹ na terenie ich parafii. Nieocenione us³ugi na
tym polu pomocy najubo¿szym podejmuj¹ siostry Misjonarki Mi³oci
(Kalkucianki).
Statut 429. Orodki opiekuñcze dla bezdomnych musz¹ byæ objête
trosk¹ miejscowych duszpasterzy, a ich ewentualni kapelani maj¹ dzia³aæ zawsze w porozumieniu z proboszczem miejsca.
Tytu³ 3  Duszpasterstwo bezrobotnych

Statut 430. Z racji bycia osob¹ cz³owiek posiada prawo do pracy
i obowi¹zek pracy.
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Statut 431. W rejonach, gdzie szczególnie nasila siê bezrobocie, nale¿y stworzyæ specjalistyczne duszpasterstwo bezrobotnych, którego istot¹
winno byæ podtrzymywanie w nich nadziei, zachêcanie do aktywnoci
i zdobywania wiedzy. W miarê mo¿liwoci nale¿y organizowaæ zajêcia
dla doros³ych i m³odzie¿y, by chroniæ ich przed apati¹ i bezczynnoci¹,
która prowadzi do patologii.
Statut 432. Wa¿nym zadaniem duszpasterzy jest budzenie wród wiernych ducha solidarnoci i chrzecijañskiego mi³osierdzia wobec osób
bezrobotnych. Mo¿e temu s³u¿yæ wolontariat (np. porady prawne, pomoc w przekwalifikowaniu siê itp.).
Statut 433. Do niesienia wszelkiej pomocy bezrobotnym zobowi¹zana
jest najpierw ich parafia zamieszkania. Tam powinni oni otrzymaæ pomoc
duchow¹ i  w miarê mo¿liwoci  materialn¹. Opiek¹ nale¿y otoczyæ
dzieci, np. przez zapewnienie posi³ku w szkole, pomoc w nauce, organizowanie wypoczynku. Doros³ym s³u¿yæ winno poradnictwo prawne organizowane przy parafiach.
Statut 434. W trosce o zapobieganie i bezrobociu i w zwalczaniu
jego skutków duszpasterze mog¹ podj¹æ wspó³pracê z w³adzami samorz¹dowymi przez inicjowanie i wspieranie wspólnych przedsiêwziêæ.
Statut 435. W celu skutecznego dzia³ania duszpasterstwo ludzi pracy
powinno  wobec nowych wyzwañ  ogarn¹æ swoim zasiêgiem przedsiêbiorców i pracodawców, kadrê kierownicz¹ i zarz¹dzaj¹c¹ firmami.
Tytu³ 4  Duszpasterstwo wiêniów

Statut 436. Proboszcz parafii, na której terenie znajduje siê wiêzienie lub areszt ledczy, zobowi¹zany jest do zorganizowania, w porozumieniu z Kuri¹, sta³ej opieki duszpasterskiej wiêniów.
Statut 437. Pos³uga ta mo¿e byæ wspierana przez zespó³ wieckich
wspó³pracowników  wolontariuszy Bractwa Wiêziennego lub innych
osób  wspó³dzia³aj¹cych w pracy duszpasterskiej jak i troszcz¹cych siê
o sprawy wiêniów.
Tytu³ 5  Duszpasterstwo wobec subkultur m³odzie¿owych

Statut 438. Duszpasterze parafii powinni sw¹ pos³ug¹ obj¹æ ca³¹ m³odzie¿, nie pomijaj¹c kontestuj¹cej, ale poszukuj¹cej m³odzie¿y, zwi¹zanej z ci¹gle zmieniaj¹cymi siê subkulturami m³odzie¿owymi.
Statut 439. W pos³udze tej konieczna jest wspó³praca ze wieckimi 
zarówno m³odzie¿¹, jak i doros³ymi  o ukszta³towanej dojrza³oci chrze94

cijañskiej, pochodz¹cymi ze rodowisk intensywnej, pog³êbionej formacji  grup parafialnych, ruchów, stowarzyszeñ i bractw kocielnych,
jak równie¿ z instytutów ¿ycia konsekrowanego oraz wzorowych rodzin
katolickich. Nie nale¿y tak¿e zapominaæ o koniecznoci udzielenia wsparcia duszpasterskiego rodzinom m³odzie¿y wci¹gniêtej w subkultury m³odzie¿owe.
Statut 440. Diecezjalny duszpasterz m³odzie¿y powinien koordynowaæ na szczeblu ca³ej Archidiecezji prace duszpasterskie podjête na rzecz
m³odzie¿y zwi¹zanej z subkulturami m³odzie¿owymi. W miarê potrzeby funkcja koordynatora mo¿e byæ przejmowana  na szczeblu rejonu,
miasta, czy dzielnicy  przez inn¹, wyznaczon¹ osobê.
Tytu³ 6  Duszpasterstwo osób ¿yj¹cych w zwi¹zkach
niesakramentalnych

Statut 441. Duszpasterskiej trosce Kocio³a s¹ powierzeni tak¿e ci,
którzy ¿yj¹ w zwi¹zkach niesakramentalnych. Osobom takim nale¿y przekazywaæ jasn¹ wyk³adniê nauki Kocio³a co do ich miejsca w Kociele.
Statut 442. Wype³niaj¹c wskazania adhortacji Familiaris consortio
i innych dokumentów Kocio³a na temat duszpasterstwa ma³¿eñstw niesakramentalnych, w trosce o zapewnienie rodzinie opieki we wszystkich
jej wymiarach, kap³ani powinni dostrzegaæ sytuacje nieprawid³owe, które
rozpowszechniaj¹ siê tak¿e wród katolików, z niema³¹ szkod¹ dla samej instytucji rodziny i spo³eczeñstwa, którego jest ona podstawow¹ komórk¹. Dotyczy to zw³aszcza nastêpuj¹cych przypadków:
1) rozwiedzeni, którzy po sakramencie ma³¿eñstwa zawarli kontrakt cywilny z inn¹ osob¹;
2) katolicy z³¹czeni tylko kontraktem cywilnym nie posiadaj¹cy
¿adnych przeszkód kanonicznych do zawarcia sakramentalnego ma³¿eñstwa;
3) wolne zwi¹zki ludzi, którzy uwa¿aj¹c siê za wierz¹cych nie
akceptuj¹ form ¿ycia uznanych w Kociele;
4) ludzie zamieszkuj¹cy razem  zawieraj¹cy ma³¿eñstwo na próbê.
Statut 443. Do osób, które podlegaj¹ samoizolacji (rozwiedzeni, staraj¹cy siê zachowaæ zwi¹zek z Kocio³em, gdy druga strona zawar³a nowy
zwi¹zek), duszpasterze winni docieraæ osobicie np. podczas wizyty duszpasterskiej lub poprzez ludzi zaanga¿owanych w ¿ycie Kocio³a.
Statut 444. Duszpasterze powinni czêsto przypominaæ, ¿e wszyscy
ochrzczeni, a wiêc i ¿yj¹cy w zwi¹zkach niesakramentalnych, maj¹ pra95

wo i obowi¹zek do udzia³u we Mszy wiêtej. Powinni tak¿e s³uchaæ
i rozwa¿aæ S³owo Bo¿e, modliæ siê, spe³niaæ uczynki mi³oci, wychowywaæ dzieci w wierze katolickiej i posy³aæ je na katechizacjê
Statut 445. Dla osób ¿yj¹cych w zwi¹zkach niesakramentalnych
mo¿na organizowaæ specjalne spotkania rekolekcyjne, by podtrzymywaæ
ich wiê z Kocio³em.
Statut 446. Ma³¿eñstwa rozbite, wobec których jest nadzieja kocielnego uregulowania ich sytuacji ¿yciowej, nale¿y skierowaæ do poradni
prawnej przy S¹dzie Metropolitalnym Warszawskim.
Statut 447. Katolicy ¿yj¹cy w zwi¹zkach nieuznawanych przez Koció³ nie mog¹ byæ dopuszczeni do sakramentów wiêtych ani do wykonywania funkcji prawnych w Kociele, zw³aszcza jako rodzice chrzestni
i wiadkowie bierzmowania. Do wykonywania funkcji katechety, nauczyciela i wyk³adowcy szkó³ i uczelni katolickich musz¹ uzyskaæ specjalne
zezwolenie Arcybiskupa.
Statut 448. W wyj¹tkowych wypadkach w³asny proboszcz mo¿e  po
konsultacji z ordynariuszem miejsca  dopuciæ do sakramentów wiêtych rozwiedzionych ¿yj¹cych w nowych zwi¹zkach, jeli zaistniej¹ równoczenie nastêpuj¹ce okolicznoci:
1) ¿a³uj¹, ¿e naruszyli znak Przymierza i wiernoci Chrystusowi,
s¹ szczerze gotowi na tak¹ formê ¿ycia, która nie stoi w sprzecznoci z nierozerwalnoci¹ ma³¿eñstwa kocielnego;
2) nie mog¹ odejæ od siebie ze wzglêdu na koniecznoæ opieki w
staroci lub chorobie, albo ze wzglêdu na wychowanie dzieci;
3) postanawiaj¹ ¿yæ w pe³nej wstrzemiêliwoci, czyli powstrzymaæ siê od aktów, które przys³uguj¹ jedynie ma³¿onkom;
4) nie zachodzi niebezpieczeñstwo zgorszenia.
Tytu³ 7  Duszpasterstwo pielgrzymkowe i wakacyjne

Statut 449. Obozy, kolonie, pielgrzymki, rekolekcje organizowane w czasie wakacji s¹ kontynuacj¹ pracy duszpasterskiej prowadzonej w ci¹gu roku
katechetycznego. Obok pog³êbiania wiary jest to okazja do zdobycia nowych
dowiadczeñ i nawi¹zania przyjani we wspólnocie chrzecijañskiej
Statut 450. Pielgrzymki organizowane do miejsc kultu religijnego
maj¹ pog³êbiaæ ¿ycie religijne oraz przypominaæ o poszanowaniu tradycji i historii.
Statut 451. Kap³ani i prowadz¹cy pielgrzymki powinni przestrzegaæ
przepisów prawa dotycz¹cych tej dzia³alnoci, a zw³aszcza pamiêtaæ
o ubezpieczeniu od odpowiedzialnoci cywilnej.
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Tytu³ 8  Duszpasterstwo cudzoziemców

Statut 452. Duszpasterze, zw³aszcza przy okazji kolêdy, powinni ustaliæ, ilu cudzoziemców, wiernych Kocio³a katolickiego, przebywa na terenie parafii. Je¿eli nie znaj¹ oni jêzyka polskiego, nale¿y stworzyæ warunki do wype³niania przez nich praktyk religijnych dziêki:
1) udostêpnieniu informacji o miejscu i porze Mszy wiêtych i spowiedzi w obcych jêzykach;
2) organizowanie  w porozumieniu z Kuri¹  przygotowania do
sakramentów wiêtych.
Statut 453. Proboszcz parafii, na terenie której istniej¹ orodki tymczasowego przebywania cudzoziemców, winien nawi¹zaæ z nimi kontakt i uwzglêdniæ ich obecnoæ w dzia³alnoci charytatywnej parafii. Jest
to wyraz misyjnej dzia³alnoci Kocio³a.

CZÊÆ IX
EKUMENIZM
W tym okaza³a siê mi³oæ Bo¿a ku nam, ¿e Bóg Ojciec zes³a³ na wiat
Syna swego jednorodzonego, by stawszy siê cz³owiekiem odrodzi³ przez
odkupienie ca³y rodzaj ludzki i zgromadzi³ go w jedno. Syn Bo¿y, zanim
ofiarowa³ sam siebie na o³tarzu krzy¿a jako niepokalan¹ hostiê, modli³ siê
do Ojca za wierz¹cych mówi¹c: Aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze,
we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby wiat uwierzy³, ¿e
Ty mnie pos³a³ (DE I, 2).
Drugi Sobór Watykañski wezwa³ wszystkich wiernych Kocio³a katolickiego, by rozpoznaj¹c znaki czasu pilnie uczestniczyli w dziele ekumenicznym (DE I, 4). Ekumenizm zatem szuka dróg porozumienia miêdzy
chrzecijanami przez dialog oraz inne formy wspólnego dzia³ania chrzecijan w celu prze³amywania nieufnoci i nawi¹zania bli¿szej wspó³pracy. Tak pojête zadanie jest wielop³aszczyznowe i realizuje siê w ekumenizmie duchowym, naukowym (doktrynalnym) i praktycznym. Trzeba
wszak¿e pamiêtaæ, ¿e jednoæ chrzecijan jest przede wszystkim dzie³em Ducha wiêtego, za podstaw¹ ekumenizmu mi³oæ i prawda.
Tak wiêc z mi³oci i prawdy rodzi siê wzajemny szacunek miêdzy
chrzecijanami. Ci jednak winni do³o¿yæ wszelkich starañ, by unikn¹æ
b³êdów czy uproszczeñ  czynionych nawet w dobrej wierze  które w
konsekwencji zamiast przybli¿yæ mog³yby staæ siê przeszkod¹ na drodze
ku jednoci.
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Rozdzia³ 1  Duszpasterstwo ekumeniczne w Archidiecezji
Tytu³ 1  Normy ogólne

Statut 454. W celu sprawnego funkcjonowania i podejmowania konkretnych dzia³añ w zakresie ekumenizmu Arcybiskup mianuje swojego
delegata odpowiedzialnego za sprawy ekumeniczne oraz powo³uje Orodek do Spraw Jednoci Chrzecijan. Delegat ma do pomocy referenta
archidiecezjalnego  obaj z urzêdu nale¿¹ do Rady Duszpasterskiej .
Statut 455. Zadaniem Orodka jest:
1) kierowanie, koordynacja i wspó³praca z innymi orodkami np.
zakonnymi, prowadz¹cymi dzia³alnoæ ekumeniczn¹ w Archidiecezji;
2) podtrzymywanie ducha ekumenicznego wród duchowieñstwa
i wiernych Archidiecezji;
3) utrzymywanie kontaktów z Kocio³ami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz z innymi wspólnotami kocielnymi;
4) reprezentowanie Kocio³a Rzymskokatolickiego na uroczystociach innych Kocio³ów;
5) zapraszanie przy ró¿nych okazjach duchownych i wieckich
chrzecijan z innych Kocio³ów i wspólnot kocielnych;
6) w razie potrzeby powo³anie z grona ksiê¿y proboszczów dekanalnego referenta do spraw ekumenizmu.
Tytu³ 2  ¯ycie sakramentalne

Statut 456. Wzajemne uznanie Chrztu wiêtego udzielonego w Kocio³ach zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (z wyj¹tkiem Kocio³a Chrzecijan Baptystów w RP) i w Kociele Rzymskokatolickim sta³o
siê wa¿nym krokiem w drodze do jednoci chrzecijan. Proboszczowie
powinni wiedzieæ, i¿ przy chrzcie dziecka, o ile pragn¹ tego rodzice, jako
wiadek chrztu mo¿e byæ dopuszczony cz³onek wspólnoty kocielnej, która
podpisa³a wzajemne uznanie Chrztu wiêtego. Osoba ta powinna spe³niaæ
wymagania duszpasterskie stawiane rodzicom chrzestnym, odpowiednio
zmodyfikowane, by uszanowaæ jej przekonania religijne. Nale¿y przy tym
zachowaæ przepis kan. 874 § 2 KPK.
Statut 457. Zasady wspó³uczestnictwa w sakramentach wiêtych: Pokuty, Eucharystii i w Sakramencie Chorych okrelaj¹ przepisy Kodeksu
Prawa Kanonicznego (kan. 844). Wa¿n¹ jest rzecz¹, aby duszpasterze wy98

janiali te przepisy wiernym, szczególnie tym, którzy udaj¹ siê do miejsc,
gdzie brak jest duszpasterzy katolickich. Dodatkowo wiernych wyje¿d¿aj¹cych do pañstw i regionów prawos³awnych nale¿y informowaæ o tym,
¿e mog¹ uczestniczyæ we Mszy wiêtej w Kociele prawos³awnym. W wypadku zagro¿enia ¿ycia mog¹ tak¿e spowiadaæ siê u ksiêdza prawos³awnego, a w chorobie przyj¹æ Sakrament Chorych. W pozosta³ych Kocio³ach chrzecijañskich katolik mo¿e przyj¹æ sakramenty, o których tu mowa,
jedynie w wyj¹tkowych wypadkach i tylko od duchownego, który otrzyma³ Sakrament wiêceñ zgodnie z tradycj¹ apostolsk¹ (DE 80).
Statut 458. Szczególnej troski duszpasterskiej wymagaj¹ ma³¿eñstwa
o ró¿nej przynale¿noci wyznaniowej. Wskazane jest, aby duszpasterze
obydwu wyznañ wspó³pracowali i troszczyli siê usilnie o zawarcie sakramentalnego zwi¹zku ma³¿eñskiego przez narzeczonych z zachowaniem przepisanej formy kanonicznej pod przewidzianymi warunkami.
W razie za wyj¹tkowych trudnoci  w celu zapewnienia dobra religijnego stronie katolickiej, lecz bez uszczerbku dla niekatolickiej  nale¿y
staraæ siê o dyspensê ordynariusza miejsca od formy obowi¹zuj¹cej w Kociele Katolickim. Natomiast w liturgii ma³¿eñstwa mieszanego nale¿y
stosowaæ rytua³ sakramentu ma³¿eñstwa odnonie ma³¿eñstw mieszanych.
Statut 459. Katolicy mog¹ braæ udzia³ w lubach i pogrzebach wiernych innych wyznañ.
Statut 460. Zarówno kap³ani, siostry zakonne, jak i katolicy wieccy
pracuj¹cy w szpitalach, zak³adach wychowawczych i domach opieki
powinni zawiadomiæ duchownego niekatolickiego o religijnych potrzebach jego wiernych znajduj¹cych siê w tych instytucjach i u³atwiæ mu
niesienie pomocy duchowej i pos³ugi sakramentalnej.
Tytu³ 3  P³aszczyzny i formy wspó³pracy miêdzy Kocio³ami

Statut 461. Poleca siê duchowieñstwu zapoznawanie siê z wa¿niejszymi dokumentami kocielnymi dotycz¹cymi ¿ycia ekumenicznego,
zw³aszcza nauczania Soboru, nauczania papieskiego i dokumentów miêdzykocielnych.
Statut 462. Ca³oæ duszpasterstwa w Archidiecezji nale¿y kszta³towaæ tak, aby uwzglêdnia³o ono potrzeby ekumeniczne.
Statut 463. Wspó³praca Kocio³ów w dziedzinie ewangelizacji 
zw³aszcza gdy na terenie parafii istnieje wspólnota innego wyznania 
mo¿e polegaæ na:
1) wspólnym przeprowadzaniu niektórych akcji duszpasterskich;
2) wymianie materia³ów s³u¿¹cych do poznania innego Kocio³a;
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3) wzajemnym zapraszaniu przedstawicieli Kocio³ów i wspólnot chrzecijañskich;
4) organizowaniu spotkañ ekumenicznych dla m³odzie¿y i doros³ych;
5) zadbaniu o to, by w czasopismach kocielnych obu stron pojawi³y siê prawdziwe wiadomoci z ¿ycia bratnich Kocio³ów
i wspólnot chrzecijañskich.
Statut 464. W ka¿dej parafii, stosownie do warunków miejscowych,
nale¿y modliæ siê o jednoæ chrzecijan. Trzeba czyniæ to zw³aszcza w
styczniowym Tygodniu Modlitw o Jednoæ Chrzecijan, a tak¿e z racji
najwa¿niejszych wi¹t chrzecijañskich.
Statut 465. Duszpasterze powinni popieraæ nawi¹zywanie kontaktów
osobistych miêdzy chrzecijanami ró¿nych wyznañ, a tak¿e sami takie
kontakty z duchownymi innych Kocio³ów utrzymywaæ. Spotkania takie
s³u¿¹ce wzajemnemu poznaniu, wymianie pogl¹dów i dowiadczeñ na tematy duszpasterskie, przekazywaniu informacji o wspólnych uroczystociach winny byæ uznane za normalne formy wspó³¿ycia Kocio³ów.
Statut 466. W Wy¿szym Metropolitalnym Seminarium Duchownym
nale¿y nadal troszczyæ siê o ekumeniczny wymiar formacji religijnej i teologicznej alumnów, zw³aszcza przez:
1) wyk³ady z teologii ekumenicznej, jak to przewiduje Ratio studiorum;
2) udzia³ alumnów w sympozjach ekumenicznych;
3) anga¿owanie alumnów w duszpastersk¹ pracê ekumeniczn¹,
szczególnie za pomoc¹ istniej¹cego Ko³a Ekumenicznego.
Tytu³ 4  Inne formy wspó³pracy ekumenicznej

Statut 467. Budowanie jednoci chrzecijan wymaga pracy teologów
i dialogu na poziomie hierarchów, ale tak¿e wspólnej dzia³alnoci i modlitwy. Poleca siê zatem sta³ej modlitwie wiernych Archidiecezji sprawê
zjednoczenia chrzecijan, aby dzia³anie Ducha wiêtego doprowadzi³o
wszystkich we w³aciwym czasie do pe³nej jednoci.
Statut 468. Nale¿y korzystaæ z mo¿liwoci uczestnictwa w akcjach
charytatywnych i spo³ecznych podejmowanych z inicjatywy innych grup
wyznaniowych. Organizuj¹c za tego typu akcje, wystêpowaæ z propozycj¹ udzia³u osób czy grup innych wyznañ.
Statut 469. Wspó³dzia³anie z innymi Kocio³ami i wspólnotami chrzecijañskimi mo¿e dotyczyæ w szczególnoci:
1) wspólnego organizowania opieki nad dzieæmi, placów zabaw,
obozów, wycieczek itp.;
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2) prowadzenia wspólnej dzia³alnoci kulturalnej np. Dni Kultury Chrzecijañskiej, konkursów artystycznych, wystaw itp.;
3) organizowania spotkañ powiêconych problematyce ekumenicznej;
4) u¿yczenia, w razie takiej potrzeby i za zgod¹ ordynariusza miejsca, kocio³a dla odprawienia nabo¿eñstwa przez duchownego innego wyznania;
5) pomocy przy porz¹dkowaniu cmentarza, na którym znajduj¹
siê groby chrzecijan innych wyznañ.
Statut 470. Normy ekumeniczne nie odnosz¹ siê do cz³onków sekt.
Spotkanie z nimi powinno zmierzaæ przede wszystkim do g³oszenia im
zbawienia w Chrystusie przez wiarê i Chrzest.
Tytu³ 5  Dialog miêdzyreligijny

Statut 471. W duchu soborowej deklaracji o stosunku do religii niechrzecijañskich mo¿na organizowaæ nabo¿eñstwa, spotkania i ró¿ne formy wspó³pracy z wyznawcami innych religii, szczególnie judaizmu i islamu. W ten sposób daje siê wiadectwo wiary i ¿ycia chrzecijañskiego,
uznaje, chroni i wspiera dobra duchowe i moralne, a tak¿e wartoci spo³eczno-kulturalne, które w tamtych religiach s¹ obecne (por. DRN 2).

CZÊÆ X
DOBRA DOCZESNE KOCIO£A
Dobrami doczesnymi Kocio³a s¹ te wszystkie dobra materialne i niematerialne, które podlegaj¹ w³adzy kocielnej i zosta³y przeznaczone przez
kompetentn¹ w³adzê do u¿ytku Kocio³a i realizacji jego celów. Administrowanie tymi dobrami nie mo¿e wiêc odbywaæ siê jedynie dla zysku, ale
ma byæ zawsze podporz¹dkowane tym celom, dla osi¹gniêcia których wolno
Kocio³owi posiadaæ dobra doczesne  organizowaniu kultu Bo¿ego, zapewnieniu godziwego utrzymania duchowieñstwa i pracowników kocielnych oraz prowadzeniu dzie³ apostolskich i mi³osierdzia.

Rozdzia³ 1  Normy ogólne
Statut 472. Aby spe³niaæ sw¹ misjê zbawcz¹ Archidiecezja potrzebuje odpowiednich rodków materialnych. Duszpasterze i wierni wieccy
s¹ zobowi¹zani przyczyniaæ siê do tworzenia podstaw materialnych tej
101

dzia³alnoci. W sposób szczególny obowi¹zek ten ci¹¿y na Radzie Ekonomicznej Archidiecezji i Parafialnych Radach Ekonomicznych.
Statut 473. Archidiecezja, parafie i inne kocielne osoby prawne dzia³aj¹ce na jej terenie mog¹ posiadaæ, zarz¹dzaæ, nabywaæ i alienowaæ dobra doczesne do celów kultowych, owiatowo-wychowawczych, naukowych, kulturalnych, dzia³alnoci charytatywno-opiekuñczej, utrzymania
orodków katechetyczno-duszpasterskich, konserwacji zabytków, inwestycji sakralnych, utrzymania duchowieñstwa i pracowników kocielnych,
prowadzenia dzie³ apostolatu i mi³osierdzia (por. KPK 1254).

Rozdzia³ 2  Nabywanie dóbr
Statut 474. Nabywanie dóbr musi odbywaæ siê sprawiedliwie i zgodnie z prawem zarówno pañstwowym, jak i kocielnym. Chodzi tu przede
wszystkim o darowizny pieniê¿ne, nieruchomoci i ruchomoci. Je¿eli
z darowizn¹ zwi¹zane jest jakie obci¹¿enie lub powa¿ne zobowi¹zanie
dla kocielnej osoby prawnej, na jej przyjêcie musi byæ uzyskana zgoda
ordynariusza miejsca. Po mierci darczyñcy cel darowizny mo¿e zmieniæ jedynie Arcybiskup. Wszelkie darowizny powinny byæ odnotowane
w ksiêdze inwentarzowej kocielnej osoby prawnej
Statut 475. Na zaci¹gniêcie ka¿dej po¿yczki na rzecz Archidiecezji,
parafii i kocielnych osób prawnych dzia³aj¹cych na terenie Archidiecezji
konieczna jest zgoda Arcybiskupa. We wniosku o zezwolenie na zaci¹gniêcie po¿yczki nale¿y podaæ jej wysokoæ i warunki oprocentowania,
termin sp³aty oraz wykaz dotychczasowych d³ugów. Za d³ugi zaci¹gniête
bez uzyskania wymaganej zgody odpowiada osobicie zaci¹gaj¹cy je.
Statut 476. Pieni¹dze sk³adane przez wiernych na tacê lub do puszek
w kocio³ach, kaplicach, na placu przykocielnym i cmentarzu grzebalnym parafii uwa¿a siê za kolekty. Nale¿¹ one do kasy parafialnej, chyba
¿e Arcybiskup zarz¹dzi inaczej. W takim przypadku proboszczowie kocio³ów i rektorzy kaplic przekazuj¹ je w ca³oci do Kurii w jak najszybszym terminie.
Statut 477. Zabrania siê zbierania ofiar na jakikolwiek, nawet pobo¿ny, instytut lub cel bez pisemnego pozwolenia Arcybiskupa.
Statut 478. Parafia mo¿e nabywaæ grunty jedynie po uzyskaniu zezwolenia Arcybiskupa.
Statut 479. Ka¿da parafia powinna posiadaæ ksiêgê wieczyst¹ nieruchomoci gruntowych, wypis z rejestru gruntów oraz ksiêgê inwentarzow¹, prowadzon¹ na bie¿¹co i podlegaj¹c¹ kontroli biskupiej i dziekañskiej.
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Rozdzia³ 3  Dzier¿awa, najem nieruchomoci
i podejmowanie dzia³alnoci gospodarczej
Statut 480. Na wydzier¿awienie lub najem nieruchomoci kocielnej, a tak¿e wszelkie formy dzia³alnoci gospodarczej konieczna jest
opinia Parafialnej Rady Ekonomicznej i zezwolenie Ekonoma Archidiecezji. Umowy zawarte bez takiego pozwolenia nie wi¹¿¹ kocielnych
osób prawnych. Nieruchomoci nie wolno wydzier¿awiæ lub oddawaæ w
najem temu, kto ni¹ zarz¹dza oraz jego powinowatym i krewnym do
drugiego stopnia.
Statut 481. W umowie o dzier¿awê gruntów musz¹ byæ poczynione
zastrze¿enia co do ochrony granic, jakoci gruntu i niedopuszczalnoci
wznoszenia jakichkolwiek zabudowañ. W umowie o najem budynku
konieczne jest natomiast opisanie jego stanu technicznego i u¿ytkowego
oraz urz¹dzeñ technicznych.

Rozdzia³ 4  Alienacja mienia kocielnego
Statut 482. Przez alienacje rozumie siê wszelkie umowy, wskutek
których stan posiadania ulega zmianie. Do alienacji zalicza siê miêdzy
innymi: przeniesienie prawa w³asnoci przez umowê kupna  sprzeda¿y,
darowiznê, zamianê jednego mienia na drugie, zrzeczenie siê prawa s¹dowego sporu, akty, które mog¹ prowadziæ do utraty rzeczy b¹d prawa
w³asnoci, obci¹¿enie zobowi¹zaniami itp.
Statut 483. Na alienacjê mienia kocielnego (ruchomoci i nieruchomoci), nawet na rzecz innej kocielnej osoby prawnej, do wa¿noci aktu
wymagane jest zezwolenie Arcybiskupa. Wniosek o zezwolenie na alienacjê nale¿y sk³adaæ w Kurii do ekonoma Archidiecezji, w którym przedk³ada siê przyczyny kanoniczne, warunki, sposób alienacji i osobê nabywcy,
ocenê przynajmniej jednego kompetentnego rzeczoznawcy, uchwa³ê Parafialnej Rady Ekonomicznej, plan sytuacyjny nieruchomoci, wyci¹g
z ksiêgi wieczystej, mapê geodezyjn¹ i przewidywane przeznaczenie uzyskanej zap³aty.
Statut 484. Przy alienacji nale¿y zawsze mieæ na uwadze to, aby stan
posiadania kocielnej osoby prawnej nie uleg³ pogorszeniu.

