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ZASTOSOWANE SKRÓTY

ChL – Jan Pawe³ II, Adhortacja Christifideles laici, 1988
CT – Jan Pawe³ II, Adhortacja Catechesi tradendae, 1979
DA – Sobór Watykañski II, Dekret o apostolstwie œwieckich

   Apostolicam auctositatem, 1965
DB – Sobór Watykañski II, Dekret o pasterskich zadaniach

   biskupów w Koœciele Christus Dominus, 1965
DE – Sobór Watykañski II, Dekret o ekumenizmie Unitatis

   redintegratio, 1964
DFK – Sobór Watykañski II, Dekret o formacji kap³añskiej

   Optatam totius, 1965
DK – Sobór Watykañski II, Dekret o pos³udze i ¿yciu kap³anów

   Presbyterorum Ordinis, 1965
DM – Sobór Watykañski II, Dekret misyjny Ad gentes divinitus,

   1965
DOK – Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, 1997
DRN – Sobór Watykañski II, Deklaracja o stosunku Koœcio³a

   do religii niechrzeœcijañskich Nostra aetate, 1965
DWCh – Sobór Watykañski II, Deklaracja o wychowaniu

   chrzeœcijañskim Gravissimum educationis, 1965
DWR – Sobór Watykañski II, Deklaracja o wolnoœci religijnej

   Dignitatis humanae, 1965
EM – Kongregacja Kultu Bo¿ego, Instrukcja o kulcie Tajemnicy

   Eucharystycznej Eucharisticum Mysterium, 1957
EN – Pawe³ VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi, 1975
ES – Pawe³ VI, Motu proprio Ecclesiae Sanctae, 1995
EV – Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, 1995
FC – Jan Pawe³ II, Adhortacja Familiaris consortio, 1981
Kal – Zasady Ogólne Roku Liturgicznego i Kalendarza w Mszale

   Rzymskim dla Diecezji Polskich, Poznañ 1986
KDK – Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Koœciele

   Gaudium et spes, 1965
KK – Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele

   Lumen Gentium, 1964
KKK – Katechizm Koœcio³a Katolickiego, 1992
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KKTE – Komunia œwiêta i kult Tajemnicy Eucharystycznej poza
   Msz¹ œwiêt¹, Katowice 1985

KL – Sobór Watykañski II, Konstytucja o liturgii œwiêtej
   Sacrosanctum Concilium, 1963

KO – Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna
   o Objawieniu Bo¿ym Dei Verbum, 1965

KPK – Kodeks Prawa Kanonicznego, 1983
OB – Obrzêdy bierzmowania, Katowice 1975
OCD – Obrzêdy chrztu dzieci, Katowice 1972, 1987, 1992
OCW – Obrzêdy chrzeœcijañskiego wtajemniczenia doros³ych,

   Katowice 1988
OP – Obrzêdy pokuty, Katowice 1981, 1996
OSM – Obrzêdy sakramentu ma³¿eñstwa, Katowice 1974, 1988,

   1996
OWLG – Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin, Poznañ 1992
OWMR – Ogólne Wprowadzenie do Msza³u Rzymskiego, Poznañ

   1986
PDMD – Papieskie Dzie³o Misyjne Dzieci
PDPA – Papieskie Dzie³o Œwiêtego Piotra Aposto³a
PDRW – Papieskie Dzie³o Rozkrzewiania Wiary
PDV – Jan Pawe³ II, Adhortacja Pastores dabo vobis, 1992
PS – Kongregacja Kultu Bo¿ego, List okólny o przygotowaniu

   œwi¹t paschalnych Paschalis sollemnitas, 1988
PUMD – Papieska Unia Misyjna duchowieñstwa
RMis – Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris missio, 1990
SCh – Sakramenty chorych, Katowice 1978, 1998
St. PDM – statuty Papieskich Dzie³ Misyjnych
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S£OWO WSTÊPNE

Potrzeba odbycia nowego Synodu odczuwana by³a przez Pasterzy
Koœcio³a na ziemi bia³ostockiej tak ze wzglêdu na now¹ rzeczywi-
stoœæ i znaki czasu, jak te¿ ze wzglêdu na koniecznoœæ wprowadzenia
w ¿ycie nauki i wskazañ Soboru Watykañskiego II, tym bardziej, ¿e
od ostatniego Synodu odbytego w Wilnie minê³o 60 lat.

O tej potrzebie mówi³ sam Papie¿ Jan Pawe³ II, który podczas
czwartej pielgrzymki do Ojczyzny w dniu 5 czerwca 1991 roku
powo³a³ do istnienia Diecezjê Bia³ostock¹ i dokona³ otwarca I Syno-
du Diecezji Bia³ostockiej, wskazuj¹c na koniecznoœæ korzystania
z bogatej tradycji, by w jej œwietle rozwi¹zywaæ wspó³czesne proble-
my, oraz szukania nowych i skutecznych dróg dla ewangelizacji,
a mo¿e ju¿ reewangelizacji na naszej ziemi: „W tym te¿ celu Synod
diecezjalny bêdzie odczytywa³ dog³êbnie naukê Soboru Watykañ-
skiego II, by w jej œwietle i w œwietle swojej bogatej tradycji oraz
dzisiejszych doœwiadczeñ zainspirowaæ i daæ jakby now¹ podstawê
duszpasterstwu, katechezie, kaznodziejstwu; by o¿ywiæ parafiê,
a w niej przede wszystkim rodzinê, ale tak¿e inne wspólnoty
i œrodowiska. Chodziæ bêdzie o o¿ywienie obecnoœci Koœcio³a na
wielkim polu chrzeœcijañskiej mi³oœci i mi³osierdzia, w dziedzinie
kultury, a tak¿e, zgodnie ze spo³eczn¹ nauk¹ Koœcio³a, wœród
donios³ych przemian, jakie wspó³czeœnie dokonuj¹ siê tu i na ca³ym
œwiecie. Synod bêdzie baczy³ na potrzeby ca³ego Koœcio³a powszech-
nego, a zw³aszcza wra¿liwy bêdzie na potrzeby tych czêœci, z którymi
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historycznie jest tak bardzo zwi¹zany” (Jan Pawe³ II, Przemówienie
w zwi¹zku z otwarciem Synodu Diecezji Bia³ostockiej).

Archidiecezja Bia³ostocka, aczkolwiek ma za sob¹ bogate do-
œwiadczenie Archidiecezji Wileñskiej, do której nale¿a³a do czasu
otrzymania samodzielnoœci, jest Koœcio³em, który równoczeœnie
poszukuje w³asnej to¿samoœci w nowych warunkach swojego istnie-
nia.

Synod charakteryzuje pewna nieœmia³oœæ, towarzysz¹ca wielkie-
mu dzie³u wobec Koœcio³a, którego oblicze trzeba niejako na nowo
tworzyæ. Ka¿dy Synod nosi w sobie cechy niedoskona³oœci, które s¹
wezwaniem do dalszych wspólnych poszukiwañ.

25 marca 1992 r. na mocy Bulli „Totus Tuus Poloniae Populus”
Diecezja Bia³ostocka zosta³a wyniesiona do rangi Archidiecezji
i Metropolii.

Wyra¿amy wdziêcznoœæ Ojcu Œwiêtemu za tak wa¿ne i donios³e
dla Koœcio³a bia³ostockiego decyzje: za powo³anie Diecezji Bia³ostoc-
kiej, za otwarcie I Synodu i za ustanowienie Archidiecezji i Metro-
polii Bia³ostockiej.

Prace I Synodu Diecezji Bia³ostockiej, póŸniej Archidiecezji, trwa-
³y pe³ne dziewiêæ lat. Przerwa³a je na pewien czas œmieræ ks.
arcybiskupa Edwarda Kisiela; po objêciu stolicy arcybiskupiej prze-
ze mnie, nowego Rz¹dcê Archidiecezji, kontynuowane by³y w tym
samym sk³adzie personalnym i zgodnie z przyjêt¹ wczeœniej metod¹
dzia³ania.

 Pracami Synodu Bia³ostockiego, zgodnie z dekretem biskupa
E.Kisiela z dnia 27 lutego 1989 roku, kierowa³a Komisja G³ówna,
która jednoczeœnie koordynowa³a prace Komisji problemowych w
liczbie dziewiêciu: Komisja Teologiczna, Komisja d/s Duchowieñ-
stwa Diecezjalnego, Komisja Zakonna, Komisja Przekazu Wiary,
Komisja Kultu Bo¿ego, Komisja d/s Ma³¿eñstwa i Rodziny, Komisja
Apostolstwa Œwieckich, Komisja Duszpasterstwa, Komisja d/s Fi-
nansowo-Gospodarczych.

Odbywa³y siê spotkania synodalne na terenie poszczególnych
dekanatów, na które zapraszani byli kap³ani i wierni œwieccy,
przedstawiciele ró¿nych zawodów, w tym m³odzie¿. Da³y one okazjê
do otwartego dialogu, do wymiany doœwiadczeñ i niepokojów, umo¿-
liwi³y duchownym i œwieckim prze¿ycie ducha wspólnoty, bycia
razem.
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W ci¹gu trwania Synodu odby³o siê 5 Sesji Plenarnych, na których
uchwalono 10 rozdzia³ów obejmuj¹cych zapisy prac poszczególnych
Komisji Problemowych.

Sesje Plenarne rozpoczyna³y siê Eucharysti¹ sprawowan¹
w bazylice katedralnej, po której uczestnicy Sesji, duchowni i œwieccy,
dyskutowali nad treœci¹ poszczególnych rozdzia³ów, które nastêpnie
poddawano pod g³osowanie.

Struktura Synodu i prace synodalne okreœla³y odpowiednie de-
krety i regulamin.

 Uchwalone dokumenty, które stanowi¹ owoc prac synodalnych,
s¹ wyrazem wiernoœci tradycji i nauce Soboru Watykañskiego II. S¹
one wystarczaj¹ce, by utrwaliæ zasady tego, co ju¿ zosta³o osi¹gniête
i na ich podstawie porz¹dkowaæ dalsze postêpowanie.

Zakoñczenie i promulgacja postanowieñ I Synodu Archidiecezji
Bia³ostockiej przypada na Wielki Jubileusz Roku 2000. Jest to
wielka ³aska, czyli dar i wezwanie Roku Œwiêtego. Rok Jubileuszowy
ubogacony znakami, które Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II wymienia w
Bulli „Incarnationis mysterium”, nazywaj¹c je znakami mi³osier-
dzia, wprowadza nas w nowe przestrzenie Trzeciego Tysi¹clecia. S¹
to przestrzenie tej ³aski, która jest nam dana i zadana. Nie bójmy siê
wejœæ w te przestrzenie z wiar¹ i nadziej¹. Nie bójmy siê wyjœæ
z naszej stabilizacji i poczucia bezpieczeñstwa dotychczasowego
porz¹dku. Nie bójmy siê, kiedy „idzie nowe”. Otwórzmy siê na
dzia³anie tej ³aski, która nas sk³ania do osobistego i wspólnotowego
rachunku sumienia, do rewizji ¿ycia i podjêcia jasnych i odwa¿nych
postanowieñ. Do tych prze¿yæ prowadz¹ nas uchwa³y synodalne,
ogarniaj¹ce ca³okszta³t naszego ¿ycia chrzeœcijañskiego.

Synod jest spraw¹ ca³ego Koœcio³a partykularnego. Anga¿uje
wszystkich, którzy do niego nale¿¹. Jest wezwaniem, aby ca³a
wspólnota Koœcio³a troszczy³a siê o w³aœciwy kszta³t swojego ¿ycia.

¯ycie Koœcio³a kszta³tuj¹ kap³ani, którzy jako „pilni wspó³pracow-
nicy stanu biskupiego, jego pomoc i narzêdzie, powo³ani do s³u¿enia
Ludowi Bo¿emu, stanowi¹ wraz ze swym biskupem jedno grono
kap³añskie...” (KK 28). Kszta³tuj¹ to ¿ycie najpierw swoj¹ g³êbok¹
wiar¹, czyli pe³nym zjednoczeniem z Bogiem, i œwiadomoœci¹, ¿e
wystêpuj¹ w imiê Chrystusa, którego s¹ autentycznymi œwiadkami.
Autentyzm ¿ycia kap³añskiego jest podstawowym warunkiem sku-
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tecznoœci apostolskiego dzia³ania i ewangelizacji. Synod wzywa
kap³anów do pe³nego zaanga¿owania dla Boga i Koœcio³a.

¯ycie Koœcio³a kszta³tuj¹ tak¿e zakonnicy i zakonnice. Modl¹ siê
i pracuj¹ na ziemi bia³ostockiej w ró¿nych miejscach, podejmuj¹c
ró¿norodne pos³ugi. Ich obecnoœæ i praca s¹ bardzo cenne i potrzebne.
Myœlê przede wszystkim o licznych siostrach zakonnych, które
uœwiêcaj¹ nasz Koœció³ swoim charyzmatem, modlitw¹ i prac¹
szczególnie wœród najbardziej potrzebuj¹cych. ̄ ywiê nadziejê, ¿e w
najbli¿szej przysz³oœci znajdzie siê miejsce dla klasztoru klauzuro-
wego na terenie Archidiecezji Bia³ostockiej. Wszyscy zaœ powinni-
œmy siê troszczyæ o powo³ania do kap³añstwa i ¿ycia zakonnego.

Wierni œwieccy powo³ani s¹ do pe³nej odpowiedzialnoœci za Ko-
œció³. Wyra¿a siê ona przede wszystkim w trosce o rodzinê,
w przekazywaniu wiary i wychowaniu dzieci w oparciu o wartoœci
chrzeœcijañskie i narodowe. W ten sposób przemieniaj¹ oni nasz
œwiat i czyni¹ go ludzkim i Bo¿ym.

Ciesz¹ liczne wspólnoty modlitewne i apostolskie, ciesz¹ stowa-
rzyszenia i grupy wiernych, otwarte na potrzeby Koœcio³a. Zespo³y
dzieci, zespo³y m³odzie¿owe oraz wspólnoty rodzin o¿ywiaj¹ Koœció³
i sprawiaj¹, ¿e jest on ci¹gle m³ody (por. KK 4) i dynamiczny. Synod
liczy na te wspólnoty i zachêca do dzia³ania dla dobra Koœcio³a.

Synod wyra¿a nadziejê, ¿e dzie³o wychowania m³odego pokolenia
ochoczo podejm¹ wszyscy wierni, a przede wszystkim rodzice, kate-
checi oraz nauczyciele. Trzeba podkreœliæ szczególn¹ rolê wszystkich
wychowawców, od których zale¿y bardzo wiele.

Bia³ystok jest miastem licznych wy¿szych uczelni. Niech bêd¹ one
miejscem szukania prawdy i s³u¿by tej jedynej prawdzie, któr¹ jest
Chrystus.

Dziêkujemy Duchowi Œwiêtemu za œwiat³o i moc, jakimi nas
darzy³ w czasie prac synodalnych.

Dziêkujê wszystkim, którzy byli inicjatorami Synodu i tym,
którzy podejmowali pracê nad jego realizacj¹ i wspierali Synod
modlitw¹.

Wdziêcznoœæ sk³adam pierwszemu Metropolicie Bia³ostockiemu,
œp. Arcybiskupowi Edwardowi Kisielowi, który czu³ potrzebê nowego
tchnienia w Koœciele bia³ostockim.
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Dziêkujê Ks. Bp. Edwardowi Ozorowskiemu, wiceprzewodnicz¹-
cemu Synodu, za ka¿d¹ pracê i Ks. Inf. Stanis³awowi Piotrowskie-
mu, Promotorowi Synodu oraz wszystkim przewodnicz¹cym i cz³on-
kom Komisji, zw³aszcza Komisji G³ównej.

Zwracam siê pokornie do naszej Patronki NMP Matki Mi³osier-
dzia, o dalsz¹ opiekê i wstawiennictwo do Boga w Trójcy Œwiêtej
Jedynego, który „niech dokoñczy dzie³a, które Sam rozpocz¹³”.

(+ Stan is³aw Szymecki)
          Arcybiskup
Metropolita Bia³ostocki
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Przemówienie
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II

w zwi¹zku z otwarciem
I Synodu Diecezji Bia³ostockiej

Katedra Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny

Bia³ystok 5 czerwca 1991

1. Najdro¿si moi Bracia w biskupstwie, Bracia Kap³ani, Alumni,
Drogie Siostry zakonne, Drodzy cierpi¹cy i chorzy, wszyscy Umi³o-
wani Bracia i Siostry obecni na tym spotkaniu!

Nawi¹¿ê do tego s³awnego napisu, jaki widnieje na Bazylice œw.
Jana na Lateranie, która jest katedr¹ Biskupa Rzymu: Caput et
Mater omnium Ecclesiarum, G³owa i Matka wszystkich Ko-
œcio³ów. Wchodz¹c do Waszej katedry, uprzytomni³em sobie, ¿e jest
ona G³ow¹ i Matk¹ wszystkich koœcio³ów diecezji bia³ostockiej.
Nawiedzaj¹c wiêc ten koœció³, nawiedzam w duchu wszyst-
kie koœcio³y, w których gromadzi siê Lud Bo¿y ziemi bia³o-
stockiej.

Tym mocniej to odczuwam, ¿e w murach G³owy i Matki wszystkich
koœcio³ów tej Ziemi znajdujecie siê Wy, Bracia Kap³ani, którzy
wype³niacie duszpastersk¹ pos³ugê w Waszych koœcio³ach, a jako
pasterze reprezentujecie tutaj powierzony Wam Lud Bo¿y. ¯ywe
osoby nawet znacznie g³êbiej, bo bardziej pierwotnie, symbolizuj¹
jednoœæ Ludu Bo¿ego, ni¿ martwa budowla. Przecie¿ i Bazylika œw.
Jana na Lateranie symbolizuje jednoœæ ca³ego Koœcio³a powszechne-
go ze wzglêdu na Biskupa Rzymu, a nie odwrotnie.

Serdeczne s³owo kierujê te¿ do Was, Drogie Siostry. Wasza
ofiarna praca jest dla Koœcio³a darem szczególnym. To g³ów-
nie dziêki Wam w pasterskiej pos³udze Koœcio³a nie brakuje rysu
macierzyñskiego. Im pe³niej bêdziecie oddane swojemu Boskiemu
Mistrzowi, tym lepiej potraficie obdarzaæ Lud Bo¿y tym duchowym
ciep³em, t¹ macierzyñsk¹ troskliwoœci¹, t¹ domyœlaj¹c¹ siê ludzkich
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potrzeb intuicj¹, t¹ potê¿n¹ modlitw¹ wstawiennicz¹, tym wszyst-
kim, czym ju¿ teraz ubogacacie Koœció³ Bo¿y.

O tym, jak bardzo jesteœcie potrzebne Koœcio³owi, œwiadczy fakt,
¿e Koœció³ bardzo boleœnie odczuwa pewien brak ¿eñskich powo³añ
zakonnych.

S¹ te¿ obecni w tej prokatedrze przedstawiciele laikatu tej
Diecezji, ci, którzy poprzez Chrzest maj¹ swój udzia³ w potrój-
nym urzêdzie Chrystusa: kap³añskim, prorockim i królewskim,
a przez to w apostolstwie Koœcio³a.

Szczególnie wymowna jest tu obecnoœæ ludzi chorych, którzy
w cierpieniach dope³niaj¹ w swoim ciele udrêk Chrystusa dla
dobra Koœcio³a (por. Kol 1,24).

2. Przybywam do Waszej œwi¹tyni nie po raz pierwszy. Dane mi
by³o nawiedziæ j¹ przy okazji peregrynacji kopii obrazu Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej, obchodów Tysi¹clecia Chrztu Polski, a tak¿e po-
œwiêcenia kaplicy Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. Spieszy³em tu zreszt¹
zawsze, gdy by³a ku temu sposobnoœæ.

Okazj¹ do dzisiejszego spotkania z Wami podczas mojej czwartej
pielgrzymki do Ojczyzny jest otwarcie Synodu Diecezjalnego.
Jest to wielkie wydarzenie w ¿yciu Koœcio³a partykularnego. Biskup
Edward Kisiel, wystêpuj¹c z t¹ inicjatyw¹, nawi¹za³ do starodawnej
tradycji Koœcio³a, a tak¿e do zaleceñ Soboru Watykañskiego II
i postanowieñ Kodeksu Prawa Kanonicznego. Synod jest zgroma-
dzeniem, w którym przeplataj¹ siê ze sob¹ tradycja i wspó³-
czesnoœæ. Z tradycji mamy czerpaæ doœwiadczenie i uczyæ siê, jak
rozwi¹zywaæ wspó³czesne problemy. A jest ich wiele. W perspekty-
wie dwutysiêcznego roku trzeba szukaæ skutecznych dróg dla
ewangelizacji – mówimy dziœ o potrzebie reewangelizacji chrzeœci-
jañskiej Europy – i trzeba szukaæ adekwatnych odpowiedzi na
potrzeby naszych czasów.

Chodzi o to, by odwieczna prawda Bo¿a trafia³a dziœ w nowy
sposób do cz³owieka i do spo³eczeñstwa, a raczej, by Koœció³ – w tym
wypadku lokalny Koœció³, który jest w Bia³ymstoku, wchodzi³
niejako na nowo, z now¹ determinacj¹ i gorliwoœci¹ w Bo¿y plan
i wype³nia³ go na miarê naszych czasów. W tym te¿ celu Synod
Diecezjalny bêdzie odczytywa³ dog³êbnie naukê II Soboru Waty-
kañskiego, by w jej œwietle i w œwietle swojej bogatej tradycji oraz
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dzisiejszych doœwiadczeñ zainspirowaæ i daæ jakby now¹ podstawê
duszpasterstwu, katechezie, kaznodziejstwu; by o¿ywiæ pa-
rafiê, a w niej przede wszystkim rodzinê, ale tak¿e inne wspólnoty
i œrodowiska. Chodziæ bêdzie o o¿ywienie obecnoœci Koœcio³a na
wielkim polu chrzeœcijañskiej mi³oœci i mi³osierdzia, w dziedzinie
kultury, a tak¿e, zgodnie ze spo³eczn¹ nauk¹ Koœcio³a, wœród
donios³ych przemian, jakie wspó³czeœnie dokonuj¹ siê tu i na ca³ym
œwiecie. Synod bêdzie baczy³ na potrzeby ca³ego Koœcio³a powszech-
nego, a zw³aszcza wra¿liwy bêdzie na potrzeby tych czêœci, z którymi
historycznie jest tak bardzo zwi¹zany.

Duszpasterstwo, ewangelizacja jest najbardziej zasadni-
cz¹ spraw¹ Koœcio³a, nie tylko duchownych, ale wszystkich
ludzi ochrzczonych. Dlatego te¿ Synod Wasz stanie siê pod
przewodnictwem Waszego Biskupa Zgromadzeniem duchownych
i œwieckich, które w duchu wiary dokona analizy wszechstronnego
„stanu posiadania” tego Koœcio³a, by ze skarbca swego wydobyæ to
wszystko, co jego pos³annictwo uczyni bardziej jeszcze sku-
tecznym i owocnym na prze³omie drugiego i trzeciego Tysi¹clecia
ewangelizacji œwiata.

Cieszê siê ogromnie, Drodzy Bracia i Siostry, ¿e mogê dziœ w tej
œwi¹tyni zainaugurowaæ z Wami wielk¹ modlitwê i wielk¹ pracê
Diecezji Bia³ostockiej zmierzaj¹c¹ ku temu, by dzisiejsze i przy-
sz³e pokolenia zna³y coraz lepiej jedynego prawdziwego Boga,
oraz Tego, którego On, Ojciec pos³a³ na œwiat: Jezusa Chrystusa,
aby da³ ¿ycie wieczne wszystkim ludziom (por. J 17, 3).

PrzyjdŸ, Duchu Œwiêty,
nape³nij serca Twoich wiernych
i rozpal w nich ogieñ Twojej mi³oœci.
Niech Wam towarzyszy w tych pracach i zawsze moje papieskie

B³ogos³awieñstwo.
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STANIS£AW SZYMECKI
A R C Y B I S K U P

METROPOLITA BIA£OSTOCKI

 D E K R E T

Zatwierdzenia i Og³oszenia Uchwa³ Synodalnych

Pierwszego Synodu Archidiecezji Bia³ostockiej

Na wiêksz¹ chwa³ê Pana Boga w Trójcy Œwiêtej Jedynego, dla
dobra duchowego wszystkich wiernych Koœcio³a bia³ostockiego –
kap³anów i œwieckich oraz instytutów ¿ycia konsekrowanego –
niniejszym dekretem zatwierdzam i og³aszam uchwa³y Pierwszego
Synodu Archidiecezji Bia³ostockiej.

Niech siê stan¹ Ÿród³em i natchnieniem ¿ycia chrzeœcijañskiego
wiernych i pracy duszpasterskiej kap³anów.

Niech tworz¹ jednoœæ Ludu Bo¿ego we wspólnej wierze i mi³oœci,
przez wiernoœæ przykazaniom Bo¿ym i Koœcielnym oraz czcigodnej
Tradycji, jak te¿ postanowieniom Soboru Watykañskiego II oraz
wskazaniom Urzêdu Nauczycielskiego Koœcio³a.

Promulgowane dziœ uchwa³y obowi¹zywaæ bêd¹ od 5 czerwca 2000
Roku Jubileuszowego, w którym to dniu obchodzimy dziewi¹t¹
rocznicê ustanowienia samodzielnej diecezji i rocznicê pobytu Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II na ziemi bia³ostockiej.

Niech Duch Œwiêty udziela wszystkim œwiat³a i mocy do podejmo-
wania ró¿norakich zadañ i uczestnictwa w ¿yciu Koœcio³a.
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Matce Mi³osierdzia oddajemy nasz Koœció³ w serdeczn¹ opiekê.
„Sub tuum praesidium...”

(+ Stanis³aw Szymecki)
Arcybiskup

Metropolita Bia³ostocki

(Ks. Adam Krasiñski)
Kanclerz Kurii

Dan w Bia³ymstoku 25 marca Roku Jubileuszowego 2000, w ósm¹
rocznicê og³oszenia Diecezji Bia³ostockiej Archidiecezj¹ i Metropo-
li¹, w Œwiêto Zwiastowania NMP.

Nr 410/2000
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STATUTY I SYNODU
ARCHIDIECEZJI
BIA£OSTOCKIEJ
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KSIÊGA I

ORGANIZACJA KOŒCIO£A
BIA£OSTOCKIEGO

1. Koœció³ jest Ludem Bo¿ym, zjednoczonym jednoœci¹ Ojca i Syna
i Ducha œwiêtego (œw. Cyprian; KK, 4), jest te¿ cia³em mistycznym
Chrystusa zjednoczonym z Nim i nawzajem ze sob¹ (KK, 7). Wspól-
nota ta jest zró¿nicowana wed³ug zwierzchnictwa (jurysdykcji),
œwiêceñ i charyzmatów. Wspólna jest jednak „godnoœæ cz³onków
Koœcio³a, wynikaj¹ca z ich odrodzenia w Chrystusie, wspólna ³aska
synów Bo¿ych, wspólne powo³anie do doskona³oœci, jedno zbawienie,
jedna nadzieja i mi³oœæ niepodzielna” (KK, 32).

2. Celem Koœcio³a jest zbawienie, tzn. uratowanie ludzi od œmierci
wiecznej i uczynienie ich dzieæmi Bo¿ymi. Osi¹gniêciu tego celu s³u¿¹
w Koœciele sakramenty œwiête, przykazania i  instytucje. S¹ one
œrodkami na drodze ziemskiego pielgrzymowania Koœcio³a. Sw¹
pe³niê Koœció³ osi¹gnie w chwale niebieskiej, „gdy nadejdzie czas
odnowienia wszystkiego i kiedy wraz z rodzajem ludzkim równie¿
œwiat ca³y g³êboko zwi¹zany z cz³owiekiem i przez niego zd¹¿aj¹cy do
swego celu, w sposób doskona³y odnowi siê w Chrystusie” (KK, 48).

3. Koœció³, jako pielgrzymuj¹cy Lud Bo¿y, do swego dzia³ania
w œwiecie potrzebuje instytucji, które s¹ jednoczeœnie wyrazem
jego hierarchicznego ustroju. Jedne z nich posiadaj¹ zasiêg uniwer-
salny, inne odnosz¹ siê do poszczególnych prowincji koœcielnych,
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jeszcze inne pozostaj¹ na szczeblu diecezjalnym lub tylko parafial-
nym. Synod niniejszy zajmuje siê instytucjami koœcielnymi znajdu-
j¹cymi siê w Archidiecezji Bia³ostockiej.

4. Chocia¿ instytucje w Koœciele s¹ tylko œrodkiem a nie celem, to
jednak odgrywaj¹ one du¿¹ rolê w Jego ¿yciu. Dziêki nim Koœció³ jest
widoczny w œwiecie jako prawnie zorganizowana wspólnota i mo¿e
wspó³dzia³aæ dla dobra ludzi ze spo³ecznoœciami œwieckimi. Nigdy
jednak instytucje te nie mog¹ zatraciæ swego koœcielnego charakte-
ru, skostnieæ lub zagubiæ ducha Bo¿ego. Ich dzia³aniu zawsze winien
przyœwiecaæ cel szerzenia Królestwa Bo¿ego na Ziemi.

Biskup Rzymski

5. Biskupowi Rzymu nale¿y siê szacunek i mi³oœæ oraz uznanie jego
autorytetu nauczycielskiego i jurysdykcyjnego. Jego imiê wymienia
siê w kanonie mszalnym. Archidiecezja Bia³ostocka zobowi¹zuje siê
modliæ w intencji Papie¿a, obchodziæ rocznicê jego wyboru i inaugu-
racji pontyfikatu, udzielaæ mu pomocy materialnej (œwiêtopietrze)
oraz broniæ go przed atakami wrogów Koœcio³a; pamiêtaæ te¿ bêdzie
o tym, ¿e Biskup Rzymu odwiedzi³ j¹ osobiœcie 5 VI 1991 r.

6. Portrety Papie¿a powinny znajdowaæ siê w zakrystiach, pleba-
niach i pomieszczeniach instytucji koœcielnych, a nawet w domach
prywatnych. Nie otacza siê ich jednak kultem.

I. WEWNÊTRZNA STRUKTURA KOŒCIO£A
BIA£OSTOCKIEGO

I. Biskup diecezjalny

7. Biskup diecezjalny jest cz³onkiem kolegium biskupiego i stoi na
czele diecezji, która stanowi czêœæ Ludu Bo¿ego (por. kan. 369 KPK).
Biskupowi diecezjalnemu w powierzonej mu diecezji przys³uguje
w³adza zwyczajna, w³asna i bezpoœrednia, jaka jest wymagana do
jego pasterskiego urzêdu (kan. 381 § 1 KPK). Spoczywa na nim
obowi¹zek nauczania, uœwiêcania i kierowania.

8. Biskup diecezjalny, jako nauczyciel, powinien sam posiadaæ
nieska¿on¹ wiarê i stale j¹ pog³êbiaæ przez modlitwê, medytacjê

KSIÊGA I
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i studium oraz troszczyæ siê o to, aby osobom doros³ym, m³odzie¿y
i dzieciom by³a g³oszona nauka Bo¿a, z uwzglêdnieniem potrzeb
chwili, zw³aszcza trudnoœci, które w danym czasie drêcz¹ i niepokoj¹
ludzkoœæ. Ma te¿ tej nauki strzec, przyuczaj¹c wiernych do jej obrony
i rozwoju (DB, 13).

9. Biskup diecezjalny, jako szafarz œrodków uœwiêcenia, powinien
byæ przede wszystkim sam œwiadkiem wiary i widzialnym znakiem
œwiêtoœci i czyniæ wszystko, aby wierni (duchowni, osoby zakonne
i wierni œwieccy) w jego diecezji mogli stawaæ siê œwiêtymi. Jego
obowi¹zkiem jest troska o powo³ania do stanu duchownego, rozpo-
znawanie charyzmatów, czuwanie nad godnym sprawowaniem Eu-
charystii i innych sakramentów oraz krzewienie wzajemnej mi³oœci.

10. Biskup, jako ojciec i pasterz diecezji, powinien mieæ stale
przed oczyma przyk³ad Chrystusa Dobrego Pasterza, który nie
przyszed³, aby mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ oraz szukaæ i zbawiaæ to,
co zginê³o. Poniewa¿ od jego decyzji zale¿y w du¿ym stopniu ¿ycie
diecezji, powinien podejmowaæ je rozwa¿nie, po uprzedniej modli-
twie i konsultacji, kieruj¹c siê we wszystkim dobrem powierzonej
mu wspólnoty ludu Bo¿ego.

11. Do obowi¹zków biskupa diecezjalnego nale¿y wizytowaæ
diecezjê ka¿dego roku, albo w ca³oœci, albo czêœciowo, tak jednak, by
przynajmniej raz na piêæ lat zwizytowa³ ca³¹ diecezjê (por. kan. 396
§1 KPK). Obowi¹zek ten mo¿e wype³niaæ osobiœcie lub w uzasadnio-
nych wypadkach przez swego delegata. Wizytacja odbywa siê we-
d³ug ustalonego porz¹dku, zgodnie z normami prawa powszechnego
i wskazaniami samego biskupa.

12. Biskupowi diecezjalnemu, jako nastêpcy aposto³ów, nale¿y
siê ze strony kap³anów, osób zakonnych i wiernych œwieckich
szacunek, uleg³oœæ w sprawach duszpasterskich i wspieranie w tym,
co dotyczy kierowania diecezj¹. Rocznicê konsekracji oraz dzieñ
Patrona biskupa diecezjalnego Koœció³ lokalny bia³ostocki czci zwy-
czajowo uroczyst¹ Msz¹ œw. w katedrze i specjalnymi modlitwami.

II. Biskup pomocniczy

13. Biskup diecezjalny i biskup pomocniczy powinni tworzyæ
harmonijn¹ wspólnotê mi³oœci i wspieraæ siê wzajemnie w pe³nieniu

ORGANIZACJA KOŒCIO£A BIA£OSTOCKIEGO
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pasterskich obowi¹zków. Biskup diecezjalny ma zapewniæ biskupo-
wi pomocniczemu godziwe utrzymanie.

III. Kuria Metropolitalna

14. Kuria Metropolitalna Bia³ostocka jest instytucj¹ s³u¿¹c¹
biskupowi diecezjalnemu w kierowaniu archidiecezj¹, a tak¿e w
komunikowaniu siê z innymi koœcielnymi osobami prawnymi i fi-
zycznymi oraz ze spo³ecznoœci¹ œwieck¹. Rz¹dzi siê ona przepisami
Kodeksu Prawa Kanonicznego i rozporz¹dzeniami biskupa, który
jest nieskrêpowany w obsadzaniu jej urzêdów, wydzia³ów i refera-
tów.

15. Kuria Metropolitalna Bia³ostocka sk³ada siê z urzêdów:
wikariusza generalnego, wikariusza s¹dowego, kanclerza, wice-
kanclerza i  notariusza; z wydzia³ów: administracyjnego, duszpa-
sterstwa ogólnego i katechetycznego; oraz z odpowiednich refera-
tów. Biskup diecezjalny mo¿e nadto – jeœli zachodzi potrzeba –
mianowaæ wikariusza biskupiego i moderatora Kurii, zwiêkszaæ lub
zmniejszaæ liczbê notariuszy, wydzia³ów i referatów.

16. Koordynacja dzia³añ pracowników Kurii nale¿y do biskupa
diecezjalnego. On te¿ troszczy siê o to, aby by³y nimi osoby godne
i kompetentne oraz by sumiennie wykonywa³y swoje obowi¹zki.

17. Obowi¹zki i prawa wikariusza generalnego i wikariusza
biskupiego reguluj¹ normy prawa powszechnego (kan. 475-481
KPK) oraz ustala je sam biskup diecezjalny. Biskup diecezjalny
powinien okreœliæ kompetencje wikariusza generalnego i biskupie-
go, tak, ¿eby miêdzy nimi nie by³o kolizji.

18. Kuria posiada Archiwum diecezjalne, zawieraj¹ce dokumen-
ty i pisma dotycz¹ce spraw diecezjalnych oraz Archiwum tajne. S¹
one zamkniête na klucz, a korzystanie z nich mo¿liwe jest tylko za
zgod¹ biskupa diecezjalnego. Kieruje siê on w tym przepisami
Kodeksu Prawa Kanonicznego.

19. Kuria posiada tak¿e Archidiecezjalne Archiwum Historycz-
ne, które s³u¿y gromadzeniu, przechowywaniu i udostêpnianiu
u¿ytkownikom dokumentów i akt Archidiecezji (dawne akta para-
fialne oraz inne archiwalia z terenu Archidiecezji). Archiwum Archi-
diecezjalne jest instytucj¹ naukow¹ i winno spe³niaæ wymogi prawa
pañstwowego, stawiane tego rodzaju placówkom. Obok Archiwum
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Historycznego istnieje Muzeum Archidiecezjalne, które gromadzi,
przechowuje, opracowuje naukowo i udostêpnia zwiedzaj¹cym za-
bytki sztuki koœcielnej. Jego dzia³anie okreœla Statut.

20. Archidiecezjalna Rada do spraw ekonomicznych jest zespo-
³em ludzi powo³anych przez biskupa diecezjalnego celem s³u¿enia
mu pomoc¹ w administrowaniu dobrami diecezji. Jej kompetencje
i sposób dzia³ania okreœla Statut.

21. Po zasiêgniêciu opinii Kolegium Konsultorów i Rady do spraw
ekonomicznych, Biskup diecezjalny powinien mianowaæ ekonoma
diecezjalnego, który na wzór dobrego zarz¹dcy ewangelicznego ma
troszczyæ siê o dobra doczesne diecezji i jest za nie odpowiedzialny
przed Biskupem. Kadencja urzêdowania ekonoma wynosi 5 lat, po
up³ywie których ta sama osoba mo¿e byæ ponownie mianowana na
nastêpne piêciolecia. Ekonomem diecezjalnym mo¿e byæ kap³an lub
osoba œwiecka, odznaczaj¹ca siê znajomoœci¹ spraw gospodarczych,
roztropnoœci¹ i sumiennoœci¹. Zakres kompetencji i odpowiedzialno-
œci ekonoma okreœlaj¹ kanony KPK oraz dekret nominacyjny. Po
zakoñczeniu roku kalendarzowego, do koñca stycznia roku nastêp-
nego, ekonom ma obowi¹zek przedstawienia sprawozdania na pi-
œmie ze swej dzia³alnoœci Radzie do spraw ekonomicznych.

22. Archidiecezja Bia³ostocka posiada w³asny trybuna³ s¹dowy.
S¹d Metropolitalny Bia³ostocki jest trybuna³em pierwszej i drugiej
instancji, który w imieniu biskupa diecezjalnego, zgodnie z przepi-
sami Kodeksu Prawa Kanonicznego i innymi normami Stolicy
Apostolskiej, rozpatruje sprawy niewa¿noœci i niedope³nienia ma³-
¿eñstwa, separacji ma³¿onków oraz sprawy sporne i karne i inne
zlecone przez Ordynariusza. S¹d Metropolitalny Bia³ostocki jest
Trybuna³em drugiej instancji dla S¹du Biskupiego w £om¿y i S¹du
Biskupiego w Drohiczynie. Drug¹ instancj¹ dla S¹du Metropolital-
nego Bia³ostockiego jest S¹d Biskupi w £om¿y. S¹dem kieruje
wikariusz s¹dowy (oficja³), któremu pomagaj¹ pomocniczy wikariu-
sze s¹dowi (wiceoficja³owie), rzecznik sprawiedliwoœci, obroñcy wê-
z³a ma³¿eñskiego, sêdziowie i notariusze. Wszystkich pracowników
S¹du mianuje biskup diecezjalny na okres 5 lat (kan. 1422 KPK)
z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia na kolejne piêciolecia. Pewne funkcje
s¹dowe, zgodnie z przepisami prawa koœcielnego, biskup mo¿e
powierzyæ osobom œwieckim. On te¿ zatwierdza adwokatów, których
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zadaniem jest udzielanie pomocy stronom w ustaleniu przedmiotu
sporu, sporz¹dzeniu skargi powodowej i w prowadzeniu procesu
(kan. 1483 KPK). Pracownicy S¹du winni sumiennie wype³niaæ
swoje obowi¹zki i powierzone im zadanie traktowaæ jako pos³ugê
duszpastersk¹ o szczególnym znaczeniu w dobie wspó³czesnego
kryzysu instytucji ma³¿eñstwa i rodziny. Z tych samych wzglêdów
proboszczowie i ich wspó³pracownicy maj¹ obowi¹zek s³u¿enia S¹do-
wi pomoc¹ oraz wykonywaæ rzetelnie i w terminie jego polecenia.

IV. Rada Kap³añska

23. Archidiecezjalna Rada Kap³añska dzia³a zgodnie z wytyczny-
mi Soboru Watykañskiego II (DB, nr 27; DK, nr 7) i KPK (kan. 495-
501). Cele, zadania i sposób dzia³ania Rady okreœla jej Statut.

24. Dobro Archidiecezji wymaga, aby cz³onkami Rady byli kap³a-
ni odpowiedzialni i ciesz¹cy siê dobr¹ opini¹ wœród duchowieñstwa.

25. Przewodnicz¹cym Rady Kap³añskiej jest biskup diecezjalny.
On te¿ j¹ zwo³uje, ustala program posiedzeñ oraz przewodniczy
obradom. Zwyczajne posiedzenia Rady odbywaj¹ siê dwa razy w ro-
ku, nadzwyczajne zaœ – ilekroæ biskup diecezjalny lub wiêkszoœæ
cz³onków rady uzna to za konieczne.

26. Protoko³y z posiedzeñ Rady sporz¹dza sekretarz Rady (wy-
brany na jej pierwszym posiedzeniu), który te¿ dostarcza biskupowi
diecezjalnemu komunikaty z ustaleñ Rady. S¹ one nastêpnie, po ich
zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego, przekazywane cz³on-
kom Rady oraz dziekanom.

27. Propozycje i wnioski Rady zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹
g³osów. G³osowanie jest z zasady jawne, chyba ¿e zarz¹dzi inaczej.
Decyzje Rady maj¹ charakter doradczy. Cz³onków Rady obowi¹zuje
tajemnica, zw³aszcza w sprawach personalnych.

28. Je¿eli wymaga tego koniecznoœæ, w obradach Rady mo¿e
uczestniczyæ bieg³y spoza cz³onków Rady. Nie bierze on jednak
udzia³u w g³osowaniu.

V. Kolegium Konsultorów

29. Kolegium Konsultorów powo³uje biskup diecezjalny spoœród
cz³onków Rady Kap³añskiej. Rz¹dzi siê ono kanonami Kodeksu
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Prawa Kanonicznego. W Archidiecezji Bia³ostockiej Kolegium Kon-
sultorów liczy 8 cz³onków. Ich kadencja trwa 5 lat. Po up³ywie tego
czasu, biskup diecezjalny mo¿e powo³aæ nowy sk³ad Kolegium lub
przed³u¿yæ kadencjê dotychczasowym cz³onkom.

30. Obradom Kolegium przewodniczy biskup diecezjalny. W wy-
padku wakansu stolicy biskupiej obradom Kolegium przewodniczy
ten, kto go tymczasowo zastêpuje, zaœ przed jego ustanowieniem
kap³an najstarszy œwiêceniami w Kolegium (kan. 502 § 2 KPK).

31. Cz³onkami Kolegium Konsultorów winni byæ kap³ani o niepo-
szlakowanej opinii, kompetentni i zatroskani o dobro Archidiecezji.

VI. Bia³ostocka Kapitu³a Metropolitalna

32. Bia³ostocka Kapitu³a Metropolitalna nawi¹zuje do tradycji
Kapitu³y Bazyliki Metropolitalnej Wileñskiej, erygowanej przez
papie¿a Urbana VI bull¹ Romanus Pontifex z 12 V 1388 roku.

33. Sk³ada siê ona z 6 pra³atów i 6 kanoników gremialnych,
6 kanoników honorowych de numero i dowolnej liczby kanoników
honorowych extra numerum, mianowanych przez biskupa diecezjal-
nego spoœród kap³anów odznaczaj¹cych siê nieposzlakowan¹ opini¹,
zdrow¹ pobo¿noœci¹ i chêtnie uczestnicz¹cych w uroczystoœciach
koœcielnych. Piastowana godnoœæ zobowi¹zuje cz³onków Kapitu³y do
œwi¹tobliwego ¿ycia i kierowania siê we wszystkim sensus Ecclesiae.

34. Prepozyta, sekretarza i prokuratora Kapitu³a wybiera spo-
œród swoich cz³onków. Ich przywileje, prawa i obowi¹zki okreœla
Statut.

35. Pra³atom i kanonikom kapitulnym, ze wzglêdu na ich godnoœæ
i zas³ugi historyczne kapitu³ w Polsce, nale¿y siê szacunek ze strony
duchowieñstwa i wiernych œwieckich Archidiecezji.

VII. Kolegiacka Kapitu³a Krypniañska

36. Kolegiacka Kapitu³a Krypniañska zosta³a ustanowiona De-
kretem Metropolity Bia³ostockiego Arcybiskupa Stanis³awa Szy-
meckiego w dniu 8 V 1997 r. W swojej dzia³alnoœci Kapitu³a kieruje
siê Statutami.

37. Do g³ównych celów Kolegiackiej Kapitu³y Krypniañskiej
nale¿y szerzenie i pog³êbianie kultu Matki Bo¿ej Krypniañskiej,
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otaczanie opiek¹ chrzeœcijañskich, opartych na rodzinie, tradycji
ziemi bia³ostockiej oraz troska o ¿ycie kulturalne regionu.

38. Kolegiacka Kapitu³a Krypniañska sk³ada siê z 10 kanoników
gremialnych, zwanych te¿ rzeczywistymi oraz kanoników honoro-
wych. Mianuje ich biskup diecezjalny, po wys³uchania zdania Kapi-
tu³y, spoœród kap³anów odznaczaj¹cych siê nauk¹, prawoœci¹ ¿ycia
oraz tych, którzy chwalebnie wype³niaj¹ pos³ugê kap³añsk¹ w Ko-
œciele bia³ostockim. Kanonicy, pe³ni¹cy urzêdy kapitulne s¹ wybie-
rani przez Kapitu³ê z zachowaniem przepisów prawa powszechnego
i Statutów.

VIII. Rada Duszpasterska

39. Archidiecezjaln¹ Radê Duszpastersk¹ powo³uje biskup diece-
zjalny zgodnie ze Statutem, aby mieæ w niej pomoc w sprawach
duszpasterskich archidiecezji.

40. Cz³onkami Rady winni byæ wierni ciesz¹cy siê ogólnym
uznaniem, wierz¹cy i praktykuj¹cy, kompetentni w sprawach pu-
blicznych Koœcio³a. Kadencja cz³onków Rady trwa 5 lat.

41. Uprawnienia i sposób odbywania posiedzeñ Rady okreœlaj¹
przepisy prawa powszechnego oraz statuty Rady, zatwierdzone
przez biskupa diecezjalnego.

42. Jest wskazane, aby cz³onkowie Rady wykazywali aktywnoœæ
w posiedzeniach, a nie byli tylko biernymi s³uchaczami. Szczególna
rola przypada tu sekretarzowi Rady, który powinien nie tylko
spisywaæ protoko³y posiedzeñ, ale tak¿e przygotowywaæ materia³ do
dyskusji. Wszyscy winni posiadaæ umiejêtnoœæ szybkiego odczytywa-
nia znaków czasu.

IX. Arcybiskupia Rada Spo³eczna

43. Arcybiskupia Rada Spo³eczna sk³ada siê z katolików (du-
chownych i œwieckich), powo³anych przez biskupa diecezjalnego do
wyra¿ania opinii na temat aktualnych zagadnieñ ¿ycia publicznego.
Jej kompetencje i sposób dzia³ania okreœla Statut.
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X. Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni

A. Parafia

44. Parafia jest okreœlon¹ wspólnot¹ wiernych, utworzon¹ na
sposób sta³y w Koœciele partykularnym, nad któr¹ pastersk¹ pieczê,
pod w³adz¹ biskupa diecezjalnego, sprawuje proboszcz, jako jej
w³asny pasterz (kan. 515 § 1 KPK). Erygowanie, zniesienie lub
dokonywanie w niej zmian reguluj¹ przepisy prawa powszechnego
(kan. 515 KPK).

45. W Archidiecezji Bia³ostockiej istnieje zwyczaj wspomagania
parafii biednych przez parafie bogatsze. Synod uznaje za wskazane
utworzenie specjalnego funduszu diecezjalnego w celu finansowania
akcji miêdzyparafialnych lub parafialnych o znaczeniu uniwersal-
nym. Biskup diecezjalny, w razie potrzeby, przychodzi z pomoc¹
materialn¹ parafiom, które same nie mog¹ siê utrzymaæ.

46. W ka¿dej parafii powinna byæ Rada do spraw ekonomicznych,
sk³adaj¹ca siê z doœwiadczonych ludzi œwieckich, pochodz¹cych
z danej wspólnoty parafialnej (por. kan. 537 KPK). Rada dzia³a
zgodnie ze Statutem. Ze wzglêdu na to, ¿e sprawy finansowe s¹
jednym z najbardziej dra¿liwych punktów wœród ludzi, nale¿y
zabiegaæ o to, aby w Radzie panowa³ duch szczeroœci, dyskrecji
i troski o dobro Koœcio³a.

47. Parafie powinny posiadaæ parafialn¹ Radê duszpastersk¹
(por. kan. 536 § 1 KPK). Sposób i formy dzia³ania Rady okreœlaj¹ jej
Statuty.

B. Proboszczowie

48. Proboszczem jest kap³an, któremu biskup diecezjalny powie-
rzy³ pieczê duszpastersk¹ w okreœlonej parafii pod w³asnym zwierzch-
nictwem (DB, 30). Obowi¹zki swoje wykonuje w œcis³ej zale¿noœci od
biskupa diecezjalnego, którego powinien s³uchaæ, szanowaæ i wspie-
raæ rad¹ oraz modlitw¹. Przez wspólnotê z w³asnym biskupem
pozostaje on we wspólnocie zwierzchnictwa Koœcio³a powszechnego.

49. Proboszcz, który jest w³asnym pasterzem zleconej sobie
parafii (kan. 519 KPK; por. kan. 515 § 1 KPK), powinien odznaczaæ
siê prawoœci¹ charakteru, zdrow¹ nauk¹ wiary i dobrymi obyczaja-
mi, gorliwoœci¹ pastersk¹ i umiejêtnoœci¹ kierowania parafi¹. Wy-
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magane jest tak¿e zdanie egzaminu proboszczowskiego (kan. 519,
521 § 2 KPK).

50. Wejœcie w urz¹d proboszcza nastêpuje po otrzymaniu nomi-
nacji od biskupa diecezjalnego i kanonicznym wprowadzeniu do
koœcio³a parafialnego, którego dokonuje biskup diecezjalny miejsca
lub jego delegat. Przedtem winien byæ sporz¹dzony i podpisany
w obecnoœci dziekana protokó³ zdawczo-odbiorczy z danej parafii.

51. Proboszcz zobowi¹zany jest do rezydencji. Nieobecnoœæ w pa-
rafii d³u¿sz¹ ni¿ tydzieñ nale¿y uzgodniæ z biskupem diecezjalnym.
Proboszczowi przys³uguje prawo do miesiêcznego urlopu w ci¹gu
roku. Przed wyjazdem ma obowi¹zek wyznaczyæ swego zastêpcê.

52. Z racji swego urzêdu, proboszcz (tak¿e zakonny) ma wobec
archidiecezji zobowi¹zania, do których zw³aszcza nale¿¹:

a) wykonywanie rozporz¹dzeñ Kurii;
b) uczestniczenie w konferencjach dekanalnych;
c) uczestniczenie w dorocznych zjazdach pastoralno-katechetycz-

nych i rekolekcjach, organizowanych przez ordynariusza;
d) udzia³ w ogólnodiecezjalnych akcjach duszpasterskich;
e) uiszczanie op³at na fundusz Kurii Metropolitalnej, Archidiece-

zjalne Wy¿sze Seminarium Duchowne oraz inne fundusze
przewidziane przez prawo koœcielne.

53. Praca proboszcza bêdzie tym skuteczniejsza, im bardziej
bêdzie wspólnotow¹. Dlatego powinien zatroszczyæ siê o to, aby
w jego parafii zosta³a ustanowiona rada duszpasterska i parafialna
rada do spraw ekonomicznych, rozwijaæ kó³ka ró¿añcowe, tercjar-
stwo i bractwa, patronowaæ ruchom koœcielnym i tzw. ma³ym gru-
pom nieformalnym wœród wiernych, zak³adaæ uznane przez Koœció³
organizacje, tworzyæ grupy charytatywne, zespo³y s³u¿by liturgicz-
nej, chór, scholê itp. W parafiach, w których pracuje wiêcej ksiê¿y,
do proboszcza g³ównie nale¿y obowi¹zek tworzenia z nimi harmonij-
nie pracuj¹cej wspólnoty. Szczególn¹ trosk¹ pastersk¹ winien oto-
czyæ alumnów Seminarium Duchownego.

54. Dobro pracy parafialnej wymaga, aby proboszcz:
a) by³ ³atwo dostêpny dla swoich parafian w kancelarii, konfesjo-

nale, na ambonie, przy o³tarzu, w zakrystii i w ich domach przy
nawiedzaniu chorych, odbywaniu kolêdy i innych wizytach
duszpasterskich;
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b) prowadzi³ wspólny stó³ dla wikariuszy i odbywa³ z nimi
przynajmniej raz w miesi¹cu odprawy duszpasterskie;

c) spotyka³ siê z katechetami;
d) regularnie i sprawiedliwie uiszcza³ wynagrodzenia s³u¿bie

koœcielnej i rozlicza³ iura stolae;
e) s³ucha³ rady ludzi kompetentnych i wychodzi³ naprzeciw

potrzebom parafian;
f) z pracownikami œwieckimi i zakonnymi zatrudnionymi w pa-

rafii zawiera³ umowê na piœmie.
55. Troska o S³owo Bo¿e wymaga od proboszcza:
a) przede wszystkim dawania œwiadectwa wierze swoim osobi-

stym ¿yciem;
b) czuwania nad kazaniami i homiliami g³oszonymi w koœciele;
c) organizowania rokrocznie rekolekcji parafialnych, rekolekcji

wielkopostnych, adwentowych, tzw. nabo¿eñstw czterdziesto-
godzinnych i innych;

d) objêcia katechez¹ dzieci, m³odzie¿y szkolnej i pozaszkolnej,
studentów, a tak¿e ludzi doros³ych;

e) wizytowania katechetów nauczaj¹cych na terenie parafii;
f) prowadzenie katechez przedma³¿eñskich, a tak¿e przygotowa-

nia do przyjêcia innych sakramentów.
56. Pieczy proboszcza podlega ¿ycie liturgiczne parafii, dlatego

powinien on dbaæ o to, aby:
a) w koœciele parafialnym (tak¿e w kaplicach na terenie parafii),

Eucharystia by³a sprawowana pobo¿nie, uwa¿nie, bez poœpie-
chu, z zachowaniem przepisów liturgicznych;

b) szafowane by³y inne sakramenty;
c) obchodzone by³y œwiêta w roku liturgicznym, pielêgnowane

miejscowe zwyczaje koœcielne i zachowane tradycyjne nabo-
¿eñstwa (majowe, czerwcowe, paŸdziernikowe, œpiewanie Go-
dzinek i Nieszporów, w Wielkim Poœcie Drogi Krzy¿owej,
Gorzkich ¯alów);

d) dopuszczane by³y osoby œwieckie, w sposób zgodny z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami liturgicznymi, do udzia³u w liturgii s³owa;

e) w dniu uroczystoœci Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Pañskiej
proboszczowie parafii znajduj¹cych siê na terenie miasta Bia-
³egostoku wraz ze swymi wiernymi bior¹ udzia³ w procesji
centralnej prowadzonej przez Arcybiskupa Metropolitê.
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57. Proboszcz jako zarz¹dca dóbr parafialnych ma obowi¹zek:
a) troski o koœció³ parafialny, inne na terenie parafii, plebaniê

i budynki gospodarcze;
b) zabezpieczenia istniej¹cych archiwaliów, szat i naczyñ litur-

gicznych;
c) estetycznego urz¹dzenia kancelarii w miejscu ³atwo dostêp-

nym i zapewnienia w niej kulturalnej obs³ugi interesantów.
58. Proboszcz ma pamiêtaæ o ludziach biednych, chorych i umie-

raj¹cych na terenie swojej parafii. Wszystkim im powinien zapewniæ
odpowiedni¹ opiekê duszpastersk¹. Jeœli na terenie parafii znajduje
siê wiêzienie, dom poprawczy, sierociniec, dom starców, szpital lub
inny podobny zak³ad, tam równie¿ trzeba pójœæ z pos³ug¹ duszpa-
stersk¹. Zaleca siê prowadzenie tanich kuchni dla biednych i prak-
tykowanie innych form pomocy charytatywnej osobiœcie lub przez
wyznaczon¹ do tego osobê.

59. Proboszcz ma obowi¹zek odprawiaæ za swoich parafian
Mszê œw. w nastêpuj¹ce dni: wszystkie niedziele roku, w uroczy-
stoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki, Objawienia Pañskiego, Wniebowst¹-
pienia, Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Pañskiej, Œw. Piotra i Paw³a,
Wniebowziêcia NMP, Niepokalanego Poczêcia NMP, Wszystkich
Œwiêtych i Narodzenia Pañskiego.

60. Proboszcz, jak ka¿dy w ogóle kap³an, powinien mieæ sporz¹-
dzony testament i jego egzemplarz z³o¿yæ w Kurii Metropolitalnej.
Po osi¹gniêciu 75 lat ¿ycia proboszcz sk³ada na rêce biskupa diece-
zjalnego rezygnacjê z urzêdu, wdziêczny Bogu za ³askê kap³añstwa.

61. Gdy parafia zawakuje, albo proboszcz z powodu choroby,
uwiêzienia lub innej wa¿nej przyczyny nie mo¿e wype³niaæ duszpa-
sterskiej pos³ugi w parafii, biskup diecezjalny powinien jak najszyb-
ciej wyznaczyæ administratora parafii, a mianowicie kap³ana, który
zastêpowa³by proboszcza i zatroszczy³by siê o jego utrzymanie (kan.
539 KPK). Administrator parafii ma te same prawa i obowi¹zki co
proboszcz, chyba ¿e biskup diecezjalny postanowi inaczej.

62. Administratorowi parafii nie wolno uczyniæ niczego, co mog³o-
by przynieœæ uszczerbek uprawnieniom proboszcza lub dobru para-
fii. Po wype³nieniu swego obowi¹zku administrator winien z³o¿yæ
sprawozdanie proboszczowi, który obejmuje tê parafiê.

KSIÊGA I



31

C. Wikariusze parafialni

63. Wikariuszem parafialnym jest duchowny posiadaj¹cy œwiêce-
nia prezbiteratu, którego biskup diecezjalny skierowa³ do parafii do
wspó³pracy z proboszczem w pos³udze duszpasterskiej (por. kan. 545
– 547 KPK).

64. Wikariusz ma prawo:
a) do traktowania go przez proboszcza z szacunkiem i godnoœci¹,

jak przysta³o na wspó³brata w kap³añstwie i wspó³duszpaste-
rza w parafii;

b) do przydzielania mu okreœlonych zajêæ duszpasterskich i wpro-
wadzania go we wszystkie dziedziny ¿ycia parafialnego, zw³asz-
cza prowadzenie kancelarii;

c) do mieszkania i wy¿ywienia na plebanii; wikariusz parafialny
uczestniczy w kosztach wy¿ywienia, tylko za pisemn¹ zgod¹
biskupa diecezjalnego mo¿e zamieszkaæ lub sto³owaæ siê poza
plebani¹;

d) do udzia³u w dochodach parafialnych zgodnie z nastêpuj¹cymi
zasadami (patrz rozdz. IX):
– stypendia mszalne do równego podzia³u (po ich zsumowa-

niu) na wszystkich ksiê¿y odprawiaj¹cych Msze œw.;
– iura stolae, po odliczeniu kosztów wy¿ywienia i pensji

gospodyni, maj¹ byæ dzielone na liczbê ksiê¿y pracuj¹cych
w parafii plus 1 (2 czêœci otrzymuje proboszcz);

– kolêda i wypominki; ofiary maj¹ byæ dzielone równo na
wszystkich ksiê¿y pracuj¹cych w parafii (nawet w czasie
choroby kap³ana), 1/10 czêœæ tych dochodów nale¿y przeka-
zaæ do dyspozycji ordynariusza;

e) do opieki duchowej i lekarskiej oraz do mieszkania i wy¿ywie-
nia na plebanii w wypadku niezdolnoœci do pracy duszpaster-
skiej (ex iustitia, a nie tylko ex caritate) – sprawê stypendiów
mszalnych reguluj¹ w takiej sytuacji przepisy Wzajemnej
Pomocy Kap³añskiej;

f) do miesiêcznego urlopu w ci¹gu roku, którego termin powinien
zostaæ ustalony z proboszczem;

g) do urlopu (w razie przeniesienia) uzgodnionego z proboszczem
parafii przeznaczenia i do pokrycia kosztów przeprowadzki po
po³owie przez obie parafie (a quo i ad quem).
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65. Wikariusz ma obowi¹zek:
a) wspomagaæ proboszcza w duszpasterskiej pos³udze, a tak¿e

zastêpowaæ go, jeœli wymagaj¹ tego okolicznoœci, z wyj¹tkiem
odprawiania Mszy œw. za lud;

b) byæ wiarygodnym œwiadkiem i aposto³em Chrystusa, jego
obecnoœæ wœród ludzi winna byæ buduj¹ca, mieæ charakter
duszpasterski, s³u¿yæ poznaniu œrodowiska i problemów ludz-
kich, ma go cechowaæ wysoka kultura w zachowaniu i odnosze-
niu siê do wiernych (kultura jêzyka, stroju, zachowania siê
przy stole, korespondencji, punktualnoœæ);

c) przejawiaæ ¿yw¹ inicjatywê w programowaniu pracy duszpa-
sterskiej i apostolskiej, rzetelnie i na czas wykonywaæ powie-
rzone sobie zadania, uzgodnione uprzednio z proboszczem;

d) uznawaæ w osobie proboszcza wspó³brata w kap³añstwie,
duchowego opiekuna, a tak¿e prze³o¿onego, informowaæ go
o przewidywanych akcjach duszpasterskich, dzieliæ siê z nim
osi¹gniêciami i trudnoœciami;

e) nosiæ strój duchowny przy sprawowaniu czynnoœci duszpaster-
skich, jak i poza nimi; w przypadku obrzêdów liturgicznych
u¿ywaæ stroju okreœlonego przepisami liturgicznymi (por. Przy-
pomnienie Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski z 15
VI1967 r.);

f) byæ gotowym do ka¿dej pos³ugi duszpasterskiej i sprawowaæ j¹
z wiar¹ i pobo¿noœci¹, nie kazaæ czekaæ na siebie przy sakra-
mentach pojednania i namaszczenia chorych; w oznaczonym
czasie przebywaæ w konfesjonale w pe³nym wymiarze godzin;

g) rezydowaæ w parafii, a ka¿d¹ nieobecnoœæ uzgadniaæ z probosz-
czem; ie zak³ócaæ porz¹dku dnia przyjêtego na plebanii (nie
przeci¹gaæ wizyt goœci do póŸnej pory, a ewentualny ich nocleg
uzgodniæ z proboszczem);

h) czytaæ Pismo œw., prowadziæ rozmyœlanie i ¿ycie sakramental-
ne;

i) posiadaæ podrêczn¹ biblioteczkê i sukcesywnie j¹ uzupe³niaæ,
permanentnie siê dokszta³caæ, zw³aszcza przez udzia³ w zjaz-
dach, konferencjach dekanalnych, przez pierwsze 5 lat w za-
jêciach Instytutu Teologiczno-Pastoralnego.
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XI. Dziekani

66. Dziekan jest kap³anem, któremu powierzono troskê paster-
sk¹ o dekanat. Mianuje go biskup diecezjalny na okres 5 lat
z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia kadencji na nastêpne piêciolecia. W wy-
padku wakansu stolicy biskupiej, pe³ni on nadal swoj¹ funkcjê,
zanim nowy biskup diecezjalny nie zdecyduje inaczej w tym wzglê-
dzie.

67. Dziekan powinien byæ proboszczem jednej z parafii dekanatu
oraz cieszyæ siê uznaniem duchowieñstwa i wiernych œwieckich.

68. Objêcie urzêdu dziekañskiego, z³o¿enie wymaganej przysiêgi
i przejêcie kancelarii (pieczêæ i archiwum), ma siê odbyæ w obecnoœci
delegata Kurii.

69. Do obowi¹zków dziekana nale¿y:
a) koordynowaæ pracê duszpastersk¹ w dekanacie oraz reprezen-

towaæ biskupa diecezjalnego wobec ksiê¿y i wiernych œwiec-
kich;

b) towarzyszyæ osobiœcie lub przez wicedziekana biskupowi lub
jego delegatowi, odbywaj¹cemu wizytacjê kanoniczn¹ w deka-
nacie;

c) wizytowaæ przynajmniej co dwa lata parafie swego dekanatu,
celem sprawdzenia ksi¹g kancelaryjnych, sposobu za³atwiania
spraw duszpasterskich, przestrzegania przepisów liturgicz-
nych, stanu pomieszczeñ sakralnych oraz maj¹tku parafialne-
go, a po zakoñczeniu ka¿dej wizytacji sporz¹dzaæ protokó³
i dostarczaæ go do Kurii;

d) powiadamiaæ ksiê¿y dekanatu o terminie i miejscu konferencji
dekanalnej oraz przewodniczyæ jej obradom;

e) czuwaæ nad w³aœciwym ¿yciem duchowym i materialnym
kap³anów dekanatu;

f) zabezpieczyæ opiekê duchow¹ i materialn¹ ksiê¿om ob³o¿nie
chorym (pomoc medyczna, lekarstwa, pomoc domowa); zabez-
pieczyæ, w wypadku œmierci kap³ana dekanatu, jego mieszka-
nie, mienie i czuwaæ nad pogrzebem oraz nad spe³nieniem woli
zmar³ego; przy czym, w tym ostatnim wypadku, g³ówny nadzór
sprawuje wykonawca testamentu, dziekan zaœ mo¿e mu tylko
pomagaæ;
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g) zapewniæ parafiom dekanatu, chwilowo pozbawionym sta³ego
duszpasterza, kap³ana spe³niaj¹cego zastêpczo opiekê paster-
sk¹;

h) sprawowaæ dyskretny nadzór nad prawid³owoœci¹ ¿ycia i wza-
jemnych stosunków na plebaniach dekanatu; w razie powsta-
³ych konfliktów, dziekan jest pierwsz¹ instancj¹ w ich polu-
bownym rozwi¹zywaniu;

i) powiadamiaæ biskupa diecezjalnego o wypadkach wymagaj¹-
cych jego bezpoœredniej interwencji;

j) czuwaæ nad przebiegiem katechizacji w dekanacie, przy œcis³ej
wspó³pracy z dekanalnym wizytatorem nauki religii;

k) kontrolowaæ w³aœciwe prowadzenie kancelarii parafialnej we
wszystkich parafiach dekanatu;

l) dopilnowaæ terminowego i poprawnego sporz¹dzania odpisów
metryk parafialnych oraz dostarczania ich do Kurii;

m) sprawdzaæ, czy ksiê¿a dekanatu posiadaj¹ sporz¹dzone testa-
menty;

n) powiadamiaæ ka¿dorazowo ksiê¿y dekanatu o œmierci i pogrze-
bie kap³ana diecezji oraz o pogrzebie rodziców kap³anów.

70. W realizacji swych obowi¹zków dziekan ma siê kierowaæ
¿yczliwoœci¹, taktem i szacunkiem, co nie mo¿e jednak oznaczaæ
pob³a¿ania ra¿¹cym zaniedbaniom.

71. Dziekanowi, w wype³nianiu jego obowi¹zków, pomaga wice-
dziekan, którym jest kap³an wybrany w tajnym g³osowaniu podczas
konferencji dekanalnej i potwierdzony przez biskupa diecezjalnego.
Wicedziekan przejmuje w ca³oœci obowi¹zki dziekana w razie jego
œmierci lub sta³ej niedyspozycji.

72. Kadencja wicedziekana trwa 5 lat. Wybór mo¿e byæ ponawia-
ny wielokrotnie. Zasadniczo wicedziekanem powinien byæ proboszcz
jednej z parafii dekanatu.

XII. Rektorzy koœcio³ów

73. Rektorem jest kap³an, któremu powierzono troskê o  koœció³
(kaplicê), który nie jest parafialny ani kapitulny, ani zwi¹zany z
domem zakonnym (kan. 556 KPK). Rektora mianuje biskup diece-
zjalny (por. kan. 557 § 1– 2 KPK).
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74. Rektor w powierzonym sobie koœciele (kaplicy) nie mo¿e bez
zgody, a w razie potrzeby delegacji miejscowego proboszcza, udzielaæ
chrztu, asystowaæ przy zawieraniu ma³¿eñstw, odprawiaæ pogrze-
bów, œwiêciæ Ÿród³a chrzcielnego w okresie wielkanocnym, prowadziæ
procesji oraz dokonywaæ uroczystych poœwiêceñ poza obrêbem ko-
œcio³a lub kaplicy (por. kan. 558 KPK).

75. Rektor mo¿e odprawiaæ w powierzonym sobie koœciele (kapli-
cy) uroczyste nabo¿eñstwa, o ile wed³ug os¹du biskupa diecezjalnego
nie bêdzie to szkodzi³o pos³udze parafialnej. Biskup mo¿e tak¿e
zleciæ rektorowi wykonywanie w koœciele (kaplicy) okreœlonych
pos³ug i obrzêdów liturgicznych.

76. Rektor winien troszczyæ siê o utrzymanie w dobrym stanie
koœcio³a (kaplicy) i budynków koœcielnych, a tak¿e o zgodne z prze-
pisami liturgicznymi sprawowanie Eucharystii, sakramentów i in-
nych obrzêdów religijnych.

XIII. Kapelani

77. Kapelanem jest kap³an, któremu powierza siê przynajmniej
czêœciowo sta³¹ troskê pastersk¹ o jak¹œ wspólnotê lub specjalny
zespó³ wiernych (w szpitalu, wiêzieniu, zgromadzeniu zakonnym,
w  domu starców, w jednostce wojskowej itp.).

78. Kapelan w spe³nianiu zleconych mu zadañ duszpasterskich
ma utrzymywaæ nale¿ny kontakt z proboszczem parafii, na terenie
której dzia³a. Posiada w³adzê spowiadania powierzonych jego pieczy
wiernych, g³oszenia im S³owa Bo¿ego, udzielania Wiatyku i sakra-
mentu namaszczenia chorych oraz sakramentu bierzmowania tym,
którzy znajduj¹ siê w niebezpieczeñstwie œmierci (kan. 566 § 2 KPK).

79. Kapelanów, za wyj¹tkiem duszpasterstwa wojskowego, które
rz¹dzi siê w³asnymi przepisami, mianuje biskup diecezjalny. W przy-
padku zgromadzeñ zakonnych wskazana jest uprzednia konsultacja
z prze³o¿onym danego domu zakonnego. Kandydatów na kapelanów
szpitali i domów starców przedstawia proboszcz parafii.

80. W miarê zaistnia³ej potrzeby nale¿y mianowaæ kapelanów dla
tych wiernych, którzy ze wzglêdu na specyficzn¹ sytuacjê, w jakiej
siê znaleŸli, nie mog¹ korzystaæ ze zwyczajnej pos³ugi proboszczów:
emigrantów, uchodŸców czy robotników sezonowych (kan. 568 KPK).
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81. W zwi¹zku ze spe³nianiem pos³ugi duszpasterskiej, kapelani
powinni szanowaæ przepisy wewnêtrzne instytucji na terenie któ-
rych pe³ni¹ swoje obowi¹zki.

82. Jeœli z siedzib¹ danej instytucji wymagaj¹cej kapelana jest
z³¹czony koœció³, kapelanem powinien byæ jego rektor, chyba ¿e
troska o koœció³ wymaga innych rozwi¹zañ.

XIV. Emeryci, renciœci i rezydenci

83. Kap³an, który ukoñczy³ 75 lat, zrzeka siê na rêce biskupa
diecezjalnego powierzonego mu urzêdu i po przyjêciu rezygnacji
staje siê ksiêdzem emerytem. Jest to stan zas³uguj¹cy na szacunek
ze strony biskupa, kap³anów i wiernych œwieckich.

84. Po przejœciu na emeryturê kap³an mo¿e pozostaæ w swym
dotychczasowym mieszkaniu, przenieœæ siê – jeœli posiada – do
w³asnego mieszkania lub do domu ksiê¿y emerytów. Ka¿d¹ ewentu-
alnoœæ powinien uzgodniæ z ordynariuszem. Je¿eli ksi¹dz emeryt
pozostaje na dotychczasowej plebanii, powinien do³o¿yæ starañ, aby
jego obecnoœæ umacnia³a i budowa³a wspólnotê parafialn¹ i plebanij-
n¹.

85. Koszty utrzymania kap³anów zamieszkuj¹cych w domu ksiê-
¿y emerytów ustala regulamin tego domu. Ksiê¿a emeryci pozosta-
j¹cy przy parafii s¹ na umownych rozliczeniach, natomiast mieszka-
j¹cy we w³asnym mieszkaniu, utrzymuj¹ siê sami. Utrzymanie
ksiê¿y emerytów pozostaj¹cych przy parafii i we w³asnych mieszka-
niach reguluj¹ specjalne przepisy wydane przez biskupa diecezjal-
nego.

86. Powy¿sze ustalenia odnosz¹ siê tak¿e do ksiê¿y rencistów
i tych ksiê¿y, którzy wprawdzie nie ukoñczyli 75-tego roku ¿ycia,
ale ze wzglêdu na stan zdrowia nie pe³ni¹ ¿adnych obowi¹zków
w diecezji.

87. Ksi¹dz, mieszkaj¹cy w parafii, a nie pe³ni¹cy w niej ¿adnego
urzêdu, jest rezydentem. O jego obecnoœci w parafii powinien
wiedzieæ ordynariusz miejsca. Rezydent ma siê stosowaæ do norm
prawa koœcielnego, do postanowieñ w³asnego ordynariusza oraz
ordynariusza miejsca. Wszelkie zwi¹zki z parafi¹ ustala z jej pro-
boszczem.
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XV. Diakoni

88. Diakonat jest pierwszym stopniem sakramentu œwiêceñ.
Przez ich przyjêcie diakon zostaje inkardynowany do diecezji.

89. W Archidiecezji Bia³ostockiej nie ma obecnie diakonatu
sta³ego. Œwiêcenia diakonatu otrzymuj¹ alumni po ukoñczeniu
pi¹tego roku studiów w Seminarium. Pe³ni¹ oni wtedy swoje funkcje
w Seminarium, a w czasie wakacji i ferii tak¿e w parafiach.

90. Je¿eli diakon sam nie przyjmie œwiêceñ kap³añskich lub nie
zostanie do nich chwilowo dopuszczony i jest poza Seminarium,
podlega jurysdykcji w³asnego ordynariusza, korzysta z przys³uguj¹-
cych mu praw, pe³ni na³o¿one nañ obowi¹zki, chyba ¿e ordynariusz
postanowi inaczej.

II. INSTYTUTY ZAKONNE I STOWARZYSZENIA
¯YCIA APOSTOLSKIEGO

91. ̄ ycie zakonne jest przede wszystkim dawaniem œwiadectwa
o Chrystusie, który dla nas sta³ siê ubogi, pos³uszny a¿ do œmierci
i ¿y³ w dziewiczej czystoœci. Wartoœci te s¹ podstawowe w ¿yciu
ludzkim i wskazuj¹ na sposób, w jaki przychodzi do nas Królestwo
Niebieskie. Archidiecezja Bia³ostocka docenia obecnoœæ na swoim
terenie instytutów zakonnych i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego,
które ubogacaj¹ Koœció³ partykularny œwiadectwem wiernoœci ra-
dom ewangelicznym, charyzmatem zgromadzenia oraz wykonywa-
n¹ prac¹. Ze swojej strony Archidiecezja pozostaje otwarta na
zg³aszane przez nie inicjatywy, wspieraj¹c w miarê mo¿liwoœci ich
realizacjê. Archidiecezja Bia³ostocka posiada aktualnie tylko dwa
domy zakonne mêskie i kilkanaœcie ¿eñskich; jest otwarta na
za³o¿enie w niej innych domów i na pracê osób zakonnych przy
prowadzeniu rekolekcji, wyk³adów, pogadanek, kursów, w s³ucha-
niu spowiedzi itp.

92. Rodziny zakonne obecne w Archidiecezji winny pamiêtaæ, ¿e
realizuj¹c w³aœciw¹ sobie drogê doskona³oœci, nale¿¹ do wspólnoty
Koœcio³a Archidiecezji Bia³ostockiej. Zachowuj¹c w³asne konstytu-
cje zakonne i zalecenia swoich prze³o¿onych, winny:
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a) przestrzegaæ norm prawa diecezjalnego oraz zarz¹dzeñ bisku-
pa diecezjlanego; je¿eli chodzi o œwiadczenia finansowe na
rzecz Kurii Metropolitalnej i Archidiecezjalnego Wy¿szego
Seminarium Duchownego, parafie obs³ugiwane przez instytu-
ty zakonne s¹ rozliczane na tych samych zasadach, co pozosta-
³e parafie i rektoraty archidiecezji;

b) wspó³pracowaæ z ksiê¿mi diecezjalnymi dla dobra lokalnych
wspólnot;

c) dawaæ przyk³ad ewangelicznego ¿ycia w miejscach swego
zamieszkania i zatrudnienia;

d) informowaæ ordynariusza o akcjach duszpasterskich, maj¹-
cych zasiêg ogólnodiecezjalny (jeœli trzeba, uzyskaæ jego apro-
batê);

e) unikaæ niezdrowej rywalizacji miêdzy sob¹ i z duchowieñ-
stwem diecezjalnym.

93. Osoby zakonne w Archidiecezji Bia³ostockiej w wiêkszoœci s¹
zwi¹zane z duszpasterstwem, spoczywa wiêc na nich obowi¹zek
harmonijnej wspó³pracy z duchowieñstwem diecezjalnym i ofiarnej
pos³ugi wobec œwieckich. Powinni oni pielêgnowaæ charyzmat swego
za³o¿yciela i pamiêtaæ o tym, ¿e wspólnota koœcielna tylko wtedy
w³aœciwie siê rozwija, kiedy zachowana jest hierarchia w³adzy,
œwiêceñ, charyzmatów, kompetencji i umiejêtnoœci.

94. Instytuty zakonne i stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego maj¹
prawo prowadziæ w archidiecezji dzia³alnoœæ powo³aniow¹, propagu-
j¹c znajomoœæ w³asnego Zgromadzenia, zawsze jednak za wiedz¹
miejscowego proboszcza. Prowadz¹c dzia³alnoœæ powo³aniow¹ po-
winny ukazywaæ tak¿e model kap³ana diecezjalnego, informuj¹c
o istnieniu i dzia³alnoœci Archidiecezjalnego Wy¿szego Semina-
rium Duchownego w Bia³ymstoku.

95. Wszyscy zwierzchnicy koœcielni, zatrudniaj¹cy u siebie osoby
zakonne, winni zapewniæ im godziwe utrzymanie i mo¿liwoœæ wype³-
niania praktyk zakonnych. Obie strony maj¹ kierowaæ siê wzglêdem
siebie mi³oœci¹ w sprawiedliwoœci.

96. Biskup diecezjalny ma prawo wizytowaæ koœcio³y i kaplice
zakonne istniej¹ce w Archidiecezji.
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97. Biskup diecezjalny mianuje na proœbê prze³o¿onych zakon-
nych kapelanów i spowiedników dla ¿eñskich domów zakonnych.
W swej pos³udze kieruj¹ siê oni przepisami prawa kanonicznego.

98. Katecheci zakonni, z tytu³u wykonywanej pracy, podlegaj¹
biskupowi diecezjalnemu.

III. WIERNI ŒWIECCY

99. Przez wiernych œwieckich rozumie siê chrzeœcijan nienale¿¹-
cych do stanu kap³añskiego i stanu zakonnego, którzy jako wcieleni
poprzez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Bo¿y i uczynie-
ni na swój sposób uczestnikami kap³añskiego, proroczego i królew-
skiego urzêdu Chrystusowego, ze swej natury sprawuj¹ w³aœciwe
ca³emu ludowi chrzeœcijañskiemu pos³annictwo w Koœciele i œwiecie
(KK, 31).

100. Godnoœæ wiernych œwieckich p³ynie z przyjêtych przez nich
sakramentów chrztu i bierzmowania oraz posiadanej ³aski wiary.
Jest to godnoœæ dzieci Bo¿ych oraz uczestników kap³añskiej, proro-
czej i królewskiej pos³ugi Chrystusa. Godnoœæ ta jest podstaw¹
przywilejów, praw, obowi¹zków i zadañ wiernych œwieckich w Ko-
œciele.

101. Dziêki swej kap³añskiej misji œwieccy jednocz¹c siê coraz
bardziej z Chrystusem, pomna¿aj¹ ³askê chrztu i bierzmowania we
wszystkich wymiarach ¿ycia osobistego, rodzinnego, spo³ecznego
i koœcielnego. Wszystkie ich uczynki, jeœli siê odbywaj¹ zgodnie z
wol¹ Bo¿¹, staj¹ siê duchowymi ofiarami we Mszy œw. wraz z ofiar¹
Chrystusa. W ten sposób urzeczywistniaj¹ powo³anie do œwiêtoœci,
do której s¹ wezwani.

Dziêki misji prorockiej œwieccy przez g³oszenie Chrystusa (ewan-
gelizacjê), zarówno œwiadectwem ¿ycia jak i s³owa staj¹ siê we
wspólnocie ludzkiej œwiadkami Chrystusa.

Dziêki swej misji królewskiej œwieccy maj¹ zabiegaæ o dar królew-
skiej wolnoœci, to znaczy przezwyciê¿aæ w sobie grzech, czyli umieæ
panowaæ nad sob¹.

102. Uœwiêcenie i zbawienie ludzi dokonuje siê „nie pojedynczo,
z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej miêdzy nimi wiêzi” (KK, 9),
lecz we wspólnocie Ludu Bo¿ego, dlatego wierni œwieccy maj¹ prawo
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i obowi¹zek braæ udzia³ w tym dziele. Koniecznoœæ ta staje siê
szczególnie widoczna we wspó³czesnym œwiecie, w którym nastêpuje
coraz wiêksze zró¿nicowanie w  kompetencjach i funkcjach.

103. W œwietle Objawienia nie ma i nie mo¿e byæ w Koœciele
antagonizmu miêdzy stanami: duchownym, zakonnym i œwieckim.
Je¿eli gdzieœ taki antagonizm powstaje, jest on z winy konkretnych
ludzi.

104. Najwa¿niejszym przywilejem, prawem i obowi¹zkiem wier-
nych œwieckich jest ¿yæ w œwiecie na wzór Chrystusa, stanowi¹c
z Nim jedno Cia³o i pozwalaj¹c Mu przemieniaæ ich ¿ycie, a tak¿e
braæ udzia³ w dokonuj¹cym siê dziele zbawienia.

105. Szczególn¹ rolê w tym dziele spe³niaj¹ ma³¿eñstwo i rodzi-
na. Uczestnicz¹ one bowiem w porz¹dku stwórczym i zbawczym
Boga, s¹ pierwsz¹ i najwa¿niejsz¹ szko³¹ cz³owieka oraz kolebk¹
powo³añ kap³añskich i zakonnych.

106. Coraz wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ wierni œwieccy w katechizacji.
Niech wszak¿e pamiêtaj¹, ¿e katechizacja jest zbiorowym i uporz¹d-
kowanym dzie³em Koœcio³a. Dlatego wierny œwiecki, je¿eli chce byæ
katechet¹, powinien:

a) posiadaæ do tego odpowiednie predyspozycje i przygotowanie;
b) otrzymaæ od biskupa diecezjalnego misjê kanoniczn¹;
c) stosowaæ siê do zarz¹dzeñ Kurii Metropolitalnej;
d) uczestniczyæ w zebraniach i zjazdach formacyjnych, organizo-

wanych przez Wydzia³ Katechetyczny;
e) podtrzymywaæ i o¿ywiaæ kontakty dzieci i m³odzie¿y z parafi¹;
f) prowadziæ buduj¹cy tryb ¿ycia.
Je¿eli katecheza odbywa siê przy parafii, proboszcz powinien

zapewniæ katechecie sprawiedliwe wynagrodzenie.
107. Nie mo¿e zabrakn¹æ wiernych œwieckich w szerzeniu dzie³

mi³osierdzia. Ka¿da parafia powinna mieæ zespó³ ludzi oddaj¹cych
siê tej pracy. Wdziêcznym tak¿e terenem dzia³alnoœci wiernych
œwieckich jest ich udzia³ w ruchach i organizacjach koœcielnych oraz
ma³ych wspólnotach, o¿ywionych Duchem Ewangelii.

108. Wierni œwieccy winni nadto nale¿eæ do rad diecezjalnych
i parafialnych, udzielaæ siê w pracy przy koœcio³ach, s³u¿yæ pomoc¹,
wed³ug w³asnych kompetencji, duchownym w kierowaniu parafi¹
lub miêdzyparafialnymi akcjami duszpasterskimi.
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109. Duchowni nie powinni przejmowaæ funkcji w³aœciwych
œwieckim, pogardzaæ nimi lub ich lekcewa¿yæ, ale te¿ œwieccy nie
powinni pe³niæ funkcji zastrze¿onych dla duchownych.

IV. INSTYTUCJE NAUKOWE I FORMACYJNE

I. Archidiecezjalne Wy¿sze Seminarium Duchowne

110. Archidiecezjalne Wy¿sze Seminarium Duchowne w Bia³ym-
stoku dzia³a w oparciu o wytyczne Stolicy Apostolskiej, w³asny
Statut i  Regulamin oraz Ratio fundamentalis zatwierdzone przez
kompetentn¹ w³adzê koœcieln¹.

111. Troska o Seminarium spoczywa na:
a) biskupie diecezjalnym, który powinien przede wszystkim

zapewniæ bazê materialn¹, kadrê profesorsk¹, moderatorów,
prokuratora i pracowników obs³ugi oraz czuwaæ nad atmosfer¹
panuj¹c¹ w Seminarium; Seminarium jest Ÿrenic¹ oka biskupa
i sercem archidiecezji;

b) na wszystkich kap³anach archidiecezji, którzy powinni modliæ
siê za Seminarium, uiszczaæ ustalone op³aty, chêtnie urz¹dzaæ
w parafiach zbiórki pieniê¿ne i w naturze na utrzymanie
Seminarium, dbaæ o dobre imiê Seminarium wœród duchowieñ-
stwa i œwieckich w Archidiecezji;

c) na wszystkich siostrach i braciach zakonnych, którzy powinni
pamiêtaæ o tym, ¿e ich powo³anie zrodzi³o siê przez pos³ugê
ksiê¿y; jeœli zajdzie potrzeba, nie powinni uchylaæ siê od pracy
w Seminarium;

d) na wiernych œwieckich, którzy powinni wspieraæ Seminarium
swoimi modlitwami i ofiarami, pamiêtaj¹c, ¿e to ich synowie
kszta³c¹ siê w Seminarium i w przysz³oœci wróc¹, by s³u¿yæ;
winni te¿ troszczyæ siê, by rodziny w których ¿yj¹, by³y koleb-
kami powo³ania kap³añskiego;

e) na wyk³adowcach Seminarium, którzy powinni sumiennie
wype³niaæ swoje obowi¹zki dydaktyczne i badawcze, podnosiæ
kwalifikacje naukowe, pielêgnowaæ w sobie ducha bezintere-
sownej s³u¿by i tworzyæ wokó³ siebie atmosferê przyjaŸni
i pokoju;
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f) na alumnach, którzy w Seminarium zdobywaj¹ formacjê ludz-
k¹, intelektualn¹, ascetyczn¹ i pastoraln¹; powinni oni pamiê-
taæ o tym, ¿e powo³anie do stanu kap³añskiego jest darem
Bo¿ym, danym dla dobra Koœcio³a i osobistego uœwiêcenia; jest
to dar wymagaj¹cy wspó³pracy, im bardziej bêd¹ go rozwijali,
tym wiêcej bêdzie im przynosi³ radoœci; alumni podczas pobytu
w Seminarium s¹ zobowi¹zani do pewnych op³at pieniê¿nych,
jako ich udzia³u w utrzymaniu Seminarium;

g) na pracownikach obs³ugi (siostrach zakonnych i ludziach
œwieckich); tworz¹ oni w³asne wspólnoty w ramach wspólnoty
seminaryjnej, która tym lepiej dzia³a, im doskonalsi s¹ jej
cz³onkowie; powinni oni sumiennie spe³niaæ swoje obowi¹zki,
byæ odpowiedzialni za mienie seminarium i przyczyniaæ siê,
wed³ug w³asnych mo¿liwoœci, do wychowywania alumnów.

112. Nale¿y d¹¿yæ do tego, aby wyk³adowcy Seminarium byli
samodzielnymi pracownikami naukowymi, a alumni koñczyli Semi-
narium ze stopniem magistra teologii.

113. Archidiecezjalne Wy¿sze Seminarium Duchowne w Bia³ym-
stoku powinno integrowaæ œrodowisko naukowe miasta i wojewódz-
twa, stymulowaæ rozwój kulturowy regionu i wp³ywaæ na wzrost
pobo¿noœci w Archidiecezji.

II. Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne i Studium
Teologii

114. Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne oraz Studium Teo-
logii maj¹ za zadanie przygotowywaæ katechetów œwieckich i zakon-
nych. Sposób i formy ich dzia³ania okreœlaj¹ Statuty.

115. Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Bia³ymstoku
realizuje swoje zadania z mandatu i pod opiek¹ Biskupa diecezjal-
nego. Opiekê naukow¹ nad Kolegium, za zgod¹ Kardyna³a Józefa
Glempa, Prymasa Polski, Wielkiego Kanclerza Wydzia³u Teologicz-
nego w Warszawie, sprawuje Papieski Wydzia³ Teologiczny, Sekcja
Œw. Jana Chrzciciela w Warszawie (Dekret Prymasa Polski z dnia 23
IX 1993 r. nr 2828/93/P).

116. Studium Teologii w Bia³ymstoku, powo³ane do ¿ycia dekre-
tem Metropolity Bia³ostockiego Arcybiskupa Stanis³awa Szymec-
kiego z dnia 26 XI 1994 r., jest afiliowane do Papieskiego Wydzia³u
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Teologicznego, Sekcja Œw. Jana Chrzciciela w Warszawie (Dekret
Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego nr 1431/94/27).
Jego zadaniem jest kszta³cenie sióstr zakonnych i osób œwieckich
z mo¿liwoœci¹ zdobycia tytu³u magistra teologii.

III. Archidiecezjalny Oœrodek Formacji
Duchowieñstwa (AOFD)

117. Zadaniem Archidiecezjalnego Oœrodka Formacji Ducho-
wieñstwa jest troska o formacjê duchowieñstwa archidiecezjalnego
w zakresie ¿ycia wewnêtrznego, wiedzy teologicznej, pos³ugi paster-
skiej oraz koordynacja wszystkich poczynañ archidiecezjalnych
w tej dziedzinie. Sposób i formy dzia³ania okreœlaj¹ „Normy szcze-
gó³owe dzia³ania Archidiecezjalnego Oœrodka Formacji Duchowieñ-
stwa w Bia³ymstoku”.

IV. Instytut Teologiczno-Pastoralny

118. Instytut Teologiczno-Pastoralny zosta³ powo³any dekretem
ks. bp. Edwarda Kisiela nr 1191/79, 14.XI.1979 r. w miejsce Diece-
zjalnego Oœrodka Kszta³cenia Soborowego Duchowieñstwa.

119. Instytut ma na celu: kontynuowanie i pog³êbianie wykszta³-
cenia kap³anów w dziedzinie wiedzy filozoficznej i teologicznej,
prowadzenie badañ naukowych i systematyczne wyjaœnianie prawd
Objawienia chrzeœcijañskiego, wdra¿anie kap³anów do owocnego
pe³nienia funkcji ewangelizacyjnej i pos³ugi duszpasterskiej, wp³y-
wanie na kszta³towanie œwiadomoœci i postawy ewangelizacyjnej
laikatu. Sposób i formy dzia³ania okreœla Statut.

V. Studium ¯ycia Rodzinnego

120. W œwiadczeniu pomocy kandydatom do ma³¿eñstwa i chrze-
œcijañskim ma³¿onkom w przygotowaniu do ¿ycia w ma³¿eñstwie
i rodzinie, zgodnie z ich chrzeœcijañskim powo³aniem, s³u¿y Stu-
dium ¯ycia Rodzinnego, poprzez kszta³cenie odpowiednich kadr i
prowadzone poradnictwo. Sposób i formy dzia³ania Studium okreœla
Statut.

ORGANIZACJA KOŒCIO£A BIA£OSTOCKIEGO
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KSIÊGA II

G£OSZENIE S£OWA BO¯EGO

121. Jednym z podstawowych przywilejów, obowi¹zków i zadañ
Koœcio³a jest g³oszenie s³owa Bo¿ego. Koœció³ ¿yje S³owem Bo¿ym,
przechowuje je i strze¿e, autorytatywnie t³umaczy, przekazuje je
z pokolenia na pokolenie i dzieli siê nim z wszystkimi ludŸmi.
Archidiecezja Bia³ostocka, utworzona z czêœci Archidiecezji Wileñ-
skiej i bêd¹ca spadkobierczyni¹ wielowiekowej tradycji, szczyci siê
ludŸmi i instytucjami zas³u¿onymi dla g³oszenia S³owa Bo¿ego.
Nale¿y tu zw³aszcza wymieniæ Wy¿sze Seminarium Duchowne (dzia-
³aj¹ce najpierw w Wilnie, a nastêpnie w Bia³ymstoku) i Akademiê
Wileñsk¹ oraz Wydzia³ Teologiczny USB – instytucje kszta³c¹ce
g³osicieli S³owa Bo¿ego. Wspomnieæ tak¿e nale¿y takich wybitnych
kaznodziejów, jak Piotr Skarga z prze³. XVI i XVII w., bp W. Bandurski
z prze³. XIX i XX w., ks. J. Kurczewski, ks. I. Bobicz, bp Cz. Falkowski
z XX w. ks. W. Ostrowski, ks. J. Trochim, ks. M. Jacewicz, z okresu
powojennego. Ks. M. Sopoæko zaœ by³ nie tylko znakomitym g³osicie-
lem S³owa Bo¿ego, lecz równie¿ cenionym w kraju homilet¹. Zada-
niem obecnego Synodu jest m.in. zachowanie i wykorzystanie owych
wzorów i sposobów g³oszenie S³owa Bo¿ego oraz dostosowanie aktu-
alnej nauki Koœcio³a w tej dziedzinie do lokalnych wymogów.

I. Znaczenie, rola i cel g³oszenia s³owa Bo¿ego

122. Bóg jako najwy¿sze dobro i cel cz³owieka objawia siebie
ludziom i wchodzi z nimi w osobowy dialog. Komunikowanie siebie
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ludziom nale¿y do istoty Boga, a przyjmowanie samoudzielania siê
Boga jest zgodne z natur¹ cz³owieka. Cz³owiek posiada w sobie
zdolnoœæ (potentia oebedientialis) przyjêcia Bo¿ego S³owa.

123. Bóg objawi³, i¿ jest Ojcem, Synem i Duchem Œwiêtym. Syn
zaœ jest „odblaskiem Jego chwa³y i odbiciem Jego istoty” (Hbr 1,3),
„Pierworodnym wobec ka¿dego stworzenia” (Kol 1,15), odwiecznym
S³owem istniej¹cym przed wszystkim. „Wszystko przez Nie siê sta³o,
a bez Niego nic siê nie sta³o” (J 1,3).

124. Bóg przemawia³ do ludzi wielokrotnie i na ró¿ne sposoby,
„a w tych ostatecznych dniach przemówi³ do nas przez Syna” (Hbr
1,2).

S³owem Bo¿ym zosta³y utworzone niebo i ziemia (Rdz 1,1-27),
S³owo Bo¿e mówi³o przez proroków (Hbr 1,1), „S³owo sta³o siê cia³em
i zamieszka³o wœród nas” (J 1,14). Jest Nim Jezus Chrystus.

125. Wszystko, co czyni³ i czego naucza³ Jezus Chrystus za swego
¿ycia na ziemi, by³o objawianiem i udzielaniem jego mocy. Jego
S³owo posiada w sobie moc stwórcz¹, objawiaj¹c¹ i przemieniaj¹c¹.
W Chrystusie S³owo Bo¿e sta³o siê s³owem ludzkim. S³owo Bo¿e
w tym wypadku jest treœci¹, a s³owo ludzkie jest jego form¹.
Natchnionym zapisem tego S³owa w jêzyku ludzkim s¹ ksiêgi
biblijne. Treœæ Bo¿ego S³owa jest niezmienna, natomiast sposób Jego
wyra¿ania mo¿e podlegaæ modyfikacji. Zachodzi nawet potrzeba
adaptacji ludzkiego s³owa jako nosiciela Bo¿ego S³owa do potrzeb
s³uchaczy. Koœció³ czuwa nad tym, by przez ow¹ adaptacjê nie
zosta³o zafa³szowane Bo¿e S³owo. Przekazywanie Bo¿ego S³owa
kolejnym pokoleniom tworzy Tradycjê Koœcio³a. Jest ona wzglêdem
Pisma œw. urzêdow¹ komentatork¹, a Pismo œw. wzglêdem Tradycji
jest kryterium jej poprawnoœci.

126. Koœció³ ¿yje Bo¿ym S³owem. W Nim znajduje dla siebie
œwiat³o i moc nadprzyrodzon¹. Jest ono ¿ywe i skuteczne (Hbr 4,12),
jest S³owem ¿ycia (1 J 1,1). S³owo Bo¿e w Koœciele okreœla depozyt
wiary i normy postêpowania oraz wspó³tworzy liturgiê – Ÿród³o
Koœcio³a i szczyt jego dzia³alnoœci (KL, 10).

127. Koœció³ g³osi S³owo Bo¿e. Pozostaje w tym wierny poleceniu
Chrystusa: „IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im
chrztu w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego. Uczcie je zachowywaæ
wszystko, co wam przekaza³em. A oto Ja jestem z wami przez
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wszystkie dni a¿ do skoñczenia œwiata” (Mt 28,19-20). Koœció³
z natury swej jest misyjny (DM, 2; EN, 14), a g³oszenie S³owa
Bo¿ego uwa¿a za czêœæ swego dzie³a ewangelizacji. Jej celem jest
wewnêtrzna przemiana cz³owieka. „Koœció³ wtenczas ewangelizuje,
kiedy Bosk¹ moc¹ tej Nowiny, jak¹ g³osi, stara siê przemieniaæ
sumienie poszczególnych ludzi i wszystkich razem, potem tak¿e ich
dzia³alnoœæ, a wreszcie ich ¿ycie i ca³e œrodowisko, w jakim siê
obracaj¹” (EN,18).

128. Od g³oszenia S³owa Bo¿ego zale¿y wiara ludzi. Przez wiarê
cz³owiek osi¹ga usprawiedliwienie (Rz 3,28). „Wiara rodzi siê z tego,
co siê s³yszy, tym zaœ co siê s³yszy, jest S³owo Chrystusa” (Rz 10,17).
„Sercem przyjêta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawa-
nie jej ustami – do zbawienia” (Rz 10, 10). ¯eby przeto siê zbawiæ,
trzeba uwierzyæ, ¿eby zaœ uwierzyæ trzeba us³yszeæ, ¿eby us³yszeæ
potrzebne jest g³oszenie Bo¿ego S³owa.

129. S³owo Bo¿e, g³oszone przez Koœció³, pozostaje w zwi¹zku
z kultur¹ ludzk¹. Wprawdzie orêdzie zbawienia nie uto¿samia siê
z ¿adn¹ z kultur ludzkich, ale jego przekaz dokonuje siê zawsze
w okreœlonej kulturze. Królestwo Bo¿e, „g³oszone w Ewangelii,
wprowadzaj¹ w ¿ycie ludzie, którzy przynale¿¹ do swojej okreœlonej
kultury i w budowaniu tego Królestwa musz¹ korzystaæ z pewnych
elementów kultury i kultur ludzkich” (EN, 20). S³owo Bo¿e ma
zdolnoœæ odradzania, rozwijania i przemiany kultury ludzkiej. Tam,
gdzie ma miejsce rozdŸwiêk miêdzy Ewangeli¹ a kultur¹, nale¿y
d¹¿yæ do tego, aby go nie by³o. Z drugiej strony trzeba siê strzec, aby
g³oszenia S³owa Bo¿ego nie zamieniæ w czysto ludzk¹ (œwieck¹)
dzia³alnoœæ kulturow¹.

II. G³osiciele S³owa Bo¿ego

130. S³owem Bo¿ym jest Jezus Chrystus. Na Nim spocz¹³ Duch
Pañski, namaœci³ Go i pos³a³, aby ubogim niós³ Dobr¹ Nowinê,
wiêŸniom g³osi³ wolnoœæ, a niewidomym przejrzenie, aby uciœnio-
nych odsy³a³ wolnych i obwo³ywa³ rok ³aski od Pana (£k 4,18-19).
Jezus Chrystus jest jedynym S³owem Bo¿ym i jedynym zwiastunem
Dobrej Nowiny. A je¿eli „s¹ ludzie, którzy g³osz¹ w œwiecie Ewange-
liê zbawienia, to czyni¹ to z rozkazu, w imieniu i z ³aski Chrystusa
Zbawiciela” (EN, 59). On dzieli siê z nimi swoj¹ nauczycielsk¹
(prorock¹) moc¹, w³adz¹, funkcj¹ i misj¹.
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131. Chrystus do g³oszenia Dobrej Nowiny wybra³ aposto³ów
i zes³a³ na nich Ducha Œwiêtego, aby mogli skutecznie g³osiæ S³owo
Bo¿e (J 20,21-23; Dz 2,1-13). Z g³oszenia Ewangelii przez aposto³ów
rodzi³ siê Koœció³. Koœció³ jest Cia³em Chrystusa i pe³ni pos³ugê
g³oszenia S³owa Bo¿ego w ca³kowitej zale¿noœci od Chrystusa. Jest
on Cia³em Chrystusa, a jego dusz¹ jest Duch Œwiêty, dziêki czemu
jest on nieomylnym nauczycielem prawdy Bo¿ej. „Koœció³, wyposa-
¿ony w dary swego Za³o¿yciela i wiernie dochowuj¹cy Jego przyka-
zañ mi³oœci, pokory i wyrzeczenia, otrzymuje pos³annictwo g³oszenia
i krzewienia Królestwa Chrystusowego i Bo¿ego wœród wszystkich
narodów i stanowi zal¹¿ek oraz zacz¹tek tego Królestwa na ziemi”
(KK, 5).

