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STATUT RADY DUSZPASTERSKIEJ
DIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

I. Istota i cel Rady
1. Rada Duszpasterska Diecezji Częstochowskiej opiera swą strukturą i działalność
na normach KPK kan. 511—514, a także na zgodnych z nimi przepisach prawodawstwa
posoborowego oraz wytycznych Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski i Biskupa
Częstochowskiego.
2. Rada Duszpasterska Diecezji Częstochowskiej jest zespołem reprezentującym
wiernych Diecezji, powołanym w celu ułatwienia biskupowi jego pasterskiego
posługiwania Kościołowi Częstochowskiemu szczególnie w tym, co dotyczy życia
i działania Ludu Bożego zgodnie z Ewangelią, nauką i duchem Kościoła. Ten cel Rada
wypełnia poprzez:
a) okazywanie biskupowi niezbędnej pomocy w spełnianiu obowiązków pierwszego
duszpasterza Diecezji,
b) ożywianie i pogłębianie poczucia współodpowiedzialności za duszpasterstwo
Diecezji,
c) włączenie w posługiwanie Ludowi Bożemu doświadczeń i wiedzy wszystkich
członków wspólnoty diecezjalnej,
d) utrzymywanie
systematycznego
kontaktu
z
Parafialnymi
Radami
Duszpasterskimi przez otwarcie się na ich opinię i wnioski oraz inspirowanie
i dynamizowanie ich działalności.
3.

Rada posiada tylko głos doradczy, jednak bardzo potrzebny dla dobra Kościoła.

II. Zadania Rady
1. Badanie zagadnień oraz analiza potrzeb duszpasterskich w oparciu o rozeznanie
aktualnej sytuacji religijno-moralnej Diecezji oraz dokonujących się w niej przemian
socjo-kulturowych.
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2. Przedkładanie odpowiednich do warunków i potrzeb Diecezji metod i środków
duszpasterskiego działania.
3. Zgłaszanie propozycji do programów duszpasterstwa zwyczajnego
i specjalistycznego Diecezji w oparciu o wskazania Stolicy Apostolskiej, ogólnopolskie
programy duszpasterskie oraz miejscowe potrzeby i uwarunkowania.
4.

Refleksja nad stanem i kierunkami działalności duszpasterskiej w Diecezji.

III. Metoda działalności Rady
1. Rada pracuje i rozwija swą działalność w ramach sesji plenarnych
i nadzwyczajnych oraz w zespołach roboczych.
2. Sesje zwyczajne odbywać się będą przynajmniej dwa razy w roku; nadzwyczajne
mogą być zwoływane przez Biskupa Częstochowskiego ile razy uzna to za stosowne,
a także na wniosek pochodzący przynajmniej od trzeciej części Rady.
3. Zadaniem zespołów roboczych jest prowadzenie studium poszczególnych
problemów i potrzeb duszpasterskich oraz ustalanie metod pastoralnego działania.
4. Przedmiotem obrad na sesjach plenarnych będą sprawozdania z prac
poszczególnych zespołów, przedłożenia biskupa oraz sugestie i opinie członków Rady.
5. Dla osiągnięcia większej sprawności obrad członkowie Rady będą otrzymywać
program przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem sesji, w celu przemyślenia
proponowanych zagadnień. Wyniki refleksji, nasuwające się w związku z treścią
programu, uwagi oraz wnioski członkowie Rady powinni przekazać na piśmie
w oznaczonym terminie na ręce sekretarza Rady.
6.

Posiedzeniom przewodniczy wyłącznie Biskup Częstochowski.

7. Decyzje dotyczące ważniejszych problemów i potrzeb duszpasterskich zapadają
większością bezwzględną lub kwalifikowaną dwóch trzecich głosów według uznania
przewodniczącego.
8. Wyniki prac Rady sformułowane na piśmie, po zaaprobowaniu przez biskupa,
mogą być przez niego zlecone poszczególnym instancjom do wykonania. Biskup może
je również przedłożyć innym instancjom w celu zasięgnięcia opinii i podjęcia
konkretnych postanowień.
9. Tok obrad protokółuje sekretarz Rady mianowany przez Biskupa
Częstochowskiego. Do niego należy także obowiązek przygotowania posiedzeń,
koordynacja prac poszczególnych zespołów roboczych i troska o realizację 'postanowień
oraz czuwanie nad pełną dokumentacją działalności Rady.

10. Sekretarza wspiera w jego funkcjach dwóch członków Rady pochodzących
z wyboru, tworząc wraz z nim Sekretariat Rady, zapewniający jej permanentny charakter
działania.
11. Tylko Biskup Częstochowski decyduje o tym, co ze spraw rozważanych przez
Radę może być opublikowane.

IV. Członkowie Rady
1. Członkowie Rady pochodzą z nominacji Biskupa Częstochowskiego, z urzędu
oraz spośród osób zaproponowanych drogą wyboru czy rekomendacji przez
poszczególne grupy wiernych duchownych i świeckich, z zachowaniem wytycznych kan.
512 KPK.
2. Z urzędu w skład Rady wchodzą: wikariusz generalny, kanclerz, kierownik
Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, wykładowca teologii pastoralnej w Seminarium
Duchownym.
3.

Kadencja członków Rady trwa cztery lata.

4. Po upływie połowy okresu kadencji biskup może po porozumieniu z Radą
zmienić jedną trzecią Składu Rady.