Rozdzia³ 5  Zarz¹d mieniem kocielnym
Statut 485. Na mienie parafii sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce dobra materialne: nieruchomoci gruntowe i budynki, cmentarz parafialny, ruchomoci,
rodki przeznaczone na cele kultu i duszpasterstwa, fundusze zebrane na
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budowê kocio³a lub innego obiektu kocielnego, wp³ywy z daniny parafialnej zatwierdzonej przez Kuriê, ofiary z kolekt, skarbon, ofiary bezimienne na potrzeby Kocio³a oraz rodki z dzia³alnoci gospodarczej itp.
Statut 486. Zarz¹d parafialnych dóbr kocielnych nale¿y do proboszcza kieruj¹cego dan¹ parafi¹, przy zachowaniu prawa ordynariusza miejsca do interwencji w przypadku zaniedbañ zarz¹dcy (por. kan. 1279 § 1).
W wa¿niejszych sprawach zwi¹zanych z zarz¹dem dóbr parafialnych
proboszcz powinien zasiêgaæ opinii Parafialnej Rady Ekonomicznej (por.
KPK 1280).
Statut 487. Proboszcz wraz ze wszystkimi, którzy go w tym wspieraj¹, wype³nia swoje funkcje w imieniu Kocio³a (por. KPK 1282) ze starannoci¹ dobrego gospodarza (por. KPK 1284 § 1).
Statut 488. Kocio³y, kaplice oraz plebanie nale¿y bezwarunkowo
zabezpieczyæ przed w³amaniem. Wszelkie obiekty sakralne oraz inne
budynki kocielne powinny posiadaæ instalacjê alarmow¹ i sprzêt przeciwpo¿arowy. Nale¿y te¿ ubezpieczyæ je od ognia a parafiê od odpowiedzialnoci cywilnej.
Statut 489. Nale¿y prowadziæ inwentarzow¹ ksiêgê maj¹tku kocielnego oraz ksiêgê przychodów i rozchodów.
Statut 490. Pod koniec roku kalendarzowego nale¿y sporz¹dzaæ dok³adne sprawozdanie z zarz¹du, które podlega kontroli dziekañskiej i biskupiej.
Statut 491. Dokumenty i dowody, na których opieraj¹ siê prawa parafii (lub instytucji) do maj¹tku, nale¿y starannie porz¹dkowaæ i przechowywaæ w odpowiednim archiwum, ich autentyczne odpisy nale¿y
z³o¿yæ w Kurii.
Statut 492. Nadzór zarz¹du wszystkich dóbr nale¿¹cych do kocielnych osób prawnych nale¿y do Arcybiskupa (por. KPK 1276 § l). Przed
podjêciem decyzji o wiêkszym znaczeniu potrzebna jest opinia Rady
Ekonomicznej Archidiecezji.

Rozdzia³ 6  Pracownicy wieccy
Statut 493. Kocielna osoba prawna powinna korzystaæ z pomocy
osób wieckich, bieg³ych w ró¿nych specjalnociach, zatrudnionych na
sta³e lub czasowo.
Statut 494. Stosunek s³u¿bowy jest okrelany na podstawie umowy
o pracê z miesiêcznym wynagrodzeniem. Wynagrodzenie to musi uwzglêdniaæ wymogi sprawiedliwoci, katolickiej nauki spo³ecznej oraz respektowaæ przepisy prawa wieckiego w tej materii obowi¹zuj¹ce.
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Statut 495. Nale¿y zg³aszaæ pracowników do Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych oraz op³acaæ za nich regularnie odpowiednie sk³adki.

CZÊÆ XI
RODKI SPO£ECZNEGO PRZEKAZU W S£U¯BIE KOCIO£A
Jedn¹ z istotnych cech wspó³czesnego wiata jest istnienie rodków
spo³ecznego przekazu. rodki te, w³aciwie wykorzystane, s³u¿¹ rozwojowi ludzkiej osoby i mog¹ przyczyniæ siê do rozszerzania Królestwa
Bo¿ego (Dekret o rodkach Spo³ecznego Przekazu  dalej cytowany jako
PM  1 i 2). Koció³, którego misj¹ jest g³oszenie Ewangelii wszystkim
ludziom musi mieæ mo¿liwoæ korzystania ze rodków spo³ecznego przekazu. Ma tak¿e obowi¹zek ich krytycznej oceny. Drog¹ bowiem Kocio³a jest osoba ludzka, której rozwój w relacji do innych osób i uwiêcenie
stanowi podstawê jego apostolskiej dzia³alnoci (PM 2).
W kontekcie podejmowanego dzi w Kociele dzie³a nowej ewangelizacji szczególnie istotna staje siê wiadomoæ, ¿e najwa¿niejsz¹ funkcj¹ katolickich rodków spo³ecznego przekazu jest funkcja ewangelizacyjna, przed informacyjn¹, wychowawcz¹ i rozrywkow¹.
Donios³¹ rolê w dziedzinie troski o media masowe pe³ni Instytut Archidiecezjalny rodków Przekazu podlegaj¹cy bezporednio Arcybiskupowi. Pozostaje on w cis³ej wspó³pracy z Wydzia³em Duszpasterstwa
i Wydzia³em Nauki Katolickiej Kurii. Wype³niaj¹c swe zadania, zajmuje siê rodkami spo³ecznego komunikowania. Do zadañ Instytutu nale¿y
zbieranie informacji, zw³aszcza z terenu Archidiecezji, przekazywanie
wiadomoci i stosownych materia³ów do Radia Józef lub innych orodków religijnego i kulturalnego ¿ycia Kocio³a oraz archiwizowanie obecnego w mediach ¿ycia religijnego Archidiecezji.

Rozdzia³ 1  Zasady wykorzystywania rodków
spo³ecznego przekazu w Kociele Warszawskim
Statut 496. Z racji sprawowanego urzêdu pasterskiego Arcybiskup
troszczy siê o przekazywanie orêdzia Ewangelii równie¿ przy pomocy
rodków spo³ecznego przekazu. W tym celu ustanawia instytucje s³u¿¹ce rozwojowi rodków spo³ecznego przekazu oraz okrela normy umo¿liwiaj¹ce ocenê przekazywanych przez nie treci.
Statut 497. Arcybiskupowi podlegaj¹ katolickie: radio, stacje telewizyjne, wydawnictwa, drukarnie, firmy producenckie, sieci interneto105

we itp. maj¹ce siedzibê w Archidiecezji lub realizuj¹ce swoje programy
na jej terenie.
Statut 498. Wydzia³ Nauki Katolickiej Kurii spe³nia funkcjê normatywn¹ wobec rodków spo³ecznego przekazu poprzez wydawanie imprimatur na wszelkie publikacje o tematyce religijnej. W tym celu Arcybiskup ustanawia cenzorów, których zadaniem jest ocena zgodnoci publikowanych treci z prawdami wiary i normami moralnoci.
Statut 499. Instytut Archidiecezjalny rodków Przekazu koordynuje dzia³ania poszczególnych mediów kocielnych oraz kontakty z innymi mediami, a tak¿e podejmuje zadania zlecone przez Arcybiskupa.
Statut 500. Odpowiedzialnym za organizowanie rodków spo³ecznego przekazu na terenie parafii jest proboszcz. W tym celu zaleca siê w
miarê mo¿liwoci:
1) organizowanie bibliotek, czytelni;
2) wydawanie w³asnych czasopism, biuletynów itp.;
3) promocjê prasy i wydawnictw katolickich, maj¹cych aprobatê
kocieln¹, tak¿e przez tworzenie ksiêgarñ parafialnych;
4) wspó³pracê z radiem diecezjalnym przez dostarczanie istotnych informacji zwi¹zanych z ¿yciem parafii;
5) rozpowszechnianie i wywietlanie filmów, przezroczy, kaset
audiowizualnych o tematyce religijnej;
6) ustawianie gablot do umieszczania w nich og³oszeñ i wiadomoci z ¿ycia parafii, dekanatu, Archidiecezji i Kocio³a powszechnego;
7) zak³adanie sieci komputerowej w celu wykorzystania przep³ywu informacji miêdzy parafi¹, dekanatem i Kuri¹ oraz tworzenie parafialnej strony internetowej.
Statut 501. Zachêca siê do tworzenia katolickich stowarzyszeñ ponadparafialnych, które mog¹ s³u¿yæ rozwojowi rodków spo³ecznego
przekazu.

Rozdzia³ 2  Zasady odbioru rodków spo³ecznego przekazu.
Statut 502. rodki spo³ecznego przekazu wymagaj¹ umiejêtnoci
w³aciwego odbioru. Zobowi¹zuje to odbiorców do poznawania jêzyka
przekazów medialnych oraz pozytywnego i negatywnego oddzia³ywania
mediów.
Statut 503. Zadaniem duszpasterzy jest kszta³towanie u wiernych
postawy odpowiedzialnego korzystania ze rodków spo³ecznego przekazu. Postawê tak¹ cechuje umiejêtnoæ dokonywania  zgodnie ze wia106

topogl¹dem katolickim  oceny i wyboru treci prezentowanych w mediach wieckich. Duszpasterze w swym nauczaniu powinni zachêcaæ do
odbioru katolickich programów radiowych i telewizyjnych oraz pouczaæ
o w³aciwym sposobie uczestniczenia w emitowanych Mszach wiêtych
niedzielnych.
Statut 504. Nauczyciele, katecheci i wychowawcy odpowiedzialni
za wychowanie powierzonych im przez rodziców uczniów maj¹ obowi¹zek uczyæ ich krytycznego odbioru, który pozwoli przeciwstawiæ siê
manipulacji i zniewoleniu.
Statut 505. Obowi¹zkiem rodziców chrzecijañskich jest interesowanie siê tym, co czytaj¹ i ogl¹daj¹ ich dzieci, proponowanie im wartociowych programów i publikacji, wspólne omawianie z dzieæmi odbieranych treci, wskazywanie na ich pozytywne lub destruktywne przes³anie, uczenie dyscypliny korzystania ze rodków spo³ecznego przekazu
(KKK 2496). Rodzice swoim postêpowaniem powinni w³asnym dzieciom dawaæ przyk³ad w³aciwego korzystania z mediów.
Statut 506. Wszyscy wierni, indywidualnie i wspólnotowo, maj¹ prawo i obowi¹zek wp³ywania na treci przekazywane przez rodki spo³ecznego przekazu. Dlatego kieruj¹c siê sumieniem, ukszta³towanym
zgodnie z katolickim systemem wartoci, niech daj¹ wyraz i wiadectwo
swej postawie, tak przez odpowiedni wybór tego, co ogl¹daj¹, s³uchaj¹
i czytaj¹, jak i przez w³aciwe reagowanie na próby manipulacji. Maj¹
obowi¹zek przeciwstawiaæ siê treciom przeciwnym godnoci ludzkiej,
prawdzie i rzetelnej informacji, wolnoci s³owa, religii i przekonañ, gloryfikuj¹cym bezprawie i przemoc. Potrzebny tu jest m¹dry wybór informacji, zgodny z katolickim systemem wartoci.
Statut 507. Wierni tworz¹cy dzie³a, których tematyka dotyczy spraw
wiary lub moralnoci, powinni na ich publikacjê uzyskaæ imprimatur w
Wydziale Nauki Katolickiej Kurii.
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DZIA£ II  ANEKSY
(Aneks 1)
REGULAMIN KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1

1. Kuria Metropolitalna Warszawska, zwana dalej Kuri¹, sk³ada siê z osób
i instytucji wiadcz¹cych pomoc Arcybiskupowi Warszawskiemu, zwanemu dalej Arcybiskupem, w zarz¹dzaniu ca³¹ Archidiecezj¹, a zw³aszcza w kierowaniu dzia³alnoci¹ pastersk¹, w administrowaniu diecezj¹ i wykonywaniu w³adzy s¹downiczej (por. kan. 469 KPK).
2. Na czele Kurii stoi Arcybiskup. Jemu, jako najwy¿szemu zwierzchnikowi Kocio³a partykularnego przys³uguje ca³a w³adza ustawodawcza, wykonawcza i s¹downicza (por. kan. 391 § 1 KPK). Wspomagaj¹c Arcybiskupa w wype³nianiu jego misji Kuria dzia³a zawsze w
jego imieniu i w bliskiej z nim ³¹cznoci.
Art. 2

1. Nominacja tych, którzy sprawuj¹ urzêdy w Kurii nale¿y do Arcybiskupa, chyba ¿e w poszczególnym przypadku zleci³ j¹ komu innemu
(por. KPK 470).
2. Wszyscy, którzy otrzymuj¹ stanowiska w Kurii, powinni:
1) z³o¿yæ przyrzeczenie na rêce Arcybiskupa lub jego delegata, ze
bêd¹ wiernie wype³niaæ powierzone zadanie w sposób okrelony
prawem powszechnym i partykularnym;
2) zachowaæ tajemnicê w zakresie i w sposób oznaczony prawem;
3) w zakresie posiadanych kompetencji wykonywaæ sw¹ pracê solidnie i sumiennie, w duchu pos³uszeñstwa i szacunku wobec prze³o¿onych;
4) w³¹czaæ siê z inicjatyw¹ i zaanga¿owaniem w archidiecezjalne
akcje duszpasterskie.
ORGANIZACJA KURII

Art. 3

W sk³ad Kurii wchodz¹ urzêdy: moderatora Kurii, wikariuszy generalnych i biskupich, wikariusza s¹dowego, ekonoma, kanclerza, notariuszy
a tak¿e wydzia³y oraz inne urzêdy i agendy powo³ane przez Arcybiskupa.
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Art. 4

1. Na czele ka¿dego wydzia³u stoi przewodnicz¹cy, którym jest z regu³y jeden z wikariuszy generalnych lub biskupich. Posiada on w³adzê
jurysdykcyjn¹ w danym zakresie, za wyj¹tkiem spraw zastrze¿onych
Arcybiskupowi.
2. Przewodnicz¹cy wydaje regulamin okrelaj¹cy strukturê, zasady pracy
i dzia³ania kierowanego przez siebie wydzia³u. Regulamin podlega
zatwierdzeniu przez Arcybiskupa.
3. Arcybiskup Warszawski zastrzega sobie w³adzê nad S¹dem Metropolitalnym i Seminarium Duchownym.
Art. 5

Obowi¹zkiem przewodnicz¹cego wydzia³u jest:
1) kierowanie ca³oci¹ prac wydzia³u;
2) przyjmowanie interesantów w zakresie prac wydzia³u;
3) podpisywanie, wraz z notariuszem wydzia³u, dekretów i zarz¹dzeñ;
4) informowanie Arcybiskupa o pracach wydzia³u;
5) branie udzia³u w sesjach kurialnych.
Art. 6

Ze wzglêdu na zakres zadañ przy wydzia³ach mog¹ byæ powo³ani referenci, którym powierzony zostaje okrelony dzia³ pracy. Referenci podlegaj¹ przewodnicz¹cemu i wspó³pracuj¹ z notariuszem.
Art.7

Przy wydzia³ach istniej¹ kolegialne instytucje kocielne, przewidziane
przez Kodeks Prawa Kanonicznego lub powo³ane przez Arcybiskupa. W
celu usprawnienia dzia³alnoci mog¹ one kierowaæ siê w³asnym statutem lub regulaminem nadanym lub zatwierdzonym przez Arcybiskupa.
MODERATOR KURII

Art. 8

Moderator Kurii, pod w³adz¹ Arcybiskupa, koordynuje za³atwianie w
Kurii wszelkich spraw, przygotowuje terminarz i program sesji kurialnych oraz czuwa nad tym, by pracownicy Kurii w³aciwie wype³niali
powierzone im funkcje. W razie nieobecnoci moderatora, zastêpuje go
kanclerz Kurii.
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WIKARIUSZE ARCYBISKUPA WARSZAWSKIEGO

Art. 9

Wikariusze generalni i biskupi na mocy prawa posiadaj¹ zwyczajn¹ w³adzê wykonawcz¹ zastêpcz¹. Mog¹ posiadaæ tak¿e w³adzê delegowan¹ w
sprawach powierzonych przez Arcybiskupa.
Art. 10

Wikariusze generalni i biskupi, poza uprawnieniami, o których mowa w
art. 5, maj¹ powierzone okrelone wydzia³y, nad którymi sprawuj¹ w³adzê jako przewodnicz¹cy, b¹d wype³niaj¹ inne zadania powierzone im
przez Arcybiskupa.
Art. 11

Wikariusz s¹dowy, zwany oficja³em, kieruje S¹dem Metropolitalnym Warszawskim. W swej pracy jest wspomagany przez wikariuszy s¹dowych
pomocniczych (wiceoficja³ów) i sêdziów diecezjalnych, a tak¿e promotora sprawiedliwoci, obroñców wêz³a ma³¿eñskiego, notariuszy oraz pracowników sekretariatu s¹du.
KANCLERZ KURII

Art. 12

Na czele kancelarii stoi kanclerz, który czuwa nad systematycznym prowadzeniem akt bie¿¹cych i archiwalnych Kurii oraz sprawnoci¹ za³atwianych spraw.
Art. 13

Zadaniem kanclerza jest czuwanie nad sprawnoci¹ prac kancelarii,
a zw³aszcza:
1) przyjmowanie interesantów i udzielanie wskazówek;
2) przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wed³ug kompetencji do
poszczególnych wydzia³ów;
3) troska o nale¿yte prowadzenie dziennika podawczego;
4) przyjmowanie prób, za¿aleñ i skarg;
5) powiadamianie Arcybiskupa o jubileuszach i zgonach kap³anów;
6) podpisywanie wraz z ordynariuszem miejsca, zgodnie z kan. 474 KPK,
akt kurialnych i powiadamianie o nich moderatora Kurii lub Arcybiskupa;
7) czuwanie nad aktami personalnymi, parafialnymi i ogólnymi;
8) udzia³ w sesjach kurialnych;
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9) prowadzenie kartotek i wykazów rzeczowych i personalnych;
10) piecza nad archiwum Kurii;
11) wykonywanie innych prac, zleconych przez Arcybiskupa.
NOTARIUSZE WYDZIA£ÓW

Art. 14

Przy ka¿dym wydziale pracuje notariusz. Jest nim zawsze kap³an mianowany przez Arcybiskupa.
Art. 15

Zadaniem notariusza, który podlega przewodnicz¹cemu wydzia³u jest:
1) wspó³praca z przewodnicz¹cym w sprawach wydzia³u;
2) opracowywanie projektów typowych dekretów;
3) wykonywanie przydzielonych prac;
4) podpisywanie dekretów i pism ³¹cznie z przewodnicz¹cym wydzia³u.
OSOBY PRACUJ¥CE PRZY WYDZIA£ACH

Art. 16

Oprócz notariusza przy wydzia³ach mog¹ byæ powo³ani referenci lub
inni pracownicy, którzy jako si³y pomocnicze, maj¹ zakres obowi¹zków
okrelony przez przewodnicz¹cego wydzia³u.
Art. 17

1. Referenci mianowani s¹ przez Arcybiskupa.
2. Osoby pracuj¹ce przy wydzia³ach jako si³y pomocnicze mianowane
s¹ przez przewodnicz¹cych wydzia³ów.
SESJE KURIALNE

Art. 18

Pod przewodnictwem Arcybiskupa odbywaj¹ siê sesje kurialne. W sesjach
bior¹ udzia³: Arcybiskup Warszawski, wikariusze generalni i biskupi oraz
kanclerz Kurii jako cz³onkowie stali, a w poszczególnych wypadkach, na
mocy zlecenia przewodnicz¹cego, referenci lub inne osoby.
Art. 19

Porz¹dek obrad sesji przedstawia kanclerz Kurii, po porozumieniu siê
z Arcybiskupem i przewodnicz¹cymi wydzia³ów.
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Art. 20

Decyzjê w sprawach referowanych przez uczestników sesji podejmuje
Arcybiskup, po wys³uchaniu opinii uczestników.
KANCELARIA KURII

Art. 21

Kancelaria kurialna prowadzi nastêpuj¹ce akta:
1) personalne  w porz¹dku alfabetycznym;
2) parafialne  w porz¹dku alfabetycznym;
3) dekanalne  w porz¹dku alfabetycznym;
4) ogólne u³o¿one wed³ug kompetencji Wydzia³ów.
Art. 22

Kancelaria prowadzi nastêpuj¹ce kartoteki:
1) ksiê¿y dziekanów i wicedziekanów;
2) ksiê¿y przebywaj¹cych w diecezji;
3) ksiê¿y poza diecezj¹;
4) ksiê¿y na studiach;
5) ksiê¿y egzaminowanych;
7) ksiê¿y odznaczonych godnoci¹ kocieln¹;
8) ksiê¿y rektorów;
9) ksiê¿y kapelanów zakonnych;
10) dekanatów;
11) kaplic diecezjalnych;
12) kaplic zakonnych;
13) ksiê¿y rekolektantów;
14) ksiê¿y kapelanów szpitalnych, wiêziennych, wojskowych;
15) ksiê¿y z innych diecezji;
16) ksiê¿y, którzy odeszli od Kocio³a;
17) zakonów mêskich;
18) zakonów ¿eñskich.
Art. 23

Bie¿¹ce akta po zakoñczeniu sprawy przechodz¹ do akt archiwalnych.
Opiekê nad archiwum sprawuje kanclerz.
Art. 24

Obowi¹zkiem kanclerza jest równie¿ troska o to by, zgodnie z kan. 474
KPK, akta Kurii zosta³y, w sposób wskazany prawem, podpisane. O wydaniu ka¿dego z aktów kanclerz powiadamia moderatora Kurii.
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Art. 25

Arcybiskup stoi na czele S¹du, w którym, zgodnie z kanonami 1420 i 1421
KPK, wykonuje sw¹ w³adzê przez wikariusza s¹dowego, pomocniczych
wikariuszy s¹dowych i sêdziów.
Art. 26

Do kompetencji S¹du nale¿¹:
1. W pierwszej instancji sprawy:
a) Archidiecezji Warszawskiej (kan. 1419 KPK),
b) Diecezji Warszawsko-Praskiej,
c) Ordynariatu Polowego,
d) wiernych obrz¹dku wschodniego ¿yj¹cych w Polsce, których ordynariuszem jest Józef Kardyna³ Glemp, Prymas Polski.
2. W drugiej instancji sprawy:
a) Diecezji P³ockiej i Diecezji £owickiej (kan. 1438, 1° KPK)
b) S¹dów Metropolitalnych w Lublinie i Poznaniu, S¹du Arcybiskupiego w £odzi i S¹du Biskupiego w Radomiu.
Art. 27

Zasady funkcjonowania S¹du Metropolitalnego okrela regulamin wydany przez wikariusza s¹dowego i zatwierdzony przez Arcybiskupa.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

Art. 28

Wszelkie w¹tpliwoci w zrozumieniu i stosowaniu niniejszego Regulaminu rozstrzyga Arcybiskup Warszawski.
Art. 29

W miarê potrzeby Arcybiskup wprowadza do Regulaminu uzupe³nienia
i nowe przepisy.
Art. 30

Regulamin powy¿szy obowi¹zuje z dniem wejcia w ¿ycie Statutów IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej.
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(Aneks 2)
INSTRUKCJA DLA S¥DU DELEGOWANEGO
1. Kap³an delegowany przez S¹d Metropolitalny Warszawski powo³uje
wed³ug swego uznania obroñcê wêz³a ma³¿eñskiego oraz notariusza
(mo¿e nim byæ osoba wiecka).
2. S¹d wzywa na oznaczony termin okrelon¹ osobê (lub osoby) do z³o¿enia zeznañ. Przed przyst¹pieniem do przes³uchania cz³onkowie s¹du
delegowanego sk³adaj¹ kolejno przysiêgê. Rotê przysiêgi podpisuje
przysiêgaj¹cy oraz pozostali cz³onkowie s¹du.
3. Po sprawdzeniu to¿samoci osoby i pouczeniu jej o znaczeniu przysiêgi religijnej, sêdzia odbiera od osoby wezwanej przysiêgê de veritate dicenda wg za³¹czonego formularza. Rotê przysiêgi podpisuje
przysiêgaj¹cy oraz cz³onkowie s¹du.
4. Sêdzia zadaje pytania oraz redaguje odpowied osoby zeznaj¹cej i dyktuje notariuszowi. Pytania nale¿y zadawaæ zgodnie z za³¹czonym formularzem. Do tych pytañ sêdzia delegowany i obroñca wêz³a ma³¿eñskiego mo¿e dodaæ w³asne pytania. Sêdzia jest zobowi¹zany do wszechstronnego wywietlania i ustalenia prawdy.
5. Osoba zeznaj¹ca ma odpowiadaæ z pamiêci. Notariusz dok³adnie, pe³nymi zdaniami i w pierwszej osobie zapisuje ka¿d¹ kolejn¹ odpowied.
6. Przy zadawaniu pytañ nale¿y zachowaæ ich kolejnoæ i numeracjê
podan¹ w formularzu pytañ. Notariusz zapisuj¹cy odpowiedzi powinien zostawiæ na kartce odpowiedni margines z lewej strony, konieczny do spiêcia akt w teczce.
7. Przy przes³uchaniu wiadków jest niezmiernie wa¿ne dok³adne wybadanie od kogo i kiedy wiadek dowiedzia³ siê o tym, co zeznaje.
wiadka nale¿y zapytaæ tak¿e od kiedy zna strony i jakie s¹ jego
relacje do strony (krewny, powinowaty, obcy).
8. Spisane zeznanie notariusz odczytuje temu kto je sk³ada³, za przes³uchiwana osoba powinna owiadczyæ, czy ma jeszcze co do dodania lub pragnie co zmieniæ.
9. Po stwierdzeniu, ¿e protokó³ zgodny jest z zeznaniem, osoba przes³uchiwana sk³ada ponownie przysiêgê de veritate dictorum et de secreto servando (wg za³¹czonego formularza) i podpisuje protokó³.
Nastêpnie protokó³ podpisuj¹: sêdzia, obroñca wêz³a i notariusz, po
czym pieczêtuj¹ go pieczêci¹ kocieln¹. nale¿y j¹ odcisn¹æ tak¿e na
innych dokumentach zwi¹zanych z przes³uchaniem.
10. Wszystkie dokumenty wraz z za³¹cznikami nale¿y niezw³ocznie dostarczyæ do s¹du.
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WIADECTWO KWALIFIKACYJNE

(wydane dla s¹du kocielnego)

wiadectwo kwalifikacyjne powinno zawieraæ:
1. dane personalne: imiê i nazwisko (tak¿e rodowe), datê urodzenia, wyznanie, wykszta³cenie, zawód, stan cywilny, miejsce zamieszkania;
2. stosunek do wiary (wierz¹cy, niewierz¹cy), religijnoæ (praktykuj¹cy,
niepraktykuj¹cy), udzia³ w sakramentach (Sakrament Ma³¿eñstwa czy
zwi¹zek niesakramentalny, udzia³ w Mszy wiêtej niedzielnej, spowied
 kiedy ostatnia);
3. moralnoæ: jak¹ opini¹ cieszy siê wród ludzi godnych zaufania, czy
nie jest uzale¿niony od na³ogów (jeli tak, to jakich);
4. umys³owoæ: czy nie ma ograniczonych zdolnoci poznawczych, czy
ma zdolnoæ krytycznego os¹du, jak¹ ma pamiêæ;
5. wiarygodnoæ: czy jest osob¹ prawdomówn¹, czy jest zdolny do krzywoprzysiêstwa w wymienionej sprawie ma³¿eñskiej (jeli jest przypuszczenie, ¿e tak, to z jakich powodów), czy jest zale¿ny od innych
uczestników procesu (stron, wiadków), jakie jest nastawienie osoby
do stron procesowych;
6. inne uwagi duszpasterza.
wiadectwo nale¿y wype³niæ udzielaj¹c odpowiedzi pe³nymi zdaniami,
unikaj¹c zdawkowych jedynie tak lub nie.

(Aneks 3)
UTRZYMANIE KAP£ANÓW
1. Kap³ani pracuj¹cy w duszpasterstwie parafialnym powinni otrzymywaæ rodki na swoje potrzeby od w³asnej wspólnoty wiernych, za
kap³ani pracuj¹cy w instytucjach diecezjalnych  od tych¿e instytucji. rodki te powinny wystarczyæ na zabezpieczenie rzeczywistych
potrzeb ¿yciowych, na wynagrodzenie osób pe³ni¹cych dla nich pos³ugê, a tak¿e na udzielenie wsparcia potrzebuj¹cym.
2. Stypendia mszalne nale¿y sk³adaæ do wspólnej kasy, zapisuj¹c ich
wysokoæ w ksiêdze intencji. Po up³ywie odpowiedniego czasu np.
miesi¹ca ogóln¹ sumê dzieli siê równo miêdzy proboszcza i wikariuszy. Inni kap³ani codziennie odprawiaj¹cy Msze wiête wed³ug intencji wyznaczonych w grafiku parafialnym, w rozliczaniu trakto115

3.

4.

5.

6.