132. Nastêpcami aposto³ów s¹ biskupi pod przewodnictwem
biskupa Rzymu jako nastêpcy œw. Piotra. „Biskupi, nastêpcy aposto-
³ów, z³¹czeni z nastêpc¹ Piotra, na mocy œwiêceñ biskupich, otrzy-
muj¹ w³adzê nauczania w Koœciele prawd objawionych. S¹ oni
ustanowieni nauczycielami wiary” (EN, 67). W Koœciele partykular-
nym nauczycielem jest biskup diecezjalny. On te¿ udziela innym
misji do g³oszenia S³owa Bo¿ego na terenie powierzonej mu diecezji
lub innej jednostki koœcielnej (KPK, kan. 753-754).

133. Biskup diecezjalny jest g³osicielem S³owa Bo¿ego w powie-
rzonej mu diecezji, dobiera sobie wspó³pracowników i organizuje
dzie³o ewangelizacji, czuwa nad poprawnoœci¹ nauczania i jest
autorytetem w sprawach wiary. Do jego szczególnych obowi¹zków
w tym wzglêdzie nale¿y: troska o permanentn¹ formacjê g³osicieli
s³owa Bo¿ego, zapewnienie wszystkim wiernym w diecezji wystar-
czaj¹cej liczby nauczycieli wiary, wspieranie innych biskupów w dzie-
le ewangelizacji lub nowej ewangelizacji.

134. Wspó³pracownikami biskupa w g³oszeniu s³owa Bo¿ego s¹
ci, którzy przyjêli sakrament œwiêceñ: diakoni i prezbiterzy. Z upo-
wa¿nienia biskupa diecezjalnego g³osiæ s³owo Bo¿e mog¹ tak¿e
alumni niemaj¹cy œwiêceñ diakonatu. S¹ alumni, którzy po ukoñcze-
niu 5. roku w Seminarium przyjmuj¹ œwiêcenia diakonatu i przez
rok, przygotowuj¹c siê do przyjêcia œwiêceñ prezbiteratu, w okreœlo-
nym dla nich zakresie g³osz¹ S³owo Bo¿e. Prezbiterzy natomiast, na
mocy przyjêtego przez nich sakramentu œwiêceñ i udzielonej im
jurysdykcji, kszta³c¹ lud kap³añski i nim kieruj¹ (KK, 10). G³osz¹ oni
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naukê Chrystusa a nie w³asn¹ i dlatego winni byæ jej œwiadkami,
a nie tylko nauczycielami, naœladowaæ to, czego nauczaj¹ i przygo-
towywaæ siê do tej pos³ugi przez studium, rozmyœlanie i modlitwê.

135. Bracia zakonni i zakonnice, którzy s¹ w Archidiecezji
Bia³ostockiej, g³osz¹ Ewangeliê s³owem i czynem. Przez profesjê
zakonn¹ upodobniaj¹ siê oni w sposób szczególny do Chrystusa
ubogiego, pos³usznego i dziewiczego i nienaruszalnie nale¿¹ do ¿ycia
i œwiêtoœci Koœcio³a (KK, 44). Maj¹ oni gorliwie staraæ siê o to, aby
za ich poœrednictwem „Koœció³ (...) coraz lepiej, zarówno wiernym,
jak niewierz¹cym, ukazywa³ Chrystusa – b¹dŸ to oddaj¹cego siê
kontemplacji na górze, b¹dŸ zwiastuj¹cego rzeszom Królestwo Bo¿e,
b¹dŸ uzdrawiaj¹cego chorych i u³omnych, a grzeszników nawracaj¹-
cego do cnoty, b¹dŸ b³ogos³awi¹cego dzieciom i dobrze czyni¹cego
wszystkim, a zawsze pos³usznego woli Ojca, który Go pos³a³” (KK,
46). W dzia³alnoœci kaznodziejskiej na terenie Archidiecezji zakon-
nicy podlegaj¹ w³adzy biskupa diecezjalnego.

136. Wierni œwieccy, na mocy przyjêtych przez nich sakramen-
tów chrztu i bierzmowania, uczestnicz¹ w kap³añskiej, nauczyciel-
skiej i królewskiej w³adzy Chrystusa. Ich w³aœciwoœci¹ specyficzn¹
jest ¿ycie w œwiecie i zajmowanie siê sprawami tego œwiata. Jako
chrzeœcijanie maj¹ oni w³asne prawo i obowi¹zek „tak rozœwietlaæ
wszystkie sprawy doczesne, z którymi s¹ zwi¹zani, i tak nimi
kierowaæ, aby siê ustawicznie dokonywa³y i rozwija³y po myœli
Chrystusa i aby s³u¿y³y chwale Stworzyciela i Odkupiciela” (KK, 31).
W czasie liturgii wierni œwieccy mog¹ byæ lektorami, nie powinni
natomiast wyg³aszaæ kazañ. Poza liturgi¹ wierni œwieccy maj¹
wielorakie mo¿liwoœci g³oszenia Ewangelii. Szczególna rola w tym
wzglêdzie przypada rodzinom i ruchom katolickim. Aby ich nauka
by³a poprawna i owocna, winni oni „z chrzeœcijañskim pos³uszeñ-
stwem stosowaæ siê ochoczo do tego, co postanawiaj¹ œwiêci pasterze,
reprezentuj¹cy Chrystusa, jako nauczyciele i kierownicy w Koœciele”
(KK, 37).

137. Wa¿n¹ jest rzecz¹, aby g³osiciele S³owa Bo¿ego spotykali siê
w Archidiecezji z w³aœciwym duchem wiary, ¿e dzie³o przepowiada-
nia dokonuje siê z polecenia Chrystusa, moc¹ Ducha Œwiêtego
i autorytetem Koœcio³a. Jest to zawsze dzie³o wspólne dla dobra
ca³ej spo³ecznoœci Koœcio³a. Ka¿dy w Koœciele we w³aœciwy sobie
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sposób winien przyczyniaæ siê do szerzenia dzie³a ewangelizacji.
G³osicieli S³owa Bo¿ego winien przenikaæ duch szczeroœci i prawdy
(EN, 76). Do biskupa zaœ nale¿y rozpoznawanie duchów i takie
wykorzystywanie talentów, aby S³owo Bo¿e coraz bardziej siê roz-
szerza³o i zapada³o w serca ludzkie. Archidiecezja winna mieæ
w³asne œrodki kszta³cenia g³osicieli S³owa Bo¿ego i w³asne kolegium
misjonarzy, którzy z mandatu biskupa diecezjalnego zajmowaliby
siê specjalnie pos³ug¹ S³owa.

III. Treœci koœcielnego przepowiadania

138. S³owo Bo¿e jest prawd¹ i ¿yciem, a nie ideologi¹ lub
systemem filozoficznym. Koœció³ „s³uchaj¹c S³owa Bo¿ego i z ufno-
œci¹ je g³osz¹c” (KO, 1), powtarza za œw. Janem: „g³osimy wam ¿ycie
wieczne, które by³o w Ojcu, a nam zosta³o objawione – oznajmiamy
wam, coœmy ujrzeli i s³yszeli, abyœcie i wy mieli wspó³uczestnictwo
z nami. A mieæ z nami wspó³uczestnictwo znaczy mieæ je z Ojcem
i z Jego Synem Jezusem Chrystusem (1 J 1,2-3). Koœció³ g³osi
i uobecnia Chrystusa, a nie tylko mówi o Nim. W ten sposób
wyznaje wiarê, ¿e Chrystus, który urodzi³ siê za króla Heroda i zosta³
ukrzy¿owany pod Poncjuszem Pi³atem, zmartwychwsta³, ¿yje i jest
obecny w Koœciele w ka¿dym czasie i w ka¿dym miejscu. Tu i teraz
jest On Mesjaszem dla ka¿dego cz³owieka. Ka¿dy, kto siê zbawia,
zbawia siê przez Niego. On jest drog¹, prawd¹ i ¿yciem (J 14,6).

139. Jezus Chrystus objawi³ ludziom Ojca (J 14,9), objawi³ imiê
Boga (J 17,6), ukaza³ prawdziwy Jego obraz, którego nikt z ludzi
przedtem nie zna³. Dobra Nowina, g³oszona przez Chrystusa, polega
na tym, ¿e Bóg, który jest Ojcem, Synem i Duchem Œwiêtym,
wyzwala cz³owieka z grzechu i daje mu ¿ycie wieczne. Koœció³,
g³osz¹c S³owo Bo¿e, odkrywa przed ludŸmi prawdziwy wizerunek
Boga w Chrystusie i daje przystêp do Niego. G³oszenie tej nauki jest
podstawowym obowi¹zkiem Koœcio³a, z którego on nie mo¿e zrezy-
gnowaæ i którego nie mo¿e zast¹piæ czym innym.

140. G³osz¹c Dobr¹ Nowinê o Boga, Koœció³ rzuca nowe œwiat³o
na cz³owieka i pokazuje kim on jest i jaki cel ma przed sob¹. Wielkoœæ
cz³owieka Koœció³ widzi w tym, ¿e dla niego Syn Bo¿y sta³ siê
cz³owiekiem, aby go upodobniæ do Boga: „obecnie jesteœmy dzieæmi
Bo¿ymi, ale jeszcze siê nie ujawni³o czym bêdziemy. Wiemy, ¿e gdy
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siê objawi, bêdziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim
jest” (1 J 3,2). Prawda o cz³owieku nale¿y integralnie do Dobrej
Nowiny i Koœció³ stale musi j¹ g³osiæ œwiatu. Jest to prawda nadaj¹ca
sens ¿yciu ludzkiemu, broni¹ca cz³owieka przed rozpacz¹ i œmierci¹.

141. Zwi¹zek Boga z ludŸmi realizuje siê w czasie i sprawia, ¿e
dzieje ludzkoœci s¹ histori¹ zbawienia. Jest rzecz¹ niezwykle wa¿n¹,
by g³osiciele S³owa Bo¿ego mówili o Bogu i cz³owieku konkretnie,
a nie abstrakcyjnie i w oderwaniu od œwiata. Bóg bowiem udziela
siê ludziom wœród okolicznoœci ich ¿ycia z poszanowaniem natury
cz³owieka. Misterium samoudzielania siê Boga cz³owiekowi jest
sakramentalne, tzn. dokonuje siê w œwiecie i przez œwiat oraz
poprzez wszystko to, co sk³ada siê na kulturê. W tym wzglêdzie
treœci¹ koœcielnego przepowiadania jest Koœció³ i sakramenty œwiê-
te, a tak¿e ³aska Bo¿a i wspó³praca z ³ask¹ oraz ca³y porz¹dek
moralny, okreœlony Bo¿¹ ekonomi¹ zbawienia.

142. Koœció³ ¿yje poœród œwiata. Chrzeœcijanie ani mow¹, ani
rodzajem ¿ycia nie ró¿ni¹ siê od reszty ludzi, a tylko pod wzglêdem
duchowym stanowi¹ odrêbn¹ spo³ecznoœæ (List do Diogeneta, nr 5).
„Radoœæ i nadzieja, smutek i trwoga ludzi wspó³czesnych, zw³aszcza
ubogich i wszystkich cierpi¹cych, s¹ te¿ radoœci¹ i nadziej¹, smut-
kiem i trwog¹ uczniów Chrystusowych; i nie ma nic prawdziwie
ludzkiego, co nie mia³oby oddŸwiêku w ich sercu” (KDK, 1). Koœció³
nie uto¿samia siê ze œwiatem ani nie pe³ni funkcji w³aœciwych
œwiatu, lecz jest w œwiecie jak „dusza w ciele” (List do Diogeneta, nr
6) lub zaczyn w cieœcie. Koœció³ g³osi œwiatu orêdzie zbawienia i rzuca
œwiat³o Ewangelii na ca³oœæ rzeczywistoœci ziemskich, zw³aszcza na:
pracê ludzk¹, politykê, ekonomiê, sport, wypoczynek itp. G³osiciele
S³owa Bo¿ego maj¹ prawo i obowi¹zek ukazywaæ rzeczywistoœci
ziemskie w œwietle Objawienia. Jednoczeœnie jednak musz¹ zwa¿aæ
na to, by ich przepowiadanie nie sta³o siê polityk¹, ekonomi¹ lub
inn¹ dziedzin¹ œwieckiego nauczania. G³osiciele s³owa Bo¿ego maj¹
nieœæ ludziom Chrystusa, a nie siebie samych, Ewangeliê, a nie
w³asne tylko s³owa.

IV. Adresaci s³owa Bo¿ego

143. Nakaz misyjny Chrystusa odnosi siê do ca³ego stworzenia
(Mk 16,15). Przez „ca³e stworzenie” nale¿y rozumieæ wszystkich
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ludzi i œwiat, w którym ¿yj¹, oraz ka¿dego cz³owieka od momentu
poczêcia siê a¿ po œmieræ. Archidiecezja Bia³ostocka jest cz¹stk¹
Koœcio³a i ludzkoœci i jako taka dzieli problemy Koœcio³a i œwiata oraz
posiada swoj¹ w³asn¹ specyfikê. W jej granicach ¿yj¹ ludzie wierz¹-
cy, ochrzczeni i praktykuj¹cy, wierz¹cy ale niepraktykuj¹cy, wierz¹-
cy wybiórczo, wyznawcy innych religii (¿ydzi, mahometanie) oraz
wyznañ (prawos³awni, baptyœci, adwentyœci), œwiadkowie Jehowy,
ateiœci. G³osiciele S³owa Bo¿ego maj¹ obowi¹zek uwzglêdnienia
w przepowiadaniu tego zró¿nicowania.

144. W przewa¿aj¹cej mierze adresatami S³owa Bo¿ego w Archi-
diecezji Bia³ostockiej s¹ ludzie wierz¹cy ugruntowani w wielowieko-
wej tradycji koœcielnej. Nie by³o tu nigdy wiêkszej migracji ludnoœæ
ani odstêpstwa od wiary na szerok¹ skalê. Frekwencja na nabo¿eñ-
stwach i Eucharystii jest stosunkowo du¿a. Ludzie ci na ogó³
¿yczliwie przyjmuj¹ S³owo Bo¿e i staraj¹ siê nim kierowaæ w swoim
¿yciu. Zró¿nicowanie w tej grupie wyznawców zale¿y od wieku,
stanu, zawodu, a nie od rodzaju wiary. Wyznaj¹ oni w ca³oœci „Credo”
Koœcio³a.

145. W g³oszeniu S³owa Bo¿ego do tej grupy ludzi nale¿y wszak¿e
uwzglêdniæ: rodziców (s¹ oni pierwszymi nauczycielami wiary),
dzieci, m³odzie¿, ludzi doros³ych i w podesz³ym wieku; mê¿czyzn
i niewiasty; ludzi prostych i inteligencjê oraz przedstawicieli ró¿-
nych zawodów. Ka¿da z tych grup – jako s³uchacze S³owa Bo¿ego –
ma sw¹ w³asn¹ specyfikê, o której trzeba pamiêtaæ w przepowiada-
niu. Owocnoœæ S³owa Bo¿ego zale¿y czêsto od umiejêtnoœci nawi¹za-
nia kontaktu z adresatem.

146. W ostatnich latach pojawili siê chrzeœcijanie, którzy dekla-
ruj¹ swój zwi¹zek z Koœcio³em, ale kwestionuj¹ niektóre punkty jego
nauki. Podwa¿aj¹ autorytet nauczycielski papie¿a i biskupów, opo-
wiadaj¹ siê za zabijaniem poczêtych dzieci, g³osz¹ liberalizm etycz-
ny, nie rozumiej¹ istoty Koœcio³a. Ludziom tym nale¿y wytrwale
t³umaczyæ, ¿e prawdy Bo¿ej nie mo¿na traktowaæ wybiórczo, ¿e
odnosi siê ona do ca³ego cz³owieka i wszystkich ludzi, ¿e jest
fundamentem ³adu spo³ecznego, ¿e wyzwala cz³owieka, a nie znie-
wala go.

147. Zjawiskiem niepokoj¹cym naszych czasów jest wkradaj¹ce
siê do ¿ycia zeœwiecczenie prowadz¹ce do ateizmu. „Mamy tu na
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myœli – pisa³ Pawe³ VI – rzeczywisty sekularyzm, czyli tak¹ koncep-
cjê œwiata, wed³ug której ca³kowicie t³umaczy siê on sam bez
uciekania siê do Boga, który staje siê zbyteczny, a nawet przeszka-
dza. (...) W ³¹cznoœci z tym sekularyzmem ateistycznym propaguje
siê codziennie w przeró¿nych postaciach cywilizacjê konsumpcyjn¹,
tj. hedonizm podniesiony do rangi najwy¿szego dobra, wolê w³adzy
i panowania oraz dyskryminacjê wszelkiego typu. Wszystko to
stanowi nieludzkie tendencje tego humanizmu” (EN, 55). W Polsce
postawy te pog³êbi³y siê na skutek dzia³ania si³ postkomunistycz-
nych i pr¹dów ateistycznych id¹cych z Zachodu. G³osiciele S³owa
Bo¿ego winni w tym wypadku zapobiegaæ zagra¿aj¹cemu z³u, a tam,
gdzie ju¿ pojawi³a siê ta choroba, stosowaæ odpowiednie œrodki
lecznicze. Zawsze zaœ maj¹ pamiêtaæ o tym, i¿ trzeba piêtnowaæ z³o
i mi³owaæ cz³owieka, z³em tym dotkniêtego.

148. Przez wiele wieków na tych terenach byli tak¿e unici.
W³¹czono ich si³¹ do prawos³awia po powstaniach: listopadowym
i styczniowym. Czasy zaborów i dwóch ostatnich wojen œwiatowych
pozostawi³y w sercach ludzkich wiele wzajemnych urazów. S¹ to
rany, których leczenie wymaga wiele cierpliwoœci, taktu, a przede
wszystkim mi³oœci. Katoliccy g³osiciele S³owa Bo¿ego powinni w tym
przypadku szukaæ tego, co ³¹czy, a nie tego, co dzieli, wznosiæ siê
ponad wszelkiego rodzaju partykularyzmy i kierowaæ siê duchem
chrzeœcijañskiego uniwersalizmu; pamiêtaæ o tym, ¿e Koœció³ jest
jeden i jego jednoœæ w ¿yciu jest wiêksz¹ wartoœci¹ ni¿ wszelka
prywatna korzyœæ. D¹¿yæ do jednoœci zarówno w wyznawanej wierze,
jak i we wzajemnym wspó³¿yciu; nie baæ siê mi³oœci nawet wtedy, gdy
poci¹ga ona za sob¹ wiele ofiar i wyrzeczeñ. Wszyscy winni nosiæ
w sobie s³owa Chrystusa: „Nie tylko za nimi proszê, ale i za tymi,
którzy dziêki ich s³owu bêd¹ wierzyæ we Mnie, aby wszyscy stanowili
jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas
jedno, aby œwiat uwierzy³, ¿eœ Ty Mnie pos³a³” (J 17,20-21 ).

149. Wyznawcy innych religii w Archidiecezji Bia³ostockiej za-
wsze cieszyli siê wolnoœci¹ wyznawania swojej wiary. Sobór Waty-
kañski II naucza, i¿ tego rodzaju wolnoœæ „polega na tym, ¿e wszyscy
ludzie powinni byæ wolni od przymusu ze strony czy to poszczegól-
nych ludzi, czy to zbiorowisk spo³ecznych i jakiejkolwiek w³adzy
ludzkiej, tak aby w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano do
dzia³ania wbrew jego sumieniu ani nie przeszkadzano mu w dzia³a-
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niu wed³ug swego sumienia prywatnym i publicznym, indywidual-
nym lub w ³¹cznoœci z innymi, byle w godziwym zakresie” (DWR, 2).
Nie wyklucza to przekonania chrzeœcijan, ¿e Jezus Chrystus jest
jedynym Zbawicielem œwiata i ¿e „z woli Chrystusa Koœció³ katolicki
jest nauczycielem prawdy i ci¹¿y na nim obowi¹zek, aby g³osi³
i autentycznie naucza³ Prawdy, któr¹ jest Chrystus, a zarazem
powag¹ swoj¹ wyjaœnia³ i potwierdza³ zasady porz¹dku moralnego,
wynikaj¹ce z takiej natury ludzkiej” (DWR,14). Zdarzaj¹ siê wypad-
ki, ¿e chrzeœcijanie z powodu niewiedzy przy³¹czaj¹ siê do wyznaw-
ców hinduizmu, New Age, œwiadków Jehowy lub innych pogl¹dów
religijno-œwieckiæh. W takich wypadkach g³osiciele S³owa Bo¿ego
winni z moc¹ ukazywaæ absolutny charakter chrzeœcijañstwa i to, ¿e
Chrystus jest jedynym poœrednikiem miêdzy Bogiem a ludŸmi (1 Tm
2,5).

V. Formy g³oszenia s³owa Bo¿ego

150. Chrzeœcijanie s¹ „s³ugami Nowego Przymierza, przymierza
nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaœ o¿ywia” (2 Kor
3,6). Orygenes wyjaœnia³, ¿e trzeba w potrójny sposób wpisaæ do swej
duszy myœli Pism œwiêtych: „na prostego czytelnika (s³uchacza)
wp³ynie buduj¹co to, co jest niejako cia³em Pisma (tak nazywamy
sens prosty); ten, kto zrobi³ pewne postêpy, zostanie zbudowany
jego, ¿eby tak powiedzieæ, dusz¹; a prawem duchowym, które jest
cieniem przysz³ych dóbr, zostanie zbudowany doskona³y. (...) Jak
bowiem cz³owiek sk³ada siê z cia³a, duszy i ducha, w ten sam sposób
zbudowane jest Pismo, które Bóg przeznaczy³, aby s³u¿y³o ku
zbawieniu ludzi” (Filokalia, I,11). Zró¿nicowanie sposobów g³oszenia
s³owa Bo¿ego wynika tedy z natury S³owa i zale¿y od s³uchaczy oraz
celu. Inaczej nale¿y mówiæ do ludzi prostych, inaczej do tych, co ju¿
poczynili postêpy, a jeszcze inaczej do dojrza³ych w wierze. G³oszenie
S³owa Bo¿ego ma na celu nie tylko pouczenie, lecz równie¿ spowodo-
wanie prze¿ycia, a nawet zachwyt i ekstazê. Chodzi o przemianê
cz³owieka i jego wieczne zbawienie.

151. W ka¿dym sposobie przepowiadania wa¿ne jest œwiadectwo
wiary przepowiadaj¹cego. Œwiadectwo to jest pierwszym subiektyw-
nym argumentem za prawdziwoœci¹ tego, co siê g³osi. Nale¿y ono do
istoty wiary, która opiera siê na autorytecie Boga, zaœwiadczanym
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¿yciem ludzi wierz¹cych, i jest pierwszym œwiadkiem ewangelizacji,
zw³aszcza dzisiaj, gdy „cz³owiek naszych czasów chêtniej s³ucha
œwiadków ani¿eli nauczycieli; a je¿eli s³ucha nauczycieli, to dlatego,
¿e s¹ œwiadkami” (EN, 41). Wszyscy g³osiciele S³owa Bo¿ego –
duchowni, zakonnicy i œwieccy – maj¹ obowi¹zek œwiadczyæ swoim
¿yciem o tym, czego nauczaj¹.

152. Starodawnym, sprawdzonym w Tradycji sposobem g³osze-
nia S³owa Bo¿ego jest homilia, czyli kerygmatyczne objaœnianie s³ów
Pisma œw. Ma byæ ona: „prosta, przejrzysta, bezpoœrednia, przysto-
sowana, oparta i zakorzeniona w nauce Ewangelii, jak równie¿
wierna Urzêdowi Nauczycielskiemu Koœcio³a, natchniona i wyra¿o-
na apostolsk¹ ¿arliwoœci¹, która jest dla niej czymœ naturalnym,
pe³na dobrej nadziei, podsycaj¹ca wiarê, rodz¹ca pokój i jednoœæ”
(EN, 43). Homilie mog¹ byæ zwi¹zane z coniedzieln¹ lub codzienn¹
Eucharysti¹, z udzielaniem sakramentów œw., z odprawianiem
Godzin brewiarzowych lub biblijnych. Wa¿n¹ jest rzecz¹, aby ³¹czy³y
w sobie znajomoœæ tekstu biblijnego i potrzeb s³uchaczy.

153. Obok homilii du¿e znaczenie w g³oszeniu S³owa Bo¿ego
odgrywaj¹ kazania katechizmowe. Aktualnie wysz³y one niemal
ca³kowicie z u¿ycia, podczas gdy w przesz³oœci by³y rozpowszechnio-
nym sposobem przepowiadania. Kazania katechizmowe pog³êbiaj¹
i poszerzaj¹ pierwiastek intelektualny w wierze s³uchaczy. Trzeba
stwierdziæ, i¿ wielu wiernych w Polsce posiada s³ab¹ znajomoœæ
wyznawanej wiary. Œwiadcz¹ o tym ich g³osy w œrodkach masowego
przekazu oraz przejœcia do ró¿nego rodzaju sekt, pr¹dów religijno-
œwieckich, czy w ogóle odejœcie od wiary. W naszych warunkach
kazania katechizmowe mo¿na by g³osiæ przed niedzielnym Mszami
œw. lub przy specjalnie do tego zorganizowanych nabo¿eñstwach.
Nowy „Katechizm Koœcio³a katolickiego” znacznie u³atwia to zada-
nie.

154. W du¿ych miastach ¿yje aktualnie pewien procent ludzi
niewierz¹cych, którzy pragn¹ przyj¹æ chrzest. Dla nich nale¿a³oby
organizowaæ katechumenat, na podobieñstwo tego, jaki stosowano w
pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa. Dla ochrzczonych natomiast
a niewierz¹cych nale¿a³oby tworzyæ neokatechumenat (nie myliæ
z drog¹ neokatechumenaln¹). W obu przypadkach chodzi³oby o ta-
kie g³oszenie S³owa Bo¿ego, które wprowadza³oby s³uchaczy w ¿ycie
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sakramentalne w Koœciele. Mo¿na by te¿ dla nowoochrzczonych
wyg³aszaæ kazania mistagogiczne w Okresie Wielkanocnym.

155. W przepowiadaniu koœcielnym wiele miejsca zajmuj¹ kaza-
nia okolicznoœciowe, zwi¹zane z: rekolekcjami, misjami, obrzêdami
religijnymi i patriotycznymi, z poœwiêceniem miejsc, przedmiotów
i czynnoœci, z uczczeniem ró¿nego rodzaju rocznic itp. Kazania te
zwykle maj¹ swój okreœlony temat. Czasem bywa to okolicznoœæ
œwiecka. W ka¿dym przypadku jednak kazanie okolicznoœciowe
musi byæ g³oszeniem S³owa Bo¿ego, które ma to do siebie, ¿e rzuca
œwiat³o na ka¿d¹ sytuacjê ludzk¹. Kazania te nie mog¹ przerodziæ siê
w œwieckie przemówienia, zatraci³yby bowiem wtedy swój charakter
i przesta³y mieæ sens.

156. Du¿¹ pomoc¹ w g³oszeniu S³owa Bo¿ego dziœ s³u¿¹ œrodki
masowego przekazu. Archidiecezja Bia³ostocka korzysta aktualnie
z radia bia³ostockiego i radia „Maryja”, któremu u¿ycza w³asnej
czêstotliwoœci, wydaje w³asne biuletyny ponadparafialne i parafial-
ne. S³owo pisane jest trwalsze ni¿ s³owo mówione. Zachodzi potrze-
ba, aby nawet kazania wyg³aszane w koœciele dawaæ nastêpnie
wiernym na piœmie. Przez to bêdzie wzrastaæ ich skutecznoœæ. Nadto
nale¿y wykorzystywaæ do g³oszenia S³owa Bo¿ego telewizjê, pamiê-
taj¹c o tym, i¿ obraz ma wiêksz¹ si³ê oddzia³ywania ni¿ samo s³owo
wyg³oszone lub napisane. Œrodki masowego przekazu, w³aœciwie
u¿ywane, „niezmiernie poszerzaj¹ zakres s³uchania S³owa Bo¿ego
i zanosz¹ orêdzie zbawienia dla milionów ludzi” (EN, 45).

157. Innym rodzajem przepowiadania jest g³oszenie S³owa Bo¿e-
go w ramach ruchów i tzw. ma³ych grup. W Archidiecezji Bia³ostoc-
kiej szczególnie czynnymi s¹: Ruch Œwiat³o-¯ycie, Odnowy w Duchu
Œwiêtym, Rodziny Rodzin, Rodzin Nazaretañskich, Komunii i Wy-
zwolenia. W ruchach tych w g³oszenie S³owa Bo¿ego czynie s¹
zaanga¿owani wierni œwieccy. Nale¿y popieraæ ich zapa³ apostolski
i czuwaæ nad poprawnoœci¹ ich przepowiadania, szczególnie o miste-
rium Koœcio³a.

158. Obok przepowiadania masowego nale¿y tak¿e g³osiæ S³owo
Bo¿e indywidualnie, zw³aszcza w konfesjonale i w ró¿nego rodzaju
poradnictwie duszpasterskim. „Nie mo¿emy dosyæ pochwaliæ tych
kap³anów – pisze Pawe³ VI – którzy w sakramencie pokuty albo
w duszpasterskich rozmowach niestrudzenie i pilnie prowadz¹
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poszczególne osoby drog¹ Ewangelii, umacniaj¹ je w wysi³ku, pod-
nosz¹ w razie upadku i zawsze wspieraj¹ m¹dr¹ rad¹ i ¿yczliw¹
wol¹” (EN, 46). Nauczanie indywidualne biegnie od osoby do osoby
i przez to ma mo¿noœæ bezpoœredniego wp³ywania na cz³owieka.

VI. Czasy i miejsca g³oszenia S³owa Bo¿ego

159. Najogólniej mówi¹c, czasem g³oszenia S³owa Bo¿ego jest rok
liturgiczny, w którym „Koœció³ ods³ania ca³e misterium Chrystusa,
pocz¹wszy od Wcielenia i Narodzenia a¿ do Wniebowst¹pienia, do
dnia Zes³ania Ducha Œwiêtego oraz oczekiwania b³ogos³awionej
nadziei przyjœcia Pañskiego” (KL, 102). W cyklu tym Koœció³ oddaje
czeœæ równie¿ Matce Najœwiêtszej i œwiêtym. Pog³êbia zarazem
„duchowo wiernych przez pobo¿ne æwiczenia duszy i cia³a, przez
pouczenia, modlitwy oraz uczynki pokuty i dzie³a mi³osierdzia” (KL,
105). Donios³¹ rolê w tym dziele odgrywa g³oszenie S³owa Bo¿ego.

160. Uczestnictwo w liturgii roku koœcielnego wymaga odpowied-
niego przygotowania. Ludzi niewierz¹cych nale¿y pouczyæ o orêdziu
zbawienia, aby poznali „jedynego, prawdziwego Boga i Jego wys³an-
nika Jezusa Chrystusa i aby nawrócili siê od swoich dróg i czynili
pokutê” (KL, 9). Wierz¹cym zaœ odpowiednio wczeœniej nale¿y ukazy-
waæ sens poszczególnych œwi¹t i zwi¹zanych z nimi misteriów religij-
nych. W przygotowaniu tym nie mo¿e zabrakn¹æ S³owa Bo¿ego.

161. W liturgii roku koœcielnego S³owo Bo¿e pe³ni funkcjê stwórcz¹
i objawiaj¹c¹. Dotyczy to zw³aszcza Eucharystii i innych sakramen-
tów. Osi¹gaj¹ one swój skutek moc¹ s³ów Chrystusowych wypowie-
dzianych przez szafarza. Gdy kap³an w czasie Mszy œw. wypowiada
s³owa: „To jest Cia³o moje... to jest Krew Nowego Przymierza” –
nastêpuje rzeczywista przemiana chleba w Cia³o Chrystusa i wina w
Krew Chrystusow¹. S³owa sakramentalne wskazuj¹ i urzeczywist-
niaj¹ to, na co wskazuj¹. Homilia natomiast ma pomóc uczestnikom
w œwiadomym prze¿ywaniu i rozumieniu czynnoœci liturgicznej.

162. W roku liturgicznym szczególne miejsce zajmuje niedziela
– pami¹tka Zmartwychwstania Pañskiego (KL, I02). W tym dniu
podczas liturgii nie mo¿e zabrakn¹æ g³oszenia S³owa Bo¿ego. Przed
wielkimi œwiêtami – jak Wielkanoc i Bo¿e Narodzenie (posiadaj¹
swoje oktawy) – zaleca siê odprawianie rekolekcji. Inne uroczystoœci,
o których mówi prawo koœcielne, mo¿na poprzedzaæ nowennami lub
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triduami. W parafiach co dziesiêæ lat nale¿y przeprowadziæ misje
parafialne. Ka¿da parafia Archidiecezji Bia³ostockiej ma swój usta-
lony termin czterdziestogodzinnego nabo¿eñstwa i wieczystej adora-
cji, podczas których równie¿ powinno byæ g³oszone S³owo Bo¿e.

163. Tradycyjnym i sprawdzonym miejscem g³oszenia S³owa
Bo¿ego jest œwi¹tynia. W zwi¹zku z tym nale¿y zadbaæ o w³aœciwe
usytuowanie w niej ambony lub pulpitu, tak, ¿eby g³osz¹cy S³owo
Bo¿e by³ widziany przez s³uchaczy. Nie nale¿y burzyæ ambon w ko-
œcio³ach zabytkowych i nie rezygnowaæ z nich przy liturgii S³owa.
Zatroszczyæ siê trzeba o w³aœciwe nag³oœnienie i oœwietlenie œwi¹ty-
ni, aby zebrani wyraŸnie s³yszeli to, co im siê mówi. Mikrofony winny
byæ w³aœciwie usytuowane i ³atwe do obs³ugi.

164. Wiele uroczystoœci, ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ uczestników,
odbywa siê na placach publicznych poza œwi¹tyni¹. W takich wypad-
kach nale¿y zawsze wybieraæ do tego celu miejsca odpowiednie i
starannie przygotowane. S³owo Bo¿e ma wtedy mo¿noœæ dotarcia do
szerszego grona s³uchaczy. Przy pielgrzymkach, marszach ewange-
lizacyjnych miejscem g³oszenia S³owa Bo¿ego staje siê droga, sta-
dion lub inny plac publiczny. S¹ to miejsca œwieckie i dlatego nale¿y
do³o¿yæ starañ, aby g³oszenie S³owa Bo¿ego na nich odbywa³o siê
z powag¹.

165. Dziêki œrodkom masowego przekazu S³owo Bo¿e dociera
dziœ do szpitali, sierociñców, wiêzieñ, domów starców itp. Nale¿y jak
najbardziej wykorzystywaæ te mo¿liwoœci. G³osz¹cy zaœ S³owo Bo¿e
winni mieæ œwiadomoœæ tego, do kogo mówi¹, i odpowiednie przygo-
towanie do podo³ania temu obowi¹zkowi.

166. G³oszenie S³owa Bo¿ego przez osobê do osoby mo¿e siê
odbywaæ w ka¿dym miejscu i czasie. One same o tym decyduj¹.
Uprzywilejowanym wszak¿e miejscem w tym wzglêdzie jest konfe-
sjona³ i poradnia duszpasterska, której nie powinno zabrakn¹æ
w ¿adnej parafii.
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KSIÊGA III

KATECHIZACJA

167. Przez katechizacjê rozumiemy g³oszenie S³owa Bo¿ego,
ró¿ne od przepowiadania z ambony i nauczania teologii, zmierzaj¹ce
do kszta³towania w ludziach ¿ycia wiary jako upodobniania siê do
Jezusa Chrystusa (CT, 1). Katechizacja odbywa siê zwykle przez
katechezê systematyczn¹.

168. Archidiecezja Bia³ostocka, utworzona z dawnej Archidiece-
zji Wileñskiej, posiada swoje wielowiekowe tradycje katechetyczne,
siêgaj¹ce szkó³: katedralnej, klasztornych i parafialnych; Akademii
Batoriañskiej, dzia³aj¹cej w Wilnie od 1579 r.; synodów diecezjal-
nych, zw³aszcza z 1744 i 1931 r. Tradycje te kszta³towali biskupi,
ksiê¿a i tak¿e w du¿ym stopniu wierni œwieccy.

169. W okresie po II wojnie œwiatowej szczególne zas³ugi dla
katechizacji na terenach obecnej Archidiecezji po³o¿yli jej ordyna-
riusze: arcybiskup Romuald Ja³brzykowski oraz biskupi Adam
Sawicki, W³adys³aw Suszyñski, Henryk Gulbinowicz i Edward Ki-
siel. Ten ostatni przez wiele lat sam by³ katechet¹, a potem prowa-
dzi³ Referat Katechetyczny Kurii Arcybiskupiej w Bia³ymstoku i
organizowa³ kszta³cenie katechetów œwieckich. Z ksiê¿y katechetów,
którzy ju¿ odeszli do Pana, a wyró¿nili siê szczególn¹ gorliwoœci¹,
nale¿y wymieniæ: ks. Micha³a Sopoækê, ks. Jana Zabañskiego, ks.
Stefana Stajka i ks. Stanis³awa Hreczanika. Trzeba te¿ z³o¿yæ ho³d
tym wszystkim katechetom duchownym i œwieckim, którzy w czasie
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re¿imu komunistycznego nieraz nara¿ali swoje ¿ycie, aby tylko
prowadziæ dzie³o katechizacji.

I. Odpowiedzialnoœæ Koœcio³a za katechizacjê

170. Ca³y Koœció³ jest odpowiedzialny za g³oszenie S³owa Bo¿ego
(Mt 28,19). Katechizacja jest œwiêtym obowi¹zkiem oraz trwa³ym
i niezbywalnym prawem Koœcio³a (CT 14; DOK 78).

171. W diecezji odpowiedzialnoœæ za katechizacjê spoczywa przede
wszystkim na biskupie diecezjalnym. On jest „pierwszym katechet¹”
i stró¿em katechezy. W Archidiecezji Bia³ostockiej, dziêki gorliwoœci
jej ordynariuszy, katechez¹ objêta jest ca³a m³odzie¿, istnieje rów-
nie¿ Wydzia³ Katechetyczny Kurii oraz dzia³aj¹, instytucje do kszta³-
cenia katechetów.

172. W parafiach odpowiedzialnymi za katechizacjê s¹ g³ównie
proboszczowie, a w ³¹cznoœci z nimi wszyscy inni pracuj¹cy tam
ksiê¿a. Czuwaj¹ oni nad tym, aby katechizacj¹ by³a objêta dziatwa,
m³odzie¿ i doroœli; dobieraj¹ sobie, za poœrednictwem Wydzia³u
Katechetycznego Kurii, odpowiednich katechetów wœród œwieckich
i sióstr zakonnych. Proboszcz wspó³pracuje ze wszystkimi kateche-
tami: duchownymi, zakonnymi i œwieckimi, programuje plan zajêæ,
odbywa comiesiêczne narady i troszczy siê o stan duchowy kateche-
tów. Wszyscy katecheci odpowiadaj¹ przed proboszczem za sumien-
ne wype³nienie swoich obowi¹zków.

173. Wszyscy ochrzczeni i bierzmowani, jako pe³noprawni cz³on-
kowie Koœcio³a, s¹ odpowiedzialni za przepowiadanie Ewangelii
i maj¹ prawo oraz obowi¹zek g³oszenia S³owa Bo¿ego wszystkim
ludziom. W sposób szczególny odpowiedzialnoœæ ta spoczywa na
rodzicach chrzeœcijañskich. Maj¹, oni nauczyæ swoje dzieci modli-
twy, posy³aæ je na katechizacjê i czuwaæ nad w³aœciwym z niej
korzystaniem. Katechizacja jest czêœci¹ wychowania chrzeœcijañ-
skiego. Od niej w du¿ym stopniu zale¿y wzrost i dojrza³oœæ wiary
u ludzi.

174. Du¿¹ pomoc w katechizowaniu mog¹ przynieœæ grupy niefor-
malne i ruchy istniej¹ce prawnie w Koœciele. Na nich tak¿e spoczywa
odpowiedzialnoœæ za katechizacjê z wykorzystaniem w³aœciwych im
charyzmatów. Katechizacja ta powinna pozostawaæ w zgodzie, zw³asz-
cza co do treœci, z urzêdowymi formami katechizowania.
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175. Poza odpowiedzialnoœci¹ za katechizacjê, wynikaj¹c¹ z cz³on-
kostwa w Koœciele, jest jeszcze odpowiedzialnoœæ p³yn¹ca z umowy
o pracê. Ka¿dy katecheta (ksi¹dz, siostra zakonna, œwiecki), który
podj¹³ siê nauczania religii w szkole czy katechizowania w parafii,
powinien swoje obowi¹zki spe³niaæ sumiennie, maj¹c na uwadze
przede wszystkim chwa³ê Boga i po¿ytek ludzi.

II. Uwarunkowania i zagro¿enia katechezy w dobie
obecnej

176. Katechizacja chrzeœcijañska zawsze odbywa³a siê w okreœlo-
nych warunkach. Zwracano na nie uwagê ju¿ w szko³ach: aleksan-
dryjskiej, antiocheñskiej, uwzglêdnia³ je w swoim dziele „O katechi-
zowaniu prostaczków” œw. Augustyn i mia³ je przed oczyma, pisz¹c
„Katechizmy” œw. Piotr Kanizjusz. Tak¿e dzisiaj Koœció³ dostosowuje
katechizacjê do aktualnych warunków.

177. W Polsce w ostatnim czasie zasz³y zmiany polityczne,
ekonomiczne i spo³eczne. Zmieni³ siê system rz¹dów, wchodzi w ¿y-
cie gospodarka rynkowa, reformuje siê polska szko³a, poszerzy³y siê
obszary wolnoœci. Koœció³, dziêki tym zmianom, uzyska³ wiêksz¹ ni¿
przedtem swobodê dzia³ania. Mo¿e nauczaæ ju¿ nie tylko w œwi¹ty-
niach i budynkach koœcielnych, lecz równie¿ w szko³ach i w innych
miejscach publicznych.

178. Powrót katechizacji do szkó³ otwiera przed Koœcio³em nowe
mo¿liwoœci oddzia³ywania na œrodowisko. Katecheta w szkole od-
dzia³uje na dzieci i m³odzie¿, ich rodziców i na nauczycieli. Sprzyja
to osi¹gniêciu w szkole atmosfery zaufania, tolerancji i rzetelnej
pracy. Do tworzenia tej atmosfery przyczynia siê modlitwa oraz
uczestnictwo dzieci w liturgii Koœcio³a.

179. Zmiany te, obok strony pozytywnej, maj¹ te¿ swoje strony
negatywne. Nale¿¹ do nich zw³aszcza: pauperyzacja spo³eczeñstwa
i bezrobocie, zaprogramowana ateizacja, narzucany indyferentyzm
i liberalizm. Jako model ¿ycia proponuje siê czêsto wygodnictwo,
u¿ycie i wolnoœæ bez ograniczeñ. Lekcewa¿y siê przy tym sprawdzone
przez pokolenia wartoœci chrzeœcijañskie. Zagro¿enia te stawiaj¹
przed katechizacj¹ ogromne zadania. Chodzi o ratowanie godnoœci
cz³owieka i w ostatecznej konsekwencji – przed œmierci¹ wieczn¹.
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180. Obrona przed wymienionymi zagro¿eniami winna polegaæ
przede wszystkim na dbaniu o czystoœæ wiary, poprawnoœci znaków
sakramentalnych i nienaruszalnoœci zasad etycznych. Nie wolno
zgadzaæ siê na jakikolwiek synkretyzm religijny, dowolne traktowa-
nie liturgii i indywidualne podporz¹dkowanie sobie zasad moral-
nych. S¹ to bowiem normy obiektywne, obowi¹zuj¹ce ludzi niezale¿-
nie od ich subiektywnego rozpoznania.

181. Cech¹ charakterystyczn¹ Archidiecezji Bia³ostockiej jest to,
¿e na jej terenie poœród katolików ¿yj¹ przedstawiciele innych religii
(muzu³manie, ̄ ydzi), wyznañ i denominacji (prawos³awni, baptyœci,
adwentyœci). Najwiêcej problemów stwarzaj¹ œwiadkowie Jehowy.
S¹ bowiem poza dzia³aniami ekumenicznymi i uprawiaj¹ prozeli-
tyzm. Liczbowo wœród niekatolików pierwsze miejsce zajmuj¹ pra-
wos³awni. Wszystko to razem okreœla œrodowisko nauczania religii
w szkole. W tej sytuacji katecheci katoliccy winni byæ œwiadomi
posiadania i nauczania prawdy, a jednoczeœnie winni kierowaæ siê
mi³oœci¹ i duchem ekumenizmu wobec inaczej wierz¹cych.

III. Podmiot katechizacji

182. Podmiotem katechizacji jest Koœció³. Ci, którzy nauczaj¹,
sami potrzebuj¹ sta³ego odnawiania swoich zwi¹zków z Chrystusem
(DOK, 235). A wszyscy ochrzczeni, „na zasadzie samego chrztu, maj¹
niezaprzeczalne prawo otrzymywaæ od Koœcio³a naukê i wychowa-
nie, które umo¿liwi¹ im dojœcie do ¿ycia prawdziwie chrzeœcijañskie-
go” (CT, 14). „Im bardziej Koœció³ czy to lokalny czy powszechny
okazuje, ¿e daje pierwszeñstwo katechezie – w stosunku do innych
dzie³ i inicjatyw, nawet tych, których owoce by³yby bardziej widoczne
– tym wiêcej odkrywa w katechezie umocnienie swojego ¿ycia
wewnêtrznego jako wspólnoty wierz¹cych oraz swego dzia³ania na
zewn¹trz jako wspólnoty misyjnej” (CT, 15).

183. Ka¿dy cz³owiek wierz¹cy, ochrzczony i praktykuj¹cy ma
prawo dzielenia siê swoj¹ wiar¹ z innymi. Katechizowaæ natomiast
w imieniu Koœcio³a mog¹ tylko ci, którzy otrzymali misjê kanonicz-
n¹. W Archidiecezji Bia³ostockiej wystawia j¹ biskup diecezjalny za
poœrednictwem Wydzia³u Katechetycznego Kurii.

184. Do otrzymania misji kanonicznej potrzebna jest odpowied-
nia wiedza teologiczna i pedagogiczna, urobienie wewnêtrzne oraz
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wola nauczania tego, co uczy Koœció³. Ksiê¿a przygotowuj¹ siê do
pracy katechetycznej w Seminarium i na studiach specjalistycz-
nych, zakonnicy i œwieccy w kolegiach i fakultetach teologicznych.

185. Wszyscy zatrudnieni w katechezie maj¹ obowi¹zek prowa-
dzenia permanentnej formacji osobistej (DOK, 233-234). Temu
celowi s³u¿¹: Instytut Teologiczno-Pastoralny dla ksiê¿y, ró¿nego
rodzaju zjazdy, kursy katechetyczne oraz rekolekcje i dni skupienia
organizowane przez Wydzia³ Katechetyczny oraz regularne spotka-
nia w obrêbie parafii i dekanatu.

186. Wzorem lat miêdzywojennych istnieje w Archidiecezji mo¿-
liwoœæ powo³ania do ¿ycia instytucji Ksiê¿y Katechetów, zw³aszcza
pracuj¹cych w szko³ach œrednich. Ksiê¿a ci, maj¹cy odpowiednie
kwalifikacje i cechy charakteru, spe³nialiby po¿yteczna rolê w œro-
dowisku szkolnym.

187. Katechizacji potrzebuj¹ wszyscy: dzieci najm³odsze, starsze,
dorastaj¹cy, m³odzi, m³odzi ¿yj¹cy w œrodowisku niereligijnym,
upoœledzeni, doroœli, ci, którzy odeszli od wiary i obojêtni religijnie
(CT, 35-44).

188. Szczególne miejsce w ¿yciu Koœcio³a zajmuje katecheza
rodzinna, w której ca³a rodzina jest podmiotem katechizacji, oraz
katecheza przedsakramentalna. Ka¿dy w³aœciwie sakrament wi-
nien byæ poprzedzony stosownym pouczeniem. W przypadku chrztu
niemowl¹t, katecheza chrzcielna winna siê odbywaæ w wieku póŸ-
niejszym (zaleca siê tak¿e prowadzenie katechumenatu doros³ych),
zaœ zawarcie sakramentu ma³¿eñstwa powinno poprzedziæ d³u¿sze
do niego przygotowanie religijne. Przygotowanie do sakramentu
pojednania, Eucharystii i bierzmowania winno odbywaæ siê równo-
legle w szkole i w parafii.

IV. •ród³a, treœæ i cel katechezy

189. Pierwszorzêdne Ÿród³a katechezy s¹ te same, co i przepowia-
dania z ambony. S¹ nimi Biblia i Tradycja. Depozytariuszem,
stró¿em, przekazicielem i autorytatywnym komentatorem zawarte-
go w nich Objawienia Bo¿ego jest Koœció³. Katecheza przekazuje to,
co Koœció³ poprzez swój Urz¹d Nauczycielski (KO, 10) podaje do
wierzenia.
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190. Katecheza posiada swoje w³asne Ÿród³a drugorzêdne: staro-
¿ytne katechezy katechumenalne i mistagogiczne, wyznania wiary
(konfesje), katechizmy, kazania katechetyczne, itp.

191. W ostatnich latach Ÿród³a katechetyczne wzbogaci³y dwa
oficjalne dokumenty Koœcio³a, a mianowicie Katechizm Koœcio³a
Katolickiego (1992) i Dyrektorium Ogólne o Katechizacji (1997).

192. Katechizacja w Archidiecezji Bia³ostockiej czerpie z tych
samych Ÿróde³, co i Koœció³ w Polsce. Posiada nadto swój w³asny
dorobek Ÿród³owy. Z okresu powojennego zaliczyæ do niego nale¿y
zw³aszcza skrypty katechetyki ks. Micha³a Sopoæki, ma³y katechizm
ks. bpa Edwarda Kisiela, modlitewnik ks. Józefa Bujonka, prace
publikowane w „Wiadomoœciach Koœcielnych” naszej Archidiecezji i
„Studiach Teologicznych” oraz dysertacje magisterskie z katechety-
ki miejscowych absolwentów.

193. Treœæ katechezy równie¿ pokrywa siê z treœciami przepowia-
dania z ambony. Najogólniej mo¿na j¹ okreœliæ jako depozyt wiary,
tzn. to wszystko, co Bóg objawi³ i co Koœció³ podaje do wierzenia.
Objawienie to odnosi siê do zbawienia cz³owieka.

194. Ka¿dy katecheta, zanim podejmie pracê, zobowi¹zuje siê do
przekazywania nauki Koœcio³a. Czyni to przez z³o¿enie wyznania
wiary: ksiê¿a przy przyjmowaniu œwiêceñ kap³añskich, inni przed
otrzymaniem misji kanonicznej. Do przestrzegania nauki Koœcio³a
katecheci s¹ zobowi¹zani w sumieniu.

195. W zwi¹zku z tym, ¿e nauka Koœcio³a bywa kwestionowana,
a ¿ycie stawia coraz to nowe pytania wierze i moralnoœci, katecheci
maj¹ obowi¹zek uczenia siê, pog³êbiania tej nauki i udzielania
poprawnych odpowiedzi na stawiane pytania. Pomoc¹ do tego jest
lektura, dyskusja, udzia³ w rekolekcjach, dniach skupienia, zjaz-
dach naukowych itp.

196. Wizytatorzy koœcielni przy wykonywaniu swoich obowi¹z-
ków winni sprawdzaæ nie tylko poprawnoœæ metodyczn¹ prowadzo-
nych katechez, lecz równie¿ ich zawartoœæ treœciow¹. Sprawdzianem
tego jest dziennik lekcyjny i sami katechizowani. Przy wizytacji nie
mo¿e zabrakn¹æ rozmowy z nimi.

197. Celem katechizacji jest prowadzenie ludzi do dojrza³oœci
chrzeœcijañskiej. Postêpuje ona w œlad za ewangelizacj¹ i ³¹czy siê
z przepowiadaniem z ambony. O ile ewangelizacja zmierza do
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nawrócenia cz³owieka, o tyle katechizacja d¹¿y do rozwiniêcia
i pog³êbienia wiary (CT, 20), do wprowadzenia go w misterium
chrzeœcijañskiego kultu i do postêpowania zgodnie z nauk¹ Ewange-
lii. Katecheza jest etapem „wprowadzania i dojrzewania, to znaczy
czasem, w którym chrzeœcijanin, przyj¹wszy przez wiarê Jezusa
Chrystusa jako jedynego Pana i przylgn¹wszy do Niego ca³kowicie
przez szczere nawrócenie serca, stara siê lepiej poznaæ tego Jezusa,
któremu, siê powierzy³ (...). Jego wymagania i obietnice, zawarte
w Jego ewangelicznym Orêdziu, drogi, które wyznaczy³ dla wszyst-
kich tych, którzy zechc¹ pójœæ za Nim” (CT, 20).

198. Katecheza nie mo¿e ograniczyæ siê do suchego przekazu
wiedzy. Jej celem bowiem jest nauczenie katechizowanych modlitwy
i uczestniczenia w ¿yciu Koœcio³a i œwiata. Dojrza³ym chrzeœcijani-
nem jest taki cz³owiek, który we wszystkich sytuacjach stara siê
naœladowaæ Chrystusa.

V. Zasady i metody katechetyczne

199. Katecheza jest œrodkiem pog³êbiania relacji miêdzy Bogiem
i cz³owiekiem. Nie jest ona samym tylko wysi³kiem ludzkim. Jej
powodzenie zale¿y bardziej od ³aski Bo¿ej ni¿ od umiejêtnoœci
ludzkich. Nie mo¿na wszak¿e lekcewa¿yæ w katechezie uwarunko-
wañ naturalnych cz³owieka, gdy¿ ³aska buduje na naturze.

200. Z powy¿szych stwierdzeñ wynikaj¹ zasady teologiczne
i pedagogiczne katechezy. Pierwsze mo¿na wyraziæ w zdaniu, ¿e
ekonomia zbawcza ma charakter trynitarny, chrystologiczny i ekle-
zjologiczny. Zbawienie wychodzi od Ojca, przez Syna, w Duchu
Œwiêtym, a realizuj¹c siê tworzy Koœció³, i zmierza do pe³ni Króle-
stwa Bo¿ego w œwiecie. Katecheta, zanim przyst¹pi do katechizowa-
nia, winien znaæ tê zasadê i kierowaæ siê ni¹ w swej pracy. Bez tego
narazi siê na niepowodzenie i prze¿yje rozczarowanie. Ma te¿
obowi¹zek nauczenia tej zasady katechizowanych. Katecheta i kate-
chizowani zebrani razem na katechezie maj¹ uœwiadamiaæ sobie, ¿e
jako ochrzczeni i wierz¹cy s¹ dzieæmi jednego Ojca, Cia³em Chrystu-
sa i cz³onkami Koœcio³a, w którym to Koœciele zmierzaj¹ do osi¹gniê-
cia zbawienia wiecznego.

201. Zasady dydaktyczne dotycz¹ g³ównie doboru celów i treœci
w katechezie oraz sposobu jej prowadzenia. W obu wypadkach
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chodzi o podmiotowe traktowanie katechizowanych, o ³¹czenie
przekazywania wiedzy z wychowaniem i teorii z praktyk¹. Realizacji
tych zasad s³u¿¹ metody katechetyczne.

202. Koœció³ na przestrzeni wieków wypracowa³ swoje w³asne
metody katechizowania. Jedne z nich siê zdezaktualizowa³y, inne
pozostaj¹ ci¹gle ¿ywe. Mówi o nich katechetyka. Wszyscy katecheci
powinni znaæ metody proponowane przez katechetykê. Znajomoœæ ta
nale¿y do ca³oœci ich zawodowego wykszta³cenia.

203. Wœród katechetów zakonnych i œwieckich, pracuj¹cych
w Archidiecezji Bia³ostockiej, jedni posiadaj¹ pe³ne wykszta³cenie
teologiczne (magister), inni tylko zawodowe (dyplom kolegium), co
w administracji szkolnej daje im prawo do etatu kwalifikowanych
nauczycieli.

204. Znajomoœæ metod i w³aœciwe ich stosowanie pomo¿e kate-
checie osi¹gn¹æ dobre wyniki. Prosty, obrazowy i precyzyjny jêzyk
katechety, jasny, przejrzysty i usystematyzowany przekaz treœci
wiary, dialog, wymiana doœwiadczeñ miêdzy katechet¹ i katechizo-
wanymi oraz wspólne poszukiwanie rozwi¹zañ s¹ drog¹ do takich
efektów.

VI. Katecheza systematyczna i okazjonalna

205. Katecheza systematyczna z dniem 1 IX 1990 r. odbywa siê
w szko³ach, przedszkolach, sierociñcach, domach poprawczych i in-
nych miejscach. Sposób jej prowadzenia okreœlaj¹ instrukcje koœciel-
ne, uzgodnione z zarz¹dami poszczególnych placówek dydaktycz-
no-wychowawczych. Katechizacjê w szko³ach normuje „Ustawa o
stosunku Koœcio³a do pañstwa” (Dz U nr 29, poz. 254, 255 z dn. 17 V
1989 i odpowiednie zarz¹dzenie Ministra).

206. Dotychczasowa katechizacja parafialna po przeniesieniu do
szko³y, nabiera cech szkolnego nauczania religii, co wynika z uwa-
runkowañ i zadañ instytucji oœwiatowej. Praktyka pokazuje, ¿e
pomiêdzy nauczaniem religii w szkole, a katechez¹ parafialn¹,
sakramentaln¹ b¹dŸ okazjonaln¹, zachodzi relacja zró¿nicowania
i komplementarnoœci (por. DOK, 73). Nale¿y wiêc zadbaæ o to, by
szkolne nauczanie religii nie zatraci³o charakteru katechetycznego,
a jednoczeœnie by parafie, organizuj¹c katechezê w ró¿nej formie,
uzupe³ni³y nauczanie religii w szkole o element wtajemniczenia
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w ¿ycie wiary i tym samym stworzy³y poczucie przynale¿noœci do
wspólnoty koœcielnej.

207. Katechizacjê okazjonaln¹ wyznaczaj¹ g³ównie dwa cykle:
roku liturgicznego i sakramentów œwiêtych. S¹ one tak szerokie, ¿e
katechizacja ta mo¿na obj¹æ wszystkich ludzi. Mo¿e siê ona odbywaæ
w œwi¹tyniach i w budynkach koœcielnych, a nawet w pomieszcze-
niach œwieckich.

208. Szczególnego znaczenia winna nabraæ katecheza sakramen-
talna, przede wszystkim zwi¹zana z sakramentami inicjacji chrze-
œcijañskiej, której w³aœciwym miejscem jest parafia.

209. Wa¿nym przejawem katechizacji okazjonalnej jest kateche-
za rodzinna. „Wyprzedza ona ka¿d¹ inna formê katechezy, towarzy-
szy jej i poszerza j¹” (CT, 68). Szczególna okazj¹ do niej s¹ ró¿ne
uroczystoœci rodzinne.

210. Zwyczajnym terenem katechizacji okazjonalnej s¹ parafie,
zw³aszcza dzia³aj¹ce w niej stowarzyszenia, ruchy, grupy nieformal-
ne: kó³ka ¿ywego ró¿añca, tercjarze, ministranci, biel, oazy, Rodziny
Nazaretañskie i Rodziny Rodzin, wspólnoty apostolstwa modlitwy,
wieczerniki, chóry, schole, zespo³y charytatywne, rady ekonomiczne
i duszpasterskie, ruchy Odnowy w Duchu Œwiêtym, Komunia i Wy-
zwolenie itp. Wa¿ne jest, by grupy te, bez wzglêdu na swój szczegó-
³owy charyzmat, nie zaniedbywa³y formacji katechetycznej i zacie-
œnia³y sw¹ wiêŸ ze wspólnot¹ Koœcio³a.

211. Katecheza okazjonalna mo¿e siê odbywaæ równie¿ w œwiec-
kich miejscach publicznych, np. podczas ró¿nego rodzaju zgrupowañ
m³odzie¿owych, obozów, biwaków, zjazdów, konferencji i kongresów,
przez katechizacjê uliczn¹ i na placach miejskich, a tak¿e przez
wêdrowne nauczanie. We wszystkich tych przypadkach trzeba mieæ
pozwolenie biskupa diecezjalnego, aby ustrzec siê przed nadu¿ycia-
mi.

212. Wszystkie drogi katechizacji maj¹ zmierzaæ „ku jednemu
i temu samemu wyznaniu wiary, ku takiemu samemu oddaniu siê
Koœcio³owi, ku s³u¿eniu spo³ecznoœci w tym samym ewangelicznym
duchu” (CT, 67).
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KSIÊGA IV

NAUCZANIE TEOLOGII

213. Teologia jest nauk¹, „któr¹ znamionuje przenikniête wiar¹
d¹¿enie do zrozumienia wiary” (Instrukcja o powo³aniu teologa w
Koœciele, 1). Nale¿y ona do ¿yciowych funkcji Koœcio³a (tam¿e, 40).

214. Nauczanie teologii wi¹¿e siê w ró¿noraki sposób z przepo-
wiadaniem z ambony i katechizacj¹. Przede wszystkim ci, którzy w
imieniu Koœcio³a g³osz¹ s³owo Bo¿e, winni posiadaæ odpowiednie
przygotowanie teologiczne. Ci natomiast, którzy przyjmuj¹ s³owo
Bo¿e, g³oszone im z ambony lub podczas katechezy, powinni d¹¿yæ
do pog³êbienia jego rozumienia na drodze studium, medytacji i mo-
dlitwy. Teologia bêdzie im przychodziæ z pomoc¹. Duchownym
znajomoœæ teologii potrzebna jest do owocnego pe³nienia pos³ugi
pasterskiej.

215. Wielorakoœæ funkcji, jakie teologia posiada w Koœciele,
wymaga w³aœciwego pojmowania jej natury oraz miejsca w ¿yciu
pielgrzymuj¹cego Ludu Bo¿ego.

I. Natura teologii i jej miejsce w Koœciele

216. Teologia rodzi siê z samej natury prawdy objawionej oraz
z mi³oœci i jej wewnêtrznego dynamizmu. „To podwójne Ÿród³o
teologii, wpisane w wewnêtrzne ¿ycie Ludu Bo¿ego i jego misyjne
powo³anie okreœla tak¿e sposób w jaki powinna byæ ona uprawiana,
by mog³a zadoœæuczyniæ wymogom swej natury” (tam¿e, 7).
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217. Teologia jest nauk¹, która wychodzi z wiary i do wiary
prowadzi (Pastores dabo vobis, 53). Jest to wiara szukaj¹ca rozumie-
nia. Gdy je znajdzie, staje siê wiedz¹, posiadaj¹c¹ swoj¹ oczywistoœæ.
Teologia jest scientia fidei i fides in statu scientiae, a tak¿e m¹dro-
œci¹ – wtedy, gdy pomaga cz³owiekowi d¹¿yæ do celu ostatecznego.

218. Uprawianie teologii jest realizowaniem nakazu Chrystusa
nauczania wszystkich narodów i czynienia z nich Jego uczniów (Mt
28,19), bowiem ludzie nie mogliby staæ siê uczniami, jeœliby prawda,
zawieraj¹ca siê w s³owie wiary, nie zosta³a im ukazana (Instrukcja,
7). Wymaga ono „duchowego wysi³ku ze zdobywaniem œcis³oœci
i uœwiêceniem” (tam¿e, 9).

219. Teologia jako nauka nie zatrzymuje siê na samym tylko
zdobywaniu wiedzy. Prowadzi do przylgniêcia do Jezusa Chrystusa
– M¹droœci Bo¿ej i do wzrostu Jego Cia³a – Koœcio³a (Pastores dabo
vobis, 53). Praca teologów jest pos³ug¹ wiary w Koœciele Chrystuso-
wym.

220. „Wypowiedzi dotycz¹ce wiary nie s¹ jedynie rezultatem
indywidualnych poszukiwañ i swobodnie prowadzonych studiów
krytycznych nad S³owem Bo¿ym, ale stanowi¹ dziedzictwo Koœcio³a”
(Instrukcja, 38) i dlatego winny siê zgadzaæ z nieomylnym naucza-
niem Koœcio³a, zw³aszcza jego Nauczycielskiego Urzêdu. „Chocia¿
natura teologii i natura Urzêdu Nauczycielskiego ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹, tak jak ró¿ni¹ siê od siebie ich misje, których nie nale¿y ze sob¹
myliæ, to jednak s¹ to dwie witalne funkcje Koœcio³a, które dla dobra
Ludu Bo¿ego powinny siê wzajemnie przenikaæ i wzbogacaæ” (tam¿e,
40).

221. W dialogu miêdzy teologami a Urzêdem Nauczycielskim
obowi¹zuj¹ dwie zasady: „tam, gdzie chodzi o wspólnotê wiary,
obowi¹zuje zasada unitas veritatis („jednoœci prawdy”); tam zaœ,
gdzie istniej¹ ró¿nice, które tej wspólnoty nie naruszaj¹, nale¿y
trzymaæ siê zasady unitas caritatis (Instrukcja, 26).

222. Teologii obcy jest: filozoficzny liberalizm, konformizm oraz
relatywizm prawdy, Ÿle pojêty pluralizm treœci oraz traktowanie
wypowiedzi Urzêdu Nauczycielskiego Koœcio³a jako tylko odbicia
pewnej teologii (Instrukcja, 32-34). „W ci¹gu wieków teologia stwo-
rzy³a w³asny i prawdziwy system wiedzy naukowej” (tam¿e, 9).
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223. Teologia jest nauk¹ autonomiczn¹. W swoich badaniach
korzysta jednak z pomocy innych nauk, zw³aszcza: filozoficznych,
historycznych i humanistycznych (Instrukcja, nr 10). Siêganie przez
teologa do dorobku filozofii lub nauk humanistycznych posiada
charakter us³ugowy i winno byæ przedmiotem krytycznego spojrze-
nia teologicznego” (Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wy-
zwolenia”, 10).

224. W Koœcio³ach partykularnych do biskupa nale¿y strzec
i wyjaœniaæ S³owo Bo¿e oraz autorytatywnie oceniaæ to, co jest z nim
zgodne lub nie (Instrukcja, 19). Do jego obowi¹zków w tym wzglêdzie
nale¿y zw³aszcza:

a) tworzenie w³aœciwej atmosfery do uprawiania teologii;
b) zapewnienie odpowiedniej liczby kwalifikowanych teologów

i stworzenia im warunków do pe³nienia ich obowi¹zków;
c) zak³adanie i utrzymywanie teologicznych instytucji nauko-

wych w Archidiecezji;
d) stymulowanie badañ teologicznych;
e) czuwanie nad poprawnoœci¹ nauczania teologicznego;
f) wspieranie inicjatyw teologicznych.

II. Studia Wydzia³owe

225. W 1945 r., w wyniku zmiany granic politycznych, zosta³
przeniesiony do Bia³egostoku Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu
Stefana Batorego i tu prowadzi³ swoj¹ dzia³alnoœæ do 1951 r. Opiera³
j¹ g³ównie na studentach i pracownikach naukowych Wy¿szego
Seminarium Duchownego. Jego dzia³alnoœæ usta³a na skutek repre-
sji w³adz pañstwowych.

226. Formalne zawieszenie dzia³alnoœci Wydzia³u Teologicznego
USB w Bia³ymstoku nie oznacza³o jego uœmiercenia. Istnia³ on nadal
w ró¿norakich inicjatywach teologicznych: zjazdach naukowych na
terenie Archidiecezji, w wydawanych z przerwami od 1947 r. „Wia-
domoœciach”, a zw³aszcza w pracy Archidiecezjalnego Wy¿szego
Seminarium Duchownego. Ani rz¹dcy Archidiecezji, ani œwieccy
przedstawiciele inteligencji katolickiej nie pogodzili siê z zamkniê-
ciem Wydzia³u.

227. W latach 1990-1991 prowadzono starania o utworzenie przy
Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego
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w Bia³ymstoku Katedry Teologii i zwi¹zanego z ni¹ Studium Teo-
logii dla katechetów. U³o¿ono projekt statutu i rozk³adu zajêæ oraz
obsady personalnej. Wysi³ki te nie przynios³y rezultatu na skutek
negatywnej decyzji Senatu UW.

228. Dnia 25 III 1994 r. abp Stanis³aw Szymecki, Metropolita
Bia³ostocki, powo³a³ do ¿ycia Studium Teologii w Bia³ymstoku
zwi¹zane z Papieskim Wydzia³em Teologicznym Sekcji œw. Jana
Chrzciciela w Warszawie i nada³ mu statut. Zosta³o ono dnia
26 XI 1994 r. afiliowane dekretem Kongregacji do Spraw Wycho-
wania Katolickiego do tego¿ Wydzia³u. Kszta³ci ono siostry zakonne
i osoby œwieckie z mo¿liwoœci¹ zdobycia dyplomu magistra teologii.
Studium Teologii podejmuje tradycje Wydzia³u Teologicznego USB.

229. Teologia na poziomie akademickim jest niezmiernie wa¿na
w ¿yciu Koœcio³a partykularnego, jakim jest Archidiecezja Bia³ostoc-
ka. Pe³ni ona funkcjê scalaj¹c¹ w œrodowisku naukowym miasta,
daje mo¿liwoœæ rozwoju ludziom posiadaj¹cym powo³anie teologicz-
ne i wychodzi na przeciw potrzebom ludzi wierz¹cych, pragn¹cych
pog³êbiaæ swoje rozumienie wiary.

230. Do biskupa diecezjalnego nale¿y weryfikacja powo³ania
i charyzmatu teologa oraz odpowiednie promowanie badañ teolo-
gicznych, tak ¿eby przez nie wzrasta³ poziom intelektualny ludzi
wierz¹cych. Badania zaœ maj¹ wp³yw na nauczanie teologii i forma-
cjê adeptów tej dziedziny wiedzy. Studia teologiczne trwaj¹ okreœlo-
n¹ iloœæ czasu, formacja teologiczna natomiast winna siê rozci¹gaæ
na ca³e ¿ycie, zarówno duchownych, jak i wierz¹cych œwieckich.

III. Nauczanie w Archidiecezjalnym Wy¿szym
Seminarium Duchownym i w Instytucie

Teologiczno-Pastoralnym

231. Archidiecezjalne Wy¿sze Seminarium Duchowne, za³o¿one
w Wilnie w 1588 r. znalaz³o siê w Bia³ymstoku w 1945 r. Do 1951 r.
dzia³a³o ono przy Wydziale Teologicznym USB, a nastêpnie jako
samodzielna jednostka naukowo-wychowawcza. Posiada ono swój
statut, regulamin, program wyk³adów i æwiczeñ i przygotowuje
g³ównie kandydatów do kap³añstwa. Nie wszyscy wszak¿e, którzy
rozpoczynaj¹ naukê w Seminarium, koñcz¹ je przyjêciem sakramen-
tu œwiêceñ.
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232. Nauczanie teologii w AWSD w Bia³ymstoku odbywa siê
przez wyk³ady, æwiczenia, seminaria naukowe. Pomoc¹ s¹ równie¿
rozmyœlania, dni skupienia, rekolekcje i wspólna modlitwa. Pro-
gram nauczania teologii uwzglêdnia tak¿e inne nauki: b¹dŸ te,
z których pomocy korzysta teologia, b¹dŸ te, które s¹ potrzebne
ksiê¿om w pracy duszpasterskiej.

233. Nauczanie teologii w AWSD w Bia³ymstoku okreœla ratio
studiorum zatwierdzone przez Konferencjê Episkopatu Polski. Na
rektorze Seminarium spoczywa obowi¹zek dopilnowania przestrze-
gania go przez wszystkich wyk³adowców tej¿e instytucji. Oni sami
na mocy z³o¿onego wyznania wiary i przysiêgi wiernoœci, zobowi¹za-
ni s¹ w sumieniu „do przedstawiania i objaœniania z ca³¹ dok³adno-
œci¹ integralnej nauki wiary” (Instrukcja o powo³aniu teologa, 22),
„pod kierownictwem Urzêdu Nauczycielskiego Koœcio³a tak, aby
alumni naukê katolick¹ czerpali dok³adnie z Boskiego Objawienia,
g³êboko w ni¹ wnikali i czynili pokarmem w³asnego ¿ycia duchowe-
go, a w pos³udze kap³añskiej byli zdolni g³osiæ j¹, wyjaœniaæ i broniæ”
(DFK, 16).

234. Nauczanie teologii w Seminarium, jako czêœæ formacji
intelektualnej alumnów, wi¹¿e siê z ich formacj¹ ludzk¹, duchow¹
i pastoraln¹. „Formacja sta³a zmierza do tego, by kap³an by³
cz³owiekiem wiary i by stawa³ siê nim coraz bardziej i by widzia³
siebie zawsze w prawdzie, oczyma Chrystusa” (Pastores dabo vobis,
37). Nie tylko moderatorzy, lecz wszyscy wyk³adowcy winni pamiê-
taæ o tym, ¿e formuj¹c innych, winni formowaæ samych siebie, a sam¹
formacjê maj¹ ukazywaæ jako zadanie ca³ego ¿ycia cz³owieka.

235. Stan wiedzy i wychowania w Seminarium najbardziej zale¿y
od biskupa diecezjalnego. On bowiem wybiera i mianuje moderato-
rów oraz wyk³adowców, uczestniczy w sesjach profesorskich, spra-
wuje Eucharystiê, g³osi S³owo Bo¿e, udziela œwiêceñ i ma w³adzê
przeprowadzania reform.

236. Instytut Teologiczno-Pastoralny w Bia³ymstoku powsta³
w 1979 r. wraz z Archidiecezjalnym Oœrodkiem Formacji Ducho-
wieñstwa. AOFD ma za zadanie troskê „o permanentn¹ formacjê
duchowieñstwa diecezjalnego w zakresie ¿ycia wewnêtrznego, wie-
dzy teologicznej i pos³ugi pasterskiej oraz koordynacjê wszystkich
poczynañ diecezjalnych w tej dziedzinie” (dekret AOFD, 1). ITP
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natomiast ma na celu kszta³cenie intelektualne duchowieñstwa.
AOFD i ITP powsta³y z przekszta³cenia za³o¿onego przez bp. Henry-
ka Gulbinowicza Diecezjalnego Oœrodka Kszta³cenia Soborowego
(DOKS).

237. Na pocz¹tku s³uchaczami wyk³adów w DOKS-ie byli ksiê¿a
z piêtnastu ostatnich lat po œwiêceniach. Po ukoñczeniu piêcioletnie-
go cyklu wyk³adów liczbê ksiê¿y ograniczono do 5 najm³odszych
roczników. System ten przej¹³ ITP. Wyk³ady w nim odbywaj¹ siê
przez 5 lat raz w miesi¹cu po 4 godziny. W trakcie piêcioletniego
kursu ksiê¿a zdaj¹ egzaminy wikariuszowskie i proboszczowskie.

238. Wa¿n¹ rzecz¹ w dzia³alnoœci ITP jest konsekwentne egze-
kwowanie wymogów, unikanie powtórzeñ materia³u seminaryjne-
go, aktualnoœæ wyk³adanych treœci oraz zharmonizowanie wyk³adów
z prac¹ parafialn¹ i ¿yciem Archidiecezji. Czuwa nad tym biskup
diecezjalny za poœrednictwem mianowanego przez siebie rektora
Instytutu.

IV. Ksiê¿a studenci

239. Biskup diecezjalny, po zasiêgniêciu opinii ksiê¿y profesorów
i wychowawców AWSD, kieruje kap³anów na studia specjalistyczne
w kraju lub zagranic¹, zapewniaj¹c im odpowiednie œrodki finanso-
we (stypendia).

240. Kap³an kierowany na studia jest zobowi¹zany do uzyskania
w wyznaczonym terminie stopni naukowych oraz sk³adania ordyna-
riuszowi corocznego sprawozdania z postêpów w nauce.

241. W razie zawinionego niewywi¹zania siê z przyjêtych zobo-
wi¹zañ, studiuj¹cy kap³an ma obowi¹zek powróciæ do pracy duszpa-
sterskiej w Diecezji i zwrotu stypendium (np. na rzecz innego
studiuj¹cego kap³ana).

242. Kap³ani pragn¹cy pracowaæ na misjach winni zg³osiæ swój
zamiar Biskupowi diecezjalnemu, który wyznaczy im kraj i czas
misyjnej pos³ugi.

V. Kolegium Teologiczne i Instytut Wy¿szej Wiedzy
Religijnej

243. W 1993 r. powsta³o w Bia³ymstoku Archidiecezjalne Kole-
gium Teologiczne, nad którym patronat naukowy obj¹³ Papieski
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Wydzia³ Teologiczny Sekcja œw. Jana Chrzciciela w Warszawie.
Studia w nim trwaj¹ 4 lata. Absolwenci otrzymuj¹ dyplom kwalifi-
kowanego nauczyciela religii w przedszkolach i szko³ach podstawo-
wych.

244. Zalet¹ Kolegium jest to, ¿e obok przekazu wiedzy teologicz-
nej i katechetycznej, du¿¹ uwagê zwraca siê na przygotowanie
pedagogiczno-dydaktyczne swoich studentów. Odbywa siê ono przez
przekaz odpowiedniej wiedzy teoretycznej i æwiczenia praktyczne
w szko³ach.

245. Studentami Kolegium s¹ osoby œwieckie i zakonne. Wiele
z nich podejmuje, po ukoñczeniu studiów, pracê w szko³ach jako
katecheci.

246. Obok ju¿ wymienionych form kszta³cenia istnieje w Archi-
diecezji IWWR, posiadaj¹cy swoj¹ historiê i swoje osi¹gniêcia.
Pocz¹tki IWWR siêgaj¹ 1978 r., kiedy to bp Edward Kisiel powo³a³
do ¿ycia trzyletnie Studium Teologiczno-Katechetyczne z jednorazo-
wym naborem kandydatów. W 1980 r. Studium to zosta³o przekszta³-
cone w Studium Wy¿szej Wiedzy Religijnej, obok którego utworzono
Studium Katechetyczne. To ostatnie nazywa³o siê od 1991 r. Diece-
zjalnym Studium Katechetycznym, a od 1992 r. Archidiecezjalnym
Studium Katechetycznym. Oba studia zawiesi³y swoj¹ dzia³alnoœæ
z chwil¹ ustanowienia Kolegium Teologicznego.

247. Reaktywowanie wymienionych instytucji pod nazw¹ Insty-
tutu Wy¿szej Wiedzy Religijnej by³o konieczne ze wzglêdu na
potrzeby podnoszenia wiedzy religijnej u ludzi œwieckich. IWWR
prowadzi cykliczne, regularne wyk³ady w Bia³ymstoku oraz w pa-
rafiach Archidiecezji, pobudzaj¹c je do w³asnego kszta³cenia teolo-
gicznego miejscowej inteligencji.

VI. Inne formy przekazu teologii

248. W latach 1985-1988 istnia³o w Archidiecezji Studium ̄ ycia
Rodzinnego i zosta³o reaktywowane w 1995 r. w ramach Duszpaster-
stwa Rodzin Archidiecezji.

249. Wœród zinstytucjonalizowanych form przekazu teologiczne-
go znajd¹ siê:

a) comiesiêczne dni skupienia neoprezbiterów;
b) zebrania Unii Kap³añskiej;
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c) prelekcje w Klubie Inteligencji Katolickiej;
d) konwersatoria duszpasterstwa akademickiego;
e) prelekcje, konwersatoria i pogadanki w ramach ruchów ko-

œcielnych;
f) wyk³ady w ramach duszpasterstw stanowych i zawodowych;
g) sierpniowe dni katechetyczne;
h) bo¿onarodzeniowe i wielkanocne wyk³ady dla duchowieñstwa,

sióstr zakonnych i katechetów œwieckich;
i) kwartalne, rejonowe spotkania katechetyczne;
j) konwersatoria w czasie konferencji dekanalnych;
250. Zachodzi pilna potrzeba objêcia nauczaniem teologii pra-

cowników naukowych miasta Bia³egostoku i o¿ywienia tego¿ na-
uczania wœród miejscowych studentów.

251. Niezwykle po¿yteczn¹ form¹ przekazu teologii jest „Lataj¹-
cy uniwersytet”, prowadz¹cy wyk³ady wed³ug potrzeby w okreœlo-
nym miejscu i okreœlonym czasie oraz tzw. „Instytut trzeciego
wieku”, docieraj¹cy z wiadomoœciami teologicznymi do ludzi na
emeryturze.
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KSIÊGA V

ZASADY KULTU
CHRZEŒCIJAÑSKIEGO

252. Bóg „sam Œwiêty i Uœwiêciciel” (DK, 5) jest Ÿród³em wszel-
kiej œwiêtoœci, naszego zbawienia. Œwiêtoœæ cz³owieka polega na
przynale¿noœci do Boga, na upodobnieniu siê do Niego (por. 1 J 3,2-
3). S³owo Bo¿e wzywa cz³owieka do œwiêtoœci: „b¹dŸcie œwiêtymi, bo
Ja jestem Œwiêty” (Kp³ 19,2). Pan Jezus kieruje wezwanie: „B¹dŸcie
wiêc wy doskonali, jak doskona³y jest Ojciec wasz niebieski” (Mt
5,48; por. KK, 40). Sobór Watykañski II poucza, ¿e wszyscy w
Koœciele, niezale¿nie od stanu, powo³ani s¹ do wkroczenia na drogê
zbawienia, œwiêtoœci i pod¹¿ania ni¹, bo jak pisze œw. Pawe³ „wol¹
Bo¿¹ jest wasze uœwiêcenie” (1 Tes 4,3; por. KK, 42).

253. Nikt z ludzi w³asn¹ moc¹ nie potrafi osi¹gn¹æ zbawienia,
œwiêtoœci. Dokonuje siê przede wszystkim to przez liturgiê mszaln¹,
sakramentów, sakramentaliów, Liturgiê Godzin, celebracjê roku
koœcielnego, które s¹ wykonywaniem uœwiêcaj¹cego pos³annictwa
Jezusa Chrystusa Najwy¿szego Kap³ana. Œpiew i muzyka sakralna
s¹ integraln¹ czêœci¹ liturgii, która winna byæ sprawowana w
odpowiednio dobranych i przygotowanych œwiêtych miejscach kultu.

I. Liturgia œwiêta i jej znaczenie w ¿yciu Koœcio³a

254. Liturgia jest wykonywaniem kap³añskiej funkcji (munus)
Jezusa Chrystusa, jedynego poœrednika miêdzy Bogiem i ludŸmi;
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jest ona s³u¿b¹ Bogu i cz³owiekowi w dziele jego uœwiêcenia. Jezus
Chrystus, moc¹ Ducha Œwiêtego, jest prawdziwie i rzeczywiœcie
obecny w wieloraki sposób w œwiêtej liturgii: w zgromadzonym
w Jego imiê ludzie, w osobie biskupa lub prezbitera przewodnicz¹-
cego zgromadzeniu liturgicznemu, w s³owach Pisma œw. czytanych
i wyjaœnianych w Koœciele, w sakramentach, szczególnie zaœ w trwa³y
i istotowy sposób pod postaciami chleba i wina, wreszcie w Koœciele
czyni¹cym dzie³o mi³osierdzia (por. KL, 7; Mysterium fidei).

255. Liturgia jest dzie³em ca³ego Chrystusa: G³owy i Cia³a. Jezus
sprawuje liturgiê wraz z ca³ym Koœcio³em tu na ziemi, ale równie¿
celebruje j¹ nieustannie w liturgii niebiañskiej razem z Najœwiêtsz¹
Maryj¹ Pann¹, Aposto³ami, wszystkimi Œwiêtymi i „wieloma ludŸmi,
którzy weszli ju¿ do Królestwa” (KKK, 1187). Sprawowanie liturgii
dokonuje siê poprzez zwyk³e znaki i symbole, które zosta³y wziête z
rzeczy stworzonych (œwiat³o, woda, ogieñ), ze zwyczajów (obmycia,
namaszczenia, ³amania chleba, spo¿ywania wina) i historii zbawie-
nia (np. obchód Paschy). Znaki te i symbole, w³¹czone do liturgii,
przez moc Ducha Œwiêtego sta³y siê wyrazem i urzeczywistnieniem
zbawczego dzia³ania Jezusa Chrystusa. Œpiew i muzyka instrumen-
talna, z³¹czone z liturgi¹, dopomagaj¹ zgromadzonym wiernym
w spotkaniu siê z Chrystusem ofiaruj¹cym zbawienie. Œwiête obra-
zy i figury maj¹ za zadanie budziæ i umacniaæ wiarê w misterium
Chrystusa (KKK, 1189, 1192).

256. W liturgii dokonuje siê nasze uœwiêcenie, a ca³y Koœció³:
G³owa i cz³onki, sprawuj¹ ca³kowity kult publiczny (por. KL, 7). Kult
jest zasadniczym elementem religii chrzeœcijañskiej, nale¿y do jej
istoty. Postawa cz³owieka wobec Boga wyra¿a siê w aktach we-
wnêtrznych (uwielbienie, dziêkczynienie, przeb³aganie, proœba) i ze-
wnêtrznych (s³owa, gesty, postawy, czynnoœci). Akty wewnêtrz-
ne s¹ konieczne do czci oddawanej Bogu i warunkuj¹ jej prawdzi-
woœæ. W liturgii ma miejsce kult ca³kowity i publiczny. Kult jest
ca³kowity, gdy obejmuje ca³¹ osobê ludzk¹, mianowicie rozum i wolê,
uczucia, zmys³y oraz anga¿uje wszystkie elementy liturgii, jak
skupienie, milczenie, ciszê, gesty i postawy, recytacjê i œpiew,
modlitwê indywidualn¹ i wspóln¹. Kult nie mo¿e byæ od³¹czony od
wiary, zasad moralnych, zgody na wolê Bo¿¹ i ma wp³ywaæ pozytyw-
nie na ¿ycie codzienne. Kult jest publiczny wtedy, gdy jest sprawo-
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wany w imieniu ca³ego Koœcio³a, przez osoby prawnie do tego
przeznaczone, z zastosowaniem obrzêdów i ksi¹g liturgicznych
zatwierdzonych przez w³adzê koœcieln¹ (por.  kan. 834 § 2 KPK).

257. Liturgia jest te¿ szko³¹ wiary, moralnoœci i ¿ycia duchowego.
Z tego wzglêdu domaga siê od uczestników dyscypliny wewnêtrznej
i zewnêtrznej, oczyszczenia serca, wyzbycia siê przesadnego indywi-
dualizmu, podporz¹dkowania siê przepisom Koœcio³a.

258. Chocia¿ liturgia nie wyczerpuje ca³ej dzia³alnoœci Koœcio³a,
to jednak jest szczytem, do którego zmierza Jego dzia³alnoœæ i za-
razem Ÿród³em, z którego wyp³ywa ca³a Jego moc (por. KL, 9-10).
Koœció³, poza liturgi¹ w œcis³ym znaczeniu, zaleca „nabo¿eñstwa
ludu chrzeœcijañskiego, zgodne z przepisami i zasadami Koœcio³a,
zw³aszcza te, które odbywaj¹ siê z woli Stolicy Apostolskiej” (KL, 13).
Pierwsze miejsce zajmuj¹ nabo¿eñstwa odprawiane z polecenia
Stolicy Apostolskiej, szczególnie w œwi¹tyni pod przewodnictwem
biskupa lub kap³ana (Droga Krzy¿owa, Ró¿aniec, litanie, nowenny,
nabo¿eñstwa pokutne). Na drugim miejscu znajduj¹ siê nabo¿eñ-
stwa celebrowane w poszczególnych diecezjach za aprobat¹ biskupa,
zgodnie z miejscowymi zwyczajami i wed³ug ksi¹g diecezjalnych
prawnie zatwierdzonych (Gorzkie ¯ale, nabo¿eñstwa S³owa Bo¿e-
go). Trzeci¹ grupê stanowi¹ nabo¿eñstwa dozwolone przez Koœció³
(np. nabo¿eñstwa poszczególnych bractw, stowarzyszeñ). Do tej
ostatniej grupy nale¿¹ równie¿ nabo¿eñstwa prywatne. Liturgia ze
swej natury „znacznie przewy¿sza” nabo¿eñstwa (KL, 13). Nie wolno
odprawiaæ nabo¿eñstw w czasie sprawowania liturgii (np. Godzinki
lub ró¿aniec podczas Mszy œw.). Tematyka nabo¿eñstw ma siê
zgadzaæ z okresem roku liturgicznego, w ich treœci nie mo¿e byæ
niczego, co nie jest zgodne z prawdami wiary i autentyczn¹ religij-
noœci¹. Nabo¿eñstwa powinny wytwarzaæ atmosferê wspólnotow¹,
zgadzaæ siê z duchem liturgii i do niej prowadziæ (KL, 13).

259. Nale¿y zachêcaæ wiernych do codziennej modlitwy indywi-
dualnej (pacierza) oraz czêstej modlitwy wspólnej w rodzinach, do
kontynuowania tradycji œpiewu „Godzinek o Niepokalanym Poczê-
ciu NMP” i modlitwy „Anio³ Pañski”. Polecane s¹ nabo¿eñstwa S³owa
Bo¿ego „w wigiliê uroczystych œwi¹t, w niektóre dni Adwentu
i Wielkiego Postu oraz w niedziele i œwiêta” (KL 35, 4). Duszpaste-
rze powinni zachêcaæ wiernych do prywatnych nabo¿eñstw do
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Mi³osierdzia Bo¿ego, Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, Mêki Pañ-
skiej, Najœwiêtszego Sakramentu, Ducha Œwiêtego, Najœwiêtszej
Maryi Panny i Œwiêtych oraz za zmar³ych.

260. W celebracji liturgicznej ca³e zgromadzenie jest „liturgiem”,
ka¿dy wed³ug pe³nionej funkcji. Kap³añstwo „chrzcielne” jest ka-
p³añstwem ca³ego Cia³a Chrystusa – Koœcio³a. „Niektórzy wierni
otrzymali jednak sakrament œwiêceñ, by reprezentowaæ Chrystusa
jako G³owê Cia³a” (KKK, 1188) i przewodniczyæ obrzêdom liturgicz-
nym.

261. Czynnoœci liturgiczne (obrzêdy) nie s¹ czynnoœciami pry-
watnymi, lecz celebracjami Koœcio³a, który jest „sakramentem jed-
noœci”, ludem œwiêtym, zjednoczonym i zorganizowanym pod
zwierzchnictwem biskupów (por. KL, 26). Prezbiterzy, którzy spra-
wuj¹ swoj¹ pos³ugê w parafiach i w innych wspólnotach wiernych,
winni pamiêtaæ, ¿e reprezentuj¹ w nich samego Chrystusa – G³owê
Cia³a (dzia³aj¹ in persona Christi) oraz biskupa, który ich pos³a³.
Przez synowskie zjednoczenie z biskupem trwaj¹ w jednoœci z Na-
stêpc¹ Piotra i z ca³¹ wspólnot¹ Koœcio³a Powszechnego. W przepo-
wiadaniu, jak i w ca³ym sprawowaniu liturgii nale¿y zabiegaæ
o pog³êbienie u wiernych œwiadomoœci Koœcio³a, to jest zwi¹zku
parafii z archidiecezj¹, z osob¹ biskupa, z koœcio³em katedralnym.
Wierni winni byæ pouczani i przekonywani, ¿e Koœció³, którym s¹,
ujawnia siê przede wszystkim w pe³nym i czynnym uczestnictwie
wszystkich i we w³aœciwy ka¿demu sposób w tych samych obrzêdach
liturgicznych, szczególnie zaœ w tej samej Eucharystii sprawowanej
b¹dŸ pod przewodnictwem biskupa (np. w koœciele katedralnym,
podczas wizytacji parafii) lub pod przewodnictwem prezbitera pos³a-
nego przez biskupa (por. KL, 41-42).

262. Prawo kierowania sprawami liturgii nale¿y wy³¹cznie do
w³adzy koœcielnej. Sprawuj¹ j¹: Stolica Apostolska (Kongregacja
Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów), biskup diecezjalny oraz
w pewnym zakresie Konferencja Episkopatu (por. KL, 22). Ksiêgi
liturgiczne zaadoptowane dla potrzeb diecezji polskich przez Konfe-
rencjê Episkopatu Polski obowi¹zuj¹ w sumieniu tych, którzy prze-
wodnicz¹ obrzêdom liturgicznym. Chocia¿ prezbiterzy ciesz¹ siê
mo¿liwoœci¹ dokonywania pewnych adaptacji w liturgii i tzw. w³a-
snej twórczoœci liturgicznej, to jednak nikomu, „choæby by³ nawet
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kap³anem, nie wolno na w³asn¹ rêkê niczego dodawaæ, ujmowaæ lub
zmieniaæ w liturgii” (KL, 22).

263. Pragnieniem Koœcio³a jest, aby wszyscy wierni uczestniczyli
w sposób pe³ny, œwiadomy i czynny w liturgii. Lud chrzeœcijañski na
mocy chrztu jest uprawniony i zobowi¹zany do takiego udzia³u.
Liturgia jest bowiem pierwszym i niezast¹pionym Ÿród³em, z które-
go wierni czerpi¹ ducha prawdziwie chrzeœcijañskiego. Dlatego te¿
duszpasterze w ca³ej swojej dzia³alnoœci powinni gorliwie d¹¿yæ do
osi¹gniêcia takiego udzia³u wiernych przez nale¿yte ich urobienie.
Sami zaœ winni byæ najpierw przenikniêci duchem i moc¹ liturgii
oraz staæ siê jej nauczycielami (por. KL, 14).

264. Duszpasterze, zgodnie z ¿yczeniem Koœcio³a, winni do³o¿yæ
starañ, aby wszyscy wierni, bior¹cy udzia³ w zgromadzeniach litur-
gicznych, czynili to i wszystko to, co do nich nale¿y z natury rzeczy
i na mocy przepisów liturgicznych. W celu zapewnienia wspólnoto-
wego sprawowania liturgii w ka¿dej parafii powinna byæ odpowied-
nia iloœæ ministrantów, lektorów, psa³terzystów (œpiewaków, soli-
stów), schola i chór. Duszpasterze maj¹ obowi¹zek otoczyæ te grupy
formacj¹ religijn¹ oraz liturgiczn¹ i razem z nimi w ci¹gu tygodnia
przygotowywaæ liturgiê niedzieln¹ lub œwi¹teczn¹. Dobrze bêdzie,
jeœli doroœli i m³odzie¿ bêd¹ przygotowani do spe³niania im w³aœci-
wych funkcji liturgicznych, jak np. czytania, œpiew psalmu, modli-
twa powszechna, zbieranie ofiar na tacê. Prezbiterzy winni mieæ
œwiadomoœæ, ¿e w tak rozumianej wspólnotowej liturgii nie mog¹
sami w swoim rêku skupiaæ wszystkich czynnoœci liturgicznych,
które z natury rzeczy nale¿¹ do œwieckich wiernych.

265. Nad ca³oœci¹ ¿ycia liturgicznego w Archidiecezji Bia³ostoc-
kiej czuwaj¹ wspó³dzia³aj¹ce ze sob¹, ustanowione przez biskupa
diecezjalnego komisje: Liturgiczna, Muzyki Koœcielnej i Sztuki
Koœcielnej.

II. Rok liturgiczny

266. Koœció³ œwiêty obchodzi w ustalonych dniach roku œwiête
wspomnienie zbawczego dzie³a Chrystusa. Ka¿dego tygodnia Ko-
œció³ obchodzi pami¹tkê Zmartwychwstania Pañskiego, w dniu,
który nazywamy Pañskim, a raz do roku czyni to w najwiêksz¹
uroczystoœæ Wielkanocy (Kal, 1). Prze¿ywanie roku liturgicznego
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i jego celebracja „posiada szczególn¹ sakramentaln¹ moc i skutecz-
noœæ dla podtrzymywania ¿ycia chrzeœcijañskiego” (Pawe³ VI, „My-
sterii Paschalis”).

Niedziela

267. Niedziela jest najstarszym i pierwszym dniem œwi¹tecznym
(KL, 106). Jest te¿ ona pierwszym dniem tygodnia, w którym Koœció³
obchodzi misterium paschalne, zgodnie z tradycj¹ apostolsk¹ wywo-
dz¹c¹ siê od samego dnia Zmartwychwstania Chrystusa (Kal, 4).

268. Niedziela rozpoczyna siê wieczorem dnia poprzedniego i ze
wzglêdu na swoje znaczenie ustêpuje tylko uroczystoœciom i œwiêtom
Pañskim. Natomiast niedziele Adwentu, Wielkiego Postu i okresu
Wielkanocnego maj¹ pierwszeñstwo przed wszystkimi dniami uro-
czystymi i œwi¹tecznymi (Kal, 3, 5).

269. „Sercem” niedzieli jest Eucharystia. Wierni zobowi¹zani s¹
do uczestnictwa w niedzielnej Mszy œw.: w sam dzieñ œwi¹teczny
b¹dŸ te¿ wieczorem dnia poprzedzaj¹cego (por. kan. 1247-1248
KPK). Duszpasterze zatroszcz¹ siê o dostosowanie porz¹dku Mszy
œw. niedzielnych do potrzeb swoich wiernych; jeœli zachodzi potrze-
ba, niech Mszê œw. niedzieln¹ odprawiaj¹ ju¿ w sobotê wieczorem.

270. W niedzielê i œwiêta nakazane wierni maj¹ obowi¹zek
powstrzymania siê od tych prac i zajêæ, które utrudniaj¹ oddawanie
czci Bogu, prze¿ywanie radoœci w³aœciwej dniowi Pañskiemu oraz
korzystanie z nale¿nego odpoczynku duchowego i fizycznego (kan.
1247 KPK).

271. Czas wolny w niedziele i œwiêta jest okazj¹ do podtrzymywa-
nia i pielêgnowania wiêzów rodzinnych i spo³ecznych, pe³nienia
dobrych czynów wobec naszych bliŸnich. W dniu œwi¹tecznym win-
niœmy równie¿ znaleŸæ czas na pog³êbianie i rozwój swego ¿ycia
duchowego.

272. We wspó³czesnym œwiecie niedziela i œwiêta prze¿ywaj¹
kryzys, podobnie dzieje siê i w naszej OjczyŸnie. Coraz wiêcej
wiernych traktuje œwiêto jako dzieñ wolny od pracy, przeznaczony
na odpoczynek. Dla wielu jest to dzieñ dokonywania zakupów (s³u¿y
temu coraz wiêcej otwieranych sklepów), pracy w polu i na dzia³-
kach, krz¹taniny w gospodarstwach domowych i rozrywki. Sakralny
charakter œwi¹t jest zagro¿ony przez rosn¹c¹ obojêtnoœæ religijn¹
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chrzeœcijan i przez lansowany styl prze¿ywania œwi¹t, przez prak-
tyczny materializm i rosn¹c¹ pogoñ za zyskiem.

Dni œwi¹teczne

273. Poza niedzielami obchody liturgiczne dziel¹ siê na uroczy-
stoœci, œwiêta i wspomnienia (obowi¹zuj¹ce lub dowolne – Kal, 10).

274. Wœród dni œwi¹tecznych s¹ „œwiêta nakazane”, czyli takie,
w które nale¿y uczestniczyæ we Mszy œw. i powstrzymaæ siê od
niektórych prac i zajêæ. W ca³ym Koœciele (poza niedzielami) nale¿y
obowi¹zkowo obchodziæ uroczystoœci: Narodzenia Pañskiego, Obja-
wienia Pañskiego, Wniebowst¹pienia Pañskiego, Najœwiêtszego Cia³a
i Krwi Chrystusa, Wniebowziêcia NMP i Wszystkich Œwiêtych (kan.
1246§1 KPK). W Polsce dniami œwi¹tecznymi wolnymi od pracy s¹:
Bo¿e Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc, Najœwiêtszego Cia³a i Krwi
Chrystusa, Wniebowziêcia NMP i Wszystkich Œwiêtych. W pozosta³e
dni œwi¹teczne, w które wierni s¹ ustawowo zobowi¹zani do pracy
zawodowej, maj¹ dyspensê od uczestnictwa we Mszy œw. i powstrzy-
mywania siê od pracy. Duszpasterze niech zachêcaj¹ wiernych do
udzia³u we Mszy œw. w tych dniach. Niech w te dni dostosuj¹
porz¹dek Mszy œw. œwi¹tecznych do potrzeb swoich wiernych.

275. W Archidiecezji Bia³ostockiej dniami uroczystymi, choæ nie
nakazanymi, s¹: uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Ostrobram-
skiej, Matki Mi³osierdzia, G³ównej Patronki Archidiecezji i œw.
Jerzego, Mêczennika, równie¿ G³ównego Patrona Archidiecezji.
Uroczyœcie obchodzi siê dzieñ œw. Kazimierza, Królewicza, Patrona
Bia³ostockiej Prowincji Koœcielnej.

276. Nale¿y te¿ godnie obchodziæ uroczystoœæ tytu³u koœcio³a
parafialnego, rektoralnego, filialnego lub kaplicy publicznej. W okre-
sie zwyk³ym, jeœli jest taka potrzeba, uroczystoœæ wolno przenieœæ na
najbli¿sz¹ niedzielê zwyk³¹. Trzeba te¿ doceniaæ tzw. drugorzêdne
odpusty parafialne. W okresie zwyk³ym wolno je przenieœæ na
zwyk³¹ niedzielê, za pozwoleniem biskupa diecezjalnego. Wolno
wtedy jedn¹ Mszê œw. odprawiæ o danym obchodzie odpustowym
(OWMR, 332). Nale¿y pamiêtaæ, i¿ powy¿sze œwiêta maj¹ du¿e
znaczenie dla ¿ycia wspólnoty parafialnej i miejscowej spo³ecznoœci.

