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Prawo kanoniczne nak³ada na nowego proboszcza obowi±zek powo³ania Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Poniewa¿
mija ju¿ blisko rok naszej wspólnej drogi, przychodzi czas, aby poczyniæ starania do ukonstytuowania siê nowego sk³adu
tego cia³a doradczego, którego g³ównym zadaniem jest ¶wiadczenie pomocy proboszczowi w prowadzeniu dzia³alno¶ci
duszpasterskiej na terenie parafii. W tym miejscu pragnê serdecznie podziêkowaæ cz³onkom poprzedniej Rady
Duszpasterskiej oraz Komitetowi Budowy Ko¶cio³a za ich du¿e zaanga¿owanie i cenne wskazówki. Mam nadziejê, ¿e
ich do¶wiadczenie i gorliwo¶æ apostolska zyska uznanie i poparcie wielu parafian na czas kolejnej kadencji. Zgodnie z
zasadami Synodu Archidiecezji Przemyskiej Rada winna w miarê mo¿no¶ci reprezentowaæ ca³± parafiê wed³ug,
wieku, zawodu, terenu. Dla zapewnienia reprezentatywno¶ci oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii stosuje siê
zasadê, aby po³owê sk³adu rady (nie licz±c cz³onków wchodz±cych z urzêdu) wyznaczy³a wspólnota parafialna na
drodze wyboru, po³owê za¶ wyznacza proboszcz, po konsultacji ze swoimi wspó³pracownikami. Wybrani do rady
wymagaj± akceptacji proboszcza. W zwi±zku z tym bardzo prosimy, aby pocz±wszy od dnia jutrzejszego wrzucaæ do
skrzynki znajduj±cej siê przy wyj¶ciu z ko¶cio³a kartki z podanymi nazwiskami i imionami dwóch kandydatów. Karteczkê
mo¿na przygotowaæ w domu lub skorzystaæ z materia³ów znajduj±cych siê przy wyj¶ciu z ko¶cio³a. Najlepszym
rozwi±zaniem by³oby, aby ¿eby ka¿dy rejon naszej Parafii mia³ swego przedstawiciela w Radzie. Podejd¼my do tej
inicjatywy odpowiedzialnie i zaproponujmy w³a¶ciwych kandydatów.

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
Z Synodu Archidiecezji Przemyskiej:
§ 1. W ci±gu sze¶ciu miesiêcy od kanonicznego objêcia parafii proboszcz ma obowi±zek powo³aæ Parafialn± Radê
Duszpastersk± lub potwierdziæ jej sk³ad dotychczasowy.
§ 2. Rada duszpasterska w parafii jest p³aszczyzn± dialogu, wspó³pracy i wspó³odpowiedzialno¶ci za Ko¶ció³.
§ 3. W sk³ad rady wchodz± z urzêdu:
- proboszcz, jako jej przewodnicz±cy,
- rektorzy ko¶cio³ów,
- wikariusze,
- katecheci
- odpowiedni prze³o¿eni instytutów ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego.
§ 4. Do rady powinni byæ powo³ani przedstawiciele ca³ej wspólnoty parafialnej, cz³onkowie stowarzyszeñ i ruchów, w
miarê mo¿liwo¶ci z uwzglêdnieniem stanów, zawodów, wieku oraz terytorium parafii.
§ 5. Zaleca siê, aby do¶wiadczenie cz³onków zespo³ów synodalnych oraz innych grup zamykaj±cych swoj± dzia³alno¶æ
(np. komitet budowy ko¶cio³a) zosta³o wykorzystane w pracy rad parafialnych.
§ 6. Rada powinna liczyæ, w zale¿no¶ci od wielko¶ci parafii, dziesiêæ do trzydziestu osób. W uzasadnionych przypadkach
mo¿na odst±piæ od tej zasady.
§ 7. Dla zapewnienia reprezentatywno¶ci oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii postanawia siê, aby
po³owê sk³adu rady (nie licz±c cz³onków wchodz±cych z urzêdu) wyznaczy³a wspólnota parafialna na drodze wyboru,
po³owê za¶ wyznacza proboszcz, po konsultacji ze swoimi wspó³pracownikami. Wybrani do rady wymagaj± akceptacji
proboszcza.
§ 8. Powo³ani cz³onkowie parafialnej rady duszpasterskiej mog± otrzymaæ nominacjê, któr± podpisuje proboszcz i
aprobuje dziekan.
§ 9. Inn± form± powo³ania jest odczytanie sk³adu rady w og³oszeniach parafialnych, po wpisaniu nazwisk do ksiêgi
stowarzyszeñ i grup apostolskich, która przedstawia siê dziekanowi oraz biskupowi podczas wizytacji.
§ 10. Nominacje wystawia siê w nastêpuj±cym brzmieniu:
Na mocy uchwa³ Synodu Archidiecezji Przemyskiej zatwierdzonych 1 stycznia 2000 roku, niniejszym powo³uje Pani±
(Pana) na cz³onka Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii .................................. w dekanacie ..............................
¯yczê obfitego b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w pe³nieniu tych obowi±zków.
§ 11. Ustalony przez proboszcza sk³ad rady zatwierdza dziekan na pierwszym jej posiedzeniu. Dla parafii
dziekañskich jednostk± nadrzêdn± jest archiprezbiter, dla parafii archiprezbitera ordynariusz miejsca.
§ 12. Podczas inauguruj±cego posiedzenia cz³onkowie rady sk³adaj± przyrzeczenie wed³ug nastêpuj±cej formu³y:
Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmog±cemu, w Trójcy ¦wiêtej Jedynemu, ¿e powierzon± mi funkcjê cz³onka Rady
Duszpasterskiej parafii ......................... bêdê spe³nia³(a) wed³ug najlepszej woli, zgodnie z moim sumieniem i
przepisami prawa ko¶cielnego.
Tak mi dopomó¿ Bóg!
Przyrzeczenie to wypowiada siê, dotykaj±c rêk± ksiêgi Ewangelii, a na zakoñczenie ca³uj±c ksiêgê.
§ 13. Kadencja rady trwa piêæ lat. Na rozwi±zanie rady przed up³ywem kadencji proboszcz musi uzyskaæ, pod rygorem
niewa¿no¶ci aktu, pisemn± zgodê biskupa diecezjalnego.
§ 14. Gdy cz³onek rady nie mo¿e owocnie wype³niaæ swoich zadañ, proboszcz mo¿e zachêciæ go do rezygnacji. W
okoliczno¶ciach nadzwyczajnych proboszcz mo¿e odwo³aæ cz³onka rady przed up³ywem kadencji, po uzyskaniu
pisemnej zgody dziekana.
http://www.parafia-jsp.przemysl.pl