7.

wani s¹ tak samo jak wikariusze i proboszcz. Odprawiaj¹cy doranie
otrzymuj¹ stypendia za Msze wiête przez siebie odprawione.
Stypendia za Msze wiête binacyjne i trynacyjne nale¿y odsy³aæ do
Kurii, chyba ¿e  w poszczególnych wypadkach  ordynariusz miejsca postanowi inaczej.
Zgodnie z tradycj¹ Archidiecezji Warszawskiej proboszcz i wikariusze partycypuj¹ w podziale ofiar sk³adanych z racji udzielanych w
parafii pos³ug religijnych, zwanych iura stolae, do których nale¿¹
ofiary sk³adane przez wiernych z racji lubów, pogrzebów, zapowiedzi, chrztów i powiêceñ, a tak¿e ofiary z tzw. wypominków. W zale¿noci od tradycji poszczególnych parafii do iura stolae mo¿na
doliczaæ te¿ tzw. op³aty kancelaryjne. Podzia³ ofiar otrzymywanych
z racji iura stolae dokonuje siê wed³ug zasady: ca³oæ dzieli siê przez
liczbê równ¹ iloci ksiê¿y plus jeden. Dwie czêci otrzymuje proboszcz, a po jednej ka¿dy z wikariuszy.
Do wspólnej kasy nale¿y odprowadzaæ tak¿e po³owê dochodów o charakterze sta³ym (pensje szkolne, kurialne etc.). Pozosta³¹ czêæ kap³an
pozostawia do w³asnej dyspozycji.
Ofiary sk³adane przez wiernych podczas wizyty duszpasterskiej (tzw.
kolêdy) s¹ przeznaczone zarówno do kasy parafialnej jak i w³asnej
dyspozycji duchownych wg nastêpuj¹cych zasad: 3/4 zebranej sumy
pozostaje w dyspozycji parafii, za pozosta³¹ czêæ nale¿y podzieliæ
na zasadach okrelonych w punkcie 4.
Wszelkie podatki oraz op³aty na ubezpieczenie spo³eczne ka¿dy kap³an op³aca z w³asnych rodków, zgodnie z przepisami prawa.

(Aneks 4)
O TESTAMENTACH
A. Uwagi i rady
1. S¹ cztery rodzaje testamentów:
a. Testament zwyk³y w³asnorêcznie napisany,
b. Testament w formie aktu notarialnego,
c. Testament w formie ostatniej woli ustnie wyra¿onej wobec
urzêdnika gminnego, który sporz¹dza protokó³,
d. Testament w formie owiadczenia ostatniej woli ustnie przy
jednoczesnej obecnoci co najmniej trzech wiadków.
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2. Naj³atwiejszy w realizacji jest testament zwyk³y napisany w³asnorêcznie.
a. Testament zwyk³y powinien byæ sporz¹dzony w ca³oci pismem
rêcznym, opatrzony dat¹ i podpisany. Podpis sk³adaj¹cy siê
z imienia i nazwiska musi byæ umieszczony pod treci¹ testamentu.
b. Testament ten powinien wskazywaæ tylko jednego spadkobiercê: osobê fizyczn¹ (jaki kap³an, kto z rodziny) lub osobê prawn¹ (archidiecezja warszawska, parafia). Umieszczenie w testamencie kilku spadkobierców bardzo utrudnia wykonanie
testamentu. Nie wskazanie jednego spadkobiercy do ca³ego
spadku prowadzi najczêciej do rodzinnych sporów i k³ótni
i koñczy siê zwykle w s¹dzie,
c. Pisz¹cy testament mo¿e zobowi¹zaæ spadkobiercê ca³ego maj¹tku do wykonania konkretnych zapisów na rzecz wskazanych osób. Mo¿e równie¿ zleciæ (polecenie) spadkobiercy wykonanie ró¿nych czynnoci, np. uregulowanie d³ugów, rozrz¹dzenie oszczêdnociami, przekazanie wskazanym osobom i instytucjom ksi¹¿ek, obrazów, ubrañ, mebli, bielizny itp.,
d. Pisz¹cy testament powinien wskazaæ imiê, nazwisko i adres
wykonawcy testamentu. Jeli tego nie uczyni, obowi¹zek wykonania testamentu spoczywa na spadkobiercy. Wypada, a¿eby wykonawc¹ testamentu kap³ana by³ kto sporód kap³anów,
e. Podczas sporz¹dzania testamentu testator nie powinien zapomnieæ o wskazaniu miejsca nabo¿eñstwa pogrzebowego oraz
miejsca pochowania zw³ok. Informacja ta bardzo pomaga organizatorom pogrzebu w szybkim podejmowaniu decyzji i zawiadomieniu o pogrzebie osób zainteresowanych.
f. W testamentach, zwykle w ich zakoñczeniu, kap³ani nierzadko umieszczaj¹ stosowne s³owa po¿egnania najbli¿szych, podziêkowanie za wspó³pracê i opiekê, przeproszenie za wyrz¹dzone przykroci, refleksje na temat swojej pracy kap³añskiej
itp. Jest to praktyka godna pochwa³y.
3. Na ksiê¿ach, którzy maj¹ wiêcej ni¿ piêæ lat kap³añstwa, ci¹¿y obowi¹zek z³o¿enia u kanclerza Kurii swojego w³asnorêcznie napisanego testamentu. Testament sk³ada siê w zaklejonej kopercie. Ten, który utraci³ sw¹ aktualnoæ, powinien byæ wymieniony.
4. Kap³anów inkardynowanych do Archidiecezji Warszawskiej zachêca siê, a¿eby pisz¹c testament pamiêtali o potrzebach Archidiecezji,
powierzonej sobie Parafii i Seminarium Duchownego.
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B. Wzór testamentu
Wyznaczenie spadkobiercy
W imiê Bo¿e!
Ja, ni¿ej podpisany, ksi¹dz Jan Kowalski, syn Adama i Ewy z domu
Szymañskiej, urodzony 29 lutego 1930 roku w Pacanowie, zamieszka³y w Warszawie przy ulicy Kapitulnej 30, w pe³ni w³adz umys³owych i wolny w podejmowaniu decyzji, powo³ujê do ca³oci spadku
(czyniê spadkobierc¹ ca³ego mojego maj¹tku) Archidiecezjê Warszawsk¹ reprezentowan¹ przez Kuriê Metropolitaln¹ Warszawsk¹ (inne
mo¿liwoci: ksiêdza Miko³aja Dobrodusznego, syna..., urodzonego....,
zamieszka³ego...; mojego brata Franciszka Kowalskiego, syna..., urodzonego...., zamieszka³ego...)
Zapisy testamentowe
Jednoczenie zobowi¹zujê powo³an¹ do spadku Archidiecezjê Warszawsk¹ (ksiêdza Marka Dobrodusznego, Franciszka Kowalskiego):
a. do przeniesienia na rzecz siostry Jadwigi Kowalskiej, córki....,
urodzonej...., zamieszka³ej...., zabudowanej nieruchomoci, po³o¿onej w miejscowoci Pacanów, stanowi¹cej dzia³kê nr 13
o powierzchni....,
b. do wyp³acenia na rzecz brata Marka Kowalskiego, syna...., urodzonego...., zamieszka³ego...., tytu³em zapisu kwoty z³otych....
¯yczeniem moim jest równie¿, a¿eby spadkobierczyni Archidiecezja Warszawska (lub inni spadkobiercy) obdzieli³a pozostawionymi przeze mnie dobrami nastêpuj¹ce osoby:
 zegar szafkowy proszê przekazaæ Janowi Kuku³ce, zamieszka³emu...,
 fotel przeznaczony dla cioci Zofii Guzowatki, zamieszka³ej...
 samochód marki Fiat 126P, nr rej... zapisujê na rzecz Caritas Archidiecezji Warszawskiej,
 naczynia, szaty i ksiêgi liturgiczne zapisujê dla parafii...
 sutanny, p³aszcze i kurtki proszê przekazaæ do Seminarium Duchownego,
 albumy i ksi¹¿ki przeznaczam dla Biblioteki Seminaryjnej.
Wykonawca testamentu
Na wykonawcê testamentu powo³ujê ksiêdza Mieczys³awa Kie³basiñskiego, syna...., urodzonego..., zamieszka³ego... Gdyby ksi¹dz
Mieczys³aw Kie³basiñski nie móg³ podj¹æ siê zadania wykonawcy
testamentu, czyniê takim ksiêdza Zenona Majchrzaka, syna...., urodzonego..., zamieszka³ego....
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Wykonawcê testamentu informujê, ¿e klucze do kasy parafialnej
znajduj¹ siê......................................
Osobiste oszczêdnoci przechowujê w Banku...................................
nr konta.....................
Polecenia
Powo³an¹ do spadku Archidiecezjê Warszawsk¹ (ksiêdza Miko³aja Dobrodusznego, brata Franciszka Kowalskiego) zobowi¹zujê do
zorganizowania mojego pogrzebu. Proszê o urz¹dzenie nabo¿eñstwa
pogrzebowego w kociele................... i pochowanie mnie w grobowcu
kap³añskim (rodzinnym, w³asnym) na cmentarzu w ................... . Pieni¹dze na urz¹dzenie pogrzebu i na Mszê wiêt¹ gregoriañsk¹ znajduj¹ siê.................................
Gdyby powo³ana do spadku Archidiecezja Warszawska (ksi¹dz Miko³aj Dobroduszny, brat Franciszek Kowalski), nie chcia³a lub nie mog³a dziedziczyæ mojego maj¹tku, spadkobierc¹ czyniê w takim przypadku Teofila Durnaczewskiego, syna......................, urodzonego....................
zamieszka³ego...........................
Cz³onkom rodziny nie zapisujê niczego, poniewa¿... (Przyk³ad:
przez trzydzieci lat nie utrzymuj¹ ze mn¹ ¿adnych kontaktów rodzinnych i nie interesuj¹ siê mn¹, w czasie ciê¿kiej choroby nie ootrzyma³em od nich pomocy).
Koñcz¹c rozporz¹dzenia testamentowe pragnê podziêkowaæ wszystkim tym, od których dozna³em w ¿yciu wiele dobroci. Dziêkujê nie¿yj¹cym ju¿ Rodzicom za dar ¿ycia i chrzecijañskie wychowanie. Wychowawcom seminaryjnym dziêkujê za....., a W³adzy Archidiecezjalnej, zw³aszcza biskupowi...., za okazane mi zaufanie, cierpliwoæ i wyrozumia³oæ.
Stara³em siê wiernie s³u¿yæ Bogu i byæ dobrym kap³anem. wiadom jestem jednak i swoich s³aboci, za które przepraszam Jezusa
Chrystusa, moich braci w kap³añstwie oraz powierzonych mej trosce
duszpasterskiej wiernych. Proszê o pamiêæ w modlitwie. Mam nadziejê, ¿e Pan Jezus, nasz Zbawiciel, oka¿e mi swoje mi³osierdzie.
Warszawa, dnia 28 wrzenia 2001 roku.

(czytelny podpis
z³o¿ony w³asnorêcznie)
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(Aneks 5)
PROTOKÓ£ ZDAWCZO-ODBIORCZY
PRZY PRZEKAZANIU PARAFII
Pieczêæ dziekañska

Miejscowoæ i data

Protokó³ zdawczo-odbiorczy
Dzia³o siê na plebanii parafii ................................................................
w ......................................, dekanacie ........................... .
Obecni byli:
Ks. ................................................
Ks. ................................................
Ks. ................................................

dziekan ..........................
dotychczasowy proboszcz
nowo mianowany proboszcz

Na podstawie pisma Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dn. ..................,
nr ............................., obecni przejrzeli i opieczêtowali ka¿d¹ stronê ksiêgi inwentarzowej oraz przedstawiony w trzech egzemplarzach inwentarz
fundi instructi. Uznali go za zgodny ze stanem faktycznym  podpisali
i opatrzyli pieczêciami dziekañskimi. Inwentarz ten zosta³ w dniu dzisiejszym przekazany nowo mianowanemu Proboszczowi Ks. .......................
Dotychczasowy Proboszcz Ks. ................................. owiadczy³, ¿e
na parafii nie ci¹¿¹ ¿adne d³ugi (parafia zaci¹gnê³a zobowi¹zania finansowe wobec ......................................... w wysokoci ......................, które
nie zosta³y jeszcze sp³acone). Ks. Proboszcz przekaza³ tak¿e .................. z³
w gotówce i ........................ z³, które znajduj¹ siê na koncie parafialnym
.................... (nr konta i bank). Rozliczone zosta³y tak¿e przyjête intencje mszalne.
Stosownie do ww. pisma Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
Ks. .............................. zosta³ wprowadzony na stanowisko proboszcza
parafii ................................ w ..............................
Dziekan (lub inny delegat Kurii) ......................................
Proboszcz ustêpuj¹cy ....................................................
Proboszcz obejmuj¹cy ....................................................
Na tym protokó³ zakoñczono, odczytano i podpisano.
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(Aneks 6)
STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
1. W ci¹gu szeciu miesiêcy od kanonicznego objêcia parafii proboszcz
ma obowi¹zek powo³aæ Parafialn¹ Radê Duszpastersk¹ (PRD) lub
potwierdziæ jej sk³ad dotychczasowy.
2. Rada Duszpasterska jest miejscem dialogu duchownych i wieckich,
wspó³pracy i wspó³odpowiedzialnoci za parafiê. Jej zadaniem jest
wspomaganie proboszcza w dzia³alnoci duszpasterskiej.
3. W sk³ad Rady wchodz¹ z urzêdu: proboszcz jako jej przewodnicz¹cy, wikariusze parafialni, katecheci oraz przedstawiciele instytutów
¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego. Ponadto
w sk³ad Rady nale¿y powo³aæ przedstawicieli ca³ej wspólnoty parafialnej odznaczaj¹cych siê wysokim poziomem moralnym, roztropnoci¹ i zaanga¿owaniem apostolskim parafii, zw³aszcza cz³onków
grup, ruchów i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych przy parafii  z uwzglêdnieniem stanów, zawodów, wieku oraz terytorium parafii. Iloæ cz³onków Rady winna byæ dostosowana do wielkoci i potrzeb parafii.
4. Cz³onków PRD, którzy nie wchodz¹ w jej sk³ad z urzêdu, powo³uje
proboszcz na podstawie w³asnego rozeznania i potrzeb parafii, po
uprzedniej konsultacji ze swoimi wspó³pracownikami. Wiernych
wieckich mo¿na te¿ powo³ywaæ w drodze wyboru przez parafian;
dokonany wybór wymaga jednak zatwierdzenia proboszcza.
5. Przed pierwszym posiedzeniem cz³onkowie Rady winni z³o¿yæ na
rêce ksiêdza proboszcza przyrzeczenie wiernego i zgodnego z przepisami prawa kanonicznego postêpowania.
6. Kadencja Rady trwa trzy lata. Mandat poszczególnych cz³onków mo¿e
byæ przed³u¿any na kolejne kadencje. W nadzwyczajnych okolicznociach i uzasadnionych przypadkach proboszcz mo¿e odwo³aæ
cz³onka Rady uzasadniaj¹c wobec niego i Rady swoj¹ decyzjê.
7. Dopuszcza siê mo¿liwoæ uzupe³nienia PRD o nowych cz³onków w
czasie trwania jej kadencji.
8. PRD jest organem doradczym i wspomagaj¹cym w dzia³alnoci duszpasterskiej. Szczególnym przedmiotem jej troski powinno byæ zatem
pog³êbienie religijnej wiadomoci parafian, budzenie postawy odpowiedzialnoci za parafiê jako wspólnotê, dba³oæ o wychowanie
chrzecijañskie, rozwijanie inicjatyw apostolskich wród parafian,
formu³owanie propozycji i wniosków dotycz¹cych doskonalenia pracy
duszpasterskiej w parafii.
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9. Do proboszcza nale¿y zwo³ywanie Rady, przewodniczenie jej posiedzeniom, ustalanie porz¹dku obrad, nadzór nad wykonaniem podjêtych ustaleñ oraz reprezentowanie Rady. W szczególnych przypadkach proboszcz, mo¿e ustanowiæ sporód cz³onków PRD, swojego
delegata zlecaj¹c mu przewodniczenie obradom.
10. Posiedzenia Rady powinny odbywaæ siê przynajmniej raz na trzy
miesi¹ce, a cz³onkowie o jej posiedzeniu powinni dowiadywaæ siê
przynajmniej na tydzieñ przed terminem.
11. Rada powinna wybraæ z poród siebie sekretarza, który prowadzi
ksiêgê protoko³ów z poszczególnych posiedzeñ. Ksiêgê tê przechowuje siê w archiwum parafialnym i podlega ona wizytacji biskupiej
i dziekañskiej.
12. Dzia³alnoæ Rady ustaje po objêciu parafii przez nowego proboszcza, który jednak¿e mo¿e w ci¹gu szeciu miesiêcy potwierdziæ jej
dotychczasowy sk³ad.
13. W poszczególnych przypadkach Arcybiskup mo¿e zezwoliæ na inne
zasady powo³ywania PRD.

(Aneks 7)
STATUT PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ
1. W ka¿dej parafii proboszcz w ci¹gu szeciu miesiêcy od kanonicznego objêcia swego urzêdu ma obowi¹zek powo³ania Parafialnej Rady
Ekonomicznej lub zatwierdzenia poprzedniej, której zadaniem jest
wiadczenie pomocy w administrowaniu parafialnym maj¹tkiem kocielnym (por. kan. 537 i 1280 KPK).
2. W sk³ad Rady wchodz¹ z urzêdu: proboszcz jako jej przewodnicz¹cy, oraz wikariusze parafialni. Ponadto w sk³ad Rady nale¿y powo³aæ przedstawicieli ca³ej wspólnoty parafialnej odznaczaj¹cych siê
wysokim poziomem moralnym, roztropnoci¹ i zaanga¿owaniem w
¿ycie parafii. Liczba cz³onków Rady winna byæ dostosowana do wielkoci i potrzeb parafii.
3. Cz³onków Rady wybiera proboszcz wed³ug w³asnego rozeznania, ale
po konsultacji z Parafialn¹ Rad¹ Duszpastersk¹. Cz³onkami Rady nie
mog¹ byæ krewni i powinowaci proboszcza.
4. Cz³onkowie Rady winni z³o¿yæ przyrzeczenie postêpowania zgodnie
przepisami prawa kocielnego.
5. Kadencja Rady trwa trzy lata. Mandat poszczególnych cz³onków mo¿e
byæ przed³u¿any na kolejne kadencje. W nadzwyczajnych okolicz122

nociach i uzasadnionych przypadkach proboszcz mo¿e odwo³aæ
cz³onka rady uzasadniaj¹c wobec niego i Rady swoj¹ decyzjê.
6. Na rozwi¹zanie ca³ej Rady przed up³ywem jej kadencji proboszcz
musi uzyskaæ zgodê Kurii.
7. Rada jest organem doradczym i wspomagaj¹cym proboszcza w zakresie spraw maj¹tkowych, finansowych i budowlanych parafii. Rada
czuwa wiêc nad ca³oci¹ inwentarza kocielnego, s³u¿y proboszczowi pomoc¹ przy wykonywaniu podjêtych zadañ budowlanych czy remontowych, pomaga w zdobywaniu rodków finansowych i odpowiednich fachowców, s³u¿y rad¹ w ocenie inicjatyw i zamierzeñ inwestycyjnych, informuje parafian o potrzebach ekonomicznych parafii ustalonych na zebraniu Rady, a tak¿e informuje proboszcza o spo³ecznym
odbiorze tych zamierzeñ wród parafian. Rada mo¿e opiniowaæ warunki pracy i p³acy pracowników kocielnych.
8. Do proboszcza nale¿y zwo³ywanie Rady, ustalanie porz¹dku obrad,
przewodniczenie jej posiedzeniom, nadzór nad wykonaniem podjêtych ustaleñ oraz reprezentowanie Rady.
9. Posiedzenia Rady powinny odbywaæ siê przynajmniej raz na trzy
miesi¹ce, a jej cz³onkowie o jej posiedzeniu powinni dowiadywaæ
siê przynajmniej na tydzieñ przed terminem. Uczestnicy posiedzeñ
mog¹ byæ zobowi¹zani  w miarê potrzeby  do zachowania tajemnicy odnonie spraw podejmowanych na zebraniu Rady.
10. Dzia³alnoæ Rady ustaje po objêciu parafii przez nowego proboszcza, który w ci¹gu szeciu miesiêcy od dnia kanonicznego objêcia
parafii nie powo³a nowej Rady.
11. W ma³ych parafiach Arcybiskup mo¿e zezwoliæ by sporód cz³onków Parafialnej Rady Duszpasterskiej proboszcz wybra³ cz³onków
Rady Ekonomicznej.

(Aneks 8)
INSTRUKCJA O PROWADZENIU
KANCELARII I ARCHIWUM PARAFIALNEGO
Kancelaria parafialna

1. Kancelaria parafialna jest przede wszystkim miejscem duszpasterskiego spotkania z wiernymi, którzy prosz¹ o udzielenie sakramentów lub o inne pos³ugi. Ponadto w kancelarii sporz¹dza siê akty,
przechowuje ksiêgi i dokumenty. Najw³aciwszym miejscem na urz¹123

dzenie kancelarii jest plebania lub dom parafialny. Odpowiedzialnym za ca³okszta³t pracy kancelarii jest proboszcz parafii.
2. Z uwagi na charakter za³atwianych spraw na kancelariê nale¿y przeznaczyæ oddzielny pokój (w wiêkszych parafiach dwa: jeden dla biura, drugi dla dy¿uruj¹cego ksiêdza) z bezporednim wejciem z zewn¹trz przez poczekalniê.
3. Kancelaria powinna byæ wyposa¿ona w odpowiedni sprzêt: stó³ lub
biurko z krucyfiksem, odpowiedni¹ liczbê krzese³ dla interesantów,
szafy na przechowywanie ksi¹g, dokumentów i innych materia³ów,
komputer lub przynajmniej maszyna do pisania. Na cianach powinny byæ zawieszone: krzy¿, portret papie¿a i ordynariusza. W widocznym miejscu  w poczekalni lub przy wejciu  powinna byæ umieszczona informacja o godzinach urzêdowania kancelarii dogodnych dla
interesantów. W wiêkszych parafiach nale¿y zaznaczyæ godziny przyjêæ proboszcza.
4. W kancelarii prowadzi siê i przechowuje nastêpuj¹ce ksiêgi:
Ksiêgi metrykalne:
ochrzczonych
zalubionych
zapowiedzi
protoko³ów przedma³¿eñskich
ma³¿eñstw konkordatowych
ne temere
zmar³ych
bierzmowanych
Ksiêgi duszpasterskie:
nawróconych
Pierwszej Komunii wiêtej
chorych
intencji mszalnych
katechetyczna
rozdanych Komunii wiêtych
og³oszeñ
Ksiêgi administracyjne:
dziennik korespondencji
kartoteka parafialna
kronika parafialna
ksiê¿y goci
wizytacji dziekañskich
wizytacji kanonicznych
124

Ksiêgi gospodarcze:
inwentarzowa
wieczysta ksiêga grobów (jeli w parafii jest cmentarz)
finansowa
dowodów kasowych wp³at podatków, ubezpieczeñ
i innych wiadczeñ na rzecz parafii i jej pracowników.
W kancelarii parafii dziekañskich powinny znajdowaæ siê dodatkowo ksiêgi: konferencji ksiê¿y dziekanów, konferencji dekanalnych,
teczki na dokumenty dla poszczególnych parafii.
5. Po myli kan. 535 KPK za prowadzenie ksi¹g metrykalnych odpowiedzialny jest proboszcz parafii, którego w tej pracy mog¹ wspomagaæ wikariusze.
6. Akty chrztu, ma³¿eñstwa i zmar³ych spisuje siê przed rozpoczêciem
obrzêdu liturgicznego w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach,
z których jeden zostaje w parafii a drugi przekazywany jest do Archiwum Archidiecezji Warszawskiej.
7. Ka¿da ksiêga metrykalna powinna mieæ ponumerowane strony; wpisy powinny byæ dokonywane wyranie i starannie, atramentem, który zapewnia trwa³oæ zapisu. Ka¿dy akt powinien byæ podpisany przez
zainteresowanych (akt chrztu  przez rodziców i chrzestnych; akt
ma³¿eñstwa  przez narzeczonych i wiadków) i proboszcza oraz
opatrzony dat¹.
8. Po sporz¹dzeniu aktu wszelkie zmiany w nim, wynikaj¹ce z rozbie¿noci z danymi z dokumentów cywilnych, mo¿na dokonaæ jedynie za
zgod¹ Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
9. Po zakoñczeniu roku kalendarzowego proboszcz zamyka roczny zbiór
aktów stwierdzeniem: Niniejsza ksiêga (chrztów, ma³¿eñstw, zmar³ych ) zawiera ..... aktów, spisanych zgodnie z przepisami prawa kocielnego, na stronach od ..... do ....., co stwierdzam swoim podpisem i pieczêci¹ parafialn¹. Powy¿szy protokó³ powiadcza swoim
podpisem i pieczêci¹ dziekan podczas wizytacji dziekañskiej.
10. Ka¿dy rocznik aktów powinien byæ zaopatrzony w skorowidz alfabetyczny. W wiêkszych parafiach zaleca siê prowadzenie osobnej ksiêgi skorowidzów.
11. Ka¿da parafia posiada swoje pieczêcie: adresow¹ i okr¹g³¹ z w³aciwymi napisami i znakami w kolorze czerwonym, którymi opatrywane s¹ urzêdowe pisma i akty sporz¹dzane w kancelarii.
12. W kancelarii parafialnej powinien znajdowaæ siê komplet druków
potrzebnych w korespondencji z Kuri¹. Posiadanie szablonów druków w komputerze nie zwalnia z tego obowi¹zku.
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13. Wykorzystanie w pracy kancelaryjnej komputera nie zwalnia od prowadzenia ksi¹g kancelaryjnych.
14. Wszystkie dokumenty wychodz¹ce z parafii poza granice kraju winne byæ sporz¹dzone na druku ³aciñsko-polskim i potwierdzone przez
Kuriê.
Archiwum parafialne

1. Ka¿da parafia zobowi¹zana jest do prowadzenia w³asnego archiwum.
2. Wszystkie ksiêgi i dokumenty z kancelarii przechodz¹ do archiwum
parafialnego:
 ksiêgi metrykalne po up³ywie 50 lat
 ksiêgi duszpasterskie, administracyjne i gospodarcze  rok po
ich ca³kowitym zapisaniu
 dokumenty cywilne, dowody dokonanych wp³at  po up³ywie
piêciu lat od ich wystawienia.
3. Na archiwum parafialne nale¿y przeznaczyæ miejsce odpowiednie
dla przechowywania dokumentów  w praktyce mog¹ tê role spe³niaæ osobne dobrze zamykane szafy w kancelarii lub pobliskim pomieszczeniu.
4. W archiwum w szczególnoci nale¿y przechowywaæ:
 dokumenty (lub ich uwierzytelnione kopie) erekcji parafii, prawa w³asnoci terenu, budynków kocielnych, cmentarza
 dokumentacjê techniczn¹, historyczn¹ dotycz¹c¹ wi¹tyni, budynków i posiad³oci parafialnych
 ksiêgi i dokumenty przeniesione z kancelarii
 inne dokumenty  w opinii proboszcza  godne przechowania.
5. Wszystkie dokumenty nale¿y przechowywaæ uporz¹dkowane w porz¹dku chronologicznym, z zachowaniem w³aciwej dokumentom specyfikacji.
6. Na kwerendê ze zbiorów archiwalnych parafii przez osoby obce nale¿y uzyskaæ zgodê Kurii .
7. Wszystkie ksiêgi i zbiory dokumentów w archiwum winny byæ spisane w ksiêdze inwentarzowej archiwum parafialnego.
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(Aneks 9)
PRZEPISY PRAWNE DOTYCZ¥CE KATECHIZACJI
Rodzice i opiekunowie

1. System owiatowy zapewnia wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
Art. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. Nr 95
poz. 425 z pón. zm.).
2. System owiaty uznaje prawo rodziców do religijnego wychowania
dzieci.
Art. 12 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. Nr 95
poz. 425 z pón. zm.).
3. Rodzice maj¹ prawo wyraziæ ¿yczenie, aby w publicznych przedszkolach i szko³ach zosta³a zorganizowana nauka religii dla ich dzieci.
Art. 12 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. Nr 95
poz. 425 z pón. zm.).
Par. 1. 1. Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
4. Rodzice maj¹ prawo uczestniczenia w spotkaniach z katechet¹ szkolnym, organizowanych równie¿ poza wyznaczonymi przez dyrekcjê
szko³y zebraniami ogólnymi.
Par. 7.1 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szko³ach (dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
Szko³a

5. Szko³a i przedszkole publiczne organizuje naukê religii, w ramach
planu zajêæ szkolnych lub przedszkolnych, na ¿yczenie rodziców.
Art. 12 ustawy z dnia 7 wrzenia 1992 r. o systemie owiaty (Dz. U. Nr 36
poz. 155 z pón. zm.).
6. Szko³a uznaje prawo rodziców do wychowania religijnego ich dzieci.
Art. 12 ustawy z dnia 7 wrzenia 1992 r. o systemie owiaty (Dz. U. Nr 36
poz. 155 z pón. zm.).
7. W zale¿noci od liczby uczniów zajêcia z religii organizowane s¹ w
klasie, oddziale, grupie miêdzywydzia³owej, miêdzyszkolnej lub po127

zaszkolnym punkcie katechetycznym (przy czym nauka religii w punkcie katechetycznym organizowana w ramach systemu owiaty nie
oznacza katechizacji parafialnej).
Par. 2 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko³ach (dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
8. Szko³a mo¿e nieodp³atnie udostêpniæ sale lekcyjne na cele katechetyczne, w terminach wolnych od zajêæ szkolnych.
Par. 2 ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
9. Szko³a lub przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wy³¹cznie na
podstawie imiennego, pisemnego skierowania do danej szko³y lub
przedszkola, wydanego przez w³aciwego biskupa diecezjalnego.
Par. 5 ust 1 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
10. Nauczanie religii w publicznej szkole lub przedszkolu odbywa siê na
podstawie programów i podrêczników opracowanych i zatwierdzonych przez w³aciwe w³adze kocielne.
Par. 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
11. Szko³a organizuje nauczanie religii w wymiarze dwu godzin lekcyjnych tygodniowo. Przedszkole organizuje nauczanie religii w wymiarze dwóch zajêæ (w³aciwych dla danego poziomu nauczania
dziecka) tygodniowo. Zmniejszenie tygodniowego wymiaru zajêæ
z religii mo¿e nast¹piæ jedynie za zgod¹ biskupa diecezji.
Par. 8 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
12. Szko³a zapewnia uczniom trzy dni wolne od zajêæ szkolnych w celu
odbycia rekolekcji wielkopostnych.
Par. 10 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
13. Dyrektor szko³y (przedszkola) oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego prowadz¹ nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodnoci z programem przekazanym
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do wiadomoci przez w³adze kocielne. W uzasadnionych przypadkach wnioski wynikaj¹ce ze sprawowania nadzoru pedagogicznego
mog¹ byæ przekazane biskupowi diecezjalnemu.
Par. 11 ust. 1 i 3 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
14. W pomieszczeniach szkolnych mo¿e byæ umieszczony krzy¿. W szko³ach mo¿e byæ tak¿e odmawiana modlitwa przed i po zajêciach.
Par. 12 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
Ruchy, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty

15. Organizacje o charakterze spo³eczno-religijnym mog¹ byæ prowadzone na terenie szko³y publicznej przez nauczyciela religii.
Par 7. Ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
Nauczyciele religii  katecheci szkolni

16. Nauczyciel religii jest zatrudniany przez szko³ê lub przedszkole na
podstawie imiennego skierowania do szko³y lub przedszkola, wydanego przez w³aciwego biskupa diecezjalnego.
Par. 5 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
17. W przypadku cofniêcia imiennego skierowania do danej szko³y lub
przedszkola wydanego przez biskupa diecezji nauczyciel religii traci
prawo do nauczania religii w danej szkole lub przedszkolu.
Par. 5 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz.155 z pón. zm.).
18. Sposób nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy z nauczycielem religii oraz mo¿liwoci jego awansu zawodowego okrelaj¹ przepisy
ustawy Karta Nauczyciela.
Par. 5 ust. 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
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19. Stosunek pracy z nauczycielem religii ulega rozwi¹zaniu z koñcem
tego miesi¹ca, w którym nast¹pi³o cofniêcie przez biskupa diecezjalnego imiennego skierowania do nauki religii.
Art. 23 ust. 2 p 6 ustawy z dnia 30 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. Z 1997 r. Nr 56 poz. 357, po nowelizacji ustaw¹ z dnia 18 lutego
2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela).
20. Nauczyciel religii prowadz¹cy zajêcia na terenie kilku placówek jest
zatrudniony przez dyrektora szko³y lub przedszkola wskazanego przez
organ prowadz¹cy.
Par. 5 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
21. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii okrelaj¹ przepisy porozumienia pomiêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski i Ministrem Edukacji Narodowej.
Par. 6 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.)
oraz
Porozumienie pomiêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski oraz Ministrem
Edukacji Narodowej z dnia 6 wrzenia 2000 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 3 poz. 21).
22. Nauczyciel religii wchodzi w sk³ad rady pedagogicznej szko³y.
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
23. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkañ z rodzicami
uczniów równie¿ poza wyznaczonymi przez szko³ê lub przedszkole
zebraniami ogólnymi (wczeniej ustalaj¹c z dyrektorem szko³y lub
przedszkola termin i miejsce planowanego spotkania).
Par. 7 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
24. Nauczyciel religii mo¿e prowadziæ na terenie szko³y organizacje o charakterze spo³eczno religijnym i ekumenicznym.
Par. 7 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
25. Nauczyciel religii ma obowi¹zek wype³niania dziennika szkolnego.
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Par. 7 ust. 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).
26. Nauczyciel religii wspó³organizuje z parafi¹ rekolekcje szkolne (bierze udzia³ w ustalaniu szczegó³owych zasad organizacji rekolekcji,
ustala wspólny termin z katechetami innych wyznañ, sprawuje pieczê nad uczniami w czasie rekolekcji, powiadamia dyrektora szko³y
o planowanym terminie rekolekcji co najmniej miesi¹c wczeniej).
Par. 10 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szko³ach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z pón. zm.).