277. Wielkie znaczenie duszpasterskie ma Msza œw. Krzy¿ma
celebrowana przez Ksiêdza Arcybiskupa Metropolitê, Biskupa Po-
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mocniczego i Kap³anów Archidiecezji w Bazylice Metropolitalnej.
Koncelebra kap³anów ze swoim Biskupem jest wyrazem jednoœci
bia³ostockiego prezbiterium. Synod wyra¿a radoœæ z faktu uczestni-
czenia w tej Mszy œw. licznych wiernych oraz ministrantów, z któ-
rych m³odsi tradycyjnie ju¿ spotykaj¹ siê z Arcybiskupem Metropo-
lit¹ w katedrze, a starsi ministranci w Seminarium Duchownym z
Ksiê¿mi profesorami i alumnami.

Triduum Paschalne

278. Œwiête Triduum Paschalne, bêd¹ce szczytem roku liturgicz-
nego, rozpoczyna siê Msz¹ œw. Wieczerzy Pañskiej w Wielki Czwar-
tek i koñczy siê II nieszporami niedzieli wielkanocnej (Kal, 19).
W liturgii tych œwiêtych dni powinna siê gromadziæ miejscowa
wspólnota parafialna. Duszpasterze i katecheci niech pouczaj¹
wiernych i katechizowanych o znaczeniu Triduum Paschalnego
w strukturze ca³ego roku.

279. Msza œw. Wieczerzy Pañskiej przybli¿a wiernym Tajemnicê
Eucharystii i Kap³añstwa. Zaleca siê procesjê wiernych na przygo-
towanie darów na rzecz ubogich. Nale¿y te¿ w koœcio³ach, w których
odbywa siê liturgia Triduum, zbudowaæ o³tarz wystawienia, tzw.
ciemnicê i zaprosiæ wiernych do adoracji Eucharystii na czas stosow-
ny dla danej wspólnoty.

280. W Wielki Pi¹tek rano zaleca siê odprawienie wraz z wierny-
mi Godziny Czytañ i Jutrzni. Przez ca³y dzieñ powinna jeszcze trwaæ
w koœciele adoracja Najœwiêtszego Sakramentu. W godzinach popo-
³udniowych, w porze najlepiej odpowiadaj¹cej wiernym, odprawiana
jest liturgia Mêki i Œmierci Pañskiej, po której nastêpujê przeniesie-
nie Najœwiêtszego Sakramentu do Grobu Pañskiego. Nale¿y pod-
trzymywaæ tradycyjn¹ adoracjê wiernych przy Grobie, anga¿uj¹c
przy tym poszczególne grupy parafialne. Dobrze jest w Wielki Pi¹tek
odprawiæ z wiernymi Drogê Krzy¿ow¹, godzinê nale¿y dostosowaæ do
miejscowych warunków. Ofiary sk³adane przy adoracji Krzy¿a prze-
znacza siê na utrzymanie Bo¿ego Grobu w Jerozolimie.

281. W Wielk¹ Sobotê, podobnie jak w Wielki Pi¹tek, zaleca siê
w godzinach porannych odprawienie Godziny Czytañ i Jutrzni.
W ci¹gu dnia odbywa siê b³ogos³awieñstwo pokarmów zgodnie
z miejscow¹ tradycj¹. Przychodz¹cych z pokarmami do koœcio³a
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nale¿y zachêcaæ do adoracji Najœwiêtszego Sakramentu w Grobie,
jak te¿ do nawiedzania Grobów Pañskich w innych koœcio³ach.

282. Liturgia Wigilii Paschalnej powinna byæ sprawowana tylko
w katedrze, koœcio³ach parafialnych i rektoralnych; nale¿y j¹ rozpo-
cz¹æ po zapadniêciu zmroku. Duszpasterze niech zachêcaj¹ wier-
nych do uczestnictwa w tej liturgii, wyjaœniaj¹c jej wyj¹tkowe
znaczenie. Niech sprawuj¹ tê liturgiê uroczyœcie. Nale¿y podtrzymy-
waæ ¿yw¹ jeszcze w wielu parafiach nocn¹ adoracjê wiernych przy
Grobie, nadaj¹c jej stosown¹ treœæ.

283. Niedziela Wielkanocna ³¹czy siê w naszej polskiej tradycji
z procesj¹ rezurekcyjn¹ odprawian¹ wed³ug miejscowych zwycza-
jów.

284. Nale¿a³oby te¿ odnowiæ praktykê nieszporów pod wieczór
niedzieli wielkanocnej, koñcz¹cych Triduum Paschalne, nazywa-
nych te¿ chrzcielnymi (PS, 98). Wierni w czasie œpiewu psalmów
procesjonalnie obchodz¹ chrzcielnicê, dziêkuj¹c za ³askê sakramen-
tów inicjacji chrzeœcijañskiej, szczególnie zaœ chrztu.

Okres Wielkanocny

285. Okres Wielkanocny trwa piêædziesi¹t dni od Niedzieli
Zmartwychwstania do Niedzieli Zes³ania Ducha Œwiêtego i ma byæ
obchodzony z radoœci¹ „jako jeden dzieñ œwi¹teczny”, jako „wielka
niedziela” – œw. Atanazy (Kal, 22). W liturgii niedzielnej i dni
powszednich nale¿y daæ pierwszeñstwo Tajemnicy Wielkanocnej.
Ma siê to wyra¿aæ miêdzy innymi w doborze odpowiednich œpiewów,
w zapaleniu pascha³u podczas nabo¿eñstw itp.

286. Duszpasterze niech zwróc¹ uwagê wiernym na potrzebê
œwiêcenia Wielkanocy przez osiem dni – czyli przez oktawê, zapra-
szaj¹c ich do udzia³u w Eucharystii. Bardzo zaleca siê, aby zw³aszcza
w ci¹gu oktawy wielkanocnej zanoszona by³a Komunia œw. chorym
(PS, 104).

287. Druga Niedziela Wielkanocna, czyli Bia³a, jest w Archidie-
cezji Bia³ostockiej uroczystoœci¹ Mi³osierdzia Bo¿ego. W homiliach
nale¿y zaakcentowaæ prawdê o Bo¿ym mi³osierdziu, wspominaj¹c
te¿ dzia³alnoœæ s³ugi Bo¿ego ks. prof. Micha³a Sopoæki. Niedziele
wielkanocne s¹ najbardziej odpowiednim dniem pierwszego pe³nego
uczestnictwa w Eucharystii – Pierwsza Komunia œwiêta (PS, 103).
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288. W czwartym tygodniu wielkanocnym wypada Powszechny
Tydzieñ Modlitwy o Powo³ania, na co nale¿y zwróciæ uwagê wier-
nym, zapraszaj¹c ich do modlitwy w intencji powo³añ. Na ten tydzieñ
równie¿ wypadaj¹ Kwarta³owe Dni Modlitw o Powo³anie do S³u¿by
Bo¿ej.

289. Od szóstej niedzieli wielkanocnej do Wniebowst¹pienia
Pañskiego w Koœciele s¹ obchodzone Dni Modlitw o dobre urodzaje
oraz za kraje g³oduj¹ce. Przygotowaniem do uroczystoœci Zes³ania
Ducha Œwiêtego, koñcz¹cej okres wielkanocny, jest udzia³ wiernych
w nowennie.

290. W miesi¹cu maju, zgodnie z tradycj¹, nale¿y odprawiaæ
nabo¿eñstwo majowe ku czci Najœwiêtszej Maryi Panny zgodnie
z przepisami liturgicznymi, w œwi¹tyniach, jak te¿ poza nimi.
Szczególnym dniem jest uroczystoœæ NMP Królowej Polski (3 V),
której, oprócz charakteru religijnego, nale¿y nadaæ charakter naro-
dowo-patriotyczny (odnowienie Œlubów Jasnogórskich).

Okres Wielkiego Postu

291. Wielki Post s³u¿y przygotowaniu do obchodu Paschy. Litur-
gia przygotowuje katechumenów do przyjêcia sakramentów inicjacji
chrzeœcijañskiej w Wigiliê Paschaln¹, a pozosta³ych wiernych do
odnowienia przyrzeczeñ chrzcielnych (KL, 109). Okres ten ma
potrójny charakter, mianowicie pokutny, chrzcielny i pasyjny. Tro-
sk¹ duszpasterzy winno byæ podkreœlanie owego potrójnego charak-
teru w nawi¹zaniu do liturgii danej niedzieli i dobór odpowiednich
pieœni mszalnych.

292. W ka¿dej parafii nale¿y przeprowadziæ przynajmniej trzy-
dniowe æwiczenia rekolekcyjne z nabo¿eñstwami pokutnymi. Kap³a-
ni niech wiêcej czasu ni¿ zwykle w tym okresie poœwiêc¹ na pos³ug¹
w konfesjonale (PS, 15). Nale¿y zachêcaæ wiernych do podejmowania
czynów pokutnych: postu, ja³mu¿ny i modlitwy. Niech bêd¹ celebro-
wane Gorzkie ¯ale z wystawieniem Najœwiêtszego Sakramentu
i naukami pasyjnymi oraz Droga Krzy¿owa. Nabo¿eñstwa te mog¹
byæ równie¿ odprawiane poza koœcio³ami, miêdzy innymi we wspól-
notach lokalnych i rodzinnych. Godne poparcia s¹ nowe inicjatywy
organizowania Drogi Krzy¿owej ulicami miast i wsi.
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293. W Wielkim Poœcie maj¹ miejsce Kwarta³owe Dni Modlitw
o Ducha Pokuty oraz Tydzieñ Modlitw o TrzeŸwoœæ Narodu, co nie
mo¿e ujœæ uwadze duszpasterzy i wiernych.

294. W Niedzielê Palmow¹ obchodzi siê zainicjowany przez
papie¿a Jana Paw³a II Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y. M³odzie¿ Archi-
diecezji uczestniczy w uroczystej procesji z palmami i Mszy œw.
w katedrze.

Okres Narodzenia Pañskiego

295. „Po dorocznym obchodzie uroczystoœci wielkanocnych nic
nie jest Koœcio³owi tak drogie, jak uroczystoœæ Narodzenia Pañskie-
go”. Okres Narodzenia Pañskiego rozpoczyna siê od I Nieszporów
przed Bo¿ym Narodzeniem i koñczy siê w niedzielê Chrztu Pañskie-
go, czyli w niedzielê po Objawieniu Pañskim (Kal, 32-33).

296. W Polsce szczególne znaczenie posiada wieczerza wigilijna.
Nale¿y do³o¿yæ starañ, aby mia³a ona charakter religijny, wspólno-
towy, ze wspólnym, rodzinnym œpiewem kolêd.

297. Zaleca siê podtrzymywaæ powszechny udzia³ wiernych
w Pasterce. Tradycyjne urz¹dzanie ¿³óbka i adoracja przy nim jest
okazj¹ do tego, aby przybli¿yæ wiernym tajemnicê Bo¿ego Narodze-
nia. ̄ ³óbki maj¹ byæ wykonane na odpowiednim poziomie artystycz-
nym. Mog¹ stanowiæ swoistego rodzaju katechezê dla katolików
s³abo zwi¹zanych z Koœcio³em, którzy licznie je odwiedzaj¹ ze
wzglêdu na przywi¹zanie do tradycji. Zachêca siê, aby dzieci groma-
dzi³y siê przy ¿³óbku na adoracjê, organizowa³y jase³ka. Przy tej
okazji mo¿na zorganizowaæ b³ogos³awieñstwo ma³ych dzieci.

298. Bo¿e Narodzenie posiada oktawê, której poszczególne dni
odznaczaj¹ siê w³aœciwym sobie charakterem. Dzieñ Œw. Szczepana
³¹czy siê z tradycj¹ b³ogos³awienia owsa; Œw. Jana Aposto³a i Ewan-
gelisty zwi¹zany jest z b³ogos³awieniem wina; Œw. M³odzianków –
ma byæ po³¹czony z mod³ami dziêkczynnymi za dar ¿ycia i przeb³a-
galnymi za zabójstwa dzieci nienarodzonych.

299. Niedziela po Narodzeniu Pañskim jest poœwiêcona œwiêtej
Rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa. Niech w tym dniu bêdzie zaakcen-
towana rola rodzin chrzeœcijañskich oraz zanoszone modlitwy do
Boga w ich intencji. Ostatni dzieñ roku kalendarzowego (31 XII)

ZASADY KULTU CHRZEŒCIJAÑSKIEGO



86

powinien tradycyjnie gromadziæ wiernych w œwi¹tyniach na nabo-
¿eñstwie dziêkczynno-b³agalnym.

300. Uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi (1 I), jest dniem
modlitw o pokój, zgodnie z intencj¹ ostatnich papie¿y: Paw³a VI
i Jana Paw³a II.

301. Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego powinna uwra¿liwiaæ
duszpasterzy i wiernych na sprawy misyjne Koœcio³a, a dzieñ Chrztu
Pañskiego niech bêdzie wykorzystany przez duszpasterzy do nauk
o tematyce chrzcielnej. Wierni w tym dniu powinni podziêkowaæ
Bogu za ³askê chrztu, za szafarzy sakramentu, za swoich rodziców
i chrzestnych.

302. Okres Narodzenia Pañskiego jest czasem wizytacji duszpa-
sterskich, czyli kolêdy. Tê wizytê duszpastersk¹, w razie potrzeby,
mo¿na odbywaæ poza okresem Bo¿ego Narodzenia. Wizyta duszpa-
sterska daje wielkie mo¿liwoœci pastoralne duszpasterzom. Synod
zwraca siê do kap³anów i wiernych, by w³o¿yli wiele serca w dobre
i w³aœciwe zorganizowanie kolêdy. Dla owocnoœci kolêdy zawsze
musi ona ³¹czyæ siê ze wspóln¹ modlitw¹, b³ogos³awieñstwem domu
i rodziny oraz rozmow¹ duszpastersk¹.

Okres Adwentu

303. Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem, w którym
wspominamy potrzebê naszego przygotowania na paruzjê (powtórne
przyjœcie Chrystusa) oraz jest czasem przygotowania do obchodu
pami¹tki przyjœcia Syna Bo¿ego na ziemiê, czyli na uroczystoœæ
Narodzenia Pañskiego (Kal, 39).

304. Szczególnie nale¿y podtrzymywaæ tradycjê Mszy œw. rorat-
nich ku czci Najœwiêtszej Maryi Panny. Nie mo¿na ich dzisiaj
celebrowaæ w niedziele. W czasie Adwentu nale¿y w ka¿dej parafii
przeprowadziæ rekolekcje. Tematyka g³oszonych nauk winna mieæ
rzeczywiœcie charakter adwentowy, a nie przypominaæ czas wielko-
postny.

305. Trzecia niedziela adwentowa jest w Koœciele polskim dniem
modlitw w intencji matek oczekuj¹cych potomstwa, którym przys³u-
guje specjalne b³ogos³awieñstwo.

306. Z uroczystoœci¹ Niepokalanego Poczêcia wi¹¿e siê triduum
dla dziewcz¹t. Je¿eli trudno zorganizowaæ jest ca³e triduum, trzeba
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przynajmniej odprawiæ dla nich Mszê œw. z odpowiedni¹ homili¹
i dodatkowym nabo¿eñstwem.

307. W okresie Adwentu nie urz¹dza siê zabaw i wesel.
308. W trzecim tygodniu grudnia przypadaj¹ Dni Kwarta³owe

Modlitw w intencji ¿ycia chrzeœcijañskiego rodzin.

Okres zwyk³y

309. Okres zwyk³y sk³ada siê z trzydziestu trzech lub trzydziestu
czterech tygodni, w którym nie obchodzi siê ¿adnej szczegó³owej
tajemnicy Chrystusa, ale wspomina siê misterium Chrystusa w jego
pe³ni, szczególnie w niedziele (Kal, 43). W tym okresie akcentujemy
uroczystoœci: Trójcy Najœwiêtszej, Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chry-
stusa oraz Chrystusa Króla Wszechœwiata. Zwracamy te¿ uwagê na
œwiêto Ofiarowania Pañskiego, w polskiej tradycji zwane Matki
Bo¿ej Gromnicznej, kiedy to poœwiêca siê œwiece (gromnice) i urz¹-
dza siê z nimi procesjê. Jest to w katedrze dzieñ odnowienia œlubów
sióstr zakonnych i modlitwy o powo³ania do ¿ycia zakonnego.

310. W uroczystoœæ Cia³a i Krwi Pañskiej w Bia³ymstoku odbywa
siê przed po³udniem jedna centralna procesja eucharystyczna z ka-
tedry do koœcio³a œw. Rocha. Poszczególne parafie bia³ostockie mog¹
odbywaæ procesje w godzinach popo³udniowych. Nale¿y podtrzymaæ
tradycjê obchodów dawnej oktawy Bo¿ego Cia³a z nieszporami
eucharystycznymi i procesj¹. Obchody koñcz¹ siê poœwiêceniem
wianków i b³ogos³awieñstwem dzieci oraz obdarowaniem uczestni-
ków bia³ej procesji s³odyczami. 

311. Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa jest dniem
kontemplacji tajemnicy Bo¿ej Mi³oœci i wynagrodzeniem za grzechy.
Tajemnica ta jest podkreœlana w pierwsze pi¹tki ka¿dego miesi¹ca.
Do obchodu pierwszych pi¹tków nale¿y zachêcaæ wiernych, szczegól-
nie dzieci po Pierwszej Komunii œw., aby w ten sposób równie¿
przyzwyczai³y siê do czêstej Komunii œw. i spowiedzi.

312. Wa¿ne miejsce poœród uroczystoœci tego okresu zajmuje
ostatnia niedziela paŸdziernika poœwiêcona obchodowi Rocznicy
Poœwiêcenia w³asnego koœcio³a. Powinien to byæ dzieñ uroczyœcie
obchodzony w koœcio³ach poœwiêconych, czyli konsekrowanych.

313. W miesi¹cu czerwcu maj¹ byæ odprawiane nabo¿eñstwa ku
czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, a w paŸdzierniku – nabo¿eñ-
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stwa ró¿añcowe. Zgodnie z sugesti¹ Episkopatu Polski nale¿y te
nabo¿eñstwa celebrowaæ oddzielnie od Mszy œw.

314. Poœród obchodów maryjnych wa¿ne miejsce powinna zajmo-
waæ uroczystoœæ Wniebowziêcia NMP (z b³ogos³awieñstwem plo-
nów), NMP Jasnogórskiej (Czêstochowskiej) – jako patronalne œwiê-
to Pomocników Maryi, Matki Koœcio³a oraz œwiêto Narodzenia NMP
(z obrzêdem poœwiêcenia ziarna siewnego). W Archidiecezji Bia³o-
stockiej obchodzi siê uroczystoœæ NMP Matki Mi³osierdzia, czyli
Ostrobramskiej, G³ównej Patronki Archidiecezji. W Bazylice Kate-
dralnej poprzedza j¹ uroczysta Nowenna, na któr¹ nale¿y zapraszaæ
jak najwiêksz¹ liczbê wiernych.

315. We wrzeœniu przypadaj¹ Kwarta³owe Dni Modlitw w inten-
cji M³odzie¿y i Wychowawców. W tym miesi¹cu wypada te¿ œwiêto
œw. Stanis³awa Kostki, Patrona Polski i M³odzie¿y. W zwi¹zku z tym
nale¿y urz¹dziæ tridua.

316. W uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych i Dzieñ Zaduszny
nale¿y podtrzymaæ dotychczasow¹ tradycjê: w dniu Wszystkich
Œwiêtych nale¿y odprawiæ procesjê na cmentarz i w miarê mo¿liwo-
œci odprawiæ tam Mszê œw.

317. W soboty tego okresu, wolne od obowi¹zkowych obchodów,
poœwiêciæ Liturgiê Godzin, jak i Msze œw. wotywne wspomnieniu
NMP „w sobotê” (OWLG, 240; OWMR, 316).

318. Poleca siê te¿ rozwijaæ kult b³ogos³awionych zwi¹zanych
z Archidiecezj¹ Bia³ostock¹: biskupa Jerzego Matulewicza i Bole-
s³awy Marii Lament.

Dni pokutne

319. W tradycji chrzeœcijañskiej uformowa³y siê trzy klasyczne
sposoby praktykowania pokuty: modlitwa, post i uczynki mi³osier-
dzia. Uprzywilejowan¹ form¹ pokutn¹ w chrzeœcijañstwie by³ za-
wsze post.

320. Dniami pokuty (postnymi) s¹ wszystkie pi¹tki roku oraz
Œroda Popielcowa (kan. 1250, 1251 KPK). Okresem pokuty jest
obecnie tylko Wielki Post. Wskazuje on, ¿e w tym czasie szczególnym
jesteœmy wzywani do pokuty, to znaczy do modlitwy, postu i ja³mu¿-
ny (kan. 1250 KPK). W pi¹tki, w Œrodê Popielcow¹ i w Wigiliê
Narodzenia Pañskiego obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów
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miêsnych (kan. 1251 KPK). Tradycyjnie zaleca siê zachowaæ wstrze-
miêŸliwoœæ w Wielk¹ Sobotê. Przypadaj¹ca uroczystoœæ w dzieñ
postny (zwyk³y pi¹tek), bêd¹ca uroczystoœci¹ nakazan¹ lub nie,
znosi obowi¹zek postu (kan. 1251 KPK).

321. Do wstrzemiêŸliwoœci od pokarmów miêsnych zobowi¹zane
s¹ osoby, które ukoñczy³y czternasty rok ¿ycia, a¿ do œmierci (kan.
1252 KPK).

III. Miejsca œwiête

322. Miejscami œwiêtymi s¹ te, które przez poœwiêcenie lub
b³ogos³awieñstwo, dokonane wed³ug przepisów ksi¹g liturgicznych,
przeznacza siê do kultu Bo¿ego i na grzebanie wiernych (kan. 1205
KPK).

323. Miejsca œwiête powinny byæ otaczane szacunkiem i trosk¹
wszystkich wiernych. Zas³uguj¹ na to jako pomniki wiary i kultury
ca³ych pokoleñ Polaków.

Koœcio³y i kaplice

324. Koœcio³em jest budowla œwiêta przeznaczona dla kultu
Bo¿ego, do której wierni maj¹ prawo wstêpu w celu sprawowania
w niej kultu, zw³aszcza publicznego (kan. 1214 KPK).

325. Nowo wybudowany koœció³ nale¿y mo¿liwie szybko poœwiê-
ciæ lub pob³ogos³awiæ, z zachowaniem przepisów œwiêtej liturgii.
Koœció³ parafialny nale¿y poœwiêciæ uroczystym obrzêdem.

326. Ka¿dy koœció³ powinien mieæ swój tytu³, który nie mo¿e byæ
zmieniony po dokonaniu jego poœwiêcenia.

327. Wszyscy, do których to nale¿y, maj¹ troszczyæ siê o utrzyma-
nie w koœcio³ach takiej czystoœci i piêkna, jakie przystoj¹ domowi
Bo¿emu, i nie dopuszczaæ do tego, by dzia³o siê w nich coœ obcego
œwiêtoœci miejsca.

328. Dekoracje okolicznoœciowe, zarówno wewn¹trz œwi¹tyni, jak
i na zewn¹trz, maj¹ byæ stosowane tylko na czas okreœlonej uroczy-
stoœci. Podkreœlaj¹ one wyj¹tkowy charakter chwili, ale maj¹ to
czyniæ dyskretnie, przy u¿yciu materia³ów i œrodków godnych miej-
sca œwiêtego. Nale¿y wystrzegaæ siê wszelkiej tandety i przesady.
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Gabloty i plansze mog¹ siê znajdowaæ w przedsionku lub na ze-
wn¹trz koœcio³a.

329. Wskazane jest, aby ka¿dy koœció³ mia³ dzwony.
330. Przez kaplicê (oratorium) rozumie siê miejsce przeznaczo-

ne, za zezwoleniem biskupa diecezjalnego, do sprawowania kultu
Bo¿ego dla po¿ytku jakiejœ wspólnoty koœcielnej lub grupy wiernych,
którzy siê w nim zbieraj¹, do którego, za zgod¹ kompetentnego
prze³o¿onego, mog¹ przychodziæ tak¿e inni wierni (kan. 1223 KPK).
Z racji na bli¿sze przeznaczenie, wœród kaplic mo¿na wyró¿niæ:
seminaryjne, zakonne, szpitalne, wiêzienne itp.

331. Kaplica erygowana przez biskupa diecezjalnego nie mo¿e
byæ przeznaczona na cele œwieckie.

332. Przez kaplicê prywatn¹ (sacellum privatum) rozumie siê
miejsce przeznaczone, za zezwoleniem biskupa diecezjalnego, do
kultu Bo¿ego, dla po¿ytku jednej lub kilku osób fizycznych (kan.
1226 KPK).

333. Na ka¿dej plebanii powinna byæ przeznaczona dla jej
mieszkañców kaplica prywatna z Najœwiêtszym Sakramentem.

334. Wszystkie kaplice nale¿y pob³ogos³awiæ wed³ug obrz¹dku
przepisanego w ksiêgach liturgicznych. Kaplic prywatnych nie nale-
¿y u¿ywaæ do innych celów ni¿ kultowe.

Sanktuaria

335. Przez sanktuarium rozumie siê koœcio³y lub inne miejsca
œwiête, do których, za aprobat¹ biskupa diecezjalnego, pielgrzymuj¹
liczni wierni (kan.1230 KPK).

336. Wyj¹tkowy charakter miejscu œwiêtemu nadaje obecnoœæ
³askami s³yn¹cego obrazu, figury lub relikwii itp., które powinny byæ
odpowiednio zabezpieczone i starannie utrzymane.

337. Urzêdow¹ nazwê „sanktuarium” nadaje biskup diecezjalny,
okreœla jego rangê i zatwierdza statuty. W Archidiecezji Bia³ostoc-
kiej takimi sanktuariami s¹: Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego z
grobem Jego Aposto³a, S³ugi Bo¿ego Ksiêdza Micha³a Sopoæki;
sanktuaria maryjne, wœród których 3 z obrazami Matki Bo¿ej
koronowanymi papieskimi koronami – w Ró¿anymstoku (koronacja
w 1981 r.), Krypnie (koronacja w 1985 r.), Bazylice Archikatedralnej
w Bia³ymstoku (koronacja w 1995 r.), w Œwiêtej Wodzie pod Wasil-
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kowem i Juchnowcu oraz sanktuaria œwiêtych – œw. Antoniego
Padewskiego w Niewodnicy Koœcielnej, œw. Rocha w Bia³ymstoku,
œw. Wojciecha w Bia³ymstoku i b³. Matki Boles³awy Lament w
Bia³ymstoku.

338. Bazylika Archikatedralna, nawi¹zuj¹ca jako Sanktuarium
Najœwiêtszej Maryi Panny Matki Mi³osierdzia do wileñskiej Ostrej
Bramy, bêd¹c Matk¹ koœcio³ów, jest tak¿e Matk¹ sanktuariów
archidiecezji i dlatego powinna byæ dla nich wzorem.

339. Wszystkie sanktuaria powinny byæ wzorowymi oœrodkami
duszpasterskimi promieniuj¹cymi na ca³¹ Archidiecezjê. Poszcze-
gólnym sanktuariom mog¹ byæ wyznaczone specjalne zadania.

340. Wierni powinni chêtnie korzystaæ z dóbr duchowych, jakie
daje pielgrzymowanie do miejsc œwiêtych. Zaleca siê, by pielgrzymki
organizowane by³y z takich okazji, jak: Pierwsza Komunia œw.,
bierzmowanie, matura i inne, tak¿e dla ró¿nych stanów, grup
wiekowych i zawodowych, np. dzieci, m³odzie¿y, kobiet, mê¿czyzn,
rodzin, ludzi pracy, rolników, kolejarzy itp.

341. Pieczê nad sanktuarium sprawuje miejscowy duszpasterz,
któremu przys³uguje tytu³ kustosza.

342. Wydzia³ Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej powinien
koordynowaæ dzia³alnoœæ duszpastersko-liturgiczn¹ w sanktuariach
Archidiecezji i organizowaæ doroczne spotkania kustoszów.

343. Kustosz, przed rozpoczêciem nowego roku duszpasterskie-
go, ma obowi¹zek przygotowaæ program duszpasterski, uwzglêdnia-
j¹cy specyfikê sanktuarium, skonsultowaæ go w Wydziale Duszpa-
sterstwa Kurii Metropolitalnej i daæ do zatwierdzenia biskupowi
diecezjalnemu.

344. Kustosz zobowi¹zany jest z³o¿yæ ka¿dego roku sprawozda-
nie z dzia³alnoœci sanktuarium w Wydziale Duszpasterstwa Kurii
Metropolitalnej. Obowi¹zkiem kustosza jest tak¿e prowadzenie
sanktuaryjnej kroniki i ksiêgi ³ask.

345. Sanktuarium powinno byæ przygotowane zarówno na przy-
jêcie rzesz pielgrzymów, jak i indywidualnych p¹tników.

346. W sanktuarium nale¿y zadbaæ o artystyczny wystrój koœcio-
³a i jego otoczenia z ogrodzeniem, zieleni¹, stacjami Drogi Krzy¿o-
wej, dró¿kami Matki Bo¿ej i okolicznoœciowymi wystawami.
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347. W sanktuarium powinien znajdowaæ siê potrzebny na
g³ówne œwiêta odpustowe estetycznie zbudowany sta³y o³tarz polowy
z zadaszeniem oraz zapewniona byæ musi przez odpowiedni¹ radio-
fonizacjê dobra s³yszalnoœæ.

348. Sanktuarium powinno byæ wyposa¿one w wystarczaj¹c¹
iloœæ wygodnych i estetycznych konfesjona³ów, a kap³ani ze szczegól-
n¹ mi³oœci¹ i cierpliwoœci¹ maj¹ tu wype³niaæ pos³ugê w sakramencie
pojednania.

349. Sanktuarium powinno dysponowaæ odpowiednimi pomiesz-
czeniami na ró¿nego rodzaju spotkania.

350. W sanktuarium powinno znajdowaæ siê miejsce na przyjmo-
wanie intencji mszalnych, kiosk z pras¹ i ksi¹¿kami katolickimi,
dewocjonaliami, pami¹tkami i folderami, potrzebne s¹ tak¿e tablice
z informacjami o historii sanktuarium i prowadzonym przy nim
duszpasterstwie.

351. W sanktuarium powinny byæ urz¹dzone pomieszczenia
umo¿liwiaj¹ce pielgrzymom spo¿ycie posi³ku, chwilowy wypoczy-
nek, jak równie¿ skorzystanie z noclegu. Nale¿y zatroszczyæ siê te¿
o sanitariaty, punkt medyczny i miejsca parkingowe.

Cmentarze

352. Cmentarz jako miejsce grzebania zmar³ych posiada charak-
ter sakralny i powinien byæ otoczony religijn¹ czci¹ i szacunkiem.

353. Tam, gdzie jest to tylko mo¿liwe, parafia powinna mieæ
w³asny cmentarz.

354. Na za³o¿enie nowego lub poszerzenie istniej¹cego cmenta-
rza parafialnego potrzebne jest zezwolenie biskupa diecezjalnego.

355. Zarz¹dc¹ cmentarza parafialnego jest ka¿dorazowy pro-
boszcz danej parafii. On te¿ dba o porz¹dek na cmentarzu, wyznacza
miejsca pochówków i zatwierdza projekty nagrobków.

356. Cmentarz powinien mieæ swój regulamin, a tak¿e plan
przechowywany w kancelarii parafialnej.

357. Na ka¿dym cmentarzu powinna znajdowaæ siê kaplica
cmentarna.

358. W koœcio³ach nie nale¿y grzebaæ zmar³ych, chyba ¿e chodzi
o biskupów diecezjalnych, równie¿ emerytowanych, którzy powinni
byæ chowani w archikatedrze (kan. 1242 KPK).
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359. Szacunkiem i opiek¹ nale¿y otoczyæ tak¿e kalwarie, drogi
krzy¿owe, kapliczki, figury i krzy¿e przydro¿ne, a tak¿e ruiny
dawnych œwi¹tyñ oraz resztki cmentarzy. Trzeba równie¿ szanowaæ
cmentarze innych wyznañ i narodowoœci.

Budownictwo sakralne i koœcielne

360. Budownictwo sakralne obejmuje obiekty s³u¿¹ce kultowi,
a wiêc koœcio³y i kaplice, zaœ budownictwo koœcielne te obiekty,
które s³u¿¹ do u¿ytku koœcielnego, jak domy katechetyczne, pleba-
nie, domy zakonne, budynki administracyjne, socjalne, gospodarcze
i inne.

361. Decyzjê o potrzebie budowy nowego koœcio³a czy kaplicy
i o ich lokalizacji podejmuje biskup diecezjalny po wys³uchaniu
zdania referenta do spraw Budownictwa Sakralnego, proboszczów
s¹siednich parafii, Rady Kap³añskiej oraz przedstawicieli danej
parafii lub miejscowoœci.

362. Budowê obiektu sakralnego czy koœcielnego prowadzi miej-
scowy proboszcz, kontaktuj¹c siê podczas jej trwania z w³adzami
diecezjalnymi i wspó³pracuj¹c stale zarówno z rad¹ parafialn¹, jak
i z ca³¹ parafi¹, której wszyscy cz³onkowie s¹ wspó³odpowiedzialni za
to zbo¿ne dzie³o.

363. Wszelkie projekty architektoniczne obiektów sakralnych,
wystroju ich wnêtrz, a tak¿e koncepcje przeznaczonych do nich dzie³
plastycznych, wymagaj¹ pozytywnego zaopiniowania przez Archi-
diecezjaln¹ Komisjê Sztuki Koœcielnej oraz zatwierdzenia przez
biskupa diecezjalnego. Powy¿sza zasada obowi¹zuje tak¿e przy
przeprowadzaniu remontów, konserwacji, adaptacji i przy dokony-
waniu wszelkich zmian w wystroju wnêtrz koœcio³ów, jak równie¿
przy wznoszeniu obiektów budownictwa koœcielnego.

364. Archidiecezjalna Komisja Sztuki Koœcielnej kieruje siê
w swym dzia³aniu statutem zatwierdzonym przez biskupa diece-
zjalnego, który te¿ powo³uje cz³onków Komisji.

365. Do oceny funkcji, konstrukcji i formy przedstawianych
projektów na obrady Archidiecezjalnej Komisji Sztuki Koœcielnej
powinni byæ zapraszani w³aœciwi specjaliœci.

366. Przy sporz¹dzaniu projektów architektonicznych oraz wy-
stroju wnêtrz obowi¹zuje przyjêta kolejnoœæ postêpowania.
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367. Zg³oszenie do Archidiecezjalnej Komisji Sztuki Koœcielnej
planowanego dzia³ania oraz uzgodnienie kandydatury autora pro-
jektu.

368. Przedstawienie wstêpnej koncepcji do zaopiniowania przez
Komisjê i uzyskania ewentualnych uwag koryguj¹cych pracê.

369. Przedstawienie projektu realizacyjnego do sprawdzenia
przez Komisjê, czy projekt odpowiada przyjêtej koncepcji i czy uwagi
Komisji zosta³y spe³nione oraz uzgodnienie kandydatury jego wyko-
nawcy.

370. Przedstawienie projektu biskupowi diecezjalnemu do za-
twierdzenia i wyra¿enia zgody na jego realizacjê.

371. Przy realizacj projektu, który jest indywidualnym dzie³em
twórczym, obowi¹zuje respektowanie prawa autorskiego, wobec
czego po zatwierdzeniu projektu przez w³adze koœcielne i terytorial-
ne, nie wolno inwestorowi arbitralnie go zmieniaæ.

372. Archidiecezjalna Komisja Sztuki Koœcielnej ma prawo
i obowi¹zek nadzorowaæ realizacjê dzie³a.

373. Konstytucja o Liturgii Œwiêtej Soboru Watykañskiego II,
instrukcje Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski okreœlaj¹ ogólne
zasady projektowania koœcio³ów, przede wszystkim ich altarocen-
tryzm i funkcjonalnoœæ liturgiczn¹ jako zasady naczelne.

374. Wystrój koœcio³a czy kaplicy powinien zawieraæ przemyœla-
ny program ikonograficzny.

375. Wystrój budowli sakralnej nie mo¿e obra¿aæ uczuæ wiernych
przez wystêpowanie przeciwko wierze i moralnoœci chrzeœcijañskiej,
a tak¿e prezentowaæ dzie³a pozbawione wartoœci artystycznej.

376. Przy projektowaniu koœcio³a nale¿y przewidzieæ odpowied-
nie miejsce na lokalnie czczone obrazy i figury, drogê krzy¿ow¹
i konfesjona³y oraz na ¿³óbek bo¿onarodzeniowy i Grób Pañski.
Trzeba te¿ pamiêtaæ o schowku na baldachim, chor¹gwie, sztandary,
feretrony, poduszki i pozosta³e akcesoria procesyjne, o pomieszcze-
niu na katafalk i ró¿ne inne sprzêty koœcielne, a tak¿e o mo¿liwoœci
umieszczenia w kruchcie gablot z og³oszeniami i kiosku z dewocjo-
naliami, pras¹ i ksi¹¿kami katolickimi. W nowo projektowanym
koœciele powinna znajdowaæ siê równie¿ ogrzewana kaplica do
odprawiania codziennej Mszy œw. w zimie, s³u¿¹ca tak¿e matkom
z ma³ymi dzieæmi.
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377. Projekt wystroju wnêtrza koœcio³a czy kaplicy powinien byæ
opracowywany ju¿ podczas sporz¹dzania projektu architektoniczne-
go i w porozumieniu z jego autorem.

378. Nale¿y zadbaæ o estetyczne otoczenie koœcio³a, ukszta³towa-
ne w zgodzie z jego architektur¹. Przy koœciele powinny byæ zbudo-
wane sanitariaty z bie¿¹c¹ wod¹.

379. W trosce o odpowiedni¹ formacjê estetyczn¹ duchowieñ-
stwa, a tak¿e dla zaznajomienia architektów i artystów z problema-
tyk¹ sztuki koœcielnej, istnieje potrzeba urz¹dzania w Archidiecezji
odpowiednich konferencji, sympozjów i wystaw.

Ochrona zabytków koœcielnych

380. Zabytkami koœcielnymi nazywamy budowle sakralne i ko-
œcielne, ich otoczenia i cmentarze grzebalne (uk³ad, ogrodzenie,
pomniki, drzewostan itp.) oraz ruchome i nieruchome przedmioty
s³u¿¹ce kultowi religijnemu, gdy posiadaj¹ wartoœæ artystyczn¹,
historyczn¹ lub archeologiczn¹.

381. Koœció³ z wielkim szacunkiem przechowuje i udostêpnia
zabytki sztuki, jako artystyczne dziedzictwo swoich dziejów. Uwa¿a
je za œwiadectwo wiary i pobo¿noœci wiernych oraz za pomniki
kultury narodowej i ogólnoludzkiej.

382. Zabytkowe œwi¹tynie powinny byæ udostêpniane zwiedzaj¹-
cym, jednak¿e poza nabo¿eñstwami i przy zapewnieniu szacunku
nale¿nego miejscom œwiêtym.

383. Ochrona zabytków jest obowi¹zkiem zarówno ca³ej archidie-
cezji, jak i ka¿dej parafii, duchownych i ludzi œwieckich. Z urzêdu
opiekê tê sprawuj¹: biskup diecezjalny, przewodnicz¹cy Archidiece-
zjalnej Komisji Sztuki Koœcielnej, dyrektor Muzeum Archidiecezjal-
nego, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego (w zakresie zbiorów
archiwalnych), dyrektor Biblioteki Archidiecezjalnego Wy¿szego
Seminarium Duchownego (w zakresie zbiorów bibliotecznych), pro-
boszczowie oraz inni rz¹dcy budowli sakralnych i koœcielnych.

384. Opieka nad zabytkami polega na trosce o ich ca³oœæ,
fachowym naprawianiu zniszczeñ, ochronie przed po¿arem i kra-
dzie¿¹ oraz budzeniu œwiadomoœci spo³ecznej o ich niepowtarzalnej
wartoœci.
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385. Rz¹dcom koœcio³ów, kaplic i innych obiektów nie wolno bez
zezwolenia Kurii Metropolitalnej sprzedawaæ, darowywaæ, po¿y-
czaæ, przenosiæ do innych koœcio³ów ani zabieraæ ze sob¹ na inn¹
placówkê powierzonych ich opiece zabytków.

386. Zabytki sztuki koœcielnej, czêœciowo zniszczone i nie u¿ytko-
wane, nale¿y przekazaæ w depozyt Muzeum Archidiecezjalnemu.
Mo¿na, stworzywszy odpowiednie warunki, przechowywaæ je rów-
nie¿ na miejscu, daj¹c przez to zacz¹tek parafialnemu zbiorowi
zabytków.

387. Przystosowuj¹c zabytkowe wnêtrza sakralne do wymogów
nowych przepisów liturgicznych, nale¿y zadbaæ, by nie dzia³o siê to
ze szkod¹ dla dzie³ dawnej sztuki.

388. Wszelkie zamierzone prace przy obiektach zabytkowych
wymagaj¹ opinii Archidiecezjalnej Komisji Sztuki Koœcielnej oraz
zezwolenia biskupa diecezjalnego i Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.

389. Zabytkowym obiektom nale¿y zapewniæ szczególne bezpie-
czeñstwo przed po¿arem i kradzie¿¹. Przedmioty o wyj¹tkowej
wartoœci poleca siê przechowywaæ w ogniotrwa³ych kasach pancer-
nych. Chroni je tak¿e zainstalowanie systemu alarmowego.

390. Wszystkie zagro¿enia i straty dotycz¹ce zabytków koœciel-
nych nale¿y natychmiast zg³aszaæ Kurii Metropolitalnej i Woje-
wódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, a w przypadku kradzie¿y,
tak¿e pañstwowym organom œcigania.

IV. Muzyka sakralna

Znaczenie muzyki w liturgii

391. Przez muzykê sakraln¹ rozumiemy œpiew religijny i muzykê
wykonywan¹ podczas liturgii. Muzyka koœcielna pe³ni³a i pe³ni w
Koœciele bardzo wa¿n¹ i donios³¹ rolê. Jako dzie³o ducha ludzkiego
pomaga cz³owiekowi unieœæ siê ponad œwiat materii, kieruj¹c i zbli-
¿aj¹c go do Boga. Tak¹ rolê muzyka koœcielna spe³nia w szczególny
sposób w liturgii œwiêtej, której jest nieod³¹czn¹ i integraln¹ czêœci¹.
Wynika to g³ównie z tego, ¿e jest zwi¹zana organicznie z tekstem
modlitw Koœcio³a. W ten sposób œpiew koœcielny jednoczy uczestni-
ków liturgii z Bogiem i nadaje jej uroczysty charakter.
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Muzyka w liturgii mszalnej

392. W niedziele i œwiêta Msza œw. z udzia³em wiernych powinna
byæ œpiewana. Jednak nie jest rzecz¹ konieczn¹ zawsze œpiewaæ
wszystkie teksty do tego przeznaczone. Pierwszeñstwo nale¿y przy-
znaæ czêœciom dialogowanym celebransa z ludem.

393. Koœció³ œwiêty zachêca, by w miarê mo¿noœci wa¿ne miejsce
w liturgii zajmowa³ œpiew gregoriañski. Mimo ¿e jest on trudny
i wymagaj¹cy dobrego przygotowania, nale¿y go pielêgnowaæ,
zw³aszcza w seminariach duchownych i zgromadzeniach zakonnych,
czy przez chóry parafialne i zespo³y wokalne.

394. Œpiewy miêdzylekcyjne w zasadzie powinien wykonywaæ
dobrze wyszkolony psa³terzysta-solista. W czasie wiêkszych uroczy-
stoœci funkcjê tê mo¿e spe³niaæ schola liturgiczna, wykonuj¹c psalm
responsoryjny i werset w formie wielog³osowej.

395. Czêœci sta³e Mszy œw., Kyrie, Œwiêty i Baranku Bo¿y, psalm
responsoryjny oraz œpiew przed Ewangeli¹, stanowi¹ce integraln¹
czêœæ Liturgii S³owa, nie mog¹ byæ zast¹pione innymi pieœniami.
Jeœli werset Alleluja przed Ewangeli¹ nie jest œpiewany, mo¿na go
opuœciæ.

396. W czasie liturgii mszalnej chór mo¿e wykonywaæ polifoniê
wokaln¹ dawn¹ i now¹ w jêzyku polskim i ³aciñskim. Nie wolno przy
tym ca³kowicie wy³¹czaæ z czynnego uczestnictwa wiernych. Nie-
s³uszna jest opinia, ¿e œpiew chóru wyklucza wiernych z modlitew-
nego uczestnictwa. „Muzyka wielog³osowa, wykonywana popraw-
nie, wytwarza w œwi¹tyni charakter podnios³y, uroczysty, co z kolei
wprowadza lud w nastrój modlitwy i kontemplacji” – stwierdza
Instrukcja o Muzyce œwiêtej (1967).

397. Œpiewy mszalne, jak równie¿ muzyka instrumentalna, maj¹
siê zgadzaæ z przewodni¹ myœl¹ dnia liturgicznego lub przynajmniej
z okresem liturgicznym. Przy ich wyborze nale¿y kierowaæ siê
zaleceniami œpiewnika ogólnopolskiego. Obecnie jest nim Œpiewnik
Liturgiczny, wydany przez oœrodek KUL oraz najnowsza edycja
Œpiewnika Koœcielnego ks. J. Siedleckiego. Natomiast inne œpiewni-
ki nie maj¹ takiego charakteru.

398. Œpiewy na uwielbienie mo¿na zastêpowaæ solow¹ muzyk¹
organow¹ (Instrukcja Muzyki Sakralnej, VIII, 65).
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399. Wskazane jest, aby sta³e czêœci Mszy œw., jak Kyrie, Chwa³a,
Baranku Bo¿y, by³y œpiewane w formie dialogowanej: chór – wierni.
Wtedy chór powinien wykonywaæ swoje partie wielog³osowo.

400. Do liturgii Mszy œw. nie wolno dopuszczaæ piosenek religij-
nych, których teksty s¹ niesakralne, a rytmika i melodia posiadaj¹
wymowê œwieck¹ i rozrywkow¹.

401. Wszystkie teksty i melodie przeznaczone do u¿ytku litur-
gicznego musz¹ posiadaæ aprobatê w³adzy koœcielnej.

402. Akompaniament muzyczny do œpiewów wiernych jest do-
zwolony przez ca³y rok koœcielny z wyj¹tkiem czasu od Gloria Mszy
œw. Wieczerzy Pañskiej do Gloria Mszy œw. Wigilii Paschalnej. Poza
tym zabroniony jest akompaniament do solowych œpiewów mszal-
nych celebransa i diakona.

Œpiew przy sprawowaniu innych obrzêdów

403. Przy sprawowaniu sakramentów œwiêtych i sakramenta-
liów powinna towarzyszyæ muzyka sakralna. Pozosta³e sakramenty
czy obrzêdy, jak chrzest, ma³¿eñstwo, pogrzeb powinny byæ sprawo-
wane ze œpiewem.

404. Nale¿y czuwaæ, aby do sprawowania sakramentów nie
wprowadzaæ niczego, co by³oby niezgodne z powag¹ kultu Bo¿ego.
Dopuszcza siê jednak przed lub po zakoñczeniu obrzêdów mo¿liwoœæ
wykonania solowej muzyki wokalnej czy instrumentalnej, byleby
odpowiada³a duchowi muzyki koœcielnej.

405. Nale¿y do³o¿yæ starañ, by tradycyjne nabo¿eñstwa, jak
Nieszpory, Gorzkie ¯ale, Droga Krzy¿owa, nabo¿eñstwa majowe,
ró¿añcowe i inne by³y odprawiane uroczyœcie w koœcio³ach, ze
œpiewem. Nieszpory lub Gorzkie ¯ale mog¹ byæ wykonywane na
przemian przez wiernych i chór lub scholê.

Sprawy wychowawczo-administracyjne

406. Kap³an pracuj¹cy w duszpasterstwie powinien systema-
tycznie poszerzaæ swoje wykszta³cenie muzyczne, wyniesione z Se-
minarium Duchownego, tak pod wzglêdem teoretycznym, jak i prak-
tycznym. W tym celu powinien uczestniczyæ w poseminaryjnych
kursach dla duchowieñstwa o tematyce muzycznej.

KSIÊGA V



99

407. Czynnoœci liturgiczne sprawowane ze œpiewem w czasie
wiêkszych uroczystoœci powinni wykonywaæ kap³ani o wiêkszych
predyspozycjach muzycznych.

408. Poprawny i piêkny œpiew celebransa ubogaca liturgiê i kie-
ruje wiernych do wspólnej modlitwy. Jednak lepiej jest, gdy cele-
brans maj¹cy problemy z czystoœci¹ œpiewu i emisj¹ g³osu unika
œpiewanej formy modlitwy, zamieniaj¹c j¹ na z serca p³yn¹cy tekst.

409. Obowi¹zkiem duszpasterzy, zw³aszcza proboszcza, jest
szczególna troska o chór koœcielny, a gdzie go brak, nale¿y do³o¿yæ
wszelkich starañ, by go za³o¿yæ. Liturgia z udzia³em zespo³u wokal-
nego nabiera szczególnej okaza³oœci i uroczystego charakteru.

410. Dla chóru i zespo³ów œpiewaczych nale¿y stworzyæ odpo-
wiednie zaplecze materialno-techniczne (odpowiednia sala ogrzana
i oœwietlona, dobry instrument muzyczny, fundusze na zakup nut,
itd.). Rz¹dca koœcio³a powinien interesowaæ siê zespo³em, wymagaæ
postêpów i udzia³u w liturgii, a w razie potrzeby troszczyæ siê
o nabór nowych cz³onków do chóru.

411. Duszpasterze i organista winni troszczyæ siê o ¿ycie towarzy-
skie chóru, które podnosi kulturaln¹ atmosferê, przyjaŸñ i solidar-
noœæ. W tym celu nale¿y wykorzystywaæ wszelkie mo¿liwe okazje,
np.: pielgrzymki, op³atek, koncerty (zw³aszcza w dniu patronki
œpiewu œw. Cecylii), wycieczki, zabawy, wystêpy wymienne z para-
fiami s¹siedzkimi, wieczory przy kawie, itp.

412. Przy koœciele parafialnym czy rektoralnym powinna istnieæ
schola liturgiczna. Wed³ug dokumentów Koœcio³a schola taka s³u¿y
g³ównie do potrzymania œpiewu wiernych i podniesienia poziomu
wspólnego œpiewu w liturgii. Ponadto schola mo¿e wykonywaæ
niektóre œpiewy liturgiczne oraz s³u¿yæ pomoc¹ w nauczaniu wier-
nych nowych pieœni koœcielnych.

413. W czasie liturgii z udzia³em wiernych, zw³aszcza w niedziele
i œwiêta, nie mog¹ dominowaæ œpiewy w wykonaniu zespo³ów gitaro-
wych, co czêsto wy³¹cza ca³e zgromadzenie wiernych od udzia³u
w œpiewie. Przy tym duszpasterze powinni pamiêtaæ o tym, ¿e
podczas liturgii nie wolno wykonywaæ muzyki o charakterze wyraŸ-
nie œwieckim (np. beatowym), niezgodnej z duchem i powag¹ liturgii.
Natomiast poza liturgi¹ mo¿na urz¹dzaæ specjalne nabo¿eñstwa
m³odzie¿owe z religijnymi œpiewami beatowymi.
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414. W planie katechizacji dzieci i m³odzie¿y szkolnej powinna
mieæ miejsce systematyczna nauka œpiewu koœcielnego. Co roku
nale¿y nauczyæ na pamiêæ wed³ug œpiewnika koœcielnego kilka
pieœni liturgicznych. W doborze pieœni nale¿y siê kierowaæ potrzeb¹
danej parafii. Wyniki tego nauczania powinien sprawdzaæ i egze-
kwowaæ wizytator religii czy przedstawiciel AKMK.

415. Nauczanie nowych œpiewów liturgicznych, czy poprawianie
wykonania tradycyjnych, powinno byæ gorliw¹ i systematyczn¹
trosk¹ zarówno duszpasterzy, jak i organisty. Naukê œpiewu ludu
powinien zorganizowaæ duszpasterz przy wspó³pracy z organist¹.

416. W parafii powinna byæ biblioteka muzyczna, zawieraj¹ca
œpiewniki i wszelkie materia³y nutowe potrzebne chórowi, scholi czy
zespo³om instrumentalnym. W niej te¿ powinny byæ przechowywane
archiwalne ksiêgi liturgiczne, muzyczne – msza³y, antyfonarze,
gradua³y, kancjona³y oraz inne wartoœciowe muzykalia, z uwzglêd-
nieniem dekretu biskupa diecezjalnego w sprawie przekazywania
ksi¹g archiwalnych do Archiwum Archidiecezjalnego. Spis inwenta-
ryzacyjny takiej biblioteki powinien byæ za³¹czony do protoko³u
zdawczo-odbiorczego przy przekazaniu parafii.

417. W ka¿dej parafii nale¿y prowadziæ „Teczkê Organisty” na
dokumenty, jakie przewiduje Statut Organistowski przy obejmowa-
niu stanowiska organisty w parafii czy rozwi¹zywaniu z nim stosun-
ku s³u¿bowego.

418. Dla dobra muzyki koœcielnej naszego Koœcio³a lokalnego
AKMK przeprowadza wizytacje muzyczne w parafiach. Przed wizy-
tacj¹ kanoniczn¹ AKMK daje sprawozdanie o stanie muzycznym
parafii biskupowi wizytatorowi.

Funkcja instrumentów w liturgii

419. Instrumenty muzyczne u¿ywane w liturgii powinny spe³-
niaæ podwójn¹ rolê: podtrzymywaæ œpiew wiernych, scholi, kantora
oraz ubogacaæ obrzêdy religijne swoim piêknym i harmonijnym
brzmieniem.

420. Pierwszoplanowym instrumentem w liturgii s¹ organy
piszcza³kowe ze wzglêdu na ich spokojne, majestatyczne brzmienie
i walory architektoniczne. Dlatego Instrukcja Episkopatu Polski
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o muzyce Liturgicznej mówi: „organy piszcza³kowe powinny znaj-
dowaæ siê we wszystkich koœcio³ach w Polsce”.

421. Organy elektroniczne mog¹ byæ tylko instrumentem zastêp-
czym i tymczasowym. Ta sama instrukcja stwierdza: „tzw. organy
elektronowe dopuszcza siê do u¿ytku jako instrument tymczasowy.
Tam, gdzie ze wzglêdu na brak miejsca nie da siê zbudowaæ organów
piszcza³kowych” (patrz – Aneks).

422. Organy tradycyjne, bêd¹ce dobrem o wielkiej wartoœci
materialnej i kulturowej, maj¹ byæ otaczane wielk¹ trosk¹ i prawi-
d³owo eksploatowane. Proboszcz musi dbaæ o to, by organy by³y
zawsze nastrojone.

423. Instrument nale¿y poddawaæ okresowym przegl¹dom, a nie
rzadziej ni¿ co 10 lat przeprowadzaæ generalny remont (Aneks).

424. Nale¿y prowadziæ „Kronikê Konserwacji Organów”, która
powinna obejmowaæ dokumenty wymagane przepisami przy budo-
wie i remoncie organów.

425. Wszelkie prace przy organach, jak strojenie, przegl¹dy,
remonty, konserwacje nale¿y powierzaæ jedynie fachowcom w poro-
zumieniu z Sekcj¹ Rzeczoznawców Organowych przy AKMK (Aneks).

426. Proboszcz i organista powinni zwracaæ uwagê na to, by na
chórze muzycznym nie by³o zarobaczonych mebli (³awki, krzes³a,
szafki), aby w ten sposób uchroniæ elementy drewniane organów
przed szkodnikami biologicznymi.

427. Wszelkie informacje o organach piszcza³kowych czy innych
instrumentach muzycznych mo¿na uzyskiwaæ jedynie za poœrednic-
twem AKMK przy Kurii Metropolitalnej w Bia³ymstoku.

428. Projekt architektoniczny nowego koœcio³a, celem dobrego
brzmienia nowych organów, nale¿y skonsultowaæ z Sekcj¹ Rzeczo-
znawców Organowych, która w porozumieniu z ekspertem akustyki
opracuje i przedstawi wymogi akustyczne wnêtrza œwi¹tyni oraz
okreœli w³aœciw¹ lokalizacjê organów.

429. Oprócz organów do kultu Bo¿ego mog¹ byæ u¿ywane jeszcze
inne instrumenty (szczególnie smyczkowe). Jednak zgodnie ze zwy-
czajem Koœcio³a wy³¹czone s¹ z liturgii takie instrumenty, które
w u¿yciu s¹ ha³aœliwe lub ze swego przeznaczenia s³u¿¹ do wykony-
wania muzyki œwieckiej. Do takich nale¿¹ m. in.: fortepian, akorde-
on, mandolina, gitara elektryczna, perkusja, wibrafon.
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430. W rozwijaniu religijnej kultury muzycznej du¿¹ rolê mog¹
spe³niaæ ró¿ne zespo³y instrumentalne, zw³aszcza orkiestra dêta.
Muzyka orkiestrowa mo¿e spe³niaæ cenn¹ i po¿yteczn¹ rolê szczegól-
nie w uroczystych procesjach odprawianych poza koœcio³em. W wy-
j¹tkowych sytuacjach orkiestra dêta mo¿e byæ w³¹czona do liturgii
mszalnej, zw³aszcza w œpiewie naprzemiennym z ludem albo celem
podtrzymania œpiewu wiernych.

431. Muzyka podczas liturgii winna byæ wykonywana „na ¿ywo”.
Dlatego zabronione jest odtwarzanie muzyki za pomoc¹ aparatury,
np. magnetofonu, gramofonu, itp. Mo¿na to czyniæ poza liturgi¹.
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KSIÊGA VI

LITURGIA SAKRAMENTÓW

432. Sakramenty s¹ to ustanowione przez Chrystusa skuteczne
znaki uœwiêcenia i kultu. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie,
Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament œwiêceñ
i ma³¿eñstwo. Czerpi¹ one swoj¹ zbawcz¹ moc z paschalnego miste-
rium mêki, œmierci i uwielbienia Chrystusa (zmartwychwstania
i zes³ania Ducha Œwiêtego), uœwiêcaj¹ podstawowe sytuacje ludz-
kiego ¿ycia, „sprawiaj¹ narodzenie i rozwój chrzeœcijañskiego ¿ycia
wiary, uzdrowienie i dar pos³ania” (KKK, 1210), przyczyniaj¹ siê do
budowania Mistycznego Cia³a Chrystusa, uzdalniaj¹ wierz¹cych do
oddawania kultu Bogu Ojcu przez Chrystusa w Duchu Œwiêtym;
sakramenty jako znaki sk³adaj¹ce siê ze s³ów i czynnoœci wyra¿aj¹,
umacniaj¹ i powiêkszaj¹ wiarê poszczególnych wyznawców Jezusa
i ca³ej wspólnoty Koœcio³a. W liturgii sakramentów nie tylko podkre-
œla siê obecnoœæ Chrystusa dzia³aj¹cego moc¹ Ducha Œwiêtego (opus
operatum), ale te¿ zaanga¿owanie wszystkich cz³onków Koœcio³a
(opus operantis), którzy przez czynne uczestnictwo w obrzêdach,
przez wiarê, nadziejê i mi³oœæ otwieraj¹ swoje serca na przyjêcie daru
³aski sakramentalnej.

433. W odnowionej liturgii sakramentów podkreœla siê bardzo
potrzebê wspólnotowej ich celebracji (por. KL, 59, 61; KKK, 1210).
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I. Sakrament chrztu

434. Chrzest jest pierwszym sakramentem Nowego Przymierza,
sakramentem wiary, przez który ludzie, oœwieceni ³ask¹ Ducha
Œwiêtego, daj¹ odpowiedŸ na Chrystusowe orêdzie zbawienia g³oszo-
ne przez Koœció³ jako Dobra Nowina. „Chrzest œwiêty jest fundamen-
tem ca³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego, bram¹ ¿ycia w Duchu i bram¹
otwieraj¹c¹ dostêp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy
wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Bo¿y, stajemy siê
cz³onkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Koœció³ i staje-
my siê uczestnikami jego pos³ania” (KKK, 1213).

435. Dzieci (niemowlêta) s¹ chrzczone w wierze Koœcio³a publicz-
nie wyznawanej przez ich rodziców, chrzestnych i miejscow¹ wspól-
notê, do której nale¿¹. Osoby te wówczas reprezentuj¹ ca³¹ spo³ecz-
noœæ wierz¹cych, czyli Koœció³ Matkê, która rodzi ka¿dego z nas do
¿ycia Bo¿ego.

436. Sakrament chrztu dzieci wymaga, aby rodzice, jako pierwsi
nauczyciele wiary (por. DA, 11), wychowywali swoje dzieci w tej
wierze, w której zosta³y ochrzczone, wiêc nauczyli je modlitwy,
przygotowali do pierwszego pe³nego uczestnictwa w ofierze Mszy
œw., do bierzmowania oraz doprowadzili do przyjaŸni ¿ycia z Chry-
stusem i wprowadzali w zasady moralnoœci chrzeœcijañskiej.

437. W Archidiecezji Bia³ostockiej powszechnie udziala siê chrztu
ma³ym dzieciom na proœbê ich rodziców oraz dok³ada siê starañ, aby
¿adne z dzieci nie umar³o bez tego sakramentu.

438. Przed chrztem odbywaj¹ siê pouczenia rodziców i chrzest-
nych w celu przybli¿enia im liturgii chrzcielnej, chocia¿ nie prakty-
kuje siê powszechnie pe³nej katechezy na ten temat. Na ogó³ rodzice,
chrzestni, jak i bli¿sza rodzina przystêpuj¹ do sakramentu pokuty
przed chrztem oraz do Eucharystii w czasie chrzcielnej liturgii.

439. Synod zauwa¿a, ¿e rodzice zg³aszaj¹cy chrzest nie zawsze
kieruj¹ siê motywami wynikaj¹cymi z ¿ywej wiary. Czasami przy-
œwieca im tylko chêæ zachowania zwyczaju albo unikniêcia nieprzy-
chylnej opinii swojej rodziny lub œrodowiska. Nierzadko zdarza siê,
¿e rodzice ¿yj¹ tylko w zwi¹zku cywilnym, chocia¿ nie maj¹ prze-
szkód i mogliby zawrzeæ zwi¹zek sakramentalny, w rezultacie nie
dbaj¹ póŸniej o religijne wychowanie swoich nowo ochrzczonych
dzieci. Ma³e te¿ jest zrozumienie, ¿e rodzice s¹ w liturgii chrztu
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wezwani do wyznania wiary i do podjêcia wychowania dziecka
w wierze Koœcio³a. Podobnie jest z wyborem chrzestnych. Czêsto tu
bierze siê pod uwagê wzglêdy zwyczajowo-towarzyskie i korzyœci
materialne ni¿ religijne. Dlatego duszpasterze spotykaj¹ siê z nie-
zrozumieniem rodziców, gdy nie mog¹ zgodziæ siê na nieodpowied-
nich kandydatów na chrzestnych.

440. W Archidiecezji zdarzaj¹ siê równie¿ chrzty doros³ych,
najczêœciej z racji przygotowania do ma³¿eñstwa. Przygotowanie do
chrztu, a tak¿e i do pozosta³ych sakramentów inicjacji chrzeœcijañ-
skiej, bywa przewa¿nie niewystarczaj¹ce, zbyt krótkie i powierz-
chowne. St¹d po¿yteczne bêdzie wprowadzenie w Archidiecezji
Bia³ostockiej sta³ego katechumenatu, poprzez który bêdzie mo¿na
przygotowaæ solidnie m³odzie¿ w wieku katechizacji, jak te¿ i doro-
s³ych do godnego i owocnego przyjêcia sakramentów inicjacji chrze-
œcijañskiej.

441. Zwyczajnymi szafarzami chrztu uroczyœcie udzielanego s¹
biskupi, prezbiterzy i diakoni. W przypadku ich braku, gdy ¿yciu
nieochrzczonego zagra¿a niebezpieczeñstwo œmierci, mo¿e udzieliæ
chrztu, a nawet powinien, ka¿dy wierz¹cy lub niewierz¹cy, byleby
kierowa³ siê intencj¹ czynienia tego, co czyni Koœció³ i dokona³
prawid³owego obrzêdu (OCD, 11, 16).

442. Udzielenie chrztu powinno nast¹piæ w ci¹gu miesi¹ca po
urodzeniu dziecka. W wyborze terminu nale¿y kierowaæ siê trosk¹
o zbawienie dziecka, jak i zdrowie matki, która powinna wzi¹æ
udzia³ w liturgii chrzcielnej (OCD, 8). Pierwszym terminem sprawo-
wania chrztu jest Wigilia Paschalna, nastêpnie ka¿da niedziela jako
upamiêtniaj¹ca Wielkanoc, a tak¿e inne dni œwi¹teczne. W przypad-
ku choroby dziecka lub innej wa¿nej przyczyny wolno ochrzciæ
w ka¿dym czasie.

443. Miejscem udzielania chrztu jest koœció³ katedralny, para-
fialny i rektoralny. Biskup diecezjalny mo¿e pozwoliæ na umieszcze-
nie chrzcielnicy w innym koœciele lub kaplicy na terenie parafii.
Chrzest dzieci rodziców po³¹czonych niesakramentalnym zwi¹z-
kiem ma³¿eñskim nie mo¿e odbywaæ siê w zakrystii. Ma to byæ ca³a
liturgia chrzcielna (poza Msz¹ œw.) w œwi¹tyni. Za pozwoleniem
biskupa diecezjalnego mo¿na w razie potrzeby udzielaæ chrztu
w szpitalach. Nie wolno natomiast, w zwyczajnych warunkach,
sprawowaæ chrztu w domach prywatnych (OCD, 11-13).
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444. Podstawowym obowi¹zkiem rodziców jest troska o chrzest
ich nowo narodzonych dzieci. Dopuszcza siê do chrztu wszystkie
dzieci zg³oszone przez rodziców lub prawnych opiekunów, je¿eli te
osoby wychowaj¹ swoje dzieci w wierze. Nie udziela siê chrztu
(zdrowym) dzieciom bez wiedzy lub wbrew woli rodziców. Je¿eli
rodzice ¿yj¹ tylko w ma³¿eñstwie cywilnym, trzeba przed chrztem
dziecka zachêciæ ich i dopomóc w zawarciu sakramentalnego zwi¹z-
ku ma³¿eñskiego. Duszpasterz za¿¹da pisemnego zobowi¹zania
wychowania dziecka w wierze, gdy ci rodzice nie wyra¿¹ zgody na
œlub. Takie oœwiadczenie nale¿y za¿¹daæ wówczas, gdy rodzice ¿yj¹
bez œlubu koœcielnego z powodu przeszkód kanonicznych. Je¿eli
jedno z rodziców jest wierz¹ce i prosi o chrzest, drugie zaœ niewierz¹-
ce, spe³nia siê proœbê strony wierz¹cej.

445. Rodzice wybieraj¹ swojemu dziecku chrzeœcijañskie imiê,
aby mia³o ono swojego œwiêtego patrona, orêdownika i wzór do
naœladowania. Wybór imienia nale¿y do rodziców. Doros³y kandydat
sam wybiera sobie imiê (KKK, 2156).

446. Do rodziców nale¿y te¿ wybór odpowiednich dwojga chrzest-
nych. Doros³y kandydat sam wybiera sobie chrzestnych (OCD, 10;
OCW, 10). Duszpasterz ma obowi¹zek sprawdziæ, czy kandydaci na
chrzestnych s¹ odpowiedni do tej wa¿nej funkcji. Chrzestnymi mog¹
byæ osoby, które ukoñczy³y szesnaœcie lat i przyjê³y trzy sakramenty
wtajemniczenia chrzeœcijañskiego, prowadz¹ ¿ycie zgodne z wiar¹
i moralnoœci¹ chrzeœcijañsk¹; od m³odzie¿y w wieku szkolnym
wymagane jest uczestnictwo w katechizacji. Nale¿y wybieraæ na
chrzestnych kogoœ z rodziny lub s¹siedztwa, aby dziecko mia³o z nimi
bliski kontakt. Trzeba przeciwstawiæ siê zapraszaniu na chrzest-
nych ludzi przygodnych, którzy nie bêd¹ interesowaæ siê chrzeœci-
jañskim wychowaniem dziecka. Rodzice mog¹ dla s³usznej przyczy-
ny poprosiæ na chrzestnego lub chrzestn¹ osobê prawos³awn¹ (pierw-
szym chrzestnym ma byæ strona katolicka), której stawia siê takie
same wymagania jak stronie katolickiej. Chrzeœcijanie wspólnot
protestanckich mog¹ byæ tylko œwiadkami chrztu (OCW, 10c; Dyrek-
torium ekumeniczne, 48). Nie mog¹ byæ chrzestnymi ¿yj¹cy w nie-
sakramentalnym zwi¹zku ma³¿eñskim.

447. Rodzice powinni jak najszybciej zg³osiæ chrzest dziecka
w kancelarii parafialnej (tylko duszpasterz przyjmuje zg³oszenie),
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wzi¹æ udzia³ razem z chrzestnymi w katechezie przedchrzcielnej
i postaraæ siê jak najszybciej o chrzest dziecka. Obowi¹zkiem
obojga rodziców jest udzia³ w liturgii chrzcielnej ich dziecka.

448. Przyjêcie z okazji chrztu winno odbywaæ siê w odpowiedniej,
chrzeœcijañskiej atmosferze. Pochwa³y godne s¹ przyjêcia bezalko-
holowe.

449. Duszpasterze maj¹ obowi¹zek zatroszczyæ siê o odpowiednie
pouczenie wiernych dotycz¹ce znaczenia chrztu, potrzeby wype³nie-
nia przyrzeczeñ chrzcielnych, zadañ i obowi¹zków rodziców oraz
chrzestnych, jak te¿ sposobu udzielania tego sakramentu w nag³ej
potrzebie. Dobr¹ sposobnoœci¹ do pouczania jest katecheza dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych, œwiêto Chrztu Pañskiego oraz okres Wielkie-
go Postu. W parafiach odpowiednia katecheza (przynajmniej jedno
spotkanie) powinna poprzedzaæ chrzest, w której zostan¹ pouczeni
rodzice i chrzestni o liturgii chrzcielnej, jak i ich zobowi¹zaniach
zwi¹zanych z udzieleniem tego sakramentu.

450. Duszpasterze zwróc¹ piln¹ uwagê, aby liturgiê chrztu
sprawowaæ wed³ug obowi¹zuj¹cych ksi¹g, ze zrozumieniem dla
symboliki obrzêdów, z szacunkiem dla tekstów liturgicznych i z po-
szanowaniem prawa koœcielnego. Dobrze bêdzie, gdy rodzice, chrzestni
i najbli¿sza rodzina przyst¹pi do Sto³u Pañskiego. Duszpasterze
ustalaj¹ te¿ odpowiedni czas sprawowania sakramentu i wraz ze
s³u¿b¹ liturgiczn¹ oraz, o ile to mo¿liwe, z rodzicami i chrzestnymi,
przygotuj¹ liturgiê, aby uczestniczono w niej jak najliczniej, czynnie,
w pe³ni i owocnie. ¯yczeniem Koœcio³a jest, aby liturgia chrztu
odbywa³a siê podczas Mszy œw. Zawsze podczas liturgii chrzcielnej
wyg³asza siê homiliê.

451. Chrzest dzieci powinien odbywaæ siê w parafii rodziców;
je¿eli poza ni¹, nale¿y uzyskaæ pozwolenie proboszcza.

452. Proboszcz (rektor koœcio³a) ma obowi¹zek niezw³ocznego
spisania aktu chrztu w ksiêdze ochrzczonych na podstawie danych
zawartych w odpisie metryki urodzenia z USC. Wpisuje siê imiê lub
imiona dziecka w brzmieniu i kolejnoœci, jak w dokumencie z USC,
choæby nie by³y to imiona œwiêtych lub b³ogos³awionych, nazwisko,
datê i miejsce urodzenia, chrztu, dane personalne rodziców i chrzest-
nych (ewentualnie œwiadka), ich wyznanie oraz szafarza. Rodzice
i chrzestni mog¹ z³o¿yæ podpisy w ksiêdze metryk zaraz po spisaniu
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aktu lub w innym terminie, najpóŸniej jednak zaraz po liturgii
chrztu.

453. Jest wskazane, aby rodzice i chrzestni otrzymali kartki do
spowiedzi przy zg³aszaniu chrztu w kancelarii parafialnej.

454. Zaleca siê zorganizowaæ obchód pierwszej rocznicy chrztu
dzieci ze Msz¹ œw. ofiarowan¹ za te dzieci, za ich rodziców i chrzest-
nych wraz ze specjalnym b³ogos³awieñstwem tych¿e dzieci. Bêdzie to
równie¿ okazja do przypomnienia obowi¹zków rodziców i chrzest-
nych wynikaj¹cych z udzielonego ich dzieciom chrztu.

II. Sakrament bierzmowania

455. Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharysti¹
nale¿y do sakramentów wtajemniczenia chrzeœcijañskiego. Ochrzcze-
ni w sakramencie bierzmowania przechodz¹ kolejny etap chrzeœci-
jañskiego wtajemniczenia. „Przez sakrament bierzmowania ochrzcze-
ni jeszcze œciœlej wi¹¿¹ siê z Koœcio³em, otrzymuj¹ szczególn¹ moc
Ducha Œwiêtego i w ten sposób jeszcze mocniej s¹ zobowi¹zani, jako
prawdziwi œwiadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary s³owem
i uczynkiem oraz bronienia jej” (KKK, 1285; por. OB, 1-2). Bierzmo-
wani otrzymuj¹ niezniszczalny charakter, czyli znamiê Pañskie, tak
¿e nie mo¿na powtarzaæ sakramentu bierzmowania.

456. W Archidiecezji Bia³ostockiej sakrament bierzmowania jest
powszechnie udzielany przez ksiê¿y biskupów i chêtni do przyjêcia
tego sakramentu mog¹ bez wiêkszych trudnoœci go otrzymaæ. Bisku-
pi do udzielenia bierzmowania udaj¹ siê do œwi¹tyñ parafialnych, w
wiêkszych parafiach zdarza siê, ¿e bierzmuj¹ kilka razy w jednym
roku. Doroœli kandydaci, którzy z ró¿nych wzglêdów nie przyjêli
bierzmowania w wieku szkolnym, maj¹ mo¿liwoœæ otrzymania tego
sakramentu w kaplicy Arcybiskupa Metropolity w okreœlonych
przez Kuriê Metropolitaln¹ terminach. Ks. Arcybiskup Stanis³aw
Szymecki i Biskup Edward Ozorowski zapraszaj¹ kap³anów do
koncelebracji bierzmowania przy wiêkszej liczbie kandydatów.

457. Pierwszym i zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest
biskup. Ka¿dy kap³an, na pierwszym miejscu jednak proboszcz,
mo¿e udzieliæ bierzmowania w niebezpieczeñstwie œmierci dzieciom
lub doros³ym. Równie¿ mo¿e udzieliæ bierzmowania kap³an, który
otrzyma³ od biskupa diecezjalnego pozwolenie na chrzest doros³ego
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lub bêd¹cego w wieku katechizacji. Biskup, dla wa¿nej przyczyny,
mo¿e poprosiæ kap³anów do wspólnego udzielania bierzmowania.

458. Miejscem sprawowania bierzmowania jest koœció³ katedral-
ny, parafialny i rektoralny. Bierzmowania powinno siê udzielaæ
zwykle podczas Mszy œw, aby w ten sposób ukazaæ œcis³y zwi¹zek
tego sakramentu z ca³ym wtajemniczeniem chrzeœcijañskim, które
osi¹ga swój szczyt w przyjêciu Cia³a Chrystusa. St¹d te¿ bierzmowa-
ni uczestnicz¹ w Eucharystii, przez któr¹ ich wtajemniczenie zostaje
dope³nione. Je¿eli bierzmowanie by³oby udzielane poza Msz¹ œw.,
powinna je poprzedzaæ liturgia S³owa Bo¿ego (OB, 13).

459. Bierzmowania nale¿y udzielaæ m³odzie¿y w wieku 15 lat,
czyli bêd¹cej w klasie III gimnazjum. Bierzmowanie ma byæ udzie-
lane m³odzie¿y klas III gimnazjum co roku przy du¿ej liczbie
kandydatów w ka¿dej parafii, zaœ przy ma³ej ich iloœci w wybranej
parafii danego dekanatu. Kandydaci do bierzmowania powinni
z³o¿yæ wyznanie wiary, znajdowaæ siê w stanie ³aski i mieæ intencjê
przyjêcia tego sakramentu, a podczas obrzêdu bierzmowania wyrzec
siê z³ego ducha i wyznaæ wiarê. „Powinni te¿ byæ przygotowani do
podjêcia zadania ucznia i œwiadka Chrystusa we wspólnocie Koœcio³a
oraz w sprawach doczesnych” (KKK, 1319; por. OB, 12). M³odzie¿y,
która nie przyst¹pi³a do bierzmowania we w³aœciwym czasie, powin-
no siê stworzyæ inne, dogodne mo¿liwoœci jego przyjêcia.

460. Bierzmowani wybieraj¹ nowe imiê œwiêtego Patrona, lecz
mog¹ pozostaæ przy imieniu chrzcielnym dla podkreœlenia, ¿e bierz-
mowanie œciœle siê ³¹czy z chrztem.

461. Ka¿dy bierzmowany powinien mieæ odpowiedniego œwiadka
(por. OB, 5-6). Ze wzglêdu na wspó³czesne warunki pastoralne
(bierzmowanie kolejnym etapem inicjacji) dobrze bêdzie, je¿eli œwiad-
kiem zostanie chrzestny. Równie¿ rodzice, za zgod¹ biskupa diece-
zjalnego, mog¹ byæ œwiadkami bierzmowania swoich dzieci. Obecne
przepisy dopuszczaj¹ na œwiadka bierzmowania tak¿e osobê p³ci
odmiennej. Kandydatom na œwiadka stawia siê takie same wymaga-
nia, jak chrzestnym z racji chrztu.

462. Bierzmowanie powinno byæ poprzedzone odpowiednim przy-
gotowaniem kandydatów. To przygotowanie dokonuje siê w ramach
normalnej katechizacji m³odzie¿y, szczególnie klas II i III gimna-
zjum (zob. Instrukcja z 7 XII 1995). Powinno byæ te¿ zorganizowane

LITURGIA SAKRAMENTÓW



110

przygotowanie bezpoœrednie, w którym maj¹ byæ zaanga¿owani
rodzice bierzmowanych, œwiadkowie, inni wychowawcy, jak i wspól-
nota parafialna. Bêdzie to wyra¿a³o siê w specjalnych konferencjach
dla rodziców, œwiadków i wychowawców oraz nabo¿eñstwach dla
wspólnoty parafialnej. Przed bierzmowaniem ma odbyæ siê egzamin
kandydatów przeprowadzony przez wizytatora nauki religii.

463. Przy okazji bierzmowania powinno zachêciæ siê m³odzie¿ do
podejmowania zobowi¹zañ zwi¹zanych z ¿yciem chrzeœcijañskim,
jak np. abstynencja od napojów alkoholowych, narkotyków, tytoniu.

464. Duszpasterze zatroszcz¹ siê o odpowiedni dokument bierzmo-
wania oraz pami¹tki dla bierzmowanych (np. Biblia, krzy¿ itp.).

465. Pobierzmowanych, jako uczestników prorockiego, kap³añ-
skiego i królewskiego urzêdu Chrystusa powinni duszpasterze zaan-
ga¿owaæ do apostolstwa w ¿yciu parafii (KK, 10), w s³u¿bê liturgicz-
n¹, zorganizowaæ dla nich rocznicê bierzmowania.

466. Ka¿da parafia i samodzielny oœrodek duszpasterski ma
prowadziæ ksiêgê bierzmowanych, w której nale¿y zapisaæ imiê
i nazwisko bierzmowanego, nowe imiê, datê urodzenia, miejsce
chrztu, datê i numer aktu, datê bierzmowania, imiê i nazwisko
œwiadka oraz szafarza bierzmowania. O przyjêciu bierzmowania
nale¿y dokonaæ adnotacji w ksiêdze chrztów.

III. Eucharystia

467. „Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy
zosta³ wydany, ustanowi³ Eucharystyczn¹ Ofiarê Cia³a i Krwi swo-
jej, aby w niej na ca³e wieki, a¿ do swego przyjœcia, utrwaliæ Ofiarê
Krzy¿a i tak umi³owanej Oblubienicy Koœcio³owi powierzyæ pami¹t-
kê swej Mêki i Zmartwychwstania: sakrament mi³osierdzia, znak
jednoœci, wêze³ mi³oœci, ucztê paschaln¹, w której po¿ywamy Chry-
stusa, w której dusza nape³nia siê ³ask¹ i otrzymuje zadatek
przysz³ej chwa³y” (KL, 47). W Najœwiêtszej Eucharystii zawiera siê
ca³e duchowe dobro Koœcio³a, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha
i Chleb ¯ywy, który przez swoje Cia³o, daje ¿ycie ludziom i udzia³
ofiarowaniu z nim ich samych, ich pracy i wszystkich rzeczy stworzo-
nych. St¹d Eucharystia jest Ÿród³em i szczytem ca³ej ewangelizacji.
Wierni, ochrzczeni i bierzmowani, w³¹czaj¹ siê ca³kowicie w Koœció³
przez przyjêcie Eucharystii (por. DK, 5). Wyrazem najg³êbszej czci
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wobec Eucharystii bêdzie godne jej sprawowanie, czynny i pe³ny
udzia³ w Misterium Eucharystii ze strony wiernych oraz adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu.

468. Msze œw. s¹ celebrowane w Archidiecezji Bia³ostockiej
w duchu odnowionej przez Sobór Watykañski II liturgii. Z pewno-
œci¹ o¿ywi³o siê uczestnictwo wiernych w Eucharystii. Bior¹ oni na
ogó³ udzia³ w œpiewie polskich pieœni, w dialogach z celebransem, we
wspólnej recytacji modlitw. Zwiêkszy³ siê procent wiernych przystê-
puj¹cych do Komunii œw. Zauwa¿yæ jednak mo¿na brak dostatecznej
œwiadomoœci u wiernych czym jest Eucharystia, na czym polega
pe³ne w niej uczestnictwo. Dlatego Synod przypomina o potrzebie
pouczania wiernych przez duszpasterzy o Eucharystii. Dobr¹ spo-
sobnoœci¹ ku temu s¹ rekolekcje, szczególnie zaœ czterdziestogodzin-
ne nabo¿eñstwo, dni tzw. wieczystych adoracji, katecheza m³odzie¿y
i dzieci, jak te¿ i doros³ych.

469. Szafarzem, który mo¿e sprawowaæ Mszê œw. jest tylko
kap³an wa¿nie wyœwiêcony (kan. 900 § 1 KPK). W³adza ta jest
udzielana na mocy œwiêceñ prezbiteratu. Sprawowanie Eucharystii
nale¿y do istoty pos³ugi kap³añskiej (KK, 17; DK, 2). Prawo kano-
niczne zabrania sprawowaæ Mszê œw. kap³anom, którzy s¹ w cenzu-
rze, tzn. w ekskomunice, interdykcie lub suspensie zabraniaj¹cej
wykonywania czynnoœci w³adzy œwiêceñ (kan. 1331-1333 KPK).

470. Eucharystiê nale¿y sprawowaæ w miejscu œwiêtym (kan. 932
KPK), tzn. w koœciele (kan. 1214 KPK), w kaplicy (kan. 1223 KPK)
lub na cmentarzu (kan. 1240 § 1 KPK). Dla dobra duchowego
wiernych, w razie koniecznoœci, duszpasterze mog¹ celebrowaæ Mszê
œw. poza miejscem œwiêtym.

471. Eucharystia mo¿e byæ sprawowana i udzielana ka¿dego
dnia o jakiejkolwiek godzinie, z wyj¹tkiem jednak dni okreœlonych
wyraŸnie przez przepisy liturgiczne (Wielki Czwartek, Wielki Pi¹-
tek, Wielka Sobota, Narodzenie Pañskie – kan. 931 KPK). Ze
wzglêdu na porz¹dek i dobro wiernych nale¿y mieæ sta³e godziny
celebrowania Eucharystii.

472. Zasadniczo ka¿dy kap³an mo¿e sprawowaæ Mszê œw. tylko
raz w ci¹gu dnia. Biskup diecezjalny (Pastorale munus z 30 XI 1963
r.) mo¿e pozwoliæ kap³anom z racji duszpasterskich na binacjê
w dzieñ powszedni i trynacjê w niedziele i œwiêta nakazane.
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473. Kap³ani mog¹ koncelebrowaæ Eucharystiê, nawet codzien-
nie, o ile po¿ytek duszpasterski nie wymaga odprawiania indywidu-
alnego. Nale¿y pozostawiæ kap³anowi mo¿liwoœæ indywidualnego
celebrowania Mszy œw. Musi on jednak pamiêtaæ, ¿e nie mo¿na
celebrowaæ Mszy œw. w tej samej œwi¹tyni podczas sprawowanej
w tym czasie Eucharystii dla wiernych lub innej liturgii (np.
Liturgii Godzin, chrztu, ma³¿eñstwa).

474. Kap³an, gdy nie ma wiernych, mo¿e odprawiaæ Mszê œw. bez
udzia³u ludu z jednym tylko ministrantem (OWMR, 209-211). Z wa¿-
nych racji mo¿e celebrowaæ nawet bez ¿adnego uczestnika (kan. 906
KPK). Nie mo¿e to byæ jednak sta³¹ praktyk¹.

475. Przy sprawowaniu Eucharystii i jej udzielaniu kap³ani
i diakoni winni u¿ywaæ szat liturgicznych zgodnie z przepisami
liturgicznymi (KPK, kan. 929). Kap³ana przy odprawianiu Mszê œw.
obowi¹zuje alba, stu³a i ornat; diakona: stu³a i dalmatyka. Kap³ani
koncelebruj¹cy, poza g³ównym celebransem, mog¹ wystêpowaæ bez
ornatu. Nale¿y jednak na³o¿yæ stu³ê. Szat¹ akolity i lektora jest alba,
chocia¿ dopuszcza siê kom¿e, podobnie jest te¿ z ministrantami.

476. Duszpasterze zadbaj¹ o odpowiednie szaty liturgiczne,
o czystoœæ bielizny kielichowej, obrusa o³tarzowego, o piêkno ksi¹g
liturgicznych. Do sprawowania Mszy œw. z udzia³em wiernych
nale¿y u¿ywaæ ornatów w kolorze odpowiednim dla danego okresu
lub obchodu liturgicznego.

477. Mszê œw. z udzia³em wiernych, szczególnie w niedzielê
i œwiêta, nale¿y dobrze przygotowaæ z ca³ym zespo³em liturgicznym
danej wspólnoty wiernych. Ma nad tym czuwaæ proboszcz lub rektor
koœcio³a. Duszpasterze maj¹ pamiêtaæ o potrzebie podzielenia siê
stosownymi funkcjami z wiernymi. Niech wiêc nie zabraknie lekto-
rów (przede wszystkim doros³ych wiernych, mê¿czyzn i kobiet),
psa³terzysty, ministrantów, scholi. Jest tak¿e miejsce w odnowionej
liturgii równie¿ dla chórów parafialnych. Nale¿y te¿ dobraæ odpo-
wiednie œpiewy do Mszy œw. zgodnie z przepisami liturgicznymi.
Preferuje siê Mszê œw. œpiewan¹ przed recytowanymi. Trzeba pa-
miêtaæ te¿ o stosowaniu aspersji w Mszach œw. niedzielnych. Nie
nale¿y ograniczaæ siê tylko do jednej Mszy œw. uroczyœcie celebrowa-
nej w niedziele i œwiêta. Msze œw. niedzielne i œwi¹teczne w koœcio-
³ach parafialnych nie mog¹ byæ celebrowane czêœciej ni¿ w odstêpie
pó³toragodzinnym.
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478. Ka¿dy proboszcz, jako pasterz swojej parafii, ma obowi¹zek
celebrowania Mszy œw. za parafian w niedziele i inne okreœlone dni
œwi¹teczne.

479. Msza œw. powinna byæ dla celebruj¹cego j¹ kap³ana najwa¿-
niejsz¹ czynnoœci¹ dnia, Ÿród³em zbawienia i Bo¿ego b³ogos³awieñ-
stwa. Niech wiêc zawsze przystêpuje do o³tarza z czystym sumie-
niem, po przygotowaniu modlitewnym (po Jutrzni i medytacji)
i uprzednim przygotowaniu pod wzglêdem liturgicznym.

480. Kap³an ma œwiête obrzêdy sprawowaæ zgodnie z przepisami
liturgicznymi, starannie, punktualnie, bez poœpiechu, pobo¿nie
i z namaszczeniem, bêd¹c przyk³adem dla s³u¿by liturgicznej.

481. Obowi¹zkiem kap³ana celebruj¹cego Mszê œw., jest g³osze-
nie homilii w niedziele i œwiêta nakazane z udzia³em wiernych,
podczas Mszy œw. obrzêdowych (chrzest, sakrament ma³¿eñstwa,
pogrzeb). Zalecane s¹ homilie w okresach uprzywilejowanych w dni
powszednie (Adwent, Wielki Post, Wielkanocny).

482. Ka¿dy kap³an celebruj¹cy lub koncelebruj¹cy mo¿e przyj¹æ
stypendium z³o¿one na odprawienie Mszy œw. w okreœlonej intencji,
co jest zgodne z tradycj¹ Koœcio³a (kan. 945 § 1 KPK). Zaleca siê, aby
kap³ani nie otrzymawszy ofiary równie¿ odprawiali Msze œw. w
intencjach wiernych, szczególnie ubogich (kan. 945 § 2 KPK). Kap³an
mo¿e zatrzymaæ dla siebie stypendium tylko z racji jednej Mszy œw.,
czyli jedno stypendium dziennie. Je¿eli celebruje wiêcej razy dzien-
nie Msze œw., za które otrzyma³ równie¿ ofiary, ma je (poza jedn¹)
przekazaæ do dyspozycji biskupa diecezjalnego na cele przez niego
wskazane – kan. 951 § 1 KPK). Nigdy nie wolno przyj¹æ ¿adnego
stypendium z tytu³u Mszy œw. koncelebrowanej, gdy jest ona bino-
wan¹ (kan. 951 § 2 KPK). Tylko w dzieñ Bo¿ego Narodzenia wolno
przyj¹æ kap³anowi trzy stypendia mszalne.

483. Dla wa¿nej racji duszpasterskiej wolno w danym dniu
celebrowaæ Mszê œw. jedn¹ w dwu lub wiêcej intencjach, po czym
w najbli¿szym terminie nale¿y odprawiæ jeszcze tyle Mszy œw., ile
przyjêto intencji i ofiar w tych¿e intencjach. Je¿eli np. przyjêto 5
intencji, nale¿y jeszcze póŸniej odprawiæ pozosta³e 4 Msze œw. Mo¿e
to uczyniæ ten sam kap³an lub inni ksiê¿a i nie tylko w tym samym
koœciele. Musz¹ jednak o tej praktyce wiedzieæ wierni prosz¹cy
o Msze œw.

LITURGIA SAKRAMENTÓW



114

484. Kap³anowi wolno przyj¹æ do osobistego celebrowania tyle
stypendiów, ile Mszy œw. bêdzie móg³ on odprawiæ w ci¹gu roku.
Zbywaj¹ce ofiary mszalne powinien przekazaæ do Kurii Metropoli-
talnej (kan. 954 i 955 § 1 KPK). Nie nale¿y wysy³aæ stypendiów
mszalnych.

485. Kap³ani musz¹ w ksiêdze stypendiów mszalnych zapisaæ
Msze œw. przyjête do odprawiania i wysokoœæ stypendium.

486. Podczas odprawiania Mszy œw. wierni tworz¹ spo³ecznoœæ
œwiêt¹, lud nabyty przez Boga i królewskie kap³añstwo. Gromadz¹
siê na Eucharystiê, aby dziêkowaæ Bogu, sk³adaæ w ofierze niepoka-
lan¹ Hostiê razem z kap³anem i sk³adaj¹ samych siebie w ofierze.
Powinni staraæ siê okazaæ przez to g³êbok¹ pobo¿noœæ i mi³oœæ
wzglêdem siebie nawzajem oraz strzec siê wszelkiego indywiduali-
zmu i wyró¿niania siê, pamiêtaj¹c, ¿e mamy wspólnego Ojca w niebie
i jesteœmy rodzin¹ dzieci Bo¿ych. Niech wiêc wierni tworz¹ jedno,
gdy s³uchaj¹ S³owa Bo¿ego, wspólnie modl¹ siê i œpiewaj¹, sk³adaj¹
ofiarê oraz przystêpuj¹ do sto³u Pañskiego (OWMR, 62).

487. Uczestnictwo w niedziele i œwiêta nakazane jest g³ównym
obowi¹zkiem ka¿dego katolika. Zadoœæczyni¹ niedzielnemu i œwi¹-
tecznemu uczestnictwu we Mszy œw. ci, którzy bior¹ w niej udzia³
w godzinach popo³udniowych, gdziekolwiek jest ona celebrowana.
Temu obowi¹zkowi zadoœæczyni¹ wierni równie¿ dnia poprzedniego
(przed niedziel¹ i œwiêtem nakazanym), gdy uczestnicz¹ we Mszy
œw. uroczyœcie sprawowanej z homili¹ i formularzem dnia nastêpne-
go.

488. Wierni mog¹ korzystaæ z udzielonej przez Prymasa Polski
dyspensy od obowi¹zku uczestniczenia we Mszy œw. i powstrzyma-
nia siê od prac s³u¿ebnych w œwiêta koœcielne nie uznawane przez
w³adze pañstwowe. Trzeba jednak zachêcaæ pracuj¹cych i ucz¹cych
siê, aby w miarê mo¿liwoœci wziêli udzia³ we Mszy œw. i zachowali
charakter œwi¹teczny tych dni w swoim postêpowaniu i w swoich
rodzinach.

489. Wierni œwieccy i duchowni przyjmuj¹cy Eucharystiê s¹
zobowi¹zani do zachowania postu eucharystycznego. Przyjmuj¹cy
Komuniê œw. powinien powstrzymaæ siê na godzinê przed jej przy-
jêciem od jakiegokolwiek pokarmu lub napoju, z wyj¹tkiem wody
i lekarstwa (kan. 919 § 2 KPK). Osoby w podesz³ym wieku oraz
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chorzy i ci, którzy nimi siê opiekuj¹, mog¹ przyj¹æ Komuniê œw., jeœli
nawet coœ spo¿yli w czasie godziny poprzedzaj¹cej jej przyjêcie (kan.
919 § 3 KPK).

490. Szczególn¹ troskê niech przejawi¹ duszpasterze o odpo-
wiednie przygotowanie dzieci do pierwszego pe³nego uczestnictwa
we Mszy œw., czyli do Pierwszej Komunii œw. (zob. Instrukcja) oraz
zatroszcz¹ siê o ich regularne, poprawne i pe³ne uczestnictwo
w niedzielnej i œwi¹tecznej Eucharystii.

491. W niedziele i œwiêta nale¿y w ka¿dej parafii odprawiæ
specjaln¹ Mszê œw. dla dzieci, a jeœli to niemo¿liwe, trzeba wyg³osiæ
do nich homiliê podczas ogólnej Mszy œw., w której s¹ te¿ i doroœli.
Nie nale¿y jednak zmuszaæ dzieci do udzia³u w Mszach œw. dla nich
w niedziele i œwiêta, gdy id¹ na Mszê œw. ze swoimi rodzicami. Gdy
s¹ odpowiednie do tego warunki, mo¿na te¿ odprawiæ oddzieln¹
Liturgiê S³owa tylko dla dzieci, a potem bêd¹ one uczestniczy³y w
Liturgii Eucharystii razem z doros³ymi. Kap³an celebruj¹cy Liturgiê
S³owa dla dzieci koncelebruje dalej w Liturgii Eucharystycznej.

492. Zachêca siê duszpasterzy do celebrowania specjalnych Mszy
œw. dla dzieci w dni powszednie, np. dla przedszkolaków, dla
poszczególnych klas, przygotowuj¹cych siê do Pierwszej Komunii
œw., dla ministrantów, scholi itp. Mog¹ te¿ wtedy uczestniczyæ tak¿e
rodzice.

493. Duszpasterze maj¹ obowi¹zek anga¿owaæ wiernych do
czynnego i pe³nego uczestnictwa w Eucharystii. Pe³ne uczestnictwo
w Eucharystii wymaga obecnoœci na ca³ej Mszy œw. i przyjêcia
Komunii œw.

494. Zwyczajnym szafarzem Komunii œw. jest biskup, prezbiter
i diakon. Nadzwyczajnym zaœ akolita i wierny œwiecki wyznaczany
przez biskupa diecezjalnego.

495. Obowi¹zkiem duszpasterzy jest udzielanie Komunii œw.
wiernym uczestnicz¹cym we Mszy œw. z darów konsekrowanych
w danej Ofierze (OWMR, 13), z wyj¹tkiem Wielkiego Pi¹tku.

496. Ka¿dy wierny, który zosta³ dopuszczony ju¿ do przyjêcia
Eucharystii, jest obowi¹zany do przyjêcia Komunii œw. wielkanocnej
(kan. 920 § 2 KPK).

497. Wierni maj¹ obowi¹zek przyj¹æ Komuniê œw. w formie
Wiatyku, je¿eli znajduj¹ siê z jakiejkolwiek przyczyny w niebezpie-

LITURGIA SAKRAMENTÓW



116

czeñstwie œmierci. Powinni przyj¹æ Komuniê œw. w tym przypadku
nawet wtedy, gdy ju¿ tego dnia byli u Komunii œw. (kan. 921 § 1-2
KPK).

498. Wierni mog¹ dwukrotnie przyj¹æ Komuniê œw. ka¿dego dnia
w roku (kan. 917 KPK). Drugi raz Komuniê œw. mo¿na przyj¹æ pod
warunkiem, ¿e uczestniczy siê w ca³ej liturgii mszalnej.

499. Msza³ rzymski z 1970 r. okreœla 14 okolicznoœci przyjêcia
Komunii œw. pod dwiema postaciami (OWMR, 242). Praktyk¹ tego
sposobu udzielania Eucharystii kieruje biskup diecezjalny.

500. Zasadniczym i pierwotnym celem przechowywania Eucha-
rystii poza Msz¹ œw. jest zanoszenie Komunii œw. chorym. Drugo-
rzêdnymi natomiast celami s¹: rozdawanie Komunii œw. wiernym
poza Msz¹ œw. i adoracja Chrystusa obecnego w Najœwiêtszym
Sakramencie (KKTE, 5).

501. Najœwiêtsz¹ Eucharystiê nale¿y przechowywaæ z najwy¿sz¹
czci¹ w koœciele katedralnym, w ka¿dym koœciele parafialnym lub
rektoralnym, filialnym oraz w kaplicy z³¹czonej z domem zakonnym
lub stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego (kan. 934 § 1 nr 1 KPK). Za
pozwoleniem biskupa diecezjalnego Eucharystia mo¿e byæ przecho-
wywana w innych koœcio³ach lub kaplicach, tak¿e prywatnych, na
plebaniach (kan. 934 § 1 nr 2 KPK). W wy¿ej wymienionych
miejscach nale¿y przechowywaæ Najœwiêtszy Sakrament w taberna-
kulum.

502. Najœwiêtszy Sakrament przechowuje siê tylko w jednym
tabernakulum, trwa³ym i nienaruszalnym. Ma ono byæ pancerne
i ogniotrwa³e (kan. 938 § 1 KPK). Konsekrowane Hostie nale¿y
czêsto odnawiaæ i przechowywaæ w puszcze okrytej welonem w takiej
liczbie, by ich wystarczy³o do Komunii œw. chorych oraz innych
wiernych poza Msz¹ œw. (KKTE, 7). Tam, gdzie przechowuje siê
Eucharystiê, nale¿y celebrowaæ Mszê œw., jeœli to mo¿liwe, 2 razy
w miesi¹cu. Wed³ug przyjêtego zwyczaju winna przy tabernaku-
lum paliæ siê wieczna lampka, mo¿e byæ elektryczna, jako wyraz czci
sk³adanej Panu (kan. 940 KPK).

503. Miejsce, gdzie w koœciele lub kaplicy jest tabernakulum, ma
byæ naprawdê okaza³e. Wypada, ¿eby by³o ono zarazem odpowiednie
na prywatn¹ modlitwê, aby wierni dogodnie i z korzyœci¹ zbawienn¹
mogli czciæ obecnego tu Zbawiciela (EM, 53).
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504. Wszyscy chrzeœcijanie, zgodnie z tradycj¹ Koœcio³a katolic-
kiego, powinni oddawaæ Najœwiêtszemu Sakramentowi kult uwiel-
bienia, który nale¿y siê prawdziwemu Bogu (EM, 3f).

505. Ofiara eucharystyczna jest Ÿród³em i szczytem ¿ycia chrze-
œcijañskiego. Nale¿y tak¿e bardzo rozwijaæ poza Msz¹ œw. prywatne
i publiczne nabo¿eñstwa do Najœwiêtszej Eucharystii (EM, 58).

506. Wszyscy wierni niech staraj¹ siê oddawaæ czeœæ Najœwiêt-
szemu Sakramentowi przez czêste nawiedzanie koœcio³a. W tym celu
duszpasterze postaraj¹ siê, aby, przy odpowiednim zabezpieczeniu,
œwi¹tynie by³y otwarte przynajmniej przez kilka godzin dziennie.

507. W koœcio³ach lub kaplicach, które maj¹ prawo do przechowy-
wania Najœwiêtszej Eucharystii, mo¿na dokonywaæ jej wystawienia
w puszce lub monstrancji zgodnie z przepisami liturgicznymi (kan.
941 § 1 KPK).

508. Szafarzem wystawienia i b³ogos³awieñstwa eucharystycz-
nego jest biskup, kap³an lub diakon. W szczególnych wypadkach
wystawienia i schowania Eucharystii mo¿e dokonywaæ akolita lub
nadzwyczajny szafarz udzielania Komunii œw. (kan. 943 KPK).

509. Zakazuje siê wystawienia Najœwiêtszego Sakramentu wy-
³¹cznie dla samego tylko b³ogos³awieñstwa, czyli bez przeprowadze-
nia adoracji lub nabo¿eñstwa eucharystycznego (EM, 66).

