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I. Region Duszpasterski
1. Region Duszpasterski obejmuje część terytorium Archidiecezji Częstochowskiej i
stanowi jednostkę duszpasterską odznaczającą się własną specyfiką uwarunkowań
działalności pastoralnej.
2. Region Duszpasterski eryguje i dokonuje w nim zmian Arcybiskup Częstochowski, po
konsultacji z Radą Kapłańską oraz zainteresowanymi dziekanami i proboszczami.
3. Celem i zarazem racją podziału na regiony jest:
3.1 konieczność dostosowania diecezjalnego programu duszpasterskiego do uwarunkowań
danego terytorium;
3.2 usprawnienie

realizacji

programów

duszpasterskich

ponadparafialnych

i międzydekanalnych w oparciu o zasadę kościelnej jedności i koordynacji;
3.3 ożywienie i pogłębienie kultu Matki Bożej w sanktuariach zwłaszcza z wizerunkami
koronowanymi.
4. Archidiecezja Częstochowska została podzielona na cztery regiony.
4.1 Region Częstochowski, w skład, którego wchodzą dekanaty: Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie, Św. Józefa w Częstochowie, NMP Jasnogórskiej w Częstochowie,
Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie, Św. Wojciecha w Częstochowie,
Św. Zygmunta w Częstochowie, Blachowieński, Kłobucki, Miedźnowski, Mstowski,
Olsztyński, Porajski, Truskolaski.

4.2 Region Radomszczański, w skład, którego wchodzą dekanaty: Brzeźnicki, Gidelski,
Gorzkowicki, Kłomnicki, Kodrąbski, Pajęczański, Św. Lamberta w Radomsku,
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomsku, Rozprzański, Sulmierzycki.
4.3 Region Wieluński, w skład, którego wchodzą dekanaty: Działoszyński, Krzepicki,
Mokrski, Osjakowski, Praszkowski, NMP Pocieszenia w Wieluniu, Św. Wojciecha
BM w Wieluniu.
4.4 Region Zawierciański, w skład, którego wchodzą dekanaty: Koziegłowski,
Myszkowski, NMP Królowej Polski w Zawierciu, Św. P. Piotra i Pawła w Zawierciu,
Żarecki.
II. Powierzenie urzędu Dziekana Regionu, kadencja, utrata urzędu
1. Urząd Dziekana Regionu powierza Arcybiskup Częstochowski w sposób swobodny
jednemu z proboszczów pracujących w danym Regionie Duszpasterskim.
2. Czas trwania kadencji Dziekana Regionu wynosi 5 lat i jest liczony w sposób jednolity
dla wszystkich Regionów w archidiecezji.
3. Dziekan Regionu może pełnić swój urząd przez tyle kadencji, ile uzna za stosowne
Arcybiskup Częstochowski.
4. Dziekan może utracić swój urząd przed upływem kadencji na skutek rezygnacji
przyjętej przez Arcybiskupa Częstochowskiego, przez przyjęcie urzędu w innym
Regionie oraz na skutek usunięcia go z urzędu przez Arcybiskupa.
5. Przed objęciem urzędu Dziekan Regionu jest zobowiązany do złożenia przed
ordynariuszem miejsca lub jego delegatem wyznania wiary oraz przysięgi wiernego
wypełniania urzędu, według formuły zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską. Jest
zobowiązany do zachowania tajemnicy związanej z pełnionym urzędem.
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Częstochowskiego, protokolarnie przejmując od poprzednika archiwum Regionu
wraz z pieczęcią. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w czterech
egzemplarzach: po jednym otrzymują zdający i przyjmujący, jeden przechowywany
ma być w archiwum dekanatu, a jeden przekazywany jest do Kancelarii Kurii
Metropolitalnej.
III. Obowiązki Dziekana Regionu
1. Popierać i koordynować w ramach Regionu wspólną działalność pasterską.

2. Ożywiać i pogłębiać kultu Matki Bożej w sanktuariach zwłaszcza z wizerunkami
koronowanymi.
3. Czuwać nad tym, by duchowni jego Regionu prowadzili życie odpowiadające ich
stanowi i troskliwie wypełniali swoje obowiązki.
4. Czuwać by dziekani z jego Regionu wiernie wypełniali powierzone im zadania.
5. Dziekan Regionu ma obowiązek zwizytowania raz w ciągu roku kalendarzowego
każdą parafię dziekańską swojego Regionu, z wyjątkiem wizytowanych w danym
roku przez biskupa. Sposób przeprowadzenia wizytacji jest taki jak w punkcie 15
Statutu Księży Dziekanów w Archidiecezji Częstochowskiej.
6. W roku wizytacji biskupiej wizytuje parafie dziekańskie zgodnie z Instrukcją do spraw
wstępnej wizytacji kanonicznej.
7. Dziekan Regionu jest wizytowany raz w ciągu roku kalendarzowego przez Dyrektora
Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej. Sposób przeprowadzenia
wizytacji jest taki jak w punkcie 15 Statutu Księży Dziekanów w Archidiecezji
Częstochowskiej.
8. W roku wizytacji biskupiej Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Metropolitalnej wizytuje parafie Dziekanów Regionu zgodnie z Instrukcją do spraw
wstępnej wizytacji kanonicznej.
IV. Uprawnienia Dziekana Regionu
1. Dziekanowi Regionu przysługuje pierwszeństwo przed wszystkimi dziekanami,
proboszczami i innymi kapłanami w swoim Regionie.
2. Każdy kapłan, obejmujący urząd dziekański w obrębie Regionu, winien złożyć
Dziekanowi Regionu urzędową wizytę w ciągu jednego miesiąca od dnia nominacji.
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