(Aneks 10)
STATUS KSIÊDZA PREFEKTA
 rezydenta w parafii
Wskazania ogólne:
1. Za katechezê szkoln¹ na terenie swojej parafii odpowiedzialny jest
proboszcz i jemu jako bezporedniemu prze³o¿onemu podlega ka¿dy
mianowany przez Wydzia³ Nauki Katolickiej ksi¹dz prefekt  katecheta, zwany dalej prefektem.
2. Prefekt jest organizatorem katechezy szkolnej i ¿ycia duszpasterskiego
w swojej szkole we wspó³pracy z innymi zatrudnionymi katechetami.
3. W porozumieniu z ksiêdzem proboszczem, prefekt jest organizatorem rekolekcji szkolnych i zajêæ duszpasterskich.

Wskazania szczegó³owe:
4. Prefekt mieszka na plebanii b¹d w domu parafialnym.
5. Priorytetowo zwi¹zany ze szko³¹ powinien pomagaæ  w miarê mo¿liwoci  w pracy duszpasterskiej w dni powszednie oraz niedziele i wiêta.
6. Uczestniczy w stypendiach mszalnych na ogólnych zasadach (patrz
Aneks 3, pkt 2).
7. Pensja szkolna w ca³oci nale¿y do prefekta.
8. Proboszcz pokrywa z bud¿etu parafii wydatki zwi¹zane z mieszkaniem, ogrzewaniem, ciep³¹ i zimn¹ wod¹. W trudnej sytuacji materialnej parafii wydatki te bêd¹ pokryte z funduszy Archidiecezji.
9. Prefekt ze swoich rodków op³aca koszty energii elektrycznej, telefonu oraz wy¿ywienia.
10. Po uzgodnieniu z ksiêdzem proboszczem, prefekt korzysta z kocio131

³a i z pomieszczeñ parafialnych do pracy duszpasterskiej swojej szko³y
(rekolekcje, spotkania grup etc).
11. Do czasu innych rozstrzygniêæ proboszcz z bud¿etu parafii pokrywa
koszty zwi¹zane z prowadzeniem rekolekcji.
12. W czasie wolnym od zajêæ szkolnych korzysta z miesiêcznego przys³uguj¹cego urlopu, pozosta³y czas wykorzystuje szczególnie na pracê duszpastersk¹ z m³odzie¿¹ i pomoc w parafii.
Szczegó³owe zasady pos³ugi prefektów okrela regulamin opracowany
przez Wydzia³ Nauki Katolickiej Kurii.

(Aneks 11)
WZÓR FORMULARZA RÊKOJMII
przyjmowanych od rodziców i chrzestnych,
w przypadku Chrztu dzieci ze zwi¹zków niesakramentalnych
Pieczêæ parafii
Zobowi¹zanie
przed chrztem dziecka
ze zwi¹zku niesakramentalnego
W zwi¹zku z chrztem ................................................................................
ur. .................................., syna/córki .........................................................
........................................., zamieszka³ych w .............................................
przyjmujê wobec Boga odpowiedzialnoæ za wychowanie go/jej w wierze Kocio³a Rzymskokatolickiego. W szczególny sposób zatroszczê siê
o to, aby dziecko nauczy³o siê modliæ, uczêszcza³o na katechizacjê, przygotowa³o siê do Pierwszej Komunii wiêtej i Sakramentu Bierzmowania
oraz systematycznie uczestniczy³o w niedzielnej Mszy wiêtej.
Warszawa, dnia .......................... roku
.....................................................
podpis ojca
...........................................................
podpis matki

.............................................
podpis Proboszcza
L.S.

...............................................................
podpis matki chrzestnej
................................................................
podpis ojca chrzestnego
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(Aneks 12)
NOWY WZÓR PROTOKO£U KANONICZNEGO
BADANIA NARZECZONYCH
Protokó³ kanonicznego badania narzeczonych*
Dnia .............. roku stawili siê w kancelarii parafii pw. ..................w ................
............................................................. z par. ...............................................
............................................................... z par. .................................................
i owiadczaj¹ co nastêpuje:

PERSONALIA
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(Aneks 13)
STATUT CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ, zwana dalej CARITAS

A.W., ustanowiona dekretem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
Kardyna³a Józefa Glempa, Prymasa Polski, w dniu 14 grudnia 1989 r.,
kieruje siê niniejszym Statutem:
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Caritas A.W. posiada osobowoæ prawn¹ kocieln¹ (kan. 114-116
KPK; dekret Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kardyna³a Józefa Glempa, Prymasa Polski, Nr 3595/89/P, z dnia 14 grudnia 1989 r.) i pañstwow¹ (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a Katolickiego w RP; Dz. U. Nr 29,
poz. 154, z póz. zm.).
Terenem dzia³ania Caritas A.W. jest w zasadzie obszar Archidiecezji Warszawskiej. Siedzib¹ Caritas A.W. jest miasto sto³eczne
Warszawa.

1.2.

2.

CELE I ZADANIA CARITAS ARCHIDIECEZJI
WARSZAWSKIEJ

Podstawowym celem Caritas A.W. jest szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o mi³osierdziu chrzecijañskim. Cel ten
Caritas A.W. realizuje w szczególnoci przez:
2.1. organizowanie, koordynowanie i kierowanie ca³¹ kocieln¹, akcj¹ charytatywn¹ w Archidiecezji Warszawskiej. Zadanie to obejmuje przede wszystkim:
2.1.1. zak³adanie i prowadzenie orodków opieki zamkniêtej i otwartej:
przedszkoli, sierociñców, domów samotnej matki, domów dla upoledzonych, domów dla chorych na choroby spo³eczne, domów
starców, kuchni dla ubogich, domów dziennego pobytu i podobnych sta³ych dzie³ na terenie Archidiecezji Warszawskiej;
2.1.2. organizowanie pomocy doranej dla osób fizycznych i instytucji
diecezjalnych w postaci: zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych, pomocy medycznej i opieki nad chorymi i samotnymi osobami starszymi w domach, pomocy dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej i studenckiej, pomocy dla poszkodowanych w wypadkach losowych
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i kataklizmach oraz innych sposobów pomocy doranej w zale¿noci od wci¹¿ zmieniaj¹cych siê warunków ¿ycia;
2.1.3. organizowanie i prowadzenie zamkniêtych i otwartych orodków
pomocy medycznej;
2.1.4. organizowanie w³asnych orodków terenowych: Okrêgów, Zespo³ów i Kó³ Caritas A.W.;
2.1.5. prowadzenie systematycznej i okazjonalnej formacji wiernych do
dzia³alnoci charytatywnej poprzez organizowanie dni skupienia,
rekolekcji, kursów, sympozjów oraz wydawanie biuletynów i innych materia³ów informacyjno-szkoleniowych;
2.1.6. organizowanie systematycznego kszta³cenia pracowników charytatywnych;
2.1.7. organizowanie i prowadzenie poradni ró¿nego typu;
2.1.8. organizowanie i prowadzenie orodków naukowych i nauczania
oraz orodków studiów spo³ecznych i socjologicznych;
2.1.9. organizowanie i prowadzenie sta³ych i okazjonalnych akcji finansuj¹cych dzia³alnoæ charytatywna;
2.1.10.organizowanie i prowadzenie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej,
z której dochód ostatecznie przeznaczony bidzie na dzia³alnoæ
statutowo-charytatywn¹.
3.

RODKI MATERIALNE CARITAS ARCHIDIECEZJI
WARSZAWSKIEJ

3.1.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
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Caritas A.W. ma prawo posiadania, nabywania, zbywania, u¿ytkowania i zarz¹dzania maj¹tkiem ruchomym i nieruchomym oraz
wystêpowania przed w³adzami pañstwowymi, sadami i osobami
trzecimi dla obrony i reprezentacji swoich praw.
rodki materialne Caritas A.W. pochodz¹ z:
nieruchomoci i mienia ruchomego, stanowi¹cych w³asnoæ Caritas A.W., oraz z obrotu tym maj¹tkiem;
subwencji i dotacji pochodz¹cych od krajowych i zagranicznych
instytucji kocielnych, pañstwowych, samorz¹dowych, spo³ecznych i osób prywatnych;
zapisów, darowizn i spadków od osób prywatnych i instytucji polskich i zagranicznych;
odpisów podatkowych na cele statutowo-charytatywne, pochodz¹cych od firm prywatnych lub pañstwowych, spó³dzielni, spó³ek i innych form dzia³alnoci gospodarczej;
w³asnej dzia³alnoci gospodarczej: wytwórczej, handlowej, us³ugowej, szkoleniowej, itp. oraz z fundacji;

3.2.6. ofiar pieniê¿nych i w naturze od osób prywatnych, spo³ecznoci
wiernych i funduszów kocielnych.
3.3. Inne kocielne osoby prawne nie ponosz¹ odpowiedzialnoci finansowej za zobowi¹zania Caritas A.W.
3.4. W razie likwidacji Caritas A.W. jej maj¹tek  uwzglêdniaj¹c wolê
ofiarodawców  przechodzi na w³asnoæ Archidiecezji Warszawskiej z przeznaczeniem na cele charytatywne.
4.

STRUKTURA PERSONALNA CARITAS
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.

Nadrzêdn¹ w³adz¹ Caritas A.W, jest Arcybiskup Metropolita Warszawski, który:
powo³uje Caritas A.W. do istnienia i w razie potrzeby rozwi¹zuje j¹;
nadaje jej Statut i dokonuje w nim zmian;
powo³uje i odwo³uje Dyrektora Caritas A.W., którym jest zawsze
duchowny inkardynowany do Archidiecezji Warszawskiej;
udziela nihil obstat na kandydatury Zastêpcy Dyrektora i Sekretarza Caritas A.W. oraz na ich odwo³anie;
powo³uje i odwo³uje Komisjê Nadzorcz¹, dla Caritas A.W.;
przyjmuje roczne sprawozdania Komisji Nadzorczej;
okrela cele i zadania Caritas A.W.
W imieniu Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego bezporedni
Zarz¹d Caritas A.W. tworz¹: Dyrektor, Zastêpca Dyrektora i Sekretarz.
Dyrektor Caritas A.W.:
kieruje bezporednio ca³okszta³tem Caritas A.W. i organizuje przewidziane Statutem dzia³ania dla zrealizowania celów Caritas A.W.;
reprezentuje Caritas A.W. i wystêpuje w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego;
informuje Arcybiskupa Metropolitê Warszawskiego o dzia³alnoci Caritas A.W.;
mianuje i odwo³uje  po uzyskaniu nihil obstat  Zastêpcê Dyrektora i Sekretarza Caritas A.W.;
mianuje i odwo³uje Kierowników Diecezjalnych Caritas A.W.
odpowiedzialnych za poszczególne dzia³y statutowej dzia³alnoci Caritas A.W.;
mianuje i odwo³uje personel Sekretariatu Caritas A.W. oraz Kierowników terenowych orodków charytatywnych i w³asnych zak³adów dzia³alnoci gospodarczej;
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4.3.7. powo³uje do ¿ycia terenowe orodki Caritas A.W. i organizuje
bie¿¹c¹ wspó³pracê z nimi;
4.3.8. powo³uje do ¿ycia zak³ady dzia³alnoci gospodarczej Caritas A.W.
i inne, przewidziane w niniejszym Statucie;
4.3.9. wyra¿a zgodê na podjecie przez terenowe orodki charytatywne
samodzielnej, zgodnej ze Statutem Caritas A.W., dzia³alnoci gospodarczej i przyjmuje doroczne o niej sprawozdania;
4.3.10.zwo³uje posiedzenia Rady Caritas A.W. i im przewodniczy;
4.3.11.zatwierdza program dzia³alnoci i preliminarz bud¿etowy Caritas A.W. na rok nastypny oraz sprawozdanie ze stanu i dzia³alnoci Caritas A.W. za rok ubieg³y;
4.3.12.zarz¹dza funduszami Caritas A.W. w granicach okrelonych niniejszym Statutem i bud¿etem;
4.3.13.jest upowa¿niony do nabywania i zbywania w³asnoci, nieruchomoci i ruchomoci, pod tytu³em odp³atnym i darmym oraz do
zarz¹du tym mieniem jest ponadto uprawniony do udzielania w
tym zakresie pe³nomocnictw; alienacja maj¹tku przekraczaj¹cego wartoæ piêædziesiêciu milionów z³otych wymaga zgody Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego.
4.4. Zastêpca Dyrektora Caritas A.W.:
4.4.1. wykonuje zadania zlecone mu przez Dyrektora Caritas A.W.;
4.4.2. w razie nieobecnoci Dyrektora zastêpuje go, lecz nominacji mo¿e
dokonaæ tylko w oparciu o pisemne zlecenie Dyrektora Caritas A.W.;
4.4.3. opracowuje w padzierniku ka¿dego roku program dzia³alnoci
i preliminarz bud¿etowy na rok nastêpny, a do koñca stycznia sprawozdanie ze stanu i dzia³alnoci Caritas A.W. za rok ubieg³y.
4.5. Sekretarz Caritas A.W. jest odpowiedzialny szczególnie za funkcjonowanie Sekretariatu Caritas A.W., za bie¿¹c¹ korespondencjê
i za archiwum, które gromadzi i porz¹dkuje. Inne jego obowi¹zki
okrela Regulamin ustanowiony przez Dyrektora Caritas A.W.
4.6. Rada Caritas A.W, jest organem doradczym Dyrektora, sk³adaj¹cym siê z Kierowników Okrêgów Caritas A.W. i diecezjalnych
duszpasterzy: hospicjum, niepe³nosprawnych, g³uchoniemych,
niewidomych, Ruchu Wiara i wiat³o, osób uzale¿nionych, wiêziennictwa, redniego personelu medycznego i innych osób, powo³ywanych okazjonalnie przez Dyrektora Caritas A.W.
Na posiedzenie Rady Caritas A.W. Dyrektor mo¿e zaprosiæ bieg³ych w omawianych na nim sprawach i wys³uchaæ ich opinii.
Radê Caritas A.W, zwo³uje Dyrektor dla opiniowania przedstawionych programów dzia³añ i projektów bud¿etowych. Cz³onko140

4.7.

4.8.

5.

wie Rady maj¹ prawo przedstawiania swoich sugestii i projektów przysz³ych dzia³añ Caritas A.W.
Przewodnicz¹cym Rady Caritas A.W. jest Dyrektor Caritas A.W.
Rada wybiera sporód swoich cz³onków Sekretarza, którego zadaniem jest protoko³owanie posiedzeñ i pomoc Przewodnicz¹cemu w jego pracach.
Komisja Nadzorcza Caritas A.W. sk³ada siê z dwóch osób. Zbiera siê on a raz w roku, w ci¹gu dwóch miesiêcy od zakoñczenia
roku kalendarzowego i dokonuje kontroli maj¹tku, ksi¹g i gospodarki finansowej Caritas A.W. Wyniki kontroli. przedstawia do
koñca lutego Arcybiskupowi Metropolicie Warszawskiemu.
Osoby stanowi¹ce Zarz¹d Caritas A.W. i Kierownicy Diecezjalni
zatrudnieni s¹ na etacie w Caritas A.W. Pozosta³e osoby pe³ni¹,
swe funkcje spo³ecznie. Dyrektor Caritas A.W. mo¿e zatrudniæ
na etacie inne osoby zajmuj¹ce siê dzia³alnoci¹ administracyjn¹
i gospodarcz¹.
STRUKTURA TERYTORIALNA CARITAS
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

5.1.

5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.

Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹, Caritas A.W. jest parafialny Zespó³ Caritas A.W., zwany dalej Zespo³em. Mo¿e on powstaæ
przy ka¿dej parafii, prowadzonej tak przez kler diecezjalny jak
i zakonny.
Warunkiem powstania Zespo³u jest przedstawienie przez proboszcza konkretnego programu dzia³añ charytatywnych mieszcz¹cych
siê w celach Caritas A.W. Program ten dotyczyæ mo¿e za³o¿enia
parafialnej instytucji charytatywnej, b¹d w³¹czenia w dzia³alnoæ Caritas A.W. instytucji ju¿ istniej¹cej. Sama dzia³alnoæ
szkoleniowa nie jest podstaw¹ do powstania Zespo³u.
Dyrektor Caritas A.W., po przyjêciu programu, dekretem ustanawia Zespó³.
Kierownikiem Zespo³u jest zawsze Proboszcz parafii. Mianuje
on sporód osób wieckich swojego Zastêpcê oraz Sekretarza Zespo³u, a tak¿e ich odwo³uje, a o dokonanych nominacjach i odwo³aniach niezw³ocznie powiadamia Zarz¹d Caritas A.W., a tak¿e  jeli istnieje  w³aciwy terytorialnie Okrêg Caritas A.W.
Kierownik powo³uje tak¿e innych pracowników Zespo³u oraz
okrela i przydziela wszystkim zadania.
Do zadañ Kierownika Zespo³u i jego Zastêpcy nale¿y przede
wszystkim:
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 mobilizacja charytatywna ca³ej wspólnoty parafialnej do praktykowania mi³osierdzia modlitw¹, s³owem i czynem;
 sta³e rozpoznawanie potrzeb i mo¿liwoci pomocy;
 zgodne ze Statutem Caritas A.W. organizowanie i wiadczenie konkretnej pomocy potrzebuj¹cym;
 organizowanie samodzielnej, zgodnej ze Statutem Caritas A.W.,
dzia³alnoci gospodarczej;
 wspó³praca z innymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym;
 wspó³praca z Zarz¹dem Caritas A.W. i  jeli istnieje  w³aciwym terytorialnie Okrêgiem Caritas A.W.
 przygotowywanie i przekazywanie Zastêpcy Dyrektora Caritas A.W., do dnia 15 stycznia ka¿dego roku, sprawozdania za
rok ubieg³y z dzia³alnoci charytatywnej i gospodarczej oraz
sytuacji finansowej Zespo³u.
Wgl¹d do ww. sprawozdañ zastrze¿ony jest kompetentnej w³adzy kocielnej.
5.1.5. Do zadañ Sekretarza Zespo³u nale¿y prowadzenie kartotek osób
potrzebuj¹cych i korzystaj¹cych z pomocy Zespo³u, kroniki, ewidencji otrzymywanych darów i ofiar, ewidencji maj¹tku Zespo³u
oraz innych dokumentów. Dokumentacja ta pozostaje w ca³oci
do wy³¹cznego wgl¹du kompetentnych w³adz kocielnych, za
ujawnienie personaliów osób potrzebuj¹cych pomocy i z niej korzystaj¹cych osobom spoza w³adz Caritas A.W. mo¿e siê dokonaæ tylko za ich zgod¹ lub z ich inicjatywy.
5.1.6. Wszystkie osoby realizuj¹ zadania charytatywne w ramach Zespo³u spo³ecznie. Zastrzega siê jednak mo¿liwoæ  jeli bêdzie tego
wymagaæ iloæ i charakter zadañ  zatrudnienia na etacie Zastêpcy
Kierownika Zespo³u, po uprzednim zatwierdzeniu tego przez Dyrektora Caritas A.W. i wspólnym z Kierownikiem Zespo³u ustaleniu sposobu wynagradzania. Odwo³ania tak zatrudnionego Zastêpcy
Kierownika Zespo³u mo¿e dokonaæ tylko Dyrektor Caritas A.W.
5.2. Jeli szczególne potrzeby charytatywne tego wymagaj¹, mog¹ powstawaæ rodowiskowe Ko³a Caritas A.W., zwane dalej Ko³ami
(np. m³odzie¿ akademicka). Zrównane z nimi, tak¿e nazwa, s¹,
orodki dzia³alnoci charytatywnej dzia³aj¹ce przy domach zakonnych nie zwi¹zanych bezporednio z prowadzeniem parafii.
Ko³o dzia³a przy Zespole i we wspó³pracy z nim. Powstanie Ko³a
musi byæ zatwierdzone przez Dyrektora Caritas A.W. Na czele
Ko³a stoi mianowany przez Kierownika Zespo³u i jemu podlega142

5.3.

5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.
5.3.5.

j¹cy oddzielny Zastêpca Kierownika Zespo³u, który podejmuje
zadania charytatywne spo³ecznie. Mianowanie Zastêpcy Kierownika Zespo³u stoj¹cego na czele Ko³a sporód osób nale¿¹cych
do instytutów ¿ycia konsekrowanego lub stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego dokonuje siê po uprzedniej konsultacji z kompetentnym prze³o¿onym/-¹/ kandydata /-tki/ na to stanowisko.
W przypadku zaistnienia kilku parafialnych Zespo³ów w danym
rejonie i istnienia realnej potrzeby, mo¿e powstaæ orodek koordynacyjny i porednicz¹cy, zwany Okrêgiem Caritas A.W. (w skrócie zwany Okrêgiem). O potrzebie jego powstania decyduj¹ Kierownicy Zespo³ów w porozumieniu z Dyrektorem Caritas A.W.
Okrêg Caritas A.W. powo³uje Dyrektor Caritas A,W. On te¿ ustala siedziby Okrêgu oraz mianuje, sporód osób wskazanych przez
Kierowników Zespo³ów, Kierownika Okrêgu.
Kierownik Okrêgu mo¿e byæ zatrudniony na etacie, a op³acany
powinien byæ w zasadzie z funduszów Zespo³ów tworz¹cych
Okrêg. Zatrudnienia Kierownika Okrêgu na etacie dokonuje Dyrektor Caritas A.W.
Kierownik Okrêgu A.W. mo¿e dobraæ sobie wspó³pracowników,
którzy z zasady powinni byæ pracownikami spo³ecznymi. Nale¿y
jednak unikaæ powiêkszania stanu personalnego pracowników
Okrêgu.
Ka¿de ustanowienie nowego etatu w Okrêgu zastrze¿one jest Dyrektorowi Caritas A.W.
Zadania Kierownika Okrêgu okrela Dyrektor Caritas A.W. w
oparciu o aktualne potrzeby i zadania wskazane przez Kierowników Zespo³ów, Radê Caritas A.W. i Arcybiskupa Metropolitê Warszawskiego.

6.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

6.1.

Wszystkie Zespo³y Caritas A.W., choæ ciesz¹, siê samodzielnoci¹, w realizacji wskazanych w niniejszym Statucie zadañ, to
jednak podlegaj¹ bezporednio Dyrektorowi Caritas A.W. Maj¹
one prawo korzystaæ z pomocy Caritas A.W.: informacyjnej, szkoleniowej, rzeczowej, a tak¿e  w ramach mo¿liwoci bud¿etowych  finansowej.
Wszystkie akty wykonywania w³adzy w Caritas A.W., jak nominacje, odwo³ania ze stanowisk, zarz¹dzenia itp., musz¹ byæ sporz¹dzone i przedstawione zainteresowanym osobom na pimie,

6.2.
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6.3.
6.4.

6.5.

zaopatrzone w datê wystawienia i pieczêæ oraz podpisane przez
kompetentn¹ w³adzê.
Patronem Caritas Archidiecezji Warszawskiej jest B³ogos³awiony Ojciec Honorat Komiñski, a wiêtem patronalnym jest liturgiczny dzieñ Mi³osierdzia Bo¿ego.
Caritas Archidiecezji Warszawskiej u¿ywa prawnie zastrze¿onych:
nazwy: Caritas Archidiecezji Warszawskiej, w skrócie: Caritas A.W., oraz symbolu przedstawiaj¹cego czerwony, równoramienny krzy¿ z potrójnymi promieniami falistymi, wychodz¹cymi z ka¿dego wewnêtrznego k¹ta miêdzy ramionami krzy¿a oraz
bia³ymi literami CARITAS, wpisanymi we wnêtrzu krzy¿a w stylizowan¹ formê serca.
Caritas A.W. u¿ywa pieczêci pod³u¿nej i okr¹g³ej. Pieczêæ pod³u¿na zawiera: nazwê statutow¹, siedzibê i jej adres. Pieczêæ
okr¹g³a zawiera: w rodku  symbol Caritas A.W. oraz napis w
otoku: Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

(Aneks 14)
STATUT STOWARZYSZENIA MI£OSIERDZIA
W. WINCENTEGO À PAULO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwê Stowarzyszenie Mi³osierdzia w. Wincentego à Paulo w Polsce i jest cz³onkiem Stowarzyszonym AIC (Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Mi³osierdzia w Belgii), przyjmuj¹c wskutek tego nazwê Stowarzyszenie Mi³osierdzia w. Wincentego à Paulo
AIC Polska z siedzib¹ w Warszawie, ul. Radna 14.
§ 2.

Stowarzyszenie posiada osobowoæ prawn¹ i mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wy³¹cznie na cele charytatywne zgodne ze Statutem.
§ 3.

Stowarzyszenie jest zgromadzeniem katolików wieckich dzia³aj¹cych
na terenie kraju i maj¹cych prawo tworzenia jednostek terenowych posiadaj¹cych osobowoæ prawn¹.
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§ 4.

Stowarzyszenie mo¿e u¿ywaæ pieczêci i oznak zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.

II. CELE I RODKI STOWARZYSZENIA
§ 5.

Celem Stowarzyszenia jest wiadczenie mi³osierdzia w oparciu o naukê, d³ugoletni¹ praktykê i w duchu w. Wincentego à Paulo dla dobra
i rozwoju najbardziej upoledzonych i potrzebuj¹cych.
§ 6.

