ARCYBISKUP
METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
STATUT DOMU KSIĘŻY EMERYTÓW IM. JANA PAWŁA II
ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
1. Dom Księży Emerytów Archidiecezji Częstochowskiej im. Jana Pawła II przy ul. 3-go
maja 6/8 w Częstochowie jest własnością Archidiecezji Częstochowskiej. Stanowi on
autonomiczną wspólnotę osób duchownych, której funkcjonowanie inspirowane jest
duchem Ewangelii oraz podporządkowane zasadom prawa kanonicznego i regulacjom
diecezjalnym. Obowiązuje w nim wewnętrzny Regulamin stanowiący integralną część
niniejszego statutu.
2. Domem kieruje dyrektor mianowany przez Arcybiskupa Częstochowskiego. Do jego
kompetencji należą zarówno sprawy duchowe, jak i gospodarcze, związane z
funkcjonowaniem domu. Troszczy się on także o zabezpieczenie pomocy medycznej,
niezbędnej dla mieszkańców Domu. Dyrektor uczestniczy w konferencjach Księży
Dziekanów, a następnie informuje księży, mieszkających w Domu, o ich przebiegu.
3. W Domu Księży Emerytów mogą zamieszkiwać kapłani, którzy zostali do niego
skierowani na mocy decyzji Arcybiskupa Częstochowskiego.
4. Fundusz na prowadzenie Domu stanowią:
a.
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zamieszkujących w Domu,
b. dotacje Funduszu zapomogowo - emerytalnego,
c. w razie konieczności dotacje z funduszu archidiecezji,
d. ofiary, fundacje i zapisy testamentowe.
5. Zatrudnianie na stałe pracowników zakonnych i świeckich dla potrzeb Domu należy do
kompetencji dyrektora. W przypadkach wątpliwych, którym towarzyszą kontrowersje lub
spory, uzgadnia on decyzję z Arcybiskupem Częstochowskim.

6. Dyrektor winien przekazać przewidywany budżet i preliminarz napraw i remontów
przewidzianych na następny rok kalendarzowy Ekonomowi Archidiecezji Częstochowskiej
do dnia 31 października br. Ekonom te dane przedstawia Archidiecezjalnej Radzie
Ekonomicznej. Dyrektor jest zobowiązany także do składania rocznych sprawozdań
rzeczowo-finansowych z działalności Domu i przedkładania ich Archidiecezjalnej Radzie
Ekonomicznej do dnia 10 stycznia.
7. Dyrektor troszczy się o właściwą atmosferę współżycia w Domu oraz zapewnia
mieszkańcom godziwe warunki wyżywienia i utrzymania. Do niego, w porozumieniu z
ojcem duchownym Domu, należy organizowanie dorocznych rekolekcji kapłańskich.
8. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do troski o właściwą atmosferę w Domu i dbałość o
wszystkie jego urządzenia i wyposażenie. Kapłani, siostry zakonne i pracownicy świeccy
powinni świadczyć sobie chrześcijańską pomoc, wzajemną uprzejmość, delikatność i
wyrozumiałość.
9. Zasady organizacji życia i wewnętrznego porządku w Domu określa Regulamin załączony
do niniejszego Statutu.
10.1. W rozwiązywaniu spraw Domu dyrektora wspiera zatwierdzona przez Arcybiskupa
Częstochowskiego Rada Mieszkańców. W skład Rady wchodzą:
a. dwie osoby wybrane ze swego grona przez księży emerytów faktycznie mieszkających
w Domu,
b. aktualna przełożona sióstr pracujących w Domu.
10.2. Kadencja Rady trwa trzy lata.
10.3. Radzie przysługuje wyłącznie głos doradczy.
11. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu tracą moc wszystkie dotychczas
obowiązujące przepisy prawa partykularnego, dotyczące Domu Księży Emerytów, chyba,
że niniejszy statut wprost do nich odsyła.
12. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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