510. W Archidiecezji winno siê urz¹dzaæ uroczyste wystawienie
Najœwiêtszego Sakramentu w po³¹czeniu z adoracj¹ w nastêpuj¹ce
dni:

a) w pierwsze niedziele miesi¹ca po Mszy œw. (w intencji misji);
b) w czwartki przed pierwszym pi¹tkiem – Godzina œwiêta;
c) w pierwsze pi¹tki miesi¹ca po Mszy œw. wotywnej;
d) w pierwsze soboty miesi¹ca, po Mszy œw. wotywnej.
511. W koœcio³ach parafialnych i rektoralnych powinno co roku

byæ zorganizowane tzw. czterdziestogodzinne nabo¿eñstwo oraz
dzieñ wieczystej adoracji.

512. W Wielkim Poœcie nale¿y celebrowaæ wobec wystawionego
w monstrancji Najœwiêtszego Sakramentu nabo¿eñstwo pasyjne
Gorzkich ¯alów.

513. Duszpasterze zatroszcz¹ siê o nale¿yte zorganizowanie
procesji w uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Pañskiej i zachêc¹
do udzia³u w niej wiernych. W dniach dawnej oktawy Bo¿ego Cia³a

LITURGIA SAKRAMENTÓW



118

poleca siê organizowaæ nieszpory eucharystyczne zakoñczone proce-
sj¹ z Najœwiêtszym Sakramentem.

514. Nale¿y te¿ podtrzymywaæ tradycjê uroczystej procesji wielka-
nocnej z Najœwiêtszym Sakramentem po zakoñczeniu Wigilii Paschal-
nej lub rano przed Msz¹ œw. rezurekcyjn¹, a tak¿e organizowaæ
procesje eucharystyczne z racji uroczystoœci tytu³u koœcio³a i drugo-
rzêdnych odpustów parafialnych oraz w I niedzielê miesi¹ca.

IV. Sakrament pokuty i pojednania

515. Jezus Chrystus ustanowi³ sakrament pokuty (por. J 20,
21-23) dla wszystkich grzeszników w Koœciele, szczególnie zaœ dla
tych, którzy po chrzcie pope³nili grzech ciê¿ki i w ten sposób utracili
³askê chrztu oraz zadali ranê wspólnocie koœcielnej (por. KKK,
1446). Penitenci przystêpuj¹cy do sakramentu pokuty „otrzymuj¹
od mi³osierdzia Bo¿ego przebaczenie zniewagi wyrz¹dzonej Bogu
i równoczeœnie dostêpuj¹ pojednania z Koœcio³em, któremu grze-
sz¹c zadali ranê, a który przyczynia siê do ich nawrócenia mi³oœci¹,
przyk³adem i modlitw¹” (KK, 11).

516. Istotnymi elementami sakramentu pokuty i pojednania s¹:
a) ¿al za grzechy, który zajmuje pierwsze miejsce wœród aktów

pokutuj¹cego i zawiera tak¿e postanowienie niegrzeszenia
wiêcej;

b) spowiedŸ czyli wyznanie grzechów „pochodz¹ce z prawdziwego
poznania siebie wobec Boga i z ¿alu za grzechy”;

c) rozgrzeszenie, które stanowi znak, ¿e Bóg udziela przebaczenia
grzesznikowi, który „w sakramentalnej spowiedzi okazuje
swoje nawrócenie s³udze Koœcio³a” (OP, 6);

d) zadoœæuczynienie za winy, bêd¹ce dope³nieniem prawdziwego
nawrócenia, poprawa ¿ycia i naprawa szkód.

517. Zwyczajnym sposobem pojednania z Bogiem i Koœcio³em jest
jedynie indywidualna spowiedŸ oraz rozgrzeszenie. Wierny, œwiado-
my ciê¿kiego grzechu, tylko w ten sposób mo¿e dost¹piæ w zwyk³ych
warunkach pojednania (por. kan. 960 KPK).

518. Sakrament pokuty i pojednania mo¿na sprawowaæ w sposób
zwyczajny przy zastosowaniu obrzêdu pojednania jednego penitenta
lub obrzêdu pojednania wielu penitentów z indywidualn¹ spowie-
dzi¹ i indywidualnym rozgrzeszeniem (OP, 41-60).
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519. W Archidiecezji Bia³ostockiej wierni maj¹ czêsto mo¿liwoœæ
przyst¹pienia do sakramentu pokuty w dni powszednie oraz w nie-
dziele i œwiêta, tak¿e podczas rekolekcji, uroczystoœci odpustowych,
czterdziestogodzinnego nabo¿eñstwa. Zdarza siê zaniedbywanie
obowi¹zku wielkanocnej spowiedzi i Kumunii œw. Pozytywnym
znakiem jest, ¿e coraz wiêcej wiernych œwieckich poszukuje sta³ych
spowiedników i prosi ich o kierownictwo duchowe.

520. Wierni, ufni w Bo¿e mi³osierdzie, niech przystêpuj¹ do
sakramentu pokuty:

a) obowi¹zkowo przynajmniej raz w roku w okresie wielkanoc-
nym (od Œrody Popielcowej do Uroczystoœci Najœwiêtszej Trój-
cy w³¹cznie) (kan. 989 KPK);

b) zawsze, gdy maj¹ œwiadomoœæ pope³nienia grzechu ciê¿kiego;
czêœciej ni¿ raz w roku, w miarê systematycznie, troszcz¹c siê
w ten sposób o postêp swojego ¿ycia duchowego.

521. Godne polecenia jest kontynuowanie tradycji spowiedzi
pierwszopi¹tkowych, szczególnie wœród dzieci i m³odzie¿y, Kateche-
ci niech maj¹ na uwadze swój obowi¹zek przygotowania dzieci
i katechizowanej m³odzie¿y do przyjmowania sakramentu pokuty
na rozpoczêcie i zakoñczenie roku szkolnego, w czasie Adwentu,
Wielkiego Postu i innych wiêkszych uroczystoœci.

522. Koœció³ sprawuje pos³ugê sakramentaln¹ pokuty przez
biskupów i kap³anów. Kompetentnym szafarzem sakramentu poku-
ty jest kap³an (kan. 965 KPK), który wed³ug prawa kanonicznego ma
w³adzê rozgrzeszania (OP, 9). Wszyscy kap³ani, nawet nie aprobo-
wani do s³uchania spowiedzi, wa¿nie i godziwie rozgrzeszaj¹ znajdu-
j¹cych siê w niebezpieczeñstwie œmierci (OP, 9).

523. Synod przypomina, ¿e biskup diecezjalny udziela w³adzy
rozgrzeszania penitentów pozostaj¹cych w ekskomunice za prze-
rwanie ci¹¿y (kan. 1398 KPK), z której zwalnianie jest zastrze¿one
prawem ordynariuszowi: kanonikom gremialnym Bia³ostockiej Ka-
pitu³y Metropolitalnej; profesorom i wyk³adowcom AWSD w Bia-
³ymstoku; dziekanom i wicedziekanom; proboszczom i administrato-
rom parafii; prze³o¿onym Domów Ksiê¿y Salezjanów i Werbistów na
terenie ca³ej Archidiecezji, innym zaœ ksiê¿om tych zgromadzeñ
tylko na terenie domu zakonnego lub parafii po 5 latach kap³añstwa;
spowiednikom w czasie Komunii œw. wielkanocnej, misji, rekolekcji,
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odpustów po 5 latach kap³añstwa; wszystkim spowiadaj¹cym narze-
czonych, ¿o³nierzy, wiêŸniów, kobiety ciê¿arne, chorych w szpitalach
i domach oraz odbywaj¹cych spowiedŸ z ca³ego ¿ycia (generaln¹).

524. Kap³ani spowiednicy powinni stale pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê
teologiczn¹ i ducha modlitwy. Spowiednik ma obowi¹zek okazaæ
gotowoœæ do s³uchania spowiedzi zawsze, ilekroæ wierni powa¿nie
o to prosz¹. Dotyczy to w pierwszym rzêdzie kap³anów, którym
zlecono duszpasterstwo, a wiêc proboszczów i wikariuszy, kapela-
nów szpitali i innych zak³adów oraz rektorów koœcio³ów (kan. 968 §
1 KPK). Kap³an ma przyj¹æ penitenta ¿yczliwie, z bratersk¹ mi³o-
œci¹, dobroci¹ (OP, 16), pamiêtaj¹c o tym, ¿e jest g³osicielem Bo¿ego
mi³osierdzia, reprezentantem Chrystusa Dobrego Pasterza, jak
równie¿ do takiej postawy powinien sk³aniaæ go fakt, ¿e sam te¿
bywa penitentem i oczekuje dobrego spowiednika. Spowiednik,
w zwyczajnych warunkach, sprawuje sakrament pokuty ubrany
w sutannê, kom¿ê i stu³ê fioletowego koloru lub w albê i stu³ê
fioletow¹ (OP, 38). Synod wyra¿a ¿yczenie, aby kap³ani chêtnie
godzili siê byæ sta³ymi spowiednikami i kierownikami duchowymi
tych wiernych, którzy o to ich prosz¹.

525. W³aœciwym miejscem sprawowania sakramentu pokuty jest
koœció³ lub kaplica (kan. 964 § 1 KPK). Miejscem indywidualnej
spowiedzi s¹ konfesjona³y zaopatrzone w kratkê miêdzy penitentem
a spowiednikiem (ewentualnie klêcznik z kratk¹), ustawione w ko-
œcio³ach i kaplicach oraz w tych pomieszczeniach, w których biskup
diecezjalny pozwala celebrowaæ Mszê œw. (np. dom parafialny).
W razie koniecznoœci kap³an, posiadaj¹cy jurysdykcjê, mo¿e w ka¿-
dym miejscu godziwie i wa¿nie s³uchaæ spowiedzi i udzielaæ rozgrze-
szenia (OP, 38).

526. Pojednanie wiernych w sakramencie pokuty mo¿e odbywaæ
siê w ka¿dym dniu i o ka¿dej porze. Wierni winni byæ poinformowani
o godzinie, w której sprawowany jest sakrament pokuty. Nale¿y
zachêcaæ wiernych, aby odbywali spowiedŸ poza Msz¹ œw., co umo¿-
liwi im w³aœciwy sposób uczestnictwa w Eucharystii.

527. Obowi¹zkiem proboszcza parafii i rektora oœrodka duszpa-
sterskiego jest troska o to, aby w czasie rekolekcji adwentowych
i wielkopostnych, misji, czterdziestogodzinnego nabo¿eñstwa, od-
pustu i przy innych okazjach zaprosiæ odpowiedni¹ liczbê spowied-
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ników spoza parafii. Nale¿y podtrzymywaæ piêkn¹ tradycjê chêtnej
pomocy s¹siedzkiej w sprawowaniu sakramentu pokuty.

528. Odnowione „Obrzêdy Pokuty” proponuj¹ nabo¿eñstwa po-
kutne celem:

a) rozwijania ducha pokuty w spo³ecznoœci chrzeœcijañskiej;
b) przygotowania wiernych do spowiedzi, któr¹ odbêd¹ indywidu-

alnie w dogodnym czasie;
c) wychowywania dzieci do stopniowego zrozumienia, czym jest

grzech oraz uwolnienie przez Chrystusa od niego;
d) pomocy katechumenom w nawróceniu (OP, 37).
Nabo¿eñstwa pokutne maj¹ ju¿ miejsce wœród praktyk liturgicz-

nych Archidiecezji Bia³ostockiej, chocia¿ nie s¹ jeszcze powszechnie
sprawowane. St¹d te¿ Synod zachêca duszpasterzy, aby cenili
w swojej pracy owe nabo¿eñstwa, troszcz¹c siê jednak o to, by
wierni nie rozumieli ich jako równoznacznych z sakramentem
pokuty i pojednania (OP, 37). Nale¿a³oby wiêc takie nabo¿eñstwa
organizowaæ jako przygotowanie do sakramentu pokuty podczas
rekolekcji adwentowych, a szczególnie wielkopostnych, jak równie¿
w czasie dni skupienia organizowanych dla tzw. ma³ych grup
w parafii, dla dzieci przed pierwsz¹ spowiedzi¹, dla m³odzie¿y
przed bierzmowaniem, podczas rekolekcji oazowych itp.

V. Sakrament namaszczenia chorych

529. Koœció³ katolicki wyznaje i naucza, ¿e namaszczenie chorych
jest jednym z siedmiu sakramentów ustanowionych przez Jezusa
Chrystusa. „Przez œwiête chorych namaszczenie i modlitwê kap³a-
nów ca³y Koœció³ poleca chorych cierpi¹cemu i uwielbionemu Panu,
aby ich podŸwign¹³ i zbawi³, a nadto zachêca ich, aby ³¹cz¹c siê
dobrowolnie z mêk¹ i œmierci¹ Chrystusa, przysparzali dobra Ludo-
wi Bo¿emu” (KK, 11). £aska sakramentu namaszczenia chorych
sprawia, ¿e:

a) chory jednoczy siê z mêk¹ Chrystusa dla swojego w³asnego
dobra oraz dla dobra ca³ego Koœcio³a;

b) otrzymuje umocnienie, pokój i odwagê, aby przyjmowaæ po
chrzeœcijañsku cierpienia choroby lub staroœci;

c) dostêpuje przebaczenia grzechów, jeœli nie móg³ go otrzymaæ
przez sakrament pokuty;
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d) mo¿e powróciæ do zdrowia, jeœli to ma s³u¿yæ jego dobru
duchowemu;

e) przygotowuje siê te¿ na przejœcie do ¿ycia wiecznego (por. KKK,
1532).

530. W Archidiecezji Bia³ostockiej istnieje powszechna praktyka
sprawowania sakramentu namaszczenia chorych. Kap³ani nie za-
niedbuj¹ udzielania tego sakramentu chorym. Coraz czêœciej jest on
udzielany wiêkszej liczbie wiernych z racji Œwiatowego Dnia Chore-
go (11 II), misji parafialnych, rekolekcji, dni chorych oraz we
wspólnotach Ruchu Odnowy Charyzmatycznej. Zdarza siê, ¿e kap³a-
ni nie zawsze wówczas udzielaj¹ sakramentu namaszczenia rzeczy-
wiœcie chorym, niew³aœciwie interpretuj¹c tu prawo koœcielne (kan.
1004 KPK). Sakrament namaszczenia chorych jest jeszcze w pojêciu
wielu wiernych, mimo nauczania duszpasterzy, ostatnim namasz-
czeniem. Nierzadko ciê¿ko chorzy lêkaj¹ siê przyjmowaæ namaszcze-
nie, a rodzina odk³ada zaproszenie ksiêdza na tzw. ostatni¹ godzinê
lub nawet ju¿ po zgonie.

531. Sakramentu namaszczenia mo¿na udzielaæ wiernemu, któ-
rego ¿ycie jest zagro¿one z powodu choroby lub podesz³ego wieku.
Wolno udzieliæ namaszczenia przed operacj¹, je¿eli jej przyczyn¹
jest niebezpieczna choroba, jak te¿ osobom w podesz³ym wieku, gdy
im nawet bezpoœrednio nie zagra¿a niebezpieczna choroba. Dzie-
ciom udziela siê tego sakramentu, je¿eli osi¹gnê³y odpowiedni
poziom umys³owy i rozumiej¹ sens namaszczenia (SCh, 8-12).

532. Nie wolno namaszczaæ chorego po jego zgonie. Nale¿y wtedy
poleciæ zmar³ego w modlitwie Bo¿emu mi³osierdziu. W razie w¹tpli-
woœci, czy chory zmar³ rzeczywiœcie, wolno udzieliæ warunkowo
namaszczenia, stosuj¹c formu³ê: „Je¿eli ¿yjesz...” (SCh, 15).

533. Sakramentu namaszczenia chorych wa¿nie udzielaj¹ tylko
kap³ani (prezbiterzy lub biskupi). Obowi¹zek i prawo udzielania
namaszczenia chorych maj¹ wszyscy kap³ani, którym zlecono duszpa-
sterstwo w stosunku do wiernych, powierzonych ich pasterskiej
trosce. Z uzasadnionej przyczyny tego sakramentu mo¿e udzieliæ
ka¿dy inny kap³an, przynajmniej za domnieman¹ zgod¹ w³aœciwego
duszpasterza (kan. 1003 KPK, por. 1530 KKK).

534. Do sprawowania sakramentu namaszczenia u¿ywa siê oleju
poœwiêconego w Wielki Czwartek przez biskupa. Gdy okolicznoœci
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tego wymagaj¹, wolno u¿yæ innego oleju roœlinnego, który poœwiêca
kap³an udzielaj¹cy sakramentu. Oleje œwiête nale¿y przechowywaæ
w godnym miejscu i ³atwo dostêpnym wszystkim kap³anom pracu-
j¹cym w parafii. Olej winien byæ co roku zmieniany. Naczynie na
oleje œwiête winno byæ z materia³u i w kszta³cie odpowiadaj¹cym
godnoœci sakramentu. Ka¿dy kap³an posiadaj¹cy samochód powi-
nien mieæ w nim olej chorych, aby w razie koniecznoœci, szczególnie
w napotkanych w podró¿y wypadkach drogowych, móg³ udzieliæ
rannym sakramentu namaszczenia. Chorego namaszcza siê na czole
i d³oniach, odmawiaj¹c pierwsz¹ czêœæ formu³y sakramentalnej przy
namaszczaniu czo³a i drug¹ podczas namaszczania d³oni. W nag³ym
wypadku nale¿y dokonaæ jednego namaszczenia na czole lub, je¿eli
szczególna sytuacja chorego tego wymaga, na innej bardziej odpo-
wiedniej ze wzglêdu na stan chorego czêœci cia³a, wymawiaj¹c ca³¹
formu³ê (SCh, 23).

535. Szczególn¹ form¹ duchowej opieki i pomocy dla wiernych
jest Wiatyk. Do jego przyjêcia s¹ zobowi¹zani wszyscy ochrzczeni,
którzy mog¹ przyj¹æ Eucharystiê. W niebezpieczeñstwie œmierci,
niezale¿nie od przyczyny, z której ono wynika, obowi¹zuje wszyst-
kich wiernych przyjêcie Komunii œw. (SCh, 27). Synod przypomina,
aby wierni zostali pokrzepieni Wiatykiem, dopóki maj¹ jeszcze pe³n¹
œwiadomoœæ (SCh, 27). Obowi¹zek udzielenia Wiatyku spoczywa na
proboszczu i jego wspó³pracownikach oraz na kapelanach szpitala.
W nag³ej potrzebie ka¿dy kap³an mo¿e udzieliæ Wiatyku za zgod¹,
przynajmniej domnieman¹, w³aœciwego szafarza. Je¿eli nie ma
kap³ana, diakon lub nadzwyczajny szafarz Komunii œw. mo¿e za-
nieœæ Wiatyk (SCh, 29). Gdy w istniej¹cym realnym niebezpieczeñ-
stwie œmierci nie jest konieczny poœpiech (np. trwa przygotowanie
chorego do operacji) nale¿y udzieliæ choremu sakramentów w nastê-
puj¹cej kolejnoœci: pokuta, namaszczenie chorych i Wiatyk. Je¿eli
niebezpieczeñstwo œmierci jest bliskie, nale¿y udzieliæ sakramentu
pokuty, Wiatyku i namaszczenia chorych.

536. W ka¿dej parafii (i rektoracie) powinna znajdowaæ siê
Ksiêga Chorych, w której nale¿y odnotowaæ fakt udzielenia sakra-
mentów œwiêtych. Nale¿y równie¿ odnotowaæ fakt odmówienia
przyjêcia sakramentów przez chorego lub jego rodzinê.
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537. Synod poleca duszpasterzom zorganizowanie w parafii dnia
chorych, szczególnie w Adwencie i Wielkim Poœcie, z racji rekolekcji
lub misji. Nale¿y te¿ w parafiach obchodziæ Œwiatowy Dzieñ Chorego
(11 II). Duszpasterze winni pamiêtaæ o odwiedzaniu chorych w ich
domach lub szpitalach, w domach starców. Niech zachêcaj¹ parafian
do wspólnej troski o chorych, aby te¿ prosili kap³anów do chorego
w odpowiednim czasie, gdy bêdzie on móg³ œwiadomie, z g³êbok¹
wiar¹ przyj¹æ sakrament pokuty, namaszczenia i Eucharystii.

538. Biskup diecezjalny mo¿e pozwoliæ proboszczom i rektorom
oœrodków duszpasterskich na sprawowanie Mszy œw. w domach dla
chorych parafian. Nale¿y tu braæ pod uwagê tych chorych, którzy
ceni¹ bardzo Eucharystiê i brali ¿ywy udzia³ w ¿yciu liturgicznym
swojej wspólnoty parafialnej. Poleca siê raczej sprawowaæ Mszê œw.
dla chorych w dni powszednie, a nie w niedziele i uroczystoœci
nakazane, by w ten sposób nie burzyæ wspólnoty wiernych, którzy
powinni braæ udzia³ w Eucharystii w swojej œwi¹tyni parafialnej.

VI. Sakrament œwiêceñ

539. „Sakrament œwiêceñ jest sakramentem, dziêki któremu
pos³anie, powierzone przez Chrystusa Aposto³om, nadal jest spe³-
niane w Koœciele a¿ do koñca czasów. Jest to wiêc sakrament pos³ugi
apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i
diakonat” (KKK, 1536). Sakramentu œwiêceñ udziela biskup przez
na³o¿enie r¹k i modlitwê konsekracyjn¹, przepisan¹ dla poszczegól-
nych stopni w ksiêgach liturgicznych (kan. 1009 KPK). Celebracja
œwiêceñ biskupich, kap³añskich i diakoñskich oraz celebracja po-
s³ug, z racji szczególnego ich znaczenia dla ¿ycia Koœcio³a partyku-
larnego, powinna siê odbywaæ z udzia³em wielu wiernych.

540. W Archidiecezji Bia³ostockiej uroczyœcie sprawuje siê litur-
giê œwiêceñ z udzia³em licznych duchownych, sióstr zakonnych
i wiernych œwieckich. Miejscem œwiêceñ prezbiteratu jest Bazylika
Metropolitalna, natomiast œwiêceñ diakonatu udziela siê zazwyczaj
w ró¿nym parafiach, szczególnie w tych, z których pochodz¹ nowo
œwiêceni. Czyni siê tak, aby bardziej przybli¿yæ wiernym, zw³aszcza
m³odzie¿y, drogê powo³ania kap³añskiego. Równie¿ uroczyœcie cele-
bruje siê liturgiê kandydatury do diakonatu i kap³añstwa, pos³ug,
a nawet ob³óczyn.
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541. Prezbiterzy s¹ zjednoczeni z biskupami w godnoœci kap³añ-
skiej, ale równoczeœnie zale¿¹ od nich w wykonywaniu swoich
funkcji duszpasterskich. Maj¹ byæ roztropnymi wspó³pracownikami
biskupów. Kap³ani tworz¹ wokó³ swojego biskupa prezbiterium,
wspólnotê, która wraz z nim jest odpowiedzialna za Koœció³ partyku-
larny. Biskup diecezjalny daje im misjê kierowania wspólnot¹
parafialn¹ lub inn¹ okreœlon¹ funkcjê koœcieln¹. Diakoni s¹ wyœwiê-
cani dla pos³ugi w Koœciele. Œwiêcenia diakonatu daj¹ im prawo do
pe³nienia wa¿nych funkcji w pos³udze s³owa, w kulcie, w kulcie
Bo¿ym, w zadaniach duszpasterskich i charytatywnych. Swoje
funkcje maj¹ pe³niæ pod pasterskim zwierzchnictwem biskupa die-
cezjalnego (por. KKK, 1595-1596).

542. Wszyscy kap³ani winni wysoko ceniæ swoje Kap³añstwo,
w nim trwaæ i rozwijaæ siê, modl¹c siê czêsto o odnowienie ³aski
sakramentu œwiêceñ, który otrzymali przez w³o¿enie r¹k, co roku,
z wdziêcznoœci¹ Bogu, wspominaæ rocznicê swoich œwiêceñ. Uroczy-
œcie nale¿y obchodziæ srebrny i z³oty jubileusz kap³añstwa z udzia-
³em kap³anów i wiernych.

543. Synod przypomina, ¿e Koœció³ zwraca wielk¹ uwagê na
jednoœæ kap³anów z biskupem i miêdzy nimi samymi, na wspólnotê
ich pos³ugiwania i modlitwy. Wspania³¹ okazj¹ do umocnienia ducha
jednoœci s¹ rocznice œwiêceñ wspólnie celebrowane przez kap³anów
danego rocznika. W³aœciw¹ okazj¹ do pog³êbienia problematyki
wspólnoty kap³añskiej mog¹ byæ drugie czwartki miesi¹ca i Tydzieñ
Modlitw o Powo³ania. Zachêca siê kap³anów do organizowania
w tych dniach spotkañ braterskich po³¹czonych z modlitw¹. W ca³ej
Archidiecezji dzieñ szczególnej jednoœci kap³anów to Wielki Czwar-
tek, kiedy to wszyscy kap³ani maj¹ mo¿liwoœæ koncelebrowania
z Arcybiskupem Metropolit¹ Mszy œw. Krzy¿ma. „Wielki Czwartek,
prowadz¹c nas do pocz¹tku naszego kap³añstwa, przypomina nam
równie¿ o obowi¹zku d¹¿enia do œwiêtoœci, byœmy byli s³ugami
œwiêtoœci wobec ludzi powierzonych naszej duszpasterskiej trosce”
(List do Kap³anów 1995).

544. Pog³êbieniu jednoœci kap³anów s³u¿y istniej¹ca w naszej
Archidiecezji Unia Apostolska Kleru i inne ruchy koœcielne.

545. Duszpasterze i powierzeni ich trosce wierni niech modl¹ siê
o powo³ania do kap³añstwa oraz za alumnów przebywaj¹cych w Se-
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minariach Duchownych. W tym celu poleca siê propagowaæ pierwszy
czwartek miesi¹ca jako dzieñ modlitwy o powo³ania i jeœli przepisy
liturgiczne pozwalaj¹, celebrowaæ Mszê œw. wotywn¹ o Chrystusie
Najwy¿szym i Wiecznym Kap³anie lub Mszê œw. o powo³ania. Nale¿y
tu anga¿owaæ cz³onków Grona Przyjació³ Seminarium Duchownego
w Bia³ymstoku oraz inne grupy powo³aniowe. Powszechny Tydzieñ
Modlitwy o Powo³ania po IV niedzieli wielkanocnej jest dobr¹ okazj¹
w parafiach do przybli¿enia wiernym, szczególnie m³odzie¿y, mini-
strantom, problematyki kap³añstwa, powo³ania do s³u¿by w Koœcie-
le.

546. Uroczystoœæ prymicyjna, w³aœciwie prze¿yta, dobrze przygo-
towana, maj¹ca charakter religijny, bez alkoholu, mo¿e przybli¿yæ
wiernym kap³añstwo i zachêcaæ niektórych m³odzieñców do pójœcia
drog¹ powo³ania kap³añskiego.

547. Duszpasterze winni pouczaæ wiernych o ich obowi¹zku
modlitwy za kap³anów i o potrzebie modlitewnej pamiêci o zmar³ych
prezbiterach.

VII. Sakrament ma³¿eñstwa

548. Ma³¿eñstwo jest przymierzem, przez które mê¿czyzna i ko-
bieta tworz¹ ze sob¹ wspólnotê ca³ego ¿ycia, skierowan¹ ze swojej
natury do dobra ma³¿onków, którym jest wzajemna mi³oœæ oraz
rodzenie i wychowanie potomstwa. Ma³¿eñstwo miêdzy ochrzczony-
mi zosta³o przez Chrystusa podniesione do godnoœci sakramentu
(por. kan. 1055 § 1 KPK). Sakrament ma³¿eñstwa jest znakiem
zwi¹zku Chrystusa i Koœcio³a. Jezus Chrystus udziela w tym sakra-
mencie ma³¿onkom ³aski mi³owania siê wzajemnie t¹ mi³oœci¹, jak¹
On umi³owa³ Koœció³. £aska sakramentu udoskonala wiêc ludzk¹
mi³oœæ ma³¿onków, umacnia ich nierozerwaln¹ jednoœæ i uœwiêca ich
na drodze wiod¹cej do wiecznego Zbawienia (por. KKK, 1661).

549. Do istoty ma³¿eñstwa chrzeœcijañskiego nale¿y jednoœæ,
nierozerwalnoœæ i otwartoœæ na zrodzenie oraz wychowanie potom-
stwa w duchu katolickim. Dziecko jest bowiem najcenniejszym
darem ma³¿eñstwa (por. KDK, 50), a chrzeœcijañski dom rodzinny
powinien byæ miejscem, gdzie dzieci otrzymuj¹ pierwsze œwiadectwo
wiary. Synod w szczególny sposób chce podkreœliæ absolutn¹ niero-
zerwalnoœæ sakramentu ma³¿eñstwa i przestrzega wszystkich na-
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rzeczonych przed przystêpowaniem do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego bez koniecznego przygotowania siê, przemyœlenia swojej tak
wa¿nej decyzji, jak te¿ w sytuacji uzasadnionej w¹tpliwoœci odnoœnie
do trwa³oœci zwi¹zku. Po wyra¿eniu zgody ma³¿eñskiej przez zain-
teresowanych ca³y Koœció³ ma obowi¹zek dopomóc zaœlubionym do
podtrzymania i umocnienia zwi¹zku. Szczególnie tej pomocy powin-
na udzielaæ najbli¿sza rodzina stron oraz duszpasterze.

550. Przez przyjêcie sakramentu ma³¿eñstwa chrzeœcijañscy
ma³¿onkowie staj¹ siê znakiem tajemnicy jednoœci i p³odnej mi³oœci
³¹cz¹cej Chrystus z Koœcio³em i w tej tajemnicy uczestnicz¹. St¹d te¿
wchodz¹ w ¿ycie ma³¿eñskie i wychowuj¹c dane im potomstwo,
pomagaj¹ sobie nawzajem w d¹¿eniu do œwiêtoœci. W ten sposób
maj¹ równie¿ swoje w³asne, wa¿ne miejsce w Koœciele i otrzymuj¹ od
Pana specjalne dary pomocne do wype³nienia ich pos³annictwa
(OSM, 1).

551. W Archidiecezji Bia³ostockiej w wiêkszoœci wypadków na-
rzeczeni przystêpuj¹ do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego po odbyciu
przygotowania przedma³¿eñskiego oraz po trzy lub dwukrotnej
rozmowie w poradniach rodzinnych. Synod z radoœci¹ stwierdza, ¿e
zgodnie z ¿yczeniami Koœcio³a, wiêkszoœæ ma³¿eñstw jest zawiera-
nych podczas Mszy œw., w czasie której nupturienci przystêpuj¹ do
Komunii œw., pod dwiema postaciami. Coraz czêœciej nowo¿eñcy
decyduj¹ siê na przyjêcie bezalkoholowe. Tak¹ postawê Synod
pochwala i aprobuje w nadziei, ¿e ta piêkna, nowa tradycja bêdzie
upowszechnia³a siê. Arcybiskup Metropolita powo³a³ do istnienia
Studium ̄ ycia Rodzinnego, dziêki któremu bêdzie bardziej rozwija-
³o siê duszpasterstwo rodzin, w jego ramach przygotowanie kandy-
datów do sakramentu ma³¿eñstwa oraz bardziej skuteczne bêdzie
wspomaganie ma³¿onków katolickich w wype³nianiu przyjêtych
przez nich istotnych obowi¹zków wynikaj¹cych z zawartego ma³¿eñ-
stwa.

552. Synod przypomina, ¿e rzecz¹ istotn¹ w trosce o ma³¿eñstwo
i rodzinê jest wychowanie do ma³¿eñstwa. Musi ono byæ œwiadome,
d³ugofalowe, odpowiednie, zaczynaj¹ce siê od wczesnego dzieciñ-
stwa. Wychowuj¹c do ¿ycia rodzinnego, ma³¿eñskiego, nale¿y na to
zwracaæ ju¿ uwagê w katechizacji uczniów szkó³ podstawowych
i œrednich. G³ówn¹ jednak form¹ katechizacji przygotowuj¹cej do
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ma³¿eñstwa s¹ tzw. kursy przedma³¿eñskie, które poleca organizo-
waæ Konferencja Episkopatu Polski. Synod poleca, aby co roku, by³y
organizowane kursy przedma³¿eñskie (przynajmniej 10 spotkañ)
w parafiach maj¹cych ponad 3000 wiernych, natomiast w mniej-
szych – co 2 lata. Oprócz kursu narzeczeni maj¹ obowi¹zek spotkaæ
siê 2 lub 3 razy w poradni ¿ycia ma³¿eñskiego. W ramach kursu, po
przypomnieniu, w razie koniecznoœci, podstawowych zasad nauki
chrzeœcijañskiej, winno podaæ siê naukê o ma³¿eñstwie i rodzinie,
a tak¿e omówiæ sakrament, jego liturgiê, modlitwy i czytania, aby
nupturienci mogli œwiadomie, czynnie i owocnie sprawowaæ ten
sakrament (OSM, 5). Nale¿y prowadziæ dziennik zajêæ, a na zakoñ-
czenie wrêczyæ zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu, które przy za³a-
twieniu formalnoœci przedœlubnych do³¹cza siê do akt (Por. Druga
Instrukcja dotycz¹ca przygotowania do ma³¿eñstwa i ¿ycia rodzin-
nego, 6). M³odzie¿, która w pe³ni ukoñczy³a katechizacjê w zakresie
szko³y œredniej, mo¿e byæ zwolniona z kursu przedma³¿eñskiego,
je¿eli program ostatniej klasy uwzglêdni³ tê problematykê. Jednak
nale¿y j¹ zachêciæ, aby bra³a udzia³ w powy¿szym kursie, jeœli to
bêdzie dla niej mo¿liwe (por. Druga Instrukcja, jw, 6).

553. Duszpasterze powinni stanowczo i zdecydowanie przestrze-
gaæ przepisu Koœcio³a do zg³oszenia siê narzeczonych w kancelarii
parafialnej (narzeczonego lub narzeczonej) na 3 miesi¹ce przed
œlubem w celu przeprowadzenia ich bezpoœredniego przygotowania
do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego. Proboszcz lub jego wspó³pra-
cownicy wnikliwie przeprowadz¹ badanie kanoniczne narzeczo-
nych, w celu wczeœniejszego ewentualnego wykrycia przeszkód,
które uniemo¿liwia³yby zawarcie ma³¿eñstwa. Duszpasterze powin-
ni zobowi¹zaæ narzeczonych, gdyby nie mieli jeszcze bierzmowania,
do przyjêcia tego sakramentu, mo¿liwie jeszcze przed œlubem.
Narzeczeni maj¹ obowi¹zek dwukrotnie przyst¹piæ do sakramentu
pokuty, pierwszy raz po daniu na zapowiedzi, drugi raz przed
samym œlubem. Wyg³aszanie zapowiedzi (dwukrotnych) w parafiach
niech bêdzie okazj¹ do modlitwy wspólnoty parafialnej w intencji
przygotowuj¹cych siê do sakramentu ma³¿eñstwa.

554. W Archidiecezji Bia³ostockiej nowo¿eñcy przystêpuj¹ do
sakramentu ma³¿eñstwa z poszanowaniem prawa pañstwowego.

555. Sakrament ma³¿eñstwa zasadniczo powinien byæ zawierany
w koœciele parafialnym jednej ze stron, podczas Mszy œw. (OSM, 8).
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Za pozwoleniem proboszcza (licencja) nowo¿eñcy mog¹ zawrzeæ
ma³¿eñstwo w innym koœciele. Duszpasterze niech zatroszcz¹ siê
o nale¿yte przygotowanie liturgii, w miarê mo¿liwoœci nie tylko ze
s³u¿b¹ liturgiczn¹, ale te¿ i nowo¿eñcami. Niech liturgia bêdzie
sprawowana z udzia³em s³u¿by liturgicznej: lektora, psa³terzysty,
ministrantów, organisty, który dobierze odpowiedni zestaw pieœni
i utworów organowych. Nale¿y zadbaæ o czystoœæ szat liturgicz-
nych, o wystrój œwi¹tyni. Nupturienci, œwiadkowie i najbli¿sza
rodzina, po odpowiednim przygotowaniu, mog¹ przyst¹piæ do Komu-
nii œw. pod dwiema postaciami („Notitiae”, 1991, nr 612, s. 258).
Liturgia winna byæ odprawiana jak najstaranniej, szczególnie bez
poœpiechu. Dlatego te¿ na œlub ze Msz¹ œw. trzeba wyznaczyæ
przynajmniej 45 minut. Niedopuszczalne jest sprawowanie tej litur-
gii w ramach Mszy œw. w ci¹gu 20 lub 25 minut. Duszpasterze winni
zwróciæ uwagê na dobre przygotowanie i wyg³oszenie homilii, zw³asz-
cza ¿e w liturgii tej uczestnicz¹ nie tylko katolicy, ale te¿ ludzie
innych wyznañ, a nawet niewierz¹cy

556. Równie¿ winna byæ dobrze przygotowana liturgia sakra-
mentu ma³¿eñstwa bez Mszy œw. (bez poœpiechu, z homili¹, z udzia-
³em s³u¿by liturgicznej).

557. W parafiach, w których zg³asza siê do œlubu du¿a liczba
narzeczonych, nale¿y ich zachêcaæ, aby zawierali ma³¿eñstwo pod-
czas jednej liturgii.

558. W naszej Archidiecezji nowo¿eñcy, zgodnie z tradycj¹, udaj¹
siê po œlubie do o³tarza Matki Bo¿ej, aby tam zawierzyæ Jej swoje
nowe ¿ycie ma³¿eñskie i rodzinne. Zwyczaj ten jest godny pochwa³y
i kontynuacji.

559. W czasie liturgii ma³¿eñstwa nikogo nie wolno wyró¿niaæ
poprzez ceremonie lub zewnêtrzn¹ wystawnoœæ. Takie wyró¿nienie
nie mo¿e mieæ miejsca szczególnie z powodu z³o¿onych wiêkszych ni¿
zwykle ofiar z racji zawieranego ma³¿eñstwa (OSM, 10).

560. Ma³¿eñstwo mieszane osoby katolickiej ze stron¹ ochrzczo-
n¹ niekatolick¹, z katechumenem, ze stron¹ ochrzczon¹ albo ze
stron¹, która wyraŸnie odrzuci³a wiarê katolick¹, mo¿e byæ zawarte
tylko za dyspens¹ biskupa diecezjalnego (OSM, III wyd., 22).

561. Proboszcz lub rektor oœrodka duszpasterskiego ma obowi¹-
zek sporz¹dzenia aktu zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego oraz wyda-
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nia nowo¿eñcom metryki œlubu i przes³ania powiadomienia (ne
temere) do parafii chrztu.

562. Chwalebn¹ rzecz¹ s¹ bezalkoholowe przyjêcia weselne.
Biskup diecezjalny udziela takim parom specjalnego b³ogos³awieñ-
stwa. Do liturgii ma³¿eñstwa nie nale¿y wprowadzaæ elementów
œwieckich, a przyjêcia weselne urz¹dzaæ z wymogami wiary katolic-
kiej.

563. Duszpasterze powinni zachêcaæ ma³¿onków do religijnego
obchodzenia rocznic œlubu, szczególnie akcentuj¹c srebrny i z³oty
jubileusz. Duszpasterze niech postaraj¹ siê o specjalne b³ogos³a-
wieñstwo u biskupa diecezjalnego z okazji z³otego jubileuszu po¿ycia
ma³¿eñskiego.
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KSIÊGA VII

KULT POZASAKRAMENTALNY

I. Sakramentalia

564. Oprócz sakramentów œwiêtych ustanowionych przez Chry-
stusa, Koœció³ w ci¹gu wieków ustanowi³ sakramentalia (b³ogos³a-
wieñstwa i egzorcyzmy), które s¹ pomoc¹ chrzeœcijaninowi w jego
¿yciu duchowym. „Sakramentaliami nazywamy znaki œwiête, które
z pewnym podobieñstwem do sakramentów oznaczaj¹ skutki, przede
wszystkim duchowe, a osi¹gaj¹ je przez modlitwê Koœcio³a. Przygo-
towuj¹ one ludzi do przyjêcia g³ównego skutku sakramentów i uœwiê-
caj¹ ró¿ne okolicznoœci ¿ycia” (KL, 60).

565. W Archidiecezji Bia³ostockiej s¹ udzielane doœæ powszechnie
sakramentalia przez biskupów, prezbiterów, diakonów i lektorów –
alumnów Seminarium Duchownego (b³ogos³awieñstwo pokarmów),
rodziców i innych wierz¹cych. Potrzebne jest pouczanie wiernych
o sakramentaliach, aby by³y stosowane w duchu wiary.

566. Kap³ani s¹ szafarzami tych b³ogos³awieñstw, które nie s¹
zastrze¿one papie¿owi lub biskupom. Diakoni tylko tych, na które
prawo im pozwala: lektorzy (alumni Seminarium Duchownego)
maj¹ prawo b³ogos³awiæ pokarmy na stó³ wielkanocny. Równie¿
i œwieccy mog¹ sprawowaæ niektóre sakramentalia, po ogólnym
ustaleniu przez biskupa diecezjalnego.
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567. W sprawowaniu sakramentaliów nale¿y pos³ugiwaæ siê
ksiêgami zatwierdzonymi przez Koœció³.

568. Synod poleca duszpasterzom, aby chêtnie sprawowali sa-
kramentalia. Nie nale¿y ograniczaæ siê do samego znaku krzy¿a
tam, gdzie do dyspozycji jest odpowiedni tekst, zalecone u¿ycie
œwiêconej wody lub okadzenie.

569. Nale¿y podtrzymywaæ praktykê b³ogos³awieñstw „ludo-
wych”, jak np. pokropienie œwiêcon¹ wod¹ z Wigilii Paschalnej
w Pierwszy Dzieñ Wielkanocy, przed œwi¹tecznym œniadaniem,
zarówno na wsi, jak i w mieœcie; b³ogos³awienia pól; ¿egnania siê
wod¹ œwiêcon¹; robienia znaku Krzy¿a na czole dziecka przez jego
rodziców; pos³ugiwanie siê pozdrowieniem chrzeœcijañskim; nosze-
nia krzy¿yka lub medalika.

570. Egzorcyzmy mo¿e sprawowaæ tylko specjalnie do tego
delegowany kap³an.

II. Liturgia Godzin

571. „Pieœñ chwa³y rozbrzmiewaj¹c¹ w niebie przez ca³¹ wiecz-
noœæ i wprowadzon¹ na to nasze ziemskie wygnanie przez Jezusa
Chrystusa, Najwy¿szego Kap³ana, podejmuje Koœció³ od tylu ju¿
wieków w sposób sta³y i wierny, nadaj¹c jej wspania³e i ró¿norodne
formy” (Laudis canticum). Jest ni¹ Liturgia Godzin, jako modlitwa
ca³ego Ludu Bo¿ego. Ma ona na celu uœwiêcenie dnia i powinna staæ
siê Ÿród³em pobo¿noœci i o¿ywionej modlitwy osobistej (por. KL, 90
– 94).

572. Do sprawowania Liturgii Godzin zobowi¹zani s¹ duchowni
(biskupi, prezbiterzy i diakoni, (por. kan. 276 §2 nr 3 KPK). Powinni
wiêc mieæ to na uwadze, ¿e:

a) sprawowanie „Liturgii Godzin” obowi¹zuje codziennie i w ca-
³oœci oraz, je¿eli to mo¿liwe, obowi¹zuje pora w³aœciwa danej
Godzinie;

b) je¿eli zachowanie w³aœciwej pory dnia dla poszczególnych
Godzin jest niemo¿liwe, obowi¹zuje odmówienie ich w innej
porze, czas bowiem na modlitwê brewiarzow¹ obejmuje ca³¹
dobê;

c) opuszczenie czêœci Oficjum lub jego g³ównych czêœci, do których
nale¿¹: Jutrznia, Nieszpory i Godzina Czytañ, usprawiedliwia
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jedynie „powa¿ny powód”; konsekwentnie opuszczenie bez
takiego powodu, powa¿nie obci¹¿a sumienie; tak¿e modlitwa
w ci¹gu dnia, jak te¿ jej zakoñczenie (Kompleta), nale¿¹ do
ca³oœci Oficjum i dlatego bez s³usznej przyczyny nie wolno ich
opuszczaæ (OWLG, 29); osoby ¿ycia konsekrowanego celebruj¹
Liturgiê Godzin zgodnie ze swoj¹ regu³¹ zakonn¹.

573. Niech wiêc biskupi, kap³ani i diakoni, tak¿e osoby ¿ycia
konsekrowanego, przyjmuj¹ Liturgiê Godzin jako dar i pomoc
w uœwiêcaniu ich czasu, siebie samych, jako pomoc w ich s³u¿bie
Bo¿ej. Powinni te¿ mieæ œwiadomoœæ, ¿e przez Liturgiê Godzin
wielbi¹ Boga, jak równie modl¹ siê za ca³y Lud Bo¿y.

574. ̄ yczeniem Koœcio³a jest, na ile to mo¿liwe, aby przynajmniej
niektóre Godziny by³y celebrowane we wspólnocie kap³añskiej.
Liturgia Godzin niech te¿ stanie siê umi³owan¹ modlitw¹ ka¿dego
duchownego (OWLG, 25).

575. Potrzebne jest pouczenie wiernych przez ich duszpasterzy
o modlitwie psalmów, zachêta do niej i ewentualne umo¿liwienie
nabycia przez œwieckich kap³añskiej ksiêgi Liturgii Godzin lub
jakiegoœ odpowiedniego jej skrótu (OWLG, 27; KL, 100).

576. Sobór Watykañski II poleci³, aby duszpasterze starali siê
odmawiaæ z wiernymi w niedziele i uroczyste œwiêta niektóre
Godziny, szczególnie Nieszpory (KL, 100). St¹d te¿ Synod, w duchu
Vaticanum II, przypomina, ¿e obowi¹zkiem proboszczów i rektorów
oœrodków duszpasterskich jest odnowienie praktyki, a gdzie jej
jeszcze nie by³o, wprowadzenie praktyki œpiewanych Nieszporów
wed³ug nowej struktury Liturgii Godzin (mo¿e byæ psalmodia w wer-
sji ludowej) z homili¹ i proœbami oraz przy udziale s³u¿by liturgicz-
nej.

III. Pogrzeb chrzeœcijañski

577. W obrzêdach pogrzebowych Œwiêta Matka Koœció³ nie tylko
poleca zmar³ych Bogu, lecz tak¿e umacnia nadziejê swoich ¿yj¹cych
jeszcze dzieci i wyznaje wiarê, ¿e kiedyœ jako ochrzczeni wszyscy
zmartwychwstaniemy.

578. Prawo do pogrzebu koœcielnego maj¹ wszyscy wierni i ka-
techumeni (kan. 1183 KPK). Biskup diecezjalny zezwala na pogrzeb
dzieci, które zmar³y przed chrztem, jeœli rodzice chcieli je ochrzciæ.
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579. Samobójcy mog¹ mieæ pogrzeb koœcielny tylko wtedy, gdy za
¿ycia okazywali przywi¹zanie do wiary i Koœcio³a. W razie w¹tpliwo-
œci duszpasterz ma zwróciæ siê o radê do biskupa diecezjalnego.
Uczestnikom pogrzebu nale¿y wyjaœniæ powody podjêtej decyzji.

580. Nie maj¹ prawa do koœcielnego pogrzebu: notoryczni aposta-
ci, osoby, które wybra³y spalenie cia³a z motywów przeciwnych
chrzeœcijañskiej wierze, jawni grzesznicy i wierni, którzy do œmierci
¿yli w niesakramentalnym zwi¹zku ma³¿eñskim (kan. 1184 § 1
KPK). W wy¿ej wymienionych przypadkach mo¿liwy by³by pogrzeb
katolicki, gdyby te osoby wyrazi³y przed œmierci¹ jakiœ akt skruchy,
np. proœbê o kap³ana, uca³owanie krzy¿a, akt ¿alu. O znakach
nawrócenia mo¿e poœwiadczyæ nawet jedna osoba, je¿eli jest wiary-
godna. Duszpasterze niech w takich wypadkach wyjaœni¹ wiernym,
dlaczego jest pogrzeb, aby unikn¹æ w ten sposób zgorszenia oraz
niepokoju w parafii.

581. Gdy s³usznie odmawia siê pogrzebu koœcielnego, tam te¿
odmawia siê i Mszy œw. pogrzebowej (kan. 1185 KPK).

582. Liturgia pogrzebu ma œcis³y zwi¹zek z prze¿yciami wier-
nych. Jej celem jest nie tylko modlitwa za zmar³ego, ale te¿ obudze-
nie wiary i nadziei cz³onków jego rodziny i uczestników pogrzebu.
Zg³oszenie pogrzebu w kancelarii parafialnej powinno byæ dokonane
przez cz³onków rodziny. Duszpasterz winien wyraziæ wspó³czucie,
a przy op³acie uwzglêdniæ sytuacjê materialn¹ w rodzinie. Nie mo¿e
on ¿¹daæ takich op³at, które mog³yby byæ powodem zgorszenia.

583. Proboszcz parafii lub rektor oœrodka duszpasterskiego ma
obowi¹zek sporz¹dziæ akt zgonu parafianina wpisan¹ w odpowied-
ni¹ ksiêgê metryczn¹. Podczas liturgii pogrzebowej obowi¹zkowo
nale¿y wyg³osiæ homiliê.

584. Nale¿y popieraæ chwalebny zwyczaj odprawiania Mszy œw.
¿a³obnych w pierwsz¹ rocznicê œmierci. Takie Msze œw. wolno
celebrowaæ w dni powszednie Adwentu, okresu Narodzenia Pañskie-
go, Wielkiego Postu, okresu wielkanocnego oraz we wspomnienia
obowi¹zkowe (OWMR, 337). Je¿eli rodzina zmar³ego ¿yczy, nie musi
to byæ Msza œw. z formularza za zmar³ych, ale z bie¿¹cego obchodu
liturgicznego.

585. Nale¿y podtrzymywaæ piêkn¹ w Archidiecezji Bia³ostockiej
tradycjê Mszy œw. ¿a³obnych celebrowanych w siódmy i trzydziesty

KSIÊGA VII



135

dzieñ po œmierci oraz zwyczaj ofiarowania licznych Mszy œw. za
zmar³ych. ̄ yczeniem Koœcio³a jest, aby nie by³o zbyt du¿o Mszy œw.
za zmar³ych wed³ug formularza ¿a³obnego ze wzglêdu na to, ¿e
wierni codziennie uczestnicz¹cy w liturgii byliby w pewien sposób
wy³¹czeni z czytañ i Mszy œw. proponowanych w kolejne dni roku
koœcielnego (OWMR, 316).

586. Poleca siê trosce duszpasterzy pielêgnowanie tradycji Mszy
œw. gregoriañskich za zmar³ych, znanej od czasów papie¿a œw.
Grzegorza Wielkiego (+ 604) oraz modlitw za zmar³ych zwanych
wypominkami.

587. Synod poleca te¿ podtrzymywanie zwyczaju Jutrzni i Nie-
szporów ¿a³obnych, tzw. egzekwii. Wolno je ³¹czyæ ze Msz¹ œw., gdy
jest to Msza œw. pogrzebowa, ¿a³obna w pierwsz¹ rocznicê œmierci
i za zmar³ych w zwyk³e dni powszednie okresu w ci¹gu roku.
Duszpasterze, sami lub przez organistów, maj¹ nauczyæ wiernych
œpiewu Godzin ¿a³obnych i w³¹czyæ ich do czynnego udzia³u w eg-
zekwiach.

588. Proboszczowie powinni pamiêtaæ o swoich poprzednikach,
którzy odeszli do Pana i o wszystkich kap³anach, których cia³a
spoczywaj¹ na miejscowym cmentarzu. Wypada co roku odprawiæ
Mszê œw. za zmar³ych kap³anów, którzy pracowali w parafii i zapro-
siæ na ni¹ wiernych, zachêcaj¹c do licznego w tej Eucharystii udzia³u.

589. Wszyscy kap³ani Archidiecezji Bia³ostockiej s¹ zobowi¹zani
do odprawienia jednej Mszy œw. po œmierci ka¿dego kap³ana ze
wspólnoty diecezjalnej.

590. Niech wierni pielêgnuj¹ zwyczaj gromadzenia siê w domu
zmar³ego na wspóln¹ modlitwê.
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KSIÊGA VIII

DUSZPASTERSTWO
W ARCHIDIECEZJI
BIA£OSTOCKIEJ

I. SPECYFIKA POS£UGI DUSZPASTERSKIEJ
W ARCHIDIECEZJI BIA£OSTOCKIEJ

591. Koœció³, bêd¹c rzeczywistoœci¹ Bosko-ludzk¹, jest tak¿e
rzeczywistoœci¹ historyczn¹, podlegaj¹c¹ prawu zmiennoœci i rozwo-
ju. Zmiany dokonuj¹ce siê w Koœciele nie s¹ jedynie koniecznoœci¹,
lecz zadaniem na³o¿onym przez Chrystusa, który pos³a³ swoich
uczniów, aby g³osili Ewangeliê wszystkim narodom do koñca œwiata,
co znaczy, ¿e musz¹ tak j¹ g³osiæ, by zawsze byæ Koœcio³em wspó³cze-
snego sobie œwiata. Przyjmuj¹c dziedzictwo wiary, nadziei i mi³oœci
wyros³e z ponad tysi¹cletnich dziejów chrzeœcijañstwa w Polsce oraz
bior¹c pod uwagê uwarunkowania zwi¹zane z histori¹ naszej diece-
zji, Koœció³ bia³ostocki, poprzez pracê I Synodu Archidiecezji Bia³o-
stockiej, pragnie rozpoznawaæ drogi, którymi ma zmierzaæ, by
wype³niæ nale¿ycie swoje pos³annictwo. Sobór Watykañski II stwier-
dzi³, ¿e Koœció³ zawsze ma obowi¹zek badaæ znaki czasów i wyjaœniaæ
je w œwietle Ewangelii (KDK, 4). Znaki te stanowi¹ wezwanie Bo¿e,
które nale¿y w³aœciwie odczytaæ i na nie odpowiedzieæ. Z tego te¿
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wzglêdu Synod zachêca duszpasterzy do uwzglêdniania aspektu
historyczno-socjologicznnego przy wytyczaniu kierunków pracy dusz-
pasterskiej. W pracy duszpasterskiej konieczne jest wnikanie w po-
³o¿enie wspó³czesnego cz³owieka, w sposób jego myœlenia i warto-
œciowania, w jego d¹¿enia i w niepokoj¹ce go problemy.

592. Podstawowym zagadnieniem duszpasterskim jest problem
¿ycia wiar¹. Ludnoœæ Archidiecezji Bia³ostockiej jest w przewa¿aj¹-
cej czêœci wierz¹ca. Wiara jest jednak czêsto niepog³êbiona. Wielolet-
nia propaganda ateistyczna i systematycznie prowadzona laicyzacja
dokona³y ogromnego spustoszenia w umys³ach cz³onków Koœcio³a.
W Archidiecezji Bia³ostockiej wiêkszoœæ stanowi¹ katolicy, choæ jest
te¿ du¿o prawos³awnych i ma³a wspólnota muzu³mañska. St¹d
istnieje koniecznoœæ zwrócenia wiêkszej uwagi na ekumenizm.

593. Istniej¹ liczne zagro¿enia i niebezpieczeñstwa zewnêtrzne,
które utrudniaj¹ wierz¹cym dojœcie do dojrza³oœci w wierze. Proces
laicyzacji, który jest wynikiem ateistycznych pr¹dów myœlowych
oraz lansowany w œrodkach masowego przekazu konsumpcyjny styl
¿ycia s¹ powa¿nym zagro¿eniem dla rozwoju wiary (por. KDK, 19-
21).

594. Szczególnie alarmuj¹cy jest proces moralnego rozk³adu
rodziny: rozwody, zabijanie nienarodzonych dzieci, swoboda seksu-
alna przedma³¿eñska i pozama³¿eñska. Wzrasta konsumpcyjny styl
¿ycia i moralnoœæ permisywna niestawiaj¹ca prawie ¿adnych ogra-
niczeñ. Zapracowani rodzice narzekaj¹ na brak czasu dla swoich
dzieci i ³atwo usprawiedliwiaj¹ swoje zaniedbania w ich wychowa-
niu. Ich zwi¹zki z parafi¹ i szko³¹ nie zawsze s¹ bliskie. Rodzice
czêsto nie wype³niaj¹ obowi¹zku wychowania tak¿e religijnego
swoich dzieci.

595. Wœród uwarunkowañ zewnêtrznych, wp³ywaj¹cych na roz-
wój wiary w naszej Archidiecezji, nale¿y wymieniæ takie zjawiska
spo³eczne jak: starzenie siê mieszkañców wsi i jej wyludnianie,
bezrobocie, pijañstwo i alkoholizm, pauperyzacja du¿ej czêœci spo³e-
czeñstwa, zanikanie tradycji religijnych – szczególnie u ludzi migru-
j¹cych do miast. Charakterystyczn¹ cech¹ naszego terenu jest tak¿e
dysproporcja w zaludnieniu: oko³o 2/3 ludnoœci mieszka w Bia³ym-
stoku i kilku niewielkich miasteczkach. W Bia³ymstoku jest du¿a
koncentracja m³odzie¿y, w zwi¹zku z istnieniem szeregu wy¿szych
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uczelni. Specyfik¹ naszego terenu jest istnienie niewielkiego prze-
mys³u i rozbudowana sieæ handlowa – szczególnie z przybyszami
z Rosji i z by³ych republik radzieckich.

596. Po³o¿enie geograficzne Archidiecezji Bia³ostockiej, historia
tych ziem i rodowód obecnych mieszkañców, ka¿¹ zwróciæ szczególn¹
uwagê w pracy duszpasterskiej na problemy ekumenizmu i pojedna-
nia miedzy narodami. Niedawne zmiany polityczne za nasz¹ wschod-
ni¹ granic¹ otwar³y nowe mo¿liwoœci wspó³pracy i pomocy w rozwoju
Koœcio³a na tamtych terenach, zaw³aszcza, ¿e przed II wojn¹ œwia-
tow¹ du¿¹ czêœæ terytorium naszej diecezji stanowi³y obecna Bia³o-
ruœ i Litwa. Obecnie nasi ksiê¿a przychodz¹ w ró¿nej formie z po-
moc¹ wiernym mieszkaj¹cym na oddzielonym przez granicê terenie.
Wspomnieæ tu nale¿y o kap³anach, którzy pracuj¹ w diecezji gro-
dzieñskiej, jak te¿ o profesorach naszego seminarium duchownego,
którzy wyje¿d¿aj¹ z wyk³adami do Grodna, Wilna, a tak¿e do Sankt
Petersburga.

597. Wymienione wy¿ej zjawiska i uwarunkowania nie przeszko-
dzi³y ogromnej wiêkszoœci Ludu Bo¿ego Bia³ostocczyzny w dochowa-
niu wiernoœci Bogu i ofiarnym wspieraniu pracy Koœcio³a lokalnego
œrodkami materialnymi i prac¹ spo³eczn¹. Szczególne uznanie nale-
¿y wyraziæ duszpasterzom i œwieckim za ich pomoc materialn¹ i
ofiarn¹ pracê przy wznoszeniu nowych œwi¹tyñ i innych obiektów
s³u¿¹cych w³aœciwemu funkcjonowaniu parafii.

598. W wiêkszoœci parafii Archidiecezji Bia³ostockiej z probosz-
czem wspó³pracuj¹ sta³e lub doraŸne grupy wiernych œwieckich,
które s³u¿¹ duszpasterzowi rad¹ i wszechstronn¹ pomoc¹ w wykony-
waniu prac wymagaj¹cych wspó³dzia³ania ca³ej wspólnoty parafial-
nej, np. pomoc charytatywna, poradnictwo rodzinne.

599. Pocieszaj¹cym zjawiskiem jest te¿ rosn¹ca liczba cz³onków
ró¿nych ruchów i stowarzyszeñ religijnych. Cz³onkowie tych ugru-
powañ daj¹ œwiadectwo ¿ywej wiary, anga¿uj¹c siê coraz bardziej
w ¿ycie spo³eczne i polityczne regionu i kraju.

600. Pomoc¹ w pracy duszpasterskiej s¹ liczni katecheci œwieccy
oraz osoby zakonne zaanga¿owane w pracy katechetycznej. Maj¹ oni
odpowiednie przygotowanie i sumiennie wywi¹zuj¹ siê z podjêtych
obowi¹zków. Bez ich udzia³u nie by³oby mo¿liwe wprowadzenie
religii do szkó³.
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601. W niektórych parafiach prowadzona jest o¿ywiona dzia³al-
noœæ kulturalna. Najczêstsze jej formy to: chór koœcielny, zespo³y
muzyczne, schole lub grupy dbaj¹ce o wystrój koœcio³a. S¹ te¿
nieliczne przyk³ady amatorskich zespo³ów teatralnych, które dzia-
³aj¹ (zwykle doraŸnie) przy niektórych parafiach. Co roku odbywaj¹
siê w Bia³ymstoku, jak te¿ w innych wiêkszych miejscowoœciach
naszej Archidiecezji, Dni Papieskie, Dni Spo³eczne, Dni Maryjne
oraz Festiwal Piosenki Religijnej i Pieœni Liturgicznej. S³u¿¹ one
pog³êbieniu œwiadomoœci religijnej, jak te¿ wra¿liwoœci na wartoœci
szeroko rozumianej kultury chrzeœcijañskiej.

602. Okres ostatnich kilkunastu lat by³ czasem o¿ywienia ruchu
pielgrzymkowego, szczególnie pieszego. Ta forma pobo¿noœci wi-
docznie odpowiada wspó³czesnym ludziom. Coraz wiêksz¹ liczb¹
p¹tników mog¹ poszczyciæ siê nie tylko pielgrzymki piesze do
Czêstochowy czy Wilna, ale tak¿e do naszych sanktuariów lokal-
nych: Ró¿anegostoku, Krypna, Œwiêtej Wody, Niewodnicy i Juch-
nowca. Organizowane s¹ te¿ pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej, Rzymu,
Lourdes i Fatimy.

603. Nale¿y te¿ wspomnieæ o zaanga¿owaniu ludzi œwieckich
w prace I Synodu Archidiecezji Bia³ostockiej; zarówno tych, którzy
zostali powo³ani na cz³onków i ekspertów Synodu, jak i tych, którzy
z w³asnej inicjatywy w³¹czyli siê w prace zespo³ów synodalnych,
wspierali Synod modlitw¹, swoimi uwagami i propozycjami. Bez ich
aktywnego udzia³u Synod nie móg³by realizowaæ przyjêtego progra-
mu.

II. ORGANIZACJA DUSZPASTERSTWA

604. Zadaniem pracy duszpasterskiej Koœcio³a jest uœwiêcenie
cz³owieka oraz formowanie autentycznej wspólnoty chrzeœcijañskiej
(KL,10; DK 6).

605. Diecezja, jako czêœæ Ludu Bo¿ego, jest powierzona biskupo-
wi, który, jako nastêpca Aposto³ów, jest prawdziwym i jedynym
pasterzem tej czêœci Koœcio³a (DB, 2,8, 11; KK, 20).

606. £¹cznie z biskupem diecezjalnym pracê duszpastersk¹
w diecezji prowadzi biskup pomocniczy, kieruj¹c pos³ug¹ na powie-
rzonym sobie odcinku pracy.
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607. Biskupowi diecezjalnemu w kierowaniu prac¹ duszpaster-
sk¹ pomagaj¹ mianowani przez niego ksiê¿a (a tak¿e œwieccy),
referenci poszczególnych dzia³ów duszpasterstwa, w zakresie otrzy-
manych uprawnieñ.

608. Pracê poszczególnych referentów koordynuje biskup diece-
zjalny za poœrednictwem dyrektora Wydzia³u Duszpasterstwa.

609. Diecezjalna Rada Duszpasterska, powo³ana przez biskupa
diecezjalnego, pomaga w pracy duszpasterskiej poprzez obserwacjê
i refleksjê nad wszystkim, co mo¿e byæ po¿yteczne w pracy duszpa-
sterskiej oraz wysuwanie z tego praktycznych wniosków (DB, 27;
DSP, 13).

610. Plan pracy duszpasterskiej opracowuje siê na bazie progra-
mu ogólnokrajowego, z uwzglêdnieniem sytuacji i potrzeb duszpa-
sterskich diecezji i parafii. Taki plan powstaje na konferencjach
dekanalnych po dyskusji nad wytycznymi programu ogólnopolskie-
go (DB, 30, 42). Za³o¿enia programu duszpasterskiego winne byæ
realizowane przez wszystkie parafie i placówki duszpasterskie (np.
parafie wojskowe) (DB, 19).

611. Prac¹ duszpastersk¹ w parafii, z nominacji biskupa diece-
zjalnego, kieruje proboszcz, z którym wspó³pracuj¹ skierowani do
pracy w parafii wikariusze.

612. Wspó³pracownikami proboszcza w pracy duszpasterskiej
i administracyjnej s¹ osoby pe³ni¹ce ró¿ne funkcje w parafii. Wspo-
magaj¹c proboszcza i innych duszpasterzy w pracy dla dobra parafii,
powinni traktowaæ swe obowi¹zki jako wk³ad w ¿ycie i realizacjê
zadañ wspólnoty parafialnej.

613. Cz³onkowie Instytutów ̄ ycia Konsekrowanego i Stowarzy-
szeñ ¯ycia Apostolskiego powinni podejmowaæ sta³e zadania dusz-
pasterskie w diecezji po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym (kan.
678 KPK). Powinni oni mieæ na uwadze, ¿e swoj¹ profetyczn¹
obecnoœci¹ s³u¿¹ dobru ca³ej diecezji, jej duchowemu wzrostowi
i postêpowi w œwiêtoœci (Vita Consacrata, 48).

614. Celem udoskonalenia i usprawnienia pos³ugi duszpaster-
skiej wszyscy kap³ani i zatrudnieni w duszpasterstwie winni korzy-
staæ z konferencji dekanalnych (przynajmniej cztery razy do roku),
a tak¿e ze zjazdów (kolêdowego i paschalnego), wyk³adów, rekolek-
cji, dni skupienia i innych spotkañ organizowanych przez Kuriê
Biskupi¹ lub jej instytucje (DB, 19).
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615. Ksiê¿a proboszczowie, przy okazji wizytacji w parafii,
sk³adaj¹ do Kurii Biskupiej pisemne sprawozdanie z dzia³alnoœci
duszpasterskiej, podaj¹c wszystkie osi¹gniêcia, jak te¿ braki w pracy
duszpasterskiej. O trudnoœciach w pracy duszpasterskiej winni oni
rozmawiaæ równie¿ na konferencjach dekanalnych, jak te¿ przy
innych okazjach.

616. Duszpasterze mog¹ oczekiwaæ od poszczególnych referen-
tów duszpasterstwa pomocy w postaci programów, instrukcji, wska-
zañ i porad.

617. Duszpasterstwo parafialne winno uwzglêdniaæ konkretn¹,
egzystencjaln¹ sytuacjê cz³owieka ze wszystkimi jego uwarunkowa-
niami, stosowaæ w³aœciwe metody i formy oraz odznaczaæ siê otwar-
toœci¹, dynamizmem i poszukiwaniem.

618. W pos³udze duszpasterskiej nale¿y o¿ywiaæ i pog³êbiaæ
œwiadomoœæ przynale¿noœci do Koœcio³a lokalnego oraz budziæ i for-
mowaæ postawê czynnej odpowiedzialnoœci za Koœció³, za ¿ycie
i rozwój Archidiecezji, za jej dzia³alnoœæ apostolsk¹ i misyjn¹.

619. Pos³uga duszpasterska w parafii nie mo¿e ograniczaæ siê
tylko do troski o ka¿dego z wiernych z osobna, lecz winna tak¿e
obejmowaæ formowanie autentycznej wspólnoty chrzeœcijañskiej,
przejmuj¹cej na siebie ró¿norodne zadania w kszta³towaniu dojrza-
³ej osobowoœci chrzeœcijañskiej. Jest to szczególne zadanie i po-
winnoœæ proboszcza oraz wspó³pracuj¹cych z nim wikariuszy.

620. Nale¿y rozwijaæ apostolstwo wiernych œwieckich w ramach
ró¿norakich ruchów i wspólnot, gdy¿ dziêki temu spe³nia siê pe³niej
pos³annictwo Koœcio³a. Kierowanie wszelkimi formami apostolstwa
spoczywa na hierarchii. Do obowi¹zków duszpasterzy przy zmianie
parafii nale¿y m.in. kontynuowanie pracy z istniej¹cymi w danej
wspólnocie grupami i ruchami.

621. Do realizacji zadañ duszpasterskich niezbêdna jest w ka¿dej
parafii wystarczaj¹ca iloœæ dobrze urz¹dzonych pomieszczeñ.

622. Wspólnoty parafialne powinny wspieraæ duchowo i ma-
terialnie diecezjalne akcje duszpasterskie prowadzone na ich te-
renie.
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III. DUSZPASTERSTWO SPECJALISTYCZNE

623. S¹ potrzeby religijne w³aœciwe tylko pewnym osobom lub
grupom ludzi w danym œrodowisku. Im tak¿e nale¿y siê troskliwa
opieka duszpasterska Koœcio³a (por. DB, 18). Duszpasterstwo tego
typu (zwane równie¿ nadzwyczajnym) powinno byæ dostosowane do
poziomu duchowego, intelektualnego, do wieku i zawodu ludzi. Jest
ono reakcj¹ Koœcio³a na specyficzne uwarunkowania i potrzeby
konkretnych grup spo³ecznych, wiekowych, zawodowych, itp. Ka¿da
z tych grup ludzi ma odrêbn¹ mentalnoœæ, przyzwyczajenia i wra¿-
liwoœæ religijno-moraln¹, któr¹ powinno uwzglêdniaæ duszpaster-
stwo. Ten typ duszpasterstwa nie mo¿e mieæ jednak priorytetu przed
duszpasterstwem zwyczajnym (przepowiadaniem S³owa Bo¿ego,
duszpasterstwem liturgicznym i katechizacj¹), adresowanym do
wszystkich wiernych. Ma ono raczej byæ jego pomoc¹, inspiracj¹
i uzupe³nieniem. Opiekê duszpastersk¹ nad poszczególnymi gru-
pami i œrodowiskami wiernych w parafii powinni sprawowaæ przede
wszystkim duszpasterze parafialni. Koordynacjê tych dzia³añ w skali
Archidiecezji powierza siê odpowiednim strukturom Kurii Metropo-
litalnej. Synod prezentuje nastêpuj¹ce duszpasterstwa specjali-
styczne:

1. Duszpasterstwo Ma³¿eñstw i Rodzin,
2. Duszpasterstwo M³odzie¿owe,
3. Duszpasterstwo Akademickie,
4. Duszpasterstwo Ludzi pracy,
5. Duszpasterstwo Inteligencji,
6. Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców,
7. Duszpasterstwo Rolników,
8. Duszpasterstwo Pracowników S³u¿by Zdrowia,
9. Duszpasterstwo Chorych,

10. Duszpasterstwo Charytatywne,
11. Duszpasterstwo Powo³aniowe,
12. Duszpasterstwo Misyjne,
13. Duszpasterstwo Ruchów koœcielnych i Stowarzyszeñ,
14. Duszpasterstwo Ekumeniczne,
15. Duszpasterstwo Osób Uzale¿nionych,
16. Duszpasterstwo Œrodków Spo³ecznego Przekazu,
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17. Duszpasterstwo Pielgrzymkowe,
18. Duszpasterstwo Harcerzy i Harcerek,
19. Akcja Katolicka,

1. Duszpasterstwo ma³¿eñstw i rodzin

624. Bóg, wzywaj¹c wszystkich ludzi do udzia³u w swoim ¿yciu
i szczêœciu, pragnie, aby cel ten osi¹gn¹³ ka¿dy cz³owiek na w³aœciwej
sobie drodze œwiêtoœci (por. KK, 4l), realizuj¹c swoje w³asne ¿yciowe
powo³anie. Jedn¹ z dróg do œwiêtoœci jest ¿ycie w ma³¿eñstwie
i rodzinie. O wyj¹tkowoœci tej drogi mówi Ojciec Œwiêty Jan Pawe³
II: „Rodzina jest drog¹ powszechn¹, pozostaj¹c za ka¿dym razem
drog¹ szczególn¹, jedyn¹ i niepowtarzaln¹ (...), jest drog¹, od której
nie mo¿e on (cz³owiek) siê od³¹czyæ” (List do Rodzin, 2).

625. Koœció³, dostrzegaj¹c zagro¿enie, które dotyka rodzinê
w postaci postêpuj¹cej laicyzacji spo³eczeñstwa, a co za tym idzie
desakralizacji rodziny, pragnie wszystkim dzisiejszym rodzinom
przypomnieæ o ich naturalnym powo³aniu (EV, 11). Ma³¿onkowie
chrzeœcijañscy winni na nowo odczytaæ swoje powo³anie do wspólno-
ty ¿ycia i mi³oœci ma³¿eñskiej w oparciu o dar ³aski sakramentu
ma³¿eñstwa.

626. Ca³oœæ spo³eczeñstwa, a w tym i rodziny, trzeba uczyniæ
podmiotem nowej ewangelizacji: „Równie¿ od ma³¿onków i rodziców
chrzeœcijañskich ¿¹da siê pos³uszeñstwa w wierze. Wezwani s¹ oni
do przyjêcia S³owa Pañskiego objawiaj¹cego im zdumiewaj¹c¹ no-
woœæ, Dobr¹ Nowinê ich ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego” (FC, 51).
Nowa ewangelizacja ma pomóc rodzinie zmieniæ sposób myœlenia,
z logiki laickiej na logikê wiary. To przestawienie powinno obj¹æ
w sposób szczególny trzy obszary:

a) sakramentalny wymiar przymierza ma³¿eñskiego, zw³aszcza
nierozerwalnoœæ ma³¿eñstwa – uczenie zamys³u Bo¿ego i sa-
kramentalnej wiêzi ma³¿onków w Chrystusie;

b) ma³¿eñstwo – sanktuarium ¿ycia – rodzicielska misja – teolo-
giczne naœwietlenie faktów, które podaje medycyna, umo¿liwi
przyjêcie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa;

c) wychowanie: odpowiedzialnoœæ rodziców, autonomiczna i nie-
podzielna kompetencja rodziców w wychowaniu dzieci w rela-
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cji do instytucji opiekuñczo-wychowawczych, które przyjmuj¹
inicjatywê w formowaniu ludzkiego myœlenia.

627. Duszpasterstwem Rodzin kieruje diecezjalny duszpasterz,
który ma do swej pomocy diecezjalnych instruktorów rodzin. Z racji
powo³ania kap³añskiego podmiotem dzia³ania duszpasterstwa ro-
dzinnego jest biskup diecezjalny oraz ka¿dy kap³an, a w szczególno-
œci proboszcz. Obowi¹zkiem proboszcza jest m.in. organizowanie
katechez przedma³¿eñskich, powo³anie do istnienia Parafialnego
Poradnictwa Rodzinnego i wspó³praca z Archidiecezjalnym Duszpa-
sterzem Rodzin. Istotn¹ spraw¹ jest równie¿ wspó³praca rodzinnych
œrodowisk koœcielnych (np. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Ruch
Domowego Koœcio³a) i pozakoœcielnych (np. sekcje prorodzinne przy
urzêdzie miasta, kuratorium oœwiaty) dla dobra ma³¿eñstw i rodzin.

628. Du¿¹ pomoc¹ dla rodzin w Archidiecezji jest utworzone
przez Arcybiskupa Metropolitê Studium ¯ycia Rodzinnego. „Celem
Studium jest prowadzenie prac badawczo-dydaktycznych w zakre-
sie problematyki ma³¿eñstwa i rodziny oraz przygotowanie do
dzia³alnoœci w œrodowiskach koœcielnych i œwieckich na rzecz ma³-
¿eñstwa i rodziny” (Statut Studium, 2). Istnienie Studium powinno
byæ objête trosk¹ wszystkich duszpasterzy.

629. Duszpasterstwo Rodzin powinno obejmowaæ swym zasiê-
giem ka¿d¹ rodzinê katolick¹. Szczególn¹ trosk¹ nale¿y otoczyæ
rodziny wielodzietne, mieszane, m³ode ma³¿eñstwa, jak równie¿
ma³¿eñstwa rozbite, ¿yj¹ce w separacji i ma³¿eñstwa niesakramen-
talne. Nowym wezwaniem do ewangelizacji dla Koœcio³a bia³ostoc-
kiego s¹ samotne matki wychowuj¹ce dzieci. Szczególn¹ trosk¹
nale¿y obj¹æ Dom Samotnej Matki w Wasilkowie. Istnieje równie¿
potrzeba objêcia opiek¹ dzieci z Domu Dziecka, i otwarcia w naszej
Archidiecezji Oœrodka Adopcyjnego.

630. Troska duszpasterska o rodzinê przejawia siê w okazywaniu
pomocy ma³¿onkom w odkrywaniu i prze¿ywaniu przez nich ich
nowego powo³ania i pos³annictwa. Odnosi siê to przede wszystkim do
rodzin m³odych, które s¹ bardziej ni¿ inne wystawione na ró¿nego
rodzaju trudnoœci. Nale¿y zachêcaæ m³ode ma³¿eñstwa do spotkañ
z rodzinami, które pragn¹ dzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami
ma³¿eñskimi, rodzinnymi oraz darami wiary i ³aski, np. spotkania
w ró¿nych ruchach koœcielnych (por. FC, 69).
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631. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na wychowanie do mi³oœci
ma³¿eñskiej i s³u¿by ¿yciu, by przyszli ma³¿onkowie swoje dzieci
przyjêli i kochali je jako dar otrzymany od Boga (por. FC, 69).
Bolesnym problemem wspó³czesnego spo³eczeñstwa i Koœcio³a jest
proces sztucznego zap³odnienia (in vitro) po³¹czony z niszczeniem
¿ycia poczêtego. Synod zachêca do obchodzenia Dnia Œwiêtoœci ̄ ycia
(25 III) i szczególnej modlitwy w intencji ratowania ¿ycia poczêtego.

632. Synod zachêca, by rodzina chrzeœcijañska, realizuj¹c swoje
powo³anie do wspólnoty ¿ycia i „piêknej mi³oœci”, czerpa³a wzór ze
Œwiêtej Rodziny z Nazaretu. „Niech Œwiêta Rodzina, ikona i wzór
ka¿dej ludzkiej rodziny, pomo¿e postêpowaæ w duchu Nazaretu”
(List do Rodzin, 23). Synod proponuje, by w œwiêto Œwiêtej Rodziny
we wszystkich koœcio³ach Archidiecezji obchodzono dzieñ rodziny
chrzeœcijañskiej z aktem oddania siê Matce Bo¿ej, odnowieniem
przyrzeczeñ ma³¿eñskich i specjaln¹ modlitw¹ wiernych.

633. Rodzina chrzeœcijañska powinna uk³adaæ wszystkie dziedzi-
ny ¿ycia zgodnie z prawem Bo¿ym. Koœció³ wspomaga rodziny w
wychowaniu dzieci do dojrzewania w wierze, przez wychowanie do
czystoœci; do przygotowania do ¿ycia, przez czuwanie, by chroniæ je
przed niebezpieczeñstwami ideologicznymi i moralnymi; do stopnio-
wego i odpowiedzialnego wprowadzania ich w ¿ycie Koœcio³a i spo-
³eczeñstwa (por. FC, 71).

Synod proponuje:
a) pedagogiczn¹ pomoc w wychowaniu prorodzinnym dzieci i m³o-

dzie¿y przez dyplomowanych s³uchaczy Studium ¯ycia Ro-
dzinnego;

b) zaanga¿owane uczestnictwo rodziców w radach szko³y i radach
rodziców;

c) rzetelne informacje dla rodziców i wychowawców o programach
wychowawczych, szczególnie o programie edukacji seksualnej
dzieci i m³odzie¿y;

d) cykliczne spotkania z rodzicami, katechetami i nauczycielami
(np. z racji sakramentu chrztu œw., Pierwszej Komunii œw.,
bierzmowania).

634. Bardzo cennym doœwiadczeniem w pracy duszpasterskiej
jest zachêta rodzin do sta³ego pog³êbiania wiêzi rodzinnej poprzez:

a) praktykê wspólnej modlitwy;
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b) œwiêcenie niedzieli jako dnia wspólnoty rodzinnej;
c) uroczyste obchodzenie œwi¹t i uroczystoœci rodzinnych.
Synod proponuje, aby rodziny korzysta³y z zorganizowanych form

dzia³alnoœci Koœcio³a, jak:
a) rekolekcje i dni skupienia;
b) pielgrzymki;
c) zespo³y katechezy doros³ych;
d) katolickie poradnictwo ma³¿eñskie i rodzinne.

2. Duszpasterstwo m³odzie¿y

635. Koœció³ pos³any do wszystkich ludzi, swoj¹ duszpastersk¹
trosk¹ otocz¹ równie¿ ludzi m³odych. M³odzie¿ w spo³eczeñstwie
stanowi „wyj¹tkow¹ si³ê i wielkie wyzwanie dla przysz³oœci Koœcio³a”
(ChL, 46). Ju¿ teraz wywiera ona w dzisiejszym spo³eczeñstwie
znaczny wp³yw (DA, 12). M³odzie¿ jest „nadziej¹ Koœcio³a” (DWCH,
2), st¹d te¿ Koœció³ nieustannie „odczytuje w niej swoj¹ dalsz¹ drogê
ku przysz³oœci” (ChL, 46). To przecie¿ m³odzi bêd¹ w przysz³oœci
kszta³towaæ ¿ycie religijne i moralne wspólnoty koœcielnej, podejm¹
wa¿ne i odpowiedzialne zadania, przejm¹ dzie³o ewangelizacji
i uœwiêcania œwiata. Realizacja tych zadañ wymaga dojrza³oœci
duchowej, szlachetnego charakteru, pog³êbionej œwiadomoœci reli-
gijnej i ducha apostolskiego.

636. Duszpasterstwo m³odzie¿y nale¿y do podstawowych zadañ
Koœcio³a i jako takie ma odznaczaæ siê systematyczn¹ prac¹. Wyp³y-
wa to z faktu, ¿e m³odzie¿ jako grupa spo³eczna sk³ada siê z osób,
które zawsze znajduj¹ siê na drodze formacji i d¹¿¹ do dojrza³oœci
ludzkiej. M³odoœæ to równie¿ czas dojrzewania religijnego, które
polega na przejœciu od wiary dzieciêcej do wiary dojrza³ej i przyjêciu
pe³nych zadañ wynikaj¹cych z faktu chrztu i bierzmowania.

637. Duszpasterstwo m³odzie¿y winno byæ wyrazem odpowie-
dzialnoœci Koœcio³a za w³aœciwy rozwój m³odego cz³owieka w obliczu
Boga. Najogólniej mo¿na je okreœliæ jako ca³oœæ wyspecjalizowanych
oraz zró¿nicowanych dzia³añ i akcji, które wspólnota koœcielna
podejmuje dla dobra m³odzie¿y, aby – uwzglêdniaj¹c jej konkretne
uwarunkowania ¿yciowe – urzeczywistniaæ wzglêdem niej zbawczy
zamiar Boga.
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638. Podmiotem duszpasterstwa m³odzie¿y jest ca³y Koœció³
ujmowany jako widzialna instytucja zbawcza. W nim realizuje siê
zbawienie poszczególnych jednostek, dziêki niemu ka¿dy chrzeœcija-
nin dojrzewa w wierze i rozwija w sobie dary pochodz¹ce od Ducha
Œwiêtego. W realizacji pos³ugi duszpasterskiej wobec m³odzie¿y
nale¿y harmonizowaæ wysi³ki podejmowane przez poszczególne
osoby, aby powo³ani do realizacji tej samej misji – biskupi, kap³ani,
œwieccy i sama m³odzie¿ – urzeczywistniali swe zadania w g³êbokim
zjednoczeniu ze sob¹.

639. Przedmiot duszpasterstwa stanowi m³odzie¿ znajduj¹ca siê
w okresie kszta³towania struktur swojej osobowoœci. Koœció³ wspiera
m³odych w d¹¿eniu do osi¹gniêcia dojrza³oœci ludzkiej i chrzeœcijañ-
skiej poprzez g³oszenie S³owa Bo¿ego, udzielanie sakramentów
œwiêtych i wp³yw wychowawczy inspirowany duchem ewangelicz-
nym.

640. W duszpasterstwie m³odzie¿y zasadniczym celem jest do-
prowadzenie m³odych do dojrza³oœci w wierze, aby okazuj¹c ca³kowi-
te zaufanie Bogu wychodz¹cemu im naprzeciw w Jezusie Chrystu-
sie, mogli oni uczyniæ z Niego g³ówny punkt odniesienia w swoim
indywidualnym stylu myœlenia, wartoœciowania i postêpowania.
W zwi¹zku z tym mo¿na wymieniæ kilka konkretnych zadañ, które
musz¹ byæ realizowane w bezpoœrednim dzia³aniu:

a) podstawowym zadaniem, które staje coraz czêœciej przed
duszpasterstwem m³odych, jest przekaz i pielêgnowanie wia-
ry; obecnie Koœció³ musi dope³niæ to, czego m³ody cz³owiek nie
otrzymuje w rodzinie; z przekazem pe³ni wiary wi¹¿e siê
uwra¿liwianie na koniecznoœæ poprawnego formowania siê
w niej przez okazywanie wiernoœci Nauczycielskiemu Urzê-
dowi Koœcio³a; wiernoœæ ta stanowi warunek trwania w jedno-
œci z Koœcio³em powszechnym oraz w³aœciwej interpretacji
prawd wiary i zasad moralnych;

b) w duchowej formacji m³odzie¿y trzeba umo¿liwiæ nawi¹zanie
osobistej relacji z Jezusem, Panem i Zbawicielem; istotnego
znaczenia nabiera tu wprowadzenie w ¿ycie modlitewne i sa-
kramentalne;

c) wa¿nym zadaniem staje siê uczenie oceniania ca³ej rzeczywi-
stoœci w duchu ewangelicznym oraz umiejêtnoœci wyboru
prawdziwego dobra;
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d) wykorzystuj¹c naturaln¹ dla ludzi m³odych chêæ dzia³ania,
nale¿y wyrabiaæ u nich œwiadomoœæ apostolsk¹, by m³odzi
stawali siê „pierwszymi i bezpoœrednimi aposto³ami m³odzie¿y
przez osobist¹ dzia³alnoœæ apostolsk¹ w gronie swoich rówie-
œników, maj¹c na uwadze œrodowisko spo³eczne, w którym
¿yj¹” (DA, 12);

e) powa¿nym problemem jest m³odzie¿ trudna: zbuntowana,
u¿ywaj¹ca alkoholu, narkotyków, itp.; mimo braku dostatecz-
nych sposobów na dotarcie do tej m³odzie¿y, nie mo¿na jej
pozostawiæ; id¹c za Chrystusem, Dobrym Pasterzem, trzeba
niestrudzenie tych sposobów szukaæ.

Te i inne, bardziej szczegó³owe, zadania staj¹ce przed duszpaster-
stwem m³odzie¿y, powinny byæ podejmowane na ró¿nych p³aszczy-
znach: okazjonalnych spotkañ z udzia³em du¿ej liczby m³odzie¿y
(np. pielgrzymki piesze, i in.); ma³ych grup formacyjnych; w formach
duszpasterstwa indywidualnego (spowiedŸ, kierownictwo duchowe,
i in.).

641. W duszpasterstwie m³odzie¿y niezast¹pion¹ rolê odgrywa
osoba duszpasterza. Na wzór Chrystusa ka¿dy kap³an w pos³ugiwa-
niu duszpasterskim m³odzie¿y winien odznaczaæ siê przystêpnoœci¹.
Trzeba te¿, „a¿eby kap³an w obcowaniu z m³odymi umia³ s³uchaæ
i umia³ odpowiadaæ. Niech jedno i drugie bêdzie owocem jego
wewnêtrznej dojrza³oœci i wyrazem ca³kowitej zgodnoœci jego ¿ycia
z tym, co g³osi. Jeszcze bardziej, niech bêdzie owocem modlitwy,
zjednoczenia z Chrystusem Panem i uleg³oœci dzia³aniu Ducha
Œwiêtego” (List do wszystkich kap³anów Koœcio³a na Wielki Czwar-
tek 1985 roku). W pe³nieniu duszpasterskiej pos³ugi wobec m³odych
kap³an musi byæ jak najbardziej osobiœcie zaanga¿owany, a równo-
czeœnie nie mo¿e ani na chwilê przes³aniaæ sob¹ Boga.

642. Miejscem podejmowania pasterskiej troski o m³odych jest
przede wszystkim parafia. Pos³ugê tê podejmuje proboszcz parafii
lub wyznaczony przez niego kap³an. Szczególn¹ trosk¹ duszpaster-
sk¹ otoczyæ nale¿y m³odzie¿ zaanga¿owan¹ w s³u¿bê liturgiczn¹
(mêsk¹ i ¿eñsk¹). Kierunki formacji zosta³y wyznaczone i opracowa-
ne przez Krajowe Duszpasterstwo S³u¿by Liturgicznej.

643. Rozwijaj¹ce siê ruchy odnowy Koœcio³a, a tak¿e grupy
modlitewne, gromadz¹ce w zdecydowanej wiêkszoœci ludzi m³odych,
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równie¿ wymagaj¹ pasterskiej obecnoœci i pos³ugi kap³ana. Bli¿sze
cele i metody pracy wyznaczaj¹ doœwiadczenia poszczególnych ru-
chów.

3. Duszpasterstwo akademickie

644. Duszpasterstwo akademickie, kieruj¹c siê ogólnymi zasada-
mi duszpasterstwa, uwzglêdnia w swoim dzia³aniu specyfikê œrodo-
wiska szkó³ wy¿szych.

Pocz¹tki duszpasterskiej pos³ugi Koœcio³a w œrodowisku akade-
mickim na terenie Archidiecezji Bia³ostockiej zwi¹zane s¹ z powsta-
niem pierwszych wy¿szych uczelni w Bia³ymstoku: Wieczorowej
Szko³y In¿ynierskiej (1949) i Akademii Medycznej (1950). Du¿e
zas³ugi dla rozwoju duszpasterstwa akademickiego w tych trudnych
latach walki pañstwa z Koœcio³em po³o¿yli: ks. Witold Pietkun,
ks. Henryk Gulbinowicz, ks. Jan Zabañski, ks. Zygmunt Lewicki
i ks. Stanis³aw Piotrowski. Z rozwojem miasta powstawa³y nowe
wy¿sze uczelnie. Kolejnymi duszpasterzami akademickimi byli:
ks. Alfred Ignatowicz, ks. Jerzy Gisztarowicz, ks. Stanis³aw Szcze-
pura, ks. Marian Wydra, ks. Stanis³aw Hodun, ks. Wojciech £azew-
ski i ks. Józef Koszewnik.

645. W roku akademickim 1998/99 w Bia³ymstoku by³o 10
wy¿szych uczelni. Kszta³ci³o siê na nich ogó³em 35120 studentów,
z czego na studiach dziennych 15986 osób (dane z maja 1999).
Opiekê nad nimi od nowego roku akademickiego 1999/2000 sprawu-
j¹ 4 oœrodki duszpasterstwa akademickiego:

– Oœrodek Archidiecezjalny DA przy parafii Wniebowziêcia
NMP (Katedralnej),

– Oœrodek DA „Dobry Pasterz” przy parafii œw. Rocha,
– Oœrodek DA przy parafii œw. Rodziny,
– Oœrodek DA przy parafii NMP Matki Koœcio³a.

Oœrodki DA swoim dzia³aniem obejmuj¹ uczelnie i domy studenta
znajduj¹ce siê na terenie parafii (ewentualnie dzielnicy), przy której
dzia³a dany oœrodek, i tak:

a) Oœrodek Archidiecezjalny sprawuje opiekê duszpastersk¹ nad
Uniwersytetem w Bia³ymstoku, Akademi¹ Medyczn¹ i Fili¹
Akademii Teatralnej oraz domami studenta przy ul. Akade-
mickiej i Waszyngtona;
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b) Oœrodek „Dobry Pasterz” obejmuje Wy¿sz¹ Szko³a Ekonomicz-
n¹, Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji,
Wy¿sz¹ Szko³ê Administracji Publicznej oraz dom studenta
przy ul. Krakowskiej;

c) Oœrodek DA przy parafii œw. Rodziny obejmuje Wy¿sz¹ Szko³ê
Finansów i Zarz¹dzania oraz Wy¿sz¹ Szko³ê Dziennikarsk¹;

d) Oœrodek DA przy parafii NMP Matki Koœcio³a obejmuje
Politechnikê Bia³ostock¹ i Filiê Akademii Muzycznej oraz
domy studenta przy ul. Zwierzynieckiej (5), Pogodnej, Œwier-
kowej i Kawaleryjskiej.

646. Duszpasterstwem akademickim kieruje, powo³any przez
biskupa diecezjalnego, archidiecezjalny duszpasterz akademicki,
stoj¹cy na czele pozosta³ych duszpasterzy akademickich. Do zadañ
archidiecezjalnego duszpasterza nale¿y:

a) kierowanie prac¹ w Oœrodku Archidiecezjalnym;
b) reprezentowanie DA wobec w³adz Archidiecezji;
c) koordynowanie prac pozosta³ych oœrodków DA;
d) przewodniczenie wspólnym obradom duszpasterzy akademic-

kich maj¹cych na celu u³o¿enie pracy, analizê sytuacji, podjê-
cie wspólnych, jednorodnych akcji przez wszystkie oœrodki;

e) utrzymywanie kontaktów z Wydzia³em Duszpasterskim Kurii;
f) wykorzystanie wszelkich okazji, które stwarza organizacja

Archidiecezji, jak kursy duszpasterskie i katechetyczne, kon-
ferencje dziekanów itp., dla informowania duszpasterzy, a za
ich poœrednictwem m³odzie¿y, o oœrodkach i pracy DA;

g) za zgod¹ Rektoratu Archidiecezjalnego Wy¿szego Seminarium
Duchownego przekazywanie informacji alumnom o dzia³alno-
œci DA, budzenie zainteresowania prac¹ wœród m³odzie¿y
akademickiej i kontaktowanie ich ze œrodowiskiem akademic-
kim;

h) prowadzenie dokumentacji DA w Archidiecezji;
i) przedstawianie biskupowi diecezjalnemu przynajmniej raz

w roku sprawozdania z potrzeb, prac i problemów DA.
647. Biskup diecezjalny w porozumieniu z archidiecezjalnym

duszpasterzem akademickim powo³uje do pracy w DA – stosownie do
potrzeb – rejonowych i parafialnych duszpasterzy akademickich. Do
ich zadañ nale¿y opieka nad m³odzie¿¹ akademick¹ przebywaj¹c¹
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w rejonie ich dzia³ania, realizowanie w terenie celów i zadañ DA.
Szczególne dzia³ania przypadaj¹ duszpasterzom parafialnym. Ich
praca ma zmierzaæ do ³¹czenia studiuj¹cej m³odzie¿y ze wspólnot¹
parafii przez zapoznanie jej z problemami i warunkami pracy
duszpasterskiej; w³¹czanie w realizacjê zadañ pastoralnych parafii:
w liturgiê, ¿ycie religijne i dzia³alnoœæ charytatywn¹.

Za wykonanie pos³ugi wobec m³odzie¿y akademickiej duszpasterz
akademicki odpowiada bezpoœrednio przed archidiecezjalnym dusz-
pasterzem akademickim i proboszczem parafii, z którym uzgadnia
wszelkie formy pracy pastoralnej w œrodowisku akademickim.

Wspó³praca proboszcza i duszpasterza akademickiego powinna
opieraæ siê na zasadzie kap³añstwa Chrystusowego i wspó³odpowie-
dzialnoœci za realizacjê Królestwa Bo¿ego na powierzonym im
terenie. Proboszcz powinien u³atwiæ duszpasterzowi akademickie-
mu realizacjê jego zadañ, zapewniaj¹c mu miejsce do sprawowania
liturgii i spotkañ w grupach oraz uwzglêdniæ zadania DA w planach
duszpasterstwa parafialnego. Aby duszpasterz akademicki móg³
sprostaæ trudnej pracy wœród m³odzie¿y studenckiej, powinien byæ
zatrudniony w pracy katechetycznej w wymiarze nie wiêkszym ni¿
1/2 etatu.

648. G³ównym celem i zadaniem DA jest zapewnienie m³odzie¿y
studiuj¹cej, s³uchaczom szkó³ pomaturalnych i pracownikom wy-
¿szych uczelni nale¿ytej, nowoczesnej pos³ugi duszpasterskiej i po-
mocy w realizacji zasad Ewangelii w ¿yciu prywatnym i spo³ecznym
(KK, II 40, 42).

W szczególnoœci zadania duszpasterstwa akademickiego s¹ nastê-
puj¹ce:

a) troska o rozwój ¿ycia religijnego, wewnêtrznego m³odzie¿y
studiuj¹cej przez: organizowanie ¿ycia liturgicznego, przepro-
wadzanie dorocznych rekolekcji akademickich, rekolekcji za-
mkniêtych, dni skupienia, dni modlitw, specjalnych nabo-
¿eñstw z okazji inauguracji roku akademickiego, absolutoriów,
otrzymywania dyplomów,  jubileuszy oraz sta³¹ pos³ugê w kon-
fesjonale;

b) troska o pog³êbienie wiedzy religijnej przez: systematyczne
g³oszenie konferencji z ró¿nych dziedzin teologii; organizowa-
nie wyk³adów i kursów specjalistycznych; tak¿e na terenie
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wy¿szych uczelni; prowadzenie konwersatoriów i spotkañ dys-
kusyjnych; udostêpnienie m³odzie¿y dobrze zaopatrzonej bi-
blioteki religijnej i czytelni; budzenie wra¿liwoœci na problemy
i potrzeby Koœcio³a;

c) troska o moralne wychowanie m³odzie¿y studiuj¹cej, miêdzy
innymi przez: sta³e wyk³ady z etyki ogólnej i zawodowej;
systematyczne przygotowanie m³odzie¿y do chrzeœcijañskiego
¿ycia rodzinnego; tworzenie okazji do rozmów i indywidualne-
go poradnictwa, tak¿e poza konfesjona³em;

d) troska o potrzeby materialne i wychowanie charytatywne
przez: poœrednictwo w poszukiwaniu mieszkañ i pracy; syste-
matyczn¹ i doraŸn¹ pomoc najbardziej potrzebuj¹cym; stwa-
rzanie warunków, w których m³odzie¿ studiuj¹ca mo¿e zdoby-
waæ doœwiadczenie pracy charytatywnej;

e) przygotowanie do œwiadomego i odpowiedzialnego uczestnic-
twa w dzia³alnoœci politycznej, spo³ecznej i gospodarczej, s³u-
¿¹cej wzrastaniu wspólnego dobra (por. ChL, 42);

f) d¹¿enie do wspó³dzia³ania z ruchami religijnymi oraz katolic-
kimi stowarzyszeniami i organizacjami akademickimi, np.:
Ruch Œwiat³o-¯ycie, Odnowa w Duchu Œwiêtym, Wspólnota
Taize, Stowarzyszenie Katolickiej M³odzie¿y Akademickiej,
Katechumenat Doros³ych;

g) ewangelizacja pracowników nauki oraz promocja dialogu
miêdzy Koœcio³em a œrodowiskiem akademickim (por. Doku-
ment Stolicy Apostolskiej „Obecnoœæ Koœcio³a na uniwersyte-
cie i w kulturze uniwersyteckiej”).

649. Œrodki materialne na potrzeby DA maj¹ pochodziæ z tacy
zbieranej podczas Mszy œw. akademickich:

a) w Bazylice Metropolitalnej – we wszystkie niedziele ka¿dego
miesi¹ca (z wyj¹tkiem II niedzieli);

b) w koœciele œw. Rocha – w jedn¹ niedzielê miesi¹ca;
c) w koœciele œw. Rodziny – w jedn¹ niedzielê miesi¹ca;
d) w koœciele NMP Matki Koœcio³a – w jedn¹ niedzielê miesi¹ca.

4. Duszpasterstwo ludzi pracy

650. Duszpasterstwo Ludzi Pracy w swoim obecnym wyrazie,
równie¿ na terenie Archidiecezji Bia³ostockiej, zaczê³o siê formowaæ
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w latach 1983-85 jako swoista odpowiedŸ Koœcio³a na ówczesne
potrzeby duchowe i spo³eczne Narodu.

651. DLP na terenie Archidiecezji Bia³ostockiej zosta³o zainicjo-
wane w 1984 roku przez dzia³aczy zdelegalizowanej „Solidarnoœci”
skupionych w Spó³dzielni Inwalidów „Naprzód” w Bia³ymstoku.
Pierwszym krokiem w tym kierunku by³o z³o¿enie przez tê Spó³dziel-
niê w czerwcu 1984 r. ofiary na budowê Koœcio³a Mi³osierdzia Bo¿ego
w Parafii Œwiêtej Rodziny i zbiorowy udzia³ jej cz³onków w odprawia-
nej w ich intencji Mszy œw. Wkrótce potem Spó³dzielnia zaczê³a
organizowaæ, tak¿e dla osób spoza swojego grona, pielgrzymki
autokarowe do ró¿nych sanktuariów, w tym comiesiêczne wyjazdy
na Mszê œw. za Ojczyznê do koœcio³a œw. Stanis³awa Kostki w War-
szawie. Doœwiadczenie wspólnych modlitw, spotêgowane prze¿ycia-
mi religijnymi i patriotycznymi w czasie nabo¿eñstw i manifestacji
odbywanych w zwi¹zku z porwaniem i œmierci¹ ks. Jerzego Popie-
³uszki na prze³omie paŸdziernika i listopada 1984 r., uwyraŸni³y
potrzebê zapewnienia œrodowiskom pracowniczym sta³ej, zorganizo-
wanej opieki duszpasterskiej. Uwzglêdniaj¹c tê potrzebê, ówczesny
Administrator Apostolski Archidiecezji w Bia³ymstoku, bp Edward
Kisiel, pismem z dnia 26 XI 1984 roku zleci³ ks. Wojciechowi
Pe³kowskiemu „opiekê duszpastersk¹ nad inwalidami zrzeszonymi
w Spó³dzielni Inwalidów „Naprzód” w Bia³ymstoku (...) oraz nad
innymi, którzy o tê przys³ugê bêd¹ prosiæ” (Arch. Kurii Bia³.).
Dzia³alnoœæ w latach 1985-1989 przejawia³a siê zw³aszcza w cyklicz-
nych i okazjonalnych Mszach œw. w intencji Ojczyzny i ludzi pracy,
pielgrzymkach, rekolekcjach, wyk³adach na temat nauki spo³ecznej
Koœcio³a oraz rozpowszechnianiu wydawnictw katolickich, akcji
charytatywnej, majówkach i bezalkoholowych zabawach, koloniach,
obozach i wycieczkach dla dzieci i m³odzie¿y. Wszystkie te przejawy
duszpasterstwa by³y znacz¹cym czynnikiem ewangelizacji œrodo-
wisk pracowniczych, wp³ywa³y na pog³êbianie wiary i patriotyzmu,
umacnia³y to¿samoœæ katolick¹ i narodow¹, kszta³towa³y i umacnia-
³y chrzeœcijañskie postawy w miejscu pracy (wobec pracy, wspó³pra-
cowników i prze³o¿onych).