Cel Stowarzyszenia bêdzie realizowany przez:
1) wiadczenie mi³osierdzia w duchu w. Wincentego à Paulo przez
osobiste odwiedzanie ubogich i chorych
2) Wykrywanie potrzeb ludzi cierpi¹cych i podejmowanie wysi³ku, aby
tym potrzebom zaradziæ
3) Uwra¿liwianie spo³eczeñstwa na sprawy ludzi cierpi¹cych w duchu
wzajemnej wspó³pracy
4) O¿ywianie ducha mi³oci wród ludzi
5) Poszanowanie godnoci ka¿dego cz³owieka
6) Dzia³anie zawsze i wszêdzie w duchu sprawiedliwoci i pokoju
7) Obrona ¿ycia poczêtego
8) Wykonywanie innych prac, zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ charytatywn¹ Stowarzyszenia
9) Wspó³praca z kap³anami i siostrami zakonnymi (zw³aszcza z Ksiê¿mi Misjonarzami i Siostrami Mi³osierdzia).

III. CZ£ONKOWIE
§ 7.

Cz³onkiem Stowarzyszenia mo¿e zostaæ ka¿dy, kto ukoñczy³ 16 lat
i jest szczerze przejêty duchem mi³osierdzia chrzecijañskiego.
§ 8.

Cz³onkowie dziel¹ siê na cz³onków czynnych, wspomagaj¹cych i honorowych.
§ 9.

Cz³onkowie czynni maja prawo:
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1) Wybieraæ i byæ wybieranym do w³adz Stowarzyszenia po osi¹gniêciu pe³noletnoci
2) Uczestniczyæ z g³osem stanowi¹cym w obradach Stowarzyszenia
3) Zg³aszaæ wnioski i postulaty do dzia³alnoci Stowarzyszenia
4) Ka¿dy cz³onek ma prawo korzystaæ z pomocy Stowarzyszenia.
§ 10.

Cz³onkowie czynni maj¹ obowi¹zek:
1) Przestrzegania postanowieñ Statutu, regulaminów i uchwa³ w³adz Stowarzyszenia
2) Czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych
3) Op³acania sk³adek cz³onkowskich.
§ 11.

Cz³onkiem wspieraj¹cym Stowarzyszenia mo¿e zostaæ osoba fizyczna
lub prawna, zainteresowana merytoryczn¹ dzia³alnoci¹ Stowarzyszenia,
która zadeklaruje pomoc finansow¹ lub rzeczow¹, zostanie przyjêta przez
Zarz¹d Jednostki Terenowej na podstawie pisemnej deklaracji.
Cz³onek wspieraj¹cy posiada prawa okrelone w § 9 pkt 3 i 4 oraz
prawo uczestnictwa w Zebraniu delegatów z g³osem doradczym. Cz³onek wspieraj¹cy  osoba prawna dzia³a w Stowarzyszeniu przez skierowanego przedstawiciela.
§ 12.

Decyzje o przyjêciu w poczet cz³onków czynnych lub wspieraj¹cych
podejmuje Zarz¹d Jednostki Terenowej po z³o¿eniu przez kandydata
deklaracji na pimie podpisanej w³asnorêcznie.
§ 13.

Cz³onkiem honorowym Stowarzyszenia mo¿e zostaæ osoba szczególnie zas³u¿ona w realizacji celów statutowych. Cz³onkostwo honorowe
nadaje Zebranie przedstawicieli na wniosek Zarz¹du G³ównego.
Cz³onek honorowy posiada prawa okrelone w § 9 pkt 2,3,4, a ponadto jest zwolniony z obowi¹zku p³acenia sk³adek cz³onkowskich.
§ 14.

Cz³onkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) Dobrowolnego wyst¹pienia do Prezydium Jednostki Terenowej na pimie
2) Pozbawienia cz³onkostwa na mocy uchwa³y Zarz¹du Jednostki Tere146

nowej w skutek nie wywi¹zywania siê cz³onka z obowi¹zków okrelonych w Statucie lub dzia³ania na szkodê Stowarzyszenia
3) Utraty osobowoci prawnej przez cz³onka wspieraj¹cego.
§ 15.

Od uchwa³y Zarz¹du Jednostki Terenowej dotycz¹cej pozbawienia
cz³onkostwa przys³uguje odwo³anie w terminie 30 dni od daty jej dorêczenia do Zebrania Delegatów.

IV. W£ADZE STOWARZYSZENIA
§ 16.

W³adzami Stowarzyszenia s¹:
1) Zebranie Delegatów
2) Zarz¹d G³ówny
3) G³ówna Komisja Rewizyjna.
§ 17.

Zebranie Delegatów jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Stowarzyszenia. Wyboru
delegatów dokonuj¹ Jednostki Terenowe w liczbie ustalonej przez Zarz¹d G³ówny proporcjonalnie do iloci cz³onków danej Jednostki Terenowej wed³ug stanu na dzieñ, w którym dokonywane s¹ wybory.
Czas trwania mandatu delegata wynosi 3 lata i koñczy siê z wyborem
nowych delegatów. Utrata mandatu przed up³ywem kadencji nastêpuje
wskutek rezygnacji lub odwo³ania przez Zebranie Jednostki Terenowej,
która wybra³a danego delegata.
Na miejsce delegata, który utraci³ mandat wprowadza siê do koñca
kadencji cz³onka danej Jednostki Terenowej, który w wyborach delegatów uzyska³ najwiêksz¹ iloæ g³osów po osobach wybranych przez tê
jednostkê.
§ 18.

Zebranie Delegatów mo¿e byæ zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 19.

Do kompetencji Zebrania Delegatów nale¿y:
1) Wybór i odwo³ywanie Zarz¹du G³ównego
2) Wybór i odwo³ywanie G³ównej Komisji Rewizyjnej
3) Przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du G³ównego
4) Aprobata bud¿etu i sprawozdañ finansowych G³ównej Komisji Rewizyjnej
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5)
6)
7)
8)
9)
10)

Uchwalanie regulaminów wewnêtrznych dla Zarz¹du G³ównego,
G³ównej Komisji Rewizyjnej lub Zebrania Delegatów
Udzielanie absolutorium Zarz¹dowi G³ównemu na wniosek G³ównej Komisji Rewizyjnej
Podejmowanie uchwa³ w sprawie zbycia nieruchomoci
Uchwalanie zmian Statutu lub rozwi¹zanie Stowarzyszenia
Nadawanie godnoci cz³onka honorowego
Podejmowanie uchwa³ w sprawach, w których Statut nie okrela
w³aciwoci w³adz Stowarzyszenia.
§ 20.

Zebranie zwyczajne Delegatów zwo³ywane jest uchwa³¹ Zarz¹du
G³ównego raz w roku.
§ 21.

Nadzwyczajne Zebranie Delegatów obraduje w szczególnych okolicznociach, dla których zosta³o zwo³ane.
§ 22.

Zwyczajne i nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwo³uje Zarz¹d G³ówny:
1) Z w³asnej inicjatywy
2) Na ¿¹danie G³ównej Komisji Rewizyjnej
3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Jednostek Terenowych.
§ 23.

W zebraniu delegatów udzia³ bior¹:
1) Delegacji Jednostek Terenowych
2) Cz³onkowie Zarz¹du G³ównego
3) Cz³onkowie G³ównej Komisji Rewizyjnej
4) Cz³onkowie wspieraj¹cy i osoby zaproszone z g³osem doradczym.
§ 24.

Do prawomocnoci uchwa³ Zebrania Delegatów potrzebna jest obecnoæ co najmniej ½ liczby delegatów i s¹ one prawomocne w chwili ich
podjêcia.
§ 25.

Je¿eli w terminie oznaczonym nie zbierze siê wymagana liczba delegatów Zarz¹d G³ówny zwo³uje ponowne Zebranie Delegatów w drugim
terminie, najdalej w ci¹gu 7 dni. Uchwa³y Zebrania Delegatów podjête
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w drugim terminie s¹ prawomocne bez wzglêdu na liczbê obecnych delegatów.
§ 26.

Uchwa³y Zebrania delegatów zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
z wyj¹tkiem wypadków, w których Ustawa lub Statut wymagaj¹ kwalifikowanej wiêkszoci g³osów. G³osowanie odbywa siê jawnie. Na ¿¹danie 1/5 liczby obecnych i uprawnionych do g³osowania delegatów, zarz¹dza siê g³osowanie tajne bez wzglêdu na rodzaj sprawy objêtej porz¹dkiem obrad.
§ 27.

Zarz¹d G³ówny jest organem zarz¹dzaj¹cym sprawami Stowarzyszenia pomiêdzy Zebraniami Delegatów i sk³ada siê z 11 do 15 cz³onków
wybranych z delegatów Jednostek Terenowych na okres 3 lat z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia kadencji jeden raz.
§ 28.

W zebraniach Zarz¹du G³ównego udzia³ bierze moderator krajowy
z g³osem doradczym.
§ 29.

Do kompetencji Zarz¹du G³ównego nale¿y:
1) Wykonywanie zadañ wynikaj¹cych ze Statutu oraz uchwa³ i regulaminów, uchwalanych przez Zebranie Delegatów
2) Zarz¹dzanie maj¹tkiem i finansami Stowarzyszenia
3) Realizacja wspó³pracy Stowarzyszenia z organizacjami krajowymi
i zagranicznymi
4) Zatwierdzanie bud¿etów i sprawozdañ finansowych Stowarzyszenia
5) Zawieszanie wykonania na okres najbli¿szego posiedzenia Zebrania
delegatów, sprzecznych z prawem i Statutem uchwa³ Jednostek Terenowych
6) Planowanie organizacji pracy i zadañ Zarz¹du G³ównego
7) Podejmowanie uchwa³ w sprawach nabywania nieruchomoci
8) Przejmowanie darowizn i zapisów
9) Powo³ywanie Jednostek Terenowych.
§ 30.

Zarz¹d G³ówny wybiera ze swojego grona Prezydium w sk³adzie: prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz generalny, skarbnik. Tryb obradowania
i podejmowania uchwa³ oraz inne sprawy organizacyjne okrela regulamin Zarz¹du G³ównego.
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§ 31.

Prezydium Zarz¹du G³ównego:
1) Reprezentuje Stowarzyszenie na zewn¹trz
2) Prowadzi w jego imieniu wszelkie sprawy zwi¹zane z dzia³alnoci¹
Stowarzyszenia
3) Dzia³a na podstawie regulaminu wewnêtrznego.
§ 32.

Zarz¹d G³ówny mo¿e zostaæ odwo³any na skutek nie wywi¹zywania
siê z obowi¹zków okrelonych w niniejszym Statucie. Odwo³ania Zarz¹du G³ównego z powy¿szych przyczyn mo¿e dokonaæ Zebranie Delegatów w liczbie co najmniej po³owy delegatów. W przypadku ust¹pienia
w czasie trwania kadencji cz³onków Zarz¹du G³ównego, Zarz¹dowi
G³ównemu przys³uguje prawo kooptacji cz³onków Stowarzyszenia, którzy na ostatnim wyborczym Zebraniu Delegatów otrzymali najwiêksz¹
iloæ g³osów po osobach wybranych do Zarz¹du G³ównego. Liczba osób
dokooptowanych nie mo¿e przekroczyæ 1/3 liczby cz³onków pochodz¹cych z wyboru.
§ 33.

G³ówna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
§ 34.

G³ówna Komisja Rewizyjna liczy 5 cz³onków. Wybiera ze swojego
grona przewodnicz¹cego, zastêpcê przewodnicz¹cego i sekretarza. Tryb
obradowania i podejmowania uchwa³ oraz inne sprawy organizacyjne
okrela Regulamin G³ównej Komisji Rewizyjnej.
§ 35.

G³ówna Komisja Rewizyjna:
1) Dokonuje co najmniej raz w roku kontroli ca³okszta³tu dzia³alnoci
Zarz¹du G³ównego
2) Prowadzi kontrole gospodarki finansowej Jednostek Terenowych samodzielnie lub przy wspó³pracy Komisji Rewizyjnych tych Jednostek
3) Sprawuje nadzór nad Komisjami Rewizyjnymi Stowarzyszeñ Lokalnych, przy czym przewodnicz¹cy G³ównej Komisji Rewizyjnej albo
wyznaczony przez niego cz³onek maj¹ prawo w ka¿dej chwili do
wgl¹du we wszystkie ksiêgi oraz mog¹ ¿¹daæ wszystkich wyjanieñ,
koniecznych przy spe³nianiu swoich funkcji.
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4) Wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarz¹du G³ównego.
Cz³onkowie G³ównej Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³ w posiedzeniu Zarz¹du G³ównego z g³osem doradczym.

V. JEDNOSTKI TERENOWE
§ 36.

Do powo³ania Jednostki Terenowej wymagana jest liczba co najmniej
8 cz³onków.
§ 37.

W³adzami Jednostek Terenowych s¹:
1) Walne Zgromadzenie
2) Zarz¹d Jednostki Terenowej
3) Komisja Rewizyjna.
§ 38.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale¿y:
1) Ustalanie programu dzia³alnoci Jednostki Terenowej zgodnie z uchwa³ami Zebrania Delegatów i Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia
2) Wybór i odwo³ywanie Zarz¹du Jednostki Terenowej i Komisji Rewizyjnej
3) Przyjmowanie sprawozdania z dzia³alnoci Zarz¹du Jednostki Terenowej
4) Przyjmowanie sprawozdañ i wniosków Komisji Rewizyjnej
5) Podejmowanie uchwa³y w sprawie absolutorium dla Zarz¹du Jednostki Terenowej
6) Za³atwianie wniosków przedstawionych przez Zarz¹d Jednostki Terenowej, Komisje Rewizyjn¹ i cz³onków
7) Wybór delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia
8) Podejmowanie uchwa³ w sprawie ustalenia sk³adek cz³onkowskich
9) Podjêcie uchwa³y o rozwi¹zaniu Jednostki Terenowej Stowarzyszenia.
§ 39.

Walne Zgromadzenie jest zwo³ywane uchwa³¹ Zarz¹du Jednostki Terenowej podjêt¹ z:
1) W³asnej inicjatywy
2) Na polecenie Zarz¹du G³ównego
3) Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogó³u cz³onków Jednostki
Terenowej.
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§ 40.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwo³ywane uchwa³¹ Zarz¹du jednostki Terenowej lub na polecenie Zarz¹du G³ównego, je¿eli przemawiaj¹ za tym specjalne okolicznoci, na wniosek Komisji Rewizyjnej
lub 1/3 ogó³u cz³onków Jednostki Terenowej.
§ 41.

Walne Zgromadzenie Jednostki Terenowej zwo³ywane jest raz w roku.
Walne Zgromadzenie wybiera na okres 3 lat, z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia
kadencji jeden raz, Zarz¹d Jednostki Terenowej sk³adaj¹cy siê z 5-10 cz³onków. W obradach Walnego Zgromadzenia Jednostki Terenowej bierze
udzia³ ksi¹dz opiekun mianowany przez moderatora krajowego z g³osem
doradczym.
W przypadku wyst¹pienia w czasie trwania kadencji tych organów,
przys³uguje prawo kooptacji cz³onków Jednostki Terenowej, którzy otrzymali najwiêksz¹ iloæ g³osów po osobach wybranych do tych organów
do czasu zakoñczenia kadencji.
§ 42.

Uchwa³y Walnego Zgromadzenia Jednostki Terenowej przy co najmniej ½ liczby cz³onków Jednostki Terenowej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym z wyj¹tkiem przypadków, w których ustawa lub Statut stanowi inaczej. Uchwa³y Walnego Zgromadzenia Jednostki Terenowej w przeci¹gu 14 dni od ich podjêcia przesy³ane
s¹ do Zarz¹du G³ównego.
§ 43.

Zarz¹d G³ówny mo¿e uniewa¿niæ uchwa³ê Walnego Zgromadzenia Jednostki Terenowej je¿eli:
1) Jest ona niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu
2) Grozi Stowarzyszeniu powa¿na szkod¹ materialn¹ lub moraln¹.
§ 44.

Zarz¹d Jednostki Terenowej wybiera ze swojego grana prezesa, viceprezesa, sekretarza i skarbnika. Tryb obradowania i podejmowania uchwa³
oraz inne sprawy organizacyjne okrela Regulamin Zarz¹du.
§ 45.

Do zakresu dzia³ania Zarz¹du Jednostki Terenowej nale¿y:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kierowanie ca³oci¹ prac Jednostki Terenowej
Reprezentowanie Jednostki Terenowej Stowarzyszenia na zewn¹trz
Zarz¹dzanie maj¹tkiem i finansami Jednostki Terenowej
Sporz¹dzanie sprawozdañ finansowych i zatwierdzanie bud¿etu
Podejmowanie uchwa³ w sprawach nabywania nieruchomoci
Przejmowanie darowizn i zapisów.
§ 46.

Do Zarz¹du Jednostki Terenowej stosuj¹ siê odpowiednie postanowienia §§ 31, 32 niniejszego Statutu.
§ 47.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Jednostki Terenowej,
wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego, vice-przewodnicz¹cego i sekretarza. Tryb obradowania i podejmowania uchwa³ oraz inne sprawy
organizacyjne okrela Regulamin Komisji Rewizyjnej.
§ 48.

Do Komisji Rewizyjnej stosuj¹ siê odpowiednie postanowienia dotycz¹ce G³ównej Komisji Rewizyjnej § 35.
§ 49.

Wszelkie fundusze pozosta³e w dniu likwidacji Jednostki Terenowej
przejmuje Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia.

VI. FUNDUSZE I MAJ¥TEK STOWARZYSZENIA
§ 50.

Fundusze Stowarzyszenia pochodz¹ ze:
1) Sk³adek cz³onkowskich
2) Dobrowolnych darów krajowych i zagranicznych
3) Ró¿nych akcji, jak np. kwesty, kiermasze
4) Innych dochodów, w³¹czaj¹c dzia³alnoæ gospodarcz¹, której ca³kowity dochód przeznaczony jest na cele statutowe.
§ 51.

Nabywanie maj¹tku nieruchomego, przyjmowanie darowizn, nieruchomoci i zapisów nale¿y do Zarz¹du.
§ 52.

Prezes, vice-prezes, jak równie¿ Sekretarz generalny s¹ upowa¿nieni do
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zaci¹gania zobowi¹zañ w imieniu Zarz¹du G³ównego pod podwójnym
podpisem.
Prezes, vice-prezes i sekretarz s¹ upowa¿nieni do zaci¹gania zobowi¹zañ w imieniu Zarz¹du jednostki Terenowej Stowarzyszenia pod podwójnym podpisem.
Do wa¿noci innych pism i dokumentów wymagane s¹ dwa podpisy:
prezesa lub wiceprezesa i sekretarza.

VII. ZMIANA STATUTU
I ROZWI¥ZANIE STOWARZYSZENIA
§ 53.

Uchwa³ê w sprawie zmiany Statutu lub rozwi¹zania siê Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Delegatów wiêkszoci¹ 2/3 g³osów przy obecnoci co najmniej po³owy delegatów uprawnionych do g³osowania w
pierwszym terminie, w drugim terminie bez wzglêdu na liczbê obecnych.
W przypadku rozwi¹zania siê Stowarzyszenia, Zebranie Delegatów
zadecyduje o przeznaczeniu maj¹tku Stowarzyszenia i powo³a Komisje
likwidacyjn¹, która przeprowadzi likwidacja Stowarzyszenia.
O rozwi¹zaniu jednostki Terenowej Stowarzyszenia podejmuje uchwa³ê Walne Zgromadzenie Jednostki terenowej wiêkszoci¹ 2/3 g³osów przy
obecnoci co najmniej po³owy cz³onków Jednostki Terenowej.
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HOMILIA W UROCZYSTOÆ WIÊTEGO JÓZEFA
PODCZAS ZAMKNIÊCIA IV SYNODU
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Warszawa, archikatedra pod wezwaniem w. Jana Chrzciciela,
19 marca 2003 r.

Opatrznoæ Bo¿a w ludzkich dzia³aniach
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus!
Najdostojniejszy Arcybiskupie Nuncjuszu Apostolski,
Czcigodni Ksiê¿a Biskupi, Infu³aci, Pra³aci,
Cz³onkowie Kapitu³, Rektorzy i Profesorowie,
Alumni, Siostry zakonne,
Szanowni Przedstawiciele wieckich
i wszyscy Uczestnicy naszego Synodu,
Umi³owani, Bracia i Siostry!
1. Dla zbawienia cz³owieka
Dzisiaj dzie³o piêciu lat wysi³ku intelektualnego i duszpasterskiego
chcemy z³o¿yæ w d³onie Matki Najwiêtszej i przez porednictwo wiêtego Józefa, patrona dnia dzisiejszego. Sk³adamy z pokor¹ wysi³ek naszej pracy, dowiadczeñ, a tak¿e woli. Bo czym¿e jest Synod i jego statuty? To pokorna wola przybli¿enia praw Kocio³a powszechnego, by odpowiada³y bardziej szczegó³owo warunkom naszego ¿ycia diecezjalnego, w³anie w tym czasie, na pocz¹tku nowego stulecia. A wszystkie te
zdania normatywne, okrelaj¹ce sposób dzia³ania kap³anów i wieckich,
zmierzaj¹ do tego, bymy czynili jednolit¹ ogromn¹ dziedzinê ¿ycia Kocio³a, by jego misja mog³a byæ tak wype³niana, i¿by przynosi³a owoce
zbawienia. Bo taki jest cel i pos³annictwo Kocio³a: chroniæ od grzechu,
wzywaæ do pokuty, przyjmowaæ nawróconych, dodawaæ zachêty i wskazywaæ drogê do wiecznego ¿ycia, czyli do zjednoczenia siê z Chrystusem,
który siedzi po prawicy Ojca. Te normy dotycz¹ naszego codziennego ¿ycia: czy to zwi¹zane z organizacj¹ Kurii Metropolitalnej i urzêdów, czy te¿
z pos³annictwem katechetycznym, obejmuj¹ce setki katechetów i katechetek, czy te¿ dotycz¹ce szafowania sakramentów, poczynaj¹c od chrztu
przez sakrament bierzmowania, pokuty, Eucharystii, ma³¿eñstwa, kap³añstwa, namaszczenia chorych. To wszystko, gdy jest wype³niane jednakowo, ma wiêkszy skutek. I my wszyscy, tak duchowni, jak i wieccy, pragniemy wykonywaæ to dobrze, wiadomie, tak jak chce tego Koció³,
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jak chce tego Ojciec wiêty; to, co jest zgodne z Pismem wiêtym, z nauczaniem Kocio³a, Soboru, Ojca wiêtego. Powstaj¹ te¿ i rozwijaj¹ siê
nowe dziedziny, bo rozwija siê ¿ycie spo³eczne. Tak¿e po stosunkowo
niedawnym III Synodzie, a to ju¿ ponad 30 lat, pojawi³y siê nowe zagadnienia, jak g³oszenie s³owa Bo¿ego przez rodki przekazu, tworzenie rozg³oni katolickich, czasopism katolickich, organizacji ludzi wieckich, podejmowane przez nich apostolstwo. To wszystko podlega tym regu³om
i tym skuteczniejsze bêdzie, im bardziej we wspólnocie bêdzie podejmowane. Oto jakby streszczenie tego wszystkiego, co jest zawarte w Synodzie, a co otwiera przed Kocio³em lokalnym perspektywy wiêkszej jednoci i wiêkszej pewnoci w dzia³aniu, w pos³ugiwaniu, w tym, co jest
sprawowaniem sakramentów i g³oszeniem s³owa Bo¿ego.
2. Bóg ci¹gle czuwa
Czynimy to wszystko jak gdyby w blaskach Opatrznoci Bo¿ej. Opatrznoæ Bo¿a to Bóg ci¹gle obecny, ci¹gle czuwaj¹cy, ci¹gle naprawiaj¹cy
nasze b³êdy i tworz¹cy mimo tych b³êdów takie sytuacje, które przynosz¹ lepsze spojrzenie na wiat i na nasze w nim zadania. Najpe³niejszym
niejako streszczeniem tego dzia³ania Opatrznoci Bo¿ej wydaj¹ mi siê
s³owa psalmu, który mówi: Kamieñ odrzucony przez buduj¹cych sta³
siê kamieniem wêgielnym (Ps 118, 22)  czyli ludzie, budowniczy, zapewne in¿ynierowie, którzy znali siê na materiale budowlanym, lêkali
siê po³o¿yæ dany kamieñ pod jaki wa¿ny filar, a tymczasem Bóg wskazuje w³anie na ten kamieñ, który staje siê fundamentalny. A wiêc takie s¹
Bo¿e procesy w ludzkim myleniu i dzia³aniu. I takim kamieniem odrzuconym by³ przede wszystkim Jezus Chrystus. On zosta³ odrzucony. Krzyczeli: Ukrzy¿uj Go! (J 19, 15) i wyrzucili Go poza mury miasta, aby Go
ukrzy¿owaæ. To by³o najdobitniejsze odrzucenie, ale to wszystko dzia³o
siê w blaskach Opatrznoci Bo¿ej.
Moglibymy te¿ wskazywaæ bardzo wielu ludzi, i wiêtych, i naszych
bliskich, którzy s¹ odrzuceni. Wspomnijmy tylko arcybiskupa Feliñskiego
 wyrzucony ze stolicy, a¿ do koñca ¿ycia, ponad 30 lat, przebywa³ na zes³aniu. Albo kardyna³a Wyszyñskiego wyrzuconego i uwiêzionego. Ale Bóg
chcia³ tego odrzucenia, aby sta³a siê wiêksza chwa³a, aby w³anie przez to
odrzucenie ten kamieñ wêgielny sta³ siê bardziej ugruntowany i mocny.
I tutaj chcia³bym nawi¹zaæ do postaci wiêtego Józefa, dzisiejszego
patrona, który tak¿e dozna³ jak gdyby odrzucenia, zapomnienia, bo kto siê
interesowa³ Józefem-ciel¹, chocia¿ by³ on synem królewskiego rodu Dawida! Gdzie na uboczu, nieznany, cichy, ale ws³uchany w Boga, w Jego
g³os. ¯eby zrozumieæ wiêtego Józefa, który by³ mê¿em Maryi i uchodzi³
za ojca Jezusa Chrystusa, ¿eby zrozumieæ jego postawê, trzeba siêgn¹æ do
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historii innego Józefa, ze Starego Testamentu, który jest jakby figur¹ Józefa z Ewangelii. Mówimy o Józefie egipskim, synu Jakuba. Jakub mia³
12 synów, a jeden z tych m³odszych jako siê wyró¿nia³, by³ m¹drzejszy
od innych, t³umaczy³ sny i ojciec honorowa³ jego m¹droæ i wyró¿nia³ go
sporód innych synów, co wywo³ywa³o zazdroæ. I ta zazdroæ by³a tak
wielka, ¿e gdy on przyszed³ do braci, przynosz¹c im posi³ek, gdy pali
owce daleko od domu, to oni pochwycili go, zdjêli z niego piêkn¹ szatê, w
której przyby³, i wrzucili do wysch³ej studni, chc¹c go zabiæ. Ale dziêki
g³osowi jednego z nich nie dokonali zabójstwa, bratobójstwa, tylko sprzedali go kupcom, którzy jechali do Egiptu (por. Rdz 37, 18-28). I te dwadziecia srebrników, które wziêli bracia, pokazuj¹ dalek¹ przysz³oæ sprzeda¿y cz³owieka; tu odniesienie do Judasza jest bardzo wyrane. Ale co siê
dzieje dalej? Otó¿ ten Józef egipski, odrzucony przez braci, przez rodzinê,
szczêliwie osiada w Egipcie jako sprzedany niewolnik. Ten niewolnik
ma wielkie zdolnoci. I spostrzegaj¹, ¿e on potrafi wyt³umaczyæ rzeczy
bardzo trudne, a chodzi³o o rzecz nieb³ah¹, bo o problem ekonomiczny.
Faraon mia³ dziwny sen i Józef wyt³umaczy³, ¿e bêdzie siedem lat urodzajnych i siedem lat bardzo nêdznych, gdy bêdzie niedobór zbo¿a. I wobec takiej interpretacji i takiej m¹droci i bystroci tego nap³ywowego
m³odego cz³owieka, faraon daje mu w zarz¹d ca³¹ ekonomiê. I on buduje
spichrze i przez siedem lat gromadzi zbo¿e. I Egipt staje siê bardzo bogaty, obfituj¹cy w zapasy ¿ywnoci. I rzeczywicie przychodz¹ lata klêsk,
suszy, szarañczy, niepowodzeñ, tak, ¿e ludnoæ biednieje, ubo¿eje. Tak
samo jest w odleg³ych stronach, ale wiedz¹, ¿e w Egipcie jest zbo¿e w magazynach, wiêc synowie Jakuba jad¹ je kupiæ (por. Rdz 41, 14-42, 6).
I musz¹ kupowaæ od tego Józefa, którego odrzucili  on staje siê fundamentem, on potrafi zaradziæ ich biedzie i g³odowi. Wiêc mogli w ten sposób po¿ywiæ siê, a nawet rodzina przenios³a siê do Egiptu.
Powróæmy teraz do wiêtego Józefa, który tak¿e  popatrzmy  ucieka do Egiptu, bo goni go przeladuj¹cy Herod (por. Mt 2, 13-15). Z Egiptu
Józef wraca dowiadczony. Obserwowa³ przecie¿, jak siê pracuje w innym kraju, jak siê gospodarzy, jak siê ludzie zachowuj¹, jak¹ maj¹ pracê, i to wszystko potem pomaga w utrzymaniu wiêtej Rodziny. I temu
wiêtemu Józefowi, jakby wtórnemu Józefowi z Egiptu, dzisiaj Koció³
zawierza wiele swoich spraw, poleca mu swoje troski.
3. Bardziej ufaæ Bogu
Tak wiêc widzimy, jak Opatrznoæ Bo¿a przejawia siê w ludzkich
dzia³aniach, nieraz wbrew woli ludzi. I dlatego rozs¹dniej jest, gdy ludzie uprzednio szukaj¹ woli Bo¿ej, jaka ona jest. A wola Bo¿a, tak jak w
wypadku wiêtego Józefa, jest czasem trudna: Nie lêkaj siê przyj¹æ Ma159

