
 

 

ARCYBISKUP 

METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI 

 

Statut  

Księdza Rezydenta  

w Archidiecezji Częstochowskiej 

 

1. Rezydent to ksiądz mieszkający w domu parafialnym i pełniący jakąś posługę 

duszpasterską w parafii, a nie będący proboszczem, wikariuszem, administratorem 

parafii lub rektorem kościoła.  

2. Rezydentowi przysługuje mieszkanie w domu parafialnym. 

3. Koszty przygotowania i remontu mieszkania ponosi parafia. Koszty utrzymania 

mieszkania ponosi zaś sam ksiądz rezydent.  

4. W mieszkaniu księdza rezydenta nie może mieszkać, bez wyraźnej pisemnej zgody 

Arcybiskupa Metropolity, nikt poza jego użytkownikiem.  

5. Ksiądz rezydent może korzystać z innych pomieszczeń i urządzeń parafialnych (np. 

garażu), za zgodą aktualnego proboszcza parafii.  

6. Ksiądz rezydent jest zaproszony do korzystania ze stołu parafialnego na zasadach 

ogólnie przyjętych. 

7. Rezydentowi nie wolno podejmować duszpasterstwa bez wiedzy i zgody miejscowego 

proboszcza. Obaj powstrzymają się także od publicznego wyrażania ocen i 

ewentualnych krytyk na temat spraw parafialnych i osobistych. Rezydent nie może 

ingerować w zarząd parafią oraz w prowadzenie duszpasterstwa.   

8. Rezydentowi – o ile jest to możliwe – należą się stypendia mszalne jeśli odprawia je 

wg. porządku parafialnego.  



9. Jeśli rezydent odprawia Mszę św. wg. porządku parafialnego i jest penitencjarzem tzn. 

ma określony dyżur w konfesjonale, jest on zwolniony z opłat za mieszkanie (prąd, 

woda, ogrzewanie, natomiast nie jest  zwolniony z opłat za korzystanie z telefonu i 

internetu). 

10. Jeśli zakres pracy rezydenta jest większy niż ten określony w nr 9, należy mu się 

udział w „iura stolae” na poziomie kosztów wyżywienia.  

11. Wszelkie sprawy sporne, wykraczające poza uregulowania niniejszego statutu 

rozstrzyga Arcybiskup Częstochowski lub wikariusz generalny.  

12. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu tracą moc wszystkie dotychczas 

obowiązujące przepisy prawa partykularnego, dotyczące księży rezydentów, chyba, że 

niniejszy statut wprost do nich odsyła.   

13. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2009r. 
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