652. Po 1989 r. te przyczyny dynamizmu i masowego udzia³u
wiernych w przedsiêwziêciach DLP przesta³y istnieæ. Legalizacja
„Solidarnoœci” i wprowadzane po wyborach parlamentarnych w 1989
r. coraz szersze swobody obywatelskie, z jednej strony uwolni³y DLP
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od pe³nionej zastêpczo funkcji politycznego ruchu opozycyjnego,
a z drugiej strony stworzy³y nowe, ogólnie dostêpne, bardzo liczne
i absorbuj¹ce, w³aœciwe ludziom œwieckim pola aktywnoœci publicz-
nej i gospodarczej. Du¿e zas³ugi w rozwoju DLP w naszej Archidie-
cezji w najnowszym okresie (po roku 1989) ma ks. Stanis³aw
Andrukiewicz, tragicznie zmar³y w 1999 r.

653. Cel, zadania i sposoby dzia³alnoœci.  Pracy, jako polecanemu
przez Boga twórczemu dzia³aniu cz³owieka dla opanowania œwiata
(Rdz 1, 28), towarzyszy cierpienie wywo³ane wewnêtrznym i ze-
wnêtrznym oporem wobec tego zadania, powodowanym nieprawi-
d³owym stosunkiem cz³owieka wobec Boga (Rdz 3, 17-18). Ten opór
sprawia, ¿e w idei pracy nastêpuje zniekszta³cenie obrazu Stwórcy.
Na tle powy¿szych stwierdzeñ, za bezpoœredni cel duszpasterstwa
ludzi pracy uznaæ nale¿y ewangelizacjê sfery pracy rozumian¹ jako
przywracanie prawid³owych relacji cz³owieka pracy ze Stwórc¹,
a przez to równie¿ z innymi ludŸmi i tym samym pomaganie
w usuwaniu tkwi¹cych w pracy przeszkód, z powodu których
w ludziach pracy nie mo¿e odzwierciedlaæ siê prawdziwy obraz
Boga.

Definiuj¹c pojêcie ludzi pracy, bêd¹cych przedmiotem troski
duszpasterstwa, nale¿y wyjœæ poza tradycyjnie obejmowany tym
pojêciem kr¹g osób zatrudnionych, nawi¹zuj¹cych stosunek pracy w
celach zarobkowych. W dzia³alnoœci duszpasterskiej przez ludzi
pracy nale¿y rozumieæ tak¿e dysponentów kapita³u, tj. pracodaw-
ców, których praca ma szczególny charakter i niezwykle znacz¹cy
wp³yw na warunki i klimat stosunków miêdzy ludŸmi w procesie
pracy. Zwiêksza wiêc lub pomniejsza trud panowania cz³owieka nad
œwiatem i ma wp³yw na tworzenie siê w ludziach pracy obrazu
Stwórcy.

Osi¹ganie nakreœlonego wy¿ej celu wymaga podjêcia przez dusz-
pasterstwo nastêpuj¹cych zadañ wobec ludzi pracy:

– pog³êbianie ich wiary, ¿ycia religijnego i moralnego oraz
umacnianie to¿samoœci katolickiej i na tej podstawie kszta³-
towanie chrzeœcijañskich postaw wobec pracy;

– pog³êbianie znajomoœci nauki spo³ecznej Koœcio³a;
– pomoc w zrozumieniu istoty ¿ycia spo³ecznego w jednoœci

z Chrystusem;
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– kszta³towanie poczucia odpowiedzialnoœci za dobro wspólne
i potrzeby solidarnego wspó³dzia³ania dla jego osi¹gania;

– rozbudzanie apostolskiego zaanga¿owania w œrodowisku
pracy i powo³ywanie animatorów ¿ycia religijno – spo³eczne-
go wspólnot pracowniczych.

654. Realizowanie proponowanych zadañ duszpasterskich wy-
maga systematycznej pracy i sta³ych kontaktów z ludŸmi pracy.
Dlatego wœród sposobów dzia³ania DLP wymieniæ nale¿y:

– Msze œw. odprawiane w sta³ym terminie raz w miesi¹cu dla
ogó³u ludzi pracy oraz z okazji œwi¹t patronalnych;

– rekolekcje w okresie Wielkiego Postu i Adwentu dla ogó³u
ludzi pracy oraz w miarê mo¿liwoœci 2-3 dniowe rekolekcje
zamkniête dla zak³adowych animatorów DLP i poszczegól-
nych wspólnot pracowniczych, zw³aszcza z wiêkszych zak³a-
dów pracy;

– powrót do tradycyjnych masowych pielgrzymek ludzi pracy,
przede wszystkim na Jasn¹ Górê i do Piekar Œl¹skich, oraz
organizowanego udzia³u w pielgrzymkach do sanktuariów
Archidiecezji w Ró¿anymstoku i Krypnie;

– powo³anie CFL (Centrum Formacji Laikatu) – sta³ego kursu
lub seminarium na temat nauki spo³ecznej Koœcio³a przy
WSD, z przeznaczeniem dla dzia³aczy zwi¹zkowych, przed-
siêbiorców i zak³adowych animatorów DLP;

– organizowanie spotkañ po³¹czonych z modlitwami w zak³a-
dach pracy, przy okazji dzielenia siê op³atkiem, poœwiêcenia
nowych obiektów, itp.

655. Œwiêto patronalne powinno byæ og³oszone najpóŸniej na ty-
dzieñ przed jego terminem. To og³oszenie dobrze by³oby podaæ na
2 tygodnie wczeœniej i przez 2 kolejne niedziele, by w ten sposób
dotrzeæ do jak najwiêkszej liczby zainteresowanych.

Dzieñ Œwiêta patronalnego. Œwiêto patronalne mo¿na urz¹dziæ
ipsa die wed³ug podanego terminarza, albo przenieœæ na najbli¿sz¹
niedzielê.

Kalendarz œwi¹t patronalnych:
1 II – pracownicy handlu;
19 III – rzemieœlnicy;
4 IV – leœnicy i pracownicy przemys³u drzewnego;
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15 IV – pracownicy przemys³u w³ókienniczego, odzie¿owego
i skórzanego;

25 IV – kierowcy, transportowcy i drogowcy;
4 V – stra¿acy, lutnicy, kominiarze i pracownicy gospodarki

komunalnej;
30 V – drukarze i pracownicy przemys³u spo¿ywczego;
1 VI – chemicy i pracownicy przemys³u terenowego;
4 VII – spó³dzielcy,
I niedziela wrzeœnia – Œwiêto dziêkczynienia za plony;
5 IX – energetycy;
l2 IX – budowlani;
24 X – pracownicy ³¹cznoœci;
4 XII – górnicy, naftowcy, odlewnicy i metalowcy.

Proboszcz og³asza i urz¹dza tylko te œwiêta patronalne, które s¹
aktualne w jego parafii.

Nale¿y zachêciæ poszczególne zawody, wzglêdnie grupy wiernych,
do skorzystania ze spowiedzi i Komunii œw., jest to bowiem wyraz
najdoskonalszego uczestnictwa w nabo¿eñstwie liturgicznym,
a ugruntowuj¹ca siê z biegiem lat tradycja urz¹dzania œwi¹t patro-
nalnych uchroniona zostanie przed rutyn¹ i popadniêciem w folklo-
rystyczn¹ zwyczajowoœæ. SpowiedŸ najlepiej urz¹dziæ w przeddzieñ
œwiêta patronalnego.

Dekoracja miejsca sakralnego.
Œwiêto patronalne mo¿na podkreœliæ przez estetyczn¹, ale dys-

kretn¹ dekoracjê miejsca sakralnego przeznaczonego na sprawowa-
nie Ofiary Eucharystycznej. Œwiêto patronalne powinno zgromadziæ
pracowników danego zawodu tylko na jednej Mszy œw. niedzielnej
lub œwi¹tecznej. Na pozosta³ych zaœ Mszach œw. nale¿y uwzglêdniæ
dany zawód w Modlitwie Powszechnej. Uroczyst¹ Mszê œw. w dzieñ
powszedni dla odpowiednich zawodów nale¿y odprawiæ w godzinie
najbardziej dla nich dogodnej. W wyborze czytañ mszalnych nale¿y
kierowaæ siê nastêpuj¹cymi zasadami:

a) jeœli œwiêto patronalne wypada lub jest przenoszone na nie-
dzielê Adwentu, Wielkiego Postu i Wielkanocy, uroczystoœæ lub
œwiêto Pañskie, Matki Bo¿ej lub Œwiêtego, czytania mszalne
nale¿y braæ z dnia liturgicznego, a nie ze œwiêta patronalnego;
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w niedzielê „w ci¹gu roku” czytania mszalne mo¿na wzi¹æ ze
œwiêta patronalnego;

b) jeœli œwiêto Patronalne urz¹dza siê wtedy, gdy w kalendarzu
liturgicznym wystêpuje wspomnienie lub zwyk³y dzieñ tygo-
dnia, mo¿na zastosowaæ czytania mszalne ze œwiêta patronal-
nego lub z danego dnia liturgicznego;

c) czytania lekcji mo¿na powierzyæ przedstawicielom danego
zawodu, o ile s¹ do tego uprzednio przygotowani; mo¿na im te¿
powierzyæ odczytanie krótkiego wprowadzenie na pocz¹tku
Mszy œw.

Treœæ homilii powinna odnosiæ siê do etyki zawodu, uczciwoœci
w jego wykonywaniu, spo³ecznego charakteru ka¿dej pracy i odpo-
wiedzialnoœci przed Bogiem i przed braæmi za powierzone zadania.
Homilia mo¿e byæ niezale¿na od czytañ liturgicznych danego dnia.

Modlitwa powszechna nie jest ograniczona œcis³ymi wymagania-
mi dnia liturgicznego i pozostawia duszpasterzowi najwiêcej swobo-
dy w wyborze intencji. Nie mo¿e ich byæ zbyt wiele – najwy¿ej 6.
Modlitwa ta powinna w pierwszym rzêdzie uwzglêdniaæ najbardziej
uniwersalne problemy zwi¹zane z danym zawodem, jego potrzeby,
wykonywanie go w ³asce Bo¿ej. Jedna proœba powinna byæ poœwiê-
cona zmar³ym przedstawicielom danego zawodu.

Zestaw czytañ liturgicznych niektórych œwi¹t patronalnych:
1 II – Pracownicy handlu: Rdz 41,37-42 £k 16, 9-13;
4 IV – Leœnicy: Rdz 1.2. 11 – 12.26-31 Mt 6, 24-33;
15 IV – W³ókniarze: Prz 31, 10-31 £k 12, 22-31;
25 IV – Transportowcy: Dz 8, 25-39 Mt 25, 14-23;
4 V – Stra¿acy: 1 Tes 5, 5-11 £k l2, 35-40;
30 V – Drukarze: Ne 8, 1-6 Mt 10, 26 – 28. 32-33;
1 VI – Chemicy: Rdz 1, 1-12. 26-28 £k 12, 15-21;
4 VII – Spó³dzielcy: 1 Kor 12, 4-11 Mt 20, 1 – 16;
5 IX – Energetycy: Wj 19, 10 – 19 Mt 5, 13– 16;
12 IX – Kolejarze: Tb 5 5, 14c – 18. 20-23 £k 9, 51-58;
26 IX – Budowlani: 3 Krl 6, 1 -5. 11 – 14 Mt 7, 24-27;
25 X – £¹cznoœæ: Dz 8, 25-40 £k 1, 8-20;
4 XII – Górnicy: 1 Tes 5, 12-22 Mt 13, 44-46.
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5. Duszpasterstwo inteligencji

656. Inteligencja – tak nazwano w XIX wieku warstwê spo³eczn¹
skupiaj¹c¹ ludzi wykszta³conych (uczeni, lekarze, artyœci, prawnicy,
in¿ynierowie, nauczyciele), ogólnie ludzi pracy umys³owej.

Inteligencjê ³¹czono zawsze ze zdobytym wykszta³ceniem (przy-
najmniej œrednim), umo¿liwiaj¹cym aktywny udzia³ w dobrach
kulturalnych.

Okreœlenie „intelektualiœci” odnosi siê do twórczej i wp³ywowej
(na p³aszczyŸnie spo³eczno-kulturowej) elity umys³owej, a przyjête
przez ni¹ normy kulturowe uwa¿ane by³y za narodowe i pañstwowe
wzorce.

Pod wzglêdem œwiatopogl¹dowym inteligencja polska nigdy nie
by³a jednolita. Przewa¿aj¹ca jej czêœæ zawsze by³a zwi¹zana z kato-
licyzmem. Nie by³y jednak obce, zw³aszcza niektórym krêgom inte-
ligencji, postawy sceptycyzmu religijnego i filozoficznego, scjenty-
zmu, relatywizmu, indyferentyzmu, a nawet ateizmu, szczególnie
w okresie prowadzonej w Polsce laicyzacji.

Wspó³czeœnie w Polsce czêœæ œrodowisk inteligenckich znajduje
w nauczaniu Koœcio³a podstawowe wskazania dla swojej dzia³alno-
œci i aktywnie w³¹cza siê w Jego dzia³alnoœæ ewangelizacyjn¹ i spo-
³eczn¹. Koœció³, doceniaj¹c wartoœæ pracy inteligencji, otacza tê
warstwê spo³eczn¹ specjaln¹ trosk¹. Do inteligencji, rozumianej
jako ludzie kultury, adresowane s¹ liczne enuncjacje papieskie,
zw³aszcza papie¿a Paw³a VI i Jana Paw³a II.

657. Duszpasterstwem inteligencji okreœlona zosta³a pos³uga
Koœcio³a œwiadczona ludziom warstwy spo³ecznej zwanej inteligen-
cj¹. Mia³a ona i ma obecnie postaæ zorganizowan¹ – formaln¹ lub
nieformaln¹.

W Polsce, z powodu uwarunkowañ polityczno-administracyjnych,
pos³uga duszpasterska œwiadczona inteligencji mia³a czêsto charak-
ter nieformalny. W dwudziestoleciu miêdzywojennym powsta³ wpraw-
dzie Zwi¹zek Polskiej Inteligencji Katolickiej, jednak nie zdo³a³ siê
on upowszechniæ i ugruntowaæ.

Czasy powojenne nie by³y zbyt ³askawe tworzeniu siê wspólnot
inteligencji katolickiej. Wspólnoty, które zyska³y aprobatê Koœcio³a
i nazwa³y siê Klubami Inteligencji Katolickiej, by³y nieliczne (w ca³ej
Polsce tylko 5 klubów). Ich liczba wzros³a na pocz¹tku lat osiemdzie-
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si¹tych. Zawieszone w stanie wojennym, od¿y³y w po³owie lat
osiemdziesi¹tych. Obecnie w Polsce dzia³a oko³o 100 Klubów Inteligen-
cji Katolickiej. Krajowa Konsulta koordynuje prace Klubów, które
maj¹ status autonomiczny.

Pos³uga duszpasterska œwiadczona inteligencji nie zamyka siê
w krêgu klubów inteligencji. Pos³ug¹ t¹ objête s¹ grupy zawodowe
o inteligenckim rodowodzie, takie jak lekarze, prawnicy, nauczycie-
le, artyœci, bankowcy i inni. Tak¿e grupy m³odzie¿owe wraz
z akademickimi s¹ objête trosk¹ duszpastersk¹. Duszpasterstwo
tych grup (wspólnot) ma rangê duszpasterstwa inteligencji.

Bia³ystok wpisa³ siê w ogólnopolskie duszpasterstwo inteligencji
katolickiej tak w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego, jak
i w okresie po II wojnie œwiatowej. D¹¿ono w tym czasie do
nadania temu pos³ugiwaniu charakteru formalnego. Nie zawsze to
by³o mo¿liwe wobec sprzeciwu administracji pañstwowej.

Od 1981 r. dzia³a w Bia³ymstoku Klub Inteligencji Katolickiej
(zawieszony w stanie wojennym). Ma on aprobatê katolickiego
Koœcio³a lokalnego, a z jego ramienia asystenta koœcielnego. Jest
wspólnot¹ autonomiczn¹, zarejestrowan¹ w organach pañstwo-
wych, dzia³a w ramach zaaprobowanego statutu, a swoim zasiêgiem
ogarnia obszar by³ego województwa bia³ostockiego.

Celem Klubu jest formowanie osobowoœci autentycznie katolic-
kiej. Wszelkie inne prace Klubu s¹ pochodn¹ tej idei. Baz¹ poczynañ
formacyjnych Klubu jest nauka Koœcio³a katolickiego. Wskazania
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II zawarte w adhortacji Christifideles
laici s¹ dla Klubu wi¹¿¹c¹ dyrektyw¹.

Klub, d¹¿¹c do realizacji wytyczonych celów, zorganizowa³ syste-
matyczne ich pog³êbianie poprzez cotygodniowe tematyczne spotka-
nia, coniedzieln¹ Eucharystiê, comiesiêczne dni skupienia, reko-
lekcje i pielgrzymki. Klub jest obecny w dzie³ach mi³osierdzia, ¿yciu
kulturalnym (organizuje m.in. Dni Papieskie – przedtem Dni Kultu-
ry, Dni Maryjne i inne spotkania), w ¿yciu spo³eczno-administracyj-
nym (parlamencie, samorz¹dzie).

Klub ma œwiadomoœæ, ¿e gromadzi tylko cz¹stkê inteligencji
katolickiej lokalnego Koœcio³a, ¿e jego propozycje docieraj¹ do ogra-
niczonej iloœci adresatów. Dlatego z ¿yczliwoœci¹ powita³ i wita
powsta³e i powstaj¹ce duszpasterstwa grup (wspólnot) zawodowych
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i zaprasza je do wspó³dzia³ania w ramach kolegium duszpasterskiego.
Ta koordynacja jest niezbêdna dla rozumnego i rzeczowego œwiad-
czenia pos³ugi duszpasterskiej przy zachowaniu autonomii duszpa-
sterstwa grupowego. Niedobr¹ rzecz¹ by³aby atomizacja duszpa-
sterstwa – dzia³ania obok siebie. Wymiana informacji i dzielenie siê
stylami pracy w poszczególnych grupach ubogaca i aktualizuje prace
duszpasterskie.

6. Duszpasterstwo nauczycieli i wychowawców

658. Pocz¹tki pracy Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowaw-
ców w naszej Archidiecezji w okresie powojennym zwi¹zane s¹
z ogólnopolsk¹ pielgrzymk¹ nauczycieli na Jasn¹ Górê w 1958
roku. Do pierwszych diecezjalnych duszpasterzy nauczycieli nale¿e-
li: ks dr Józef Czerniawski i ks. dr Edward Kisiel – póŸniejszy
Arcybiskup Archidiecezji Bia³ostockiej. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e lata
powojenne to czas wielkich zagro¿eñ, to okres zaprogramowanej
ateizacji, która, niestety, mia³a du¿y wp³yw na szerokie krêgi
nauczycieli. Synod pragnie wyraziæ wdziêcznoœæ duszpasterzom za
w³o¿ony trud i poœwiêcenie w pracy z nauczycielami, jednoczeœnie
s³owa uznania kieruje ku tym pedagogom, którzy w bardzo trudnym
czasie ostatnich dziesiêcioleci konsekwentnie trwali przy Koœciele,
i których postawa pozwoli³a na zachowanie wartoœci chrzeœcijañ-
skich w szkole.

W ostatnich latach znacz¹cym wydarzeniem by³ fakt powstania
10 VI 1995 r. ko³a Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w
Bia³ymstoku. Zadaniem KSW jest integracja osób pragn¹cych wy-
chowaæ m³ode pokolenie w duchu moralnoœci chrzeœcijañskiej i mi-
³oœci Ojczyzny, przygotowanie do ¿ycia w rodzinie zgodnie z nauk¹
Koœcio³a katolickiego, tworzenie nowego stylu ¿ycia w oparciu
o wartoœci chrzeœcijañskie i dokumenty Koœcio³a. Z inicjatywy ko³a
KSW powsta³ lokalny biuletyn duszpasterstwa „Pod pr¹d”.  Pismo to,
obok wymiaru sprawozdawczo-informacyjnego, pe³ni funkcjê inspi-
ruj¹c¹, integruj¹c¹ i formuj¹c¹. Stawia sobie za cel s³u¿bê rodzinie,
tradycji i kulturze narodowej oraz systemowi wartoœci wyrastaj¹ce-
mu z Dekalogu i Ewangelii.

Po roku 1990 powsta³y trzy szko³y katolickie: jedna podstawowa
oraz dwie œrednie – Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Katolickie
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Liceum Ekonomiczne. Posiadaj¹ one asystentów mianowanych przez
biskupa diecezjalnego.

659. Koordynacj¹ prac duszpasterskich wœród nauczycieli zaj-
muje siê diecezjalny duszpasterz mianowany przez biskupa diece-
zjalnego, a w parafii odpowiedzialnym jest proboszcz, któremu
pomagaj¹ prefekt i wikariusz.

660. Œrodowisko nauczycieli i wychowawców podejmuje i wype³-
nia niezmiernie wa¿ne zadanie formacji intelektualnej i moralno-
etycznej dzieci i m³odzie¿y. Szko³a kszta³tuje w³adze duchowe
cz³owieka, uczy podejmowania prawid³owych decyzji, dokonywania
w³aœciwych wyborów, uwra¿liwia na dobro, prawdê i piêkno, wpro-
wadza w dziedzictwo kultury, przygotowuje do ¿ycia zawodowego
i do podjêcia w³aœciwych sobie pos³ug w ¿yciu spo³ecznym w duchu
s³u¿by drugiemu cz³owiekowi. Warte podkreœlenia s¹ s³owa Soboru
Watykañskiego II: „... piêkne i donios³e jest powo³anie nauczycieli
i wychowawców, którzy wspieraj¹c rodziców w wype³nianiu ich
obowi¹zku podejmuj¹ odpowiedzialnoœæ za formacjê m³odego poko-
lenia. Powo³anie to wymaga szczególnych przymiotów umys³u i ser-
ca, starannego przygotowania oraz ci¹g³ego doskonalenia siebie”
(Gravissimum educationis, 5). Nale¿y podkreœliæ, ¿e œwiadectwo
wiary nauczyciela i wychowawcy,  jego konsekwentna postawa
etyczna, umiar i takt w udzielanych radach s¹ istotnym impulsem
do kszta³towania w m³odym cz³owieku dojrza³ej postawy ¿yciowej
i wiernoœci zasadom Ewangelii. Synod pragnie podkreœliæ rolê
katechetów obecnych w œrodowiskach szkolnych, którzy w natural-
ny sposób staj¹ siê sprzymierzeñcami wysi³ków duszpasterskich
kap³anów.

661. Zasadniczo mo¿emy uwzglêdniæ trzy œrodowiska poczynañ
duszpasterskich. Nale¿¹ do nich: szko³a, parafia i diecezja. Bezpo-
œrednia odpowiedzialnoœæ za duszpasterstwo nauczycieli na terenie
szko³y spoczywa na kap³anach w niej pracuj¹cych. Do form oddzia-
³ywania kap³ana na nauczycieli nale¿y zaliczyæ miêdzy innymi
obecnoœæ na radach pedagogicznych, zmierzaj¹ca do wymiany do-
œwiadczenia pedagogicznego oraz bogactwa, które jest po ka¿dej
stronie.

662. Ca³oœæ poczynañ duszpasterskich na terenie parafii koordy-
nuje proboszcz poprzez organizowanie spotkañ informacyjno–for-
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macyjnych, pomoc w prowadzeniu rekolekcji szkolnych oraz utrzy-
mywanie sta³ego kontaktu z dyrekcjami szkó³.

663. Poczynania diecezjalnego duszpasterza nauczycieli zmie-
rzaj¹ do budzenia inicjatywy duchowieñstwa parafialnego na odcin-
ku duszpasterskich kontaktów z nauczycielami oraz do organizowa-
nia spotkañ o charakterze diecezjalnym. Nale¿¹ do nich comiesiêcz-
ne Msze œw. w intencji nauczycieli i wychowawców po³¹czone
z prelekcjami zaproszonych goœci oraz spotkania z wizytatorem
w czasie wizytacji kanonicznych. Stanowi¹ one element formacji
intelektualnej. Istniej¹ tak¿e comiesiêczne spotkania modlitewno-
formacyjne, których celem jest praca wewnêtrzna zmierzaj¹ca do
prawid³owego formowania sumienia.

664. Wa¿nymi wydarzeniami s¹ pielgrzymki – diecezjalna na
pocz¹tku paŸdziernika do Krypna oraz ogólnopolska na pocz¹tku
lipca do Czêstochowy. Nauczyciele w³¹czaj¹ siê w rekolekcje adwen-
towe oraz wielkopostne organizowane przez Klub Inteligencji Kato-
lickiej. Uczestnicz¹ tak¿e w specjalistycznych rekolekcjach zamkniê-
tych w Czêstochowie. Rok pracy jak klamr¹ spinaj¹ uroczyste
nabo¿eñstwa – na rozpoczêcie roku szkolnego, zwi¹zane z Dniem
Nauczyciela, i na zakoñczenie roku szkolnego, bêd¹ce wyrazem
wdziêcznoœci nauczycielom za ich pracê. Wyj¹tkowy charakter po-
siada spotkanie op³atkowe, które odbywa siê w ostatni¹ niedzielê
przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. Zaszczyca je swoj¹ obecnoœci¹
Ksi¹dz Arcybiskup. Inn¹ sposobnoœci¹ do spotkañ Ksiêdza Arcybi-
skupa z nauczycielami s¹ wizytacje duszpasterskie parafii, podczas
których spotyka siê On z ca³ym gronem pedagogicznym. Troska
o wymiar wspólnotowy duszpasterstwa wyra¿a siê w okazjonal-
nych wyjazdach rekolekcyjnych, do teatru i sanktuariów maryjnych.

665. Nauczyciel, podobnie jak kap³an, powinien mieæ dobre serce,
ale i stawiaæ twarde wymagania; powinien byæ nauczycielem nie
tylko powierzonych mu dzieci i m³odzie¿y, ale ca³ego œrodowiska,
w którym ¿yje.

7. Duszpasterstwo rolników

666. Po II wojnie œwiatowej oblicze Polski, w tym tak¿e Archidie-
cezji w Bia³ymstoku, poczê³o siê gwa³townie przeobra¿aæ. Nast¹pi³
szybki wzrost liczby mieszkañców miast: nie przez zwiêkszenie
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urodzeñ, lecz przez nap³yw ludzi ze wsi. Wiêkszoœæ obecnych miesz-
kañców miasta ma wiejski rodowód, co bardzo rzutuje na religijnoœæ
tych skupisk ludzkich. Wieœ natomiast zosta³a poddana dyskrymi-
nacji. Likwidowanie indywidualnych gospodarstw i wprowadzanie
na ich miejsce ró¿nego rodzaju kolektywów rolnych przyœpiesza³o
migracje ludnoœci, burzy³o tradycje religijne w rodzinie, w parafii
i w regionie, wykorzenia³o ludzi z ich dotychczasowego œrodowiska.
Oœmieszanie na wszelki sposób ludzi wsi powodowa³o u nich poczu-
cie mniejszej wartoœci i rodzi³o kompleksy. Proces ten, jakkolwiek od
kilku lat hamowany, zbiera ci¹gle swoje ¿niwo. Ludzie m³odzi,
szczególnie na tzw. „œcianie wschodniej”, masowo porzucali gospo-
darstwa rodzinne, szukaj¹c pracy w mieœcie i zostawiaj¹c swoich
rodziców, czêsto w podesz³ym wieku. Wieœ zaczê³a siê wyludniaæ.
Telewizja, radio i prasa, zamiast podtrzymywaæ kulturê wiejsk¹ i j¹
rozwijaæ, zaczê³y unifikowaæ j¹ z kultur¹ miejsk¹. Ujednolici³ siê
strój, jêzyk, sposób bycia mieszkañców miasta i wsi. Wiele wsi sta³o
siê „pustyni¹ kulturaln¹”. Zamkniêto wiele szkó³, w wielu gospodar-
stwach zabrak³o nastêpców. Rolnicy prze¿ywaj¹ kryzys, przejawia-
j¹cy siê najczêœciej w bezideowoœci, utracie poczucia stabilnoœci
i sensu pracy i w szukaniu rozwi¹zañ w alkoholu.

667. Praca cz³owieka na roli ma szczególn¹ godnoœæ. Jezus
w swym nauczaniu odwo³ywa³ siê do przypowieœci zwi¹zanych z t¹
prac¹, np. o siewcy (Mt 13,3-23), o robotnikach w winnicy (Mt,20,1-
16), o chwaœcie (Mt,13,24-30; 36-43), ostrzegaj¹c uczniów przed
pok³adaniem zbytniej ufnoœci w dobrach doczesnych (£k 12, 16-31),
ukazuj¹c siebie jako Dobrego Pasterza (J 10, 1-16). Nadal podstawo-
w¹ dziedzin¹ ¿ycia gospodarczego i przejawem panowania cz³owieka
nad ziemi¹  jest praca rolnika (LE 5, 21). Sobór Watykañski II
okreœla w swym nauczaniu (KK 5, 6) Koœció³ jako „owczarniê” (J
10,11-15), „rolê uprawn¹” (1 Kor 3,9), „winnicê wybran¹” (Mt 21,33-
43).

668. Praca na roli jest jednoczeœnie powo³aniem. Powo³aniu temu
mo¿e sprostaæ w pe³ni rolnik g³êboko religijny, st¹d te¿ wiele œwi¹t
i obrzêdów katolickich zwi¹zanych jest z prac¹ na roli, jak np. Matki
Boskiej Zielnej, Matki Boskiej Siewnej. Powsta³o wiele oryginal-
nych, piêknych i ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ lokalnych tradycji.
Obejmowa³y one tradycje liturgiczne i paraliturgiczne, oraz zwyk³¹
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codzienn¹ obrzêdowoœæ, w której to, co œwieckie, pozostawa³o pod
wp³ywem tego, co religijne. Wydarzenia z Biblii rozgrywa³y siê
czêsto w polskiej scenerii. Najbardziej widaæ to w obrzêdowoœci
zwi¹zanej z Bo¿ym Narodzeniem, Wielkim Postem i Zmartwych-
wstaniem Pañskim.

669. Rolnicy polscy zawsze pozostawali w silnej duchowej wiêzi
z Koœcio³em katolickim, który ogarnia³ ich te¿ szczególn¹ mi³oœci¹.
W Archidiecezji Bia³ostockiej przewa¿aj¹c¹ liczbê stanowi¹ parafie
wiejskie. Powinno siê w nich otaczaæ pracê rolników szczególnym
szacunkiem, a rodziny rolnicze w³aœciw¹ trosk¹ duszpastersk¹.

670. Wszystkie zadania w Archidiecezji Bia³ostockiej zwi¹zane
z duszpasterstwem rolników s¹ koordynowane przez archidiece-
zjalnego duszpasterza rolników, mianowanego przez biskupa diece-
zjalnego. Duszpasterstwo rolników, w trosce o odnowê spo³eczno-
moraln¹ wsi polskiej, pragnie obj¹æ sw¹ trosk¹ pastersk¹ wszystkich
zwi¹zanych ze szlachetn¹ prac¹ na roli. Bezpoœrednio w parafii
obowi¹zek ewangelizowania i duszpasterzowania spoczywa wprost
na proboszczu parafii oraz na wikariuszach, zakonnikach i zakonni-
cach, z odpowiednim udzia³em osób œwieckich.

671. W odpowiedzi na problemy dzisiejszej wsi nale¿y zachêcaæ
m³odych ludzi do pozostawania na roli, mobilizuj¹c ich jednoczeœnie
do podnoszenia w³asnych kwalifikacji. Nale¿y dopomagaæ im w pod-
trzymywaniu bogatej kultury wiejskiej.

672. We wspó³pracy z odpowiednimi w³adzami gminnymi dusz-
pasterze powinni podj¹æ walkê z alkoholizmem mieszkañców wsi,
rozwijaj¹c jednoczeœnie poczucie godnoœci, równoœci obywatelskiej
oraz wartoœci pracy na roli. Powinno siê podkreœlaæ, i¿ wieœ, to nie
tylko miejsce pracy, ale i mieszkanie dla milionów ludzi, to œrodowi-
sko ¿ycia dla ca³ych rodzin i pokoleñ o bogatej kulturze i duchowoœci,
to korzenie Narodu. Przy propozycjach obecnych zmian w gospoda-
rowaniu ziemi¹ nie wolno myœleæ jedynie o „produkcji rolniczej”,
zapominaj¹c o wartoœciach, które daj¹ nam duchow¹ si³ê i stanowi¹
o naszej to¿samoœci w Europie. „Si³a ta wyp³ywa z mi³oœci Boga,
z mi³oœci cz³owieka i mi³oœci Ojczyzny; z godnoœci cz³owieka pracu-
j¹cego na roli, z przywi¹zania do ziemi i kontynuowania tradycji
ch³opskich oraz gotowoœci dawania œwiadectwa prawdzie i sprawie-
dliwoœci” (Komisja Episkopatu Polski d/s Duszpasterstwa Rolników,
dn. 16 XII 1998 r.).
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673. Synod zachêca duszpasterzy, by w ka¿dej parafii, do której
nale¿¹ rolnicy, organizowaæ uroczyste do¿ynki wraz z Msz¹ œw.
dziêkczynn¹. Warte o¿ywienia s¹ pielgrzymki rolników do sanktu-
ariów. Nale¿y zachowaæ bogactwo procesji poœwiêcenia pól, poœwiê-
cenia wsi z modlitw¹ o urodzaje oraz poœwiêcenia inwentarza,
maszyn rolniczych, ziarna siewnego, itp. W czasie rekolekcji, misji
œw. czy odpustów nale¿y nawi¹zywaæ do katolickiej nauki spo³ecznej
dotycz¹cej problematyki pracy. Nale¿y te¿ zachêcaæ do korzystania
z prasy katolickiej, diecezjalnej i ogólnopolskiej, filmów czy prelekcji
o tematyce religijnej. Wiele w tym wzglêdzie mog¹ zrobiæ ludzie
œwieccy, mieszkañcy wsi. Niech nie zanika tradycja kolêdników,
jase³ek i misteriów wielkopostnych. Trosk¹ nale¿y otoczyæ przydro¿-
ne krzy¿e i kapliczki.

674. Proponuje siê raz w miesi¹cu zorganizowaæ Mszê œw.
w koœciele parafialnym z udzia³em rolników (lub w intencji rolni-
ków), z odpowiednim kazaniem czy referatem. Wykorzystaæ nale¿y
dodatkowe nabo¿eñstwa (Gorzkie ¯ale, Drogê Krzy¿ow¹, nabo¿eñ-
stwa majowe, paŸdziernikowe), w czasie których uwzglêdniæ trzeba
duchowe i materialne potrzeby rolników. W takie dni jak: Poœwiêce-
nie pól, Dni Krzy¿owe, œw. Izydora, Matki Bo¿ej Zielnej, Matki Bo¿ej
Siewnej, nale¿y w kazaniach nawi¹zywaæ do trudu i pracy rolników.
Tak¿e na spotkaniach i nabo¿eñstwach innych grup parafialnych
(Kó³ka Ró¿añcowe, Tercjarze, nauki stanowe itd.) nale¿y czêœciej ni¿
dotychczas nawi¹zywaæ do spraw duszpasterstwa rolników (Komi-
sja Episkopatu Polski d/s Duszpasterstwa Rolników, dn.16 XII
1983).

675. Nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ, by z inicjatywy Caritas
powstawa³y parafialne oœrodki zdrowia i domy opieki spo³ecznej.
Tego rodzaju instytucje ju¿ istniej¹ce w parafiach niech maj¹
zapewnion¹ permanentn¹ opiekê duszpastersk¹.

676. Od 10 lat szczególne zadania podjê³y uniwersytety ludowe.
Ludowy Uniwersytet Katolicki istnieje tak¿e w naszej Archidiecezji.
Umo¿liwia on podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkañcom
wsi, pomaga w lepszym rozumieniu aktualnych problemów (ekolo-
gia, sprawy zwi¹zane z Uni¹ Europejsk¹, ubezpieczenia, podatki,
ochrona zdrowia, kursy informatyczne), s³u¿y pog³êbieniu chrzeœci-
jañskiej formacji religijno-moralnej, kultywowaniu obrzêdów i uro-
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czystoœci wiejskich, a zw³aszcza religijnych, aktywizowaniu miesz-
kañców wsi do w³¹czenia siê w przysz³oœci w ¿ycie œrodowiska,
parafii, Koœcio³a, pañstwa, kontaktów z innymi grupami spo³eczny-
mi i œwiadczeniu sobie wzajemnej pomocy, pog³êbieniu problematy-
ki wychowania w rodzinie.

677. „Ludowy Uniwersytet Katolicki im. S³ugi Bo¿ego Ks. Jerze-
go Popie³uszki dzia³a w ramach Duszpasterstwa Rolników i ma
swoj¹ siedzibê w Juchnowcu” (Dekret z dn. 8 XII 1997 r.). Wyk³ady
odbywaj¹ siê w trzech filiach: Juchnowcu, Suchowoli i Sokó³ce.

8. Duszpasterstwo pracowników s³u¿by zdrowia

678. W chwili obecnej, dziêki rozwojowi nauki, medycyna dyspo-
nuje ogromnymi mo¿liwoœciami badawczymi. Powstaje wzorzec
pracownika medycyny, którego cechami s¹ miêdzy innymi pewnoœæ
siebie i chêæ eksperymentowania oraz œwiadomoœæ jego w³adzy nad
¿yciem i œmierci¹ (Pius XII, Przemówienie do uczestników I Miêdzy-
narodowego Kongresu Histopatologii Uk³adu Nerwowego, w: Di-
scorsi e Radiomessaggi, Roma 1968, t. 14, s. 317). Wa¿n¹ rzecz¹ jest
formacja religijna i etyczna pracowników lecznictwa. Wezwanie to
podejmuje duszpasterstwo pracowników s³u¿by zdrowia (DPSZ).

679. Pocz¹tki zorganizowanej formy pracy DPSZ w Archidiecezji
Bia³ostockiej siêgaj¹ roku 1958, gdy duszpasterzem S³u¿by Zdrowia
zosta³ mianowany ks. Jan Zabañski. Jego dzia³alnoœæ kontynuowali
inni duszpasterze. Wydarzeniem prze³omowym w DPSZ by³o powo-
³anie w 1996 r. Oddzia³u Bia³ostockiego Katolickiego Stowarzysze-
nia Lekarzy Polskich; a w roku 1997 Oddzia³u Bia³ostockiego
Katolickiego Stowarzyszenia Pielêgniarek i Po³o¿nych.

Stowarzyszenia te posiadaj¹ asystentów koœcielnych mianowa-
nych przez ordynariusza. Ich zadaniem jest propagowanie zasad
etyki chroni¹cej ¿ycie od poczêcia do naturalnej œmierci.

680. Koordynacj¹ dzia³añ duszpasterskich pracowników s³u¿by
zdrowia zajmuje siê duszpasterz diecezjalny mianowany przez bi-
skupa diecezjalnego, wspó³pracuj¹cy z kapelanami szpitalnymi i pro-
boszczami parafii.

681. DPSZ swoja dzia³alnoœci¹ obejmuje wszystkich pracowni-
ków lecznictwa: lekarzy, farmaceutów, pielêgniarki, po³o¿ne, i wszyst-
kich pracowników s³u¿b paramedycznych. Z racji istnienia w Bia-
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³ymstoku Akademii Medycznej, szczególnej troski duszpasterskiej
wymagaj¹ pracownicy tej uczelni. „W wype³nianiu misji duszpaster-
skiej kap³ani maj¹ wspieraæ sw¹ pomoc¹ pracowników S³u¿by
Zdrowia, pocz¹wszy od uczonych, badaczy, lekarzy, a skoñczywszy
na personelu paramedycznym i cz³onkach s³u¿b ochotniczych, zapo-
znaj¹c z nauk¹ Koœcio³a, dbaj¹c o ich moraln¹ i duchow¹ formacjê”
(Papieska Rada Duszpasterstwa Pracowników S³u¿by Zdrowia,
Formacja kap³añska a duszpasterstwo s³u¿by zdrowia, Watykan
1990, s. 27).

Od s³u¿by zdrowia oczekuje siê nie tylko odpowiedniego leczenia,
ale i równie¿ ludzkiego wsparcia, chrzeœcijañskiego œwiadectwa
w obliczu tajemnicy cierpienia i œmierci. Ludzie medycyny maj¹ byæ
aposto³ami Chrystusowego Mi³osierdzia. Pracownicy lecznictwa winni
kierowaæ siê w swojej pracy prawym sumieniem kszta³towanym
przez prawo Bo¿e, s³u¿yæ ¿yciu i przeciwstawiaæ siê wszelkim
formom niszczenia ¿ycia.

682. Dzia³alnoœæ duszpasterska w œrodowisku pracowników lecz-
nictwa ma na celu tworzenie etosu s³u¿by zdrowia. Formy pracy
DPSZ to: dzieñ patronalny, dzieñ modlitwy na Jasnej Górze, reko-
lekcje otwarte i zamkniête, dni skupienia, konwersatoria i piel-
grzymki grupowe, spotkania op³atkowe i dzielenie siê œwiêconym
jajkiem. Pewn¹ pomoc w pracy DPSZ mog¹ okazywaæ stowarzysze-
nia i ruchy dzia³aj¹ce w ramach duszpasterstwa ogólnego. Duszpa-
sterze w ramach swoich uprawnieñ powinni pomagaæ istniej¹cemu
ruchowi hospicyjnemu.

Synod, ws³uchuj¹c siê w g³os nauczaj¹cy Ojca Œwiêtego i Koœcio³a,
zwraca siê do wszystkich pracowników lecznictwa o moc ¿ycia wiar¹
i poszanowanie ka¿dego ¿ycia oraz zachowanie godnoœci ka¿dej
osoby ludzkiej.

9. Duszpasterstwo chorych

683. Koœció³ na wzór Chrystusa, spe³niaj¹c Jego misjê w œwiecie,
na przestrzeni wszystkich wieków otacza chorych wszechstronn¹
opiek¹. Aby ul¿yæ w cierpieniu chorym, których Pan w Ewangelii
zaliczy³ do grona b³ogos³awionych Koœcio³a, budowa³ szpitale i domy
opieki, zak³ada³ zakony, zgromadzenia i stowarzyszenia œwieckie.
Tak¿e i dzisiaj, pomny na s³owa Chrystusa: „By³em chory, a odwie-
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dziliœcie mnie” (Mt 25, 36), nie przestaje pobudzaæ wiernych do
szczególnej troski o tych, którzy cierpi¹ na ciele i na duszy.

684. Pos³uga duszpasterska wœród chorych i cierpi¹cych ma
bogat¹ tradycjê na terenach naszej Archidiecezji. Wyra¿a³a siê ona
najpe³niej w trosce duszpasterskiej o chorych oraz w zak³adaniu
szpitali i domów opieki, które znajdowa³y siê prawie przy ka¿dej
parafii. Tak¿e i dzisiaj nale¿y kontynuowaæ tê tradycjê i otaczaæ
troskliw¹ opiek¹ wszystkich chorych. Obecnie na terenie naszej
Archidiecezji istniej¹ m.in. nastêpuj¹ce placówki opiekuj¹ce siê
przewlekle czy terminalnie chorymi: Dom Opieki Spo³ecznej Zgro-
madzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpi¹cych, Dom Opatrznoœci
Bo¿ej i Hospicjum Domowe prowadzone przez katolickie Towarzy-
stwo Przyjació³ Chorych „Hospicjum” w Bia³ymstoku.

685. Koordynacj¹ dzia³añ duszpasterstwa chorych zajmuje siê
duszpasterz diecezjalny mianowany przez biskupa diecezjalnego,
wspó³pracuj¹cy z kapelanami szpitalnymi i proboszczami parafii.

686. Troska o chorych jest szczególnym zadaniem duszpasterzy,
którzy powinni przynajmniej raz w miesi¹cu odwiedzaæ chorych,
pocieszaæ ich w strapieniu, dodawaæ odwagi, pouczaæ o sensie
choroby i cierpienia oraz kierowaæ myœl na prawdê o ¿yciu wiecznym.
Cz³onkowie zgromadzeñ zakonnych istniej¹cych w Archidiecezji s¹
równie¿ zaproszeni do wspó³pracy na rzecz chorych, zgodnie z ich
w³asnym charyzmatem. W duszpasterstwie chorych nieodzowny
jest udzia³ œwieckich, w tym tak¿e m³odzie¿y. Mo¿e siê on realizowaæ
poprzez ró¿ne formy wolontariatu lub prac w hospicjach. Nale¿y
korzystaæ z pomocy odpowiednio przygotowanych œwieckich w roz-
noszeniu Komunii œw. chorym. Mog¹ to czyniæ tylko osoby, które
otrzyma³y stosowne zezwolenie biskupa diecezjalnego.

687. Duszpastersk¹ trosk¹ nale¿y otoczyæ wszystkich chorych
i cierpi¹cych w domach, szpitalach i zak³adach opieki spo³ecznej.
Chorzy maj¹ do tego prawo. Duszpasterze i wierni œwieccy winni
dbaæ o to, aby nikt nie umiera³ bez sakramentów œwiêtych na skutek
czyjejkolwiek winy lub zaniedbania. Nale¿y zadbaæ o w³aœciwe
kszta³towanie œwiadomoœci wiernych w tej materii. Zachêca siê te¿
do modlitwy w intencji chorych oraz tych, którzy ich cierpieniu
towarzysz¹.
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688. Przedmiotem szczególnej troski duszpasterzy ma byæ udzie-
lanie chorym sakramentu pojednania, Komunii œw. i sakramentu
chorych, który umo¿liwia zjednoczenie z cierpi¹cym i umieraj¹cym
Chrystusem oraz przynosi ulgê w cierpieniu i poprawê zdrowia. W
celu kszta³towania w³aœciwej postawy wiernych wobec sakramentu
chorych, zaleca siê kap³anom udzielanie tego sakramentu publicznie
w koœciele z okazji Dnia Chorych.

689. W przypadku d³ugotrwa³ej i powa¿nej choroby powinno siê
przynajmniej raz w roku odprawiæ Mszê œw. w domu chorego.

690. W celu zapewnienia sta³ej pos³ugi duszpasterskiej w szpita-
lach powinni byæ zatrudnieni kapelani. Warunki tej pos³ugi winny
byæ okreœlone w umowie o pracê zawieran¹ przez kapelana z dyrek-
cj¹ szpitala.

691. Nale¿y staraæ siê, aby w ka¿dym szpitalu i zak³adzie opieki
spo³ecznej by³a kaplica z Najœwiêtszym Sakramentem, dostêpna dla
chorych przez ca³¹ dobê. Tam, gdzie by³oby to niemo¿liwe, nale¿y
wyodrêbniæ inne odpowiednie pomieszczenie, które mog³oby s³u¿yæ
sprawowaniu pos³ugi duszpasterskiej dla chorych.

692. Kapelani szpitalni winni jak najczêœciej odprawiaæ Mszê œw.
dla chorych, szczególnie w niedziele i œwiêta oraz w pierwsze pi¹tki
miesi¹ca. Zachêca siê równie¿ do odprawiania dla chorych w dogod-
nych dla nich godzinach nabo¿eñstw okresowych, a szczególnie
nabo¿eñstwa drogi krzy¿owej oraz ró¿añcowego i majowego. W
szpitalach i parafiach zaleca siê urz¹dzanie nabo¿eñstwa na œwia-
towy Dzieñ Chorego (11 II) oraz modlitwy w intencji chorych.

693. Maj¹c na uwadze jedynie dobro cz³owieka chorego i ul¿enie
mu w cierpieniu, kapelani powinni wspó³pracowaæ z lekarzami
i innymi pracownikami s³u¿by zdrowia. Winni oni mieæ œwiado-
moœæ, ¿e dobra wspó³praca oraz ich osobisty przyk³ad przyczyniæ siê
mog¹ do wzrostu duchowego ca³ego personelu szpitalnego.

694. Szczególnej troski wymagaj¹ osoby upoœledzone umys³owo,
dzieci niedorozwiniête i opóŸnione w rozwoju, z pora¿eniem mózgo-
wym, itp. Opiekê duszpastersk¹ nad tymi chorymi winni sprawowaæ
duszpasterze odpowiednio do tego przygotowani. Tego rodzaju po-
s³uga wymaga te¿ szczególnej wspó³pracy z ludŸmi œwieckimi,
zw³aszcza z rodzicami i opiekunami chorych.

DUSZPASTERSTWO W ARCHIDIECEZJI BIA£OSTOCKIEJ



170

695. Dzieciom chorym, które nie przyst¹pi³y jeszcze do Pierwszej
Komunii œw., a znalaz³y siê w niebezpieczeñstwie œmierci, nale¿y
udzieliæ sakramentu chorych i bierzmowania.

696. Zachêca siê do szerzenia wœród chorych kultu Matki Bo¿ej,
a zw³aszcza urz¹dzania pielgrzymek dla chorych na Jasn¹ Górê oraz
do innych sanktuariów w diecezji lub poza ni¹. Korzystne dla
chorych by³oby organizowanie pielgrzymek do sanktuarium w Œwiê-
tej Wodzie.

697. W celu w³¹czenia chorych w ¿ycie Koœcio³a wskazane jest
rozpowszechnianie wœród nich prasy katolickiej, ksi¹¿ek i kaset
o charakterze religijnym. Po¿yteczne by³oby wydawanie, szczegól-
nie w wiêkszych parafiach, specjalnych pism dla chorych.

698. Duszpasterska troska o chorych powinna byæ wspomagana
przez œrodki masowego przekazu. Radio i telewizja winny uwzglêd-
niaæ potrzeby chorych i przewidzieæ w programach nadawanie Mszy
œw. w niedzielê i wa¿niejsze uroczystoœci oraz audycji religijnych.

10. Duszpasterstwo charytatywne

699. Istotê chrzeœcijañstwa stanowi mi³oœæ nazwana przez Chry-
stusa pierwszym i najwa¿niejszym przykazaniem. Chocia¿ odnajdu-
jemy tu jakby dwie p³aszczyzny mi³oœci, Boga i bliŸniego, to jednak
s³owa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili” (Mt 25,40), wskazuj¹ na ich
nieroz³¹cznoœæ. Jeszcze wyraŸniej podkreœla to œw. Jan Aposto³:
„Jeœliby ktoœ mówi³: «Mi³ujê Boga», a brata swego nienawidzi³, jest
k³amc¹, albowiem kto nie mi³uje brata swego, którego widzi, nie
mo¿e mi³owaæ Boga, którego nie widzi” (1 J 4,20). Mi³oœæ Boga jest
zatem motywem mi³oœci bliŸniego, a jednoczeœnie jest œwiadectwem
przynale¿noœci do Chrystusa. „Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie
uczniami moimi, jeœli bêdziecie siê wzajemnie mi³owali” (J 13,35).
Dzia³alnoœæ charytatywna powinna ogarniaæ swoim zasiêgiem wszyst-
kich bez wyj¹tku ludzi i wszystkie potrzeby: „Gdziekolwiek znajduj¹
siê ludzie, którym brak pokarmu i napoju, ubrania, mieszkania i
lekarstw, pracy, oœwiaty, œrodków do prowadzenia ¿ycia godnego
cz³owieka (...) tam mi³oœæ chrzeœcijañska powinna ich szukaæ i znaj-
dywaæ, troskliwie pocieszaæ i wspieraæ” (DA, 8). Aby dzia³alnoœæ
charytatywna przynios³a oczekiwane owoce i sta³a siê realizacj¹
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misji Koœcio³a lokalnego w zakresie s³u¿by cz³owiekowi, duszpaster-
stwo charytatywne winno byæ prowadzone w sposób zorganizowany
w formach przyjêtych przez Konferencjê Episkopatu Polski, z uwzglêd-
nieniem aktualnych warunków i potrzeb diecezji.

700. Od czasu likwidacji Caritas koœcielnej przez w³adze komu-
nistyczne, przy Kurii Arcybiskupiej w Bia³ymstoku powsta³ oddzia³
Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. Praca Komisji byla za-
równo kontynuacj¹ dzia³alnoœci rozwi¹zanej Caritas koœcielnej, jak
te¿ wype³nianiem wa¿nej misji Koœcio³a w zakresie troski o ubogich.
Szczególnie wa¿n¹ rolê praca ta odegra³a w latach osiemdziesi¹tych,
kiedy Koœció³ oraz organizacje charytatywne krajów Europy Zachod-
niej wysy³a³y do Polski transporty humanitarne. Rozdawnictwo
wysy³anych darów powierzy³y Komisjom Charytatywnym. By³a to
trudna i odpowiedzialna praca, któr¹ podjêli kap³ani, siostry zakon-
ne i osoby œwieckie. Praca ta sta³a siê pocz¹tkiem powstawania
parafialnych zespo³ów charytatywnych, które byly odpowiedzialne
za prawid³owe rozdzielanie darów w swoich parafiach. Wymaga³o to
w³aœciwego rozeznania sytuacji materialnej parafian, ich proble-
mów i potrzeb, sporz¹dzenia dokumentacji osób potrzebuj¹cych oraz
rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych, patologicznych itp. Pierw-
sze zespo³y charytatywne powstawa³y przy du¿ych parafiach bia³o-
stockich, zw³aszcza przy parafii p.w. Wniebowziêcia NMP i parafii
p.w. Œwiêtego Rocha. Obecnie w Archidiecezji Bia³ostockiej istnieje
45 parafialnych zespo³ów Caritas, dzia³aj¹cych i zg³oszonych w cen-
trali Caritas, i jedno Szkolne Ko³o Caritas przy XI LO w Bia³ymsto-
ku. Role koordynatorów tej akcji pomocy i ca³ego dzie³a charytatyw-
nego w Archidiecezji podejmowali kolejni ksiê¿a dyrektorzy chary-
tatywni, a nastêpnie dyrektorzy Caritas: ks. Antoni Sasinowski, ks.
Stanis³aw Hodun, ks. Józef Marcinkiewicz i ks. Andrzej Kozakie-
wicz. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje postaæ ks. pra³ata Mie-
czys³awa Paszkiewicza, który nie bêd¹c bezpoœrednio odpowiedzial-
nym za dzie³o mi³osierdzia, swoj¹ postaw¹ rezygnacji z dóbr mate-
rialnych dawa³ œwiadectwo wielkiego mi³osierdzia wzglêdem bia³o-
stockich ubogich, dziel¹c siê z nimi tym, co posiada³.

701. W³aœciw¹ instytucj¹ do prowadzenia dzia³alnoœci charyta-
tywnej w diecezji jest Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej, powo³ana
przez biskupa Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Ar-
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chidiecezji w Bia³ymstoku w dniu 23 I 1991 r. (Dekret nr 162/91
z dnia 23 I 1991 r.). Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej prowadzi
sw¹ dzia³alnoœæ zgodnie ze wskazaniami statutu przyjêtego i za-
twierdzonego przez biskupa diecezjalnego. Na jej czele stoi dyrektor
mianowany równie¿ przez biskupa diecezjalnego. Centrala diece-
zjalna Caritas ma za zadanie prowadzenie i koordynowanie dzie³a
charytatywnego na terenie ca³ej Archidiecezji, obejmuj¹c pomoc¹
wszystkie grupy ludzi potrzebuj¹cych.

Wychodz¹c naprzeciw tym potrzebom, Caritas diecezjalna powin-
na organizowaæ pomoc doraŸn¹, a tak¿e tworzyæ placówki stacjonar-
ne takie, jak:

– domy dla bezdomnych,
– domy matki i dziecka,
– domy samotnej matki,
– œwietlice dla dzieci z rodzin patologicznych,
– stacje opieki medycznej i pielêgnacyjnej,
– kuchnie dla ubogich,
– oœrodki rehabilitacji i wypoczynku dla dzieci,
– oœrodki dla niepe³nosprawnych,
– domy dziennego pobytu,
– oœrodki resocjalizacji dla osób dotkniêtych i zagro¿onych

uzale¿nieniami,
– warsztaty rzemieœlnicze jako miejsca terapii osób uzale¿nio-

nych.
Dzia³alnoœæ Caritas diecezjalnej winna byæ wspierana przez para-

fialne zespo³y Caritas. Pos³uga mi³osierdzia w parafiach, obok
przepowiadania S³owa Bo¿ego i pos³ugi sakramentów, winna staæ
siê jednym z g³ównych zadañ duszpasterskich. Kodeks Prawa Kano-
nicznego, mówi¹c o zadaniach proboszcza, podkreœla: „Pragn¹c
dobrze wype³niaæ funkcjê pasterza, proboszcz (...) szczególn¹ trosk¹
otacza biednych, cierpi¹cych, samotnych, wygnañców oraz prze¿y-
waj¹cych szczególne trudnoœci” (kan. 529). Dla prawid³owego spe³-
niania tych zadañ w ka¿dej parafii powinien istnieæ Parafialny
Zespó³ Caritas, powo³any przez proboszcza i zg³oszony do centrali
Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej. Zarówno centrala Caritas diece-
zjalnej, jak te¿ jej placówki oraz parafialne zespo³y Caritas, w za-
le¿noœci od lokalnych potrzeb i dla dobra podopiecznych, mog¹
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wspó³pracowaæ z pañstwow¹ opiek¹ spo³eczn¹ a tak¿e z instytucja-
mi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami charytatywnymi.

702. Pomoc charytatywna organizowana przez centrale diece-
zjalnej Caritas, placówki stacjonarne oraz przez parafialne zespo³y
Caritas powinna byæ kierowana do osób potrzebuj¹cych: ubogich,
bezdomnych, opuszczonych, chorych, niepe³nosprawnych, pokrzyw-
dzonych, ofiar przemocy, uchodŸców, ofiar kataklizmów i klêsk
¿ywio³owych. Bezpoœrednimi odbiorcami tej pomocy s¹ osoby za-
mieszka³e na terenie Archidiecezji Bia³ostockiej lub czasowo przeby-
waj¹ce na jej terenie (podró¿ni, migranci). W przypadku konkretnej
potrzeby (np. klêska ¿ywio³owa, itp.), za zgod¹ biskupa diecezjalne-
go, pomoc taka mo¿e byæ udzielana równie¿ poza Archidiecezj¹.

703. Podstawowym celem Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej jest
realizacja s³ów Chrystusa wyg³oszonych w Kazaniu na Górze: „B³o-
gos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹” (Mt 5,7).
Cel ten Caritas realizuje w szczególnoœci przez:

a) organizowanie sta³ej i doraŸnej pomocy charytatywnej dla osób
fizycznych i instytucji diecezjalnych w postaci zasi³ków, zapo-
móg, pomocy medycznej oraz opieki nad chorymi i niepe³no-
sprawnymi w ich domach;

b) organizowanie pomocy dla dzieci i m³odzie¿y, w tym organizo-
wanie im wypoczynku wakacyjnego;

c) organizowanie pomocy dla poszkodowanych w wypadkach
losowych i kataklizmach oraz innych form pomocy doraŸnej
w zale¿noœci od aktualnych potrzeb;

d) prowadzenie systematycznej i okazjonalnej formacji charyta-
tywnej wiernych;

e) organizowanie systematycznego kszta³cenia pracowników cha-
rytatywnych;

f) organizowanie i prowadzenie poradni maj¹cych na celu niesie-
nie pomocy potrzebuj¹cym i rozwi¹zywanie ró¿nych ludzkich
problemów;

g) organizowanie i prowadzenie sta³ych i okazjonalnych akcji
finansuj¹cych dzia³alnoœæ charytatywn¹;

h) tworzenie parafialnych zespo³ów Caritas (por. Statut Caritas
Archidiecezji Bia³ostockiej).
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Zgodnie z Instrukcj¹ Konferencji Episkopatu Polski o Pracy
Charytatywnej w Parafiach, zadania parafialnego zespo³u Caritas
obejmuj¹ trzy kierunki dzia³ania:

a) mobilizacjê charytatywn¹ ca³ej wspólnoty Ludu Bo¿ego do
praktykowania mi³osierdzia modlitw¹, s³owem i czynem;

b) w miarê pe³ne i sta³e rozpoznawanie potrzeb i mo¿liwoœci
pomocy;

c) organizowanie i œwiadczenie konkretnej pomocy potrzebu-
j¹cym.

Poza formami pracy zalecanymi przez Instrukcjê Konferencji
Episkopatu Polski nale¿y braæ pod uwagê równie¿ lokalne warunki
i tradycyjne formy pracy charytatywnej zarówno w Archidiecezji,
jak te¿ w poszczególnych parafiach.

704. W celu o¿ywienia dzia³alnoœci charytatywnej w parafii oraz
wychowania ludzi oddanych tej pracy, po¿yteczna mo¿e okazaæ siê
wspó³praca z ró¿nymi grupami i wspólnotami parafialnymi, jak np.:
ministranci, bia³a procesja, Ruch Œwiat³o-¯ycie, Domowy Koœció³,
Rodziny Nazaretañskie, ̄ ywy Ró¿aniec, Odnowa w Duchu Œwiêtym,
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka i inne. Szczegó-
³owe normy dzia³ania Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej formu³uje
Statut zatwierdzony przez Arcybiskupa Stanis³awa Szymeckiego,
Metropolitê Bia³ostockiego, w dniu 31 VIII 1995 r (nr 1005/95).

11. Duszpasterstwo powo³aniowe

705. „Koœció³ skupia w sobie wszystkie powo³ania, jakimi Bóg go
obdarza na drodze zbawienia i sam siê objawia jako tajemnica
powo³ania (PDV, 35)”. Ka¿de powo³anie pochodz¹ce od Boga rodzi siê
w Koœciele,  jest w Koœciele rozpoznawane, w nim siê dokonuje
i bêd¹c s³u¿b¹ Bogu, przybiera kszta³t s³u¿by Koœcio³owi, aby w ten
sposób by³o budowane i umacniane Królestwo Boga w œwiecie (PDV,
35). Œwiadomoœæ istoty Koœcio³a i jego misji mobilizuje wszystkich do
odwa¿nego i zdecydowanego zaanga¿owania na rzecz powo³añ w ca³ej
ich ró¿norodnoœci, a zw³aszcza powo³añ kap³añskich i zakonnych.
Troska o powo³ania winna przenikaæ ca³e duszpasterstwo Koœcio³a.
Koœció³ „rodzi i wychowuje” powo³ania przez swoje dzia³anie, a wiêc
przede wszystkim przez pos³ugê s³owa, sprawowanie sakramentów
œwiêtych oraz s³u¿bê i œwiadectwo mi³oœci.
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706. „Jeden, œwiêty, powszechny i apostolski Koœció³” jest praw-
dziwie obecny w Koœciele partykularnym. W nim „przez ³askê Ducha
Œwiêtego” budz¹ siê wezwania do kap³añstwa s³u¿ebnego, do ¿ycia
zakonnego, do instytutów œwieckich i zadañ misyjnych. Obowi¹z-
kiem Koœcio³a partykularnego jest rozpoznawanie i przyjmowanie
powo³añ oraz pomoc w ich kszta³towaniu i umacnianiu. O wymiar
powo³aniowy ca³ego duszpasterstwa oraz o wspomaganie i koordy-
nowanie ró¿nych inicjatyw powo³aniowych dba przede wszystkim
biskup diecezjalny stoj¹cy na czele Koœcio³a partykularnego. Wszel-
kie przedsiêwziêcia pracy powo³aniowej winny byæ z nim uzgadnia-
ne.

707. Œrodowisko ujawniania siê i rozwoju powo³añ do kap³añstwa
i ¿ycia konsekrowanego stanowi parafia. Kap³ani pracuj¹cy w para-
fiach gorliw¹ prac¹ duszpastersk¹ i trosk¹ o budz¹ce siê powo³ania
wykazuj¹ swoj¹ odpowiedzialnoœæ za powo³ania w Koœciele.

708. Bezpoœredni¹ pomoc biskupowi, kap³anom i wszystkim
wiernym Archidiecezji w trosce o ró¿ne formy pracy na rzecz
powo³añ niesie ustanowione przez biskupa diecezjalnego duszpa-
sterstwo powo³aniowe, funkcjonuj¹ce od wielu lat w ramach Refera-
tu do Spraw Powo³añ przy Kurii Metropolitalnej. Ma ono na wzglê-
dzie przede wszystkim powo³ania do kap³añstwa i ¿ycia konsekro-
wanego.

709. Szczególne zaanga¿owanie w duszpasterstwo powo³aniowe
wykazuje AWSD. Nale¿y podtrzymaæ dotychczasowe formy pracy
seminarium na rzecz powo³añ: katechezy powo³aniowe w szko³ach
œrednich, spotkania w parafiach, modlitwy o powo³ania w semina-
rium i z wiernymi w parafiach, dni skupienia dla m³odzie¿y w se-
minarium i poza nim, prace i ³¹cznoœæ modlitewn¹ z Gronem
Przyjació³ AWSD, uczestnictwo w ¿yciu i dzia³alnoœci ró¿nych grup
religijnych i ruchów, udzia³ w rekolekcjach i pielgrzymkach dla
m³odzie¿y, dzieci i rodzin, udzia³ w duszpasterstwie diecezjalnym
i parafialnym, oddzia³ywanie przez teatr seminaryjny, nieustanne
œwiadectwo prze¿ywania w³asnego powo³ania, itp. Trzeba te¿ ci¹gle
poszukiwaæ nowych dróg pracy seminarium na rzecz powo³añ.

710. Instytuty ¿ycia konsekrowanego maj¹ prawo i obowi¹zek
szerzenia œwiadomoœci w³asnego charyzmatu w ³¹cznoœci z bisku-
pem diecezjalnym i we wspó³pracy z duszpasterstwem powo³anio-
wym diecezjalnym i parafialnym.
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711. Warunki sprzyjaj¹ce budzeniu powo³añ tworzy przede
wszystkim rodzina, w której dzieci ucz¹ siê modlitwy, ¿ycia w wierze
i mi³oœci do Koœcio³a.

712. W troskê o powo³ania nale¿y w³¹czyæ szko³y (zw³aszcza
katolickie), ruchy formacyjne, katechetów, wszystkich ksiê¿y, wy-
chowawców i budowaæ miêdzy nimi wzajemn¹ ¿yczliwoœæ, wsparcie,
harmonijn¹ wspó³pracê i bezinteresownoœæ. Skuteczna praca dla
budzenia powo³añ domaga siê wychowawców dojrza³ych emocjonal-
nie, duchowo i religijnie, którzy umieliby z radoœci¹ towarzyszyæ
m³odym wychowankom w ich ¿yciu, przy ca³ej rozleg³oœci ich proble-
mów, aspiracji i nadziei. Trzeba szukaæ form wychowania samych
wychowawców, po³¹czonych z ich osobistym nawróceniem. Mog¹
nimi byæ: formacja permanentna, sympozja, rekolekcje, seminaria.

713. Aby duszpasterstwo powo³añ w coraz wiêkszym stopniu
mia³o postaæ dzia³añ wspólnotowych, systematycznych i integruj¹-
cych wszystkie formy duszpasterstwa zwyczajnego, potrzebna jest
³¹cznoœæ z krajowym centrum dzia³añ na rzecz powo³añ pod kierun-
kiem delegata Episkopatu Polski i utworzenie diecezjalnego oœrodka
powo³añ, który inspiruje i integruje dzia³ania z zakresu duszpaster-
stwa powo³añ, takich jak: formacja wychowawców, przygotowanie
materia³ów duszpasterskich, informacyjnych, koordynacji, rekolek-
cji.

714. Wa¿n¹ rolê we wspieraniu powo³añ stanowi¹ grupy powo-
³aniowe, których cz³onkowie ofiarowuj¹ swoje modlitwy i cierpienia
w intencji powo³añ, a tak¿e wspieraj¹ce moralnie i materialnie.
Nale¿y popieraæ i rozwijaæ takie grupy istniej¹ce od kilku lat
w Archidiecezji pod nazw¹ Grono Przyjació³ AWSD. Domagaj¹ siê
one opieki duszpasterskiej kap³anów poszczególnych parafii oraz
ksiê¿y i alumnów seminarium duchownego.

715. Klimat spo³eczny dla powo³añ i pracy Koœcio³a tworzy dostêp
do œrodków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa), o który
trzeba zabiegaæ.

716. Wezwanie Bo¿e kierowane jest do ludzi m³odych i dzia³a
wed³ug dynamiki i prawa nawracania siê do Chrystusa. Rozwija siê
przez przemianê wewnêtrzn¹, wyposa¿aj¹c system myœlenia, posta-
wy, zachowania osobowe i zwi¹zki ze wspólnot¹. Najistotniejsza jest
troska o formacje religijn¹ dzieci i m³odzie¿y. Duszpasterzem powo-
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³añ jest ka¿dy, kto pomaga im odkryæ mi³oœæ Chrystusa, w³¹czyæ siê
w osobisty dialog z Panem i poddaæ siê Jego dzia³aniu w codziennym
¿yciu œwiadcz¹cym o wierze w Niego. Wa¿ne jest wytworzenie
u m³odych prawdziwego obrazu Boga i w³aœciwej chrzeœcijañstwu
koncepcji cz³owieka oraz budowanie hierarchii wartoœci i mentalno-
œci chrzeœcijañskiej w kontekœcie spo³ecznym, kulturalnym i narodo-
wym. Trzeba, aby m³odzi, wolni wewnêtrznie, wchodzili odpowie-
dzialnie w ¿ycie Koœcio³a, maj¹c poprawne Jego rozumienie. Odkry-
waj¹c ¿ycie jako dar Boga, mog¹ ³atwiej oddaæ siê Jego dyspozycji
i podj¹æ decyzjê s³u¿enia Mu ca³ym ¿yciem. Rozbudowane ¿yciem
chrzeœcijañskim powo³anie mo¿e byæ po³¹czone z indywidualnym
zaproszeniem do otwarcia siê na wo³anie Boga i towarzyszeniem
(animowaniem, pomaganiem, pobudzaniem) przez spotkania indy-
widualne lub grupowe oraz przez kierownictwo duchowe.

717. Szczególnie pilna jest troska duszpasterska o zespo³y mini-
strantów, lektorów, akolitów, kantorów, schól i m³odzie¿owych grup
parafialnych. Wyra¿aæ siê ona powinna przede wszystkim w forma-
cji kszta³tuj¹cej religijne motywacje i uœwiadamiaj¹cej predyspozy-
cje, aby w osobistym dialogu z Bogiem mogli cz³onkowie wy¿ej
wymienionych grup podj¹æ decyzjê zgodn¹ z Bo¿ym powo³aniem.
Istotne jest tak¿e kszta³towanie postawy altruizmu w ³¹cznoœci
z kultem Mi³osierdzia Bo¿ego, który rozwija siê w naszej Archidie-
cezji.

718. Wymagane jest nieustanne g³oszenie nauki o powo³aniu
w katechezie, w liturgii i na ró¿nych spotkaniach w oparciu o „Ewan-
geliê powo³ania”, w której Koœció³ znajduje swój wzór, si³ê i zachêtê
do duszpasterstwa powo³añ oraz model ka¿dego autentycznego
powo³ania. Ten sam g³os Chrystusa wzywaj¹cego: „PójdŸ za mn¹”
przenika dziœ serca wielu ludzi. Ta sama Ewangelia ukazuje prymat
³aski i nape³nia serca cz³owieka wdziêcznoœci¹ i mi³oœci¹. Z nauk¹
o powo³aniu nale¿a³oby ³¹czyæ rzetelne pouczenie o godnoœci i zna-
czeniu kap³añstwa w Koœciele, o roli i ¿yciu zakonów, a tak¿e
o wartoœci dziewictwa i czystoœci.

719. Trzeba w ca³ym Koœciele o¿ywiaæ duszpasterstwo powo³añ
dzie³em modlitwy w rodzinach, w parafiach, we wspólnotach zakon-
nych, we wspólnotach formacyjnych. Szczególne dni modlitwy
i ewangelizacji powo³añ stanowi Tydzieñ Modlitw o Powo³ania.
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Uaktywniaj¹ siê wtedy w refleksji nad powo³aniem wszyscy cz³onko-
wie Koœcio³a. Podtrzymaæ nale¿y praktykowan¹ od wielu lat w pa-
rafiach Archidiecezji modlitwê w pierwsze czwartki miesi¹ca, która
ma swój pog³êbiony wymiar przez udzia³ kleryków, osób zakonnych,
m³odzie¿y i dzieci, a tak¿e Grona Przyjació³ AWSD. Okazj¹ do
modlitwy i zastanowienia siê nad w³asnym powo³aniem s¹ dni
œwiêceñ kap³añskich, jubileuszy, prymicji, rocznice œlubów zakon-
nych oraz specjalne uroczystoœci przewidziane dla osób konsekrowa-
nych.

720. Prymat w formacji powo³aniowej ma czytelne œwiadectwo
tych, którzy poszli drog¹ powo³ania. Nie chodzi o zwierzanie siê na
temat powo³ania i w³asnych prze¿yæ, ale taki sposób prze¿ywania
kap³añstwa czy ¿ycia zakonnego, aby sta³o siê ono czytelnym i po-
ci¹gaj¹cym znakiem dla innych bez u¿ywania specjalnych s³ów.
Potrzebne s¹ spotkania z kap³anami i osobami zakonnymi, aby
m³odzi mogli siê przekonaæ, ¿e Jezus mo¿e zafascynowaæ i ¿e mi³oœæ
ofiarna nie jest abstrakcj¹, lecz konkretnym doœwiadczeniem daj¹-
cym szczêœcie. Wysi³ek ci¹g³ego, osobistego nawrócenia i wierne,
radosne prze¿ywanie w³asnego powo³ania stanowi najwiêkszy wk³ad,
jaki ka¿dy chrzeœcijanin duchowny czy œwiecki mo¿e w³o¿yæ w nowe
i œwiête powo³anie u progu trzeciego tysi¹clecia chrzeœcijañstwa.

12. Duszpasterstwo misyjne

721. Koœció³ jest misyjny ze swej natury, poniewa¿ bierze swój
pocz¹tek – wedle planu Ojca – z pos³ania Syna i z pos³ania Ducha
Œwiêtego (DM, 2). Pos³anie to wyp³ywa z mi³oœci Boga Ojca, który
z mi³oœci równie¿ powo³a³ Koœció³ – nowy Lud Bo¿y.

722. Koœció³ – „powszechny sakrament zbawienia” (KK, 48) –
g³oszenie Ewangelii przyjmuje jako swój pierwszy i podstawowy
obowi¹zek: „IdŸcie na ca³y œwiat i g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu
stworzeniu” (Mk 16,15). Koœció³ pos³any jest do ca³ego œwiata, „aby
wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania Prawdy” (1 Tm
2,4). „Dzia³alnoœæ misyjna Koœcio³a znajduje siê w centrum ¿ycia
Koœcio³a, gdy¿ dotyczy ona wiecznego przeznaczenia ludzi do zba-
wienia i odpowiada tajemniczemu i mi³osiernemu planowi Bo¿emu”
(RMis, 86).
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723. Dzia³alnoœæ misyjna, zwi¹zana z histori¹ Ludu Bo¿ego,
któremu powierzona zosta³a misja w œwiecie, jest podstawowym
sposobem realizacji chrzeœcijañskiej mi³oœci, wynikaj¹cym z sakra-
mentu chrztu i bierzmowania. Obowi¹zek g³oszenia Ewangelii na
terenach misyjnych istnieje tak d³ugo, dopóki m³ode Koœcio³y same
nie rozpoczn¹ prowadzenia dzie³a ewangelizacji misyjnej.

724. Misjami nazywamy specjalne przedsiêwziêcia prowadzone
na terenach wyznaczonych przez Stolicê Apostolsk¹, „które wys³ani
przez Koœció³ g³osiciele Ewangelii – id¹c na ca³y œwiat – podejmuj¹
celem wykonania zadañ g³oszenia Ewangelii i zak³adania Koœcio³a
wœród narodów lub grup spo³ecznych jeszcze niewierz¹cych w Chry-
stusa” (DM, 6).

725. Misjonarzami s¹ katolicy naznaczeni specjalnym powo³a-
niem, obdarzeni odpowiednimi naturalnymi przymiotami serca
i umys³u, wys³ani przez prawowit¹ w³adzê koœcieln¹, id¹cy z wiar¹
i pos³uszeñstwem do tych, którzy s¹ daleko od Chrystusa; wyznacze-
ni do dzie³a, do którego zostali powo³ani jako s³udzy Ewangelii
(por.DM, 23).

726. Koœció³ jest wspólnot¹ widzialn¹ i hierarchiczn¹, przeto jego
misja wymaga równie¿ jednoœci zewnêtrznej i uporz¹dkowanej
pomiêdzy ró¿nymi zakresami odpowiedzialnoœci i zadaniami tak,
aby wszyscy jego cz³onkowie „zgodnie przyk³adali siê do budowy
Koœcio³a” (por. DM, 28).

727. Koœció³ Bia³ostocki w³¹cza siê w powszechn¹ dzia³alnoœæ
misyjn¹ Koœcio³a poprzez Papieskie Dzie³a Misyjne:

– Papieskie Dzie³o Rozkrzewiania Wiary,
– Papieskie Dzie³a Œwiêtego Piotra Aposto³a,
– Papieskie Dzie³o Misyjne Dzieci,
– Papiesk¹ Uniê Misyjn¹ Duchowieñstwa.

728. PDM s¹ podstawow¹ instytucj¹ do pielêgnowania ducha
misyjnego, do uczestnictwa i wspó³pracy miêdzykoœcielnej w s³u¿bie
Ewangelii.

729. Rola, cele, zadania oraz normy dzia³alnoœci poszczególnych
PDM okreœlone s¹ przez Statuty tych Dzie³ (St. PDM, II,2).

730. G³ówna odpowiedzialnoœæ i troska o podejmowanie, kiero-
wanie i rozwijanie dzie³a misyjnego w diecezji spoczywa na biskupie
diecezjalnym (kan. 782 KPK; DM, 38).
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731. Do kierowania realizacj¹ wspó³pracy misyjnej w Archidiece-
zji w ramach PDM biskup diecezjalny powo³uje na okres 5 lat
dyrektora diecezjalnego Papieskich Dzie³ Misyjnych, który prze-
wodniczy diecezjalnej dyrekcji dzie³ misyjnych (St. PDM, 6) i kieruje
Referatem Misyjnym. Dyrektor diecezjalny jest do dyspozycji bisku-
pa dla œwiadczenia mu pomocy w sprawach misyjnych o zasiêgu
uniwersalnym we wszystkich dziedzinach duszpasterstwa diece-
zjalnego.

732. W sk³ad dyrekcji diecezjalnej PDM powinni wchodziæ:
– dyrektor diecezjalny,
– delegat biskupa ds. misji,
– sekretarze diecezjalni PDM,
– dekanalni referenci misyjni,
– opiekun Kola Misyjnego Seminarium Duchownego,
– referenci misyjni mêskich i ¿eñskich zgromadzeñ zakonnych

istniej¹cych w archidiecezji,
– przedstawiciel œwieckich wspó³pracowników misyjnych.

Dyrekcja diecezjalna PDM powo³ywana jest przez biskupa diece-
zjalnego na okres piêcioletni.

Zaleca siê, by dyrektor diecezjalny PDM by³ jednoczeœnie delega-
tem biskupa diecezjalnego ds. misji (ES III,4). Je¿eli jest nim kto
inny, ni¿ dyrektor diecezjalny PDM, wtedy rolê delegata biskupa ds.
misji winien on wykorzystaæ do pomagania dyrektorowi diecezjalne-
mu w wykonywaniu jego obowi¹zków (St. PDM, 6).

733. Referat Misyjny Archidiecezji Bia³ostockiej s³u¿y pomoc¹
w prowadzeniu animacji misyjnej poprzez udostêpnianie materia-
³ów i pomocy duszpasterskich, prowadzi dokumentacjê zwi¹zan¹
z dzia³alnoœci¹ misyjn¹ Archidiecezji, organizuje akcje wspomaga-
j¹ce wspó³pracê misyjn¹, kieruje formacj¹ animatorów misyjnych,
wykorzystuj¹c dostêpne w Archidiecezji œrodki spo³ecznego przeka-
zu prowadzi za ich poœrednictwem dzie³o animacji misyjnej.

734. Wszyscy chrzeœcijanie – cz³onkowie Koœcio³a – na mocy
chrztu i bierzmowania s¹ wspó³odpowiedzialni za dzia³alnoœæ misyj-
n¹. Udzia³ wspólnot i poszczególnych wiernych w tym prawie
i obowi¹zku nazywa siê „wspó³prac¹ misyjn¹” (RMis, 77).

735. Pomoc dla misji organizowana jest w Koœciele Bia³ostockim
w ramach Papieskich Dzie³ Misyjnych.
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736. Papieskie Dzie³o Rozkrzewiania Wiary (PDRW). Niedziela
Misyjna (przedostatnia niedziela paŸdziernika) jest dniem powszech-
nej solidarnoœci misyjnej. Homilie wyg³aszane w tym dniu maj¹ byæ
poœwiêcone tematyce misyjnej, zgodnie ze wskazaniami Dyrekcji
Krajowej PDM, a ofiary pieniê¿ne – zbierane na wszystkich Mszach
œw. w koœcio³ach parafialnych, rektoralnych i kaplicach publicznych
– przekazane za poœrednictwem Referatu Misyjnego do Dyrekcji
Krajowej PDM.

Tydzieñ Misyjny, który rozpoczyna Niedziela Misyjna, ma uwra¿-
liwiæ wszystkich wiernych na potrzeby misji oraz funduszu uniwer-
salnego PDM. W duszpasterstwie nale¿y wykorzystywaæ do anima-
cji misyjnej materia³y przygotowywane przez centralê krajow¹
PDM. Nabo¿eñstwa misyjne prowadzone w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzie-
lê miesi¹ca s³u¿¹ systematycznej animacji misyjnej w archidiecezji.
Ko³a Przyjació³ Misji, organizowane w parafiach, poprzez apostol-
stwo modlitwy, ofiary materialne i sta³¹ formacjê misyjn¹, pomagaj¹
dzie³u misyjnemu, prowadzonemu przez misjonarzy pochodz¹cych
z terenu archidiecezji i roztaczaj¹ nad nimi tzw. Patronat Misyjny.
Ko³a ̄ ywego Ró¿añca i inne grupy modlitewne w³¹czaj¹ siê w dzie³o
wspó³pracy misyjnej poprzez modlitwê wed³ug comiesiêcznych Pa-
pieskich Intencji Misyjnych.

737. Papieskie Dzie³o Œwiêtego Piotra Aposto³a (PDPA). Wspó³-
praca misyjna wyra¿a siê równie¿ w trosce o powo³ania misyjne, które
s¹ pierwszym i najwa¿niejszym owocem wiary ca³ej wspólnoty Koœcio-
³a (RMis. 79). Troska o powo³ania misyjne oraz budzenie wœród
m³odych ducha powszechnej solidarnoœci misyjnej zosta³y powierzone
PDPA. Ko³o Misyjne alumnów Seminarium Duchownego ogarnia
modlitw¹ wszystkich powo³anych do kap³añstwa i ¿ycia konsekrowa-
nego na terenach misyjnych. Poprzez zaanga¿owanie w animacjê
misyjn¹ Koœcio³a bia³ostockiego alumni wzrastaj¹ w gorliwoœci o po-
zyskiwanie dla Chrystusa wszystkich ludzi (DFK, 8).

Grupy, stowarzyszenia i ruchy koœcielne w ramach realizacji
swoich charyzmatów, przez modlitwê osobist¹ i wspólnotow¹, winny
przepajaæ duchem solidarnoœci misyjnej wszystkich swoich cz³on-
ków, a tym samym przyczyniaæ siê do wzrostu powo³añ misyjnych.

Chorzy i cierpi¹cy, gdy jednocz¹ swoje cierpienia z Chrystusem,
w³¹czaj¹ siê w dzie³o rozwoju wiary. Misyjny Dzieñ Chorych (Œwiêto
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Najœwiêtszej Maryi Panny – Matki Koœcio³a) w ca³ej archidiecezji
powinien byæ dniem wielkiej jednoœci i solidarnoœci misyjnej z cho-
rymi ca³ego œwiata.

738. Papieskie Dzie³o Misyjne Dzieci (PDMD). Dzie³o to wspoma-
ga wychowawców chrzeœcijañskich w budzeniu i rozwijaniu œwiado-
moœci misyjnej oraz uczy dzieci dzielenia siê skarbami wiary i œrod-
kami materialnymi z dzieæmi Koœcio³ów ubogich (Statut PDM, 17).

Prowadz¹cy zajêcia katechetyczne maj¹ obowi¹zek ka¿dego mie-
si¹ca przedstawiæ dzieciom misyjn¹ intencjê modlitewn¹ Koœcio³a,
tworz¹c wœród nich grupy Ró¿añca Misyjnego oraz Ko³a Misyjne.

Duszpasterze parafialni poprzez Parafialne Ko³a Misyjne ukazu-
j¹ szczególny wymiar misyjny parafii jako wspólnoty wiary. Misyjny
Dzieñ Dziecka (Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego) prze¿ywany
winien byæ w duchu kszta³towania wspó³pracy misyjnej wœród dzieci
ca³ego Koœcio³a. Ofiary w tym dniu zbierane w koœcio³ach przezna-
czone s¹ na fundusz pomocy i przygotowania misjonarzy.

Dzieci przystêpuj¹ce do Pierwszej Komunii œw., poprzez dar
modlitwy i sk³adane ofiary na rzecz misji, wzrastaæ powinny w ro-
zumieniu Koœcio³a jako Wspólnoty (Communio).

739. Papieska Unia Misyjna Duchowieñstwa (PUMD). Unia
zaprasza do wspó³pracy ze sob¹: kap³anów, cz³onków Instytutów
¯ycia Konsekrowanego, alumnów Seminariów Duchownych (Statut
PDM, 23).

Kap³ani Archidiecezji Bia³ostockiej, w szczególnoœci cz³onkowie
PUMD, wspieraj¹ dzie³o misyjne prowadzone przez wspó³braci
kap³anów poprzez: dar modlitwy i ofiarê cierpienia, ofiary pieniê¿ne
i dary materialne sk³adane w Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego
(jedno binacyjne stypendium mszalne w ci¹gu roku).

Cz³onkowie Instytutów ¯ycia Konsekrowanego istniej¹cych w
Archidiecezji, uczestnicz¹c we wspó³pracy misyjnej Koœcio³a na
zasadach okreœlonych przez Konstytucje Zakonne, w³¹czaj¹ siê w
misyjne dzie³o Koœcio³a bia³ostockiego przez: modlitwê i codzienne
czyny mi³oœci chrzeœcijañskiej, realizacjê rad ewangelicznych ofiaro-
wan¹ w intencji misji i misjonarzy, o¿ywianie duchem misyjnym
dzie³ prowadzonych we wspólnocie Koœcio³a bia³ostockiego.

Alumni Seminarium Duchownego, w szczególnoœci zaœ cz³onko-
wie kleryckiego Ko³a Misyjnego, wspieraj¹ dzie³o misyjne poprzez:
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modlitwê w intencjach misyjnych, prowadzenie formacji i animacji
misyjnej w ramach praktyk pastoralnych, wspó³pracê z Referatem
Misyjnym Archidiecezji Bia³ostockiej.

740. Pos³uga misyjna kap³ana diecezjalnego winna odpowiadaæ
okreœlonym przez w³adzê koœcieln¹ kryteriom i warunkom. Do pracy
misyjnej nale¿y wysy³aæ kap³anów wybranych spoœród najlepszych,
zdolnych i przygotowanych nale¿ycie do wykonania dzie³a, jakie na
nich czeka. „Bêd¹ oni musieli w³¹czyæ siê sercem otwartym w nowe
œrodowisko Koœcio³a, który ich przyjmuje, i stanowiæ bêd¹ jedno
prezbiterium z kap³anami miejscowymi pod zwierzchnoœci¹ bisku-
pa” (RMis, 68).

Do wykonania dzie³a misyjnego misjonarze powinni przygotowaæ
siê przez specjaln¹ formacjê duchow¹, moraln¹ i intelektualn¹. Maj¹
odbyæ specjalistyczne studia lub kursy misjologiczne oraz odpowied-
nie przygotowanie jêzykowe w Centrum Formacji Misyjnej.

Biskup diecezjalny posy³a misjonarzy do wykonania dzie³a misyj-
nego powierzonego im przez Koœció³. Warunki wyjazdu do krajów
misyjnych okreœla „Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski regu-
luj¹ca dzia³alnoœæ misyjn¹ kap³anów diecezjalnych” (224 Konferen-
cja Plenarna Episkopatu Polski – 7 XI 1987 r.). Duch powo³ania
misyjnego, który istnieje w sercach alumnów, powinien byæ w szcze-
gólny sposób rozwijany podczas studiów seminaryjnych, by móg³
zaowocowaæ prac¹ na rzecz misji po wyœwiêceniu ich na kap³anów
(por. DK, 10).

Wyk³ady z teologii misji powinny byæ prowadzone w Seminarium
Duchownym, gdy¿ s¹ one skuteczn¹ pomoc¹ w przygotowaniu
przysz³ych kandydatów do pracy misyjnej. Formacja kap³añska
alumnów powinna ukazywaæ najszersze horyzonty powszechnoœci
Koœcio³a Chrystusowego (por. DFK, 8).

741. Biskup diecezjalny posy³a misjonarzy do wykonania dzie³a
misyjnego powierzonego im przez Koœció³.

Misjonarze, pe³ni¹c sw¹ pos³ugê i utrzymuj¹c ¿yw¹ ³¹cznoœæ
z Archidiecezj¹, winni zawsze pamiêtaæ, ¿e ich misja ogarniêta jest
trosk¹ i pomoc¹ biskupa diecezjalnego, kap³anów i wiernych ca³ego
Koœcio³a bia³ostockiego.

Biskup diecezjalny sam lub przez delegata ds. misji utrzymuje
kontakt z misjonarzami podczas trwania ich misyjnej pos³ugi oraz
w czasie pobytu na urlopie w kraju.
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Misjonarze duchowni maj¹ ustawowo zapewnione w Polsce ubez-
pieczenie spo³eczne op³acane z Funduszu Koœcielnego. W czasie
urlopu wypoczynkowego w kraju misjonarze maj¹ zapewnion¹ po-
moc duchow¹ i materialn¹, by mogli kontynuowaæ swoj¹ pos³ugê
misyjn¹. Po wygaœniêciu umowy misyjnej kap³an-misjonarz ma
wszystkie prawa do podjêcia pracy duszpasterskiej w Archidiecezji
Bia³ostockiej, do której przynale¿y przez ca³y czas swojej misyjnej
pos³ugi.

Kap³ani Archidiecezji winni chêtnie zapraszaæ misjonarzy do
parafii, w których pracuj¹, aby one mog³y umacniaæ siê w wierze
i w jednoœci z ca³ym Koœcio³em powszechnym poprzez pos³ugê
s³owa misjonarzy oraz modlitw¹ i pomoc¹ materialn¹ wspieraæ
misjonarzy w misyjnym dziele Koœcio³a.

742. Wszyscy wierni maj¹ obowi¹zek i prawo wspó³pracy, „aby
Bo¿e przepowiadanie zbawienia rozszerza³o siê coraz bardziej na
wszystkich ludzi ka¿dego czasu i ca³ego œwiata” (kan. 211 KPK).
Ludzi œwieckich do misyjnego dzie³a Koœcio³a posy³a biskup diece-
zjalny. Przygotowanie do dzie³a misyjnego kandydatów œwieckich
o odpowiednich kwalifikacjach duchowych, moralnych i zawodo-
wych odbywa siê pod kierunkiem w³aœciwych instytucji koœcielnych.

Prawa i obowi¹zki misjonarzy œwieckich okreœlane s¹ w umowach
misyjnych, które podpisuj¹: biskup diecezjalny, biskup diecezji
misyjnej i posy³any misjonarz œwiecki. Prowadz¹c misyjn¹ dzia³al-
noœæ Koœció³ bia³ostocki pe³ni to dzie³o œwiadomy, i¿ „misje odnawia-
j¹ Koœció³, umacniaj¹ wiarê i to¿samoœæ chrzeœcijañsk¹, daj¹ ¿yciu
chrzeœcijañskiemu nowy entuzjazm. Wiara umacnia siê, gdy jest
przekazywana! Nowa ewangelizacja ludów chrzeœcijañskich znaj-
dzie natchnienie i oparcie w oddaniu siê dzia³alnoœci misyjnej”
(RMis, 2).

13. Duszpasterstwo ruchów koœcielnych
i stowarzyszeñ

743. Zrzeszanie siê wiernych zawsze by³o zjawiskiem w jakiœ
sposób obecnym w historii Koœcio³a, o czym œwiadcz¹ po dziœ dzieñ
rozmaite bractwa i stowarzyszenia. Niezwyk³e o¿ywienie w tej
dziedzinie przyniós³ sobór Watykañski II, który w ruchach i stowa-
rzyszeniach katolickich dostrzeg³ „znak wspólnoty i jednoœci Koœcio-
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³a w Chrystusie” (DA,18). W duchu odnowy soborowej wyros³y
w naszej Archidiecezji nowe ruchy, np. Œwiat³o-¯ycie, Odnowa
w Duchu Œwiêtym.

Do roku 1989 ludzie wierz¹cy w Polsce byli pozbawieni prawa do
posiadania w³asnych organizacji, musieli dzia³aæ w ukryciu, nara¿a-
j¹c siê na szykany i represje ze strony pañstwa ateistycznego. Po
odzyskaniu wolnoœci mo¿emy mówiæ wrêcz o nowej epoce zrzeszeñ
katolików œwieckich w Polsce i naszej Archidiecezji. Obok zrzeszeñ
tradycyjnych, a niekiedy wprost z ich korzeni, wyros³y nowe ruchy
i stowarzyszenia o specyficznym charakterze i celach (Stowarzysze-
nie Rodzin Katolickich Archidiecezji Bia³ostockiej, Stowarzyszenie
Czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego im. ks. Micha³a Sopoæki Archidiecezji
Bia³ostockiej, Katolickie Stowarzyszenie „Ezechiasz”, Stowarzysze-
nie Katolickiej M³odzie¿y Akademickiej w Bia³ymstoku, Ruch Ro-
dzin Nazaretañskich).

744. Trudno jest podaæ jednolit¹ definicjê ruchu i dlatego bierze-
my pod uwagê te aspekty, na które wskaza³ papie¿ Jan Pawe³ II (Por.
Jan Pawe³ II, List do uczestników Miêdzynarodowego Kongresu
Ruchów w Centro Nazareth pod Rzymem – 23-27 IX 1981).

Ruchy w ³onie Koœcio³a, Ludu Bo¿ego, wyra¿aj¹ ów wieloraki
ruch, który jest odpowiedzi¹ cz³owieka na Objawienie, na Ewange-
liê:

a) ruch w kierunku ¿ywego Boga, osobistego spotkania z Nim;
b) ruch w kierunku w³asnego wnêtrza, serca i sumienia;
c) ruch w stronê drugiego cz³owieka, a wiêc odradzanie relacji

miêdzyludzkich w Bogu;
d) ruch w stronê œwiata, ¿ycia spo³ecznego, wcielaj¹cy w nie coraz

bardziej Królestwo Bo¿e.
Istot¹ ruchu w ka¿dym z wymienionych kierunków jest mi³oœæ:

mi³oœæ Bo¿a rozlana w sercach naszych przez Ducha Œwiêtego, który
nam jest dany.

Stowarzyszeniem katolickim nazywamy takie grupy katolików,
które:

a) stawiaj¹ na pierwszym miejscu powo³anie ka¿dego chrzeœcija-
nina do œwiêtoœci;

b) podejmuj¹ odpowiedzialnoœæ za wyznawanie wiary katolickiej;
c) daj¹ œwiadectwo trwa³ej i autentycznej komunii znajduj¹cej

wyraz w ³¹cznoœci z Papie¿em i biskupami, które o¿ywia
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gotowoœæ do wzajemnej wspó³pracy z innymi cz³onkami Ko-
œcio³a;

d) trwaj¹c w zgodnoœci z apostolskimi cechami Koœcio³a, bior¹
udzia³ w ich realizacji;

e) cechuje je zaanga¿owana obecnoœæ w ludzkiej spo³ecznoœci,
bêd¹ca zawsze – w œwietle spo³ecznej nauki Koœcio³a – s³u¿b¹
na rzecz pe³nej godnoœci cz³owieka (ChL, 30).

745. Ruchy i stowarzyszenia znacznie siê miêdzy sob¹ ró¿ni¹ pod
wzglêdem organizacji, metod wychowawczych oraz pola dzia³ania.
Istnieje jednak wœród nich powszechna i g³êboka zbie¿noœæ celu.
Tym celem ogólnym jest:

a) odpowiedzialne uczestnictwo w misji Koœcio³a g³osz¹cego Ewan-
geliê Chrystusa jako Ÿród³o ludzkiej nadziei i odnowy spo³ecz-
nej;

b) ukazanie œwiatu Koœcio³a jako wspólnoty o wymiarze werty-
kalnym (ku Bogu) i horyzontalnym (ku ludziom).

Analiza charyzmatów ruchów i stowarzyszeñ katolickich naszej
archidiecezji pozwala dostrzec cele szczegó³owe apostolskiego zaan-
ga¿owania. Na pierwszym miejscu znajduje siê cz³owiek w jego
potrzebie podstawowej,  jak¹ jest odkrycie ludzkiej godnoœci w
Ewangelii. St¹d celami szczegó³owymi s¹: ewangelizacja, formacja
cz³owieka w rodzinie, wra¿liwoœæ na obronê ¿ycia, wychowanie
cz³owieka do dojrza³ej wiary. Nastêpnie wyró¿nia siê kierunek
apostolatu charytatywnego, i to zarówno w wymiarze potrzeb mate-
rialnych, jak duchowych i moralnych. Trzeci wymiar apostolski
skierowany jest ku potrzebom parafii i szeroko pojêtego spo³eczeñ-
stwa. Niektóre ruchy okreœlaj¹ swój profil apostolski jako skierowa-
ny ku misjom, emigracjom i celom ekumenicznym.

746. Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Bia³ostockiej. Aby
pog³êbiæ wspó³pracê ruchów i stowarzyszeñ naszej Archidiecezji,
zosta³a powo³ana Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Bia³ostoc-
kiej. Powsta³a ona 15 XII 1994 roku z inicjatywy ks. abpa Stanis³awa
Szymeckiego oraz jako owoc wielu wczeœniejszych dzia³añ odpowie-
dzialnych za ruchy, d¹¿¹cych do pog³êbienia wzajemnej wiêzi i wspó³-
pracy ruchów katolickich.

Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Bia³ostockiej jest repre-
zentacj¹ Ruchów i Stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na terenie Archidiece-
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zji Bia³ostockiej. Ka¿dy z ruchów i stowarzyszeñ deleguje przedsta-
wicieli w zale¿noœci od swojej liczebnoœci.

G³ównym celem Rady jest popieranie misji ruchów i stowarzyszeñ
katolickich w Koœciele i spo³eczeñstwie. Wœród szczegó³owych celów
Rady rozpoznajemy:

a) dawanie œwiadectwa ewangelicznej jednoœci;
b) wzajemne wspieranie ruchów i stowarzyszeñ w drodze do

œwiêtoœci, w ¿yciu swym charyzmatem oraz w pracy apostol-
skiej;

c) organizowanie wspólnych spotkañ ewangelizacyjnych, mar-
szów, seminariów, rekolekcji, konferencji;

d) udzielanie informacji na temat ¿ycia i dzia³alnoœci ruchów
i stowarzyszeñ;

e) wspieranie pracy zespo³ów sk³adaj¹cych siê z przedstawicieli
ró¿nych ruchów i stowarzyszeñ, podejmuj¹cych wspólny pro-
gram apostolski.

Cz³onkiem Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Bia³ostockiej
mo¿e zostaæ ka¿dy ruch i stowarzyszenie katolickie, które akceptuje
zadania i cele Rady, podejmuje siê ich realizacji, i którego zg³oszenie
zostanie przyjête przez g³osowanie na zebraniu Cz³onków Rady
bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Uczestnictwo ruchu i stowarzysze-
nia w Radzie jest dobrowolne i nie narusza ich autonomii w ¿yciu
i dzia³aniu.

Odpowiedzialnoœæ za dzia³alnoœæ Rady podejmuje Zebranie Cz³on-
ków Rady. Zebranie Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Bia³o-
stockiej powo³uje sta³y Sekretariat Rady, którego g³ównym zada-
niem jest prowadzenie bie¿¹cej pracy.

Cz³onkowie Sekretariatu powo³ywani s¹ na 3 lata. W sk³ad
Sekretariatu Rady wchodz¹: przewodnicz¹cy Sekretariatu Rady,
zastêpca przewodnicz¹cego, cz³onkowie (3 osoby, w tym jedna pe³-
ni¹ca funkcjê skarbnika).

Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Bia³ostockiej podlega bi-
skupowi diecezjalnemu, który mianuje asystenta koœcielnego Rady.
Do realizacji szczegó³owych zadañ Rady zosta³y powo³ane zespo³y.
Przy Radzie Ruchów Katolickich Archidiecezji Bia³ostockiej dzia³aj¹:

a) Zespó³ do Spraw Spo³ecznych, którego zadaniami s¹:
– przygotowywanie katolików do uczestnictwa w ¿yciu spo-

³ecznym i politycznym,
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– organizowanie struktur chrzeœcijañskiej formacji spo³ecz-
nej,

– opiniowanie kandydatów do s³u¿by spo³ecznej, odwo³uj¹-
cych siê do elektoratu katolickiego,

– przygotowywanie Radzie Ruchów Katolickich opinii, stano-
wisk w sprawach spo³ecznych i ró¿nych inicjatyw,

– troska o prawdê w mediach i upowszechnianie inicjatyw
Rady Ruchów oraz œrodowisk chrzeœcijañskich.

b) Zespó³ do Spraw Ewangelizacji, którego zadaniami s¹:
– g³êbsze poznanie nauczania Koœcio³a dotycz¹cego ewangeli-

zacji i rozpoznawania znaków czasu,
– rozeznawanie kierunku wspólnych dzia³añ ewangelizacyj-

nych,
– koordynacja pracy ruchów w przygotowaniu i prowadzeniu

wspólnych akcji ewangelizacyjnych,
– wspó³praca i wymiana doœwiadczeñ w dzia³aniach ewange-

lizacyjnych podejmowanych przez poszczególne ruchy.
W sk³ad zespo³ów wchodz¹ oddelegowani przedstawiciele ruchów

i stowarzyszeñ.
Do Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Bia³ostockiej nale¿¹:

– Odnowa w Duchu Œwiêtym,
– Ruch Œwiat³o-¯ycie,
– Domowy Koœció³ Ruch Œwiat³o-¯ycie,
– Wspólnota ¯ycia Chrzeœcijañskiego,
– Stowarzyszenie Katolickiej M³odzie¿y Akademickiej w Bia-

³ymstoku,
– Komunia i Wyzwolenie,
– Ruch Rodzin Nazaretañskich,
– Przyjaciele Misji,
– Ruch Solidarnoœci z Ubogimi Trzeciego œwiata „MAITRI”,
– Ruch Wspólnot „Wiara i Œwiat³o”,
– Ruch „Wspólnota Krwi Chrystusa”,
– Katolickie Stowarzyszenie „Ezechiasz”,
– Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Bia³ostoc-

kiej,
– Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddzia³ w Bia³ymsto-

ku,
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– Arcybractwo Stra¿y Honorowej Najœwiêtszego Serca Jezu-
sowego,

– Klub Inteligencji Katolickiej,
– Stowarzyszenie Czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego im. Ks. Micha-

³a Sopoæki Archidiecezji Bia³ostockiej,
– Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Oddzia³ w Bia-

³ymstoku,
– Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Oddzia³ w Bia-

³ymstoku,
– Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich – Ko³o w Bia-

³ymstoku,
Inne ruchy i stowarzyszenia istniej¹ce w naszej archidiecezji nie

zg³osi³y jeszcze swojego akcesu.
747. Postulaty pastoralne:
a) podstawowym zadaniem, które staje przed cz³onkami ruchów

i stowarzyszeñ naszej Archidiecezji, jest odkrycie na nowo
powo³ania i misji ludzi œwieckich w Koœciele i œwiecie; powinno
to dokonywaæ siê wraz z pe³niejszym odkryciem darów, pos³ug
i charyzmatów poszczególnych osób, grup, ruchów i stowarzy-
szeñ;

b) pog³êbianie wzajemnej wspó³pracy miêdzy ruchami w Koœciele
lokalnym; doœwiadczenie Rady Ruchów Katolickich Archidie-
cezji Bia³ostockiej uczy, ¿e zaanga¿owanie we wspó³pracê z
innymi ruchami nie umniejsza charyzmatu poszczególnego
ruchu czy stowarzyszenia, lecz przeciwnie, ubogaca go;

c) wspó³praca wydaje swoje owoce, o ile wi¹¿e siê z konkretnymi
wspólnymi zaanga¿owaniami i projektami, st¹d wa¿ne jest
rozeznanie kierunków wspólnych programów ewangelizacji
i apostolstwa dla ruchów w takich dziedzinach jak:
– ewangelizacja bezpoœrednia,
– m³odzie¿,
– rodzina,
– kszta³towanie kultury (szczególnie przez media i styl ¿ycia),
– apostolstwo w dziedzinie ¿ycia gospodarczego i politycznego,
– zaanga¿owanie ruchów na rzecz pomocy charytatywnej,
– ekumenizm,
– ekologia,
– apostolstwo poprzez pracê zawodow¹;
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d) podjêcie pracy nad dostosowaniem treœci oraz metod ewange-
lizacji do aktualnej sytuacji cz³owieka; cenn¹ pomoc¹ w o¿y-
wieniu parafii oraz rozwoju ruchów na jej terenie mo¿e byæ idea
tworzenia Parafialnych Rad Ruchów i Stowarzyszeñ lub w³¹-
czenie liderów ruchów dzia³aj¹cych na terenie parafii do Rady
Parafialnej;

e) wiêksze otwarcie ruchów na ludzi spoza Koœcio³a lub obojêt-
nych wobec niego; ruchy maj¹ okazjê w ró¿ny sposób dzieliæ siê
swoim doœwiadczeniem Dobrej Nowiny, ¿ycia ni¹ na co dzieñ
w realiach danego œrodowiska lokalnego.

14. Duszpasterstwo ekumeniczne

748. Bóg Ojciec zes³a³ swego Syna, by stawszy siê Cz³owiekiem,
odkupi³ rodzaj ludzki i zjednoczy³ go w jedno (J 11,52). Podzia³y
wœród chrzeœcijan sprzeciwiaj¹ siê woli Chrystusa, s¹ zgorszeniem
dla œwiata (DE, 1) i szkodz¹ ewangelizacji. Dlatego Duch Œwiêty
wci¹¿ wzbudza têsknotê i pragnienie, aby chrzeœcijanie zjednoczyli
siê w jednym Koœciele. W naszych czasach wyraŸnym znakiem
dzia³ania Ducha Œwiêtego by³ Sobór Watykañski II i wydany prze-
zeñ Dekret o ekumenizmie. Koœció³ bia³ostocki, ¿yj¹cy wspólnie
z prawos³awnymi i innymi wyznaniami oraz wspólnotami chrzeœci-
jañskimi, pragnie – odczytuj¹c znaki czasu – coraz bardziej uczest-
niczyæ w pracy dla zjednoczenia chrzeœcijan.

749. Wspó³czesny ekumenizm nie poprzestaje tylko na wzajem-
nej tolerancji. Pragnie on ukazaæ wiêzi wynikaj¹ce z wiary w Chry-
stusa i ze wspólnego chrztu, by przezwyciê¿aj¹c indyferentyzm
postaw i przekonañ, s³u¿yæ pog³êbieniu i wzbogaceniu œwiadomoœci
religijnej. Rozwija siê on na trzech zasadniczych p³aszczyznach, jako
ekumenizm duchowy, ekumenizm naukowy i ekumenizm praktycz-
ny:

a) ekumenizm duchowy; Dekret o ekumenizmie okreœla go jako
„nawrócenie serca i œwiêtoœæ ¿ycia, ³¹cznie z publicznymi,
prywatnymi modlitwami o jednoœæ chrzeœcijan” (DE, 8); jest on
dusz¹ wszelkiej dzia³alnoœci ekumenicznej i w nim winni
uczestniczyæ wszyscy chrzeœcijanie;

b) ekumenizm naukowy to wysi³ek teologów, którzy w duchu
dialogu badaj¹ tradycjê innych Koœcio³ów i dbaj¹ o poznanie jej
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przez katolików; oznacza te¿ odrzucenie wszelkich powierz-
chownych i tendencyjnych opinii na temat innych wyznañ;

c) ekumenizm praktyczny oznacza wspó³dzia³anie chrzeœcijan
ró¿nych wyznañ w zakresie potrzeb ¿ycia spo³ecznego, takich
jak: wspólna pomoc potrzebuj¹cym, obrona ¿ycia ludzkiego,
obrona godnoœci osoby ludzkiej, pokój, sprawiedliwoœæ; p³asz-
czyzn¹ wspó³dzia³ania chrzeœcijan winny byæ te¿ dziedziny
nauki, kultury i sztuki (DE, 12).

750. Diecezjalny Referent do Spraw Ekumenizmu mianowany
przez biskupa diecezjalnego s³u¿y pomoc¹ przy wprowadzaniu w ¿y-
cie ekumenicznych wskazañ Stolicy Apostolskiej, dekretów soboro-
wych, rozporz¹dzeñ Episkopatu Polski i zarz¹dzeñ diecezjalnych.
Ma on byæ inspiratorem ekumenicznych akcji duszpasterskich na
ró¿nych spotkaniach diecezjalnych, takich jak: konferencje dekanal-
ne, sympozja, zebrania Rady Duszpasterskiej lub spotkania du-
chownych innych wyznañ.

751. Formacja ekumeniczna kap³anów i katechetów. Niezmier-
nie wa¿na jest ekumeniczna formacja przysz³ych duszpasterzy w
seminarium duchownym. Dekret o ekumenizmie wymaga, aby
duchem ekumenicznym przenikniête by³y wszystkie dyscypliny
teologiczne, by odrzucono metodê polemiki, a nadano wymiar eku-
meniczny ca³ej teologii (DE, 10). Wyk³adowcy problematyki ekume-
nicznej w seminarium duchownym powinni posiadaæ uniwersytec-
kie przygotowanie specjalistyczne.

752. Duch ekumeniczny winien przenikaæ nauczanie religii
dzieci i m³odzie¿y. O innych koœcio³ach chrzeœcijañskich nale¿y
mówiæ obiektywnie i bez ducha polemiki, uczyæ szacunku dla innych
obrzêdów i tradycji religijnych.

753. Modlitwa o jednoœæ chrzeœcijan. We wszystkich parafiach
i koœcio³ach nale¿y pielêgnowaæ i rozwijaæ wspóln¹ modlitwê o jed-
noœæ chrzeœcijan, zw³aszcza w Tygodniu Modlitw o Jednoœæ (18-25 I),
ale nie tylko w tym czasie. Zaleca siê modliæ w tej intencji w dniu
Objawienia Pañskiego, w dniach miêdzy Wniebowst¹pieniem a Ze-
s³aniem Ducha Œwiêtego, w Wielki Czwartek i Wielki Pi¹tek.
Duchownych wyznania prawos³awnego i innych wyznañ trzeba
zapraszaæ do czynnego udzia³u: czytanie S³owa Bo¿ego i g³oszenie
homilii. Kap³ani Koœcio³a katolickiego powinni zachêcaæ wiernych
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i sami braæ udzia³ w podobnych nabo¿eñstwach ekumenicznych
w Cerkwi prawos³awnej i w œwi¹tyniach innych wyznañ  chrzeœci-
jañskich.

754. Sakrament chrztu œw. Chrzest œw. jest fundamentem
wszelkich dzia³añ ekumenicznych. Przy chrzcie katolika osoba
ochrzczona, która przynale¿y do innej wspólnoty eklezjalnej, mo¿e
byæ dopuszczona jako œwiadek chrztu, ale tylko razem z chrzestnym
katolikiem. Wolno jednak dla s³usznych powodów dopuœciæ wiernego
prawos³awnego do pe³nienia roli obok chrzestnego katolickiego pod
warunkiem wystarczaj¹cego zabezpieczenia wychowania ochrzczo-
nego oraz wiedzy o tym, ¿e dany chrzestny nadaje siê do tej roli (por.
DE, n. 98). Rolê chrzestnego w chrzcie udzielanym w Koœciele
prawos³awnym mo¿e pe³niæ katolik, o ile zosta³ zaproszony. Zawsze
nale¿y wydawaæ metrykê chrztu œw., gdy bêdzie ona potrzebna dla
celów duszpasterskich w bratnim koœciele chrzeœcijañskim. Tylko
wtedy mo¿na bêdzie ¿¹daæ wydawania metryk od innych.

755. Sakrament ma³¿eñstwa. Wiernego Koœcio³a prawos³awnego
lub innego akatolika zawieraj¹cego ma³¿eñstwo w Koœciele katolic-
kim nale¿y traktowaæ z braterskim zrozumieniem i szacunkiem.
Je¿eli wyrazi pragnienie pozostania w swoim Koœciele, nale¿y to
przyj¹æ ze zrozumieniem, a obie strony zachêciæ do wiêkszej gorliwo-
œci w umacnianiu swej wiary. Gdyby zaistnia³a zasada wzajemnoœci,
by³oby mo¿liwe uzyskanie dyspensy przez katolika na zawarcie
sakramentu ma³¿eñstwa w Cerkwi prawos³awnej. Wtedy mo¿liwe
by by³o g³oszenie zapowiedzi w œwi¹tyniach obu wyznañ i odnotowa-
nie tego faktu w ksiêdze chrztów. Ma³¿eñstwa mieszane duszpaste-
rze powinni otoczyæ szczególn¹ trosk¹, zachêcaj¹c do godnego,
miêdzywyznaniowego wspó³¿ycia i religijnego wychowania dzieci.

756. Sakrament pokuty i Eucharystii. Katolik, gdy znajdzie siê
w niedzielê lub œwiêto nakazane na terenach, gdzie Eucharystia
odprawiana jest tylko w Cerkwi prawos³awnej, ze wzglêdu na
po¿ytek duchowy mo¿e w niej uczestniczyæ i przyj¹æ Komuniê œw.
Podobnie mo¿e uczyniæ wierny prawos³awny w Koœciele katolickim.
Chrzeœcijaninowi innego wyznania (np. protestantowi), gdy znajdzie
siê w wyj¹tkowych warunkach, mo¿na udzieliæ Eucharystii, ¿¹daj¹c
jednak, by wyrazi³ wiarê w rzeczywist¹ obecnoœæ Chrystusa w po-
staciach eucharystycznych. Na d³u¿sz¹ tak¹ praktykê nale¿y uzy-
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skaæ pozwolenie biskupa diecezjalnego. Przy celebrowaniu Euchary-
stii z udzia³em chrzeœcijan innych wyznañ zaleca siê udzielanie
Komunii œw. z hostii konsekrowanych w czasie tej celebracji, a jeœli
to mo¿liwe – tak¿e pod dwiema postaciami.

757. Zmiana wyznania. W wypadku gdy ktoœ chce z³o¿yæ wyzna-
nie wiary w Koœciele katolickim, nale¿y siê upewniæ, czy przysz³y
konwertyta nie zosta³ moralnie przymuszony, zw³aszcza chodzi tu
o przygotowuj¹cych siê do ma³¿eñstwa. Przyjêcie do pe³nej wspólnoty
z Koœcio³em katolickim winien poprzedzaæ okres odpowiedniego
przygotowania. Aby unikn¹æ zarzutu prozelityzmu, mo¿na prze³o-
¿yæ zmianê wyznania na czas po zawarciu ma³¿eñstwa lub do³¹czyæ
podanie na piœmie motywów tego kroku.

758. Zalecenia duszpasterskie:
a) zasady ekumeniczne nie odnosz¹ siê w sensie œcis³ym do sekt

chiliastyczno-judaistycznych, takich jak: Œwiadkowie Jehowy,
Adwentyœci, lub innych, jak maoiœci, krisznaici; dzia³alnoœæ
niektórych z nich, jak np. Œwiadków Jehowy, jest sprzeczna
z duchem ekumenizmu; kontakt z nimi powinien zmierzaæ do
g³oszenia im zbawienia w Chrystusie przez wiarê i chrzest;
odpowiedzi¹ na wyzwanie, jakie stanowi dzia³alnoœæ sekt,
winno byæ o¿ywienie znajomoœci Pisma Œwiêtego, wykorzysta-
nie pozytywne doœwiadczenia grup, wspólnot i ruchów ewan-
gelizacyjnych;

b) w miejscowoœciach zamieszka³ych przez katolików i prawo-
s³awnych miejscem spotkañ ekumenicznych mog¹ byæ uroczy-
stoœci narodowe, rodzinne, œluby, pogrzeby, wspólne radoœci,
cierpienia i klêski; nale¿y s³u¿yæ potrzebuj¹cym bez wzglêdu
na wyznanie;

c) okazj¹ do spotkañ miêdzywyznaniowych mog¹ byæ tak¿e
pielgrzymki do sanktuariów, np. spotkania w Œwiêtej Wodzie,
Tygodnie Kultury Chrzeœcijañskiej czy koncerty muzyki i pie-
œni religijnej;

d) nie nale¿y pomijaæ niekatolików podczas duszpasterskiej
wizyty rodzin (kolêda), jeœli wyra¿aj¹ pragnienie, by kap³an
ich odwiedzi³.

759. Kontakt z religiami niechrzeœcijañskimi i z niewierz¹cymi.
Koœció³ katolicki „nic nie odrzuca z tego, co w religiach niechrzeœci-

DUSZPASTERSTWO W ARCHIDIECEZJI BIA£OSTOCKIEJ



194

jañskich jest prawdziwe i œwiête” (DRN, 2), a w ich wyznawcach
uznaje godnoœæ „ludzi stworzonych na obraz Bo¿y” (DRN, 5). Dusz-
pasterze winni zachêcaæ wiernych do modlitwy w ich intencji,
podaj¹c przy tej okazji wiadomoœci o religiach niechrzeœcijañskich.

760. W duchu ekumenicznego otwarcia i z szacunkiem nale¿y
odnosiæ siê do muzu³manów, którzy czcz¹ jedynego Boga, wszech-
mocnego i mi³osiernego.

761. Koœció³ katolicki uznaje ̄ ydów za „naszych starszych braci
w wierze” (Jan Pawe³ II, Przemówienie w rzymskiej synagodze, 13 VI
1986). Nale¿y uczyæ szacunku dla religijnej tradycji ¿ydowskiej.

762. Koœció³ katolicki „odrzuca ateizm, uznaje jednak szczerze,
¿e wszyscy ludzie, wierz¹cy i niewierz¹cy, powinni siê przyczyniaæ
do budowy œwiata, w którym wspólnie ¿yj¹” (KDK, 21). Nale¿y
zachêcaæ wiernych do zgodnego wspó³¿ycia z wszystkimi ludŸmi
dobrej woli. Katolicy w naszym Koœciele winni pamiêtaæ, ¿e ich
przewaga liczebna daje im te¿ mo¿liwoœæ wiêkszej aktywnoœci oraz
wychodzenia naprzeciw innym braciom.

15. Duszpasterstwo osób uzale¿nionych

763. Wed³ug nauki chrzeœcijañskiej cz³owiek stworzony przez
Boga posiada cel ¿ycia i woln¹ wolê d¹¿enia do niego. Przez wspó³-
pracê z ³ask¹ cz³owiek mo¿e osi¹gn¹æ pe³niê swego cz³owieczeñstwa.
Uzale¿nienie cz³owieka od alkoholu czy narkotyków powoduje poni-
¿enie jego godnoœci. U ludzi uzale¿nionych wolnoœæ zostaje znacznie
ograniczona, popadaj¹ oni w niewolê.

764. Nadu¿ywanie alkoholu i innych œrodków uzale¿nienia
powoduje tak¿e nieobliczalne straty materialne. Straty moralne
i kulturalne spowodowane tymi nadu¿yciami poci¹gaj¹ za sob¹
straty gospodarcze. Patologia spowodowana nadu¿yciami alkoholu
i innych œrodków uzale¿niaj¹cych wp³ywa na dezorganizacjê i de-
strukcjê ¿ycia religijnego, œrodowiska rodzinnego, œrodowiska pra-
cy, powoduje obni¿enie poziomu kultury ¿ycia m³odzie¿y, jest te¿
czêstym czynnikiem kryminogennym (chuligañstwo, przestêpstwa,
zbrodnie, itp.).

765. Troskê o realizacjê ¿ycia w pe³ni ewangelicznego, zgodnie
z nauk¹ Soboru Watykañskiego II, zw³aszcza w obliczu ci¹g³ego
wzrostu spo¿ycia alkoholu i innych œrodków uzale¿niaj¹cych (szcze-
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gólnie narkotyków) w spo³eczeñstwie polskim, Synod uwa¿a za
wa¿ne zadanie duszpasterskie. Synod podkreœla zas³ugi w pracy
abstynenckiej i trzeŸwoœciowej S³ugi Bo¿ego ks. Micha³a Sopoæki
i abpa Edwarda Kisiela oraz innych kap³anów i œwieckich. Duszpa-
sterstwo osób uzale¿nionych dziœ, korzystaj¹c z doœwiadczeñ wcze-
œniejszych, ma rozpoznawaæ znaki czasu i odpowiadaæ na problemy
ludzi uzale¿nionych, siêgaæ przy tym do osi¹gniêæ w dziedzinie
medycyny i psychologii. Wskazane jest sugerowanie osobie uzale¿-
nionej lub zagro¿onej uzale¿nieniem, by zosta³a przebadana przez
lekarza-specjalistê.

766. Duszpasterstwo Osób Uzale¿nionych prowadz¹ g³ównie
kap³ani diecezjalni i zakonni. Siostry i bracia zakonni oraz wierni
œwieccy spe³niaj¹ rolê pomocnicz¹. Za organizacjê i koordynacjê
pracy na tym wa¿nym odcinku duszpasterskim odpowiada Referent
TrzeŸwoœciowy, mianowany przez biskupa diecezjalnego z Referen-
tem Duszpasterstwa M³odzie¿y Zagubionej i Uzale¿nionej oraz ich
Rodzin (OO. Werbiœci) w porozumieniu z dyrektorem Wydzia³u
Duszpasterstwa.

767. W seminarium duchownym nale¿y przygotowaæ alumnów
do przysz³ej pracy duszpasterskiej z osobami uzale¿nionymi przez
wyk³ady, prelekcje, pracê w zespo³ach trzeŸwoœciowych oraz propo-
nowanie fachowej literatury. W miarê mo¿liwoœci wskazane by³oby
zorganizowanie wizyty na oddziale leczenia odwykowego.

768. Duszpasterstwo Osób Uzale¿nionych obejmuje trosk¹ pa-
stersk¹ pe³n¹ mi³oœci zarówno chorych znajduj¹cych siê w ró¿nego
typu na³ogach, którym nale¿y pomóc z nich powstaæ, jak i wiernych
zagro¿onych uzale¿nieniami (profilaktykê).

769. W ramach Duszpasterstwa Osób Uzale¿nionych wa¿ne jest
stosowanie pewnych konkretnych metod. Podstaw¹ s¹ tu wszelkie
ju¿ istniej¹ce w parafii formy pracy duszpasterskiej. Katecheci
winni zatroszczyæ siê o nale¿yte miejsce dla tej tematyki w katechi-
zacji dzieci i m³odzie¿y. Problematyka uzale¿nieñ powinna byæ
równie¿ poruszana w kazaniach, homiliach, konferencjach stano-
wych i przedma³¿eñskich oraz przygotowaniu do innych sakramen-
tów. Nale¿y podtrzymaæ tradycjê przyjmowania przyrzeczeñ absty-
nencji do 18 roku ¿ycia od dzieci z okazji Pierwszej Komunii œw. oraz
ponawiania ich w pierwsz¹ rocznicê i z racji bierzmowania; zwyczaj
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organizowania wesel bezalkoholowych, poniewa¿ stanowi¹ one swo-
ist¹ formê œwiadectwa. Wyró¿nieniem takich wesel s¹ pisemne
b³ogos³awieñstwa ma³¿onkom udzielane przez biskupa diecezjalne-
go.

770. Pomoc¹ dla osób uzale¿nionych s¹ pielgrzymki i akty
oddania Matce Bo¿ej oraz adoracja Najœwiêtszego Sakramentu,
wspólna modlitwa, osobista abstynencja, wyrzeczenie, formy eks-
piacji i wynagrodzenia Bogu za z³o wynik³e z na³ogów (np. Ko³a
TrzeŸwoœci, Krucjata Wyzwolenia Cz³owieka, Ruchy Odnowy Ko-
œcio³a).

771. Wszystkich wiernych nale¿y zachêcaæ do sk³adania przyrze-
czeñ abstynenckich, wskazuj¹c jako motyw mi³oœæ do Boga i szczê-
œcie rodziny. Wskazane jest, aby dana osoba przed z³o¿eniem przy-
rzeczenia by³a poddana badaniu przez lekarza specjalistê. Sk³adaj¹-
cych przyrzeczenie nale¿y wpisaæ do parafialnej ksiêgi trzeŸwoœci.

772. Osoby uzale¿nione od alkoholu lub narkotyków i ich rodziny
nale¿y otoczyæ specjaln¹ trosk¹. W parafiach nale¿y powo³ywaæ
Krucjaty TrzeŸwoœci imienia œw. Maksymiliana Kolbego, udostêp-
niaæ pomieszczenia na spotkania grup Anonimowych Alkoholików
i otaczaæ opiek¹ istniej¹ce na terenie parafii Kluby Abstynentów.

773. Cennym doœwiadczeniem pracy z osobami uzale¿nionymi od
alkoholu s¹ rekolekcje organizowane w naszej Archidiecezji dla
Anonimowych Alkoholików i ich rodzin w okresie Adwentu i Wielkie-
go Postu oraz dni skupienia (2 razy w roku po³¹czone z sakramentem
pokuty i pojednania).

774. Now¹ inicjatyw¹ w naszej Archidiecezji jest powsta³e Dusz-
pasterstwo M³odzie¿y Zagubionej i Uzale¿nionej oraz ich Rodzin.
Prowadz¹ je z wielk¹ ofiarnoœci¹ oo. Werbiœci. Nale¿y podejmowaæ
wspó³pracê z nimi.

16. Duszpasterstwo œrodków spo³ecznego przekazu

775. Przez œrodki spo³ecznego przekazu, zwane te¿ massmedia-
mi, rozumiemy ksi¹¿kê, prasê, radio, film, telewizjê, kino, a tak¿e
ró¿ne postacie dzia³añ multimedialnych i informatycznych. Odgry-
waj¹ one coraz wiêksz¹ rolê w ¿yciu spo³eczeñstw, kszta³tuj¹ dziœ
œrodowisko cz³owieka, jego sposób myœlenia i postrzegania œwiata.
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776. Podstawowym celem Koœcio³a jest g³oszenie Ewangelii,
któr¹ przyniós³ Jezus Chrystus. W dzisiejszej dobie Koœció³ by³by
winny przed Panem, gdyby nie stosowa³ œrodków spo³ecznego prze-
kazu w g³oszeniu Ewangelii (por. Jan Pawe³ II, Orêdzie na Dzieñ
Œrodków spo³ecznego Przekazu 1986 r.). Koœció³ stara siê byæ w nich
obecny, pos³ugiwaæ siê nimi oraz przepoiæ je wartoœciami chrzeœci-
jañskimi. Koœció³ widzi tak¿e zagro¿enia wi¹¿¹ce siê ze œwiatem
massmediów, dlatego spe³nia wobec nich funkcjê krytyczn¹, wycho-
wuje do odpowiedniego korzystania z nich oraz podejmuje formacjê
pracowników œrodków spo³ecznego komunikowania.

777. W Archidiecezji Bia³ostockiej wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ nastê-
puj¹ce œrodki spo³ecznego przekazu:

– „Wiadomoœci Koœcielne Archidiecezji Bia³ostockiej”, kwar-
talnik (1972 r. – wznowienie);

– „Studia Teologiczne”, wydawane wspólnie z diecezj¹ ³om-
¿yñsk¹ i drohiczyñsk¹ (1982 r. – pierwsze wydanie);

– Program katolicki „Ewangelia i ¿ycie” (od 1990 r.) oraz
bezpoœrednie transmisje z wa¿niejszych uroczystoœci ko-
œcielnych w Radiu Bia³ystok;

– katolicki „Radio Maryja” (od 1992 r.), Archidiecezja Bia³o-
stocka udostêpni³a w³asn¹ czêstotliwoœæ na falach radio-
wych UKF do emisji ogólnopolskiego programu;

– „Czas Mi³osierdzia”, pismo Wydzia³u Duszpasterskiego Kurii
Metropolitalnej Bia³ostockiej (1993 r. – ukaza³ siê pierwszy
numer Bia³ostockiego Biuletynu Koœcielnego, najpierw jako
tygodnik, a od marca 1995 roku miesiêcznik o zasiêgu
ogólnodiecezjalnym, nak³ad 5,5 tys. egz.);

– Biuletyny parafialne i pisma ruchów koœcielnych oraz
wydawnictwa kurialne;

– „Magazyn Katolicki” w Telewizji Bia³ystok (od 1997 r.);
– „Radio Plus Bia³ystok, Archidiecezjalna Rozg³oœnia Katolic-

ka (w latach 1998-2000 „Radio Mi³osierdzie”).
W roku 1993 zosta³ delegowany sta³y korespondent Katolickiej

Agencji Informacyjnej oraz korespondent Sekcji Polskiej Radia
Watykañskiego, którego wiadomoœci s¹ retransmitowane w Radiu
Maryja i I Programie Polskiego Radia; w 1994 roku w naszej
Archidiecezji zosta³o powo³ane Stowarzyszenie Ochrony Radios³u-
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chacza i Telewidza, którego celem jest troska o zachowanie norm
etycznych w mediach oraz stworzenie aktywnej opinii publicznej.

W pracy katechetycznej kap³ani i katecheci pos³uguj¹ siê czêsto
filmem. Sprzyjaj¹ temu istniej¹ce wypo¿yczalnie filmów video o
tematyce chrzeœcijañskiej, istniej¹ce przy parafiach. Coraz czêœciej
w pracy duszpasterskiej wykorzystywany jest internet.

W Bia³ymstoku istniej¹ trzy ksiêgarnie katolickie. Przy niektó-
rych parafiach istniej¹ sklepiki z pras¹ i ksi¹¿k¹ religijn¹.

Wa¿n¹ rolê w szerzeniu kultury masowej mog¹ pe³niæ teatry
parafialne.

Czasopisma „Wiadomoœci Koœcielne” i „Studia Teologiczne” oraz
program katolicki w lokalnym radiu publicznym nawi¹zuj¹ swoim
istnieniem do analogicznych w Archidiecezji Wileñskiej przed II
wojn¹ œwiatow¹.

778. Przedmiotem dzia³ania Koœcio³a w zakresie œrodków spo-
³ecznego przekazu s¹ odbiorcy korzystaj¹cy z massmediów i pracow-
nicy tam zatrudnieni.

 Odbiorc¹ jest ka¿dy, kto korzysta ze œrodków masowej komuni-
kacji. Posiadaj¹ one ogromne mo¿liwoœci formuj¹cego lub deformu-
j¹cego wp³ywu na cz³owieka. Media s¹ noœnikiem i twórc¹ kultury,
szybko przekazuj¹ informacje i osi¹gniêcia intelektualne. Mog¹
wzbogacaæ duchowo cz³owieka, kszta³towaæ jego wra¿liwoœæ moral-
n¹ i staæ siê narzêdziem g³oszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie.

Na odbiorcê czyha jednak wiele zagro¿eñ. Media masowe, jeœli s¹
niew³aœciwie wykorzystywane, kradn¹ czas, manipuluj¹ œwiadomo-
œci¹ odbiorców, narzucaj¹ postawy bierne i konsumpcyjne, odwraca-
j¹ od rzeczywistoœci, tworz¹c nierealny œwiat, og³upiaj¹ niewybred-
n¹ rozrywk¹, stêpiaj¹ wyobraŸniê. Mog¹ ukazywaæ niew³aœciw¹
wizjê cz³owieka, odzieraj¹c go z godnoœci poprzez ukazywanie porno-
grafii i przemocy. Media ³atwo podporz¹dkowuj¹ siê komercjalizacji
i polityce, zamiast s³u¿yæ cz³owiekowi jako osobie stworzonej na
obraz i podobieñstwo Boga. Zw³aszcza dzieci i m³odzie¿ powinny byæ
chronione przed z³ym wp³ywem telewizji, radia i œwiata komputero-
wego.

779. Wszyscy, którzy oddaj¹ si³y w s³u¿bie œrodków spo³ecznego
przekazu, musz¹ pamiêtaæ, ¿e swoj¹ prac¹ wp³ywaj¹ na osobowoœæ
odbiorców. Winni pamiêtaæ, ¿e ich praca jest szczególnego rodzaju
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s³u¿b¹ cz³owiekowi i dlatego musz¹ mieæ na wzglêdzie osobowe
dobro odbiorcy. St¹d dzia³alnoœæ œrodków przekazu winna opieraæ na
niezmiennych wartoœciach ewangelicznych, których celem jest do-
bro ca³ego cz³owieka wraz z jego wiecznym zbawieniem. Wierni,
korzystaj¹cy ze œrodków spo³ecznego przekazu, winni œwiadczyæ
pomoc pasterskiej dzia³alnoœci Koœcio³a (por. kan. 822 KPK).

W sprzecznoœci z tym stoi manipulowanie prawd¹, niew³aœciwe
wykorzystywanie uczuæ, namiêtnoœci, ukazywanie przemocy, seksu,
b³êdne przedstawianie prawd religijnych, zbytnie upolitycznianie
treœci oraz komercjalizacja jako cel zasadniczy mediów. Praca w ró¿-
nych œrodkach przekazu, o ile zosta³a wybrana œwiadomie, zgodnie
z naturalnymi zdolnoœciami i wykonywana uczciwie, mo¿e byæ
traktowana jako realizacja powo³ania s³u¿¹cego przenikaniu rzeczy-
wistoœci doczesnej prawem objawionym Boga. Tego rodzaju s³u¿bê
mo¿na zatem traktowaæ jako jedn¹ z dróg d¹¿enia do œwiêtoœci.

780. Szczególny obowi¹zek formowania postaw wiernych wobec
œrodków spo³ecznego przekazu, jak te¿ wykorzystania ich w celach
duszpasterskich, spoczywa na biskupie diecezjalnym, poniewa¿
z racji swego powo³ania i urzêdu jest on odpowiedzialny za dzie³o
ewangelizacji (por. kan. 756 KPK).

781. W zakresie œrodków spo³ecznego przekazu poszczególne
zadania staj¹ przed duszpasterzami w parafiach, katechetami,
rodzicami oraz ka¿dym wierz¹cym, który korzysta z massmediów.
Duszpasterz Œrodków Spo³ecznego Przekazu w Archidiecezji Bia³o-
stockiej, powo³any przez biskupa diecezjalnego, koordynuje pracê
wszystkich kap³anów i œwieckich, którzy pe³ni¹ pos³ugê S³owa
Bo¿ego poprzez massmedia (por. kan. 823 KPK).

782. Duszpasterz Œrodków Spo³ecznego Przekazu otacza szcze-
góln¹ trosk¹ œrodowisko pracowników massmediów. Utrzymuje
z nim osobisty kontakt, organizuje duszpasterstwo specjalistyczne
i stara siê o systematyczn¹ formacjê poprzez rekolekcje, kursy,
spotkania. Zachêca dziennikarzy do tworzenia w³asnego, katolickie-
go stowarzyszenia. We wszystkich poczynaniach wspieraj¹ go dusz-
pasterze, którzy maj¹ kontakt z dziennikarzami w parafiach.

783. Duszpasterze, wychowawcy i rodzice powinni uczyæ dzieci
i m³odzie¿ w³aœciwego pos³ugiwania siê œrodkami masowej komu-
nikacji. Nale¿y od najm³odszych lat kszta³towaæ w nich ewangelicz-
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ne postawy moralne, wskazuj¹c jednoczeœnie na zastosowanie ich
wobec massmediów. M³odzi musz¹ siê nauczyæ rozró¿niaæ dobre i z³e
moralnie programy telewizyjne, radiowe i komputerowe. W domu,
na katechezie i z ambony trzeba kszta³towaæ umiejêtnoœæ wybiera-
nia rzeczy dobrych zamiast z³ych, lepszych zamiast gorszych. Powin-
ny zostaæ opracowane specjalne jednostki lekcyjne dostosowane do
wieku i poziomu s³uchaczy, ucz¹ce korzystania z massmediów.
Tak¿e doros³ym nale¿y przypominaæ o koniecznoœci moralnego
i racjonalnego korzystania ze œrodków masowego komunikowania,
ukazuj¹c prawdziwe pojêcie wolnoœci jako œwiadomego wyboru
wiêkszego dobra.

784. Wa¿nym zadaniem Koœcio³a jest inspirowanie œwiadomej,
katolickiej opinii publicznej, krytycznej i aktywnej, która wypracuje
metody wp³ywu na emitowane programy. Mo¿e siê to dokonaæ nie
tylko poprzez kszta³towanie poprawnego sumienia, ale tak¿e popie-
ranie stowarzyszeñ obrony s³uchacza i telewidza, tworzenie dysku-
syjnych klubów filmowych czy dyskusji nad dobr¹ ksi¹¿k¹.

785. Te zagadnienia powinny znaleŸæ te¿ odpowiedni¹ rangê
w formacji seminaryjnej.

786. Diecezja powinna dbaæ o rozszerzanie dzia³alnoœci wydaw-
niczej, radiowej i telewizyjnej oraz czuwaæ nad zatrudnionymi tam
ludŸmi. Trzeba dbaæ szczególnie o ich formacjê duchow¹ i intelektu-
aln¹, podkreœlaæ wagê ³¹czenia profesjonalizmu z wartoœciami mo-
ralnymi, by nie ulec z³ym trendom, jakim podlegaj¹ massmedia.
Wydawanie pisma parafialnego czy programu katolickiego to nie
tylko przekazanie informacji, to tak¿e szansa, aby ludzie, zw³aszcza
m³odzi, nauczyli siê odnajdywaæ w³aœciwy obraz Koœcio³a i stali siê
jego gorliwymi œwiadkami pos³uguj¹cymi siê najnowsz¹ technik¹.

787. Wielkie znaczenie maj¹ wydawane diecezjalne pisma oraz
lokalne programy radiowe i telewizyjne. Duszpasterze powinni siê
zatroszczyæ o ich rozpowszechnianie poprzez kolporta¿ i przypomi-
nanie tych programów w swoich og³oszeniach. Szerokie dotarcie
wydawnictw i programów diecezjalnych pomaga tworzyæ wspólnotê
Koœcio³a lokalnego, przekazywaæ szybko i kompetentnie informacje
oraz u³atwia podejmowanie akcji o zasiêgu diecezjalnym.

788. Ka¿da parafia powinna braæ udzia³ w kolporta¿u prasy
katolickiej i zapewniæ dostêp do ksi¹¿ki katolickiej. Przy ka¿dej
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parafii powinien powstaæ kiosk lub przynajmniej stoisko, gdzie
mo¿na nabyæ i zaprenumerowaæ prasê katolick¹. Ka¿da parafia
powinna posiadaæ w³asn¹ bibliotekê i wypo¿yczalniê filmów. Pro-
boszcz powinien czuwaæ, aby w ksiêgarniach i wypo¿yczalniach
katolickich na jego terenie nie znajdowa³y siê wydawnictwa przyno-
sz¹ce szkodê prawdziwej wierze i dobrym obyczajom (por. kan. 823
KPK). Kanon 827 KPK przypomina, i¿ w koœcio³ach (nale¿y siê
domyœlaæ, ¿e równie¿ w obrêbie terenu koœcielnego) nie mo¿na
rozpowszechniaæ wydawnictw, jeœli nie zosta³y zaaprobowane przez
kompetentn¹ w³adzê koœcieln¹.

789. Parafie powinny pos³ugiwaæ siê coraz czêœciej nowoczesny-
mi przekaŸnikami informacji. Dobry przep³yw informacji pomaga
skutecznie dzia³aæ i na bie¿¹co uczestniczyæ w sprawach diecezji
i ca³ego Koœcio³a. Nie nale¿y lekcewa¿yæ te¿ faktu, ¿e wspó³czesne
œrodki masowego przekazu potrzebuj¹ dostêpu do rzetelnych Ÿróde³
informacji i w interesie Koœcio³a le¿y zapewnienie im tego. Parafie
powinny wykorzystywaæ takie narzêdzia jak: fax, modem kompute-
rowy czy inne u³atwiaj¹ce przep³yw informacji. Bez nich niemo¿liwe
jest tworzenie aktualnych diecezjalnych wydawnictw czy progra-
mów.

790. Trzeba iœæ z duchem czasu, wykorzystuj¹c do g³oszenia
S³owa Bo¿ego coraz to nowe mo¿liwoœci (np. internet). Nie bez
znaczenia jest tak¿e umiejêtnoœæ korzystania z osi¹gniêæ najnowszej
techniki i pos³ugiwania siê mediami. Coraz czêœciej duszpasterz
bêdzie proszony choæby o przekazanie informacji czy udzielenie
wywiadu nie tylko przez media przychylne Koœcio³owi. Na konferen-
cjach i zjazdach ksiê¿y nale¿y wci¹¿ powracaæ do tej tematyki,
zapraszaj¹c kompetentnych wyk³adowców. Tê umiejêtnoœæ powinni
zdobywaæ w coraz wy¿szym stopniu kandydaci do kap³añstwa.

791. Nale¿y rozwa¿yæ sprawê stworzenia w diecezji specjalnego
funduszu, który podj¹³by trud finansowania dzia³alnoœci wydawni-
czej i radiowej. Móg³by on przybraæ formê fundacji i stowarzyszenia
dzia³aj¹cego na rzecz rozwoju diecezjalnych massmediów.

792. Nale¿y d¹¿yæ do stworzenia centrum informacji diecezjal-
nej, które zbiera³oby informacje z ca³ej diecezji. Powo³any rzecznik
prasowy diecezji, pozostaj¹c w kontakcie z Katolick¹ Agencj¹ Infor-
macyjn¹, dba³by o udostêpnianie rzetelnych informacji diecezjal-
nych mediom lokalnym i ogólnopolskim.
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793. Dzieñ Œrodków Spo³ecznego Przekazu jest doskona³¹ oka-
zj¹, by poruszaæ w homiliach i na katechezie sprawê w³aœciwego
korzystania z massmediów, aktywnoœci wobec pojawiaj¹cego siê z³a
oraz przypomnienia potrzeby formacji poprzez wydawnictwa i pro-
gramy katolickie, zw³aszcza diecezjalne.

794. Œrodki spo³ecznego przekazu, wprzêgniête w s³u¿bê Ewan-
gelii, niezmiernie poszerzaj¹ mo¿liwoœci g³oszenia S³owa Bo¿ego. Za
ich poœrednictwem Koœció³ znajduje now¹ i skuteczn¹ wspó³czesn¹
ambonê. Chocia¿ w wype³nianiu swojej funkcji pasterze Koœcio³a
powinni pos³ugiwaæ siê œrodkami spo³ecznego przekazu (por. kan.
822 KPK), to jednak nie zast¹pi¹ one w pe³ni bezpoœredniego
kontaktu z ¿ywym s³owem i katechez¹.

17. Duszpasterstwo pielgrzymkowe

795. Pielgrzymowanie jest jedn¹ z najstarszych praktyk religij-
nych, siêgaj¹c¹ czasów Starego Testamentu. Polega ono na nawie-
dzaniu przez wiernych sanktuariów i miejsc uœwiêconych w celu
uczczenia Boga i œwiêtych oraz pog³êbianiu osobistego ¿ycia religij-
nego. Pielgrzymowanie jest obrazem Koœcio³a zd¹¿aj¹cego do wiecz-
nej ojczyzny w niebie. Mo¿e siê ono odbywaæ w zorganizowanej
wspólnocie i indywidualnie. Szczególnej opieki duszpasterskiej
i odpowiedniej organizacji domaga siê pielgrzymowanie wspólnoto-
we. Dwojaka jest forma takiego pielgrzymowania: pieszo i za pomoc¹
œrodków lokomocji (przede wszystkim autokarów).

796. Za organizacjê i przebieg poszczególnych pieszych pielgrzy-
mek odpowiedzialni s¹ ksiê¿a kierownicy, powo³ywani do tej funkcji
przez biskupa diecezjalnego. W porozumieniu z Referentem ds.
Pieszych Pielgrzymek i Dyrektorem Wydzia³u Duszpasterstwa Ku-
rii przygotowuj¹ duchowy program pielgrzymek i dbaj¹ o bezpie-
czeñstwo i prawid³owy ich przebieg. W tym te¿ celu dobieraj¹ do
wspó³pracy ksiê¿y przewodników grup oraz osoby œwieckie. Organi-
zuj¹ ca³e zaplecze materialne pielgrzymki w postaci samochodów,
nag³oœnienia, druku plakatów, ksi¹¿eczek uczestnika, pocztówek,
znaczków, œrodków opatrunkowych, lekarstw.

797. Za pielgrzymki autokarowe odpowiedzialny jest archidiece-
zjalny duszpasterz pielgrzymek autokarowych, wczasów i turystyki,
mianowany przez biskupa diecezjalnego. W porozumieniu z Dyrek-
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torem Wydzia³u Duszpasterstwa koordynuje on wszystkie piel-
grzymki autokarowe w archidiecezji, które organizuj¹ ksiê¿a w swoich
parafiach.

798. Uczestnikami pieszych pielgrzymek s¹ wierni pragn¹cy
prze¿yæ rekolekcje w drodze. Decyduj¹c siê na udzia³ w nich,
powinni mieæ przede wszystkim szczer¹ wolê podjêcia trudu osobi-
stego nawrócenia. Pielgrzymka daje im sposobnoœæ przeb³agania
Boga za swoje grzechy, dziêkczynienia za otrzymane ³aski i proœby
o b³ogos³awieñstwo w dalszym ¿yciu. Id¹c pielgrzymim szlakiem
prowadz¹cym przez miasta i wsie, staj¹ siê szczególnymi ewangeli-
zatorami.

W pielgrzymkach autokarowych bior¹ udzia³ ludzie pragn¹cy
z pobudek religijnych nawiedziæ miejsca uœwiêcone. Celem ich
wyjazdu jest modlitwa w sanktuariach, poznanie tradycji i dziedzic-
twa chrzeœcijañskiego, zwiedzanie obiektów sakralnych, a tak¿e
niektórych œwieckich. Pielgrzymki te mog¹ siê odbywaæ w grupach
parafialnych lub w innych zorganizowanych wspólnotach, jak na-
uczyciele, s³u¿ba zdrowia, rolnicy, bankowcy. Szczególnie po¿ytecz-
ne i owocne s¹ wyjazdy religijne poszczególnych grup zawodowych,
a zw³aszcza tych, które formuj¹ m³ode pokolenia i maj¹ wp³yw na
przysz³y obraz spo³eczeñstwa.

799. W Archidiecezji Bia³ostockiej w ci¹gu ca³ego roku liturgicz-
nego odbywaj¹ siê nastêpuj¹ce piesze pielgrzymki:

a) Piesza Pielgrzymka Mê¿czyzn do Krypna (pierwsza niedziela
maja); zainicjowana zosta³a przez abpa Stanis³awa Szymec-
kiego w 1994 r.; dzieñ tej pielgrzymki staje siê dniem szczegól-
nej modlitwy mê¿czyzn ca³ej Archidiecezji; ci, którzy z powodu
wiêkszej odleg³oœci od Krypna nie mog¹ przybyæ pieszo, przy-
je¿d¿aj¹ tego dnia na uroczyst¹ Mszê œw. w Krypnie autokara-
mi;

b) Piesza Pielgrzymka do Ró¿anegostoku (czerwiec: pi¹tek, sobo-
ta, niedziela w tygodniu zakoñczenia roku szkolnego); pierw-
sza pielgrzymka odby³a siê z racji koronacji Obrazu Matki
Bo¿ej Ró¿anostockiej w 1981 r.; w miarê up³ywu lat w³¹czy³a
siê w ni¹ niemal ca³a Archidiecezja; szczególnie chêtnie prze-
¿ywa j¹ m³odzie¿, dla której pielgrzymka ta staje siê okazj¹ do
dziêkczynienia Bogu za miniony rok szkolny, a tak¿e proœb¹
o b³ogos³awieñstwo na rozpoczynaj¹ce siê wakacje;
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c) Bia³ostocka Piesza Pielgrzymka na Jasn¹ Górê (30 VII – 12
VIII); korzenie tej pielgrzymki tkwi¹ w Pieszej Pielgrzymce
Warszawskiej, w której to przez d³ugie lata uczestniczyli
wierni Archidiecezji Bia³ostockiej; w 1987 r. po raz pierwszy
p¹tnicy naszej Archidiecezji udali siê samodzielnie w zorgani-
zowanych grupach z Bia³egostoku na Jasn¹ Górê; mimo ¿e jest
to jedna z najtrudniejszych i najd³u¿szych form rekolekcji,
cieszy siê zainteresowaniem wielu wiernych, chêtnych do
podjêcia tak wielkiego wysi³ku duchowego i fizycznego; przez
lata wytworzy³a siê swego rodzaju wspólnota p¹tników, którzy
dla utrwalenia duchowych zdobyczy pielgrzymki i pog³êbienia
swojej wiary spotykaj¹ siê regularnie tak¿e w ci¹gu roku na
modlitwie;

d) Piesza Pielgrzymka do Ostrej Bramy w Wilnie (19-26 VIII);
z racji wielkiego kultu Matki Bo¿ej Ostrobramskiej w naszej
Archidiecezji od lat wielu ludzi pielgrzymowa³o do Wilna
indywidualnie b¹dŸ w grupach autokarowych; sytuacja poli-
tyczna zaistnia³a po roku 1989 r. pozwala³a na coraz ³atwiejsze
nawiedzanie Ostrej Bramy; w 1993 r. po raz pierwszy odby³a
siê zorganizowana piesza pielgrzymka z Bia³egostoku do tego¿
sanktuarium; pielgrzymka ta dostarcza wiele religijnych prze-
¿yæ nie tylko p¹tnikom, ale i ludziom spragnionym Boga,
a spotykanym na trasie po drugiej stronie granicy;

e) Ogólnodiecezjalna Piesza Pielgrzymka do Krypna (sobota
przed 8 IX); koronacja Obrazu Matki Bo¿ej Pocieszenia w Kryp-
nie w 1985 r. sta³a siê okazj¹ do wielkiej pieszej pielgrzymki
wiernych z ca³ej Archidiecezji do tego sanktuarium; praktykê
pielgrzymowania do Krypna z okazji Uroczystoœci Narodzenia
NMP przez nastêpne 9 lat podtrzyma³o jedynie kilka parafii
bia³ostockich; w 1995 r., z racji dziesi¹tej rocznicy koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej, zorganizowana zosta³a Ogól-
nodiecezjalna Piesza Pielgrzymka do Krypna; z roku na rok
uczestniczy w niej coraz wiêcej wiernych ze szczególnym
udzia³em rodzin;

f) Piesza Pielgrzymka do Œwiêtej Wody (sobota przed 14 IX); po
kanonicznym ustanowieniu kustosza i Sanktuarium Matki
Bo¿ej Bolesnej w Œwiêtej Wodzie w 1997 r., abp Stanis³aw

KSIÊGA VIII



205

Szymecki zapowiedzia³ wzniesienie pomnika Archidiecezji
Bia³ostockiej na rok 2000 w postaci Góry Krzy¿y w Œwiêtej
Wodzie; stosownym terminem do rozpoczêcia tego dzie³a sta³a
siê Uroczystoœæ Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego; dnia 13 IX
1997 r. z Katedry Bia³ostockiej uda³y siê tysi¹ce wiernych z
krzy¿ami w rêkach do tego¿ sanktuarium; wydarzenie to sta³o
siê pocz¹tkiem kolejnych pielgrzymek do Œwiêtej Wody, orga-
nizowanych z racji uroczystoœci Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiête-
go.

800. W celu osi¹gniêcia dobrych duchowych owoców pielgrzymki,
nale¿y j¹ starannie przygotowaæ i poprowadziæ. Przed pielgrzymk¹
ksi¹dz kierownik omawia tematykê i program ka¿dego dnia z ksiê¿mi
przewodnikami grup. Ci z kolei, prowadz¹c grupy, dbaj¹ o to, aby
plan ten by³ w pe³ni zrealizowany i w razie potrzeby modyfikowany.
Na program ka¿dego dnia sk³ada siê: Msza œw., Godzinki ku czci
NMP, konferencja, Ró¿aniec, Anio³ Pañski, Koronka do Mi³osierdzia
Bo¿ego, rozwa¿anie fragmentu Pisma Œwiêtego, sakrament pokuty,
œpiewy, Apel Jasnogórski.

Ka¿dy dzieñ, prze¿ywany w atmosferze modlitwy po³¹czonej
z ogromnym wysi³kiem fizycznym, pozwala p¹tnikom dog³êbnie
zbadaæ swoje ¿ycie i wiarê oraz us³yszeæ g³os Boga w sercu. Ka¿dego
dnia kap³ani wzywaj¹ pielgrzymów do nawrócenia, a tak¿e stwarza-
j¹ mo¿liwoœci dobrego korzystania z sakramentu pokuty. Pielgrzym-
ka ma przyczyniæ siê do osobistej przemiany ¿ycia, pog³êbienia
wiary, poszerzenia wiedzy religijnej, a tak¿e ma byæ lekcj¹ mi³oœci
bliŸniego. Wszystko to jest mo¿liwe przy osobistym zaanga¿owaniu
p¹tników i przy wielkiej trosce kap³anów o w³aœciw¹ atmosferê oraz
przestrzeganie zasad regulaminu.

801. Ze wzglêdu na fakt, i¿ w Archidiecezji Bia³ostockiej ka¿dego
roku w pielgrzymkach uczestniczy ponad 10 tys. wiernych, w tym
wiêkszoœæ to m³odzie¿, ruch ten nale¿y otaczaæ w dzisiejszych,
trudnych czasach szczególn¹ trosk¹. Ksiê¿a proboszczowie i wszyscy
kap³ani powinni chêtnie wspó³pracowaæ z kierownictwem poszcze-
gólnych pielgrzymek i zachêcaæ swoich wiernych do udzia³u w takiej
formie rekolekcji. Powinni czuæ odpowiedzialnoœæ za ruch piel-
grzymkowy w swojej parafii. Wszystkie osi¹gniêcia duchowe w ¿yciu
i wierze pielgrzymów winny byæ tak¿e radoœci¹ ich parafialnych
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duszpasterzy. Ksiê¿a, którzy pos³uguj¹ podczas pielgrzymki, pracu-
j¹ w pewnym sensie dla dobra wielu parafii.

802. Pos³uga kap³anów podczas d³u¿szych pielgrzymek, tzn. na
Jasn¹ Górê i do Wilna, nie powinna odbywaæ siê kosztem czasu
przeznaczonego na urlop. Kap³an, który decyduje siê na tak¹ piel-
grzymkê, powinien mieæ zapewniony urlop w innym czasie. Niepo-
rozumienia w tej kwestii powoduj¹, ¿e tylko nieliczni decyduj¹ siê na
tak¹ pracê w okresie wakacyjnym. Je¿eli duszpasterz uczestniczy
przez szereg lat w wy¿ej wspomnianych pielgrzymkach, to udzia³ w
nich zadoœæ czyni rekolekcjom kap³añskim. Jednak dla osobistego
dobra duchowego zobowi¹zany jest co trzy lata dodatkowo prze¿y-
waæ rekolekcje kap³añskie.

803. Realizuj¹c postulaty dokumentów Pastores dabo vobis
i obowi¹zuj¹cej Ratio studiorum, dotycz¹ce formacji duchowej
i duszpasterskiej przysz³ych kap³anów, nale¿y zachêcaæ alumnów do
uczestnictwa w pielgrzymkach i aktywnego w³¹czania siê w ten
rodzaj s³u¿by drugiemu cz³owiekowi.

804. Ka¿dy kap³an mo¿e organizowaæ pielgrzymki autokarowe
na terenie swojej Archidiecezji i kraju po uprzednim uzgodnieniu
wyjazdu ze swoim proboszczem. Do Duszpasterza Archidiecezjalne-
go natomiast nale¿y inicjatywa i organizowanie pielgrzymek za-
granicznych dla wiernych ca³ej Archidiecezji. Mo¿e to czyniæ samo-
dzielnie lub te¿ z wybranym biurem podró¿y. Przygotowuje dok³ad-
ny program pielgrzymki tak, aby uczestnicy prze¿yli j¹ w³aœciwie,
osi¹gaj¹c zamierzony cel i czuli siê bezpiecznie.

805. Zgodnie z zaleceniem Komisji Episkopatu Polski ds. Dusz-
pasterstwa Pielgrzymkowego i Turystycznego z 1994 r. na temat
Zasad Organizowania Pielgrzymek Zagranicznych, wszyscy kap³a-
ni, oprócz Duszpasterza Archidiecezjalnego, zamierzaj¹cy organizo-
waæ pielgrzymkê zagraniczn¹, powinni to zg³osiæ w Kurii celem
uzyskania zezwolenia biskupa diecezjalnego. Wszyscy kap³ani orga-
nizuj¹cy pielgrzymkê zagraniczn¹ powinni przedstawiæ biskupowi
dok³adny program i pozostawiæ go w Kurii. Grupa bez duszpasterza
delegowanego przez biskupa diecezjalnego nie mo¿e byæ okreœlana
mianem pielgrzymki i traktowana jest jako wycieczka.

806. W czasach dzisiejszych, kiedy tak wielu ludzi pragnie
podró¿owaæ, a jakoœæ œwiadczonych us³ug jest bardzo ró¿na, po¿y-
teczne okazaæ siê mo¿e stworzenie Katolickiego Biura Pielgrzymko-
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wego. Usprawni³oby ono organizowanie wszelkich wyjazdów religij-
nych. Biuro takie by³oby miejscem, w którym ka¿dy zainteresowany
pielgrzymowaniem móg³by znaleŸæ w³aœciw¹ sobie ofertê. Du¿¹ iloœæ
propozycji pielgrzymowania mo¿na by³oby dostarczyæ do ka¿dej
szko³y, do ka¿dego katechety i do zak³adów pracy. Z pewnoœci¹
zwiêkszy³aby siê liczba pielgrzymuj¹cych, a przez to realizowa³aby
siê szczególnego rodzaju tak potrzebna dziœ ewangelizacja.

807. Nale¿y zachêcaæ wiernych do udzia³u w pielgrzymkach,
poniewa¿ dostarczaj¹ wielu osobistych prze¿yæ religijnych i ukazuj¹
obraz Koœcio³a jako wspólnoty bêd¹cej w drodze do domu naszego
Ojca.

18. Duszpasterstwo Harcerzy i Harcerek

808. Duszpasterstwo harcerskie zajmuje siê pomoc¹ w procesie
wychowawczym opartym na stosowaniu metody harcerskiej. Kape-
lani harcerscy obejmuj¹ opiek¹ duszpastersk¹ 3 organizacje dzia³a-
j¹ce na terenie diecezji: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (Hufiec
Bia³ystok i Sokó³ka), Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz
Stowarzyszenie Harcerzy Katolickich „Zawisza” – Federacja Skau-
tingu Europejskiego.

809. Duszpasterstwo harcerskie anga¿uje siê w pracê wycho-
wawcz¹ na wszystkich poziomach wiekowych: od gromad zucho-
wych, poprzez harcerzy i harcerzy starszych, a¿ po œrodowisko
instruktorskie i krêgi seniorów.

810. Celem duszpasterstwa harcerskiego jest formacja osobowo-
œci w oparciu o idea³y harcerskie s³u¿by Bogu i OjczyŸnie. Ma siê to
dokonywaæ poprzez konkretne dzia³ania duszpasterskie, które to-
warzysz¹ procesowi wychowawczemu w dru¿ynach.

811. Odpowiedzialnym za duszpasterstwo jest diecezjalny dusz-
pasterz harcerzy i harcerek. Do jego zadañ nale¿y koordynacja
dzia³añ i inicjatyw duszpasterskich na terenie diecezji, oraz kontakt
z duszpasterstwem harcerskim na szczeblu centralnym w Warsza-
wie.

812. Kapelanowi diecezjalnemu pomagaj¹ kap³ani powo³ani do
opieki duszpasterskiej na szczeblu hufca lub dru¿yny. Kapelani
hufca s¹ powo³ywani na proœbê duszpasterza diecezjalnego i komen-
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danta hufca, po uprzedniej zgodzie biskupa diecezjalnego, okreœla-
j¹cego charakter i miejsce ich pos³ugi.

813. Œwiêtem patronalnym harcerstwa jest dzieñ œw. Jerzego –
patrona skautingu.

814. Wœród wielu inicjatyw duszpasterstwa harcerskiego na
terenie Archidiecezji do najwa¿niejszych mo¿na zaliczyæ:

– Msze œw. „harcerskie” odprawiane raz w miesi¹cu w Bia³ym-
stoku i Sokó³ce;

– opiekê duszpastersk¹ w trakcie wakacji, rajdów, biwaków,
zimowisk (Eucharystia, wspólna modlitwa, kontakt z dusz-
pasterzami);

– organizacjê wspólnych uroczystoœci religijno-harcerskich
(np. op³atek w hufcach dru¿ynach);

– udzia³ harcerzy w uroczystoœciach patriotyczno-religijnych
(11 XI, 3 V, Bo¿e Cia³o, Droga Krzy¿owa ulicami miasta,
Betlejemskie Œwiat³o Pokoju, stra¿ przy Grobie);

– organizacjê dni skupienia i rekolekcji harcerskich;
– wydawanie biuletynu duszpasterstwa harcerskiego „Skier-

ka”.
815. Poniewa¿ duszpasterstwo harcerskie istnieje oficjalnie od

niedawna, zachodzi pilna koniecznoœæ pracy nad udoskonaleniem
struktur jego dzia³ania. W zwi¹zku z tym zaleca siê, aby w parafiach,
na terenie których istniej¹ dru¿yny harcerskie, by³y osoby odpowie-
dzialne za kontakt z m³odzie¿¹ harcersk¹. Ich praca mia³aby zmie-
rzaæ do integracji harcerzy ze wspólnot¹ parafialn¹ oraz w³¹czanie
ich w ¿ycie parafialne: liturgiê, ¿ycie religijne i dzia³alnoœæ charyta-
tywn¹. Istnieje te¿ mo¿liwoœæ funkcjonowania dru¿yn harcerskich
przy parafii gdzie bezpoœredni¹ opiekê nad nimi sprawuje kap³an
lub osoba odpowiedzialna.

816. Duszpasterstwo postuluje te¿ potrzebê formacji i przygoto-
wania harcerskiego w ramach studiów seminaryjnych. Alumni
w trakcie nauki mogliby uzyskaæ stopnie instruktorskie, niezbêdne
do przysz³ej pracy z m³odzie¿¹ harcersk¹.

19. Akcja Katolicka

817. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików œwieckich,
którzy w zorganizowanej formie wspó³pracuj¹ z hierarchi¹ koœcieln¹
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w realizacji ogólnego celu apostolskiego Koœcio³a (por. KK, 33; DA,
20). Istnienie AK wynika z natury misyjnej Koœcio³a. Zorganizowana
wspó³praca katolików œwieckich z hierarchi¹ Koœcio³a w realizowa-
niu apostolskiej misji nale¿y od czasów apostolskich do tradycji
Koœcio³a (por. Rz 16, 3; Flp 4, 3).

818. Do istoty Akcji Katolickiej nale¿¹ nastêpuj¹ce elementy:
– sentire cum Ecclesia – poznanie nauczania Koœcio³a oraz

uto¿samianie siê z nim;
– vivere cum Ecclesia – ¿ycie sakramentalne oraz troska

o Koœció³;
– agere cum Ecclesia – dzia³anie w jednoœci z hierarchi¹

Koœcio³a, z zachowaniem w³aœciwie rozumianej autonomii
œwieckich.

819. Myœl o reaktywowaniu Akcji Katolickiej, powo³anej przez
Episkopat Polski w 1930 r., zrodzi³a siê w 1993 r., po wizycie Ad limina
biskupów polskich. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II powiedzia³ wtedy:
„trzeba wiêc, aby na nowo od¿y³a [AK]. Bez niej bowiem infrastruktu-
ra zrzeszeñ katolickich w Polsce by³aby niepe³na”. W naszej Archi-
diecezji, dnia 25 III 1996 r. zosta³a reaktywowana przez abpa Stani-
s³awa Szymeckiego, Metropolitê Bia³ostockiego. Ma ona jeszcze bar-
dziej w³¹czyæ ludzi œwieckich w budowanie Koœcio³a Chrystusowego
oraz w zorganizowan¹ misjê apostolsk¹, dziêki której bêd¹ mogli
„czyniæ obecnym i aktywnym Koœció³ w takich miejscach i takich
okolicznoœciach, gdzie jedynie przy ich pomocy staæ siê on mo¿e sol¹
ziemi” (KK, 33.). Jej strukturê okreœla Statut Akcji Katolickiej
Archidiecezji Bia³ostockiej. AK Archidiecezji Bia³ostockiej posiada
osobowoœæ prawn¹ w œwietle prawa koœcielnego i pañstwowego.

Jako organizacja koœcielna AK uzyska³a osobowoœæ prawn¹ na
podstawie przepisów Ustawy z dn. 17 V 1989 r.

820. Celami Akcji Katolickiej s¹:
a) pog³êbienie formacji chrzeœcijañskiej ludzi œwieckich oraz

organizowanie bezpoœredniej wspó³pracy katolików œwieckich
z hierarchi¹ koœcieln¹ w prowadzeniu misji apostolskiej Ko-
œcio³a;

b) dzia³alnoœæ apostolska i ewangelizacyjna prowadzona w sposób
zorganizowany;

c) przeciwstawianie siê dzia³aniu tych si³, które usi³uj¹ demora-
lizowaæ spo³eczeñstwo i niszczyæ Koœció³ katolicki.
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821. Akcja Katolicka realizuje swoje cele przez:
a) pog³êbienie ¿ycia religijnego, intelektualnego i kulturalnego

wiernych oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
b) budowanie ¿ycia spo³ecznego na wartoœciach ewangelicznych;
c) zajmowanie aktywnej postawy w sprawach publicznych Ko-

œcio³a, a zw³aszcza reagowanie na zagro¿enia wiary i moralno-
œci chrzeœcijañskiej;

d) formowanie dzia³aczy katolickich i wychowanie ich do aktyw-
noœci w ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym, kulturalnym i poli-
tycznym;

e) prowadzenie dzia³alnoœci oœwiatowej, wychowawczej, wydaw-
niczej, kulturalnej i informacyjnej, dobroczynnej, turystyczno-
sportowej i gospodarczej w Archidiecezji Bia³ostockiej.

822. Szczególn¹ misj¹ laikatu w œwiecie ma byæ ewangelizacja
nastêpuj¹cych sfer ¿ycia spo³ecznego:

a) kultury – budowanie i pielêgnowanie kultury chrzeœcijañskiej,
zw³aszcza w literaturze, muzyce, filmie, teatrze;

b) ¿ycia gospodarczego – wspó³praca z pracodawcami i zwi¹zkami
zawodowymi;

c) zagro¿onej dziedziny szko³y i wychowania – wspó³praca ze
szko³¹, dbanie o kierunek i poziom nauczania, ochrona dzieci
i m³odzie¿y przed zepsuciem i deprawacj¹;

d) tworzenia i rozpowszechniania katolickich œrodków przekazu;
e) dzia³alnoœci opiekuñczej, oœwiatowej i wychowawczej;
f) sfery ubóstwa;
g) ustawodawstwa chroni¹cego ¿ycie i rodzinê, poszanowania

wartoœci chrzeœcijañskich;
h) sfery polityki;
i) powszechnej katechizacji doros³ych.
823. Akcja Katolicka deklaruje, ¿e:
a) misj¹ jej jest misja Koœcio³a;
b) pozostaje w s³u¿bie Koœcio³a lokalnego;
c) jest wspólnot¹ komunijn¹;
d) wspó³pracuje z hierarchi¹ koœcieln¹;
e) wype³nia teologiê laikatu;
f) powiêksza zakres odpowiedzialnoœci œwieckich przez modlitwê,

ofiarê, studium i dzia³alnoœæ.
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KSIÊGA IX

UTRZYMANIE INSTYTUCJI
DIECEZJALNYCH

ZAGADNIENIA BYTOWE
DUCHOWIEÑSTWA

824. Synod pragnie przypomnieæ (kan. 222 §1 oraz kan. 1260
KPK), ¿e wierni maj¹ obowi¹zek zaradziæ potrzebom Koœcio³a, aby
posiada³ œrodki konieczne do osi¹gniêcia w³aœciwych mu celów.
Dlatego wierni, duchowni i œwieccy ka¿dej parafii, winni czuæ siê
w pe³ni odpowiedzialni za zabezpieczenie potrzeb materialnych
w³asnej parafii, a jako diecezjanie, tak¿e cz³onkowie instytutów
¿ycia konsekrowanego, winni mieæ zrozumienie i gotowoœæ udziele-
nia pomocy w utrzymaniu instytucji diecezjalnych i gdy zachodzi
potrzeba – ogólnokoœcielnych.

825. Pamiêtaj¹c o przykazaniu Pana, które dotyczy mi³oœci bliŸ-
niego, wierni obowi¹zani s¹ tak¿e (kan. 222 § 2 KPK) do udzielania
pomocy biednym z w³asnych dochodów, w³¹czaj¹c siê do sk³adania
ofiar w czasie organizowanych akcji na cele pozaparafialne.

I. UTRZYMANIE INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH
FUNDUSZE DIECEZJALNE

1. Fundusz Kurii Metropolitalnej

826. Na Fundusz Kurii Metropolitalnej sk³adaj¹ siê ofiary zbie-
rane we wszystkich parafiach i kaplicach Archidiecezji 4 razy do
roku – w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca marca, lipca, wrzeœnia i grudnia
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oraz pobierane przez Kuriê op³aty kancelaryjne i tzw. dziesiêcina.
„Dziesiêcina” i iura stolae pozostaj¹ w Funduszu Kurii do czasu
utworzenia Funduszu Iura Stolae. Z tak utworzonego Funduszu
Kurii pokrywa siê wszelkie wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem
Kurii, S¹du Metropolitalnego, Archiwum Archidiecezjalnego.
W imieniu biskupa diecezjalnego, w sposób przez niego i prawo
okreœlony, Funduszem Kurii zarz¹dza ekonom archidiecezji. Z koñ-
cem roku ekonom winien przedstawiæ Radzie ds. Ekonomicznych
wykaz przychodów i rozchodów (kan. 494 § 3 i § 4 KPK). Zasady
funkcjonowania „dziesiêciny” zawiera Dekret biskupa diecezjalnego
(nr 1122/97). Po pokryciu powy¿szych zobowi¹zañ pozosta³e fundu-
sze s¹ przekazywane do Funduszu Kurii, którym dysponuje biskup
diecezjalny.

2. Fundusz Archidiecezjalnego Wy¿szego
Seminarium Duchownego

827. Fundusz Archidiecezjalnego Wy¿szego Seminarium Du-
chownego w Bia³ymstoku ma zabezpieczyæ prawid³owe funkcjono-
wanie uczelni, w tym godziwe utrzymanie wyk³adowców i studen-
tów. Synod utrzymuje chwalebny zwyczaj Koœcio³a bia³ostockiego
organizowania kwesty na rzecz Seminarium w ca³ej Archidiecezji we
wszystkich koœcio³ach i kaplicach 3 razy do roku (druga niedziela
miesi¹ca lutego, niedziela w Tygodniu Modlitw o Powo³ania Kap³añ-
skie, w Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych). Kwesty dokonuj¹ przed-
stawiciele Seminarium maj¹cy odpowiednie skierowanie od Rekto-
ra. Synod zaleca jednoczeœnie podtrzymywaæ zwyczaj jesiennej
zbiórki p³odów rolnych w parafiach wiejskich na terenie ca³ej
Archidiecezji. Wszelka dotychczasowa zorganizowana akcja sta³ego
wspomagania Seminarium, istniej¹ca w niektórych parafiach, niech
bêdzie nadal kontynuowana. Zachowane zostaj¹ tak¿e comiesiêczne
wp³aty alumnów w wysokoœci ustalanej przez Zarz¹d Seminarium.
Dla podkreœlenia szczególnej wiêzi pomiêdzy duchowieñstwem die-
cezjalnym a Seminarium Synod ustala, ¿e od ka¿dego kap³ana
diecezjalnego, zobowi¹zanego do p³acenia „dziesiêciny”, wydziela siê
równowartoœæ jednego stypendium mszalnego w miesi¹cu na rzecz
Seminarium. Wszystkie inne ofiary pochodz¹ce z kwesty zbieranej
3 razy w roku oraz dary w naturze maj¹ byæ przekazywane bezpo-
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œrednio do Seminarium. Synod pragnie podziêkowaæ tym kap³anom,
którzy z w³asnych oszczêdnoœci dobrowolnymi ofiarami wspieraj¹
Fundusz Archidiecezjalnego Wy¿szego Seminarium Duchownego.
Jednoczeœnie Synod zachêca kap³anów do pamiêci o Seminarium
przy dokonywaniu zapisów testamentowych, które to zapisy by³yby
oznak¹ wielkiej troski o wychowanie i kszta³cenie godnych nastêp-
ców na Niwie Pañskiej. Zezwolenie na dodatkowe kwesty na rzecz
Seminarium mo¿e udzieliæ tylko biskup diecezjalny. Funduszem
w porozumieniu z Rektorem zarz¹dza i w porozumieniu z Rekto-
rem rozlicza siê przed Rad¹ ds. Ekonomicznych ekonom Semina-
rium (prokurator), mianowany przez biskupa diecezjalnego, którego
zadania i kompetencje okreœla w oparciu o KPK biskup diecezjalny
(por. kan. 238 § 2; kan. 239 § 1 KPK).

3. Fundusz Archidiecezjalnego Kolegium
Teologicznego

828. Fundusz Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego ma
zabezpieczyæ funkcjonowanie i wype³nianie zadañ statutowych Ko-
legium. Na Fundusz Kolegium sk³ada siê przede wszystkim czesne
miesiêczne wp³acane przez s³uchaczy, którego wysokoœæ raz w roku
okreœla dyrekcja Kolegium. Biskup diecezjalny mo¿e przekazaæ na
potrzeby Kolegium czêœæ ofiar zebranych od wiernych. Funduszem
zarz¹dza mianowany przez biskupa diecezjalnego dyrektor Kole-
gium, który na koniec roku akademickiego zdaje pisemne sprawoz-
danie przed Komisj¹ ds. Ekonomicznych. Mo¿e te¿ przyjmowaæ
darowizny od osób prawnych jak i fizycznych i o takie zabiegaæ. Na
kolekty nadzwyczajne wymagana jest ka¿dorazowo zgoda biskupa
diecezjalnego. Biskup mo¿e przekazaæ na potrzeby Kolegium czêœæ
zebranych przez wiernych ofiar przeznaczanych na inne uczelnie.
Synod wskazuje potrzebê uzyskania osobowoœci prawnej dla Kole-
gium, co umo¿liwi starania o dotacje pañstwowe do realizowania
zadañ statutowych Kolegium w ramach obowi¹zuj¹cego prawa
polskiego o szkolnictwie. Zgodnie z tradycj¹ Synod zwraca siê do
wiernych, aby nadal wspierali finansowo uczelnie diecezjalne
i krajowe.
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4. Fundusz Archidiecezjalnej Caritas

829. Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej realizuje swoje cele
wed³ug zasad okreœlonych w swoim Statucie. Na Fundusz Caritas
sk³adaj¹ siê ofiary pieniê¿ne i w naturze pochodz¹ce od osób prywat-
nych, spo³ecznoœci wiernych, dochody z imprez i zbiórek, zapisy,
darowizny, spadki, odp³atnoœci za us³ugi, subwencje i dotacje pocho-
dz¹ce od krajowych lub zagranicznych instytucji pañstwowych,
samorz¹dowych, spo³ecznych i osób prywatnych, dochód z maj¹tku
ruchomego i nieruchomego oraz z dzia³alnoœci gospodarczej w³a-
snych instytucji. Synod wprowadza zwyczaj przekazywania na
Fundusz Caritas ofiar zbieranych do puszek przez przedstawicieli
Caritas w Niedzielê Mi³osierdzia. Synod utrzymuje zwyczaj zbiera-
nia ofiar do skarbonek w Tygodniu Mi³osierdzia na potrzeby Caritas
parafialnej. Na inne kolekty nadzwyczajne, czy to zbierane podczas
Mszy œw., czy te¿ w innych okolicznoœciach, ka¿dorazowo nale¿y
uzyskaæ zgodê biskupa diecezjalnego. Synod zachêca tak¿e wszyst-
kich duchownych, by wspierali zarówno duchowo, jak i materialnie
prowadzone przez Caritas dzie³a. Œrodki uzyskiwane na cele chary-
tatywne z w/w Ÿróde³ nale¿y wydatkowaæ wy³¹cznie na pomoc
osobom potrzebuj¹cym i ubogim. Funduszem Caritas zarz¹dza
mianowany przez biskupa diecezjalnego dyrektor Caritas, który
zdaje pisemne sprawozdanie z zarz¹du przed Rad¹ ds. Ekonomicz-
nych na koniec roku kalendarzowego.

5. Fundusz Archidiecezjalnej Rozg³oœni Katolickiej

830. Radio Plus Bia³ystok kieruje siê statutem, który zosta³
zatwierdzony przez biskupa diecezjalnego. Fundusz Radia tworz¹
wp³ywy za reklamy nadawane w trakcie programów. Nale¿y jednak
zadbaæ, aby nie promowaæ firm prowadz¹cych dzia³alnoœæ sprzeczn¹
z duchem nauki Koœcio³a. Radio w oparciu o w³asny statut ma prawo
przyjmowaæ dotacje, darowizny od ró¿nych instytucji oraz od osób
fizycznych. Funduszem zarz¹dza mianowany przez biskupa diece-
zjalnego dyrektor Radia, który na koniec roku kalendarzowego zdaje
sprawozdanie przed Rad¹ ds. Ekonomicznych. Synod ustanawia
zbiórkê do puszek we wszystkich parafiach i kaplicach Archidiecezji
w uroczystoœæ Wniebowziêcia NMP na funkcjonowanie Radia. Archi-
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diecezja zapewnia mieszkanie ksiê¿om oddelegowanym na sta³e do
pracy w rozg³oœni, lecz koszty utrzymania mieszkania pokrywa
Fundusz Rozg³oœni. Wynagrodzenie duchownych i œwieckich pra-
cowników Radia pokrywa Fundusz Rozg³oœni. Biskup diecezjalny,
po zasiêgniêciu opinii Rady ds. Ekonomicznych, ma prawo zezwoliæ
na nadzwyczajn¹ kolektê oraz okreœliæ jej formê. Radio winno
uzyskaæ osobowoœæ prawn¹, co przyczyni siê do lepszego jego funk-
cjonowania na rynku medialnym.

6. Fundusz Wzajemnej Pomocy Kap³añskiej

831. Fundusz Wzajemnej Pomocy Kap³añskiej ma zapewniæ
pomoc finansow¹ kap³anom w trudnej sytuacji zdrowotnej lub
nag³ych zdarzeñ losowych, gdy ju¿ osobiste mo¿liwoœci finansowe
kap³ana ubiegaj¹cego siê o pomoc zosta³y wyczerpane. Synod po-
chwala tego typu wzajemn¹ pomoc kap³anów i widzi potrzebê
utrzymania sprawdzonego przez wiele lat zwyczaju wzajemnej
pomocy kap³anów. Fundusz jest wyodrêbniony z „dziesiêciny” w ta-
kich kwotach, jakie s¹ potrzeby zaradzenia i poprawienia trudnej
sytuacji finansowej tych kap³anów, którzy bêd¹ o takie zabiegaæ.
Funduszem w imieniu biskupa diecezjalnego zarz¹dza mianowany
przez niego ekonom. On te¿ prowadzi rejestr imienny udzielonej
pomocy i jej wysokoœci. Z powodu delikatnej materii, jak¹ jest
korzystanie z Funduszu Wzajemnej Pomocy Kap³añskiej, ekonom
zdaje szczegó³owe sprawozdanie przed biskupem diecezjalnym na
koniec roku kalendarzowego i przed Rad¹ ds. Ekonomicznych.

7. Fundusz Domu Ksiê¿y Emerytów

832. Zadaniem Domu Ksiê¿y Emerytów jest niesienie pomocy
kap³anom Archidiecezji Bia³ostockiej, którzy z racji na podesz³y
wiek lub chorobê zostali prawnie przeniesieni w stan spoczynku
przez biskupa diecezjalnego. Synod przypomina, ¿e DKE realizuje
swoje cele w oparciu o statut DKE i regulamin. Ka¿dy kap³an, który
otrzyma³ pozwolenie na zamieszkanie w DKE, obowi¹zany jest
wp³aciæ wpisowe w wysokoœci okreœlonej przez jego Statut. Ksiê¿a
nie bêd¹cy kap³anami Archidiecezji Bia³ostockiej mog¹ zamieszkaæ
w DKE tylko za specjalnym pozwoleniem biskupa diecezjalnego i na
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warunkach przez niego okreœlonych. Dla wa¿nego powodu biskup
diecezjalny ma prawo zwolniæ czêœciowo lub ca³kowicie z obowi¹zku
wniesienia powy¿szych op³at. Jako instytucja diecezjalna DKE
utrzymywany jest tak¿e z ofiar kap³anów czynnych duszpastersko
oraz wiernych. Wysokoœæ op³aty od kap³anów czynnych i parafii
okreœla biskup diecezjalny co roku, po zasiêgniêciu opinii Rady ds.
Ekonomicznych.

Funduszem DKE zarz¹dza dyrektor mianowany przez biskupa
diecezjalnego. Dyrektor DKE rozlicza siê z zarz¹du raz w roku przed
Rad¹ ds. Ekonomicznych. Synod widzi potrzebê uzyskania dla DKE
osobowoœci prawnej, co pozwoli na uzyskiwanie ewentualnych dota-
cji od sponsorów.

8. Fundusz Papieskich Dzie³ Misyjnych

833. Koœció³ bia³ostocki w³¹cza siê w powszechn¹ dzia³alnoœæ
misyjn¹ Koœcio³a poprzez wspó³pracê z Papieskimi Dzie³ami Misyj-
nymi oraz kierowanie do pos³ugi misyjnej kap³anów z naszej
Archidiecezji. Fundusz PDM z terenu Archidiecezji zasilany jest
przez ofiary pieniê¿ne zbierane na tacê na Mszach œw. we wszyst-
kich koœcio³ach i kaplicach w Niedzielê Misyjn¹ (przedostatnia
niedziela miesi¹ca paŸdziernika) oraz w uroczystoœæ Objawienia
Pañskiego. Ponadto Synod zachêca do podtrzymania tradycji Ko-
œcio³a bia³ostockiego zbierania ofiar w Tygodniu Misyjnym przez
dzieci i m³odzie¿ szkoln¹, jako ¿e wp³ywa to znacz¹co na budzenie
i rozwijanie œwiadomoœci misyjnej dzieci i m³odzie¿y naszej Archi-
diecezji oraz uwra¿liwia na potrzebê dzielenia siê skarbami wiary
i œrodkami materialnymi z dzieæmi Koœcio³ów ubogich (Statut PDM,
17). Synod zachêca te¿ kap³anów do przeznaczenia jednego stypen-
dium mszalnego w ci¹gu roku na rzecz misjonarzy naszej Archidie-
cezji dla zapewnienia pomocy duchowej i materialnej tak, by mogli
w spokoju kontynuowaæ pracê misyjn¹. Funduszem PDM w ramach
obowi¹zuj¹cych statutów zarz¹dza mianowany przez biskupa die-
cezjalnego dyrektor diecezjalny PDM. Na koniec roku kalendarzo-
wego zdaje on przed biskupem diecezjalnym na piœmie szczegó³owe
sprawozdanie z zarz¹du funduszem, a tak¿e, przynajmniej ogólne,
przed Rad¹ ds. Ekonomicznych.

KSIÊGA IX



217

Dyrektor diecezjalny PDM ma prawo zabiegaæ o indywidualne
ofiary na dzia³alnoœæ misyjn¹ od osób prawnych i fizycznych. Misjo-
narzy naszej Archidiecezji w czasie ich urlopu wypoczynkowego
w kraju dyrektor diecezjalnych PDM wspomaga z ofiar sk³adanych
przez wiernych.

9. Fundusz Obrony ¯ycia

834. Fundusz zosta³ utworzony dnia 12 IV 1997 r. i kieruje siê
statutem zatwierdzonym w dniu 11 IV 1997 r. (nr 409/97) przez
Arcybiskupa Bia³ostockiego w oparciu o decyzjê Konferencji Episko-
patu Polski z dnia 22 X 1996 r. Fundusz jest administrowany przez
biskupa diecezjalnego. Maj¹tek Funduszu tworz¹ ofiary zebrane na
tacê ze Mszy œw. zwanej „pasterk¹” w 1996 r. i w latach nastêpnych,
darowizny i dobrowolne ofiary od osób prywatnych i instytucji,
dochód ze specjalnie organizowanych na ten cel imprez. Maj¹tek
Funduszu Obrony ̄ ycia Archidiecezji Bia³ostockiej jest gromadzony
na osobnym rachunku bankowym, do którego ma dostêp, poza
biskupem diecezjalnym, prezes i skarbnik. Wszelkie wp³ywy oraz
wydatki maj¹ byæ skrzêtnie odnotowywane przez skarbnika. Na
zakoñczenie ka¿dego roku zarz¹d Funduszu winien poinformowaæ
biskupa diecezjalnego szczegó³owo, a parafie przynajmniej ogólnie,
o wp³ywach i przeznaczeniu zgromadzonych przez Fundusz œrod-
ków.

10. Fundusz Remontowo-Budowlany

835. Na Fundusz Remontowo-Budowlany sk³adaj¹ siê ofiary
zbierane jeden raz w roku na tacê we wszystkich koœcio³ach na
terenie ca³ej Archidiecezji w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca lutego.
Fundusz dzia³a na zasadzie udzielania bezprocentowych po¿yczek
tym parafiom, które znalaz³y siê w potrzebie finansowej w trakcie
realizacji budowy lub remontu budynków koœcielnych. Odpowie-
dzialnoœæ za Fundusz i stan kasy powierza siê ekonomowi diecezjal-
nemu, który w oparciu o zatwierdzony przez biskupa diecezjalnego
regulamin funkcjonowania Funduszu okreœla warunki udzielenia
i sp³aty po¿yczki. W wyj¹tkowych sytuacjach biskup diecezjalny
mo¿e udzieliæ bezzwrotnej po¿yczki lub zaniechaæ jej sp³aty. Ekonom
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diecezjalny na koniec roku kalendarzowego zdaje sprawozdanie
z dzia³alnoœci Funduszu przed Rad¹ ds. Ekonomicznych.

836. Wype³niaj¹c koœcieln¹ pos³ugê, duchowni zas³uguj¹ na
wynagrodzenie odpowiednie dla ich pozycji, z uwzglêdnieniem za-
równo natury ich zadania, jak równie¿ okolicznoœci, miejsca i czasu,
dziêki któremu mogliby zaspokoiæ potrzeby w³asnego ¿ycia (por.
kan. 281 § 1 KPK; CD, 16; PO, 17, 20; UT, 921; DPME, 1, 17).
Wynagrodzenie zasadniczo powinno byæ jednakowe dla wszystkich,
ale winno te¿ byæ dostosowane do pozycji zajmowanej przez poszcze-
gólnych duchownych i uwzglêdniaæ charakter pe³nionego zadania.
Bior¹c pod uwagê zró¿nicowan¹ sytuacjê materialn¹ poszczegól-
nych parafii, ze wzglêdu na ich wielkoœæ, po³o¿enie, sytuacjê maj¹t-
kow¹ wiernych oraz zalecenie zawarte w kan. 1274 § 1 KPK (por. LG,
13,23; CD, 6, 21, 31; PC, 13; AG, 17, 38; PO, 8, 20, 21), Synod
Archidiecezji Bia³ostockiej zaleca powo³anie specjalnej komisji w
celu opracowania zasad, dotycz¹cych funduszu utworzonego z ofiar
wiernych sk³adanych z racji pos³ug religijnych, z którego to fundu-
szu duchowni, pe³ni¹cy jak¹kolwiek pos³ugê w diecezji, otrzymywa-
liby odpowiednie wynagrodzenie.

II. ZAGADNIENIA BYTOWE DUCHOWIEÑSTWA

837. Synod przypomina s³owa naszego Pana Jezusa Chrystusa
„godzien jest robotnik zap³aty swojej” (£k 10,7), a tak¿e s³owa œw.
Aposto³a „Pan postanowi³, aby ci, którzy g³osz¹ Ewangeliê, z Ewan-
gelii ¿yli” (1 Kor 9,14) i stwierdza za Soborem Watykañskim II, ¿e
sami wierni – poniewa¿ dla ich dobra prezbiterzy pracuj¹ – maj¹
prawdziwy obowi¹zek zatroszczyæ siê o to, by zapewniæ im konieczne
œrodki do uczciwego i godnego ¿ycia (por. DK, 20). Synod wyra¿a
zaufanie do wszystkich diecezjan i sk³ada wyrazy uznania dla ich
dotychczasowej hojnoœci i szczodrobliwoœci przy wype³nianiu po-
uczenia Soboru Watykañskiego II.

838. Synod te¿ przypomina kap³anom, ¿e chocia¿ nie zakazano
im pobieraæ pewnych wynagrodzeñ za pos³ugê duszpasterska, to
jednak winni oni pamiêtaæ, ¿e trudów ich gorliwej pracy ¿adne
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skarby ani zaszczyty ziemskie op³aciæ i wynagrodziæ nie mog¹ (por.
Ad catholici sacerdotii, AAS, 28). Nie mo¿na wiêc nigdy uzale¿niaæ
udzielenia pos³ugi kap³añskiej od faktu z³o¿enia ofiary lub jej
wysokoœci.

839. Utrzymanie duchownych, w duchu ewangelicznego ubó-
stwa, powinno byæ wystarczaj¹ce na zabezpieczenie ich rzeczywi-
stych potrzeb ¿yciowych, na wynagrodzenie osób pe³ni¹cych dla nich
pos³ugê, a tak¿e na udzielenie wsparcia potrzebuj¹cym.

840. Do czasu powo³ania Funduszu Iura Stolae Synod utrzymuje
istniej¹cy zwyczaj w podziale ofiar pomiêdzy proboszczem i wikariu-
szami, sk³adanych z racji udzielanych w parafii pos³ug religijnych,
zwanych iura stolae. Ofiary te s¹ rozliczane po up³ywie ka¿dego
miesi¹ca. Wszyscy duszpasterze winni zapisywaæ przyjête przez
siebie ofiary z racji iura stolae w jednej wspólnej ksiêdze, któr¹
nale¿y przechowywaæ w kancelarii parafialnej. Synod przypomina,
¿e podzia³ ofiar otrzymywanych przez proboszcza i wikariuszy z racji
iura stolae dokonuje siê wed³ug zasady: ca³oœæ dzieli siê na liczbê
czêœci równ¹ liczbie ksiê¿y plus jeden. Dwie czêœci otrzymuje pro-
boszcz, po jednej ka¿dy wikariusz.

841. Stypendia za wszystkie przyjête Msze œw. nale¿y sk³adaæ do
wspólnej kasy, zapisuj¹c ich wysokoœæ w ksiêdze intencji. Msze œw.
sk³adkowe nale¿y rozliczaæ na podstawie kan. 950 KPK. Ksiêga ma
byæ jedna dla ca³ej parafii. Po up³ywie miesi¹ca stypendia za ju¿
odprawione Msze œw. nale¿y podzieliæ w równych czêœciach miêdzy
proboszcza i wikariuszy. Je¿eli inni kap³ani codziennie odprawiaj¹
Msze œw. wed³ug intencji wyznaczonych w grafiku parafialnym,
winni oni byæ traktowani na tych samych prawach jak proboszcz
i wikariusze. Kap³ani odprawiaj¹cy doraŸnie Mszê œw. przyjêt¹
w parafii otrzymuj¹ stypendium Mszy œw. przez siebie odprawionej.
Stypendia binacyjne i trynacyjne nale¿y, po rozliczeniu miesiêcz-
nym, odes³aæ do Kurii Arcybiskupiej (kan. 951 § 1 KPK).

842. Synod ujednolica op³aty kancelaryjne przyjmowane przy
okazji wydawania na proœbê zainteresowanych osób wyci¹gów z akt
metrykalnych i innych zaœwiadczeñ, ustalaj¹c orientacyjn¹ kwotê
w wysokoœci po³owy minimalnego stypendium mszalnego. Zwolnio-
ne od op³at winny byæ odpisy metryk wydawane w zwi¹zku z
Pierwsz¹ Komuni¹ œw. lub bierzmowaniem. Z op³at kancelaryjnych
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przekazywaæ nale¿y potrzebn¹ kwotê na utrzymanie pracownika
kancelaryjnego, je¿eli taki jest zatrudniony, pozosta³¹ czêœæ na
utrzymanie kancelarii, resztê doliczyæ do iura stolae.

843. W parafiach, w których jest taki zwyczaj, mo¿na przyjmo-
waæ op³aty za groby ziemne, stawiane pomniki i grobowce. Op³aty te
nie mog¹ jednak byæ traktowane jako wykup gruntu, powinny byæ
umiarkowane i przeznaczone na prace zwi¹zane z utrzymaniem
porz¹dku na cmentarzu. W parafiach, gdzie wierni nie wnosz¹ op³at
z racji pochówku lub za stawiane pomniki czy grobowce, bo chêtnie
w³¹czaj¹ siê w prace porz¹dkowe na cmentarzu, ten chwalebny
zwyczaj nale¿y utrzymaæ.

844. Podatki od dochodu pokrywa ka¿dy kap³an z w³asnych
funduszy wed³ug ustalonego rycza³tu przez odpowiednie Urzêdy
Skarbowe lub wed³ug indywidualnie wykazywanych dochodów.
Ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne ka¿dy kap³an pokrywa wed³ug
zasad okreœlonych przez pañstwowego ustawodawcê.

845. Duszpasterz ma prawo do zwrotu wydatków zwi¹zanych
z przejazdami s³u¿bowymi z kasy parafialnej wed³ug rzeczywiœcie
poniesionych kosztów. Dochodami z gruntów parafialnych, dzier-
¿aw, wynajmu i in. dysponuje proboszcz po uzyskaniu pozwolenia na
takie dochody od Kurii.

846. Miejscem zamieszkania wszystkich duszpasterzy ma byæ
plebania lub inny dom parafialny. Na zamieszkanie poza tym
miejscem potrzebne jest zezwolenie biskupa diecezjalnego (kan. 533
§ 1; kan. 548 § 1; kan. 550 § 1 KPK). Bior¹c pod uwagê powszechny
dzisiaj standard ¿ycia, za godziwe warunki zamieszkania duszpaste-
rzy nale¿y uznaæ samodzielne mieszkanie z ³azienk¹, które pro-
boszcz powinien zapewniæ wikariuszowi w domu parafialnym. Re-
monty w mieszkaniach s³u¿bowych parafii wykonuje siê na koszt
parafii, dlatego decyzjê o ich wykonaniu zawsze podejmuje pro-
boszcz. Drobne naprawy wykonuje ka¿dy u¿ytkownik we w³asnym
zakresie i na w³asny koszt. Ka¿dy z kap³anów mieszkaj¹cych w domu
parafialnym winien czuæ siê odpowiedzialny za wygl¹d i porz¹dek
w budynkach i na posesji. Szkody zaistnia³e z winy u¿ytkownika
pokrywa sam u¿ytkownik. Urz¹dzenie mieszkania le¿y w gestii
samego u¿ytkownika.

KSIÊGA IX



221

847. Synod przypomina, ¿e kap³ani w pewnym stopniu winni
realizowaæ praktykê ¿ycia wspólnotowego, którego podstaw¹ jest
wspólne sto³owanie, wspólna modlitwa, spotkania dotycz¹ce pracy
duszpasterskiej. Jeœli nie prowadz¹ oni wspólnego sto³owania, mu-
sz¹ mieæ na to zgodê biskupa diecezjalnego. Synod podkreœla, ¿e
obowi¹zek troski o pielêgnowanie w parafii kap³añskiego ¿ycia
wspólnotowego w równej mierze spoczywa na proboszczu jak i na
ka¿dym wikariuszu. Na ka¿dej plebanii powinno znaleŸæ siê po-
mieszczenie na kaplicê.

UTRZYMANIE INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH...





KSIÊGA  ANEKSÓW
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STATUT BIA£OSTOCKIEJ KAPITU£Y
METROPOLITALNEJ

Rozdzia³ I

Postanowienia ogólne

Art. 1. Papie¿ Jan Pawe³ II bull¹ „Totus tuus Poloniae populus”
dnia 25.III.1992 r. dotychczasow¹ Kapitu³ê Bazyliki Metropolitalnej
Wileñskiej ustanowi³ Bia³ostock¹ Kapitu³¹ Metropolitaln¹.

Art. 2. Zadaniem Bia³ostockiej Kapitu³y jest sprawowanie uroczy-
stych funkcji liturgicznych w Bazylice Archidiecezjalnej p. w. Wnie-
bowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, tak¿e wype³nianie czynnoœci
zleconych przez prawo koœcielne i przez Arcybiskupa Metropolitê.
(por. kan. 503).

Art. 3. Patronem Kapitu³y jest œw. Kazimierz, Królewicz.
Art. 4. Bia³ostocka Kapitu³a Metropolitalna posiada osobowoœæ

prawn¹.
Art. 5. W swojej dzia³alnoœci Kapitu³a kieruje siê odpowiednimi

przepisami Prawa Kanonicznego, postanowieniami Synodu Plenar-
nego i Konferencji Episkopatu Polski, wymaganiami prawa party-
kularnego Archidiecezji Bia³ostockiej, ustaleniami niniejszych Sta-
tutów.

Art. 6. Statuty Bia³ostockiej Kapitu³y Metropolitalnej obowi¹zuj¹
z dniem zatwierdzenia przez Arcybiskupa Metropolitê.

Art. 7. Statuty w ca³oœci lub poszczególne ich artyku³y mog¹ ulec
zmianie w wyniku decyzji wiêkszoœci cz³onków Kapitu³y, lecz zawsze
za aprobat¹ Arcybiskupa Metropolity (por. kan. 505).

Art. 8. Kapitu³a posiada w³asny Kapitularz i w³asne Archiwum.
Art. 9. Kapitu³a u¿ywa pieczêci pod³u¿nej i okr¹g³ej z napisem:

Bia³ostocka Kapitu³a Metropolitalna. W œrodku pieczêci okr¹g³ej
umieszczony jest krzy¿ jagielloñski i litery S C (Sanctus Casimirus).
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Rozdzia³ II

Struktura Kapitu³y

Art. 10. Bia³ostocka Kapitu³a Metropolitalna w swoim gronie
skupia cz³onków rzeczywistych i honorowych. Rzeczywiœci, czyli
gremialni cz³onkowie stanowi¹ kolegium kapitulne w œcis³ym zna-
czeniu; honorowi zaœ, jako kanonicy de numero i extra numerum,
przynale¿¹ do Kapitu³y w szerszym znaczeniu.

Art. 11. Cz³onkostwo w Kapitule tak rzeczywiste jak i honorowe
jest do¿ywotnie.

Art. 12. Wszystkie i poszczególne godnoœci kapitulne, po uprzed-
nim wys³uchaniu opinii rzeczywistych cz³onków Kapitu³y, nadaje
Arcybiskup Metropolita. Uprawnieñ takich nie posiada Administra-
tor Archidiecezji (por. kan. 509 § 1).

Art. 13. Wszyscy cz³onkowie gremialni mog¹ wysuwaæ kandy-
datów na rzeczywistych i honorowych kanoników.

Art. 14. Rzeczywistym cz³onkiem Kapitu³y mo¿e zostaæ kap³an
Archidiecezji Bia³ostockiej, który ukoñczy³ 35 lat ¿ycia, posiada
stopieñ akademicki, odznacza siê prawoœci¹ ¿ycia i chwalebnie
wype³nia pos³ugê o³tarza.

Art. 15. W sk³ad rzeczywistych cz³onków Bia³ostockiej Kapitu³y
Metropolitalnej wchodzi 6 pra³atów i 6 kanoników; tworz¹ oni jedno
Kolegium.

Art. 16. Godnoœci pra³ackie posiadaj¹ swoje tytu³y w nastêpuj¹cej
kolejnoœci: Prepozyt, Dziekan, Archidiakon, Kustosz, Scholastyk i
Kantor.

Art. 17. Spoœród 6 kanoników rzeczywistych, trzej posiadaj¹ tytu³
Seniora, Teologa, Penitencjarza. Pozostali trzej nosz¹ miano kano-
ników aktualnych.

Art. 18. Przy nowych nominacjach rzeczywistych cz³onków Kapi-
tu³y obowi¹zuje kolejnoœæ przechodzenia z ni¿szego na wy¿szy
stopieñ godnoœci kapitularnej.

Art. 19. Przy promocjach pra³ackich Arcybiskup Metropolita
ka¿dorazowe przejœcie potwierdza dekretem nominacyjnym. Podob-
ny dekret wymagany jest przy podniesieniu kanonika Seniora do
godnoœci pra³ata Kantora. Pozostali kanonicy gremialni przechodz¹
na wy¿szy stopieñ bez specjalnej nominacji.
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Art. 20. Wejœcie do Kapitu³y, wraz z przyjêciem wszystkich
obowi¹zków i uprawnieñ, nastêpuje z chwil¹ wrêczenia nominacji
Arcybiskupa Bia³ostockiego.

Art. 21. Ka¿dy z promowanych i nowo mianowanych pra³atów czy
kanoników rzeczywistych obowi¹zany jest w ci¹gu trzech miesiêcy
od daty otrzymania dekretu nominacyjnego, z³o¿yæ na rêce Arcybi-
skupa Metropolity lub jego delegata, w obecnoœci dwóch cz³onków
Kapitu³y, wyznanie wiary oraz przysiêgê dotycz¹c¹ zachowania
tajemnicy urzêdowej, wed³ug ustalonego wzoru. Dokument tego
aktu, podpisany przez osoby uczestnicz¹ce, przechowuje siê w
archiwum kapitulnym.

Art. 22. Ceremonii instalacji nowo mianowanych pra³atów i
rzeczywistych kanoników na przys³uguj¹ce im miejsce w stallach
katedralnych dokonuje Arcybiskup Metropolita lub jego delegat,
przy udziale wszystkich cz³onków Kapitu³y, w czasie nieprzekracza-
j¹cym trzech miesiêcy od daty nominacji. W przypadku zaistnienia
powa¿nych przeszkód Arcybiskup Bia³ostocki mo¿e od instalacji
dyspensowaæ.

Art. 23. Kolejnoœæ zajmowanych miejsc w stallach jest nastê-
puj¹ca: A. Po prawej stronie o³tarza g³ównego: Biskup Pomocniczy,
Pra³at Dziekan, Pra³at Kustosz, Kanonik Senior, Kanonik I, Kano-
nik III. B. Po lewej stronie od o³tarza g³ównego: Pra³at Prepozyt,
Pra³at Archidiakon, Pra³at Scholastyk, Kanonik Teolog, Kanonik II,
Kanonik IV.

Art. 24. O precedencji w Kolegium Kapitulnym poza Biskupem
Pomocniczym, który ma pierwszeñstwo przed innymi, decyduje data
wejœcia do Kapitu³y Metropolitalnej.