ryi, nie lêkaj siê uciekaæ do Egiptu, nie lêkaj siê pracowaæ jako zwyk³y
rzemielnik na utrzymanie syna Bo¿ego. Oto jak gdyby wskazanie tej
przemo¿nej Opatrznoci Bo¿ej, która pos³uguj¹c siê drobnymi czynami
potrafi ukazywaæ wielkie rzeczy.
I my chcemy siê w³¹czyæ w³anie w tê wielk¹ ufnoæ Bogu, bo przecie¿ tak¿e ¿yjemy w czasach nie³atwych, które wymagaj¹ wielkiego zaufania do Pana Boga. I chocia¿ nie umiemy sobie wszystkiego wyt³umaczyæ, bo wola Bo¿a jak¿e czêsto jest zakryta przed naszymi oczyma, to
chcemy naszym ludzkim umys³em, nasz¹ przemylnoci¹, nasz¹ kalkulacj¹, dojæ nieraz do tych zamiarów, które ma sam Bóg. A Bóg mówi:
myli moje nie s¹ mylami waszymi, ani wasze drogi nie s¹ drogami
moimi (por. Iz 55, 8). Bóg ma swoje myli, a my chcemy w te myli
Bo¿e wchodziæ. I Synod jest takim usi³owaniem wejcia w myli Bo¿e,
ale razem z Kocio³em, razem z Ojcem wiêtym.
Dlatego dzisiaj, wdziêczny za jego pamiêæ, ku niemu chcê kierowaæ
nasze uczucia, nasze serca, nasz¹ postawê chrzecijañsk¹, aby to, co le¿y
jemu na sercu  pokój miêdzy ludmi, pokój rzeczywisty, a nie tylko
brak wojen, choæ one s¹ najbardziej grone, pokój Chrystusowy, który
jest oparty na sprawiedliwoci, mi³oci i prawdzie  by³o naszym udzia³em. Dlatego prosimy Matkê Bo¿¹, wiêtego Józefa, aby oni  rozumiej¹c Bo¿¹ Opatrznoæ  w³¹czyli w te Bo¿e wiat³a tak¿e nasze dzie³o,
którym jest IV Synod Archidiecezji. Amen.
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STATUTY RADY KAP£AÑSKIEJ I KOLEGIUM
KONSULTORÓW ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Wprowadzenie
Jednoæ kap³añstwa Chrystusowego, którym obdarzeni s¹, chocia¿
w ró¿nym stopniu, zarówno biskupi, jak i prezbiterzy, domaga siê wype³niania wszelkich zadañ kap³añskich we wspólnocie hierarchicznej, czyli
w jednoci z biskupami. Z tego te¿ wzglêdu Sobór Watykañski II zachêci³
biskupów, a¿eby prezbiterów uwa¿ali za swoich braci i przyjació³, troszcz¹c siê o wszelkie ich dobro, a tak¿e wys³uchuj¹c ich opinii i rad dotycz¹cych ¿ycia Ludu Bo¿ego. W Dekrecie o pos³udze i ¿yciu kap³anów
(n. 7), umieszczona zosta³a zachêta: ,,Niech ich (prezbiterów) chêtnie s³uchaj¹, owszem, niech zasiêgaj¹ ich rady i rozmawiaj¹ z nimi o tym, co
dotyczy potrzeb pracy duszpasterskiej i dobra diecezji. By za to doprowadziæ do skutku, niech maj¹ radê, czyli senat kap³anów, reprezentuj¹cych ogó³ prezbiterów, który dostosowany do dzisiejszych okolicznoci
i potrzeb, w formie i wed³ug norm prawnych do okrelenia, móg³by skutecznie wspieraæ biskupa swymi radami w rz¹dzeniu diecezj¹. Powy¿szymi wskazaniami Sobór Watykañski II po³o¿y³ fundament pod now¹
instytucjê kocieln¹, która w dekretach wykonawczych do uchwa³ soborowych otrzyma³a nazwê Rady Kap³añskiej  Consilium Presbyterale.
Postanowienia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego dotycz¹ce Rady
Kap³añskiej zawarte s¹ w kanonach 495-501. Zwi¹zane cile z Rad¹
Kap³añsk¹ Kolegium Konsultorów rz¹dzi siê kanonem 502. Niniejsze
statuty uwzglêdniaj¹ ponadto Postanowienia Konferencji Episkopatu
Polski w sprawie Rad Kap³añskich i Kolegium Konsultorów z dnia 21
marca 1985 roku.

I. RADA KAP£AÑSKA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Struktura i zadania Rady Kap³añskiej
1. Rada Kap³añska Archidiecezji Warszawskiej, w dalszych statutach
zwana Rad¹ Kap³añsk¹ lub Rad¹, jest Zespo³em kap³anów pracuj¹cych
na terenie Archidiecezji Warszawskiej, który tworzy jakby senat biskupi
i reprezentuje ca³e prezbiterium tego terenu (kan. 495 § 1).
2. Zadaniem Rady Kap³añskiej jest  zgodnie z przepisami prawa 
wspieranie Arcybiskupa Warszawskiego w kierowaniu Archidiecezj¹
Warszawsk¹, a¿eby mo¿liwie najskuteczniej pomna¿a³o siê dobro pasterskie powierzonej mu czêci Ludu Bo¿ego (kan. 495 § 1).
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3. Przedmiotem szczególnej troski Rady Kap³añskiej s¹ sprawy zwi¹zane z ¿yciem i pos³ug¹ kap³anów. Rada Kap³añska troszczy siê o pog³êbianie poczucia odpowiedzialnoci za wszechstronne dobro kap³anów w
Archidiecezji Warszawskiej, o jednoæ w rodzinie kap³añskiej wokó³
swego Arcybiskupa oraz o wzmocnienie wiêzi kap³anów z Archidiecezj¹ i miêdzy sob¹.
4. Rada Kap³añska jest organem doradczym Arcybiskupa Warszawskiego. Ma ona odzwierciedlaæ ró¿ne punkty widzenia spraw oraz poprzez dyskusjê i wspólny wysi³ek prowadziæ do takiego wyjanienia problemów, które u³atwi Arcybiskupowi podjêcie decyzji.
5. Rada Kap³añska powinna odbywaæ przynajmniej dwa posiedzenia
w roku.
6. Arcybiskup Warszawski pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego Rady
Kap³añskiej. Do niego nale¿y: zwo³ywanie Rady Kap³añskiej, przewodniczenie w jej obradach, okrelenie spraw, które maj¹ byæ rozpatrywane
oraz dopuszczanie na obrady spraw zg³oszonych przez cz³onków (kan.
500 § 1). Wykonanie tych czynnoci mo¿e zleciæ swojemu zastêpcy.
7. Do wa¿noci uchwalanych przez Radê Kap³añsk¹ wniosków wymagany jest udzia³ w obradach co najmniej po³owy cz³onków Rady pod
warunkiem, ¿e wszyscy zostali na obrady zaproszeni. Uchwa³y zapadaj¹
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów obecnych cz³onków. G³osowanie z zasady powinno byæ tajne. Na jawne g³osowanie potrzeba zgody wszystkich bior¹cych udzia³ w posiedzeniu.
8. Zgoda Rady Kap³añskiej potrzebna jest Arcybiskupowi Warszawskiemu w przypadkach wyranie w prawie kanonicznym okrelonych
(kan. 500 § 2).
9. Obowi¹zek wys³uchania zdania Rady Kap³añskiej spoczywa na
Arcybiskupie Warszawskim tylko w wa¿niejszych sprawach. Do takich
spraw nale¿¹:
1) zwo³anie synodu diecezjalnego (kan. 461 § 1),
2) erygowanie parafii, jej zniesienie lub dokonanie w niej powa¿nych zmian (kan. 515 § 2),
3) wydawanie przepisów co do ofiar sk³adanych do wspólnej kasy
parafialnej z okazji wykonywania zadañ parafialnych oraz wynagrodzenia kap³anów wype³niaj¹cych te zadania (kan. 531),
4) na³o¿enie na osoby prawne i fizyczne umiarkowanego podatku
na pokrycie potrzeb diecezjalnych (kan. 1263),
5) ustanowienie Parafialnych Rad Duszpasterskich (kan. 536 § 1),
6) udzielenie przez Arcybiskupa zezwolenia na budowê kocio³a
(kan. 1215 § 2),
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7) przeznaczenie jakiego kocio³a na cele wieckie, poza wypadkiem, kiedy koció³ ten nie nadaje siê w ¿aden sposób do sprawowania kultu Bo¿ego i nie ma mo¿liwoci odrestaurowania
go (kan. 1222 § 2).
10. Rada Kap³añska nie mo¿e zbieraæ siê i obradowaæ bez zgody Arcybiskupa Warszawskiego (kan. 500 § 3). Gdy zawakuje stolica biskupia
dzia³alnoæ Rady Kap³añskiej ustaje, a jej funkcje s¹ wype³niane przez
Kolegium Konsultorów (kan. 501 § 2).
11. Nowo mianowany Arcybiskup Warszawski powinien w ci¹gu roku
od objêcia Archidiecezji ustanowiæ Radê Kap³añsk¹ od nowa (kan. 501 § 2).
12. Jeli Rada Kap³añska nie wype³nia zadania powierzonego jej dla
dobra Archidiecezji albo powa¿nie go nadu¿ywa, Arcybiskup Warszawski po konsultacji z najstarszym promocj¹ sufraganem Metropolii Warszawskiej mo¿e j¹ rozwi¹zaæ. Jednak¿e w ci¹gu roku powinien ustanowiæ j¹ na nowo (kan. 501 § 3).

Sk³ad Rady Kap³añskiej
13. W sk³ad Rady Kap³añskiej wschodzi trzydziestu dwóch do trzydziestu szeciu cz³onków, w tym: przynajmniej szesnastu z wyboru przez
prezbiterium Archidiecezji, a pozosta³ych z racji pe³nionego przez nich
urzêdu lub z nominacji Arcybiskupa Warszawskiego. W liczbie szesnastu wybranych powinno znaleæ siê co najmniej omiu proboszczów.
Ponadto wybiera siê jeszcze piêciu kap³anów, którzy nie bêd¹c cz³onkami Rady tworz¹ grono ich zastêpców.
14. Z racji pe³nionego urzêdu do Rady Kap³añskiej wchodz¹: biskup
koadiutor, biskupi pomocniczy, wikariusze generalni, wikariusze biskupi, oficja³, kanclerz, kap³an kieruj¹cy Wydzia³em Duszpasterstwa Kurii,
rektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz dziekan Kapitu³y Metropolitalnej Warszawskiej. Nale¿¹ oni do Rady Kap³añskiej tak
d³ugo, jak d³ugo sprawuj¹ powierzony im urz¹d (kan. 497, 2°).
15. Cz³onkowie z nominacji wchodz¹ do Rady Kap³añskiej na mocy
dekretu Arcybiskupa Warszawskiego. £¹czna liczba cz³onków Rady
z urzêdu i cz³onków z nominacji wynosi przynajmniej szesnacie osób.
16. Kadencja Rady Kap³añskiej trwa 5 lat. Ka¿dy cz³onek Rady mo¿e
byæ ponownie wybrany lub mianowany na nastêpn¹ kadencjê, nie powinien jednak pozostawaæ w Radzie bez przerwy d³u¿ej ni¿ dwie kadencje.
Nie dotyczy to cz³onków Rady z urzêdu, gdy nadal sprawuj¹ powierzony im urz¹d.
17. W przypadku mierci, zrzeczenia lub zwolnienia w czasie kadencji Rady miejsce pochodz¹cego z wyboru zajmuje pierwszy w ustalonej
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w wyborach kolejnoci zastêpca. Akceptuje zrzeczenie lub decyduje o
zwolnieniu cz³onka Rady Arcybiskup Warszawski.
18. Rada Kap³añska posiada Sekretariat, w sk³ad którego wchodzi zastêpca przewodnicz¹cego Rady, sekretarz i trzech cz³onków. Zastêpcê przewodnicz¹cego Rady Kap³añskiej mianuje sporód cz³onków Rady Arcybiskup Warszawski, natomiast sekretarza i trzech cz³onków Sekretariatu
wybieraj¹ sporód siebie cz³onkowie Rady. Siedziba Sekretariatu Rady
Kap³añskiej mieci siê w gmachu Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
19. Do zadañ Sekretariatu Rady Kap³añskiej nale¿y:
1) ustalenie z Arcybiskupem Warszawskim terminu i porz¹dku posiedzeñ oraz powiadomienie o tym cz³onków,
2) przyjmowanie wniosków od instytucji kocielnych i poszczególnych kap³anów z terenu Archidiecezji Warszawskiej oraz zaznajamianie z nimi Arcybiskupa Warszawskiego,
3) protoko³owanie treci obrad,
4) redagowanie uchwalonych przez Radê wniosków,
5) s³u¿enie Arcybiskupowi Warszawskiemu rad¹ w sprawach pilnych, ale nie wymagaj¹cych konsultacji ca³ej Rady lub Kolegium Konsultorów,
6) wymiana korespondencji z duchowieñstwem,
7) troska o archiwum Rady Kap³añskiej,
8) podejmowanie innych prac zgodnie ze statutami Rady Kap³añskiej.
20. W Radzie Kap³añskiej mog¹ byæ powo³ane do okrelonych spraw
stale lub czasowe Komisje, a na obrady Arcybiskup Warszawski mo¿e
zaprosiæ rzeczoznawców i bieg³ych.
21. Rada Kap³añska w swej dzia³alnoci nie narusza praw i obowi¹zków innych instytucji kocielnych w Archidiecezji Warszawskiej.
22. Stosunek Rady Kap³añskiej do Rady Duszpasterskiej ustala Arcybiskup Warszawski.

Regulamin wyborów do Rady Kap³añskiej
23. Wybory cz³onków do Rady Kap³añskiej nowej kadencji powinny
odbyæ siê w ostatnim kwartale koñcz¹cej siê kadencji.
24. Prawo wyboru do Rady Kap³añskiej, zarówno czynne, jak i bierne, posiadaj¹:
1) wszyscy kap³ani diecezjalni inkardynowani do Archidiecezji
Warszawskiej,
2) kap³ani diecezjalni nie inkardynowani do Archidiecezji, jak ka166

p³ani cz³onkowie instytutów zakonnych lub stowarzyszeñ ¿ycia
apostolskiego, którzy przebywaj¹c na terenie Archidiecezji sprawuj¹ dla jej dobra jaki urz¹d (kan. 498 § 1).
25. Wybory s¹ dwustopniowe.
1) Pierwsza tura wyborów do Rady Kap³añskiej odbywa siê na terenie poszczególnych dekanatów Archidiecezji Warszawskiej na
pocz¹tku ostatniego kwarta³u koñcz¹cej siê kadencji. Wyborami na tym etapie kieruje dziekan lub pe³ni¹cy obowi¹zki dziekana po otrzymaniu od Arcybiskupa Warszawskiego polecenia
przeprowadzenia wyborów.
2) Kap³ani z dekanatu, uprawnieni do g³osowania, wybieraj¹ sporód siebie dwóch kandydatów, z których przynajmniej jeden
powinien byæ proboszczem. Do wa¿noci wyborów wymagana
jest obecnoæ co najmniej po³owy uprawnionych do g³osowania. Zostaj¹ wybrani ci, którzy otrzymali najwiêcej g³osów.
3) Prawo zg³oszenia trzeciego kandydata maj¹ dekanaty, w których jest przynajmniej piêtnacie parafii.
4) Nazwiska wybranych kandydatów dziekan lub pe³ni¹cy obowi¹zki
dziekana zg³asza w ci¹gu najbli¿szych dwóch tygodni po wyborach
do Sekretariatu Rady Kap³añskiej, a gdy ta jest rozwi¹zana  na rêce
najstarszego wiêceniami cz³onka Kolegium Konsultorów.
5) Sekretariat Rady Kap³añskiej, a w przypadku rozwi¹zania Rady
najstarszy wiêceniami cz³onek Kolegium Konsultorów, sporz¹dza listê zg³oszonych kandydatów wraz z informacjami o pe³nionych przez nich urzêdach oraz zwo³uje ich na wyznaczone
miejsce i na okrelony dzieñ, a¿eby sporód siebie wybrali cz³onków Rady nowej kadencji.
6) W drugiej turze wyborów ka¿dy z obecnych g³osuje najpierw
na omiu kandydatów, którzy s¹ proboszczami. Wybrani zostaj¹ ci proboszczowie, którzy otrzymali najwiêcej g³osów.
7) Pozosta³ych omiu cz³onków niezale¿nie od pe³nionego przez
nich urzêdu wybieraj¹ wszyscy obecni, przy czym na licie kandydatów pozostaj¹ nadal proboszczowie dotychczas nie wybrani. Wybrani zostaj¹ ci kap³ani, którzy otrzymali najwiêcej g³osów. Piêciu nastêpnych staje siê w kolejnoci zastêpcami cz³onków Rady na wypadek przewidziany w statucie 17.
8) W przypadku równej liczby otrzymanych g³osów pierwszeñstwo
ma kap³an starszy wiêceniami.
9) W przypadku rozwi¹zania Rady Kap³añskiej przed up³ywem kadencji termin nowych wyborów wyznacza Arcybiskup Warszawski.
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II. KOLEGIUM KONSULTORÓW
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Struktura i zadania Kolegium Konsultorów
26. Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej tworzy dziesiêciu kap³anów, których wyznaczy³ Arcybiskup Warszawski sporód
cz³onków Rady Kap³añskiej (kan. 502 § 1).
27. Zadaniem Kolegium Konsultorów jest cilejsza wspó³praca z Arcybiskupem Warszawskim przez wyra¿anie opinii lub zgody w stosunku
do niektórych jego aktów administracyjnych w przypadkach wyranie
okrelonych przez prawo; podczas za wakansu stolicy biskupiej zabezpieczenie ci¹g³oci rz¹dów w Archidiecezji, a zarazem pewnej trwa³oci
i ci¹g³oci relacji miêdzy Arcybiskupem a Rad¹ Kap³añsk¹.
28. Kolegium Konsultorów, podobnie jak Rada Kap³añska, pe³ni swoje
zadania przez okres piêciu lat. Po up³ywie piêciolecia Kolegium wype³nia nada³ swoje obowi¹zki, dopóki nie zostanie ukonstytuowane nowe
Kolegium (kan. 502 § 1).
29. Zwo³uje Kolegium Konsultorów i przewodniczy w jego obradach
Arcybiskup Warszawski (kan. 502 § 2). Do Arcybiskupa Warszawskiego nale¿y równie¿ wskazanie celu spotkania oraz tematów obrad.
30. W przypadku wakansu stolicy biskupiej obowi¹zek zwo³ania Kolegium Konsultorów spoczywa na najstarszym promocj¹ biskupie pomocniczym, a gdyby nie by³o ani jednego biskupa pomocniczego  na
kap³anie najstarszym wiêceniami w Kolegium Konsultorów (kan. 419).
31. Podczas wakansu stolicy biskupiej lub w przypadku przeszkody w
dzia³aniu Arcybiskupa Warszawskiego przewodniczy obradom Kolegium
Konsultorów ten, kto tymczasowo sprawuje rz¹dy w Archidiecezji, a gdyby go nie by³o  kap³an najstarszy wiêceniami w Kolegium Konsultorów
(kan. 502 § 2).

Uprawnienia Kolegium Konsultorów
32. Zdania Kolegium Konsultorów Arcybiskup Warszawski powinien
wys³uchaæ przy ustanowieniu diecezjalnego ekonoma (kan. 494 § 1),
przy usuwaniu tego ekonoma ze stanowiska w czasie trwania kadencji
(kan. 494 § 2) oraz przy podejmowaniu wa¿niejszych decyzji dotycz¹cych stanu materialnego Archidiecezji (kan. 1277).
33. Zgoda Kolegium Konsultorów potrzebna jest Arcybiskupowi
Warszawskiemu w sprawach szczegó³owo wyliczonych w prawie po168

wszechnym i prawie fundacyjnym, a tak¿e przy podejmowaniu w zarz¹dzaniu Archidiecezj¹ aktów nadzwyczajnych, za takie uznanych przez
Konferencjê Episkopatu Polski (kan. 1277).
34. W czasie wakansu stolicy biskupiej do uprawnieñ Kolegium Konsultorów nale¿y:
1) wyra¿anie zgody na dokonanie przez Administratora Archidiecezji ekskardynacji, inkardynacji lub przesiedlenia duchownego do innego Kocio³a partykularnego, gdy wakans stolicy biskupiej trwa ponad rok (kan. 272);
2) udzia³ w kanonicznym objêciu Archidiecezji przez nowego Arcybiskupa, który jest zobowi¹zany przedstawiæ Kolegium Konsultorów pismo apostolskie (kan. 382 § 3);
3) udzia³ w objêciu urzêdu przez Biskupa Koadiutora, który jest
zobowi¹zany okazaæ Arcybiskupowi Warszawskiemu oraz Kolegium Konsultorów nominacyjne pismo apostolskie (kan. 404
§ 1);
4) wybór kap³ana na rz¹dcê Archidiecezji w przypadku, gdy Arcybiskup Warszawski ma przeszkodê w rz¹dzeniu, a w Archidiecezji nie ma biskupa koadiutora i nie ma wykazu kap³anów, którzy prawnie maj¹ obowi¹zek zast¹piæ swojego biskupa (kan. 413
§ 2);
5) zarz¹d Archidiecezj¹ a¿ do czasu wyboru Administratora Archidiecezji, gdyby Archidiecezja w momencie zawakowania nie
posiada³a ani jednego biskupa pomocniczego, a Stolica Apostolska inaczej w tej sprawie nie zarz¹dzi³a (kan. 419);
6) wybór Administratora Archidiecezji w ci¹gu omiu dni od uzyskania wiadomoci o zawakowaniu stolicy biskupiej (kan. 421 § 1);
7) przyjêcie do wiadomoci rezygnacji Administratora Archidiecezji z zajmowanego stanowiska, przy czym rezygnacja ta ma
byæ dokonana w formie autentycznej i nie wymaga przyjêcia
(kan. 430 § 2);
8) wyra¿enie zgody na usuniêcie ze stanowiska kanclerza i notariuszy przez Administratora Archidiecezji (kan. 485);
9) wyra¿enie zgody na wystawienie dymisoriów dla kandydatów
do stanu duchownego przez Administratora Archidiecezji (kan.
1018 § 1);
10) powiadomienie jak najszybciej Stolicy Apostolskiej o mierci
Arcybiskupa Warszawskiego, gdyby w Archidiecezji zabrak³o
biskupa pomocniczego (kan. 422);
11) przyjêcie wyznania wiary od wybranego Administratora Archidiecezji (kan. 833, 4°);
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12) wype³nianie wszystkich funkcji, które sede plena nale¿¹ do kompetencji Rady Kap³añskiej (kan. 501 § 2).
Moc¹ uprawnieñ p³yn¹cych z kanonu 496 Kodeksu Prawa Kanonicznego po wys³uchaniu uwag wyra¿onych przez cz³onków Rady Kap³añskiej na posiedzeniu dnia 20 lutego 1986 r., zatwierdzam powy¿sze Statuty Rady Kap³añskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej czyni¹c je obowi¹zuj¹cym prawem w miejsce dotychczasowych.
Warszawa, dnia 26 lutego 1986 roku

 Józef Kardyna³ Glemp
Arcybiskup Metropolita Gnienieñski i Warszawski
Prymas Polski

STATUTY KAPITU£Y METROPOLITALNEJ
WARSZAWSKIEJ
WSTÊP
Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, og³oszony przez Ojca wiêtego
Jana Paw³a II w 1983 roku, oraz id¹ce w lad za zmianami kodeksowymi
nowe przepisy partykularne, zrodzi³y potrzebê zweryfikowania statutów
ró¿nych instytucji kocielnych, w tym tak¿e norm, którymi kierowa³a siê
Kapitu³a Katedralna Warszawska, zwana w oparciu o niepamiêtny zwyczaj Przewietn¹ Kapitu³¹ Metropolitaln¹ Warszawsk¹. Normami tymi
by³y: Statuta Capituli Cathedralis Varsaviensis, zatwierdzone 29 kwietnia 1928 roku przez kardyna³a Aleksandra Kakowskiego.
Dokument erekcyjny Kapitu³y Kolegiackiej w Warszawie wyda³ kanclerz p³ocki cibor 23 kwietnia 1402 roku w oparciu o bullê papie¿a Bonifacego IX Humilibus et honestis. Prawie czterysta lat póniej, 16 padziernika 1798 roku, papie¿ Pius VI utworzy³ z archidiakonatu warszawskiego, który nale¿a³ wówczas do diecezji poznañskiej, now¹ diecezjê
warszawsk¹ i Kapitu³a Kolegiacka zosta³a podniesiona tym samym do rangi
Kapitu³y Katedralnej Warszawskiej. Kapitu³¹ Archikatedraln¹ i Metropolitaln¹ sta³a siê dopiero 30 czerwca 1818 roku, gdy diecezjê warszawsk¹
papie¿ Pius VII bull¹ Ex imposita nobis przemianowa³ na archidiecezjê.
W dniu 2 stycznia 1920 roku papie¿ Benedykt XV specjalnym przywilejem, udzielonym Kapitule na sta³e, zezwoli³, a¿eby czterej pra³aci:
dziekan, archidiakon, scholastyk i kustosz cieszyli siê godnoci¹ protonotariusza.
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Rozdzia³ I
Istota, cel, prawa i przywileje Kapitu³y
1. Kapitu³a Archikatedralna Warszawska, zwana od dawna Kapitu³¹
Metropolitaln¹ Warszawsk¹, jest to kolegium kap³anów diecezjalnych
zwi¹zanych z bazylik¹ archikatedraln¹ pod wezwaniem Mêczeñstwa
wiêtego Jana Chrzciciela w Warszawie na Starym Miecie, których zadaniem jest troska o piêkno i dostojnoæ liturgii, sprawowanej zw³aszcza
w kociele archikatedralnym.
2. Kapitu³a wespó³ z arcybiskupem warszawskim, Rad¹ Kap³añsk¹
i Rad¹ Duszpastersk¹ podejmuje ró¿ne inicjatywy duszpasterskie, w tym
tak¿e dotycz¹ce budzenia i pielêgnowania powo³añ kap³añskich, misyjnych i zakonnych.
3. Kapitu³a Metropolitalna Warszawska zgodnie z normami kocielnymi i ustaw¹ pañstwow¹ z dnia 17 maja 1989 roku ma osobowoæ prawn¹.
Jej organem jest dziekan (zob. art. 8.1.2°, 8.2.2° i art. 13.1), a siedzib¹
Warszawa.
4. Kapitu³a korzysta z praw i przywilejów, które przys³uguj¹ jej na
mocy kanonów 503-510 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przepisów synodalnych Archidiecezji Warszawskiej oraz dekretów arcybiskupa warszawskiego.
5. U¿ytkuje w archikatedrze kapitularz, zakrystiê, archiwum i bibliotekê.
6. Zgodnie z niepamiêtnym zwyczajem pos³uguje siê pieczêci¹ z wizerunkiem g³owy w. Jana Chrzciciela na misie i napisem Illustrissimum Capitulum Metropolitanum Varsaviense  Przewietna Kapitu³a
Metropolitalna Warszawska.