Kreator PDF

Utworzono 18 November, 2017, 02:54

Parafia pw. ¦w. Józefa Sebastiana Biskupa w Przemy¶lu

§ 15. W wyj±tkowych sytuacjach biskup diecezjalny mo¿e zaleciæ rozwi±zanie rady i powo³anie jej w nowym sk³adzie.
§ 16. Cz³onkowie rady mog± byæ powo³ywani najwy¿ej na kolejne trzy kadencje.
§ 17. Zaleca siê uzupe³nienie sk³adu rady podczas trwania kadencji, je¶li zachodzi taka potrzeba. Zawsze jednak
musi byæ zachowana proporcja ustalona w § 7.
§ 18. Uprawnienia parafialnej rady duszpasterskiej wygasaj± z dniem objêcia kanonicznego parafii przez nowego
proboszcza.
§ 19. Posiedzenia rady duszpasterskiej winny siê odbywaæ przynajmniej dwa razy w roku
(np. luty, wrzesieñ), ze wzglêdu na potrzebê zaprogramowania dzia³añ i przyjêcia sprawozdania z ich przebiegu.
§ 20. Ka¿demu posiedzeniu rady przewodniczy proboszcz, lub w wyj±tkowych wypadkach wikariusz na podstawie
specjalnego upowa¿nienia proboszcza.
§ 21. Proboszcz, w porozumieniu ze swoimi wspó³pracownikami oraz niektórymi cz³onkami rady, ustala termin spotkania
oraz porz±dek obrad, w którym zawsze nale¿y uwzglêdniæ propozycje i wolne wnioski.
§ 22. Wszyscy cz³onkowie powinni byæ powiadomieni o posiedzeniu rady przynajmniej na tydzieñ przed terminem.
§ 23. Na pierwszym posiedzeniu rady wybiera siê sekretarza, który prowadzi ksiêgê protoko³ów przechowywan± w
kancelarii parafialnej. Ksiêgê te przedstawia siê podczas wizytacji biskupiej i dziekañskiej.
§ 24. Podczas posiedzeñ ka¿dy z uczestników rady winien mieæ mo¿liwo¶æ swobodnego wypowiedzenia siê na tematy
ustalone w porz±dku obrad.
§ 25. Kwestie w±tpliwe mog± byæ poddane g³osowaniu rady. We wszystkich sprawach personalnych, np. zatrudnienie
lub zwolnienie pracowników ko¶cielnych, itp., g³osowanie jest tajne.
§ 26. Na posiedzeniu rady winny byæ omawiane wszystkie istotne decyzje, dotycz±ce ¿ycia parafialnego w wymiarze
duszpasterskim i gospodarczym.
§ 27. G³osowanie wskazuje na my¶l i wole wiêkszo¶ci, której proboszcz, bez powa¿nej przyczyny, nie powinien
lekcewa¿yæ, ale ze wzglêdu na doradczy charakter rady uchwa³y nie wi±¿± proboszcza w podejmowaniu decyzji.
§ 28. Po zakoñczeniu roku kalendarzowego proboszcz przedstawia radzie (lub jej sekcji do spraw ekonomicznych)
ksiêgê kasow±, w której dwóch cz³onków sk³ada swoje podpisy.
§ 29. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecno¶æ na posiedzeniu rady mo¿e byæ powodem odwo³ania cz³onka z jej
sk³adu.
§ 30. Ró¿nice stanowisk pomiêdzy proboszczem, a cz³onkami rady rozstrzyga dziekan jako instancja nadrzêdna, za¶
ordynariusz jako instancja wy¿sza.
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