Rozdzia³ III

Obowi¹zki cz³onków Kapitu³y

Art. 25. Obowi¹zkiem wszystkich cz³onków Kapitu³y jest ich
czynny udzia³ w uœwietnianiu kultu Bo¿ego sprawowanego przez
Arcybiskupa Metropolitê.

Art. 26. Rzeczywiœci cz³onkowie Kapitu³y, wed³ug ustalonej kolej-
noœci, maj¹ obowi¹zek odprawiaæ w Bazylice Archikatedralnej uro-
czyst¹ Mszê œw. i wyg³aszaæ homilie w nastêpuj¹cych dniach: drugi
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dzieñ Narodzenia Pañskiego i Wielkanocy; Wniebowst¹pienia Pañ-
skiego, Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny Matki Koœcio³a, Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny, Œw. Kazimierza, Królewicza, G³ównego Patrona Bia³ostoc-
kiej Prowincji Koœcielnej oraz w dniach wyznaczonych przez Arcybi-
skupa Metropolitê. Proboszcz Bazyliki Archikatedralnej ka¿dorazo-
wo prosi o to imiennie poszczególnych cz³onków Kapitu³y.

Art. 27. Czynnoœci liturgiczne spe³niane przez cz³onków Bia³o-
stockiej Kapitu³y w Bazylice Archikatedralnej, która jest jednocze-
œnie koœcio³em parafialnym, maj¹ byæ uprzednio uzgodnione z
proboszczem parafii Archikatedralnej. W przypadku powsta³ego
konfliktu sprawê rozstrzyga Arcybiskup Metropolita (por. kan. 510
§ 3).

Art. 28. Arcybiskup Metropolita mo¿e zleciæ przedstawicielowi
Kapitu³y przewodniczenie obrzêdom liturgicznym poza Bazylik¹
Archikatedraln¹.

Art. 29. Cz³onkowie Kapitu³y maj¹ obowi¹zek g³osiæ homilie
mszalne w rocznicê œwiêceñ Arcybiskupa Metropolity i Biskupa
Pomocniczego oraz w œwiêto ich Patrona, a tak¿e podczas Mszy œw.
za zmar³ych biskupów i zmar³ych cz³onków Kapitu³y.

Art. 30. Dwaj rzeczywiœci cz³onkowie Kapitu³y asystuj¹ Arcybi-
skupowi Metropolicie uczestnicz¹cemu w liturgii sprawowanej przez
innych celebransów.

Art. 31. Inne obowi¹zki poszczególnych cz³onków Kapitu³y Met-
ropolitalnej zale¿¹ od urzêdu, jaki w Kapitule pe³ni¹ lub od konkret-
nego polecenia Arcybiskupa Metropolity.

Art. 32. W Kapitule obok urzêdów, prepozyta i dziekana, istniej¹
urzêdy sekretarza, prokuratora i penitencjarza.

Art. 33. Do obowi¹zków Prepozyta nale¿y:
1° troska o aktywnoœæ Kapitu³y,
2° zwo³ywanie sesji kapitulnych,
3° przewodniczenie obradom kapitulnym,
4° reprezentowanie Kapitu³y na zewn¹trz,
5° ustalanie kolejnoœci celebry kapitulnej w Bazylice Archi-

katedralnej,
6° wyznaczanie poszczególnych cz³onków Kapitu³y do g³osze-

nia homilii i asystowania przy katedrze Arcybiskupa
Metropolity,
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7° podpisywanie korespondencji kapitulnej.
Art. 34. Obowi¹zki Prepozyta w razie jego nieobecnoœci lub

niemo¿noœci sprawowania urzêdu spe³nia Dziekan, a jeœli on nie
mo¿e – starszy tytu³em Pra³at.

Art. 35. Do szczególnych obowi¹zków Dziekana nale¿y troska o
w³aœciw¹ organizacjê i sprawowanie przez Kapitu³ê kultu Bo¿ego w
Bazylice Archikatedralnej.

Art. 36. Obowi¹zkiem Sekretarza Kapitu³y jest:
1° sporz¹dzanie protoko³ów z sesji kapitulnych i odczytywanie

ich na nastêpnym posiedzeniu,
2° redagowanie i odczytywanie na sesji do³¹czonego do pro-

toko³u nekrologu oraz ¿yciorysu po zmar³ym cz³onku
Kapitu³y,

3° prowadzenie bie¿¹cej korespondencji kapitulnej,
4° podpisywanie razem z Prepozytem pism wychodz¹cych i

sygnowanie ich pieczêci¹ Kapitu³y,
5° przekazywanie do archiwum kapitulnego, po up³ywie

piêciu lat, nagromadzonych pism urzêdowych,
6° sporz¹dzanie protoko³ów z piêcioletniej dzia³alnoœci Se-

kretariatu na sesjê wyborcz¹ Kapitu³y.
Art. 37. Obowi¹zki Prokuratora Kapitu³y sprowadzaj¹ siê do:

1° przechowywania i zabezpieczania posiadanych przez Ka-
pitu³ê dóbr materialnych,

2° zbierania regularnie ustalonych sk³adek kapitulnych,
3° odbierania i przechowywania poœwiadczeñ od cz³onków

Kapitu³y dotycz¹cych wypo¿yczonych utensyliów, bêd¹-
cych w³asnoœci¹ kapituln¹,

4° prowadzenie ksiêgi przychodów i rozchodów,
5° dbania o stan u¿ytkowy kapitularza,
6° strze¿enie archiwum i biblioteki kapitulnej,
7° wydawania dokumentów kapitulnych za pokwitowaniem

i pisemn¹ zgod¹ Prepozyta Kapitu³y,
8° sporz¹dzanie protoko³u z piêcioletniej swojej dzia³alnoœci

na sesjê wyborcz¹ Kapitu³y.
Art. 38. Do obowi¹zków Penitencjarza nale¿y:

1° w ustalonych dniach i godzinach spowiadaæ wiernych
w Bazylice Archikatedralnej,
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2° rozgrzeszaæ dysponowanych penitentów w zakresie sakra-
mentalnym tak¿e od cenzur latae sententiae, zgodnie
z wymogiem kan. 508 § l KPK,

3° udzielaæ rozgrzeszenia od tych¿e cenzur penitentom ob-
cych diecezji, a wiernym Archidiecezji Bia³ostockiej rów-
nie¿ poza jej granicami (por. kan. 508 § 1).

Rozdzia³ IV

Uprawnienia cz³onków Kapitu³y

Art. 39. Z prawa powszechnego rzeczywistym cz³onkom Kapitu³y
przys³uguj¹ nastêpuj¹ce uprawnienia:

1° wszyscy bior¹ udzia³ w synodzie archidiecezjalnym (por.
kan. 463 § 1 n. 3),

2° dwaj spoœród nich uczestnicz¹ w synodzie prowincjalnym
z g³osem doradczym (por. kan. 443 § 5).

Art. 40. Z prawa partykularnego Archidiecezji Bia³ostockiej wszy-
scy cz³onkowie Kapitu³y posiadaj¹ uprawnienie do rozgrzeszania
wiernych w sakramencie pokuty z ekskomuniki wi¹¿¹cej moc¹
samego prawa za przerwanie ci¹¿y.

Art. 41. Wszyscy cz³onkowie Kapitu³y maj¹ prawo precedencji
w stosunku do kleru archidiecezjalnego po Biskupach, Wikariuszu
Generalnym, Wikariuszu Biskupim, Administratorze Archidiecezji.

Art. 42. Rzeczywiœci cz³onkowie Kapitu³y s¹ uprawnieni do nosze-
nia czarnej sutanny obszytej fioletowym sznurkiem z fioletowymi
guzikami i fioletowym pasem. Tradycyjnie mog¹ nosiæ sutannê
z pelerynk¹.

Art. 43. Z racji na kontynuowanie przez Bia³ostock¹ Kapitu³ê
Metropolitaln¹ pewnych tradycji Kapitu³y Metropolitalnej Wileñ-
skiej, rzeczywiœci cz³onkowie Kapitu³y u¿ywaj¹ dystynktorium, czyli
krzy¿a kanonickiego, przyznanego przez papie¿a Benedykta XIV w
1742 r. Mog¹ te¿ nosiæ pierœcieñ z ametystem lub innym kamieniem
szlachetnym.

Art. 44. Rzeczywiœci cz³onkowie Kapitu³y nosz¹ strój chórowy
zwyczajny i uroczysty.

Art. 45. Na strój zwyczajny sk³ada siê: rokieta podbita czêœciowo
czerwonym materia³em, mantolet fioletowy oraz czarny biret obszy-
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ty fioletowym sznurkiem i zwieñczony fioletowym pomponem. Na
mantolet nak³ada siê dystynktorium, a na serdeczny palec prawej
rêki – pierœcieñ. Strój ten Kapitu³a mo¿e nosiæ równie¿ podczas
uroczystoœci pogrzebowych.

Art. 46. Strój chórowy uroczysty, na którego u¿ywanie Archidie-
cezja Wileñska otrzyma³a zezwolenie Stolicy Apostolskiej w 1649 r.,
a który Bia³ostocka Kapitu³a Metropolitalna na mocy dotychczaso-
wej praktyki przyjmuje jako jej nale¿ny, sk³ada siê z kapy wielkiej,
czyli togi koloru czerwonego, której tren jest zawieszony na lewej
rêce, oraz ze specjalnie skrojonego mucetu równie¿ koloru czerwone-
go. Do kompletu tego stroju nale¿y tak¿e rokieta, dystynktorium,
pierœcieñ i biret.

Art. 47. Strój uroczysty wolno nosiæ tylko na terenie Archidiecezji
Bia³ostockiej podczas nastêpuj¹cych uroczystoœci koœcielnych:

1° Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa, Niedzieli Palmowej
i Zmartwychwstania Pañskiego,

2° ingresu do Archikatedry nowo mianowanego Arcybiskupa
Metropolity,

3° œwiêceñ biskupich Metropolity lub Biskupa Pomocniczego,
4° Mszy œw. celebrowanej przez Arcybiskupa Metropolitê

z okazji kolejnych rocznic erygowania Archidiecezji
Bia³ostockiej,

5° zakoñczenie Synodu Archidiecezjalnego lub Kongresu
Eucharystycznego,

6° obchodów ogólnokoœcielnych jubileuszy,
7° zawsze ilekroæ Arcybiskup Metropolita wyrazi na to swoj¹

zgodê.

Rozdzia³ V

Sesje Kapitu³y

Art. 48. Sesje Bia³ostockiej Kapitu³y Metropolitalnej s¹ zwyczajne
i nadzwyczajne. Pra³at Prepozyt powiadamia wszystkich zaintereso-
wanych o ich dok³adnym terminie i miejscu obrad.

Art. 49. Sesje zwyczajne odbywaj¹ siê dwa razy do roku: po
uroczystoœci œw. Kazimierza i po Nowennie Opieki Najœwiêtszej
Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Mi³osierdzia.
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Art. 50. Sesjê nadzwyczajn¹, w razie potrzeby, zawsze mo¿e
zwo³aæ Arcybiskup Metropolita i Prepozyt Kapitu³y, a tak¿e wiêk-
szoœæ jej cz³onków, kieruj¹c w tej sprawie pismo do Prepozyta.

Art. 51. Na ka¿d¹ sesjê Kapitu³y winien byæ proszony Arcybiskup
Metropolita, który zatwierdza podjête na sesji uchwa³y.

Art. 52. Sprawozdanie z przebiegu sesji odbytej pod nieobecnoœæ
Metropolity przekazuje mu Prepozyt Kapitu³y.

Art. 53. Program sesji, który przygotowuje Prepozyt, mo¿e byæ
uzupe³niony przez Arcybiskupa Metropolitê, a tak¿e przez poszcze-
gólnych cz³onków Kapitu³y.

Art. 54. Na sesji zwyczajnej omawiane s¹ sprawy ogólnoarchidie-
cezjalne i sprawy Kapitu³y.

Art. 55. W sesji nadzwyczajnej, za zgod¹ Arcybiskupa Metropoli-
ty, mog¹ tak¿e braæ udzia³ kanonicy honorowi.

Art. 56. Co piêæ lat, podczas zwyczajnej sesji jesiennej, odbywaj¹
siê wybory Sekretarza, Prokuratora i Penitencjarza Kapitu³y. Kan-
dydatów na te urzêdy wysuwa Kapitu³a spoœród swoich rzeczywi-
stych kanoników. Po wygaœniêciu kadencji powierzenie im urzêdu
na nastêpne piêciolecie mo¿e siê dokonaæ przez aklamacjê.

Art. 57. Wyboru Sekretarza, Prokuratora i Penitencjarza dokonu-
je siê w sposób tajny, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy obecno-
œci wiêkszoœci uprawnionych do g³osowania; je¿eli jednak po dwóch
g³osowaniach liczba g³osów jest równa, Prepozyt mo¿e swoim g³osem
sprawê rozstrzygn¹æ.

Art. 58. Cz³onkowie Kapitu³y, którzy usprawiedliwili swoj¹ nieo-
becnoœæ na sesji wyborczej, mog¹ przekazaæ swój g³os Prepozytowi w
zamkniêtej kopercie.

Art. 59. Ustêpuj¹cy Sekretarz i Prokurator w ci¹gu trzech miesiê-
cy winien zdaæ wszystkie posiadane urzêdowe dokumenty oraz
dobra ruchome swemu nastêpcy. Protokó³ zdawczo-odbiorczy podpi-
suj¹ strony i Prepozyt Kapitu³y.

Art. 60. Prepozyt Bia³ostockiej Kapitu³y Metropolitalnej, którego
godnoœæ jest do¿ywotnia, po ukoñczeniu 75 roku ¿ycia, ustêpuje ze
swojego urzêdu.

Art. 61. Wybór nowego Prepozyta Kapitu³y odbywa siê na zwy-
czajnej sesji jesiennej. Kandydatem mo¿e byæ tylko rzeczywisty
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cz³onek Kapitu³y. Wybrany wchodzi na miejsce Prepozyta, a ten
zachowuje godnoœæ pra³ata.

Art. 62. Prawnie wybranym Prepozytem Kapitu³y jest ten, kto w
tajnym g³osowaniu uzyska³ bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów. Po dwóch
g³osowaniach nieprzynosz¹cych rozstrzygniêcia, nale¿y g³osowaæ na
dwóch kandydatów, którzy otrzymali najwiêcej g³osów. Je¿eli w
trzecim g³osowaniu obaj kandydaci otrzymaj¹ jednakow¹ liczbê
g³osów, za wybranego uwa¿a siê starszego wiekiem.

Art. 63. Wybór nowego Prepozyta Kapitu³y, a tak¿e nowego
Penitencjarza wymaga zatwierdzenia przez Arcybiskupa Metropo-
litê.

Art. 63a. Przekazanie urzêdu Prepozyta nastêpuje w obecnoœci
Ks. Arcybiskupa lub jego delegata, Prokuratora i Sekretarza Kapi-
tu³y. Sekretarz Kapitu³y sporz¹dza protokó³ zdawczo-odbiorczy i
przekazuje go, po podpisaniu przez uczestników zebrania, Arcybi-
skupowi.

Rozdzia³ VI

Kanonicy honorowi Kapitu³y Metropolitalnej

Art. 64. W Bia³ostockiej Kapitule Metropolitalnej, wzorem Kapi-
tu³y Wileñskiej, istniej¹ dwa stopnie kanoników honorowych: kano-
nicy de numero i kanonicy extra numerum.

Art. 65. Kanoników honorowych de numero mo¿e byæ maksimum
6, czyli po³owa kapitu³y w œcis³ym znaczeniu. Iloœæ kanoników extra
numerum zale¿y od Arcybiskupa Metropolity.

Art. 66. Godnoœci¹ kanoników honorowych Arcybiskup Metro-
polita wyró¿nia kap³anów, tak¿e spoza Archidiecezji Bia³ostockiej,
którzy ukoñczyli 35 rok ¿ycia, ciesz¹ siê nieposzlakowan¹ opini¹ u
wiernych i posiadaj¹ zas³ugi wobec Archidiecezji.

Art. 67. Z chwil¹ otrzymania nominacji podpisanej przez Arcybi-
skupa Metropolitê kanonikom honorowym de numero przys³uguje
prawo noszenia:

1° dystynktorium Bia³ostockiej Kapitu³y Metropolitalnej,
2° pierœcienia z ametystem lub innym szlachetnym kamie-

niem,
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3° pasa fioletowego do czarnej sutanny bez fioletowych
guzików i nieobszytej fioletowym sznurkiem,

4° stroju chórowego sk³adaj¹cego siê z rokiety czêœciowo
podszytej materi¹ czerwon¹, mantoletu czarnego koloru i
czarnego biretu z fioletowym pomponem.

Art. 68. Kanonicy honorowi extra numerum wyró¿niaj¹ siê tylko
strojem chórowym: rokiet¹ podbit¹ u do³u i w rêkawach czerwon¹
materi¹ z dopiêt¹ czerwon¹ szerok¹ szarf¹ oraz czarnym mantole-
tem.

Art. 69. Kanonicy honorowi zajmuj¹ miejsce w stallach za rzeczy-
wistymi cz³onkami Kapitu³y.

Art. 70. Z grona kanoników honorowych Prepozyt Kapitu³y wy-
znacza dwóch do asystowania Biskupowi Pomocniczemu podczas
uroczystoœci koœcielnych.

Rozdzia³ VII

Choroba, œmieræ i pogrzeb cz³onków Kapitu³y

Art. 71. Ka¿dy cz³onek Kapitu³y powinien sporz¹dziæ w odpo-
wiednim czasie prawomocny testament i z³o¿yæ go w Kurii Metropo-
litalnej. W zapisach nale¿y pamiêtaæ tak¿e o potrzebach kapitu³y.

Art. 72. Do Dziekana Kapitu³y nale¿y troska, aby ka¿dy ciê¿ko
chory pra³at lub kanonik nie by³ zaniedbany i opuszczony w swojej
chorobie, lecz mia³ godziw¹ opiekê duchow¹ i materialn¹ oraz przed
œmierci¹ przyj¹³ sakramenty œwiête.

Art. 73. Rzeczywiœci cz³onkowie Kapitu³y maj¹ prawo do nabo-
¿eñstwa pogrzebowego w Bazylice Archikatedralnej. W nabo¿eñstwie
tym winni uczestniczyæ wszyscy cz³onkowie Kapitu³y. Dotyczy to
tak¿e pogrzebu poza Bazylik¹ Archikatedraln¹.

Art. 74. Za zmar³ego pra³ata czy rzeczywistego kanonika wszyscy
nale¿¹cy do Kapitu³y maj¹ obowi¹zek odprawiæ trzy Msze œw.

Art. 75. Po œmierci cz³onka Kapitu³y, w najbli¿szej sesji kapitulnej
Sekretarz powinien odczytaæ i do³¹czyæ do protoko³u wzmiankê o
zgonie i pogrzebie zmar³ego. Je¿eli zmar³y by³ rzeczywistym cz³on-
kiem Kapitu³y, nale¿y równie¿ napisaæ jego ¿yciorys i po odczytaniu
na sesji do³¹czyæ do protoko³u.
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Art. 76. Raz do roku, na pocz¹tku listopada, cz³onkowie Kapitu³y,
tak rzeczywiœci jak i honorowi, powinni odprawiæ Mszê œw. koncele-
browan¹ w Bazylice Archikatedralnej za wszystkich zmar³ych kon-
fratrów. Sekretarz Kapitu³y powiadamia wszystkich zainteresowa-
nych o dniu i godzinie koncelebry z dwutygodniowym wyprzedze-
niem.

Rozdzia³ VIII

Uwagi koñcowe

Art. 77. Niniejsze Statuty wchodz¹ w ¿ycie po przyjêciu ich przez
rzeczywistych cz³onków Kapitu³y i zatwierdzeniu przez Arcybisku-
pa Metropolitê.

Art. 78. Uzupe³nienia lub zmiany Statutów mog¹ nast¹piæ tylko
za zgod¹ Kapitu³y i po aprobacie Arcybiskupa Metropolity.

Art. 79. Mo¿liwoœæ dyspensowania od ustaleñ zawartych w Statu-
tach, które nie wynikaj¹ z Kodeksu Prawa Kanonicznego i nie
naruszaj¹ zwyczajów oraz przywilejów Kapitu³y, le¿y w mocy Pra³a-
ta Prepozyta.

Art. 80. W celu poprawnej interpretacji uchwalonych Statutów
Bia³ostocka Kapitu³a Metropolitalna powo³a na zwyczajnej sesji
trzyosobow¹ komisjê, której miarodajne wyk³adnie zostan¹ za-
mieszczone w protokole posiedzeñ Kapitu³y.
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STATUTY KOLEGIACKIEJ KAPITU£Y
KRYPNIAÑSKIEJ

Rozdzia³ I

Normy ogólne

Art. 1. Krypniañska Kapitu³a Kolegiacka, istniej¹ca przy Sanktu-
arium Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w Krypnie, jest kole-
gium kap³anów wype³niaj¹cym swoje zadania zgodnie z przepisami
prawa powszechnego (por. kan. 503 KPK) oraz z uwzglêdnieniem
miejscowych warunków i potrzeb.

Art. 2. Patronk¹ Kolegiackiej Kapitu³y w Krypnie jest Krypniañ-
ska Matka Bo¿a Pocieszenia, której g³ówna uroczystoœæ obchodzona
jest 8 wrzeœnia.

Art. 3. Do istotnych celów Kolegiackiej Kapitu³y Krypniañskiej
nale¿y sprawowanie bardziej uroczystych czynnoœci liturgicznych w
Koœciele Kolegiackim p.w. Najœwiêtszej Maryi Panny (por. kan. 503
KPK) oraz szerzenie i pog³êbianie kultu Matki Bo¿ej Krypniañskiej
zwanej Matk¹ Pocieszenia. Ponadto Kapitu³a ma otaczaæ opiek¹ i
kultywowaæ chrzeœcijañskie tradycje Ziemi Bia³ostockiej oraz trosz-
czyæ siê o rozwój ¿ycia kulturalnego regionu.

Art. 4. Kolegiacka Kapitu³a posiada osobowoœæ prawn¹ zarówno w
œwietle prawa koœcielnego jak i prawa cywilnego.

Art. 5. Kolegiacka Kapitu³a dzia³a w oparciu o niniejsze Statuty,
sporz¹dzone zgodnie z obowi¹zuj¹cym koœcielnym prawem powszech-
nym i zatwierdzone przez Arcybiskupa Bia³ostockiego. Nie mog¹ byæ
one w przysz³oœci zniesione lub zmienione, jak tylko za wyraŸn¹
aprobat¹ tego¿ Arcybiskupa (por. kan. 505 KPK).

Art. 6. Kapitu³a Katedralna ma pierwszeñstwo przed Kolegiack¹
Kapitu³¹, nawet w Kolegiacie p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi
Panny w Krypnie.

Art. 7. Kolegiacka Kapitu³a Krypniañska korzysta z w³asnych
pieczêci.
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Rozdzia³ II

Struktura Kapitu³y

Art. 8. Kolegium kap³anów tworz¹cych Kolegiack¹ Kapitu³ê Kryp-
niañsk¹ stanowi dziesiêciu kanoników gremialnych, zwanych te¿
rzeczywistymi. Kanonicy honorowi przynale¿¹ do Kapitu³y w szer-
szym znaczeniu. O precedencji w Kapitule decyduje data objêcia
kanonii w posiadanie; kanonicy gremialni id¹ przed honorowymi,
zachowuj¹c w swym gronie porz¹dek godnoœci.

Art. 9. W Kolegiackiej Kapitule Krypniañskiej istniej¹ nastêpuj¹-
ce urzêdy:

a) Przewodnicz¹cy Kolegiackiej Kapitu³y, zwany Prepozytem;
b) Scholastyk;
c) Kustosz;
d) Penitencjarz;
e) Sekretarz.
Art. 10. Kanonicy, pe³ni¹cy urzêdy kapitulne, s¹ wybierani przez

Kapitu³ê z zachowaniem przepisów prawa powszechnego i niniej-
szych Statutów.

Art. 11. Wybranego przez Kapitu³ê Prepozyta Kolegiackiej Kapi-
tu³y zatwierdza Arcybiskup Bia³ostocki.

Art. 12. Arcybiskup Bia³ostocki, nie zaœ Administrator Archidie-
cezji, po wys³uchaniu zdania Kapitu³y, mianuje:

a) wszystkich i poszczególnych kanoników gremialnych;
b) niewielk¹ liczbê kanoników honorowych œciœle wspó³pracuj¹-

cych z Kolegiack¹ Kapitu³¹.
Art. 13. Godnoœæ kanonika powinien nadawaæ Arcybiskup prezbi-

terom odznaczaj¹cych siê nauk¹, prawoœci¹ ¿ycia oraz tym, którzy
chwalebnie wype³niaj¹ pos³ugê kap³añsk¹ w Koœciele bia³ostockim
(por. kan. 509 § 2 KPK).

Art. 14. Objêcie kanonikatu, równie¿ honorowego, nastêpuje
przez z³o¿enie wyznania wiary wobec Przewodnicz¹cego Kapitu³y w
ci¹gu trzech miesiêcy, licz¹c od daty otrzymania nominacji. Zanie-
dbanie tego obowi¹zku jest równoznaczne z zrzeczeniem siê kanoni-
katu. Arcybiskup Bia³ostocki, na skutek wa¿nej przyczyny i na
pisemn¹ proœbê zainteresowanego, termin ten mo¿e zmieniæ. Ponad-
to kanoników gremialnych instaluje w Kolegiacie Krypniañskiej
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Arcybiskup Bia³ostocki osobiœcie lub przez swego delegata, wed³ug
zatwierdzonego ceremonia³u Kapitu³y. Nowo mianowany kanonik
gremialny osobiœcie zaprasza wszystkich cz³onków Kapitu³y na
swoj¹ instalacjê.

Art. 15. Kanonik gremialny, który ukoñczy³ 75 rok ¿ycia albo
z powodu choroby lub z innej powa¿nej przyczyny nie mo¿e wype³-
niaæ w sposób w³aœciwy obowi¹zków zwi¹zanych z kanonikatem,
sk³ada pisemn¹ rezygnacjê na rêce Arcybiskupa Bia³ostockiego,
który, po rozwa¿eniu wszystkich okolicznoœci, podejmie wi¹¿¹c¹
decyzjê. W przypadku zaœ, gdyby wspomniany kanonik takiego
pisma nie z³o¿y³ w terminie trzech miesiêcy, jego brak uwa¿aæ siê
bêdzie jako rezygnacjê. Po przyjêciu przez Arcybiskupa Bia³ostoc-
kiego zrzeczenia lub milcz¹cej rezygnacji, cz³onek Kapitu³y otrzy-
muje tytu³ Kanonika Seniora i zatrzymuje prawo do kanonickiego
stroju chórowego oraz przywilejów oprócz prawa do czynnego
i biernego g³osu na zebraniach Kapitu³y. Na jego miejsce Arcybiskup
Bia³ostocki mianuje nowego kanonika gremialnego.

Art. 16. Prepozyt Kolegiackiej Kapitu³y wype³nia nastêpuj¹ce
obowi¹zki:

a) dba o aktywnoœæ Kapitu³y;
b) zwo³uje zebrania Kapitu³y i im przewodniczy;
c) reprezentuje Kapitu³ê na zewn¹trz;
d) zaprasza Arcybiskupa Bia³ostockiego na instalacjê nowo mia-

nowanego kanonika gremialnego;
e) napomina po bratersku cz³onków Kapitu³y zaniedbuj¹cych

pe³nienie swoich obowi¹zków lub te¿ dzia³aj¹cych przeciw
prawu.

f) w razie potrzeby nawi¹zuje wspó³pracê z Bia³ostock¹ Kapitu³¹
Bazyliki Metropolitalnej.

Art. 17. Scholastyk wype³nia nastêpuj¹ce obowi¹zki:
a) w œcis³ej wspó³pracy z proboszczem parafii p.w. Narodzenia

Najœwiêtszej Maryi Panny dba o w³aœciwy rozwój kultu Matki
Bo¿ej Krypniañskiej;

b) w imieniu Kapitu³y inspiruje przedsiêwziêcia w zakresie ruchu
pielgrzymkowego oraz w zakresie liturgii i kultury chrzeœci-
jañskiej;
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c) sprawuje opiekê nad archiwum i nad bibliotek¹ Kapitu³y oraz
utrzymuje kontakty z Bia³ostock¹ Kapitu³¹ Bazyliki Metropo-
litalnej w celu podejmowania wspólnych zadañ w Koœciele
Bia³ostockim.

Art. 18. Kustosz wype³nia nastêpuj¹ce zadania:
a) czuwa nad harmonijnym rozwojem stosunków miêdzy Kapitu-

³¹ i proboszczem parafii p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi
Panny w Krypnie;

b) opracowuje i zabiega o przygotowanie ¿yciorysów zmar³ych
cz³onków Kapitu³y i wpisuje je do katalogu Kanoników Kapi-
tu³y Kolegiackiej;

c) prowadzi ksiêgê dobrodziejów Kapitu³y i jest odpowiedzialny
za dobra materialne Kapitu³y.

Art. 19. Penitencjarz Kapitu³y, którym z zasady jest proboszcz
parafii p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w Krypnie,
posiada z racji urzêdu w³adzê zwyczajn¹, której jednak nie mo¿e
delegowaæ, rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym od cenzur
zaci¹gniêtych moc¹ samego prawa, ale niezastrze¿onych dla Stolicy
Apostolskiej. Na terenie Archidiecezji mo¿e rozgrzeszaæ obcych
penitentów, a diecezjan równie¿ poza archidiecezj¹ (por. kan. 508 §
1 KPK).

Art. 20. Obowi¹zki Sekretarza powierza Przewodnicz¹cy Kapitu-
³y najm³odszemu nominacj¹ kanonikowi. Do obowi¹zków Sekreta-
rza nale¿y:

a) prowadziæ sprawozdania z posiedzeñ Kapitu³y i wpisywaæ je do
ksiêgi zebrañ, podpisuj¹c je razem z Prepozytem Kapitu³y;

b) prowadziæ bie¿¹c¹ korespondencjê Kapitu³y;
c) w czasie wyborów i g³osowañ zbieraæ i obliczaæ g³osy;
d) przechowywaæ i porz¹dkowaæ bie¿¹ce dokumenty Kapitu³y;
e) strzec pieczêci Kapitu³y.
Art. 21. W Kapitule mog¹ byæ ustanawiane tak¿e inne urzêdy,

powierzane nawet osobom nienale¿¹cym do Kapitu³y (por. kan. 507
§ 2 KPK).
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Rozdzia³ III

Obowi¹zki i uprawnienia cz³onków Kapitu³y

Art. 22. Kanonicy gremialni maj¹ obowi¹zek braæ udzia³ we
wszystkich posiedzeniach Kapitu³y. Kanonik, który bez pisemnego
usprawiedliwienia opuœci trzy kolejne posiedzenia, winien byæ upo-
mniany na piœmie przez Prepozyta Kapitu³y. Gdyby takie upomnie-
nie nie odnios³o po¿¹danego skutku, to po czwartym opuszczeniu
posiedzenia Prepozyt Kapitu³y powiadamia pisemnie Arcybiskupa
Bia³ostockiego, ¿e na mocy Statutów dany Kanonik milcz¹co zrzeka
siê kanonikatu.

Art. 23. Wszyscy kanonicy gremialni s¹ zobowi¹zani do uczestnic-
twa w uroczystoœci Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w Kryp-
nie. Maj¹ te¿ obowi¹zek uczestniczyæ w nabo¿eñstwach, którym
przewodniczy Arcybiskup Bia³ostocki lub jego delegat w Kolegiacie
Krypniañskiej i na ¿yczenie tego¿ Arcybiskupa tak¿e w innych
koœcio³ach Archidiecezji.

Art. 24. W uroczystoœciach, o których mowa w art. 23 Statutów,
kanonicy Kapitu³y w przepisanym stroju chórowym towarzysz¹
Arcybiskupowi Bia³ostockiemu, gdy do koœcio³a wchodzi lub go
opuszcza.

Art. 25. Kanonik gremialny po objêciu kanonikatu nabywa prawo
do insygniów, przywilejów, w³asnego miejsca w chórze oraz prawo do
czynnego i biernego g³osu w Kapitule.

Art. 26. Strój chórowy kanonicki obowi¹zuje zgodnie z zwyczajami
prawnymi oraz tradycjami miejscowymi.

Kanonicy gremialni Kolegiackiej Kapitu³y Krypniañskiej
maj¹ prawo do noszenia dystynktorium z wizerunkiem Mat-
ki Bo¿ej Krypniañskiej na awersie oraz z inicja³ami DVMC
(Deipara Virgo Maria a Consolatione) na rewersie. Maj¹
tak¿e prawo do noszenia fioletowego pasa na sutannie z
fioletowymi guzikami.

Bior¹c pod uwagê tradycje Koœcio³a wileñskiego, do które-
go tereny obecnej Archidiecezji Bia³ostockiej nale¿a³y, na
strój chórowy kanoników gremialnych sk³adaj¹ siê: rokieta
podbita czêœciowo czerwonym materia³em, mantolet fioleto-
wy; czarny biret obszyty fioletowym sznurkiem z fioletowym
pomponem.
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Kanonicy honorowi maj¹ prawo nosiæ: rokietê podbit¹
czêœciowo czerwonym materia³em, czarny mantolet obszyty
fioletowym sznurkiem, fioletowy pas, czarny biret z fioleto-
wym pomponem.

Art. 27. Kanonicy Kolegiackiej Kapitu³y mog¹ u¿ywaæ tego stroju
w granicach Archidiecezji Bia³ostockiej, poza granicami tylko wów-
czas, gdy towarzysz¹ Arcybiskupowi Bia³ostockiemu, albo w jego lub
Kapitu³y imieniu bior¹ udzia³ w uroczystoœciach poza Archidiecezj¹.

Art. 28. Wszyscy kanonicy chêtnie przyjmuj¹ zaproszenie pro-
boszcza parafii p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w Kryp-
nie, aby odprawiæ Mszê œwiêt¹ i wyg³osiæ s³owo Bo¿e w inne uroczy-
stoœci ni¿ to stanowi art. 23 Statutów.

Art. 29. Ka¿dy cz³onek gremialny Kolegiackiej Kapitu³y uczestni-
cz¹cy w uroczystoœci Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny aplikuje
Mszê œw. za zmar³ych biskupów, kanoników i œwieckich dobrodzie-
jów Kapitu³y i Kolegiaty. Nieobecni maj¹ zadoœæuczyniæ temu obo-
wi¹zkowi w tym samym dniu w innym koœciele.

Rozdzia³ IV

Zebrania Kapitu³y

Art. 30. Kolegiacka Kapitu³a zobowi¹zana jest zbieraæ siê w
oznaczonym miejscu i czasie na naradê nad sprawami Kapitu³y.
Zebrania s¹ zwyczajne i nadzwyczajne. Prawo zwo³ywania Kapitu³y
przys³uguje Arcybiskupowi Bia³ostockiemu oraz Prepozytowi Kapi-
tu³y lub innemu kanonikowi gremialnemu wyznaczonemu przez
Prepozyta. W wypadku œmierci lub prawnego zrzeczenia siê Prepo-
zyta prawo zwo³ywania Kapitu³y nale¿y do pierwszego kanonika
gremialnego zgodnie z zasad¹ precedencji (por. art. 8 Statutów).

Art. 31. Zebranie zwyczajne odbywa siê raz w roku po uroczystoœci
Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny. Nadzwyczajne zebrania
mog¹ siê odbywaæ kilka razy w roku w dniach wyznaczonych na
zebraniu zwyczajnym lub jeœli zachodzi taka potrzeba. Jedynie na
zebrania nadzwyczajne cz³onkowie Kapitu³y s¹ wzywani uprzednim
pisemnym powiadomieniem.

Art. 32. Kanonicy honorowi mog¹ byæ zapraszani na posiedzenia
Kolegiackiej Kapitu³y, lecz bez prawa g³osu. S¹ oni proszeni, aby
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równie¿ brali udzia³ w uroczystoœciach, o których stanowi art. 23
Statutów.

Art. 33. Jedynie na ¿yczenie wiêkszoœci kanoników mo¿e byæ
zarz¹dzone tajne g³osowanie. W przeprowadzanych g³osowaniach
nale¿y zachowaæ przepisy prawa powszechnego.

Art. 34. Wszyscy cz³onkowie Kapitu³y, jak i zaproszeni goœcie, s¹
zobowi¹zani do zachowania tajemnicy co do spraw omawianych na
posiedzeniach.

Rozdzia³ V

Dobra materialne Kapitu³y

Art. 35. Kolegiacka Kapitu³a Krypniañska jako koœcielna osoba
prawna na mocy samego prawa jest zdolna do nabywania, posiada-
nia, administrowania i zbywania dóbr doczesnych dla osi¹gniêcia
w³aœciwych sobie celów, którymi, zgodnie z postanowieniami prawa
i niniejszych Statutów, w imieniu kapitu³y zarz¹dza ka¿dorazowy
Kustosz Kapitu³y (por. kan. 115 i 1279 KPK).

Art. 36. Gdy chodzi o ofiary sk³adane dla koœcio³a Kolegiackiego
domniemywa siê, ¿e zosta³y z³o¿one na parafiê, chyba ¿e co innego
zosta³o postanowione (por. kan. 510 § 4 KPK).

Art. 37. W razie konfliktu miêdzy Kapitu³¹ a proboszczem parafii
kolegiackiej w sprawach materialnych spór rozstrzyga Arcybiskup
Bia³ostocki, maj¹c na uwadze odpowiednie zabezpieczenie duszpa-
sterskich potrzeb wiernych (por. kan. 510 § 3 KPK).

Rozdzia³ VI

Stosunek Kapitu³y do koœcio³a kolegiackiego i jego
proboszcza

Art. 38. Kolegiacka Kapitu³a wszystkie obiekty stanowi¹ce jej
w³asnoœæ przekazuje do sta³ego u¿ytku parafii p.w. Narodzenia
Najœwiêtszej Maryi Panny w Krypnie. St¹d za ca³oœæ obiektów i za
Kolegiatê odpowiada ka¿dorazowy proboszcz tej parafii.

Art. 39. W koœciele kolegiackim Arcybiskup Bia³ostocki ustana-
wia proboszcza spoœród kanoników Kapitu³y lub spoza nich. Pro-
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boszcz wype³nia wszystkie obowi¹zki i posiada wszystkie uprawnie-
nia i w³adzê, przys³uguj¹ce mu z mocy prawa (por. kan. 510 § 2 KPK).

Art. 40. Kapitu³a chêtnie œpieszy z wszelk¹ pomoc¹ koœcio³owi
kolegiackiemu.

Art. 41. Cz³onkowie Kolegiackiej Kapitu³y maj¹ prawo do s³uszne-
go wynagrodzenia z okazji nadzwyczajnie sprawowanego uroczyste-
go kultu liturgicznego w Kolegiacie.

Rozdzia³ VII

Inne zobowi¹zania (testament i pogrzeb cz³onków
Kapitu³y)

Art. 42. Ka¿dy cz³onek Kolegiackiej Kapitu³y powinien sporz¹dziæ
testament zgodnie z przepisami prawa koœcielnego i cywilnego i
z³o¿yæ go w Kurii Metropolitalnej. W zapisach winno siê pamiêtaæ o
potrzebach Kolegiackiej Kapitu³y.

Art. 43. Insygnia kanonickie winny byæ zapisane na rzecz Kole-
giackiej Kapitu³y. O to samo prosi siê równie¿ kanoników honoro-
wych Kolegiackiej Kapitu³y.

Art. 44. Ka¿dy kanonik, który pragnie wypo¿yczyæ insygnia
kanonickie, zobowi¹zany jest do odprawienia raz w roku jednej Mszy
œw. w intencji zmar³ego kanonika, który te insygnia przekaza³ na
rzecz Kolegiackiej Kapitu³y.

Art. 45. Wszyscy cz³onkowie Kolegiackiej Kapitu³y bior¹ udzia³ w
pogrzebie kanonika gremialnego i zobowi¹zani s¹ do odprawienia
jednej Mszy œw. za zmar³ego, oprócz tej, która jest wymagana przez
prawo partykularne.
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STATUT ARCHIDIECEZJALNEJ
RADY KAP£AÑSKIEJ

1. Archidiecezjalna Rada Kap³añska jest zespo³em kap³anów
s³u¿¹cych rad¹ Ordynariuszowi w zarz¹dzaniu Archidiecezj¹. Swój
g³os doradczy wyra¿a ona na zebraniach zwyczajnych, odbywanych
dwa razy do roku, i nadzwyczajnych, zwo³ywanych przez Ordynariu-
sza dla rozpatrzenia pilnych spraw.

2. Przewodnicz¹cym Rady jest biskup diecezjalny. On zwo³uje
posiedzenia Rady i przewodniczy ich obradom.

3. Cz³onkami rady s¹ z urzêdu – wikariusz generalny, wikariusz
biskupi, prepozyt kapitu³y, kanclerz Kurii, oficja³ S¹du, rektor
AWSD, rektor ITP, referent Wydzia³u Duszpasterstwa Ogólnego
i duszpasterz akademicki; z wyboru – jeden proboszcz i jeden
wikariusz z ka¿dego dekanatu (dekanaty: sokólski i kryñski trakto-
wane s¹ przy wyborze jako jeden). Ordynariusz nadto mo¿e miano-
waæ jeszcze innych kap³anów na cz³onków Rady.

4. Wybory do Rady odbywaj¹ siê podczas konferencji dekanal-
nych, w sposób tajny, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Kadencja
cz³onków Rady z wyboru trwa 5 lat. Dopuszczalny jest wybór
ponowny, natomiast po raz trzeci mo¿e ktoœ byæ wybrany dopiero po
piêcioletniej przerwie.

5. Na swym pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spoœród siebie
sekretarza i jego zastêpcê. Tworz¹ oni Sekretariat Rady. Zadaniem
Sekretariatu Rady jest sporz¹dzanie protoko³ów z jej posiedzeñ oraz
przyjmowanie wniosków nap³ywaj¹cych od ksiê¿y. Protokó³y z po-
siedzeñ Rady Sekretariat przekazuje Ordynariuszowi, a po ich
zatwierdzeniu – cz³onkom Rady i ksiê¿om dziekanom. Wnioski
natomiast Sekretariat odpowiednio opracowuje tak, ¿eby ewentual-
nie mog³y byæ rozpatrzone na posiedzeniu Rady. Komunikaty z ustaleñ
Rady, zatwierdzone przez Ordynariusza, Sekretariat dostarcza ksiê-
¿om proboszczom Archidiecezji.

6. Je¿eli wymaga tego koniecznoœæ, w obradach Rady mo¿e
uczestniczyæ bieg³y spoza cz³onków Rady. Nie bierze on jednak
udzia³u w g³osowaniu. W szczególnych wypadkach Rada mo¿e
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powo³aæ specjaln¹ Komisjê, okreœlaj¹c jej sposób dzia³ania. W sk³ad
Komisji powinien wejœæ jeden z jej cz³onków jako przewodnicz¹cy.

7. Propozycje i wnioski Rady zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹
g³osów w obecnoœci quorum. G³osowanie jest z zasady jawne, chyba
¿e Ordynariusz zarz¹dzi inaczej. Opinie Rady maj¹ charakter dorad-
czy. Biskup diecezjalny mo¿e je przyj¹æ lub odrzuciæ. Ordynariusz
i wikariusze generalni nie bior¹ udzia³u w g³osowaniu.

Cz³onków Rady obowi¹zuje tajemnica w odniesieniu do przebiegu
i przedmiotu obrad w zakresie wskazanym przez Ordynariusza.

8. Rada Kap³añska powinna koordynowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ
z dzia³alnoœci¹ Kolegium Konsultorów, Kapitu³y Metropolitalnej i
Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

9. Cz³onkostwo w Radzie traci siê przed up³ywem kadencji przy-
jêtej przez Ordynariusza przez trzykrotn¹ nieusprawiedliwion¹
nieobecnoœæ na posiedzeniach Rady, wpadniêcia w cenzury koœciel-
ne. Ordynariusz mo¿e rozwi¹zaæ Radê, je¿eli stwierdzi, ¿e nie
wype³nia ona zadania powierzonego jej dla dobra diecezji. Powinien
jednak w ci¹gu roku ustaliæ nowy sk³ad Rady (kan. 501 § 3 KPK).

10. Podczas wakansu na stolicy biskupiej, przestaje istnieæ Rada.
Nowy biskup powinien w ci¹gu roku od objêcia diecezji ustanowiæ
now¹ Radê Kap³añsk¹.
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STATUT RADY DUSZPASTERSKIEJ
ARCHIDIECEZJI BIA£OSTOCKIEJ

I. Cele i zadania

1. Archidiecezjalna Rada Duszpasterska, reprezentuj¹c Lud Bo¿y
Archidiecezji Bia³ostockiej, pomaga ordynariuszowi w jego
dzia³alnoœci duszpasterskiej (Kan 511 KPK).

2. Rada ma charakter wy³¹cznie doradczy, a w swoim istnieniu i
dzia³aniu zale¿y od biskupa diecezjalnego (Kan. 514 § 1 KPK).

3. Rada, z³o¿ona z osób wierz¹cych i kompetentnych w ró¿nych
dziedzinach ¿ycia, wiedzy i kultury, bacznie œledzi sprawy
zwi¹zane z duszpasterstwem i pomaga biskupowi diecezjalne-
mu w ich rozwi¹zywaniu przez udzielanie fachowych rad,
wiadomoœci i informacji.

II. Sk³ad osobowy

1. W sk³ad Rady wchodz¹ z urzêdu:
wikariusz generalny i wikariusz biskupi, dyrektor Wydzia³u
Duszpasterstwa Ogólnego, dyrektor Wydzia³u Katechetyczne-
go i wyk³adowca teologii pastoralnej w AWSD.

2.W sk³ad Rady wchodz¹ z nominacji:
– 1 przedstawiciel Kapitu³y Metropolitalnej,
– 1 przedstawiciel Kolegiackiej Kapitu³y Krypniañskiej,
– 1 przedstawiciel Archidiecezjalnego Oœrodka Formacji Ka-

p³anów,
– 1 przedstawiciel Archidiecezjalnego Wy¿szego Seminarium

Duchownego,
– 1 przedstawiciel dziekanów,
– 1 przedstawiciel proboszczów,
– 1 przedstawiciel wikariuszy,
– duszpasterz akademicki,
– duszpasterz rodzin,
– duszpasterz inteligencji,
– 1 przedstawiciel zgromadzeñ zakonnych mêskich,
– 3 przedstawicielki zgromadzeñ zakonnych ¿eñskich,
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– 2 osoby œwieckie z ka¿dego dekanatu (razem 20 osób).
3. Kadencja cz³onków z urzêdu trwa przez okres zajmowanego

przez nich stanowiska koœcielnego; pozostali cz³onkowie s¹
powo³ywani na piêæ lat. Podczas wakansu stolicy biskupiej
wygasa mandat Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

4. Postêpowanie cz³onka, które budzi publiczne zgorszenie, albo
trzykrotna nieobecnoœæ bez usprawiedliwienia na posiedzeniu
Rady, jest podstaw¹ do usuniêcia go z Rady.

III. Sposób dzia³ania

1. Na czele Rady stoi ordynariusz. On zwo³uje posiedzenia Rady,
ustala porz¹dek obrad i przewodniczy im osobiœcie lub przez
swego delegata.

2. Spotkania Rady odbywaj¹ siê dwa razy do roku. W razie
potrzeby mog¹ byæ zwo³ywane czêœciej.

3. Cz³onkowie Rady na pierwszym posiedzeniu wybieraj¹ spoœród
siebie wiêkszoœci¹ g³osów sekretarza Rady. Obowi¹zkiem se-
kretarza jest protoko³owanie przebiegu i treœci obrad, powia-
damianie o spotkaniach Rady oraz przygotowywanie komuni-
katów z obrad.

4. Wolno spoœród cz³onków Rady wybraæ bezwzglêdn¹ wiêkszo-
œci¹ g³osów Komisjê sk³adaj¹c¹ siê z kilku osób, do której
bêdzie nale¿a³o, wspólnie z biskupem diecezjalnym i sekreta-
rzem, przygotowanie spotkañ Rady i projektowanie programu
pracy.

5. Wa¿niejsze propozycje duszpasterskie Rady powinny byæ
komunikowane ca³ej spo³ecznoœci diecezjalnej.

6. Na posiedzenia Rady poœwiêcone jakiejœ konkretnej tematyce,
mog¹ byæ zaproszone w charakterze konsultantów osoby nie-
bêd¹ce cz³onkami Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej.
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STATUT ARCHIDIECEZJALNEJ RADY DO SPRAW
EKONOMICZNYCH

1. Radê do Spraw Ekonomicznych powo³uje biskup diecezjalny
spoœród ludzi wierz¹cych, uczciwych, bieg³ych w sprawach ekono-
micznych i prawie cywilnym (Kan. 492 § 1 KPK) w liczbie trzech lub
wiêcej osób œwieckich.

2. Kadencja Rady trwa piêæ lat. Po jej ukoñczeniu mo¿e byæ
przed³u¿ona na dalsze piêciolecia (Kan. 492 § 2 RPK).

3. Do Rady nie mog¹ nale¿eæ krewni lub powinowaci biskupa a¿
do czwartego stopnia (Kan. 492 § 3 KPK), a tak¿e ludzie, którzy nie
wykazuj¹ zainteresowania dobrem Koœcio³a.

4. Rada wspó³dzia³a z Ekonomem Archidiecezji, mianowanym
przez Ordynariusza na piêæ lat.

5. Wymagania stawiane ekonomowi s¹ te same, co i innym
cz³onkom Rady. Ekonom administruje pod w³adz¹ ordynariusza
dobrami doczesnymi Archidiecezji (Kan. 491 § 3 KPK), prowadzi
inwestycje ogólnodiecezjalne oraz czuwa nad kas¹ Archidiecezji. Z
wydatków i wp³ywów zdaje sprawozdanie przed Rad¹ do Spraw
Ekonomicznych, która szczegó³owe sprawozdanie z przeprowadzo-
nego badania przedstawia ordynariuszowi. Sprawozdania takie
powinny siê odbywaæ przynajmniej raz do roku.

6. Ekonom Archidiecezji powinien byæ w sta³ym kontakcie
z ordynariuszem. Posiedzenia Rady powinny siê odbywaæ przynaj-
mniej raz do roku. Posiedzeniom Rady przewodniczy zawsze ordyna-
riusz, sam lub przez swego delegata.

7. G³os Rady jest doradczy. Decyzje w sprawach ekonomicznych
Archidiecezji podejmuje ordynariusz.

8. Biskup diecezjalny mo¿e skróciæ kadencjê Rady, zmieniæ jej
sk³ad lub rozwi¹zaæ j¹.
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STATUT ARCYBISKUPIEJ RADY SPO£ECZNEJ

l. Arcybiskupia Rada Spo³eczna jest zespo³em wiernych (ze stanu
duchownego, zakonnego i œwieckiego) powo³anych przez biskupa
diecezjalnego celem przedstawiania opinii na temat aktualnych
problemów ¿ycia publicznego. Wspiera ona swoj¹ dzia³alnoœci¹
Archidiecezjaln¹ Radê Duszpastersk¹, o której jest mowa w kan.
511-515 KPK.

2. Rada ma g³os jedynie doradczy, a jej decyzje nabieraj¹ mocy
dopiero po zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.

3. Biskup diecezjalny mianuje przewodnicz¹cego Rady na piêæ lat,
po up³ywie których mo¿e przed³u¿yæ jego kadencjê na nastêpne
piêciolecie. Sekretarza Rady wybiera siê na jej pierwszym posiedze-
niu.

4. Cz³onkami Rady winni byæ ludzie zwi¹zani z Koœcio³em
i orientuj¹cy siê w sprawach publicznych. Wskazane jest, by repre-
zentowali oni ró¿ne œrodowiska zawodowe.

5. Zebrania Rady winny siê odbywaæ przynajmniej dwa razy do
roku. Protoko³y z zebrañ dostarcza siê biskupowi diecezjalnemu.

6. Rada mo¿e niektóre swoje wnioski podawaæ do publicznej
wiadomoœci, zawsze jednak za zgod¹ biskupa diecezjalnego.
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STATUT
REFERATU D/S NOWEJ EWANGELIZACJI

ARCHIDIECEZJI BIA£OSTOCKIEJ

1. Dotychczasowe Kolegium Misjonarzy Archidiecezji Bia³ostoc-
kiej by³o powo³ane do udzielania pomocy duszpasterzom Archidiece-
zji w dziele g³oszenia S³owa Bo¿ego w czasie misji i rekolekcji
parafialnych oraz ujednolicenia dzia³ania w tej dziedzinie w ca³ej
Archidiecezji zgodnie z potrzebami duszpasterskimi, zaleceniami
biskupa diecezjalnego, ogólnopolskim programem duszpasterskim.
Kolegium Misjonarzy Archidiecezji Bia³ostockiej by³o powo³ane do
spe³nienia roli ewangelizacyjnej, aby realizowaæ program kszta³-
towania nowego oblicza parafii.

2. Uwzglêdniaj¹c troskê Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II o Koœció³ w
Polsce i na œwiecie (Tertio millenio adveniente) dotychczasowe
Kolegium Misjonarzy zosta³o przekszta³cone na Referat d/s Ewan-
gelizacji, który dzia³a w ramach Wydzia³u Duszpasterstwa Ogólne-
go przy Bia³ostockiej Kurii Metropolitalnej.

3. Kap³ani tworz¹cy ten Referat s¹ mianowani przez biskupa
diecezjalnego na okres piêciu lat w liczbie piêciu kap³anów.

4. Do wype³nienia powierzonego im zadania przygotowuj¹ siê na
w³asnych posiedzeniach formacyjnych, jak te¿ przez udzia³ w do-
stêpnych tak¿e pozadiecezjalnych sesjach duszpasterskich celem
pog³êbienia swej wiedzy duszpasterskiej.

5. Zadaniem Referatu d/s Ewangelizacji jest:
a) organizowanie dla ksiê¿y proboszczów, ksiê¿y wikariuszy

sesji formacyjnych nt. w³aœciwego przeprowadzenia misji i
rekolekcji;

b) uk³adanie programów misyjnych i rekolekcyjnych (szcze-
gólnie tematycznie) na ka¿dy rok;

c) badanie sposobu przeprowadzenia misji i rekolekcji w
parafiach Archidiecezji;

d) prowadzenie ewidencji przeprowadzonych misji i rekolekcji
(data i nazwiska g³osz¹cych);

e) proponowanie kap³anów diecezjalnych i pozadiecezjalnych
do g³oszenia misji i rekolekcji;
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f) ustalanie czêstotliwoœci misji lub rekolekcji.
6. Dzia³alnoœci¹ Referatu d/s Ewangelizacji kieruje przewodni-

cz¹cy mianowany przez Biskupa diecezjalnego. On zwo³uje posie-
dzenia, które protoko³uje wyznaczony sekretarz. Propozycje przed-
stawia biskupowi diecezjalnemu i dyrektorowi Wydzia³u Duszpa-
sterstwa Ogólnego.

7. Do Referatu d/s Ewangelizacji nale¿y ustalenie spraw wynagro-
dzenia misjonarzy i rekolekcjonistów.

8. Referat d/s ewangelizacji troszczy siê tak¿e o to, by w poszcze-
gólnych parafiach szkoliæ wœród œwieckich grupy animatorów dusz-
pasterskich i pomocników zaanga¿owanych w sprawy organizacyjne
misji i rekolekcji parafialnych oraz grupy powo³aniowe celem budze-
nia powo³añ kap³añskich w poszczególnych parafiach. Œciœle wspó³-
pracuje z Duszpasterstwem Rodzin i z Akcj¹ Katolick¹.

9. W czasie corocznych jesiennych konferencji dekanalnych cz³on-
kowie Kolegium przekazuj¹ duszpasterzom dyrektywy dotycz¹ce
programu misyjnego i rekolekcyjnego, który powinien byæ uwzglêd-
niony we wszystkich parafiach w ci¹gu roku duszpasterskiego.
Przekazuj¹ tak¿e nazwiska chêtnych misjonarzy i rekolekcjonistów.

10. By³oby wskazane, aby Referat d/s Ewangelizacji wskazywa³
duszpasterzom odpowiedni¹ literaturê dotycz¹c¹ misji i rekolekcji.
W tym celu powinno znaleŸæ siê miejsce w redagowanych przez
Wydzia³ Duszpasterstwa Ogólnego Komunikatach.

11. Pod koniec roku duszpasterskiego Referat d/s Ewangelizacji
organizuje spotkanie kap³anów Archidiecezji Bia³ostockiej, którzy
w ci¹gu roku g³osili misje lub rekolekcje, celem omówienia rocznego
dzia³ania, osi¹gniêæ i braków oraz celem wyci¹gniêcia wniosków na
rok nastêpny.
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STATUT KOMISJI SZTUKI KOŒCIELNEJ
W ARCHIDIECEZJI BIA£OSTOCKIEJ

I. Sk³ad Komisji

1. Komisjê powo³uje ordynariusz archidiecezji. W sk³ad Komisji
wchodz¹: przewodnicz¹cy i cz³onkowie w liczbie piêciu. Cz³onkowie
Komisji, wybierani spoœród duchownych i œwieckich, winni byæ biegli
w dziedzinie sztuki sakralnej oraz ochrony zabytków.

2. W poszczególnych wypadkach przewodnicz¹cy Komisji mo¿e
zaprosiæ do wspó³pracy ekspertów zarówno duchownych jak i œwiec-
kich, niebêd¹cych cz³onkami Komisji.

II. Zadania Komisji

3. Zadaniem Komisji jest opiniowanie, w oparciu o zasady zawarte
w Konstytucji „O Liturgii Œwiêtej” Soboru Watykañskiego II, In-
strukcjach Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski, projektów obiek-
tów sakralnych i koœcielnych oraz koncepcje dzie³ plastycznych,
przeznaczonych do tych obiektów.

4. Do zadañ Komisji nale¿y te¿ opiniowanie, z uwzglêdnieniem
obowi¹zuj¹cych przepisów koœcielnych i pañstwowych, projektów
konserwacji i adaptacji obiektów zabytkowych.

5. Komisja wspó³pracuje z Komisj¹ Nadzoru Budownictwa Ko-
œcielnego w zakresie doœwiadczeñ zdobytych podczas nadzoru bu-
dowli.

6. W celu zaznajomienia duchowieñstwa, architektów i artystów
z bie¿¹c¹ problematyk¹ sztuki koœcielnej Komisja winna organizo-
waæ, w miarê mo¿liwoœci, odpowiednie konferencje, sympozja
i wystawy.

III. Kolejnoœæ postêpowania

7. Zg³oszenie do Komisji planowanego dzia³ania i uzgodnienie
kandydatury autora projektu oraz powiadomienie ordynariusza o
projekcie i autorze.
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8. Przedstawienie wstêpnej koncepcji do zaopiniowania przez
Komisjê i uzyskanie odpowiednich uwag koryguj¹cych pracê, przy
wspó³pracy z Komisj¹ nadzoru.

9. Przedstawienie Komisji projektu realizacyjnego do sprawdze-
nia, czy projekt odpowiada uzgodnionej koncepcji i czy uwagi
Komisji zosta³y spe³nione oraz uzgodnienie osoby wykonawcy.

10. Przedstawienie projektu ordynariuszowi Archidiecezji do
zatwierdzenia i wyra¿enia zgody na jego realizacjê.
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STATUT KOMISJI NADZORU BUDOWNICTWA
KOŒCIELNEGO ARCHIDIECEZJI BIA£OSTOCKIEJ

I. Sk³ad Komisji

§1. Komisjê powo³uje ordynariusz archidiecezji. W sk³ad Komisji
wchodz¹: przewodnicz¹cy i cz³onkowie w liczbie trzech. Cz³onkowie
Komisji, wybierani spoœród duchownych i œwieckich, winni byæ biegli
w dziedzinie budownictwa sakralnego (obiekty s³u¿¹ce kultowi) i
koœcielnego (obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku koœcielnego) oraz posiadaæ
znajomoœæ podstawowych przepisów pañstwowego prawa budowla-
nego.

§2. W poszczególnych przypadkach przewodnicz¹cy Komisji mo¿e
zaprosiæ do wspó³pracy ekspertów zarówno duchownych jak i œwiec-
kich, niebêd¹cych cz³onkami Komisji.

II. Zadania Komisji

§3. Zadaniem Komisji jest nadzorowanie (obok nadzoru autor-
skiego i budowlanego) realizacji zatwierdzonych planów budowli
sakralnych i koœcielnych lub ich remontów.

§4. Komisja wspó³pracuje z Archidiecezjaln¹ Komisj¹ Sztuki
Koœcielnej w zakresie doœwiadczeñ zdobytych w czasie nadzoru
budowli, aby czêœci projektów, które nie sprawdzi³y siê w trakcie,
realizacji na przysz³oœæ nie mia³y miejsca.

§5. Komisja w miarê mo¿liwoœci winna organizowaæ dokszta³canie
kap³anów w dziedzinie znajomoœci prawa budowlanego i nowych
technologii w budownictwie.

III. Uprawnienia Komisji

6. Zainteresowanym inwestorom Komisja s³u¿y fachow¹ porad¹ w
zakresie przepisów prawnych oraz innych dziedzinach zwi¹zanych
z budownictwem.

§7. Poniewa¿ po zatwierdzeniu projektu przez w³adze koœcielne i
terytorialne, nie wolno inwestorowi arbitralnie go zmieniaæ, Komi-
sja jest uprawniona, by kontrolowaæ uprawnione budowy.
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§8. W trakcie trwania budowy lub remontu Komisja ma prawo
wgl¹du do dzienników budowy, sposobów jej finansowania oraz
wszelkiej dokumentacji.

§9. Komisja ma równie¿ zwracaæ uwagê na zabezpieczenie terenu
budowy pod wzglêdem przepisów BHP oraz porz¹dku na budowie.

§10. W razie stwierdzenia nieprawid³owoœci w realizacji planów
lub wykonawstwa nieodpowiedniej jakoœci, Komisja kieruje wniosek
do ordynariusza o wstrzymanie budowy lub remontu.

§11. Na wniosek Komisji maj¹ obowi¹zek z³o¿yæ potrzebne jej
wyjaœnienia architekci, projektanci, konstruktorzy, inspektorzy
nadzoru odpowiedzialni za budowê.

§12. Komisja, po stwierdzeniu ra¿¹cych uchybieñ w sposobie
prowadzenia budowy lub remontu i braku podporz¹dkowania siê
proœbom ich usuniêcia, ma prawo wnioskowaæ ordynariuszowi o
nieprzydatnoœci inwestora do jej kontynuowania.

§13. Komisja zdaje relacjê ze swojej dzia³alnoœci na ka¿de ¿¹danie
biskupa ordynariusza.
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STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

I. Cel i zadania

1. Parafialna Rada Duszpasterska jest zespo³em ludzi (duchow-
nych, cz³onków instytutów ¿ycia konsekrowanego i wiernych œwiec-
kich), troszcz¹cych siê o w³aœciwy rozwój ¿ycia religijnego w parafii.

2. Parafialn¹ Radê Duszpastersk¹ powo³uje ksi¹dz proboszcz.
3. Wnioski i propozycje Rady maj¹ charakter doradczy. Decyzja o

ich wprowadzeniu w ¿ycie nale¿y do ksiêdza proboszcza.

II. Sk³ad osobowy

4. Iloœæ cz³onków Rady ma byæ dostosowana do wielkoœci parafii,
nie powinna jednak przekraczaæ liczby 30 osób.

5. W sk³ad Rady wchodz¹:
a) kap³ani pracuj¹cy w parafii, wzglêdnie delegaci spoœród

kap³anów i katechetów;
b) rektorzy koœcio³ów i kaplic znajduj¹cych siê na terenie

parafii;
c) przedstawiciele zakonów i zgromadzeñ ¿eñskich, zatrud-

nionych w duszpasterstwie parafialnym, wyznaczeni przez
prze³o¿onych w porozumieniu z ksiêdzem proboszczem;

d) katolicy œwieccy mianowani przez ksiêdza proboszcza po
uprzedniej konsultacji z zespo³em duszpasterskim i dzia³a-
j¹cymi w parafii wspólnotami wiernych (Bractwa, III Zakon,
Zespó³ Charytatywny, Kó³ka ¯ywego Ró¿añca, Chór para-
fialny, Schola m³odzie¿owa, Liturgiczna S³u¿ba O³tarza,
Bia³a procesja, itp.).

6. Rada jest instytucj¹ sta³¹ w parafii, ale kadencja jej trwa 5 lat.
Nowy proboszcz mo¿e zmieniæ sk³ad Rady. Kadencja cz³onków z
urzêdu trwa przez okres zajmowanego przez nich stanowiska.
Istnieje mo¿liwoœæ powo³ania w razie potrzeby nowych cz³onków
Rady.

7. Postêpowanie cz³onka Rady budz¹ce publiczne zgorszenie, jak
równie¿ trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecnoœæ na spotka-
niach Rady, daje podstawê do pozbawienia cz³onkostwa w Radzie.
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Decyzje o usuniêciu podejmuje ksi¹dz proboszcz po uprzedniej
konsultacji z Rad¹.

III. Sposób dzia³ania

8. Na czele Parafialnej Rady Duszpasterskiej stoi ksi¹dz pro-
boszcz. On zwo³uje spotkanie Rady, ustala porz¹dek obrad i im
przewodniczy osobiœcie lub przez swego zastêpcê.

9. Spotkanie Rady odbywa siê raz na kwarta³, albo czêœciej w razie
potrzeby i wed³ug uznania ksiêdza proboszcza.

10. Spoœród cz³onków Rady nale¿y wybraæ wiêkszoœci¹ g³osów
sekretarza, który jest ³¹cznikiem miêdzy ksiêdzem proboszczem i
cz³onkami Rady. Nale¿y do niego formu³owanie na piœmie postula-
tów zg³aszanych przez parafian oraz protoko³owanie przebiegu i
treœci obrad.

11. Wa¿niejsze ustalenia Rady winny byæ podane do wiadomoœci
ca³ej spo³ecznoœci parafialnej.

12. Personalny sk³ad Parafialnej Rady Duszpasterskiej ma byæ
zg³oszony przez ksiêdza proboszcza do Kurii Metropolitalnej celem
zatwierdzenia przez biskupa diecezjalnego.



258

STATUT PARAFIALNEJ RADY DO SPRAW
EKONOMICZNYCH

I. Powo³anie Rady

l. W ka¿dej parafii proboszcz ma obowi¹zek powo³ania Parafialnej
Rady do Spraw Ekonomicznych, której zadaniem jest œwiadczenie
pomocy w administrowaniu parafialnym maj¹tkiem koœcielnym
(Kan. 637, 1280 KPK).

2. Parafialna Rada do Spraw Ekonomicznych sk³ada siê z osób
reprezentuj¹cych parafiê w sensie terytorialnym i spo³ecznym.

3. Cz³onków Rady wybiera proboszcz wed³ug w³asnego rozezna-
nia, po konsultacji z parafianami. Cz³onkami Rady nie mog¹ byæ
krewni i powinowaci proboszcza. W sk³ad Rady powinni wchodziæ
parafianie oddani Koœcio³owi, ciesz¹cy siê dobr¹ opini¹ oraz po-
wszechnym uznaniem.

4. Ustalony przez proboszcza sk³ad Rady zatwierdza dziekan, zaœ
dla Rad parafii dziekañskich jednostk¹ nadrzêdn¹ jest Kuria Diece-
zjalna.

5. Przed objêciem urzêdu cz³onkowie Rady z³o¿¹ na rêce probosz-
cza w czasie Mszy œw. niedzielnej nastêpuj¹ce przyrzeczenie: „Ja
N.N. przyrzekam Bogu Wszechmog¹cemu w Trójcy Œwiêtej Jedyne-
mu, ¿e powierzon¹ mi funkcjê cz³onka Rady do Spraw Ekonomicz-
nych bêdê spe³nia³ wed³ug najlepszej swej woli, zgodnie z moim
sumieniem i przepisami prawa koœcielnego. Tak mi dopomó¿ Bóg”.
Przyrzeczenie to wypowiada siê na Ewangeliê z jej uca³owaniem.

6.
a) Kadencja Rady trwa piêæ lat; ci sami cz³onkowie mog¹ byæ

wybierani na nastêpne kadencje.
b) w nadzwyczajnych i uzasadnionych przypadkach proboszcz

mo¿e odwo³aæ cz³onka Rady zawiadamiaj¹c dziekana i uzasad-
niaj¹c wobec niego swoj¹ decyzjê;

c) na rozwi¹zanie Rady przed up³ywem jej kadencji proboszcz
powinien uzyskaæ pisemn¹ zgodê dziekana.

7. Dzia³alnoœæ Rady ustaje po kanonicznym objêciu parafii przez
nowego proboszcza, który powinien wybraæ now¹ Radê w ci¹gu
szeœciu miesiêcy.
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8. Wakans w sk³adzie Rady uzupe³nia proboszcz informuj¹c o tym
dziekana.

9. Cz³onkowie Rady spe³niaj¹ swoje czynnoœci bezp³atnie.

II. Kompetencje i dzia³alnoœæ Rady

10. Rada jest organem doradczym i wspomagaj¹cym proboszcza.
Jej ustalenia proboszcz mo¿e uwzglêdniæ.

11. Do kompetencji Rady nale¿¹ wy³¹cznie sprawy maj¹tkowe i
finansowe parafii.

12.
a) Do proboszcza nale¿y zwo³ywanie Rady, ustalanie porz¹dku

obrad, przewodniczenie obradom, nadzór nad wykonaniem
przyjêtych postanowieñ i reprezentowanie Rady;

b) w posiedzeniach Rady bior¹ udzia³ wikariusze parafialni;
c) zebranie Rady odbywa siê przynajmniej dwa razy w roku.
13.
a) Wszyscy cz³onkowie Rady powinni byæ powiadomieni o posie-

dzeniu Rady;
b) obrady odbywaj¹ siê w urzêdowych pomieszczeniach parafii;
c) uczestnicy posiedzeñ zobowi¹zani s¹ do zachowania tajemnicy

s³u¿bowej, chyba ¿e z natury postanowieñ wynika ich publicz-
ny charakter.

14. Rada wybiera spoœród siebie sekretarza, który sporz¹dza
protoko³y z poszczególnych posiedzeñ.

15. Rada pomaga w zarz¹dzie maj¹tkiem parafialnym w zale¿no-
œci od biskupa diecezjalnego, a w szczególnoœci:

a) Czuwa nad ca³oœci¹ inwentarza koœcielnego i beneficjalnego,
zw³aszcza przy zmianie na stanowisku proboszcza;

b) s³u¿y proboszczowi pomoc¹ przy wykonywaniu zadañ podjê-
tych, jak budowa nowych czy remont starych obiektów koœciel-
nych, wyszukiwanie, zakup oraz przewóz potrzebnych mate-
ria³ów budowlanych, sprawowanie nadzoru przy robotach,
pomoc w zdobywaniu i pozyskiwaniu œrodków finansowych,
pomoc w znalezieniu potrzebnych fachowców, w prowadzeniu
gospodarstwa, wydzier¿awianiu gruntów itp.;

c) s³u¿y rad¹ w ocenie inicjatyw oraz projektów wnoszonych pod
obrady, opiniuj¹c ich celowoœæ i mo¿liwoœci realizacyjne;
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d) informuje parafian, zw³aszcza w swoim œrodowisku, o potrze-
bach i zamierzonych inwestycjach w parafii, a tak¿e informuje
proboszcza o spo³ecznym odbiorze tych zamierzeñ wœród para-
fian;

e) opiniuje warunki pracy i p³acy sta³ych i czasowych pracowni-
ków koœcielnych anga¿owanych przez proboszcza oraz ich
zwalnianie z pracy i zatrudnianie nowych.

16. W szczególny sposób powierza siê cz³onkom Rady opiekê nad
maj¹tkiem parafialnym w nadzwyczajnych okolicznoœciach:

a) W razie œmierci proboszcza, gdy brak w parafii formalnego
zastêpcy, radni niezw³ocznie powiadamiaj¹ dziekana, strzeg¹c
w³asnoœci parafialnej;

b ) podobnie w przypadkach losowych, jak po¿ar, kradzie¿  itp.,
zaistnia³ych podczas nieobecnoœci proboszcza, cz³onkowie Rady
powinni otoczyæ szczególn¹ opiek¹ i trosk¹ dobra materialne
parafii i podj¹æ w imieniu proboszcza w³aœciwe dzia³ania
zabezpieczaj¹ce.

17. Ró¿nice stanowisk, jakie mog¹ powstaæ miedzy proboszczem
a cz³onkami Rady, rozstrzyga dziekan jako instytucja nadrzêdna,
zaœ Kuria jako instytucja ostateczna.
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STATUT WZAJEMNEJ POMOCY KAP£AÑSKIEJ
(W.P.K.) KSIÊ¯Y ARCHIDIECEZJI BIA£OSTOCKIEJ

1. Wzajemna Pomoc Kap³añska Ksiê¿y Archidiecezji Bia³ostockiej
istnieje od I Synodu Archidiecezji Bia³ostockiej. Dzia³a ona w
oparciu o przepisy KPK (kan. 278 § 1 i 2, kan. 281 1 i 2, kan. 282 §
2), wskazania soborowe i zalecenia adhortacji apostolskiej Pastores
dabo vobis.

2. Celem W.P.K. jest wzajemna pomoc duchowa i materialna
kap³anów, a zw³aszcza troska o kap³anów znajduj¹cych siê w trud-
nych sytuacjach ¿yciowych, w szczególnoœci spowodowanych wypad-
kami losowymi.

3. Fundusz W.P.K. powstaje z cz³onkowskich sk³adek miesiêcz-
nych oraz dobrowolnych wp³at. Wysokoœæ sk³adek proponuje Rada
Kap³añska, a zatwierdza j¹ biskup diecezjalny. Sk³adki wp³acone
nie podlegaj¹ zwrotowi.

4. Sk³adki zbieraj¹ i przekazuj¹ skarbnikowi W.P.K. wybrani
przez kondekanalnych ksiê¿y delegaci dekanalni. Oni równie¿ roz-
strzygaj¹ doraŸne trudnoœci w porozumieniu z ordynariuszem.
Sk³adki mo¿na równie¿ wnosiæ bezpoœrednio do Kurii Metropolital-
nej.

5. Sk³adki cz³onkowskie wp³acaj¹ wszyscy ksiê¿a pracuj¹cy w
Archidiecezji. Uchylaj¹cy siê od p³acenia sk³adek zostaj¹ upomnieni
przez swego ks. dziekana, w razie dalszego uchylania siê od obowi¹z-
ku p³acenia sk³adek, winni z³o¿yæ pisemne usprawiedliwienie na
rêce tego¿ ks. dziekana, a ten sprawê skieruje do Kurii Arcybisku-
piej.

6. Funduszem administruje trzyosobowy (prezes, sekretarz
i skarbnik) Zarz¹d. Jest on mianowany lub odwo³ywany przez
ordynariusza. Pracuje on spo³ecznie.

7. Dzia³alnoœæ W.P.K. kontroluje Komisja Rewizyjna wybrana na
konferencjach dekanalnych, po jednym cz³onku Komisji z poszcze-
gólnego dekanatu. Kadencja jej dzia³alnoœci trwa trzy lata. Spraw-
dza ona przynajmniej raz w roku pracê Zarz¹du, ksiêgi kasowe oraz
dba o w³aœciwe funkcjonowanie W.P.K. Sprawozdanie z przeprowa-
dzonej kontroli przesy³a do Kurii Arcybiskupiej, a poszczególni jej
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cz³onkowie takie samo sprawozdanie sk³adaj¹ na zebraniach dusz-
pasterskich swego dekanatu. W razie koniecznej potrzeby ma prawo
sk³adaæ na zebraniach dekanalnych wnioski odnoœnie do pracy
Zarz¹du czy regulaminu W.P.K., dla podjêcia uchwa³ wi¹¿¹cych od
momentu ich zatwierdzenia przez biskupa ordynariusza.

8. Zarz¹d, Delegaci Dekanalni i Komisja Rewizyjna pe³ni¹ swe
funkcje spo³ecznie. St¹d nale¿y siê ksiê¿om w nich pracuj¹cym od
reszty kap³anów szczególny szacunek i wdziêcznoœæ za ich bezinte-
resowny wk³ad mi³oœci do wspó³braci.

9. Z funduszu W.P.K. maj¹ byæ wyp³acane zapomogi, jako ekwiwa-
lent stypendiów mszalnych, ksiê¿om, którzy z powodu choroby lub
staroœci nie mog¹ odprawiaæ Mszy œw. Prawo to przys³uguje ksiê¿om
emerytom oraz innym ksiê¿om niezatrudnionym w parafiach jako
proboszczowie i wikariusze, tym ostatnim zaœ jedynie w sytuacji, gdy
nie otrzymuj¹ tam wy¿ej okreœlonego ekwiwalentu. Ka¿dy ksi¹dz,
cz³onek W.P.K., ma prawo otrzymaæ doraŸn¹ zapomogê, jeœli znaj-
dzie siê w trudnej sytuacji materialnej wskutek wypadku losowego.
Potrzebuj¹cy zg³asza siê sam, albo delegat dekanalny, do którego
obowi¹zku nale¿y dostrze¿enie potrzeb wspó³braci, uprzednio zg³a-
sza sprawê do Rady Kap³añskiej lub do Zarz¹du W.P.K. Przyznana
pomoc i jej wysokoœæ winna byæ uzgodniona z biskupem ordynariu-
szem. Pierwszym jednak warunkiem zapomogi, w wy¿ej wskaza-
nych sytuacjach, jest regularne op³acanie sk³adek przez petenta w
okresie ich obowi¹zywania.

10. Cz³onek W.P.K. przechodz¹c do pracy w innej diecezji zacho-
wuje prawo do zapomogi, o ile stale op³aca sk³adki miesiêczne.

11. W.P.K. przestaje istnieæ moc¹ decyzji wiêkszoœci jej cz³onków,
wyra¿onej na zebraniach dekanalnych i zatwierdzonej przez bisku-
pa ordynariusza. Pozosta³y maj¹tek W.P.K. w razie jej rozwi¹zania
przechodzi na w³asnoœæ Kurii Metropolitalnej w Bia³ymstoku.
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STATUT DOMU KSIÊ¯Y EMERYTÓW
W BIA£YMSTOKU

I. Wstêp

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, wychodz¹c naprzeciw
potrzebom kap³anów „dotkniêtych chorob¹, niezdolnoœci¹ lub kalec-
twem” (kan. 281 § 2 KPK), w Archidiecezji Bia³ostockiej wybudowa-
ny zosta³ Dom Ksiê¿y Emerytów w Bia³ymstoku.

II. Cel instytucji

Dom Ksiê¿y Emerytów (w skrócie DKE) jest instytucj¹ diecezjal-
n¹, której zadaniem jest niesienie pomocy tym kap³anom Archidie-
cezji Bia³ostockiej, którzy z powodu podesz³ego wieku lub choroby
zostali prawnie przeniesieni w stan spoczynku przez ksiêdza arcy-
biskupa.

III. Stan prawny i materialny Domu Ksiê¿y
Emerytów

Dom Ksiê¿y Emerytów posiada osobowoœæ prawn¹ koœcieln¹ (zob.
kan. 116, § 1 KPK). Do DKE nale¿y nieruchomoœæ po³o¿ona przy ul.
Cedrowej, oznaczona numerem 1041, bêd¹ca w³asnoœci¹ Archidiece-
zji Bia³ostockiej, wpisana do Ksiêgi Wieczystej pod nr Kw. 63454
wraz z nowym budynkiem wybudowanym staraniem Kurii Metropo-
litalnej, w którym mieszcz¹ siê mieszkania dla ksiê¿y, kaplica,
kuchnia, sto³ówka, pomieszczenia socjalne, a tak¿e mieszkania dla
sióstr zakonnych, które pracowaæ bêd¹ w DKE.

Dom Ksiê¿y Emerytów jako instytucja diecezjalna utrzymywany
jest z funduszy diecezjalnych: z ofiar kap³anów oraz wiernych -
op³aty od parafii, których wysokoœæ okreœla biskup ordynariusz co
roku, po zasiêgniêciu opinii Rady d/s Ekonomicznych, a tak¿e z
emerytur ksiê¿y zamieszkuj¹cych dom, wp³acanych zgodnie z Regu-
laminem DKE, dzia³alnoœci gospodarczej dyrektora oraz ewentual-
nych zapisów i innych ofiar kap³anów, wiernych lub instytucji.
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IV. Zarz¹d Domu Ksiê¿y Emerytów

Domem Ksiê¿y Emerytów kieruje dyrektor mianowany przez
biskupa na czas nieokreœlony. Spe³nia on swoje obowi¹zki okreœlone
przez biskupa ordynariusza, a tak¿e obowi¹zki przewidziane Regu-
laminem DKE tak co do pensjonariuszy, sióstr pracuj¹cych w DKE
oraz pracowników pomocniczych.

Za swoj¹ pracê pobiera pensjê ustalon¹ przez ekonoma diecezjal-
nego.

W sprawach administracyjnych i ekonomicznych dyrektor DKE
wspó³pracuje z ekonomem diecezjalnym.

V. Zasady przyjmowania ksiê¿y emerytów
i rencistów do Domu Ksiê¿y Emerytów

1. Z Domu Ksiê¿y Emerytów w Bia³ymstoku maj¹ prawo korzy-
staæ wszyscy ksiê¿a inkardynowani do Archidiecezji Bia³ostockiej,
którzy prawnie zostali przeniesieni przez biskupa ordynariusza na
emeryturê z powodu wieku lub rentê, spowodowan¹ kalectwem lub
chorob¹, którzy wywi¹zali siê w ca³oœci z obowi¹zku nale¿nych wp³at
na DKE oraz wnios¹ jednorazow¹ wp³atê wpisow¹ w wysokoœci 24
aktualnych emerytur z ZUS, a tak¿e wyra¿¹ zgodê na warunki
okreœlone regulaminem DKE. Z op³aty wpisowej w szczególnych
przypadkach biskup ordynariusz mo¿e zwolniæ lub roz³o¿yæ na raty.

2. Kap³ani dotkniêci uzale¿nieniem alkoholowym bêd¹ mogli
zamieszkaæ w DKE po przebytym leczeniu i pod warunkiem zacho-
wania ca³kowitej abstynencji. W przypadku powrotu do na³ogu
kap³ani ci bêd¹ musieli opuœciæ DKE i poddaæ siê leczeniu.

3. Jeœli w DKE bêd¹ wolne mieszkania, biskup ordynariusz mo¿e
wyraziæ zgodê, aby w DKE zamieszkali ksiê¿a innych diecezji, którzy
wnios¹ stosowne op³aty okreœlone przez ekonoma diecezjalnego. Ze
wzglêdu na to, ¿e kap³ani archidiecezji bia³ostockiej partycypowali
w kosztach budowy domu, op³aty kap³anów innych diecezji bêd¹
wy¿sze i bêd¹ wynosiæ 36 aktualnych emerytur z ZUS.

4. Przy przenoszeniu na emeryturê lub rentê ustala siê nastêpu-
j¹ce zasady:
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a) jeœli DKE bêdzie dysponowa³ wolnymi mieszkaniami, to
w ka¿dym wypadku biskup ordynariusz zaproponuje zamiesz-
kanie w DKE;

b) jeœli, mimo wolnych mieszkañ w DKE, kap³an zechce zamiesz-
kaæ we w³asnym mieszkaniu, mieszkaniu osób trzecich lub
skorzystaæ z mieszkania w dowolnej parafii za zgod¹ danego
proboszcza, to mo¿e to uczyniæ, ale pod warunkiem, ¿e pozosta-
nie na w³asnym utrzymaniu;

c) jeœli DKE nie bêdzie dysponowa³ wolnymi mieszkaniami,
a pensjonariusze oczekiwaæ bêd¹ na miejsce, wówczas proble-
my mieszkaniowe emeryta lub rencisty zostan¹ za³atwione
przez Kuriê Metropolitaln¹ w sposób indywidualny, ³¹cznie
z udzieleniem pomocy finansowej, jeœli taka bêdzie potrzebna;

d) jeœli w DKE wszystkie mieszkania bêd¹ zajête, to w przypadku
absolutnej koniecznoœci przewiduje siê przeniesienie ju¿ miesz-
kaj¹cego w DKE pensjonariusza sprawnego fizycznie i psy-
chicznie do innego mieszkania, np. na parafiê za zgod¹ pro-
boszcza. Za przypadek absolutnej koniecznoœci uwa¿a siê
sytuacjê kap³ana przeniesionego w stan spoczynku przez bi-
skupa ordynariusza, która wymaga œwiadczenia kap³anowi
dotkniêtemu chorob¹ lub kalectwem sta³ej i pe³nej opieki.

VI. Uwagi koñcowe

1 . Statut Domu Ksiê¿y Emerytów ustanawia biskup ordynariusz.
To samo dotyczy zmian dokonywanych w statucie.

2. W Domu Ksiê¿y Emerytów pracowaæ bêd¹ siostry zakonne,
z którymi stosown¹ umowê zawieraæ bêdzie ekonom diecezjalny. Do
pomocy siostrom mog¹ byæ zatrudnione osoby œwieckie.
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REGULAMIN DOMU KSIÊ¯Y EMERYTÓW

1. Zasady przyjêcia pensjonariuszy

Warunkiem przyjêcia kap³ana do DKE jest przeniesienie go przez
biskupa ordynariusza w stan spoczynku z powodu wieku, choroby
lub kalectwa. O przyjêciu kap³ana z innej diecezji decyduje biskup
ordynariusz.

Kap³an, po uiszczeniu stosownych op³at, przewidzianych statu-
tem DKE zajmuje wskazane mieszkanie, przywo¿¹c swoje umeblo-
wanie. Przy przyjêciu pensjonariusz powinien zapoznaæ siê z Regu-
laminem i wyraziæ na piœmie zgodê na przyjêcie okreœlonych regu-
laminem warunków.

2. Prawa pensjonariuszy DKE

Dom Ksiê¿y Emerytów zapewnia swoim pensjonariuszom:
a) mieszkanie dwupokojowe z ³azienk¹ (op³aty za energiê elek-

tryczn¹, ogrzewanie i wodê ponosi DKE);
b) korzystanie z mo¿liwoœci odprawiania Mszy œw. w kaplicy DKE

w koncelebrze lub indywidualnie;
c) korzystanie ze sto³ówki w DKE;
d) korzystanie z opieki w razie choroby lub niedo³êstwa, w tym

tak¿e z opieki lekarskiej;
e) dysponowanie w³asnym czasem i swobodê wyjazdów po zg³o-

szeniu tego faktu w kuchni;
f) w przypadku œmierci pensjonariusza DKE zajmie siê spraw¹

zorganizowania pogrzebu.

3. Obowi¹zki pensjonariuszy

Kap³ani, którzy mieszkaj¹ w DKE maj¹ obowi¹zek:
a) przekazywania do kasy DKE emerytury wyp³acanej przez ZUS;
b) umeblowanie, które wnosi pensjonariusz, po jego œmierci staje

siê w³asnoœci¹ DKE i nie mo¿e byæ przekazane rodzinie lub innym
osobom;

c) w ¿adnym wypadku nie mog¹ byæ przekazywane testamentem
rodzinie lub innym osobom œwieckim sprzêty liturgiczne bêd¹ce
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w³asnoœci¹ kap³ana, z których korzysta podczas pobytu w DKE,
takie jak: kielich, msza³ czy szaty liturgiczne; po œmierci pensjona-
riusza przechodz¹ one na w³asnoœæ DKE;

d) stosowanie siê do zasad przyjêtych przez DKE okreœlonych
poni¿ej w punkcie 4.

4. Zasady dotycz¹ce codziennego funkcjonowania DKE

W celu w³aœciwego funkcjonowania DKE oraz wzajemnego posza-
nowania i elementarnego porz¹dku niezbêdne jest przyjêcie podsta-
wowych zasad, które pomagaj¹ we wzajemnym wspó³¿yciu miesz-
kañców DKE.

Zasady te dotycz¹:
a) punktualnoœci w kaplicy w przypadku uczestnictwa w koncele-

brze, a tak¿e trzymanie siê okreœlonych godzin, jeœli ktoœ chce
odprawiæ Mszê œw. indywidualnie; Msze œw. odprawiaj¹ siê o
godz. 7.30 i 18.00; Mszê œw. indywidualnie mo¿na odprawiæ w
ci¹gu godziny przed lub godziny po koncelebrze; godziny Mszy
œw. mog¹ byæ zmienione zgodnie z ¿yczeniem pensjonariuszy;

b) przychodzenie na posi³ki w czasie okreœlonym (œniadanie od
godz. 7.00 do 8.30, obiad godz. 13.00, kolacja godz. 18.45);

c) zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do 6.00;
d) zg³aszania w kuchni swojej nieobecnoœci na posi³kach,
e) zachowanie czystoœci i porz¹dku w budynku i na terenie

posesji;
f) sprz¹tanie mieszkañ pensjonariuszy za zgod¹ kap³ana oraz

pranie bielizny za dodatkow¹ niewielk¹ op³at¹, mog¹ wykony-
waæ sprz¹taczki zatrudnione w DKE.

5. Pensjonariusze mog¹ zg³aszaæ swoje uwagi lub wnioski na temat
codziennego funkcjonowania DKE dyrektorowi, a tak¿e mog¹ wspól-
nie decydowaæ o niektórych sprawach dotycz¹cych regulaminu.

6. Spoœród grona ksiê¿y emerytów biskup ordynariusz mianuje
ojca duchownego, który zatroszczy siê o rozwój ¿ycia duchowego
pensjonariuszy przez organizowanie rekolekcji i dni skupienia dla
kap³anów zamieszkuj¹cych w DKE. Czuwaæ bêdzie nad w³aœciwym
sprawowaniem liturgii œwiêtej oraz g³osiæ bêdzie konferencje asce-
tyczne.

Zachêca siê wszystkich kap³anów zamieszkuj¹cych w DKE do
wspólnego odmawiania brewiarza.
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DEKRET O REZYDENCJI KAP£ANÓW

Maj¹c na wzglêdzie dobro duchowe kap³anów i wiernych Archidie-
cezji Bia³ostockiej, niniejszym przypominam, ¿e Prawo Koœcielne
domaga siê od kap³anów rezydencji w miejscu spe³niania zleconych
obowi¹zków, o których jest mowa w kan. 533 § 1 i 550 § 1 KPK.

W odniesieniu do tego obowi¹zku, który nak³ada na proboszczów
i wikariuszy prawo powszechne, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zarz¹dze-
nia:

1. Ka¿dy kap³an powinien mieszkaæ w budynkach koœcielnych
na ten cel przeznaczonych. Nie mo¿e mieszkaæ w innych
budynkach lub miejscach bez zgody ordynariusza.

2. Kap³ani sto³uj¹ siê w tych samych miejscach na plebanii.
Sta³e sto³owanie siê poza plebani¹ lub sto³ówk¹ kap³añsk¹
wymaga zgody ordynariusza.

3. Je¿eli kap³an z ró¿nych powodów nie wraca na noc do miejsca
zamieszkania, ma obowi¹zek zg³oszenia swojej nieobecnoœci
swojemu bezpoœredniemu prze³o¿onemu. Niedopuszczalny
jest wyjazd z plebanii wieczorem i powrót nad ranem bez
powiadomienia o tym odpowiedniego prze³o¿onego.

4. Sporadyczne nieobecnoœci na posi³kach powinny byæ wcze-
œniej zg³oszone wg wymogów ludzkiej kultury.

5. Wyjazdy wakacyjne nale¿y zg³osiæ w Kurii Metropolitalnej
z podaniem adresu pobytu.

6. Na wyjazdy zagraniczne trzeba uzyskaæ pozwolenie ordyna-
riusza.

(+ Stanis³aw Szymecki)
Arcybiskup

Metropolita Bia³ostocki
Bia³ystok dnia 25 lutego 2000 r.
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DEKRET O STROJU DUCHOWNYM

W trosce o dobro duchowe kap³anów i wiernych Archidiecezji
Bia³ostockiej, w oparciu o chwalebn¹ tradycjê zawart¹ w uchwa³ach
Synodu Archidiecezji Wileñskiej z 1931 r. (patrz str.23, statuty 69-
72 i str. 93, statut 306) i zgodnie z kan. 284 KPK niniejszym
przypominam o obowi¹zku noszenia przez duchownych odpowied-
niego stroju koœcielnego.

1. Strojem dla duchownego jest sutanna oraz tzw. „strój
krótki”.

2. Sutanna obowi¹zuje przy sprawowaniu czynnoœci liturgicz-
nych, w kancelarii, na katechezie, podczas wszelkich uro-
czystoœci religijnych.

3. „Strój krótki”, przez który rozumie siê ciemny garnitur
z koloratk¹, mo¿e byæ u¿ywany z wy³¹czeniem wykony-
wania czynnoœci liturgicznych oraz katechezy, które w zwy-
czajnych sytuacjach wymagaj¹, aby duchowny u¿ywa³ su-
tanny.

4. Duchowni mog¹ u¿ywaæ stroju œwieckiego wtedy, gdy
wymagaj¹ tego okolicznoœci, np. w podró¿y, pobyt w miejsco-
woœciach turystycznych, sanatoryjnych, itp.

5. Kap³ani uhonorowani jak¹kolwiek godnoœci¹ koœcieln¹
podczas uroczystych czynnoœci religijnych powinni nosiæ
przys³uguj¹cy im strój.

(+ Stanis³aw Szymecki)
Arcybiskup

Metropolita Bia³ostocki

Bia³ystok, dn. 28 lutego 2000 r.
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DEKRET O OPINIOWANIU WIKARIUSZY

W trosce o dobór jak najw³aœciwszych duszpasterzy dla poszcze-
gólnych parafii Archidiecezji Bia³ostockiej, niniejszym zarz¹dzam,
aby Ksiê¿a Proboszczowie z koñcem roku szkolnego jak najszybciej
dostarczali do Kurii Metropolitalnej opinie o wikariuszach pracuj¹-
cych w ich parafiach, które nale¿y sporz¹dziæ na piœmie wed³ug
nastêpuj¹cego kwestionariusza:

I. Dane personalne ksiêdza wikariusza:
Imiê i nazwisko, data urodzenia, parafia, dekanat, odk¹d

pracuje w parafii.
II.Charakterystyka osobowoœci ksiêdza wikariusza:
1. Cechy intelektualne.

a) Jakie ma zdolnoœci; czy je rozwija; czy studiuje.
b) Stosunek do obowi¹zuj¹cych studiów wikariuszowskich.

2. Cechy wolitywne i emocjonalne.
a) Stosunek ksiêdza wikariusza do ksiêdza proboszcza, do

ksiê¿y wikariuszy, do s³u¿by koœcielnej, do osób œwieckich.
b) Stosunek do kap³anów z dekanatu; czy jest cz³owiekiem

buduj¹cym wspólnotê kap³añsk¹?
c) Czy pracuje nad rozwojem swojej osobowoœci?
d) Stosunek do rodziców i rodziny.

3. Spe³nianie pos³ugi kap³añskiej.
a) ̄ ycie modlitewne, w tym wiernoœæ modlitwie brewiarzowej.
b) Sprawowanie pos³ugi sakramentalnej, Eucharystii, pokuty

itd.
c) Sprawowanie pos³ugi diakonii – zaanga¿owanie w organi-

zowanie grup, wspólnot parafialnych.
d) Szczególne charyzmaty w dziedzinie pos³ugi kap³añskiej.
e) Wspó³praca w gospodarczym rozwoju parafii.

4. Stosunek do wymogów Synodu Diecezjalnego.
a) Postawa wobec rezydencji w parafii.
b) Wywi¹zywanie siê ze zobowi¹zañ finansowych na rzecz

Diecezji.
5. Stan zdrowia.
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III. Inne uwagi:

          LS.                         (podpis ksiêdza proboszcza)

...........................            dnia ..........................    2000 r.

(+ Stanis³aw Szymecki)
Arcybiskup

Metropolita Bia³ostocki

Bia³ystok, dn. 28 lutego 2000 r.
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DEKRET DOTYCZ¥CY PRZENOSZENIA KSIÊ¯Y
WIKARIUSZY

W oparciu o kan. 548 § 1 KPK przenoszenie wikariuszy
w Archidiecezji Bia³ostockiej bêdzie siê dokonywa³o wg nastêpuj¹-
cych zasad:

l. Maj¹cy byæ przeniesieni na now¹ parafiê wikariusze otrzymuj¹
dekret z koñcem roku szkolnego tj. w miesi¹cu czerwcu.

2. Do czasu przeprowadzki po 25 sierpnia podlegaj¹ dotychczaso-
wemu proboszczowi. Z nim rozliczaj¹ pobory za lipiec i sierpieñ
i uzgadniaj¹ czas urlopu. Nie mog¹ wczeœniej opuœciæ parafii.

3. Neoprezbiterzy otrzymuj¹ miesi¹c urlopu od daty œwiêceñ. Do
czasu objêcia sta³ej placówki s¹ skierowani przez Kuriê do
okreœlonych zadañ duszpasterskich.

4. Odwo³ujê wszystkie inne dotychczasowe zarz¹dzenia w/w
sprawie.

(+ Stanis³aw Szymecki)
Arcybiskup

Metropolita Bia³ostocki

Bia³ystok, dn. 15 maja 2000 r.
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 DEKRET O BINACJACH I TRYNACJACH
W ARCHIDIECEZJI BIA£OSTOCKIEJ

Prawodawca koœcielny zachêca kap³anów, aby z motywu pobo¿no-
œci celebrowali codziennie Eucharystiê (kan. 904 KPK). Norm¹ jest
odprawienie tylko jednej Mszy œw. w ci¹gu dnia z wyj¹tkiem
wypadków przewidzianych przez prawo (kan. 905 § 1 KPK) lub
na podstawie zezwolenia ordynariusza miejsca ze wzglêdu na
brak kap³anów i je¿eli domaga siê tego koniecznoœæ duszpasterska
(kan. 905 § 2 KPK). Prawo koœcielne zezwala na powtórne sprawo-
wanie Eucharystii przez tego samego kap³ana w tym samym dniu w
nastêpuj¹cych wypadkach (por. MriG n. 153, 157, 158):

1) w Wielki Czwartek (Mszê œw. Krzy¿ma i Mszê œw. Wiecze-
rzy Pañskiej);

2) w Uroczystoœæ Zmartwychwstania Pañskiego (Mszê œw.
Wigilii Paschalnej i w ci¹gu dnia);

3) na synodzie, soborze lub zjeŸdzie biskupów;
4) na zjeŸdzie kap³anów diecezjalnych lub zakonnych;
5) w czasie wizytacji duszpasterskiej;
6) przy b³ogos³awieñstwie opata;
7) Mszê œw. konwentualn¹ i Mszê œw. g³ówn¹ w koœciele lub

kaplicy;
8) w czasie œwiêceñ biskupich lub kap³añskich;
9) w Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego (trzy Msze œw. prze-

widziane w mszale);
10) we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych (trzy

Msze œw. w nastêpuj¹cych intencjach: jedna w intencji
wszystkich wiernych zmar³ych, druga wed³ug intencji Ojca
Œwiêtego, trzecia we w³asnej intencji celebruj¹cego).

Na podstawie kan. 905, § 2 KPK dodatkowo mo¿na uzyskaæ
p r a w o  d o  b i n a c j i  w  d n i  p o w s z e d n i e  w nastêpuj¹cych
wypadkach:

1) w uroczystoœæ tytu³u koœcio³a lub kaplicy;
2) w czasie misji i rekolekcji parafialnych oraz we Mszy œw.

koncelebrowanej z Biskupem;
3) w Œrodê Popielcow¹;
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4) w pierwsze czwartki, pi¹tki i soboty miesi¹ca;
5) na rozpoczêcie i zakoñczenie roku szkolnego i katechetycz-

nego;
6) gdy zajdzie koniecznoœæ odprawienia jednego dnia dwóch

lub wiêcej pogrzebów lub Mszy œw. za nowo¿eñców (œluby),
wzglêdnie roraty i pogrzeb;

7) w czasie Adwentu i Wielkiego Postu, tam gdzie s¹ odprawia-
ne Msze œw. dla dzieci i m³odzie¿y;

8) w czasie czterdziestogodzinnego nabo¿eñstwa i nowenny ku
czci MB. Mi³osierdzia;

9)  wypadku uzasadnionej potrzeby odprawienia Mszy œw. w
domu chorego;

10) na zakoñczenie roku kalendarzowego;
11) na Mszê œw. konelebrowan¹ podczas pogrzebów i imienin

kap³anów oraz z okazji spotkañ kap³añskich (np. w rocznicê
œwiêceñ), gdy tego dnia istnieje koniecznoœæ odprawienia
drugiej Mszy œw. z racji duszpasterskich.

Z prawa do binacji mo¿na korzystaæ j e d y n i e  w t e d y ,  gdy:
1) brak jest wystarczaj¹cej liczby kap³anów, którzy mogliby

odprawiæ w wy¿ej wymienionych wypadkach (trzeba mieæ
tutaj na uwadze nie tylko kap³anów na sta³e pracuj¹cych w
danej parafii, ale równie¿ kap³anów niezaanga¿owanych w
duszpasterstwie oraz kap³anów goœci);

2) mia³oby zabrakn¹æ porannej lub wieczornej Mszy œw.,
podczas której proporcjonalnie du¿a liczba wiernych przy-
stêpuje do Komunii œw.;

3) nie jest wystarczaj¹c¹ przyczyn¹ do binacji zamówiona
druga Msza œw. w czyjejœ intencji (nowe przepisy zezwalaj¹
te¿ na przerwanie Mszy œw. gregoriañskiej z powodu nie-
przewidzianej przeszkody, np. nag³a choroba, koniecznoœæ
odprawienia Mszy œw. pogrzebowej lub za nowo¿eñców).

Maj¹c na uwadze dobro duchowe wiernych, zgodnie z kan. 905 §
2 KPK, mo¿na uzyskaæ z e z w o l e n i e  n a  t r y n a c j e  w koœcio³ach
parafialnych i rektoratach, gdzie odprawiane s¹ Msze œw. dla
wiernych, we wszystkie niedziele i œwiêta nakazane, równie¿ niebê-
d¹ce dniami wolnymi od pracy, ale obchodzone z licznym udzia³em
wiernych.
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Z powy¿szego zezwolenia mo¿na korzystaæ j e d y n i e  w t e d y ,
gdy:

1) brak jest wystarczaj¹cej liczby kap³anów, którzy mogliby
odprawiæ Mszê œw.; podobnie jak w przypadku binacji nale¿y
mieæ na uwadze nie tylko ksiê¿y pracuj¹cych w danej
parafii, ale niezaanga¿owanych w duszpasterstwie oraz
kap³anów goœci;

2) domaga siê tego prawdziwa koniecznoœæ duszpasterska, a
wiêc powa¿na liczba wiernych zosta³aby pozbawiona uczest-
nictwa we Mszy œw.