Rozdzia³ II
Struktura Kapitu³y i obowi¹zki jej pra³atów
7. Kapitu³a Metropolitalna Warszawska sk³ada siê z 12 kanoników
gremialnych oraz grona kanoników honorowych, których liczba nie powinna przekraczaæ 12.
8. Kanoników mianuje arcybiskup warszawski sporód kap³anów, którzy wyró¿niaj¹ siê pobo¿noci¹, gorliwoci¹ duszpastersk¹, nauk¹ i mi³oci¹ Kocio³a Warszawskiego.
9. Po ukoñczeniu 75 roku ¿ycia kanonik gremialny przechodzi do grona
kanoników honorowych.
10. W Kapitule jest szeæ godnoci: dziekan, archidiakon, kustosz,
scholastyk, kanclerz i penitencjarz. Kanonikom piastuj¹cym te godnoci
przys³uguje tytu³ pra³ata.
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11. Dziekana, archidiakona, kustosza, scholastyka i kanclerza wybiera Kapitu³a w tajnym g³osowaniu. Ich wybór swobodnie zatwierdza arcybiskup warszawski. Penitencjarza mianuje arcybiskup warszawski.
12. Pra³aci pe³ni¹ swe funkcje przez okres piêciu lat i mog¹ byæ ponownie wybrani na dalsze kadencje.
13. Na czele Kapitu³y stoi dziekan, który reprezentuje Kapitu³ê równie¿ na zewn¹trz.
14. Do obowi¹zków dziekana nale¿y:
a) zwo³ywanie przynajmniej raz w roku zebrañ Kapitu³y i przewodniczenie jej obradom;
b) przewodniczenie funkcjom liturgicznym w chórze;
c) zastêpowanie arcybiskupa warszawskiego w spe³nianiu funkcji
liturgicznych w archikatedrze warszawskiej, je¿eli dla s³usznych
powodów arcybiskup nie mo¿e ich spe³niæ osobicie, a nie wyznaczy³ swego delegata;
d) troska o sumienne wype³nianie przez Kapitu³ê jej obowi¹zków
(zob. kan. 503);
e) troska o chorych kanoników.
15. Dziekana wspomaga w jego obowi¹zkach archidiakon, a gdy zajdzie potrzeba  zastêpuje.
16. Do zadañ kustosza nale¿y piecza nad dobrami materialnymi Kapitu³y. Jest jej administratorem, ekonomem i skarbnikiem. Funkcje te wype³nia zgodnie z zaleceniami kan. 1283 i 1284 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Pod koniec ka¿dego roku kalendarzowego, najpóniej do dnia
31 grudnia, sk³ada dziekanowi Kapitu³y i arcybiskupowi warszawskiemu udokumentowane sprawozdanie z zarz¹du powierzonymi sobie dobrami materialnymi.
17. Scholastyk wyznacza poszczególnym pra³atom i kanonikom funkcje liturgiczne, które bêd¹ w kolejnoci pe³niæ w ci¹gu roku oraz troszczy siê o sprawne, dostojne i zgodne z przepisami sprawowanie liturgii.
18. Obowi¹zkiem kanclerza jest prawid³owe i staranne sporz¹dzanie
protoko³ów z posiedzeñ Kapitu³y, redagowanie na zlecenie dziekana pism
i dokumentów oraz troska o archiwum kapitulne i bibliotekê.
19. Penitencjarz na mocy swego urzêdu ma zwyczajn¹ w³adzê uwalniania w zakresie wewnêtrznym sakramentalnym od cenzur latae sententiae dot¹d nie stwierdzonych wyrokiem s¹dowym lub dekretem w³aciwego prze³o¿onego, nie zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej. W³adzy nie mo¿e delegowaæ innym. Na terenie archidiecezji warszawskiej
mo¿e rozgrzeszaæ tak¿e obcych, a diecezjan równie¿ poza archidiecezj¹
(zob. kan. 508 § 1). Wskazane jest, a¿eby mia³ wyznaczony w archikatedrze konfesjona³ oraz dy¿ury.
172

Rozdzia³ III
Instalacja i precedencja
20. Nowo mianowani pra³aci i kanonicy powinni byæ instalowani, czyli
obsadzani na urzêdzie.
21. Instalacji w Kapitule dokonuje, zgodnie z przyjêtym ceremonia³em, arcybiskup warszawski lub jego delegat w bazylice archikatedralnej.
Wskazane jest, a¿eby ta czynnoæ odby³a siê w obecnoci Kapitu³y. Termin ustala arcybiskup warszawski w porozumieniu z dziekanem Kapitu³y.
22. Instalowany pra³at lub kanonik sk³ada wyznanie wiary wed³ug
formy zatwierdzonej przez Stolicê Apostolsk¹ oraz przysiêgê o wiernym wype³nianiu obowi¹zków zwi¹zanych z otrzyman¹ godnoci¹ i o
zachowaniu tajemnicy urzêdowej.
23. Po z³o¿eniu wyznania wiary i przysiêgi instalowany pra³at lub
kanonik, w asycie dwóch innych kanoników, zajmuje miejsce wyznaczone w stallach wypowiadaj¹c s³owa: Protestor de pacifica possessione huius stalli, a ca³uj¹c o³tarz mówi: Gloria, laus et honor Tibi sit,
Rex Christe Redemptor.
24. Pra³aci i kanonicy zajmuj¹ miejsce w stallach wed³ug ustalonej
kolejnoci, zale¿nie od sprawowanego urzêdu i daty nominacji. Kanonicy honorowi siadaj¹ za kanonikami gremialnymi.
25. Pierwsze miejsca w stallach, chocia¿by byli m³odsi nominacj¹,
zajmuj¹ pra³aci lub kanonicy posiadaj¹cy sakrê biskupi¹.
26. Dziekan Kapitu³y zajmuje miejsce w stallach po lewej stronie prezbiterium patrz¹c z katedry biskupiej. Obok niego siadaj¹ w kolejnoci
kustosz i kanclerz.
27. Archidiakon, scholastyk i penitencjarz zajmuj¹ kolejno miejsca w
stallach po prawej stronie prezbiterium patrz¹c z katedry biskupiej.
28. Dalsze miejsca w stallach, po obydwu stronach prezbiterium, nale¿¹ do kanoników gremialnych w kolejnoci ich nominacji, a tak¿e do
kanoników honorowych.
29. Nominacja lub wybór kanonika na urz¹d pra³acki, a tak¿e awans
w gronie pra³atów, wymagaj¹ ponownej instalacji.

Rozdzia³ IV
Uroczystoci i wiêta z udzia³em Kapitu³y oraz sesje
30. Pra³aci i kanonicy gremialni Kapitu³y Metropolitalnej Warszawskiej maj¹ obowi¹zek uczestniczyæ w nastêpuj¹cych uroczystociach
i wiêtach kocielnych oraz pañstwowych:
173

1)
2)
3)
4)
5)

Uroczystoæ Objawienia Pañskiego  6 stycznia w archikatedrze;
Msza wiêta Krzy¿ma w Wielki Czwartek w archikatedrze;
Uroczystoæ Zmartwychwstania Pañskiego w archikatedrze;
wiêto Narodowe Matki Bo¿ej Królowej Polski  3 maja;
Uroczystoæ Bo¿ego Cia³a  uczestnictwo we Mszy wiêtej oraz
w centralnej procesji eucharystycznej w Warszawie;
6) Uroczystoæ Narodzenia w. Jana Chrzciciela  24 czerwca
w archikatedrze;
7) Uroczystoæ Mêczeñstwa w. Jana Chrzciciela  29 sierpnia
w archikatedrze;
8) wiêto Narodowe Odzyskania Niepodleg³oci  11 listopada;
9) Uroczystoæ Bo¿ego Narodzenia w archikatedrze;
10) Rocznica inauguracji pontyfikatu;
11) Rocznica prekonizacji lub uroczystego objêcia rz¹dów przez
arcybiskupa warszawskiego;
12) Dzieñ imienin arcybiskupa warszawskiego.
31. Pra³at lub kanonik, który ze s³usznej przyczyny nie mo¿e wzi¹æ
udzia³u w uroczystoci lub wiêcie, powinien swoj¹ nieobecnoæ usprawiedliwiæ u dziekana Kapitu³y.
32. Funkcje liturgiczne w wymienione uroczystoci i wiêta, o ile nie
podejm¹ siê ich biskupi, przydziela poszczególnym pra³atom i kanonikom scholastyk. On równie¿ ustala intencjê Mszy wiêtej i przygotowuje wezwania modlitwy powszechnej.
33. W jednym z dni wymienionych w § 30 Kapitu³a zbiera siê na uroczyste zwyczajne posiedzenie, w czasie którego omawia bie¿¹ce sprawy dotycz¹ce pra³atów i kanoników, ich dzia³alnoci statutowej, a tak¿e Kocio³a.
34. Nadzwyczajne posiedzenia Kapitu³y odbywaj¹ siê na wniosek arcybiskupa warszawskiego, dziekana lub co najmniej szeciu pra³atów
i kanoników gremialnych.
35. Miejsce nadzwyczajnego posiedzenia Kapitu³y, wyznacza arcybiskup warszawski lub dziekan.
36. Posiedzenia Kapitu³a rozpoczyna modlitw¹ brewiarzow¹ odmawiaj¹c stosownie do pory dnia godzinê liturgiczn¹ w intencji arcybiskupa i archidiecezji warszawskiej.
37. Podczas posiedzeñ Kapitu³y g³os decyduj¹cy maj¹ tylko pra³aci
i kanonicy gremialni. Dokonuj¹ oni wyborów i podejmuj¹ decyzje zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami Kodeksu Prawa Kanonicznego.
38. G³osowania przy wyborze osób powinny odbywaæ siê w sposób tajny. Skrutatorami podczas g³osowañ s¹ dwaj najm³odsi sta¿em kanonicy gremialni. Do ich obowi¹zków nale¿y policzenie obecnych cz³onków Kapitu³y, zebranie i policzenie g³osów oraz og³oszenie wyników g³osowania.
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39. Kanonicy honorowi mog¹ byæ zapraszani na posiedzenia Kapitu³y, ale maj¹ tam tylko g³os doradczy. Zaprasza ich dziekan.
40. O wa¿niejszych postanowieniach i sprawach Kapitu³y dziekan niezw³ocznie zawiadamia arcybiskupa warszawskiego.

Rozdzia³ V
Strój pra³acki i kanonicki
41. Pra³aci i kanonicy, o ile nie s¹ biskupami i protonotariuszami apostolskimi, u¿ywaj¹ jednakowego stroju.
42. Strój chórowy pra³atów i kanoników stanowi¹: czarna sutanna z fioletowymi obszywkami i guzikami, fioletowy pas z frêdzlami, rokieta czyli
kom¿a z koronk¹ podszyt¹ fioletowym materia³em, fioletowy mantolet bez
rêkawów, biret z fioletowym pomponem, dystynktorium oraz piercieñ.
43. Wypada, a¿eby pra³aci i kanonicy uczestnicz¹cy w podnios³ych
uroczystociach pozakocielnych, zw³aszcza narodowych i patriotycznych, ubrani byli w sutannê z fioletowymi obszywkami, przepasani fioletowym pasem oraz przyozdobieni dystynktorium i piercieniem.
44. Dystynktorium Kapitu³y Metropolitalnej Warszawskiej sk³ada siê
z trzech elementów: medalionu, korony i podwójnego z³oconego ³añcucha. Medalion ma kszta³t krzy¿a z wi¹zkami z³otych promieni, którego
ramiona, wype³nione niebiesk¹ emali¹, przyozdobione s¹ na szczytach niewielkimi kwiatami. W centrum awersu znajduje siê wizerunek w. Jana
Chrzciciela obramowany laurowym wieñcem. Na rewersie, w takim samym obramowaniu, umieszczony jest monogram królewski A.R. III, a na
ramionach krzy¿a napisy: dedit, almus, pater, patriae.

Rozdzia³ VI
Zakres kompetencji Kapitu³y i parafii archikatedralnej
45. Kapitu³a Metropolitalna Warszawska w relacjach z parafi¹ archikatedraln¹ w. Jana Chrzciciela kieruje siê kanonem 510 Kodeksu Prawa Kanonicznego. I tak:
1) Kapitu³a nie jest z³¹czona z parafi¹.
2) Na proboszczu parafii archikatedralnej spoczywaj¹ wszystkie
uprawnienia i obowi¹zki, które na mocy prawa s¹ w³aciwe proboszczom.
3) Proboszcz parafii archikatedralnej uwzglêdnia w parafialnym
kalendarzu liturgicznym obecnoæ Kapitu³y w archikatedrze w
dniach wymienionych w § 30.
4) O planowanych innych uroczystociach w archikatedrze z udzia175

³em Kapitu³y dziekan lub scholastyk powiadamia mo¿liwie szybko miejscowego proboszcza.
5) Zaistnia³e sprawy sporne pomiêdzy Kapitu³¹ i parafi¹ archikatedraln¹ rozstrzyga arcybiskup warszawski.

Rozdzia³ VII
Maj¹tek Kapitu³y
46. Kapitu³a Metropolitalna Warszawska bêd¹c osob¹ prawn¹ ma prawo do posiadania i dysponowania dobrami materialnymi.
47. Maj¹tek Kapitu³y powstaje ze spadków, darowizn, zapisów, ofiar
i dochodów z w³asnej dzia³alnoci.
48. Zgromadzony maj¹tek s³u¿y realizacji celów statutowych Kapitu³y i nie mo¿e byæ przeznaczony do podzia³u miêdzy poszczególnych pra³atów i kanoników.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe
49. Statuty nie mog¹ byæ zmienione lub zniesione bez zgody arcybiskupa warszawskiego.
50. Statuty wchodz¹ w ¿ycie z dniem zatwierdzenia ich przez arcybiskupa warszawskiego.
Warszawa, dnia 16 stycznia 1999 roku.

Ks. Grzegorz Kalwarczyk
Kanclerz Kurii

 Józef Kardyna³ Glemp
Prymas Polski

STATUTY KAPITU£Y
WIÊTEJ OPATRZNOCI BO¯EJ
przy Kolegiacie wiêtej Anny w Wilanowie
Wstêp
Podzia³ administracyjny Kocio³a w Polsce, którego dokona³ Ojciec
wiêty Jan Pawe³ II w dniu 25 marca 1992 roku bull¹ Totus Tuus Poloniae Populus  Ca³y Twój Polski Naród sprawi³, ¿e w wielu diecezjach
na terenie Polski, przede wszystkim w nowo erygowanych, potworzone
zosta³y nowe kapitu³y zarówno katedralne, jak i kolegiackie. Potrzeba
utworzenia nowej kapitu³y kolegiackiej zaistnia³a równie¿ w Archidie176

cezji Warszawskiej, poniewa¿ dotychczasowa Prymasowska Kapitu³a
£owicka ze swoj¹ kolegiat¹ znalaz³a siê w granicach Diecezji £owickiej. Rocznica dwustu lat od erekcji diecezji warszawskiej sk³oni³a jej
Arcypasterza do powo³ania z dniem 16 padziernika 1998 roku Kapitu³y
wiêtej Opatrznoci Bo¿ej w Królewskim Wilanowie.

Postanowienia ogólne
§ 1. Kapitu³ê wiêtej Opatrznoci Bo¿ej przy Kolegiacie w. Anny w Królewskim Wilanowie stanowi kolegium kap³anów diecezjalnych, którzy wype³niaj¹ zadania wyznaczone kapitu³om przez prawo powszechne, prawo partykularne b¹d te¿ polecenia arcybiskupa warszawskiego zgodnie z postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 503-510. Do zadañ Kapitu³y
nale¿y pielêgnacja piêknej i uroczystej liturgii w kolegiacie wiêtej Anny w
Wilanowie, w sanktuarium Matki Bo¿ej Têskni¹cej w Powsinie oraz w kociele wiêtej Opatrznoci Bo¿ej, który jest wotum Narodu.
§ 2. Wespó³ z arcybiskupem warszawskim Kapitu³a podejmuje inicjatywy duszpasterskie dla szerzenia i umacniania wiary Kocio³a oraz budzenia powo³añ kap³añskich i zakonnych.
§ 3. Kapitu³a Kolegiacka w Wilanowie zgodnie z normami kocielnymi i ustaw¹ z dnia 17 maja 1989 r. ma osobowoæ prawn¹. Jej organem
jest prepozyt (zob. art. 8.1.2°, 8.2.2° i art. 13.1), a siedzib¹ Wilanów.
§ 4. Kapitu³ê Kolegiack¹ wiêtej Opatrznoci Bo¿ej w Wilanowie
stanowi 12 kanoników gremialnych i kilku kanoników honorowych, których liczba nie powinna przekraczaæ 12.
§ 5. Kanoników mianuje arcybiskup warszawski sporód kap³anów,
którzy wyró¿niaj¹ siê pobo¿noci¹, gorliwoci¹ duszpastersk¹, nauk¹ i mi³oci¹ Kocio³a Warszawskiego.
§ 6. Z chwil¹ ukoñczenia 75 roku ¿ycia kanonik gremialny przechodzi do grona kanoników honorowych.
§ 7. W Kapitule s¹ dwie godnoci: prepozyt i dziekan. Obydwom przys³uguje tytu³ pra³ata. Ponadto s¹ w Kapitule urzêdy: sekretarza, skarbnika, penitencjarza i mistrza ceremonii.
§ 8. Na czele Kapitu³y stoi prepozyt, którego swobodnie mianuje arcybiskup warszawski.
§ 9. Do obowi¹zków prepozyta nale¿y:
 zwo³ywanie sesji kapitulnych przynajmniej raz do roku
 przewodniczenie obradom kapitulnym
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 reprezentowanie Kapitu³y na zewn¹trz
 troska o akta Kapitu³y.
§ 10. Dziekana, sekretarza, skarbnika, penitencjarza i mistrza ceremonii wybiera Kapitu³a, a ich wybór zatwierdza arcybiskup warszawski. Dziekan zastêpuje prepozyta i wspó³pracuje z nim w przygotowaniu
dorocznej sesji Kapitu³y.
§ 11. Kanonik penitencjarz na mocy swego urzêdu ma zwyczajn¹ w³adzê uwalniania w zakresie wewnêtrznym sakramentalnym od cenzur latae sententiae dot¹d nie stwierdzonych wyrokiem s¹dowym lub dekretem w³aciwego prze³o¿onego, nie zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej. W³adzy tej nie mo¿e innym delegowaæ. Na terenie archidiecezji
warszawskiej mo¿e rozgrzeszaæ tak¿e obcych, a diecezjan równie¿ poza
archidiecezj¹ (zob. kan. 508 § 1).
§ 12. Akta Kapitu³y s¹ przechowywane w archiwum kocio³a kolegiackiego. Opiekuje siê nimi prepozyt.

Przyjêcie godnoci kanonickiej
§ 13. Instalacji kanonickiej, zgodnie z tradycyjnie przyjêtym ceremonia³em, dokonuje arcybiskup warszawski lub jego delegat.
§ 14. Instalowany kanonik sk³ada wyznanie wiary wed³ug formu³y
zatwierdzonej przez Stolicê Apostolsk¹ oraz przysiêgê o wiernym wype³nieniu obowi¹zków zwi¹zanych z otrzyman¹ godnoci¹ i zachowaniu tajemnicy urzêdowej.
§ 15. Po z³o¿eniu wyznania wiary i przysiêgi instalowany kanonik, w
towarzystwie przynajmniej dwóch kanoników, zajmuje miejsce wyznaczone w stallach wypowiadaj¹c s³owa: Protestor de pacifica possessione huius stalli, a ca³uj¹c o³tarz mówi: Protestor de pacifica possesione
huius altaris.
§ 16. Kanonicy zajmuj¹ miejsce w stallach wed³ug ustalonej kolejnoci, zale¿nie od daty nominacji. Pierwsze miejsca w stallach s¹ przeznaczone dla prepozyta (strona prawa  patrz¹c w stronê nawy) i dla dziekana (strona lewa).

Sesje kapitulne
§ 17. Ka¿dego roku Kapitu³a zbiera siê przynajmniej jeden raz na
posiedzenie zwyczajne z okazji uroczystoci patronalnej wiêtej Anny
lub wspomnienia Najwiêtszego Imienia Maryi  12 wrzenia (rocznica
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Victorii Wiedeñskiej). Podczas posiedzenia kanonicy koncelebruj¹ Mszê
w. i odmawiaj¹ stosownie do pory dnia godzinê liturgiczn¹ w intencji
arcybiskupa i archidiecezji.
§ 18. W posiedzeniach Kapitu³y g³os decyduj¹cy maj¹ wszyscy kanonicy gremialni, za honorowi  g³os doradczy.
§ 19. G³osowania dotycz¹ce wyborów odbywaj¹ siê tajnie, inne wed³ug propozycji prepozyta za zgod¹ wiêkszoci obecnych.

Strój kanonicki
§ 20. Stój chórowy stanowi¹: czarna sutanna z fioletowymi obszywkami i guzikami, fioletowy pas z frêdzlami, rokieta czyli kom¿a z koronk¹ podszyt¹ fioletowym materia³em, fioletowy mantolet, biret z fioletowym pomponem oraz piercieñ.
§ 21. Kanonicy u¿ywaj¹ dystynktorium z wizerunkiem Matki Bo¿ej
i wiêtej Anny, a tak¿e ze znakiem Opatrznoci Bo¿ej, inicja³ami za³o¿yciela Kapitu³y  kardyna³a Józefa Glempa prymasa Polski i rokiem
erekcji. Wokó³ znaku Opatrznoci Bo¿ej jest umieszczony napis: Capitulum Villanoviense.

Kapitu³a a parafia kolegiacka
§ 22. Kapitu³a kszta³tuje swój stosunek do parafii kolegiackiej zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.
§ 23. Spotkania liturgiczne z arcybiskupem warszawskim w kociele
kolegiackim i w kociele wiêtej Opatrznoci obywaj¹ siê zgodnie ze
zwyczajem przyjêtym w archidiecezji warszawskiej.
§ 24. Statut nie mo¿e byæ zmieniony lub zniesiony bez zgody arcybiskupa warszawskiego.
§ 25. Skarbnik za wiedz¹ prepozyta sk³ada roczne sprawozdanie ze
stanu maj¹tkowego Kapitu³y. W wypadku zanikniêcia aktywnoci Kapitu³y jej maj¹tek przechodzi na archidiecezjê warszawsk¹.
Warszawa, dnia 16 padziernika 1998 roku, w dwusetn¹ rocznicê erygowania
Diecezji Warszawskiej i dwudziest¹ rocznicê wyboru Ojca wiêtego Jana
Paw³a II rodem z Polski na Stolicê Piotrow¹.

Ks. Grzegorz Kalwarczyk
Kanclerz Kurii

Józef Kardyna³ Glemp
Arcybiskup Metropolita Warszawski
Prymas Polski
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REGULAMIN RADY DUSZPASTERSKIEJ
W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
I. Podstawa istnienia Rady
Radê powo³uje siê na podstawie dekretu Soboru Watykañskiego II
O pasterskich zadaniach biskupów w Kociele «Christus Dominus»,
który powiada: Bardzo po¿¹dan¹ jest rzecz¹, by w ka¿dej diecezji utworzono osobn¹ radê duszpastersk¹ z samym biskupem rezydencjalnym na
czele, w której by uczestniczyli specjalnie dobrani ksiê¿a, zakonnicy
i wieccy (nr 27). (Zob. te¿ KPK, k. 511).

II. Zakres pracy Rady
Zadaniem Rady jest ledzenie i przemylenie wszystkiego, co ma
zwi¹zek z duszpasterskimi pracami oraz wyci¹gniêcie z tego wniosków
 Christus Dominus, nr 27. (Zob. KPK, k. 511).
W szczególnoci do zadañ Rady nale¿y:
1. Analizowanie zagadnieñ socjologiczno-religijnych z ¿ycia Kocio³a
w celu dostosowania skuteczniejszych form pracy duszpasterskiej.
2. Opiniowanie zamierzonych i wykonywanych prac duszpasterskich
w Archidiecezji Warszawskiej.
3. Wysuwanie projektów i wniosków maj¹cych na celu skutecznoæ
i owocnoæ prac duszpasterskich w Archidiecezji Warszawskiej.
4. Podejmowanie aktualnych problemów duszpasterskich przedstawianych przez Arcybiskupa Warszawskiego.
5. Opracowywanie zagadnieñ duszpasterskich z ¿ycia Archidiecezji
wysuwanych przez cz³onków Rady.

III. Sk³ad Rady
Rada stanowi reprezentacjê ca³ego Ludu Bo¿ego Archidiecezji; jej
cz³onkowie pochodz¹ z urzêdu, nominacji i z wyboru.
1. Z urzêdu
Biskup Ordynariusz oraz Wikariusze Generalni;
Przewodnicz¹cy i notariusze Wydzia³ów: Duszpasterstwa,
Nauki Katolickiej i Spraw Sakramentalnych;
Przedstawiciel Wy¿szego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego;
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Dyrektor Caritas AW;
Przewodnicz¹cy Komisji Liturgicznej AW;
Przewodnicz¹cy Komisji Muzyki Kocielnej AW;
Archidiecezjalny Duszpasterz Rodzin.
2. Z nominacji Ordynariusza
a) 2 przedstawicieli zakonów mêskich i 2 przedstawicielki zakonów ¿eñskich wybranych z grona osób pracuj¹cych w duszpasterstwie lub katechizacji;
b) 18 przedstawicieli laikatu z ró¿nych zawodów i rodowisk pozostaj¹cych w pe³nej wspólnocie z Kocio³em katolickim, odznaczaj¹cych siê pewn¹ wiar¹, dobrymi obyczajami i roztropnoci¹, a wiêc przedstawiciele:
 Akcji Katolickiej;
 Dzia³aczy Charytatywnych;
 Inteligencji Technicznej;
 Katechetów i Wychowawców;
 Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y;
 Lektorów;
 M³odzie¿y Akademickiej;
 Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii;
 Organistów;
 Pracowników Poradni Rodzinnych;
 Prawników;
 Robotników;
 Rodzin Wielodzietnych;
 Rolników;
 Ruchów Katolickich;
 Rzemielników;
 S³u¿by Zdrowia;
 rodowisk Twórczych;
3. Z wyboru
a) 14 przedstawicieli duszpasterzy pracuj¹cych w dekanatach Archidiecezji Warszawskiej, czyli po jednym delegacie z po³owy dekanatów, okrelanej wed³ug zasady przemiennoci kadencyjnej.
Wybory odbywaj¹ siê na zebraniach dekanalnych w g³osowaniu tajnym. Nale¿y wybieraæ kap³anów wyró¿niaj¹cych siê
inicjatyw¹ i gorliwoci¹ duszpastersk¹. Mog¹ nimi byæ zarówno kap³ani diecezjalni jak i zakonnicy prowadz¹cy parafie zakonne.
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IV. Kadencja Rady i Przewodniczenie Radzie
Kadencja Rady trwa 3 lata.
Przewodnicz¹cym jest Biskup Ordynariusz, który udziela sta³ej delegacji Przewodnicz¹cemu Wydzia³u Duszpasterstwa.
Sekretarza wybieraj¹ cz³onkowie Rady.

V. Metody pracy
1. Radê zwo³uje Przewodnicz¹cy lub jego Delegat przynajmniej dwa
razy w roku.
2. Rada mo¿e powo³ywaæ sporód swoich cz³onków Komisje do dok³adniejszego rozpracowania szczegó³owych problemów duszpasterskich.

VI. Wspó³praca Rady z Kuri¹ Metropolitaln¹
1. Powo³anie do ¿ycia Rady Duszpasterskiej nie zmienia w niczym dotychczasowej struktury Kurii Metropolitalnej i zwi¹zanych z ni¹ Komisji i referatów.
2. Wysuniête przez Radê Duszpastersk¹ projekty Ordynariusz, o ile uzna
za s³uszne i potrzebne, przekazuje do ostatecznego opracowania i wykonania odpowiedniemu Wydzia³owi Kurii Metropolitalnej.

VII. Inne postanowienia
nie zawarte w Regulaminie reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego k. 511,
512, 513 i 514.
12 wrzenia 1995 r.

Zatwierdzam
Józef Kardyna³ Glemp
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REGULAMIN
DLA ORGANISTÓW ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Nr 789/D/89

I. Charakter prawny stanowiska organisty
§ 1.
§ 2.

Organista jest pracownikiem Kocio³a w s³u¿bie Bogu i podlega
W³adzy Kocielnej zgodnie z przepisami praw¹ kocielnego i niniejszego Regulaminu.
Zwierzchnikiem organisty jest rz¹dca kocio³a, przy którym pe³ni on swoje obowi¹zki. W sprawach spornych, pierwsz¹ instancj¹ jest Ksi¹dz Dziekan, drug¹ Komisja Muzyki Kocielnej przy
Kurii Metropolitalnej, trzeci¹ i ostatni¹ Arcybiskup Metropolita
Warszawski.

II. Podzia³ stanowisk i wymagane kwalifikacje
§ 3.

§ 4.

§ 5.

Warunkami podstawowymi objêcia stanowiska organisty s¹:
a) Przyk³adne ¿ycie wed³ug zasad wiary katolickiej.
b) Nale¿yte wykszta³cenie zawodowe.
c) Znajomoæ obowi¹zuj¹cych przepisów o muzyce kocielnej
i liturgii.
W Archidiecezji Warszawskiej istniej¹ trzy kategorie stanowisk
organisty:
a) Do pierwszej kategorii zalicza siê kocio³y: Archikatedralny
oraz wszystkie parafialne powy¿ej dziesiêciu tysiêcy wiernych.
b) Do drugiej kategorii nale¿¹: pozosta³e kocio³y na terenie Warszawy, oraz kocio³y parafialne poza Warszaw¹ powy¿ej czterech tys. wiernych.
c) Wszystkie inne orodki duszpasterskie nale¿¹ do trzeciej kategorii.
Poszczególne stanowiska mog¹ zajmowaæ:
a) Stanowisko kategorii pierwszej organici maj¹cy wy¿sze wykszta³cenie muzyczne w klasie organów, posiadaj¹cy dyplom
l stopnia Instytutu Szkolenia Organistów Archidiecezji Warszawskiej, lub dyplom Muzyki Sakralnej Studium Muzyczno-Liturgicznego w Aninie.
b) Stanowisko kategorii drugiej organici posiadaj¹cy rednie
wykszta³cenie muzyczne w klasie organów, dyplom II stop183

§ 6.

nia Instytutu Szkolenia Organistów Archidiecezji Warszawskiej, lub wiadectwo ukoñczenia Studium Muzyczno-Liturgicznego w Aninie, z wynikiem bardzo dobrym.
c) Stanowisko kategorii trzeciej organici posiadaj¹cy dyplom
Instytutu Szkolenia Organistów Archidiecezji Warszawskiej
III stopnia, lub wiadectwo ukoñczenia Studium MuzycznoLiturgicznego w Aninie.
Pozosta³e osoby ubiegaj¹ce siê o stanowisko organisty w Archidiecezji Warszawskiej, obowi¹zane s¹ z³o¿yæ egzamin weryfikacyjny
przed Komisj¹ Muzyki Kocielnej Archidiecezji Warszawskiej.

III. Objêcie stanowiska
§ 7.

§ 8.

§ 9.

Koció³ jest pracodawc¹ organisty. Organista nie jest osobistym
pracownikiem rz¹dcy kocio³a. Jest przyjmowany, i zwalniany za
zgod¹ Komisji Muzyki Kocielnej, wed³ug zasad ustalonych w tym
Regulaminie.
Kandydat na stanowisko organisty powinien przed³o¿yæ rz¹dcy
kocio³a:
a) wiadectwo chrztu ewentualnie lubu kocielnego
b) wiadectwo wykszta³cenia ogólnego
c) odpowiednie wiadectwo kwalifikacyjne
d) zawiadczenie z poprzedniego miejsca pracy
c) podanie, dwie fotografie i ¿yciorys w dwóch egzemplarzach.
Dokumenty wymienione w paragrafie ósmym wraz z umow¹ o pracê sporz¹dzon¹ w trzech egzemplarzach wed³ug ustalonego wzoru, rz¹dca kocio³a przesy³a do Komisji Muzyki Kocielnej. Po
zatwierdzeniu przez W³adzê Archidiecezjaln¹, umowa nabiera mocy
prawnej.

IV. Obowi¹zki organisty
§ 10. Do obowi¹zków organisty nale¿y:
a) Graæ i piewaæ podczas wszystkich nabo¿eñstw wymagaj¹cych obecnoci organisty.
b) Uczyæ parafian, szczególnie m³odzie¿ i dzieci, piewów liturgicznych i innych pieni kocielnych.
c) Przy poparciu rz¹dcy kocio³a prowadziæ zespo³y piewacze:
schola cantorum, chór wielog³osowy, (por. Regulamin dla Zespo³ów piewaczych)
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d) Troszczyæ siê o nale¿yty stan organów, biblioteki muzycznej, oraz wszystkich przedmiotów przez siebie u¿ywanych
a stanowi¹cych w³asnoæ kocio³a.
e) Czuwaæ nad odpowiednim zachowaniem osób przebywaj¹cych na chórze.
f) Spe³niaæ osobicie swoje obowi¹zki, zastêpstwa uzgadniaæ
z rz¹dc¹ kocio³a.
g) Uczestniczyæ w rekolekcjach i innych spotkaniach organizowanych przez Komisjê Muzyki Kocielnej.
h) Podnosiæ swoje kwalifikacje zawodowe.
i) Wype³niaæ swoje obowi¹zki sumiennie, punktualnie i zgodnie z przepisami liturgicznymi.
§ 11. Na podstawie odrêbnej umowy organista mo¿e podj¹æ dodatkowo pracê kancelaryjn¹ lub katechetyczn¹ (jeli jest do niej przygotowany).

V. Uposa¿enie organisty
§ 12. Organista otrzymuje wynagrodzenie z funduszów kocielnych,
wyp³acane przez rz¹dcê kocio³a w wysokoci ustalonej w umowie.
§ 13. Wysokoæ wynagrodzenia uzale¿niona jest od kategorii parafii,
kwalifikacji zawodowych organisty i wys³ugi lat.
§ 14. Do sta³ej pensji nale¿y doliczaæ dodatek za wys³ugê lat i tak: po
piêciu latach pracy 10%, po dziesiêciu 15%, po dwudziestu 20%,
i powy¿ej trzydziestu lat 25%.
§ 15. rednie wynagrodzenie organisty w skali rocznej nie mo¿e byæ
ni¿sze od wynagrodzenia pracownika pañstwowego, z uwzglêdnieniem kwalifikacji zawodowych ich obu. Za pracê w niedziele
i wiêta organicie nie przys³uguje dodatkowe wynagrodzenie.
§ 16. Istniej¹cy jeszcze w wielu parafiach zwyczaj roznoszenia op³atków przez organistê mo¿na zachowaæ.
§ 17. Tam, gdzie organista nie roznosi op³atków, powinien otrzymaæ
jako rekompensatê rzeczywist¹ trzynast¹ pensjê.

IV. Uprawnienia organisty
§ 18. Organista powinien byæ ubezpieczony w Zak³adzie Ubezpieczeñ
Spo³ecznych wed³ug obowi¹zuj¹cych ustaw pañstwowych.
§ 19. Zasi³ki chorobowe, rentê czy emeryturê, organista otrzymuje z ZUS.
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§ 20. Po przepracowaniu najmniej jednego roku, organicie przys³uguje p³atny urlop miesiêczny. Zastêpcê op³aca rz¹dca kocio³a. Je¿eli przed up³ywem roku kalendarzowego organista nie wykorzysta³ urlopu wypoczynkowego, przys³uguje mu podwójna pensja miesiêczna.
§ 21. Organicie przys³uguje jeden dzieñ wolny w tygodniu, uzgodniony z rz¹dc¹ kocio³a.
§ 22. Organicie, który ukoñczy³ szeædziesi¹t piêæ lat, przys³uguj¹ prawa emerytalne zgodnie z przepisami pañstwowymi.

VII. Rozwi¹zanie umowy o pracê
§ 23. O zamiarze wypowiedzenia pracy organicie, rz¹dca kocio³a
powinien zawiadomiæ Komisjê Muzyki Kocielnej podaj¹c powody.
§ 24. Rozwi¹zanie .umowy o pracê nastêpuje przez trzymiesiêczne naprzód wypowiedzenie, które powinno byæ uczynione najpóniej
w ostatnim dniu miesi¹ca i ma byæ dorêczone na pimie przy
wiadku lub przes³ane listem poleconym.
§ 25. Po osi¹gniêciu przez organistê wieku emerytalnego rz¹dca kocio³a mo¿e skierowaæ go na emeryturê.
§ 26. Zgodnie z przepisami pañstwowymi organisty nie wolno zwalniaæ z pracy w okresie przedemerytalnym, w czasie choroby lub
urlopu, z wyj¹tkiem ra¿¹cych przyczyn dyscyplinarnych.
§ 27. Wdowie po zmar³ym organicie przys³uguje odprawa pomiertna
w wysokoci:
a) jeli wspó³ma³¿onek przepracowa³ mniej ni¿ piêæ lat  jednomiesiêcznego wynagrodzenia.
b) do dziesiêciu lat  dwumiesiêcznego wynagrodzenia.
c) powy¿ej dziesiêciu lat trzymiesiêcznego wynagrodzenia.
§ 28. Przy ewentualnej zmianie rz¹dcy kocio³a umowa o pracê jest
nadal wa¿na i obowi¹zuje obie strony.
§ 29. W dniu rozwi¹zania umowy o pracê organista obowi¹zany jest
wymeldowaæ siê, opró¿niæ mieszkanie s³u¿bowe i zwróciæ klucze rz¹dcy kocio³a. To samo dotyczy rodziny organisty w wypadku jego mierci.
§ 30. Przed opuszczeniem stanowiska s³u¿bowego organista obowi¹zany jest przekazaæ rz¹dcy kocio³a instrumenty muzyczne, bibliotekê oraz inne przedmioty przez siebie u¿ywane a stanowi¹ce
w³asnoæ kocio³a.
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VIII. Zalecenia
§ 31. Zaleca siê, by rz¹dca kocio³a udzieli³ odprawy emerytalnej organicie przechodz¹cemu na emeryturê, bior¹c pod uwagê jego
sta¿ pracy.
§ 32. Wskazane jest, aby po dwudziestu piêciu latach lub piêædziesiêciu latach pracy organisty, rz¹dca kocio³a urz¹dzi³ mu jubileusz.
Powinien on obejmowaæ odprawienie Mszy w. wobec wspólnoty parafialnej, udzielenie nagrody materialnej, wyst¹pienie do
W³adzy Archidiecezjalnej o odznaczenie dla wyj¹tkowo zas³u¿onego organisty
§ 33. W kwestiach dotycz¹cych dyscypliny pracy rz¹dca kocio³a mo¿e
przeprowadziæ rozmowê wyjaniaj¹c¹, udzieliæ nagany ustnej,
nagany na pimie, potr¹ciæ dniówkê.
§ 34. Po wyczerpaniu ww. mo¿liwoci, w dalszym postêpowaniu nale¿y odwo³aæ siê do Ksiêdza Dziekana, a w ostatecznoci do Komisji Muzyki Kocielnej.

IX. Postanowienia koñcowe
§ 35. Regulamin niniejszy jest istotn¹ czêci¹ dwustronnego zobowi¹zania s³u¿bowego, które podpisuj¹: rz¹dca kocio³a i organista,
przy obejmowaniu stanowiska organisty przy którymkolwiek kociele w Archidiecezji Warszawskiej.
§ 36. Regulamin niniejszy wchodzi w ¿ycie z dniem zatwierdzenia przez
Arcybiskupa Ordynariusza. Nie dzia³a wstecz.
Warszawa, 8 lutego 1989 r.

Józef Kardyna³ Glemp
Prymas Polski
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ramowy wzór
UMOWA
DOTYCZ¥CA WSPÓ£PRACY ZAKONNIC
Z DUSZPASTERSTWEM PARAFIALNYM
(lub inn¹ instytucj¹ kocieln¹)
zawarta dnia ................................ r. pomiêdzy parafi¹ rzymskokatolick¹ (kuri¹, WSD, domem zakonnym XX itp.), reprezentowan¹ przez ksiêdza proboszcza (ksiêdza rektora itp.) NN................................................
a zgromadzeniem sióstr ............................................... reprezentowanym
przez prze³o¿on¹ generaln¹ (prowincjaln¹) NN ...................................
§1

Umowa oparta jest na Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 675, 678, 680,
681), Motu Proprio Ecclesiae Sanctae (przepisy wykonawcze do Dekretu Christus Dominus) nn. 28, 30, 31, dokumencie Mutuae relationes (wytyczne dla wzajemnych stosunków miêdzy biskupami i zakonnikami) nn. 11, 50, 57 lit. b oraz na Instrukcji o wspó³pracy zakonnic z duszpasterstwem parafialnym, przyjêtej przez 283 Konferencjê Episkopatu
Polski obraduj¹c¹ w Siedlcach w dniach 12-13 czerwca 1996 r.
§2

1. Zgromadzenie kieruje do pracy w parafii siostry:
 katechetkê (... katechetki),
 organistkê,
 zakrystiankê,
 kancelistkê,
 opiekunkê parafialn¹,
 kucharkê,
 itp.
Siostry te tworz¹ wspólnotê zakonn¹, która w³¹cza siê w ten sposób
w apostolskie zadania Kocio³a przez dawanie wiadectwa pe³nego
oddania siê Bogu i pracê w imieniu zgromadzenia, zgodnie z jego
charakterem i Konstytucjami.
2. Zakres obowi¹zków poszczególnych sióstr okrelaj¹ umowy o pracê
(w przypadku aneksu do niniejszej umowy  wykaz zadañ na poszczególnych odcinkach pracy).
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§3

3. Wspó³praca zgromadzenia z parafi¹ opiera siê na przestrzeganiu przys³uguj¹cych stronom praw. W wype³nianiu obowi¹zków ¿ycia zakonnego siostry zale¿ne s¹ od prze³o¿onej domu, w wykonywaniu
obowi¹zków w parafii  w zakresie ustalonym umow¹  siostry podlegaj¹ ksiêdzu proboszczowi. Siostry powinny mieæ tak zorganizowan¹ pracê w parafii, aby mog³y wype³niaæ obowi¹zki ¿ycia zakonnego zgodnie z Konstytucjami zgromadzenia. Ustalenia w tym zakresie podejmuj¹ ksi¹dz proboszcz i prze³o¿ona domu.
§4

Z tytu³u wykonywanej pracy ksi¹dz proboszcz zobowi¹zuje siê daæ siostrom:
1) wynagrodzenie za pracê ustalone w umowach o pracê oraz ubezpieczenie spo³eczne, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami1 lub
przekazywaæ na rêce prze³o¿onej domu na jego utrzymanie kwotê
ustalon¹ z prze³o¿on¹ wy¿sz¹ zgromadzenia, na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.2
Przy ustalaniu wynagrodzenia za pracê bierze siê pod uwagê
zasadê sprawiedliwoci w stosunku do sióstr wype³niaj¹cych
ustalone zadania, krajowe stawki najni¿szego i redniego wynagrodzenia oraz mo¿liwoci parafii;
Powy¿sze postanowienia nie dotycz¹ siostry katechetki.
2) bezp³atne mieszkanie w budynku parafialnym, którego remonty
nale¿¹ do obowi¹zków ksiêdza proboszcza. Z tego mieszkania
mog¹ skorzystaæ  w razie potrzeby  sporadycznie lub na d³u¿szy czas, siostry nie pracuj¹ce w parafii, po dokonaniu z proboszczem osobnych ustaleñ;
3) op³atê za ogrzewanie (opa³), wodê, gaz, wiat³o3;
Zapis ten dotyczy sytuacji, gdy pracodawca ubezpiecza siostrê w ZUS. Wówczas ma byæ sporz¹dzona umowa o pracê podpisana przez proboszcza i siostrê,
gdzie wyranie jest mowa o wynagrodzeniu za pracê. Proboszcz potr¹ca od wynagrodzenia podatek dochodowy i odprowadza go do urzêdu skarbowego.
2
Zapis ten dotyczy sytuacji, gdy Zgromadzenie ubezpiecza siostrê w ZUS. Wówczas nie ma umowy o pracê, nie ma wynagrodzenia w rozumieniu prawa pracy 
proboszcz nie potr¹ca podatku dochodowego i nie prowadzi w parafii dokumentacji
na okolicznoæ zatrudniania siostry. Ka¿dego miesi¹ca przekazuje prze³o¿onej ustalon¹ kwotê na utrzymanie domu zakonnego z racji pos³ugi sióstr. Kwota ta jest
traktowana jako darowizna dla osoby prawnej i nie podlega opodatkowaniu.
3
Sprawy te powinny byæ uzgodnione szczegó³owo miêdzy stronami i okrelone
1
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4) wy¿ywienie4:
a) siostra kucharka i jej pomoc korzystaj¹ z wy¿ywienia nieodp³atnie,
b) suma na ¿ywienie innych sióstr pracuj¹cych w parafii jest ustalana pomiêdzy stronami umowy,
c) siostry korzystaj¹ce z wy¿ywienia w parafii a pracuj¹ce poza
parafi¹ odp³acaj¹...5
§5

1. Ka¿dej siostrze przys³uguje co roku urlop miesiêczny, czas na rekolekcje doroczne  zgodnie z w³asnym prawem zgromadzenia oraz jeden dzieñ wolny w tygodniu. W znalezieniu zastêpstwa pomo¿e administratorowi parafii prze³o¿ona domu. Siostry maj¹ prawo do dysponowania czasem, który im pozostaje po wykonaniu przyjêtych w
umowie obowi¹zków.
Siostra katechetka korzysta z urlopu przewidzianego w przepisach pañstwowych dla nauczycieli.
2. Wszelkie wydatki zwi¹zane z prac¹ dla parafii (kurii itp.), jak: pomoce katechetyczne, teksty pieni, rzutnik, rodki do prania i sprz¹tania oraz narzêdzia pracy itp. pokrywa parafia.
3. W celu podnoszenia swych kwalifikacji siostry bêd¹ bra³y udzia³ w
organizowanych kursach, szkoleniach, dniach skupienia itp.
Koszta kursów zwi¹zanych bezporednio z prac¹ w parafii pokrywa parafia.
§6

Zgromadzenie  szanuj¹c zasadê, ¿e sta³oæ i ci¹g³oæ pracy wp³ywa na
jej wyniki  zastrzega sobie jednak prawo do wymiany sióstr po uzgodnieniu tego z ksiêdzem proboszczem.
Zasadniczo zmiany te zgromadzenie czyni na miesi¹c przed rozpoczêciem nowego roku szkolnego, ale dla s³usznej i bardzo wa¿nej przyczyny mo¿e wymieniæ siostrê w ci¹gu roku szkolnego.
Zmiana katechetki szkolnej bêdzie uzgadniana z ksiêdzem proboszczem
w czasie organizacji roku szkolnego  tj. do 31 maja.
w tym miejscu w umowie. Nale¿y je wzi¹æ pod uwagê przy ustalaniu nale¿noci
pieniê¿nej za pracê sióstr.
4
Je¿eli siostry nie korzystaj¹ z wy¿ywienia w parafii (instytucji kocielnej) ten
przepis nie bêdzie mia³ zastosowania.
5
Strony powinny szczegó³owo okreliæ tê sytuacjê.
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§7

1. Umowa niniejsza zawarta jest na okres jednego roku. Jej wa¿noæ
przed³u¿a siê automatycznie na nastêpny rok, je¿eli ¿adna ze stron
nie zg³osi wniosku o rewizjê umowy lub nie z³o¿y wypowiedzenia
umowy na trzy miesi¹ce przed up³ywem terminu jej wa¿noci.
2. Do wa¿noci umowy wymagane jest zatwierdzenie jej przez biskupa
diecezjalnego lub wikariusza generalnego
§8

Jednobrzmi¹ce egzemplarze umowy otrzymuj¹:
 kuria diecezjalna w .................................................
 proboszcz parafii ........................ w ........................
 prze³o¿ona wy¿sza zgromadzenia ............................
 prze³o¿ona domu zakonnego w ................................
Miejscowoæ, data ................................................

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

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

prze³o¿ona wy¿sza

proboszcz parafii

zatwierdzenie Kurii

ramowy wzór
UMOWA O PRACÊ
zawarta dnia ............. w ................, miêdzy Parafi¹ Rzymskokatolick¹
(instytucj¹ kocieln¹) w......................................, reprezentowan¹ przez
Ks. ........................., Proboszcza Parafii a Siostr¹ ......................................,
zamieszka³¹ w ............................................. przy ul. .............................
Parafia zatrudnia Siostrê........................................ na okres od ..................
do .................. (na czas nieokrelony), w pe³nym wymiarze czasu pracy
i powierza obowi¹zki:
................................................................................................................
................................................................................................................
Siostra podejmuje pracê od dnia ......................................................... .
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W czasie trwania stosunku pracy Siostra korzysta z jednego dnia wolnego w tygodniu oraz z urlopu zgodnie z prawem pracy.
W czasie trwania umowy o pracê Siostra bêdzie otrzymywa³a wynagrodzenie w wysokoci ......................... (s³ownie z³ .......................................)
oraz ubezpieczenie w ZUS obliczane od wynagrodzenia na podstawie
odrêbnych przepisów.
Miejscowoæ, dnia ..............................................
.................
pracownik

............................
proboszcz parafii

ramowy wzór
ANEKS
do umowy zawartej dnia .................. pomiêdzy Parafi¹ ........................
a Zgromadzeniem .............................................................
dotycz¹cy obs³ugi zakrystii (kancelarii parafialnej itp.)
1. Parafia ....................................... liczy ........................ mieszkañców.
2. Wykaz zadañ w zakrystii (kancelarii itp.) jest nastêpuj¹cy:
................................................................................................................
................................................................................................................
3. Siostra wype³nia zlecone jej zadania jako cz³onek wspólnoty domu
zakonnego.
4. Siostra skierowana do pe³nienia zadañ zakrystianki (kancelistki itp.)
 korzysta z praw okrelonych w umowie z dnia ...........................
dotycz¹cej wspó³pracy Zgromadzenia z parafi¹  § 2.
5. Siostra nie jest pracownikiem w rozumieniu prawa pracy.
Miejscowoæ, dnia ..............................................
.................
prze³o¿ona wy¿sza
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............................
proboszcz parafii

WYKAZ PRZYPADKÓW,
W KTÓRYCH WYMAGANA JEST DYSPENSA
LUB ZEZWOLENIE NA ZAWARCIE MA£¯EÑSTWA
I.

ZEZWOLENIE ORDYNARIUSZA MIEJSCA

na pob³ogos³awienie ma³¿eñstwa jest wymagane do godziwoci
(legalnoci) sakramentu (ad liceitatem) w nastêpuj¹cych przypadkach:
1. przy ma³¿eñstwie zawieranym przez tu³aczy (kan. 1071 § 1, 1 KPK);
2. przy ma³¿eñstwie, które nie mo¿e byæ uznane lub zawarte wed³ug
prawa pañstwowego (gdy narzeczeni nie zawarli ze sob¹ zwi¹zku
cywilnego i nie korzystaj¹ z formy konkordatowej) (kan. 1071 § 1, 2
KPK);
3. przy ma³¿eñstwie osoby, któr¹ wi¹¿¹ naturalne obowi¹zki wobec innej strony lub wobec dzieci, wynikaj¹ce z poprzedniego zwi¹zku,
np. osoby cywilnie zwi¹zane i rozwiedzione (kan. 1071 § 1, 3 KPK;
Instrukcja, n. 52);
4. przy ma³¿eñstwie osoby, która notorycznie przesta³a praktykowaæ wiarê katolick¹ (kan. 1071 § 1,4 KPK)
5. przy ma³¿eñstwie osoby zwi¹zanej cenzur¹ (kan. 1071 § 1, 5 KPK;
Instrukcja, n. 77, 3);
6. przy ma³¿eñstwie ma³oletnich (poni¿ej 18 roku ¿ycia), bez wiedzy
rodziców lub wobec ich uzasadnionego sprzeciwu (kan. 1071 § 1, 6
KPK);
7. przy ma³¿eñstwie zawieranym przez pe³nomocnika (kan. 1071 § 1, 7;
1105 KPK);
8. przy ma³¿eñstwie mieszanym wyznaniowo (kan. 1125 KPK);
9. przy ma³¿eñstwie zawieranym tajnie (kan. 1130 KPK);
10. przy ma³¿eñstwie zawieranym przez osoby, które nie osi¹gnê³y wieku wymaganego przez prawo pañstwowe i kocielne: 18 lat kobieta,
18 lat mê¿czyzna
11. przy ma³¿eñstwie zawieranym przez osobê ochrzczon¹, ale uwa¿aj¹c¹ siê za niewierz¹c¹ lub za ateistê (Instrukcja, n. 77, 1);
12. przy ma³¿eñstwie osoby ochrzczonej, która wprawdzie nie formalnie,
ale praktycznie lub publicznie odst¹pi³a od Kocio³a, tak ¿e faktu
tego odstêpstwa nie da siê ukryæ (Instrukcja, n. 77. 2);
13. przy ma³¿eñstwie osoby ostentacyjnie niepraktykuj¹cej (Instrukcja,
n. 77, 4);
14. przy ma³¿eñstwie osoby, która uzyska³a stwierdzenie niewa¿noci
ma³¿eñstwa, gdy w wyroku zosta³a dodana klauzula zakazuj¹ca za193

warcia ma³¿eñstwa bez zgody ordynariusza miejsca (kan. 1684 § 1
KPK);
15. przy ma³¿eñstwie zawieranym pod warunkiem dotycz¹cym przesz³oci lub teraniejszoci (kan. 1102 § 3 KPK);
16. przy ma³¿eñstwie osoby, co do której stanu wolnego istnieje w¹tpliwoæ (Instrukcja, n. 100 );
17. przy zawieraniu ma³¿eñstwa mieszanego przed duchownym prawos³awnym (kan. 1127 § 1 KPK);
18. w razie niemo¿noci publikacji zapowiedzi przedlubnych (Instrukcja, n. 95).
II.

DYSPENSA ORDYNARIUSZA MIEJSCA

wymagana jest do wa¿noci ma³¿eñstwa (ad validitatem)
w nastêpuj¹cych przypadkach:
1. istnienie przeszkody zrywaj¹cej:
a) wieku (14 lat kobieta, 16 lat mê¿czyzna) (kan. 1083 § 1 KPK);
b) ró¿nicy religii  tzn. z osob¹ nieochrzczon¹ (kan. 1086 § 1 KPK);
c) uprowadzenia (kan. 1089 KPK);
d) pokrewieñstwa w trzecim i czwartym stopniu linii bocznej (kan.
1091 KPK);
e) powinowactwa w linii prostej (kan. 1092 KPK);
f) przyzwoitoci publicznej w pierwszym stopniu linii prostej (kan.
1093 KPK);
g) pokrewieñstwa prawnego w linii prostej oraz w drugim stopniu
linii bocznej (kan. 1094 KPK);
h) wieczystego publicznego lubu czystoci, z³o¿onego w instytucie zakonnym na prawie diecezjalnym (kan. 1088; 1078 § 2,1°
KPK);
i) pokrewieñstwa duchowego (dotyczy katolików obrz¹dku wschodniego  por. kan. 811 KKKW).
2. zawieranie ma³¿eñstwa mieszanego bez zachowania przepisanej formy kanonicznej, z wyj¹tkiem ma³¿eñstwa zawieranego przed duchownym prawos³awnym (kan. 1127 § 2 KPK; Instrukcja, n. 90-93).
III. DYSPENSA STOLICY APOSTOLSKIEJ

wymagana jest do wa¿noci (ad validitatem) ma³¿eñstwa, gdy istnieje
przeszkoda zrywaj¹ca
a) wiêceñ (kan. 1087; 1078 § 2,1 ° KPK);
194

b) wieczystego publicznego lubu czystoci, z³o¿onego w instytucie zakonnym na prawie papieskim {kan. 1088; 1078 § 2, 1°
KPK);
c) wystêpku {kan. 1090; 1078 § 2, 2° KPK);
d) ma³¿eñstwa zawartego, ale niedope³nionego (kan. 1142 KPK).
IV. ZEZWOLENIE STOLICY APOSTOLSKIEJ

Zezwolenie Kongregacji Kocio³ów Wschodnich wymagane jest do wa¿noci ma³¿eñstwa, gdy oboje nupturienci nale¿¹ do Kocio³a (lub Kocio³ów) wschodnich katolickich, a lub ma siê odbyæ w Kociele ³aciñskim bez delegacji Hierarchy lub proboszcza Kocio³a wschodniego (kan.
1109 KPK; pismo Kongregacji z dnia 31 stycznia 1992 r. N. 255/90).
V. NIE UDZIELA SIÊ DYSPENSY

(przeszkody wynikaj¹ce z prawa Bo¿ego):
1. pokrewieñstwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej (kan.
1078 § 3 KPK);
2. impotencji (kan. 1084 § 1 KPK);
3. wêz³a ma³¿eñskiego, po dope³nieniu ma³¿eñstwa (kan. 1085 KPK).

Nota: ród³o powo³ane powy¿ej jako Instrukcja, oznacza Instrukcjê Episkopatu Polski O przygotowaniu do zawarcia ma³¿eñstwa w Kociele Katolickim.

195

WYKAZ RÓDE£, DOKUMENTÓW
I INNYCH POZYCJI
WYKORZYSTANYCH PRZY OPRACOWANIU
STATUTÓW IV SYNODU AW
1. Dokumenty Soboru Watykañskiego II:
 Lumen gentium (KK),
 Gaudium et spes (KDK),
 Sacrosanctum Concilium (KL),
 Perfectae caritatis (DZ),
 Optatam totius (DFK),
 Presbyterorum ordinis (DP),
 Apostolicam actuositatem (DA),
 Unitatis redintegratio (DE),
 Nostra aetate (DRN).
2. Jan Pawe³ II:
 Encyklika Ut unum sint,
 Adhortacja apostolska Redemptionis donum,
 Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata,
 Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis,
 Adhortacja apostolska Familiaris consortio.
3. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu
kap³anów.
4. Kongregacja Kultu Bo¿ego, Instrukcja dotycz¹ca odprawiania Mszy
wiêtej dla grup specjalnych, z 15 maja 1969 r.
5. Kongregacja Zakonów i Instytutów wieckich oraz Kongregacja Biskupów, Wytyczne dla wzajemnych stosunków miêdzy biskupami i zakonnikami w Kociele, Mutuae relationes, z 14 maja 1978 r.
6. Papieska Rada do Spraw Jednoci Chrzecijan, Ekumeniczny wymiar
formacji pastoralnej 1998 r oraz Dyrektorium w sprawie realizacji
zasad i norm dotycz¹cych ekumenizmu, z 25 marca 1993 r.
7. Kodeks Prawa Kanonicznego (przek³ad ³aciñsko  polski).
8. Katechizm Kocio³a Katolickiego.
9. II Polski Synod Plenarny.
10. Drugi Synod Archidiecezji Warszawskiej  dokumenty.
11. Trzeci Synod Archidiecezji Warszawskiej  dokumenty.
196

12. Instrukcja Episkopatu Polski O przygotowaniu do zawarcia ma³¿eñstwa w Kociele Katolickim (z 1987 r.).
13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z
póz. zm.).
14. List Episkopatu Polski na temat bezrobocia, Warszawa 2002 r.
15. Instrukcja o zak³adaniu parafialnych zespo³ów charytatywnych, Warszawa 2001 r.

197

198

SPIS TRECI
Chronologia najwa¿niejszych wydarzeñ IV Synodu AW ................................ 3
Dekret ustanowienia Komisji G³ównej ............................................................... 5
Struktura i Komisje Czwartego Synodu Archidiecezji Warszawskiej .............. 6
Wykaz Cz³onków IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej ............................ 8
Regulamin IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej ......................................... 13

Statuty IV Synodu
Koció³ warszawski i jego synody ...................................................... 20
Dzia³ I  Statuty Synodalne ...................................................................... 25
Dzia³ II  Aneksy ....................................................................................... 108
Dekret zamkniêcia Synodu ............................................................................. 155
Homilia Kardyna³a Józefa Glempa, Prymasa Polski w uroczystoæ
wiêtego Józefa podczas zamkniêcia IV Synodu Archidiecezji
Warszawskiej (Archikatedra, 19 marca 2003 r.) ...................................... 157
Dodatek .......................................................................................................... 161
Statuty Rady Kap³añskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji
Warszawskiej ................................................................................... 163
Statuty Kapitu³y Metropolitalnej Warszawskiej ...................................... 170
Statuty Kapitu³y wiêtej Opatrznoci Bo¿ej przy Kolegiacie
wiêtej Anny w Wilanowie .......................................................... 176
Regulamin Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Warszawskiej ........... 180
Regulamin dla Organistów Archidiecezji Warszawskiej ......................... 183
Ramowy wzór umowy dotycz¹cy wspó³pracy zakonnic z duszpasterstwem parafialnym (lub inn¹ instytucj¹ kocieln¹) ......................... 188
Wykaz przypadków w których wymagana jest dyspensa lub
zezwolenie na zawarcie ma³¿eñstwa ............................................... 193
Wykaz róde³, dokumentów i innych pozycji wykorzystanych przy
opracowaniu Statutów IV Synodu AW ........................................... 196

199