W przypadku koniecznoœci sprawowania wiêcej ni¿ dwa razy w
dni powszednie lub wiêcej ni¿ trzy razy w niedziele i œwiêta nakaza-
ne, po odpowiednie zezwolenie nale¿y zwróciæ siê za poœred-
nictwem biskupa diecezjalnego do Kongregacji do Spraw
Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów.

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 954 – 958) reguluje s p r a w y
z w i ¹ z a n e  z  o f i a r a m i  m s z a l n y m i  (stypendiami). W zwi¹zku
z tym wszyscy kap³ani s¹ w sumieniu zobowi¹zani do zapoznania siê
z w/w przepisami.

Przypomina siê najwa¿niejsze:
1) wierni sk³adaj¹cy ofiarê, aby w ich intencji by³a odprawiona

Msza œw., przyczyniaj¹ siê do dobra Koœcio³a oraz uczestni-
cz¹ przez tê ofiarê w jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzie³
(kan. 946 KPK);

2) kap³an, odprawiaj¹cy wiêcej razy w tym samym dniu, mo¿e
poszczególne Msze œw. aplikowaæ w intencji, w której zosta³a
z³o¿ona ofiara, przy zachowaniu jednak prawa, ¿e oprócz
dnia Bo¿ego Narodzenia, wolno mu zatrzymaæ dla siebie
jedn¹ tylko ofiarê, pozosta³e zaœ winien przekazaæ na cele
oznaczone przez Ordynariusza, z dopuszczeniem jednak
pewnego wynagrodzenia z tytu³u zewnêtrznego (kan. 951 §
1 KPK), np. je¿eli kap³an z racji duszpasterskich odprawia
drug¹ lub trzeci¹ Mszê œw. z dojazdem do innego koœcio³a lub
kaplicy na w³asny koszt, mo¿e ze z³o¿onej ofiary potr¹ciæ
odpowiednie wynagrodzenie; kap³an koncelebruj¹cy w tym
samym dniu drug¹ Mszê œw., nie mo¿e z ¿adnego tytu³u
przyj¹æ za ni¹ ofiary (kan. 951 § 2);
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3) wolno w parafiach czy rektoratach przyj¹æ do odprawienia
tyle intencji mszalnych, ile kap³ani w nich zatrudnieni mog¹
odprawiæ w ci¹gu roku (kan. 953 KPK), wliczaj¹c do tej
liczby intencje binacyjne, trynacyjne i kwadrynacyjne; ka-
p³ani posiadaj¹cy zbywaj¹ce stypendia mszalne mog¹ je
przekazaæ Ordynariuszowi celem ich rozdysponowania wœród
kap³anów niemaj¹cych intencji (por. kan. 954-955);

4) zabrania siê przekazywania intencji mszalnych poza diece-
zjê bez zezwolenia Ordynariusza;

5) w przypadku niewype³nienia zobowi¹zañ mszalnych, które
nale¿a³o wype³niæ w ci¹gu roku, nale¿y powiadomiæ Ordyna-
riusza; powy¿sze sprawy zobowi¹zani s¹ sprawdziæ podczas
wizytacji duszpasterskiej Ordynariusz lub jego delegat oraz
ksiê¿a dziekani podczas wizytacji dziekañskiej, sprawdza-
j¹c jednoczeœnie ksiêgê stypendiów mszalnych, która winna
byæ prowadzona w ka¿dej parafii (por. kan. 956-958 KPK).

(+ Stanis³aw Szymecki)
Arcybiskup

Metropolita Bia³ostocki

Bia³ystok dnia 29 lutego 2000 r.
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TESTAMENT KAP£ANA

Testament jest jednostronn¹ czynnoœci¹ prawn¹, poprzez któr¹
spadkodawca na wypadek œmierci rozporz¹dza swoim maj¹tkiem.

Testament mo¿e zawieraæ rozporz¹dzenia tylko jednego spadko-
dawcy (testamenty wspólne s¹ zabronione).

Z chwil¹ œmierci prawa i obowi¹zki maj¹tkowe zmar³ego przecho-
dz¹ na jedn¹ lub kilka osób. Nie nale¿¹ do spadku prawa i obowi¹zki
zmar³ego œciœle zwi¹zane z jego osob¹, jak równie¿ prawa, które z
chwil¹ jego œmierci przechodz¹ na oznaczone osoby niezale¿nie od
tego, czy s¹ one spadkobiercami. Do d³ugów spadkowych nale¿¹
tak¿e: koszty pogrzebu (w zakresie zwyczajów przyjêtych w danym
œrodowisku), koszty postêpowania spadkowego, obowi¹zek zaspoko-
jenia roszczeñ o zachowek, obowi¹zek wykonania zapisów i poleceñ.

Sporz¹dziæ i odwo³aæ testament mo¿e tylko osoba maj¹ca pe³n¹
zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. W przypadku osób niemaj¹cych
pe³nej zdolnoœci prawnej czynnoœæ prawna jest niewa¿na.

Forma testamentu

1. W³asnorêczny (holograficzny), spisany w ca³oœci pismem rêcz-
nym przez spadkodawcê (nie pismem maszynowym czy komputero-
wym), przez niego podpisany (imiê i nazwisko), opatrzony dat¹ (brak
daty nie poci¹ga za sob¹ niewa¿noœci tego testamentu, je¿eli nie
wywo³uje w¹tpliwoœci co do zdolnoœci spadkodawcy do sporz¹dzenia
testamentu, co do jego treœci, czy co do wzajemnego stosunku kilku
testamentów).

2. Notarialny – w formie aktu notarialnego.

Powo³anie spadkobiercy

Powo³anie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedzi-
czenie ustawowe co do ca³oœci spadku nastêpuje wtedy, gdy spadko-
dawca nie powo³a³ spadkobiercy (nie sporz¹dzi³ testamentu), albo
gdy ¿adna z osób, które powo³a³, nie chce lub nie mo¿e byæ spadko-
bierc¹.
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Spadkodawca mo¿e powo³aæ (poprzez testament) do ca³oœci lub
czêœci spadku jedn¹ lub kilka osób. Je¿eli powo³anych zostaje kilka
osób, a spadkodawca nie okreœli³ ich udzia³ów spadkowych, dziedzi-
cz¹ oni w czêœciach równych.

Powo³anie spadkobierców z warunkiem lub zastrze¿eniem termi-
nu uwa¿ane jest za nieistniej¹ce (gdyby zaœ z testamentu wynika³o,
¿e bez takiego zastrze¿enia spadkobierca nie zosta³by powo³any,
powo³anie spadkobiercy jest niewa¿ne).

Podstawienie – mo¿na powo³aæ spadkobiercê testamentowego na
wypadek, gdy inna osoba powo³ana jako spadkobierca ustawowy lub
testamentowy nie chcia³a lub nie mog³a byæ spadkobierc¹.

Nie mo¿e byæ spadkobierc¹ osoba, która w chwili otwarcia spadku
ju¿ nie ¿yje. Nie mo¿e te¿ nim byæ osoba prawna, która w chwili
otwarcia spadku nie istnieje.

Fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcê mo¿e
byæ spadkobierc¹, je¿eli zostanie wpisana do rejestru w ci¹gu dwóch
lat od og³oszenia testamentu.

Zapis i polecenie

Zapis. Spadkodawca mo¿e w testamencie zobowi¹zaæ spadko-
biercê ustawowego lub testamentowego do spe³nienia okreœlonego
œwiadczenia maj¹tkowego na rzecz oznaczonej osoby – zapisobiercy
(takim zapisem spadkodawca mo¿e obci¹¿yæ te¿ zapisobiercê). Zapis
mo¿e byæ uczyniony pod warunkiem lub z zastrze¿eniem terminu.
Zapisobiercy przys³uguje prawo ¿¹dania, aby spadkobierca wyda³
mu przedmiot zapisu. Prawo zapisobiercy przedawnia siê z up³ywem
piêciu lat od dnia wymagalnoœci zapisu.

Polecenie. Spadkodawca mo¿e w³o¿yæ na spadkobiercê lub na
zapisobiercê obowi¹zek oznaczonego dzia³ania lub zaniechania, nie
czyni¹c nikogo wierzycielem.

Sposób odwo³ania testamentu

Spadkodawca mo¿e w ka¿dej chwili odwo³aæ zarówno ca³y testa-
ment, jak i jego poszczególne postanowienia (musi to uczyniæ osobi-
œcie, a nie przez przedstawiciela).

Odwo³anie testamentu mo¿e nast¹piæ przez:
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l) sporz¹dzenie nowego testamentu (je¿eli w nowym testamencie
spadkodawca nie zaznaczy, ¿e poprzedni odwo³uje, odwo³aniu ulega-
j¹ jedynie te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie
mo¿na pogodziæ z treœci¹ nowego testamentu; pozosta³e zachowuj¹
swoj¹ moc);

2) zniszczenie testamentu w zamiarze odwo³ania lub pozbawienia
go cech wa¿noœci;

3) dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwo-
³ania jego postanowieñ.

Niewa¿noœæ testamentu

Testament jest niewa¿ny, je¿eli zosta³ sporz¹dzony:
1) w stanie wy³¹czaj¹cym œwiadome albo swobodne powziêcie

decyzji i wyra¿enie woli;
2) pod wp³ywem b³êdu uzasadniaj¹cego przypuszczenie, ¿e gdyby

spadkodawca nie dzia³a³ pod wp³ywem b³êdu, nie sporz¹dzi³by
testamentu tej treœci;

3) pod wp³ywem groŸby.

Wykonawca testamentu

Spadkodawca mo¿e w testamencie powo³aæ wykonawcê testamen-
tu (mo¿e nim byæ tylko taka osoba, która ma pe³n¹ zdolnoœæ prawn¹).
Do jego obowi¹zków nale¿y zarz¹dzanie maj¹tkiem spadkowym,
sp³acenie d³ugów spadkowych, wykonanie zapisów i poleceñ, wyda-
nie spadkobiercom maj¹tku spadkowego zgodnie z wol¹ spadko-
dawcy i z ustaw¹. Mo¿e on pozywaæ i byæ pozwanym w sprawach
wynikaj¹cych z zarz¹du spadkiem; mo¿e pozywaæ w sprawach
o prawa nale¿¹ce do spadku i byæ pozwany w sprawach o d³ugi
spadkowe.

Koszty zarz¹du maj¹tkiem oraz wynagrodzenie wykonawcy te-
stamentu nale¿¹ do d³ugów spadkowych.

Osoba powo³ana na wykonawcê testamentu mo¿e nie przyj¹æ tego
obowi¹zku, sk³adaj¹c odpowiednie oœwiadczenie przed s¹dem.
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Wzór testamentu kap³ana

W Imiê Trójcy Przenajœwiêtszej.
Ja, ni¿ej podpisany, .............................. (imiê i nazwisko), syn

.............................. z pe³n¹ œwiadomoœci¹ oraz wolnoœci¹ w powziêciu
decyzji i wyra¿eniu woli, bêd¹c wolnym od jakiejkolwiek groŸby,
dziêkuj¹c Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, zw³aszcza za ³askê
powo³ania do kap³añstwa, oraz polecaj¹c przez wstawiennictwo
NMP Matki Koœcio³a zbawienie moje mi³osierdziu Bo¿emu, na
wypadek mojej œmierci, rozporz¹dzam moim mieniem w nastêpuj¹-
cy sposób: przekazujê w spadku (komu i co) .............................................
...................................................................

1. Z gotówki jak¹ posiadam, sumê wysokoœci ..............................
(s³ownie) przeznaczam na rzecz koœcio³a, przy którym pracujê.

Pozosta³¹ sumê rozporz¹dzam nastêpuj¹co:
– na odprawienie Mszy œw. za moj¹ duszê przeznaczam sumê

................................ .
– na koszta pogrzebu przeznaczam sumê ......................., pragnê

byæ pochowany na cmentarzu w ....................... i co do pogrzebu
mojego stanowiê, ¿e ..................... .

2. Dla rodziny mojej, a mianowicie:
– dla .............................. zapisujê .............................;
– dla .............................. zapisujê ..............................;
3. Sprzêty liturgiczne u mnie przechowywane s¹ w³asnoœci¹

parafii, a bêd¹ce moj¹ w³asnoœci¹, tzn. .............................. przekazujê
.............................. .

4. Obrazy i dzie³a sztuki u mnie siê znajduj¹ce s¹ w³asnoœci¹
parafii, a moje w³asne tzn. .............................. przekazujê
.............................. .

5. Moj¹ bibliotekê prywatn¹ przekazujê na w³asnoœæ .......................
6. Sutanny i inne ubrania przekazujê ..........................
7. Samochód marki ........................... przekazujê ............................
8. Pieni¹dze znajduj¹ce siê na koncie .............................. s¹ w³a-

snoœci¹ parafii, natomiast znajduj¹ce siê na koncie ..............................
bêd¹cym kontem prywatnym przekazujê ............................. .

9. Ewentualne d³ugi osobiste i zaleg³oœci mszalne, gdyby siê
okaza³y po mojej œmierci, nale¿y wyrównaæ ze sprzeda¿y ........................
.............................. .
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10. Wykonawc¹ testamentu czyniê N.N. i proszê, aby zechcia³ tê
moj¹ ostatni¹ wolê wykonaæ. Temu¿ wykonawcy testamentu mojego
zapisujê .............................. . Gdyby on tego zlecenia mojego nie
przyj¹³, proszê aby Ksi¹dz Dziekan dekanatu, w którym przebywa-
³em ostatnio, zleci³ to zadanie innemu kap³anowi.

Wszystkich Braci w kap³añstwie i Przyjació³ proszê o pamiêæ
w modlitwie. Jeœli kogo skrzywdzi³em lub obrazi³em przepraszam
i proszê go o darowanie mi winy.

Tê ostatni¹ wolê, spisan¹ przeze mnie w³asnorêcznie, wyra¿am
z ca³¹ œwiadomoœci¹ i przytomnoœci¹ umys³u i w³asnorêcznie j¹
podpisujê.

................ ...............
 (miejsce)  (data)

........................................................................................
(w³asnorêczny czytelny podpis – imiê i nazwisko)
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STATUT ORGANISTOWSKI

Statut niniejszy Archidiecezji Bia³ostockiej zosta³ opracowany w
oparciu o statut ramowy dla wszystkich diecezji w Polsce, a zatwier-
dzony przez Konferencjê Episkopatu dnia 12.03.1965 r. Przy tym
zosta³y uwzglêdnione zwyczaje i dzisiejsze potrzeby naszego koœcio-
³a lokalnego.

Kwalifikacje zawodowe organistów

1. Stanowisko organisty w parafii Archidiecezji Bia³ostockiej
mo¿e obj¹æ ten muzyk, który posiada odpowiednie wykszta³cenie
muzyczne i licencjê Kurii Metropolitalnej.

2. Rozró¿nia siê trzy stopnie wykszta³cenia muzycznego organi-
sty:

a) wy¿sze – w klasie organowej (KUL, UKSW, Akademia Muzycz-
na);

b) œrednie – w klasie organowej (Œrednia Szko³a Muzyczna,
Szko³a organistowska, Studium Diecezjalne Kszta³cenia Orga-
nistów);

c) podstawowe – uznane przez AKMK, np. przygotowanie pry-
watne, Podstawowa Szko³a Muzyczna.

3. Absolwent niekoœcielnej szko³y muzycznej mo¿e otrzymaæ
dyplom organisty po z³o¿eniu egzaminu uzupe³niaj¹cego przed
AKMK z liturgiki i repertuaru muzyki koœcielnej. Bez egzaminu
uzupe³niaj¹cego mo¿e byæ organist¹ tymczasowym, lecz nie d³u¿ej
ni¿ przez 2 lata.

Status prawny stanowiska organisty

1. Organista jest pracownikiem koœcielnym i podlega w³adzy
koœcielnej Archidiecezji i tej parafii, w której pe³ni swe obowi¹zki pod
kierownictwem proboszcza.

Praca jego jest s³u¿b¹ wed³ug zasad powszechnie obowi¹zuj¹cych
w Koœciele rzymskokatolickim oraz wed³ug prawnych norm niniej-
szego regulaminu.
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2. Zwierzchnikiem bezpoœrednim organisty jest proboszcz parafii,
drug¹ instancj¹ AKMK, trzeci¹ instancj¹ Ordynariusz Archidiece-
zji.

Warunki objêcia stanowiska

1. Warunkami podstawowymi objêcia posady organisty przy
koœciele s¹: wykszta³cenie muzyczne oraz przyk³adne ¿ycie wed³ug
zasad wiary rzymskokatolickiej.

2. Pracodawc¹ organisty jest parafia, prawnie reprezentowana
przez proboszcza. Organista jest pracownikiem koœcio³a.

3. Zatrudnienie lub zwolnienie organisty wymaga zgody AKMK.
4. Kandydat na stanowisko organisty powinien przedstawiæ pro-

boszczowi nastêpuj¹ce dokumenty:
a) podanie i w³asnorêcznie napisany ¿yciorys;
b) œwiadectwo chrztu i ewentualnie œlubu koœcielnego;
c) dokumenty kwalifikacyjne (dyplom i licencjê Kurii Metropoli-

talnej);
d) œwiadectwo moralnoœci od proboszcza miejsca zamieszkania,

wzglêdnie od prze³o¿onego ostatniego miejsca pracy.
5. Wymienione dokumenty (kserokopie) proboszcz przedstawi

AKMK, która zadecyduje, czy kandydat mo¿e byæ przyjêty do pracy,
czy nie. Po otrzymaniu pozytywnej opinii proboszcz i organista mog¹
spisaæ wa¿n¹ umowê o pracê.

Obowi¹zki organisty

1. Organista powinien sumiennie wykonywaæ swe obowi¹zki i
okazywaæ szacunek oraz nale¿yte pos³uszeñstwo tak wy¿szym w³a-
dzom koœcielnym, jak i swemu bezpoœredniemu zwierzchnikowi –
proboszczowi. Dla parafian zaœ ma byæ przyk³adem czynnego ¿ycia
katolickiego i uprzejmoœci w obcowaniu ze wszystkimi, szczególnie
przy za³atwianiu spraw swego urzêdu.

2. Organista, bêd¹c muzykiem koœcielnym, ma pojmowaæ swe
szlachetne zajêcia jako œwiêt¹ s³u¿bê przez umiejêtne i gorliwe
uprawianie muzyki i œpiewu koœcielnego w myœl obowi¹zuj¹cych
przepisów koœcielnych.
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3. Do etatowych obowi¹zków organisty, najbardziej koniecznych
i niezbêdnych do kompleksowego duszpasterstwa w parafii nale¿¹:

a) granie i œpiewanie zgodnie z duchem liturgii:
– podczas Mszy œw. i nabo¿eñstw niedzielnych i œwi¹tecznych,
– w czasie nabo¿eñstw egzekwialnych w tygodniu,
– podczas Mszy œw. rannych i wieczornych z udzia³em wier-

nych w ci¹gu tygodnia,
– w czasie nabo¿eñstw pogrzebowych,
– na Mszach œlubnych,
– w pierwsze pi¹tki i soboty, podczas nabo¿eñstw adwento-

wych, wielkopostnych, majowych, czerwcowych, paŸdzierni-
kowych, rekolekcyjnych (parafialnych, dzieciêcych, m³o-
dzie¿owych),

– na Mszy œw. po³¹czonej z poœwiêceniem pól z procesj¹,
w czasie uroczystoœci odpustowych, narodowych, czy roczni-
cowych;

b) prowadzenie chóru parafialnego i scholi liturgicznej, co wyma-
ga systematycznych prób (ok. 4 godziny tygodniowo);

c) ci¹g³a troska o poszerzenie repertuaru œpiewu koœcielnego ludu
i sta³e wzbogacanie swego repertuaru organowego, a wiêc
rozwijanie swoich kwalifikacji zawodowych;

d) przygotowywanie siê do liturgii niedzielnej i œwi¹tecznej, co
wymaga konsultacji z duszpasterzami;

e) przestrzeganie punktualnoœci i sumiennoœci w wykonywaniu
przyjêtych na siebie obowi¹zków;

f) uczestnictwo w pielgrzymkach i dniach skupienia organistów
(wydatki z okazji dni skupienia pokrywa siê z kasy parafial-
nej);

g) troska o nale¿yty stan organów i innych instrumentów muzycz-
nych, jakkolwiek dba³oœæ o fachowe przegl¹dy i remonty orga-
nów nale¿y do proboszcza; organista powinien informowaæ
swego prze³o¿onego o wszelkich usterkach organów, troszcz¹c
siê jednoczeœnie o czystoœæ i porz¹dek na chórze muzycznym;

h) troska o dobr¹ wspó³pracê z duszpasterzami, o dobre ich imiê
i okazywanie im ¿yczliwoœci, co zreszt¹ powinno byæ spraw¹
obopóln¹.
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Status materialny organisty

1. Podstaw¹ prawn¹ wynagrodzenia organisty s¹ przepisy ko-
œcielne, ogólne i partykularne oraz przepisy prawne III Rzeczypo-
spolitej dotycz¹ce Kodeksu Pracy. I tak:

a) proboszcz i organista pamiêtaæ bêd¹, ¿e podstaw¹ ³adu spo³ecz-
nego w Koœciele jest sprawiedliwoœæ i mi³oœæ, z czego ka¿dy zda
kiedyœ rachunek przed Bogiem; prawo powinno byæ ochron¹
sprawiedliwoœci i mi³oœci; st¹d rzeczywista praca organisty w
miarê realnych mo¿liwoœci powinna byæ wynagradzana spra-
wiedliwie i z mi³oœci, tym bardziej, ¿e jego us³ugi maj¹ charak-
ter specjalistyczny, uwarunkowany rzadko spotykanymi zdol-
noœciami;

b) uposa¿enie organisty powinno siê kszta³towaæ na poziomie
œrednich poborów pracowników pañstwowych, uwzglêdniaj¹c
œredni¹ ka¿dego poprzedniego roku;

c) wskaŸnikiem uposa¿enia organisty, obok rzeczywistego wk³a-
du pracy, powinny byæ kwalifikacje zawodowe z uwzglêdnie-
niem stopni wykszta³cenia (Statut ogólnokrajowy).

2. W oparciu o powy¿sze prawo ogólne I Synod Archidiecezji
Bia³ostockiej ustala wysokoœæ wynagrodzenia organisty w trzech
wariantach do wyboru. Warianty te w swej strukturze uwzglêdniaj¹
postulat sprawiedliwoœci i mi³oœci. Dlatego wynagrodzenie organi-
sty kszta³tuje siê w zale¿noœci od stopnia jego wykszta³cenia muzycz-
nego, uwzglêdnia coroczn¹ inflacjê z³otówki, a g³ówny ciê¿ar utrzy-
mania organisty k³adzie bezpoœrednio na barki parafian (zw³aszcza
wariant B i C).

Wariant A
a) etatowe wynagrodzenie w postaci pe³nej pensji miesiêcznej na

poziomie œredniej krajowej, zró¿nicowane jest stopniem wy-
kszta³cenia; i tak:
– organista z wykszta³ceniem wy¿szym otrzymuje pensjê

wy¿sz¹ o 1/5 œredniej krajowej,
– organista o kwalifikacjach œrednich otrzymuje pensjê równ¹

œredniej krajowej,
– organista o przygotowaniu podstawowym otrzymuje pensjê

ni¿sz¹ o 1/5 od œredniej krajowej;
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b) pracodawca ma obowi¹zek ubezpieczyæ organistê wg obowi¹-
zuj¹cych ustaw jako pracownika umys³owego;

c) podatek dochodowy op³aca organista;
d) dochody z op³atków nale¿¹ do kasy parafialnej;
e) je¿eli organista korzysta z mieszkania s³u¿bowego, wówczas

koszta ogrzewania i œwiat³a ponosi on sam;
f) godziny nadliczbowe (co jest mo¿liwe w du¿ej, miejskiej para-

fii), przekraczaj¹ce 25 h tygodniowo, nale¿y dodatkowo op³aciæ
wg obopólnej umowy;

g) organiœcie nale¿y siê miesiêczny urlop p³atny (Supl. p. 4,5).

Wariant B
•ród³em uposa¿enia organisty s¹:
a) stawka miesiêczna wielkoœci 1/3 œredniej krajowej dla organi-

sty z wy¿szym wykszta³ceniem, 1/4 ze œrednim, 1/5 z podsta-
wym;

b) dochody z iura stolae: z okazji pogrzebów i œlubów, pobierane
przez kancelariê albo bezpoœrednio przez organistê od intere-
santów; przelicznikiem kosztów us³ugi organistowskiej za
ka¿dy œlub czy pogrzeb powinna byæ œrednia ofiara dwóch
stypendiów mszalnych, ustalona co roku przez Kuriê Metropo-
litaln¹;

c) ofiary za op³atki (Supl. p. 9);
d) wynagrodzenie z tytu³u prowadzenia chóru parafialnego czy

scholi m³odzie¿owej (wed³ug umownej stawki za ka¿d¹ godzinê
próby);

e) mieszkanie s³u¿bowe (Supl. p. 2);
f) organistê nale¿y ubezpieczyæ; 
g) nale¿y siê organiœcie p³atny urlop miesiêczny (Supl. p. 4,5).

Wariant C
•ród³em wynagrodzenia organisty s¹:
a) roczne sk³adki pieniê¿ne od ka¿dej rodziny w parafii, kszta³to-

wane aktualn¹ œredni¹ ofiar¹ stypendium mszalnego – jedne-
go stypendium od rodziny posiadaj¹cej gospodarstwo do 6 ha,
dwóch – powy¿ej;

b) iura stolae (patrz wariant B, pkt b);
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c) dochody z op³atków kolêdowych (Supl. p. 9);
d) op³ata za prowadzenie chóru czy scholi (wariant B, pkt d);
e) ubezpieczenie;
f) miesiêczny urlop p³atny (Supl. p. 4 i 5).

Suplement
l. Organista ma prawo do bezp³atnego mieszkania s³u¿bowego

(przynajmniej kuchnia i dwie izby), na wsi do ogrodowizny i koniecz-
nych budynków gospodarczych. Wydatki zwi¹zane z utrzymaniem
mieszkania (remonty) czy budynków pokrywa parafia (Statut Ogól-
nopolski).

2. Je¿eli organista z powodu braku mieszkania s³u¿bowego za-
mieszkuje poza miejscem pracy, proboszcz uzgodni z nim zwrot
ewentualnych kosztów, co powinno byæ ujête w umowie pisemnej.

3. Wdowa z dzieæmi po zmar³ym organiœcie ma prawo do korzysta-
nia z mieszkania parafialnego przez okres trzech miesiêcy od œmierci
organisty i do pobierania wynagrodzenia przez ten czas.

4. Je¿eli organista nie korzysta z urlopu i pracuje 12 miesiêcy,
wówczas przys³uguje mu trzynasta pensja.

5. Organista traci prawo do urlopu w danym roku kalendarzo-
wym, jeœli przy koñcu tego¿ roku z w³asnej winy z niego nie
skorzysta.

6. W razie niezdolnoœci do pracy maj¹ zastosowanie przepisy
ZUS-u.

7. Organista mo¿e mieæ dodatkowe dochody z pracy nieorgani-
stowskiej, np. z prowadzenia czy wydawania metryk koœcielnych.

8. Tam, gdzie to mo¿liwe, organista posiadaj¹cy odpowiednie
przygotowanie, mo¿e pe³niæ tak¿e obowi¹zki katechety.

9. Tam, gdzie organiœci czerpi¹ dochody z op³atków (przy warian-
cie B i C), powinni roznosiæ je po domach, co jest zgodne z piêkn¹
nasz¹ tradycj¹ (szczególnie w parafiach wiejskich i ma³omiasteczko-
wych). Przy tym maj¹ pamiêtaæ o tym, ¿e rozprowadzanie op³atków
mo¿e siê odbywaæ tylko na zasadzie dobrowolnej ofiary (bez podawa-
nia ceny).

Proboszcz powinien zachêciæ swoich parafian do okazywania
organiœcie wiêkszej ofiarnoœci za op³atki.
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Parafianie powinni nabywaæ op³atki poœwiêcone, nie zaœ kupione
poza koœcio³em.

10. Inne rodzaje ubezpieczenia dla emerytowanych organistów
powinny odpowiadaæ wymogom Kodeksu Pracy.

11. Organista nie mo¿e nale¿eæ do ¿adnych stowarzyszeñ czy
partii politycznych wrogich Koœcio³owi rzymskokatolickiemu.

12. Wszystkie spory, jakie na tle umowy mog¹ powstaæ pomiêdzy
proboszczem a organist¹, strony przedk³adaj¹ AKMK lub ordynariu-
szowi archidiecezji, który jest w³adz¹ dyscyplinarn¹.

13. Umowa o pracê mo¿e byæ rozwi¹zana przez obie strony za
wiedz¹ AKMK z uwzglêdnieniem trzymiesiêcznego wypowiedzenia.

14. Po up³ywie terminu wypowiedzenia organista zobowi¹zany
jest opuœciæ niezw³ocznie mieszkanie s³u¿bowe, wraz ze wszystkimi
osobami, które w nim mieszkaj¹ (Prawo lokalowe o mieszkaniu
s³u¿bowym).

15. Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym jest mo¿liwe
za obopóln¹ zgod¹ pisemn¹. Natomiast dyscyplinarne zwolnienie
organisty przez proboszcza jest mo¿liwe za akceptacj¹ AKMK tylko
w przypadku powa¿nego naruszenia umowy (w tym np. za czyny
niezgodne z etyk¹ zawodow¹ lub osobist¹). Wtedy proboszcz jest
zobowi¹zany wyp³aciæ pracownikowi trzymiesiêczny ekwiwalent.

16. Przed opuszczeniem stanowiska s³u¿bowego organista zobo-
wi¹zany jest pisemnie przekazaæ proboszczowi instrumenty mu-
zyczne, bibliotekê muzyczn¹ oraz wszystkie inne ksiêgi, sprzêty,
stanowi¹ce w³asnoœæ koœcieln¹.

17. Dla dobra muzyki koœcielnej w Archidiecezji Bia³ostockiej,
wobec pojawiaj¹cych siê niepomyœlnych trendów nale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê na:

a) odprawianie nabo¿eñstw egzekwialnych z opraw¹ muzyczn¹,
tj. z organist¹;

b) troskê o chóry koœcielne i konserwacjê organów piszcza³ko-
wych;

c) zatrudnianie organistów z odpowiednimi kwalifikacjami, a nie
amatorów;

d) umo¿liwienie organistom rozprowadzania op³atków;
e) zachowanie uprawnieñ proboszczów ma³ych parafii (do 1000

osób) do ustalania wysokoœci uposa¿enia organisty;
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f) zatrudnianie organistów na podstawie pisemnej umowy;
g) budowê tzw. organistówek przy koœciele na s³u¿bowe mieszka-

nie organisty.

Tryb postêpowania w przypadku kapitalnego remontu
organów piszcza³kowych w Archidiecezji Bia³ostockiej

1. Po zg³oszeniu przez proboszcza do AKMK zamiaru przeprowa-
dzenia kapitalnej konserwacji organów, Sekcja Rzeczoznawców
Organowych og³asza przetarg, typuj¹c przynajmniej dwie firmy
organmistrzowskie, które niezale¿nie od siebie i nieodp³atnie prze-
prowadzaj¹ ekspertyzê instrumentu, ustalaj¹c zakres prac remon-
towo-konserwatorskich.

2. Pisemne oferty wraz z zakresem prac i kosztorysem firma
przesy³a po jednym egzemplarzu do parafii i AKMK przy Kurii
Metropolitalnej Bia³ostockiej, pl. Jana Paw³a II 1, 15-087 Bia³ystok.

3. Po pozytywnym zaopiniowaniu ofert przez Sekcjê Rzeczoznaw-
ców Organowych, proboszcz ma prawo wyboru jednej z nich, bior¹c
pod uwagê profesjonalizm us³ugi i koszty; drug¹ firmê powinien
powiadomiæ o rezygnacji z jej us³ug.

4. Po dokonaniu powy¿szych formalnoœci proboszcz zawiera z
wybran¹ firm¹ pisemn¹ umowê okreœlaj¹c¹ wszystkie konieczne
warunki do przeprowadzenia remontu organów.

5. W czasie trwania prac proboszcz powinien zatroszczyæ siê o to,
by remont instrumentu w poszczególnych jego etapach przebiega³
pod patronatem Sekcji Rzeczoznawców Organowych celem dopilno-
wania solidnoœci robót.

6. Po zakoñczeniu prac nastêpuje komisyjny odbiór remontu
organów w obecnoœci Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Koœcielnej,
proboszcza, miejscowego organisty i firmy organmistrzowskiej.
Warunkiem rozpoczêcia odbioru jest przedstawienie przez organmi-
strza na piœmie faktycznego zakresu przeprowadzonych robót z
podaniem rodzaju zastosowanych materia³ów (impregnatów, skór,
konduktów, mieszków, klejów, itd.). Ponadto nale¿y przedstawiæ
komisji wszystkie usuniête zu¿yte czêœci instrumentu. Zaleca siê, by
komisyjny odbiór zosta³ zaplanowany na niedzielê, a bezpoœrednio
po Mszy œw. najbardziej uczêszczanej, w obecnoœci Rady Parafialnej
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i wiernych, powinien odbyæ siê recital organowy, zapowiedziany
tydzieñ wczeœniej na Mszach niedzielnych.

7. W przypadku wy³¹cznie strojenia organów obowi¹zuje podobna
procedura, ale nieco skrócona: Sekcja Rzeczoznawców Organowych
wyznacza stroiciela, z którym proboszcz zawiera umowê. Po zakoñ-
czeniu prac nastêpuje komisyjny odbiór korekty stroju.

8. W przypadku konserwacji organów wpisanych do Rejestru
Zabytków obowi¹zuje podobna procedura (jeœli remont jest przepro-
wadzany ca³kowicie na koszt parafii). Jednak rz¹dca koœcio³a powi-
nien dodatkowo skierowaæ do Konserwatora Wojewódzkiego pisem-
n¹ proœbê o wyra¿enie zgody na przeprowadzenie generalnego
remontu organów zabytkowych. Do podania nale¿y do³¹czyæ dok³ad-
ny zakres prac, ustalony przez dan¹, uprawnion¹ firmê organmi-
strzowsk¹ w porozumieniu z Archidiecezjaln¹ Komisj¹ Muzyki
Koœcielnej oraz termin wykonania. Prace remontowe przy organach
mo¿na rozpocz¹æ dopiero po otrzymaniu pisemnej zgody od Konser-
watora Wojewódzkiego.

9. Ewentualn¹ konserwacjê prospektu organów zabytkowych,
obejmuj¹c¹ prace snycerskie, malarskie czy poz³otnicze, nale¿y
powierzyæ wy³¹cznie specjaliœcie od dzie³ sztuki (wzglêdnie dobremu
rzemieœlnikowi) za zgod¹ WKZ.

10. Przy pracach remontowo-konserwatorskich organów zabytko-
wych (nie tylko) organmistrz powinien prowadziæ dziennik tych prac
(dokumentacjê konserwatorsk¹), ukazuj¹cy realizacjê robót w po-
szczególnych etapach:

– stan przed konserwacj¹,
– w trakcie konserwacji,
– po zakoñczeniu.

11. Dokumentacja organów zabytkowych powinna sk³adaæ siê z
czêœci opisowej, fotograficznej i rysunkowej wg do³¹czonego w tym
celu schematu. Nale¿y sporz¹dziæ j¹ w trzech egzemplarzach dla
celów archiwalnych (dla WKZ, Sekcji Rzeczoznawców Organowych
i parafii). Ponadto organmistrz powinien przedstawiæ u¿ytkowniko-
wi na piœmie niezbêdne zalecenia (np. odnoœnie do strojenia, prze-
wietrzania pomieszczeñ, kontroli wilgotnoœci na chórze muzycznym
[higrometr], ciœnienia powietrza w miechu [ciœnieniomierz], itp.).
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12. Do przeprowadzenia prac zwi¹zanych wy³¹cznie z korekt¹
stroju muzycznego organów zabytkowych pozwolenie WKZ nie jest
wymagane.

Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e ze strojem instrumentu wi¹¿¹ siê: oczysz-
czenie mechanizmu gry, korekta ciœnienia powietrza (usuniêcie
perforacji miechów), zabezpieczenie elementów drewnianych obiek-
tu przed szkodnikami biologicznymi, ewentualne zainstalowanie
nowej dmuchawy elektrycznej czy naprawy starej.

Natomiast wyklucza siê prace dotycz¹ce zabytkowej warstwy
obiektu.

Zasady postêpowania przy budowie nowych organów

l. AKMK w porozumieniu z proboszczem typuje budowniczego
organów.

2. Wybrana firma organmistrzowska przeprowadza wizjê lokaln¹
œwi¹tyni pod k¹tem wystroju architektonicznego w celu zharmoni-
zowania projektu szafy organowej z elementami ogólnej architektu-
ry wnêtrza koœcio³a. Nale¿y te¿ zbadaæ w³aœciwoœci akustyczne
œwi¹tyni, co jest niezbêdne do opracowania w³aœciwego przebiegu
menzuralnego piszcza³ek.

3. Po zaakceptowaniu przez Sekcjê Rzeczoznawców Organowych
technicznego projektu organów, proboszcz zawiera z firm¹ pisemn¹
umowê na zbudowanie instrumentu (projekt szafy organowej i
prospektu nale¿y skonsultowaæ z Archidiecezjaln¹ Komisj¹ Sztuki
Koœcielnej).

4. Po zainstalowaniu instrumentu i ukoñczeniu wszystkich prac,
nastêpuje komisyjny odbiór nowych organów, w³¹cznie z uroczystym
poœwiêceniem i recitalem organowym.

Wzór umowy o pracê organisty

W imieniu Parafii w .................................................................. Ksi¹dz

Proboszcz ......................................................................... zawiera z Pa-

nem organist¹ ........................................................... poni¿sz¹ umowê
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z zastrze¿eniem zatwierdzenia jej przez Kuriê Metropolitaln¹ Bia-

³ostock¹.

Pan ....................................................................... o wykszta³ceniu

muzycznym ......................................................................................

(podaæ stopieñ kwalifikacji)

obejmuje z dniem ................................... stanowisko organisty

przy koœciele parafialnym w ............................................. na ni¿ej

ustalonych warunkach.

1. Obowi¹zki (nale¿y ustaliæ je szczegó³owo, opieraj¹c siê o Statut

Organisty).

2. Wynagrodzenie (podaæ wybrany wariant wed³ug Statutu Orga-

nisty).

3. Ustalenie wszystkich uprawnieñ, przewidzianych w Regula-

minie Organisty.

..................... dnia .......................

.............................. ..............................

  (proboszcz) (organista)

Wzór umowy w sprawie budowy lub remontu organów

W dniu ................................. zosta³a zawarta umowa miêdzy para-

fi¹ w...................................................., a firm¹ organmistrzowsk¹

.......................................................... w sprawie budowy nowych (lub

remontu) organów tutejszym koœciele parafialnym.

W wyniku niniejszej umowy w/w firma zobowi¹zuje siê wykonaæ

nastêpuj¹ce prace: (W przypadku budowy nowych organów nale¿y
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podaæ projekt techniczny instrumentu, z uwzglêdnieniem ca³ej

formalnej procedury, podanej w przepisach synodalnych. Przy

remoncie nale¿y ustaliæ dok³adny zakres prac z do³¹czeniem koszto-

rysu).

Wszystkie wymienione wy¿ej prace firma organmistrzowska zo-

bowi¹zuje siê wykonaæ do dnia ...................................

Zleceniodawca ze swej strony zapewnia mieszkanie i wy¿ywienie

pracownikom firmy na okres trwania prac, wyp³acenie umownej

zaliczki i rat, nadzór Sekcji Rzeczoznawców Organowych nad prze-

biegiem prac, w³¹cznie z komisyjnym przyjêciem robót ukoñczenio-

wych i spisaniem protoko³u.

(Umowa niniejsza musi byæ sporz¹dzona w trzech egzemplarzach,

z czego dwa otrzymuj¹ obie strony, a trzeci pozostaje w archiwum

AKMK. )

.............................. ..............................
(przedstawiciel firmy (proboszcz parafii)

organmistrzowskiej)

......................................................................

(przedstawiciele Komisji Muzycznej)

Data ......................................

Za³¹czniki ............................



294

DEKRET DOTYCZ¥CY PRZYGOTOWANIA
I UDZIELANIA DZIECIOM SAKRAMENTU

POKUTY I EUCHARYSTII

Maj¹c na wzglêdzie bardziej œwiadome prze¿ycie przez dzieci
spotkania z Chrystusem w sakramencie pokuty i Eucharystii, w trosce
o pog³êbienie ¿ycia wiary w nich i ich rodzinach oraz pragn¹c
umo¿liwiæ przyst¹pienie do tych sakramentów dzieciom m³odszym,
w oparciu o KL 10, 14, 72, KKK 1385, KPK Kanon 912- 914, Adhortacjê
Apostolsk¹ Jana Paw³a II o katechizacji w naszych czasach z
16.10.1979r., p. 23, Dekret Œwiêtej Kongregacji Sakramentów o
wczeœniejszym dopuszczeniu dzieci do Pierwszej Komunii œw. „Quam
singulari” z 8.08.1910r., Dyrektorium Œwiêtej Kongregacji Kultu
Bo¿ego o Mszach œw. z udzia³em dzieci z 1.11.1973 r., p.12, Zalecenia
duszpasterskie Episkopatu Polski w zwi¹zku z Dyrektorium o Mszach
œw. z udzia³em dzieci, Warszawa, 155 Konferencja Episkopatu Polski,
p. 4, niniejszym zarz¹dzam, aby przygotowanie do udzielania
dzieciom sakramentu pokuty i Eucharystii by³o poprzedzone:

1) trzyletnim cyklem przygotowania do pe³nego uczestnictwa we
Mszy œw. na wzór katechumenatu (por. OCWD), obejmuj¹cym
klasy I – III szko³y podstawowej,

2) wprowadzeniem, równolegle do przewidzianego programu
nauczania, formacji liturgicznej, obejmuj¹cej szereg nabo-
¿eñstw inicjacyjnych,

3) trzykrotnym sprawowaniem przed uroczystoœci¹ Pierwszej
Komunii œw. sakramentu pojednania, po³¹czonego z nabo¿eñ-
stwem pokutnym: w Adwencie, Wielkim Poœcie i na tydzieñ
przed uroczystoœci¹,

4) zorganizowaniem przygotowania indywidualnego lub grupo-
wego dzieci w wieku 6-7 lat, jeœli zaistnieje taka potrzeba.

Uzasadnienie oraz sposób realizacji poszczególnych punktów
Dekretu znajduj¹ siê w oddzielnej instrukcji duszpastersko-kate-
chetycznej.

 (+ Stanis³aw Szymecki)
Arcybiskup

Metropolita Bia³ostocki
Bia³ystok, dnia 25 marca 2000 r.
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INSTRUKCJA DUSZPASTERSKO-
-KATECHETYCZNA DO DEKRETU W SPRAWIE
PRZYGOTOWANIA I UDZIELANIA DZIECIOM
SAKRAMENTÓW POKUTY I EUCHARYSTII

1. U podstaw wprowadzonych dekretem Arcybiskupa Stanis³awa
Szymeckiego, Metropolity Bia³ostockiego, zmian w dotychczasowej
formacji kandydatów do sakramentów pokuty i Eucharystii le¿¹
nastêpuj¹ce racje psychologiczne, katechetyczne i duszpasterskie:

A. Ograniczenie przygotowania do sakramentów inicjacji chrze-
œcijañskiej tylko do klasy II wydaje siê niewystarczaj¹ce i zbyt
ma³o anga¿uje ca³¹ rodzinê aby duchowo prze¿yæ te tajemnice
wiary.

B. Przyszykowanie siê do ¿ycia pokut¹ i Eucharysti¹ w ci¹gu
jednego tylko roku powoduje przeakcentowanie dydaktyczne-
go wymiaru przygotowañ. Przyjmowanie tych sakramentów
kojarzy siê dzieciom i rodzicom bardziej z opanowaniem wie-
dzy katechizmowej i stresuj¹cym egzaminem koñcowym, ani-
¿eli z pe³ni¹ ¯ycia jakie wnosi Pokuta wraz z Komuni¹ z
Chrystusem i Koœcio³em.

C. W obecnej formacji zbyt du¿y nacisk k³adzie siê na indywidu-
alne przygotowanie, a tym samym gubi siê wspólnotowy
wymiar prze¿ywania sakramentów, co by³o przez wieki udzia-
³em pierwszych wspólnot katechumenalnych.

D. Sakrament pokuty wydaje siê byæ dla dziecka i jego rodziców
wy³¹cznie œrodkiem prowadz¹cym do Sto³u Pañskiego. Nie
istnieje prawie wcale œwiadomoœæ nawrócenia i pokuty, które
same w sobie stanowi¹ Ÿród³o ¿ycia Bo¿ego w cz³owieku.

E. Istnieje dziœ rzeczywista potrzeba dopuszczenia do pe³nego
wtajemniczenia dzieci m³odszych (6-7 letnich), je¿eli ich rodzi-
ce ¿yj¹ na wysokim poziomie religijnym i g³êboko pragn¹ ca³¹
wspólnot¹ rodzinn¹ uczestniczyæ w ¿yciu sakramentalnym
pokuty i Eucharystii.

F. Nowa formacja ma mieæ wymiar katechumenalny, dlatego te¿
realizacja jej w praktyce bêdzie o wiele ³atwiejsza w ma³ych
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parafiach wiejskich, ani¿eli w ogromnych parafiach wielko-
miejskich.

2. Dekret zaleca roz³o¿enie przygotowania do pe³nego uczestnic-
twa we Mszy œw. i do sakramentu pokuty na trzy lata. Ca³oœæ
formacji na wzór odnowionego katechumenatu, obejmowaæ ma
nastêpuj¹ce etapy:

A. Dziêkczynienie za dar chrztu prze¿ywane we wspólnocie
lokalnej przez osobiste wybranie ¿ycia z Chrystusem w znaku
krzy¿a, symbolu wiary, modlitwy Pañskiej, S³owa Bo¿ego,
ró¿añca, œwiat³a Chrystusa i bia³ej szaty.

B. Pog³êbienie ¿ycia wiar¹ z rzeczywistym sprawowaniem trzy-
krotnego sakramentu pokuty przed Pierwsz¹ Komuni¹ œw.
(w adwencie, wielkim poœcie i na tydzieñ przed uroczystoœci¹
pierwszokomunijn¹).

C. Katechezy mistagogiczne prowadzone przez kap³anów i kate-
chetów dla rodziców, oraz prowadzone przez rodziców w do-
mach dla swoich dzieci.

D. Uroczystoœæ Pierwszej Komunii œw. i tydzieñ Eucharystyczny.
E. Przyjêcie zobowi¹zañ p³yn¹cych z pe³niejszego uczestnictwa

w ¿yciu chrzeœcijañskim: w³¹czenie do ró¿añca i szkaplerza,
przyrzeczenia abstynenckie.

F. Uroczyste prze¿ycie rocznicy Pierwszej Komunii œw.
3. Przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia rozpoczyna

siê w klasie I. Jest to przygotowanie dalsze i obejmuje:
A. Systematyczne realizowanie programu katechezy klasy I.
B. Zaakcentowanie jednostek zwi¹zanych z chrztem œwiêtym

i zwrócenie uwagi na wielki dar wiary i dzieciêctwa Bo¿ego
wynikaj¹ce z tego sakramentu.

C. Zapoznanie rodziców z tokiem ca³ej trzyletniej formacji na
wzór katechumenatu.

D. Nauczanie podstawowych prawd katechizmowych i sprawdza-
nie zdobywanych wiadomoœci.

E. Uczenie podstawowych modlitw, œpiewów liturgicznych i innych
do wykorzystania na nabo¿eñstwach i katechezach.

F. Uroczyste celebracje Eucharystyczne z katechezami, wprowa-
dzaj¹ce w poszczególne stopnie osobistej odpowiedzi wiary.
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Ad A. Dotychczas w³¹czenie w pe³ne ¿ycie Eucharystyczne dzieci
mia³o miejsce w klasie II zgodnie z zatwierdzonym w roku 1971 przez
Komisjê Katechetyczn¹ Episkopatu Polski programem. Mimo zmia-
ny programu Pierwsza Komunia œw. bêdzie mia³a miejsce pod koniec
klasy II, a wiêc tak jak to by³o dotychczas.

Ad B. W niniejszej Instrukcji diecezjalnej akcentuje siê stopniowe
(jak w katechumenacie) wprowadzanie dzieci w Misterium Eucha-
rystyczne. Bardzo wa¿ne jest zwrócenie uwagi na zwi¹zek inicjacji
sakramentalnej z chrztem i zachêcenie dzieci do osobistej „ratyfika-
cji” tego, co wówczas uczynili w ich imieniu rodzice i chrzestni.

Ad C. Istot¹ zaproponowanej formacji jest wspó³praca z rodzica-
mi. To od nich g³ównie zale¿y powodzenie i realizacja tego programu.
W ci¹gu pierwszych tygodni, a nawet pod koniec nauki w klasie „0”,
nale¿y rodzicom dok³adnie wyt³umaczyæ istotê proponowanych zmian
i zaprosiæ do osobistego wspó³dzia³ania.

Ad D. Aby w przygotowaniu bezpoœrednim nie przeakcentowaæ
strony intelektualnej, trzeba zacz¹æ naukê katechizmu i podstawo-
wych prawd wiary ju¿ w klasie I. Egzekwowanie zdobytej wiedzy
nale¿y wy³¹cznie do katechety. Nie nale¿y w ¿adnym wypadku
urz¹dzaæ stresuj¹cego egzaminu.

Ad E. Przygotowanie liturgicznej oprawy uroczystoœci Pierwszej
Komunii œw. nale¿y rozpocz¹æ od samego pocz¹tku katechizacji.
Istotne te¿ bêdzie nauczenie modlitw zwi¹zanych ze Msz¹ œw.,
odpowiedzi, aklamacji i œpiewów, które bêd¹ towarzyszyæ w poszcze-
gólnych stopniach wprowadzenia w sakramenty pokuty i Euchary-
stii.

Ad F. W I klasie przewidziano piêæ spotkañ liturgicznych rozdzie-
lonych na ca³y rok katechetyczny. We wrzeœniu dobr¹ okazj¹ rozpo-
czêcia inicjacji bêdzie poœwiêcenie tornistrów, w listopadzie œwiado-
me przyjêcie znaku krzy¿a (jak przy w³¹czeniu do katechumenatu),
w adwencie – przyjêcie Modlitwy Pañskiej, w Wielkim Poœcie –
przyjêcie Wyznania Wiary i w czerwcu – przyjêcie znaku S³owa
Bo¿ego poprzez wrêczenie ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa.

4. W drugim roku inicjacji, bêd¹cym przygotowaniem bezpoœred-
nim, przewidziano nastêpuj¹ce elementy:

A. Systematyczna katechizacja na poziomie klasy II, z wyakcen-
towaniem ¿ycia w nawróceniu (pokucie) i permanentnej Ko-
munii (¿ycia w postawie eucharystycznej).
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B. Kilkakrotne celebrowanie Eucharystii w celu wprowadzenia w
dalsze stopnie osobistej odpowiedzi wiary.

C. Trzykrotne wspólnotowe celebrowanie sakramentu pokuty.
D. Katechezy mistagogiczne (pog³êbiaj¹ce) dla rodziców i dzieci.
E. Uroczystoœæ tzw. Pierwszej Komunii œw. i tydzieñ euchary-

styczny.
F. Dziêkczynienie ogólnodiecezjalne (pielgrzymka).
Ad A. Program katechetyczny klasy II bezpoœrednio przygotowuje

do pe³nego i œwiadomego uczestnictwa w Uczcie Pañskiej. Wa¿ne
jest te¿, by od pocz¹tku roku akcentowaæ dzieciom potrzebê sakra-
mentu pokuty jako spotkania z Mi³osiernym Ojcem i pojednanie ze
wspólnot¹. W pierwszym okresie nale¿y te¿ zakoñczyæ naukê z
katechizmu nie egzekwuj¹c tego jednak egzaminem, a tylko we-
wnêtrzn¹ promocj¹.

Ad B. Uroczyste sprawowanie Eucharystii, zwi¹zane z dalsz¹
inicjacj¹, bêdzie mia³o miejsce w paŸdzierniku – poœwiêcenie ró¿añ-
ca, w lutym – poœwiêcenie œwiec i odnowienie przyrzeczeñ chrzciel-
nych, w tygodniu Paschalnym – przyjêcie alby (bia³ej szaty) i w
okresie wielkanocnym – trzy katechezy mistagogiczne dla rodziców.

Ad C. Sakrament pokuty prze¿ywany by³ dotychczas w przed-
dzieñ Pierwszej Komunii œw. Obecnie ma byæ uroczyœcie sprawowa-
ny w ramach nabo¿eñstw pokutnych trzy razy: w adwencie, w
Wielkim Poœcie (np. na zakoñczenie rekolekcji wielkopostnych),
przynajmniej tydzieñ przed uroczystoœci¹ pierwszokomunijn¹.

Ad D. Niedzielne Msze œw. w okresie Paschalnym mog¹ byæ dobr¹
okazj¹ do mistagogii rodziców, którzy przecie¿ s¹ pierwszymi œwiad-
kami wiary. Oni z kolei maj¹ podj¹æ w domu próbê nauczania
po³¹czonego ze œwiadectwem ¿ycia. W II klasie w ramach katechez
mistagogicznych proponuje siê nastêpuj¹ce tematy: liturgia zgro-
madzenia, liturgia S³owa i Uczta Paschalna. W przypadku wcze-
œniejszego terminu Pierwszej Komunii œw. (np. w Wielki Czwartek),
katechezy te bêd¹ uzupe³nieniem (mistagogi¹) ju¿ po uroczysto-
œciach.

Ad E. Pe³ne uczestnictwo w Eucharystii jest uroczystoœci¹ ca³ej
spo³ecznoœci parafialnej. Powinno byæ to œwiêto, aby wszyscy wspó³-
tworzyli atmosferê wiary przez gorliw¹ modlitwê, œpiew i pe³nione
funkcje. Dzieñ Pierwszej Komunii œw. i tydzieñ Eucharystyczny ma
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byæ wolny od wszelkich innych form pobo¿noœci chrzeœcijañskiej, a
akcent prze¿ycia po³o¿ony tylko na samo sprawowanie Uczty Pañ-
skiej. W ramach bia³ego tygodnia mo¿na zorganizowaæ wspóln¹
agapê dla poszczególnych grup katechetycznych.

Ad F. W czerwcu nale¿y utrzymaæ zwyczaj pielgrzymki dziêkczyn-
nej, czy to w ramach dekanatów, diecezji lub w podobnej formie.

5. Ostatni rok inicjacji w klasie III (okres wzmo¿onej mistagogii)
obejmuje:

A. Realizacjê programu katechetycznego klasy III z wyakcento-
waniem prze¿ywania niedzielnej i œwi¹tecznej Eucharystii.

B. Prze¿ywanie i celebracja nabo¿eñstw zwi¹zanych z pobo¿no-
œci¹ codziennego ¿ycia chrzeœcijañskiego.

C. Katechezy mistagogiczne dla rodziców i dzieci.
D. Rocznica Pierwszej Komunii œw.
Ad A. W programie katechezy klasy III nale¿y bardzo akcentowaæ

pe³ne uczestnictwo w niedzielê i œwiêta we Mszy œw., daj¹c mo¿li-
woœæ coraz pe³niejszego w³¹czania siê w liturgiê.

Ad B. Dopiero w klasie III w paŸdzierniku ma nast¹piæ œwiadome
w³¹czenie siê do ró¿añca, w uroczystoœæ Chrystusa Króla bêdzie
miejsce z³o¿enia przyrzeczeñ abstynenckich, a w uroczystoœæ Niepo-
kalanego Poczêcia NMP przyjêcie do Szkaplerza. Znaki te nie
powinny byæ czynione wczeœniej, by przez to nie pomniejszaæ warto-
œci samej celebracji Eucharystii.

Ad C. W okresie Wielkiego Postu nale¿y zrealizowaæ przynajmniej
trzy katechezy mistagogiczne dla rodziców, a rodzice winni je
przeprowadziæ z dzieæmi w domu. Tematy katechez maj¹ pog³êbiæ
prze¿ywanie Eucharystii i dotycz¹: liturgii ofiary, przygotowania
darów (liturgia mi³oœci), wielkiej modlitwy dziêkczynnej.

Ad D. W rocznicê Pierwszej Komunii œw. nale¿y przygotowaæ
uroczystoœæ dziêkczynn¹ w ramach samej parafii i stworzyæ mo¿li-
woœæ wspólnej agapy. W mniejszych parafiach mo¿na to uczyniæ w
Wielki Czwartek albo w innym dogodnym terminie.

6. Zalecenia koñcowe:
A. Z uwagi za du¿¹ iloœæ dodatkowej pracy i w trosce o rzetelne

poprowadzenie formacji pierwszokomunijnej w parafiach (szcze-
gólnie wiêkszych) niezbêdne wydaje siê potraktowanie jej jako
istotnego obowi¹zku duszpasterskiego. Nale¿y wiêc do tego
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zadania wyznaczyæ kap³ana, któryby czuwa³ nad wiernym
wype³nieniem wskazañ niniejszej instrukcji.

B. Wskazane jest opracowanie katechez mistagogicznych z za-
chowaniem ich spójnoœci.

C. Nale¿y dokonaæ wyboru odpowiednich tekstów liturgicznych,
³¹cznie z g³ówn¹ myœl¹ homilii, do ka¿dego z nabo¿eñstw
inicjacyjnych. To zadanie powierza siê Wydzia³owi Kateche-
tycznemu Kurii Metropolitalnej.

D. Zorganizowanie przygotowania do wczeœniejszej Pierwszej
Komunii œw. (dzieci 6-7 letnie), nale¿y powierzyæ zasadniczo
wspólnotom zakonnym. Do tej pracy mo¿na te¿ zapraszaæ
czynnie dzia³aj¹ce ruchy i stowarzyszenia w parafii.
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DEKRET DOTYCZ¥CY PRZYGOTOWANIA
I UDZIELANIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

M£ODZIE¯Y SZKOLNEJ

W trosce o bardziej œwiadome przyjêcie sakramentu dojrza³oœci
chrzeœcijañskiej i wzmocnienie wiêzi z lokaln¹ wspólnot¹ Koœcio³a
kandydatów do bierzmowania, opieraj¹c siê na wskazaniach Soboru
Watykañskiego II (KL 71, KK 11, DM 36) oraz wypowiedziach
papie¿y i Urzêdu Nauczycielskiego Koœcio³a („Konstytucja Apostol-
ska o sakramencie bierzmowania” Paw³a VI z 15.08.1971  r.,
„Adhortacja Apostolska o katechizacji w naszych czasach” Jana
Paw³a II z 16.10.1979  r. nr 23,  67; Dyrektorium Ogólne o
Katechizacji z 15. 08.1997 r. nr 65, 91, 181, 231, 232), niniejszym
zarz¹dzam, aby przygotowanie i udzielanie sakramentu bierzmo-
wania m³odzie¿y szkolnej by³o poprzedzone:

1) roz³o¿eniem przygotowania katechetycznego do sakramentu
bierzmowania na dwa lata, tj. na klasê II i III gimnazjum;

2) wprowadzeniem równolegle do przewidzianej programem
nauczania religii formacji intelektualnej, dodatkowej formacji
wspólnotowo-parafialnej;

3) udzielaniem sakramentu bierzmowania m³odzie¿y w klasie
trzeciej gimnazjum ka¿dego roku; przy du¿ej liczbie kandyda-
tów w ka¿dej parafii, a przy ma³ej liczbie w wybranej parafii
danego dekanatu.

 Szczegó³owe rozwi¹zania realizacyjne niniejszego zarz¹dzenia
uœciœla oddzielna instrukcja duszpastersko-katechetyczna.

(+ Stanis³aw Szymecki)
Arcybiskup

Metropolita Bia³ostocki

Bia³ystok, dnia 19 marca 2000 r.
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INSTRUKCJA DUSZPASTERSKO-
-KATECHETYCZNA DO DEKRETU W SPRAWIE

PRZYGOTOWANIA I UDZIELANIA SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA M£ODZIE¯Y SZKOLNEJ

1. U podstaw wprowadzonych dekretem Arcybiskupa Stanis³awa
Szymeckiego, Metropolity Bia³ostockiego, zmian w dotychczasowej
formacji kandydatów do bierzmowania le¿¹ nastêpuj¹ce racje:

A. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania musi uwzglêd-
niæ reformê strukturaln¹ szko³y jak równie¿ wymogi nowej
podstawy programowej nauki religii.

B. W przygotowaniu m³odzie¿y do sakramentu bierzmowania
uczestniczy szko³a w ramach nauczania religii i parafia orga-
nizuj¹c formacjê wspólnotow¹ kandydatów.

C. Cech¹ inicjacji chrzeœcijañskiej katechumenalnej, na której siê
wzorujemy, jest d³u¿szy okres formacji. Wyd³u¿enie czasu
przygotowania do sakramentu bierzmowania s³u¿y miêdzy
innymi wyraŸnemu wyodrêbnieniu formacji intelektualnej od
duchowej przy jednoczesnym zachowaniu ich integralnoœci.

D. Przygotowanie do bierzmowania winno s³u¿yæ nade wszystko
odnalezieniu przez kandydata swego miejsca we wspólnocie
parafialnej i przejêciu odpowiedzialnoœci za ni¹.

E. W ma³ych parafiach, ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê kandyda-
tów, sakramentu bierzmowania udzielano raz na kilka lat,
czêsto bez zwi¹zku z systematyczn¹ katechez¹. Dlatego kan-
dydatom z takich parafii nale¿y daæ szansê przyjmowania
sakramentu bierzmowania razem z rówieœnikami i w powi¹za-
niu z katechez¹ szkoln¹.

2. Dekret w punkcie 1 zaleca roz³o¿enie przygotowania do bierz-
mowania na dwa lata. Ca³oœæ formacji obejmowaæ ma nastêpuj¹ce
etapy:

A. Dziêkczynienie za dar chrztu zakoñczone obrzêdem „wprowa-
dzenia do wspólnoty formacyjnej”.

B. Wdra¿anie kandydatów w ¿ycie wspólnoty parafialnej zakoñ-
czone obrzêdem „dopuszczenia do bierzmowania”.

C. Nowenna przed otrzymaniem sakramentu bierzmowania.



303

D. Uroczystoœæ przyjêcia sakramentu bierzmowania.
E. Dziêkczynienie za otrzymany sakrament.
W klasie II gimnazjum powinno odbyæ siê przygotowanie „dalsze”,

obejmuj¹ce etap pierwszy, a w klasie III przygotowanie „bli¿sze”,
uwzglêdniaj¹ce cztery kolejne etapy.

3. Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna siê w klasie II
i obejmuje:

A. Systematyczne realizowanie programu katechezy klasy II.
B. Zaakcentowanie jednostek poœwiêconych sakramentowi chrztu

i kszta³towanie postawy wdziêcznoœci za ³askê tego sakramentu.
C. Zapoznanie m³odzie¿y z tokiem ca³ej formacji do sakramentu

dojrza³oœci chrzeœcijañskiej.
D. Ugruntowanie wiedzy katechizmowej zakoñczone egzaminem

wobec wizytatora koœcielnego.
E. Nauka œpiewów liturgicznych zwi¹zanych z uroczystoœci¹

sakramentu bierzmowania.
F. Uroczysta Eucharystia na zakoñczenie roku po³¹czona z

obrzêdem „wprowadzenia do wspólnoty formacyjnej” i wyra¿o-
n¹ przez kandydatów na piœmie gotowoœci¹ podjêcia przygoto-
wania „bli¿szego” do sakramentu bierzmowania.

Ad A. W klasie II gimnazjum w szkole nale¿y realizowaæ program
katechezy wynikaj¹cy z podstawy programowej.

Ad B. Sakrament bierzmowania jest drugim z kolei sakramentem
inicjacji chrzeœcijañskiej, udzielanym w nastêpstwie chrztu. £aska
chrztu œwiêtego, udzielanego niemowlêtom, wymaga œwiadomego
przyjêcia przez dorastaj¹cego chrzeœcijanina. Zanim w sakramencie
bierzmowania Bóg umocni m³odego cz³owieka darami Ducha Œwiê-
tego, trzeba by zda³ on sobie wczeœniej sprawê z rzeczywistoœci
wiary, któr¹ zosta³ obdarowany. W rozk³adzie materia³u dla klasy II
nale¿y uwzglêdniæ tematy s³u¿¹ce przypomnieniu rzeczywistoœci
chrztu oraz kszta³towaniu u kandydatów do bierzmowania postawy
wdzêcznoœci za ³askê chrztu.

Ad C, Na zakoñczenie cyklu katechez o chrzcie œwiêtym trzeba w
osobnej jednostce zapoznaæ m³odzie¿ z przebiegiem ich dalszej
formacji do przyjêcia sakramentu bierzmowania.

Ad D. W zwi¹zku z sakramentem bierzmowania przyj¹³ siê w
archidiecezji zwyczaj utrwalania prawd katechizmowych. Nale¿y
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zatem – do czasu wydania nowego katechizmu diecezjalnego – z
„Ma³ego katechizmu” ks. E. Kisiela wyselekcjonowaæ konieczne do
pamiêciowego przyswojenia prawdy i od czasu do czasu sprawdziæ
opanowan¹ wiedzê. Ostateczna weryfikacja wiedzy powinna siê
odbyæ na terenie parafii, w ustalonym z ksiêdzem proboszczem i
wizytatorem koœcielnym czasie (najlepiej w II semestrze).

Ad E. Przygotowanie liturgicznej oprawy uroczystoœci bierzmo-
wania nale¿y rozpocz¹æ w klasie II, aby unikn¹æ kumulacji przygo-
towañ przed sam¹ uroczystoœci¹, powoduj¹cej atmosferê poœpiechu
i nerwowoœci. Ponadto œpiewy liturgiczne, z regu³y trudniejsze w
przyswojeniu, wymagaj¹ d³u¿szego czasu na ich opanowanie. Nale¿y
zadbaæ o staranny dobór œpiewów, kieruj¹c siê przy tym duchem
liturgii, a nie ³atwoœci¹ przyswojenia melodii. Na praktyczn¹ naukê
œpiewów i utrwalenie prawd katechizmowych nale¿y wykorzystaæ 7
jednostek lekcyjnych. Przeznaczaj¹c jednostkê lekcyjn¹ (mniej wiê-
cej raz w miesi¹cu) na realizacjê praktycznych zadañ, zapisujemy w
dzienniku: „Przygotowanie do bierzmowania 1 – nauka œpiewu”,
„Przygotowanie do bierzmowania 2 – utrwalenie katechizmu” itd.

Ad F. Ca³y rok pracy katechetycznej w klasie II koñczy uroczysta
Eucharystia, po³¹czona z obrzêdem „wprowadzenia do wspólnoty
formacyjnej”. Obrzêd ten polega na rozwiniêciu trzech elementów
zwyczajnej liturgii eucharystycznej, w których podkreœlone zostaje
dziêkczynienie za dar chrztu, wyznanie wiary oraz gotowoœæ pe³niej-
szego uczestnictwa w ¿yciu parafii. Podczas tej Eucharystii kandy-
daci do bierzmowania sk³adaj¹ wyra¿on¹ na piœmie wolê podjêcia
przygotowania „bli¿szego” do bierzmowania w roku przysz³ym.

 4. Przygotowanie „bli¿sze” do bierzmowania w klasie III obejmuje
nastêpuj¹ce elementy:

A. Katechezy na temat sakramentu bierzmowania na pocz¹tku
roku.

B. Spotkania m³odzie¿y w parafii o charakterze modlitewnym i
diakonijnym.

C. Uroczysta Eucharystia z obrzêdem „dopuszczenia do bierzmo-
wania” i proœb¹ kandydata o udzielenie sakramentu, skiero-
wan¹ do Ksiêdza Arcybiskupa.

D. Nowenna przed uroczystoœci¹.
E. Uroczystoœæ sakramentu bierzmowania.
F. Dziêkczynna pielgrzymka do Katedry.
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Ad A. Program nauczania klasy III nale¿y rozpocz¹æ od katechez
o sakramencie bierzmowania.

Ad B. Czas do sakramentu bierzmowania winien byæ wype³niony
formacj¹ wspólnotowo-parafialn¹. Mo¿na j¹ zorganizowaæ w rytmie
comiesiêcznych spotkañ modlitewnych oraz diakonijnych. Jeœli to
bêdzie Eucharystia, warto zapraszaæ na ni¹ rodziców i œwiadków
bierzmowania. W kazaniach mo¿na uwzglêdniæ pewien cykl forma-
cyjny, zorientowany wokó³ takich tematów jak: byæ w Koœciele,
wierzyæ w Koœció³, uczestniczyæ w misji Koœcio³a. Zamiast Euchary-
stii mo¿e to byæ nabo¿eñstwo paŸdziernikowe, Droga Krzy¿owa
przygotowana przez m³odzie¿ itp. Gdy zaœ chodzi o diakoniê, to
mo¿na zleciæ m³odzie¿y funkcje porz¹dkowe i liturgiczne podczas
rekolekcji wielkopostnych, kiedy indziej kolporta¿ prasy katolickiej,
posprz¹tanie obejœcia koœcielnego, zajêcie siê gablot¹ przykoœcieln¹,
opiekê nad chorymi itp. Jeœli to bêd¹ choæby jednorazowe akcje, to
wystarczy, by ukszta³towaæ w m³odzie¿y przekonanie, ¿e ona tak¿e
mo¿e s³u¿yæ wspólnocie parafialnej i ¿e ta wspólnota potrzebuje jej
zaanga¿owania. Warto te¿ w ramach spotkañ formacyjnych w parafii,
daæ m³odzie¿y szansê spotkania z ksiêdzem proboszczem i zapoznania
z problemami i otoczeniem parafii. Dobrze by³oby zorganizowaæ
spotkanie m³odzie¿y ze stowarzyszeniami, ruchami, grupami istnie-
j¹cymi w parafii. W realizacji tego wymogu formacyjnego ujawniaæ
siê mog¹ wielorakie inicjatywy wynikaj¹ce z potrzeb konkretnej
wspólnoty parafialnej. Iloœæ spotkañ zale¿eæ bêdzie od terminu
bierzmowania w parafii.

Ad C. Na miesi¹c przed bierzmowaniem zorganizowaæ nale¿y
Eucharystiê z obrzêdem „dopuszczenia do bierzmowania”. Podczas
tej Eucharystii kandydaci z³o¿¹ wyra¿on¹ na piœmie w formie listu
proœbê do Ksiêdza Arcybiskupa o udzielenie sakramentu bierzmo-
wania.

Ad D. Nowenna przed bierzmowaniem to czas modlitewnego
oczekiwania ka¿dego z kandydatów na wzór Aposto³ów w Wieczer-
niku na dar Ducha Œwiêtego. Trzeba ustaliæ z m³odzie¿¹ formê
modlitwy indywidualnej b¹dŸ rodzinnej, bêd¹cej bezpoœrednim przy-
gotowaniem do uroczystoœci.

Ad E. Uroczystoœæ bierzmowania winna staæ siê czasem objawie-
nia mocy Ducha Œwiêtego w sercach m³odzie¿y i ca³ej wspólnoty
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parafialnej. Trzeba by wszyscy uczestnicy uroczystoœci wspó³two-
rzyli atmosferê wiary poprzez gorliw¹ modlitwê, œpiew i pe³nione
funkcje.

Ad F. Pielgrzymka wdziêcznoœci za dar sakramentu bierzmowa-
nia do Katedry ma byæ zarazem znakiem, wziêtej przez bierzmowa-
nie wspó³odpowiedzialnoœci za Koœció³.
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INSTRUKCJA DLA KSIÊ¯Y DOTYCZ¥CA
MA£¯EÑSTW KONKORDATOWYCH

W zwi¹zku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu
odpowiednich zmian w ustawodawstwie polskim, zaistnia³a w Pol-
sce instytucja ma³¿eñstwa konkordatowego, a wiêc ma³¿eñstwa
kanonicznego, które – po spe³nieniu odpowiednich warunków –
bêdzie poci¹ga³o za sob¹ równie¿ skutki przewidziane w prawie
polskim. St¹d te¿ Konferencja Episkopatu Polski wydaje obecn¹
Instrukcjê dla duszpasterzy, w której wskazuje na nowe unormowa-
nia kanonicznego prawa ma³¿eñskiego w Polsce oraz okreœla zasady
postêpowania i szczegó³owe czynnoœci, które nale¿y zachowaæ przy
przygotowaniu i zawieraniu ma³¿eñstwa konkordatowego.

Czêœæ ogólna

I. Nowe ustawodawstwo polskie, wprowadzaj¹ce w ¿ycie
instytucjê ma³¿eñstwa konkordatowego

1. W zwi¹zku z ratyfikacj¹ Konkordatu, zosta³y wydane nastêpu-
j¹ce pañstwowe akty prawne:

a) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw – Kodeks
rodzinny i opiekuñczy, Kodeks postêpowania cywilnego, Pra-
wo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Pañstwa do
Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. nr 117, poz. 757);

b) Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji z dnia 26 paŸdziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych
zasad sporz¹dzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowa-
dzenia ksi¹g stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i
zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpi-
sów, zaœwiadczeñ i protoko³ów (Dz. U. nr 136, poz. 884);

c) Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie og³oszenia wykazu
stanowisk, których zajmowanie upowa¿nia do sporz¹dzenia
zaœwiadczenia stanowi¹cego podstawê sporz¹dzenia aktu
ma³¿eñstwa zawartego w sposób okreœlony w art. 1 § 2 i 3
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Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego (Monitor Polski nr 40, poz.
554), wraz z Za³¹cznikiem.

2. Akty te wchodz¹ w ¿ycie z dniem 15 listopada 1998 r.

II. Zmiany w partykularnym prawie kanonicznym

3. Konferencja Episkopatu Polski, na zebraniu plenarnym w dniu
4 czerwca 1998 r., podjê³a nastêpuj¹c¹ uchwa³ê:

Wierni Koœcio³a katolickiego w Polsce zawieraj¹cy ma³¿eñstwo
kanoniczne, maj¹ obowi¹zek uzyskania dla niego skutków cywil-
nych, zapewnionych w Konkordacie (art. 10). Bez zgody ordynariu-
sza miejsca nie wolno zatem asystowaæ przy ma³¿eñstwach nuptu-
rientów, którzy nie chc¹, by ich ma³¿eñstwo wywiera³o skutki w
prawie polskim. Ordynariusz miejsca mo¿e zezwoliæ na zawarcie
ma³¿eñstwa bez skutków cywilnych tylko w wyj¹tkowych przypad-
kach z wa¿nych powodów pastoralnych (por. kan. 1071 § 1, nr 2
KPK).

4. Powy¿sza uchwa³a uzyska³a recognitio Stolicy Apostolskiej
pismem Nr 8426/98 RS, z dnia 29 paŸdziernika 1998 r. i niniejszym
zostaje promulgowana, jako obowi¹zuj¹ca od dnia 15 listopada
1998 r.

5. W praktyce duszpasterskiej oznacza ona, ¿e zasadniczo wszyst-
kie ma³¿eñstwa koœcielne winny mieæ gwarantowane skutki cywil-
ne, przewidziane prawem polskim. Mo¿e siê to dokonaæ w dwojaki
sposób:

a) poprzez zawarcie ma³¿eñstwa konkordatowego (w takim przy-
padku w urzêdach parafialnych nale¿y zachowaæ procedurê i
formalnoœci, o których mowa w czêœci szczegó³owej niniejszej
Instrukcji);

b) poprzez uprzednie zawarcie ma³¿eñstwa cywilnego wobec
kierownika urzêdu stanu cywilnego, a nastêpnie ma³¿eñstwa
kanonicznego (w takim przypadku w urzêdach parafialnych
nale¿y stosowaæ dotychczasow¹ procedurê i formalnoœci wy-
magane do zawarcia ma³¿eñstwa).

6. Je¿eli nupturienci nie zawarli ma³¿eñstwa cywilnego, a chc¹
zawrzeæ ma³¿eñstwo kanoniczne bez skutków cywilnych, sprawê
nale¿y przedstawiæ ordynariuszowi miejsca, podaj¹c powody takiej
decyzji nupturientów, celem uzyskania stosownej zgody. Podobnie
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nale¿y post¹piæ, je¿eli narzeczeni przyrzekaj¹, ¿e skutki cywilne dla
swojego ma³¿eñstwa kanonicznego chc¹ uzyskaæ przed kierowni-
kiem urzêdu stanu cywilnego dopiero po zawarciu ma³¿eñstwa w
Koœciele.

7. W przypadku, gdy ma³¿eñstwo cywilne nie mo¿e byæ uznane lub
zawarte wed³ug prawa pañstwowego, nale¿y zachowaæ przepis kan.
1071 § 1, 20 KPK i kan. 789, 20 KKKW.

8. Zgodnie z nr 50 Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu
do zawarcia ma³¿eñstwa w Koœciele katolickim z dnia 5 wrzeœnia
1986 r., stanowi¹cym, ¿e wiekiem obowi¹zuj¹cym do godziwoœci
zawarcia ma³¿eñstwa w Polsce (por. kan. 1083 § 2 KPK) jest granica
wieku okreœlona aktualnie obowi¹zuj¹cym ustawodawstwem pañ-
stwowym, w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie zmiany polskiego Kodeksu
rodzinnego i opiekuñczego, z dniem 15 listopada 1998 r. do godziwe-
go zawarcia ma³¿eñstwa wymaga siê ukoñczenia 18. roku ¿ycia
zarówno przez mê¿czyznê, jak i kobietê.

9. Zmiana ta odnosi siê do wszystkich ma³¿eñstw, a nie tylko do
ma³¿eñstwa konkordatowego.

10. Prawo polskie przewiduje, ¿e s¹d opiekuñczy mo¿e zezwoliæ na
zawarcie ma³¿eñstwa kobiecie niepe³noletniej, która ukoñczy³a 16.
rok ¿ycia. Chocia¿ w takim przypadku ma³¿eñstwo mo¿e byæ uznane
lub zawarte wed³ug prawa pañstwowego, do jego zawarcia w Koœcie-
le wymaga siê dyspensy ordynariusza miejsca zgodnie z nr 50
Instrukcji z 1986 r.

Czêœæ szczegó³owa

Ma³¿eñstwo konkordatowe

III. Procedura zwyczajna (poza niebezpieczeñstwem
œmierci)

11. Nupturienci winni zg³osiæ siê do w³aœciwego urzêdu parafial-
nego na trzy miesi¹ce przed planowan¹ dat¹ zawarcia ma³¿eñstwa
kanonicznego, aby dope³niæ:

a) formalnoœci wymaganych przez prawo koœcielne (tak, jak
dotychczas);
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b) formalnoœci zwi¹zanych z uzyskaniem skutków cywilnych
planowanego ma³¿eñstwa kanonicznego.

12. Celem uzyskania skutków cywilnych:
a) nupturienci maj¹ obowi¹zek przed³o¿enia trzech egzemplarzy

„Zaœwiadczenia o braku okolicznoœci wy³¹czaj¹cych zawarcie
ma³¿eñstwa” (tzn. o braku przeszkód z prawa polskiego do
zawarcia ma³¿eñstwa), sporz¹dzonego przez kierownika urzê-
du stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednego z nuptu-
rientów (por. str. 1 formularza, stanowi¹cego Za³¹cznik nr 1 do
niniejszej Instrukcji);

b) duchowny ma obowi¹zek poinformowaæ nupturientów o treœci
podstawowych przepisów prawa polskiego dotycz¹cych zawar-
cia ma³¿eñstwa i jego skutków (odbywa siê to poprzez zapozna-
nie ich z art. 1, art. 8 i art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuñ-
czego, stanowi¹cych Za³¹cznik nr 2 do niniejszej Instrukcji).

13. „Zaœwiadczenie” kierownika urzêdu stanu cywilnego jest
wa¿ne trzy miesi¹ce od dnia jego wydania. Ostatni dzieñ jego
wa¿noœci okreœlony jest w odpowiedniej rubryce „Zaœwiadczenia”
kierownika urzêdu stanu cywilnego. Proboszcz nie mo¿e za³atwiaæ
formalnoœci zwi¹zanych z zawarciem ma³¿eñstwa, je¿eli nie zostanie
mu przedstawione wa¿ne zaœwiadczenie kierownika urzêdu stanu
cywilnego.

14. Sprawy zwi¹zane z oœwiadczeniami przysz³ych ma³¿onków,
dotycz¹cymi ich nazwisk i nazwisk dzieci, s¹ za³atwiane we w³aœci-
wym urzêdzie stanu cywilnego w zwi¹zku z wystawianiem „Za-
œwiadczenia o braku okolicznoœci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñ-
stwa”.

15. Zgodnie z uchwa³¹ Konferencji Episkopatu Polski, ma³¿eñ-
stwo kanoniczne bez skutków cywilnych mo¿e byæ zawarte wy³¹cz-
nie po uzyskaniu pisemnej zgody ordynariusza miejsca (por. nr 3-6
niniejszej Instrukcji).

16. Do zawarcia ma³¿eñstwa konkordatowego przez kobietê, która
nie ukoñczy³a 18. roku ¿ycia wymaga siê zezwolenia s¹du opiekuñ-
czego oraz dyspensy ordynariusza miejsca (por. nr 8-10 niniejszej
Instrukcji).
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17. Do zawarcia ma³¿eñstwa konkordatowego przez pe³nomocni-
ka, oprócz zachowania przepisów prawa kanonicznego, wymagane
jest równie¿ zezwolenie s¹du pañstwowego.

18.
a) Duchowny, wobec którego nupturienci zawieraj¹ ma³¿eñstwo

konkordatowe ma obowi¹zek zatroszczyæ siê o sporz¹dzenie
„Zaœwiadczenia o zawarciu ma³¿eñstwa”, czyli o wype³nienie
formularza znajduj¹cego siê na drugiej stronie „Zaœwiadcze-
nia” otrzymanego z urzêdu stanu cywilnego (por. str. 2 Za³¹cz-
nika nr 1 do niniejszej Instrukcji).

b) „Zaœwiadczenie” winno byæ sporz¹dzone w trzech egzempla-
rzach, poprzez dok³adne wype³nienie wszystkich zawartych w
nim rubryk, opatrzone koœcieln¹ pieczêci¹, podpisem duchow-
nego, wobec którego wyra¿ono zgodê na ma³¿eñstwo kanonicz-
ne ze skutkami cywilnymi.

c) „Zaœwiadczenie” winno byæ podpisane równie¿ przez ma³¿on-
ków i dwóch pe³noletnich œwiadków, czyli maj¹cych ukoñczony
18. rok ¿ycia.

d) W odpowiednim miejscu „Zaœwiadczenie” podpisuje tak¿e
duchowny, zobowi¹zany do przes³ania go urzêdowi stanu
cywilnego, a wiêc proboszcz, administrator parafii, albo wika-
riusz w zastêpstwie proboszcza. Obok imienia i nazwiska ma
on obowi¹zek wskazaæ stanowisko, z racji którego ma prawo
podpisaæ „Zaœwiadczenie”.
Zatem, po jego imieniu i nazwisku, nale¿y dodaæ jedno z okreœleñ
zajmowanego stanowiska, wed³ug ni¿ej podanych mo¿liwoœci:
– ordynariusz miejsca
– proboszcz
– administrator parafii
– wikariusz w zastêpstwie proboszcza
– duchowny w zastêpstwie proboszcza.

19. Bezpoœrednio przed celebracj¹ ma³¿eñstwa konkordatowego,
nupturienci, w obecnoœci œwiadków i wobec duchownego, który
bêdzie asystowa³ przy zawieraniu ma³¿eñstwa, potwierdzaj¹ wolê
wywarcia skutków cywilnych ma³¿eñstwa kanonicznego, sk³adaj¹c
podpisy w odpowiednim miejscu „Zaœwiadczenia o zawarciu ma³¿eñ-
stwa”, na wszystkich trzech egzemplarzach. To samo czyni¹ œwiad-
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kowie, natomiast duchowny asystuj¹cy z³o¿y swój podpis dopiero po
zawarciu ma³¿eñstwa konkordatowego.

20.
a) Przed up³ywem piêciu dni od zawarcia ma³¿eñstwa konkorda-

towego, proboszcz parafii (lub osoba go zastêpuj¹ca), na terenie
której zosta³o zawarte ma³¿eñstwo konkordatowe, ma obowi¹-
zek przekazania do urzêdu stanu cywilnego, w³aœciwego ze
wzglêdu na miejsce zawarcia ma³¿eñstwa, jednego egzempla-
rza wype³nionego „Zaœwiadczenia o zawarciu ma³¿eñstwa”,
o którym mowa w nr 18 niniejszej Instrukcji.

b) „Zaœwiadczenie” to mo¿e byæ przekazane wprost do w³aœciwego
urzêdu stanu cywilnego (z potwierdzeniem odbioru dla ka¿de-
go „Zaœwiadczenia”, z podaniem jego sygnatury), lub przes³ane
listem poleconym, nadanym w polskim urzêdzie pocztowym.
W tym ostatnim przypadku nale¿y zachowaæ w urzêdzie para-
fialnym „dowód nadania przesy³ki poleconej”. Jedna przesy³ka
polecona mo¿e zawieraæ wiêcej ni¿ jedno „Zaœwiadczenie”.

c) Z uwagi na przepis Prawa o aktach stanu cywilnego (art. 61,
ust. 4), pozwalaj¹cy na odtworzenie treœci „Zaœwiadczenia o
zawarciu ma³¿eñstwa”, które nie dotar³o w przepisanym ter-
minie do urzêdu stanu cywilnego z powodu zaginiêcia poleco-
nej przesy³ki pocztowej, zalecane jest przekazywanie „Za-
œwiadczenia” do urzêdu stanu cywilnego drog¹ pocztow¹.

d) Drugi egzemplarz „Zaœwiadczenia o zawarciu ma³¿eñstwa”
przekazuje siê ma³¿onkom, a trzeci pozostaje w aktach urzêdu
parafialnego.

21.
a) Nieprzekazanie „Zaœwiadczenia” w przewidzianym terminie

5 dni powoduje, ¿e urz¹d stanu cywilnego nie bêdzie móg³
sporz¹dziæ aktu ma³¿eñstwa i w konsekwencji ma³¿eñstwo
kanoniczne nie uzyska skutków cywilnych.

b) Je¿eli dotrzymanie terminu 5 dni nie jest mo¿liwe z powodu
„si³y wy¿szej” (przeszkoda niezale¿na od woli zainteresowane-
go, która uniemo¿liwia dzia³anie), bieg terminu ulega zawie-
szeniu przez czas trwania przeszkody. W takim przypadku,
niezw³ocznie po ustaniu tej¿e przeszkody nale¿y przekazaæ
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„Zaœwiadczenie” do w³aœciwego urzêdu stanu cywilnego,
z podaniem przyczyny zw³oki.

22. Proboszcz parafii wystawiaj¹cy licencjê do zawarcia ma³¿eñ-
stwa poza w³asn¹ parafi¹ jest zobowi¹zany przekazaæ, za potwier-
dzeniem odbioru lub poczt¹ polecon¹, do proboszcza parafii, na
terenie której ma byæ zawarte ma³¿eñstwo konkordatowe, równie¿
orygina³y trzech egzemplarzy „Zaœwiadczenia o braku okolicznoœci
wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñstwa”, wystawionego przez kierow-
nika urzêdu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednego z nup-
turientów.

23. Duchowny, asystuj¹cy przy zawieraniu ma³¿eñstwa konkor-
datowego na podstawie delegacji, po wype³nieniu formalnoœci,
o których mowa w nr 18 niniejszej Instrukcji, ma obowi¹zek nie-
zw³ocznego przekazania trzech egzemplarzy „Zaœwiadczenia o za-
warciu ma³¿eñstwa” proboszczowi parafii, od którego otrzyma³
delegacjê, który po ich podpisaniu przeka¿e jeden egzemplarz ma³-
¿onkom (bezpoœrednio lub poczt¹ polecon¹), drugi do urzêdu stanu
cywilnego, w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zawarcia ma³¿eñstwa,
a trzeci zachowa w aktach parafii, celem dokonania wpisu w ksiêgach
parafialnych.

24. Ma³¿eñstwo konkordatowe uzyskuje skutki przewidziane
prawem polskim od chwili wyra¿enia zgody ma³¿eñskiej w koœciele,
a nie od dnia dokonania wpisu w urzêdzie stanu cywilnego (sporz¹-
dzenia aktu ma³¿eñstwa).

IV. Procedura w niebezpieczeñstwie œmierci

25.
a) W razie niebezpieczeñstwa gro¿¹cego bezpoœrednio ¿yciu

przynajmniej jednej ze stron, zawarcie ma³¿eñstwa konkorda-
towego mo¿e odbyæ siê bez przedstawienia „Zaœwiadczenia o
braku okolicznoœci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñstwa”, spo-
rz¹dzonego przez kierownika urzêdu stanu cywilnego.

b) W takim przypadku nupturienci powinni z³o¿yæ wobec du-
chownego obecnego przy zawieraniu ma³¿eñstwa zapewnie-
nie, ¿e nie wiedz¹ o istnieniu okolicznoœci wy³¹czaj¹cych
zawarcie przez nich ma³¿eñstwa wed³ug przepisów prawa
polskiego.
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26.
a) Duchowny, obecny przy zawarciu takiego ma³¿eñstwa, winien

sporz¹dziæ „Zaœwiadczenie o zawarciu ma³¿eñstwa” na str. 2
formularza, stanowi¹cego Za³¹cznik nr 1 do niniejszej Instruk-
cji .

b) „Zaœwiadczenie” winno byæ sporz¹dzone zgodnie z nr 18
niniejszej Instrukcji, przy czym:
– nale¿y zaznaczyæ, ¿e ma³¿eñstwo zosta³o zawarte zgodnie z

art. 9 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego,
– je¿eli przy zawieraniu ma³¿eñstwa by³ obecny duchowny, o

którym mówi kan. 1116 § 2 KPK i kan. 832 § 2 KKKW, po
imieniu i nazwisku duchownego, zamiast stanowiska podaje
siê formu³ê: duchowny w zastêpstwie proboszcza, obecny
przy ma³¿eñstwie zawartym w niebezpieczeñstwie œmierci.

Z wejœciem w ¿ycie niniejszej Instrukcji uchyla siê te postanowie-
nia Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia
ma³¿eñstwa w Koœciele katolickim z dnia 5 wrzeœnia 1986 r., które
s¹ jej przeciwne, potwierdzaj¹c obowi¹zywalnoœæ pozosta³ych prze-
pisów w niej zawartych.

Niniejsza Instrukcja zosta³a przyjêta przez Konferencjê Episko-
patu Polski na 296. Zebraniu Plenarnym dnia 22 paŸdziernika 1998
r. w Warszawie, a jej opublikowanie przez Biuletyn Prasowy Kato-
lickiej Agencji Informacyjnej (nr 90, z dnia 13 listopada 1998 r.) jest
równoznaczne z promulgacj¹.

Instrukcja wchodzi w ¿ycie z dniem 15 listopada 1998 r.
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WSKAZANIA KOMISJI EPISKOPATU POLSKI
DS. LITURGII I DUSZPASTERSTWA

LITURGICZNEGO DOTYCZ¥CE
FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA PODCZAS

CELEBRACJI LITURGII

1. Powodem wydania niniejszych wskazañ jest koniecznoœæ za-
gwarantowania sacrum liturgii przez usuniêcie z naszych koœcio³ów
wszelkich praktyk i zachowañ utrudniaj¹cych œwiadome, wewnêtrz-
ne i zewnêtrzne, czynne, pobo¿ne i owocne uczestnictwo w czynno-
œciach liturgicznych.

2. Liturgia jest przede wszystkim niedostrzegalnym dla zmys³ów
dzia³aniem Chrystusa, Jedynego i Najwy¿szego Kap³ana, który
moc¹ Ducha Œwiêtego uœwiêca ludzi i razem z Koœcio³em oddaje
swojemu Ojcu ca³kowity i publiczny kult. Liturgia jest tak¿e dzia³a-
niem Koœcio³a, hierarchicznie uporz¹dkowanej spo³ecznoœci ochrzczo-
nych, z³¹czonej z Chrystusem, Kap³anem i G³ow¹.

3. Celebracja liturgii ma strukturê sakramentaln¹, to znaczy jest
jakby „utkana” z symboli (por. Katechizm Koœcio³a Katolickiego,
1145), s³ów, gestów, postaw i czynnoœci wykonywanych przez cz³on-
ków liturgicznego zgromadzenia, zajmuj¹cych odpowiednie miejsce
we wnêtrzu koœcio³a. Symbole s¹ „narzêdziami” uœwiêcaj¹cych i
kultycznych czynnoœci Chrystusa i Koœcio³a.

4. Czynnoœci liturgiczne domagaj¹ siê wiary, s¹ jej wyznaniem i
przyczyniaj¹ siê do jej pog³êbienia.

5. Jezus Chrystus ustanawiaj¹c Eucharystiê, da³ Aposto³om pole-
cenie: „To czyñcie na moj¹ pami¹tkê” (£k 22, 19). Sprawowanie Mszy
œw. i innych sakramentów jest uobecnianiem i pami¹tk¹ jedynego i
niepowtarzalnego zbawczego wydarzenia: Mêki, Œmierci i Zmar-
twychwstania Chrystusa oraz Zes³ania Ducha Œwiêtego. Wydarze-
nie to okreœlamy mianem: Misterium Paschalne. Trwanie Pami¹tki
tego Misterium zapewnia w Koœciele – a¿ do przyjœcia Pana (por. 1
Kor 11, 26) – sama jej celebracja oraz zachowanie jej w ¿yciu i
postêpowaniu chrzeœcijan.
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6. Praktyka fotografowania i filmowania osób pe³ni¹cych czynno-
œci liturgiczne wynika z chêci utrwalenia tych czynnoœci i zachowa-
nia ich na przysz³oœæ, aby mo¿na by³o do nich wracaæ myœl¹ i
odnawiaæ ich prze¿ycie.

Jednak¿e zarówno na kliszy; jak na taœmie aparatu audiowizual-
nego zostaj¹ utrwalone jedynie drugorzêdne elementy spe³nionej
niegdyœ czynnoœci sakramentalnej: s³owa, dŸwiêki, gesty zapisane
przy pomocy tych œrodków technicznych pozostaj¹ m a r t w e . Nie
mo¿na bowiem utrwaliæ ani ludzkich prze¿yæ, ani nieuchwytnego dla
zmys³ów dzia³ania Trójosobowego Boga, stanowi¹cego istotê – mi-
sterium – œwiêtych czynnoœci. Pami¹tki produkowane przez fotogra-
fów i operatorów sprzêtu audiowizualnego nie s¹ w stanie utrwaliæ
w czasie samego misterium zbawienia, jakiego dokonuje Bóg w sercu
cz³owieka i jakie winno owocowaæ w jego czynach.

7. Ca³e zgromadzenie liturgiczne jest celebransem czynnoœci
sakramentalnych (por. Katechizm Koœcio³a Katolickiego, 1140, 1188).
Zgromadzenie to jest zorganizowane na podobieñstwo ¿ywego orga-
nizmu. Jego przewodnicz¹cym jest biskup lub prezbiter, którzy s¹
¿ywymi „ikonami” Chrystusa (Katechizm Koœcio³a Katolickiego
1142), G³owy Koœcio³a. Obok przewodnicz¹cego dzia³aj¹ tak¿e w
zgromadzeniu takie osoby, jak diakon, akolita, lektor, kantor, ko-
mentator, cz³onkowie chóru, ministranci.

Wiêksz¹ czêœæ zgromadzenia stanowi¹ inni wierni czynnie uczest-
nicz¹cy w liturgii przez wzrokow¹ i s³uchow¹ komuniê z przewodni-
cz¹cym, przez aklamacje i odpowiedzi, przez s³uchanie S³owa Bo¿e-
go, a nade wszystko przez wewnêtrzne skupienie oraz komuniê z
Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Œwiêtym (przez wiarê,
nadziejê, mi³oœæ, wdziêcznoœæ, uwielbienie, przeb³aganie, proœbê).

8. W ¿adnym z dokumentów Koœcio³a, w których jest mowa o
sprawowaniu czynnoœci liturgicznych, nie ma wzmianki o fotografie
lub operatorze filmowym jako cz³onku zgromadzenia liturgicznego.
Tymczasem bardzo czêsto fotografowie i operatorzy zajmuj¹ w
zgromadzeniu liturgicznym takie miejsce i tak siê zachowuj¹, jakby
to oni w³aœnie byli przewodnikami zgromadzenia i oœrodkami jego
uwagi.
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a) Poruszanie siê tych osób we wnêtrzu koœcio³a podczas celebra-
cji liturgii, a tak¿e manipulowanie sprzêtem technicznym
stwarza dodatkowe, niepotrzebne bodŸce wzrokowo-s³uchowe
zak³ócaj¹ce uwagê uczestników.

b) Obecnoœæ tych osób w zasiêgu wzroku wiernych konkuruje z
rol¹ przewodnicz¹cego lub us³uguj¹cych w prezbiterium.

c) Ich dzia³anie stwarza podœwiadom¹ presjê w kierunku „pozo-
wania’’, a wiêc i niebezpieczeñstwo fa³szowana postaw uczest-
ników liturgii. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku
dzieci (np. przystêpuj¹cych do Pierwszej Komunii œw.) ze
wzglêdu na ich ograniczon¹ zdolnoœæ skupienia siê na miste-
rium liturgii oraz podatnoœæ na rozproszenie uwagi przez
drugorzêdne, przypadkowe i zbyteczne czynnoœci.

9. Bior¹c pod uwagê wymienione powody Komisja Episkopatu
Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego ustala nastêpu-
j¹ce zasady:

a) Zawodowi fotografowie i operatorzy sprzêtu audiowizualnego,
którzy okazjonalnie lub na sposób sta³y zamierzaj¹ wykony-
waæ swoje czynnoœci podczas celebracji liturgii, s¹ zobowi¹zani
uprzednio ukoñczyæ specjalny kurs zorganizowany przez Die-
cezjaln¹ Komisjê ds. Liturgii oraz otrzymaæ pisemne upowa¿-
nienie miejscowej w³adzy diecezjalnej.
Osoby duchowne w roli fotografa lub operatora kamery winny
wykonywaæ swe czynnoœci ze szczególn¹ wra¿liwoœci¹ na obec-
noœæ Boga w œwiêtej liturgii, tak by by³y wzorem dla innych (a
nie antyœwiadectwem). Osoba duchowna nie mo¿e fotografo-
waæ ani filmowaæ, jeœli jest ubrana w szaty liturgiczne.

b) Fotograf lub operator winien zg³osiæ siê odpowiednio wczeœniej
do proboszcza lub rektora oraz do prezbitera, który ma prze-
wodniczyæ celebracji, aby z nimi uzgodniæ. wszystkie szczegó³y
zwi¹zane z miejscem i sposobem wykonywania swej czynnoœci.
Wszyscy inni fotografowie i operatorzy nie mog¹ samowolnie
u¿ytkowaæ swego sprzêtu w czasie sprawowanej liturgii. Przed
rozpoczêciem celebracji odpowiedzialny za koœció³ powinien
poinformowaæ zgromadzonych o tym, ¿e w czasie liturgii
fotografowaæ lub filmowaæ mog¹ jedynie osoby do tego upowa¿-
nione.
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c) Osoby upowa¿nione do fotografowania lub filmowania podczas
czynnoœci liturgicznych winny byæ odpowiednio i godnie ubrane.

d) Fotograf czy operator kamery nie powinien zajmowaæ miejsca
w prezbiterium, a wiêc w strefie przeznaczonej dla kap³ana
i osób pe³ni¹cych pos³ugi przy o³tarzu i ambonie.

e) Wykluczone jest ustawianie w prezbiterium dodatkowych
Ÿróde³ oœwietlenia (reflektorów, halogenów itp.) skierowanych
w stronê zgromadzenia czy te¿ ra¿¹cych wzrok osób bezpoœred-
nio bior¹cych udzia³ w czynnoœciach sakramentalnych (dzieci
przyjmuj¹cych Pierwsz¹ Komuniê œw., nowo¿eñców; us³uguj¹-
cych). W wyj¹tkowych wypadkach, np. w przypadku transmi-
sji, sprawa jest osobno rozpatrywana z odpowiedzialnym za
koœció³.

f) Podczas danej czynnoœci mo¿e byæ dopuszczony do jej rejestro-
wania tylko jeden operator kamery filmowej lub video. Winien
on zawsze zajmowaæ w koœciele sta³e miejsce i ograniczaæ do
minimum ruchy zwi¹zane z obs³ug¹ sprzêtu, tak by wykluczyæ
rozpraszanie uwagi uczestników. Wci¹¿ ulepszany sprzêt foto-
graficzny pozwala na fotografowanie z dalszych odleg³oœci –
tak¿e wiêc fotograf mo¿e zaj¹æ swoje stanowisko w odpowied-
niej odleg³oœci.

g) W celu unikniêcia niepotrzebnych trudnoœci i nieporozumieñ
duszpasterze winni w odpowiednim czasie omówiæ ewentualny
udzia³ fotografów i operatorów sprzêtu audiowizualnego
z zainteresowanymi osobami, które maj¹ ich zaprosiæ, np.
z rodzicami dzieci przystêpuj¹cych do Pierwszej Komunii œw.;
z narzeczonymi przygotowuj¹cymi siê do sakramentu ma³¿eñ-
stwa, z rodzinami zmar³ych (w zwi¹zku z pogrzebem),
z alumnami, z neoprezbiterami-prymicjantami itd.

10. Zasady podane w niniejszych Wskazaniach winny zostaæ
wyjaœnione w szerszym kontekœcie liturgicznej mistagogii podczas
spotkañ duszpasterskich zwi¹zanych z przygotowaniem do sprawo-
wania sakramentów (chrztu, bierzmowania, Pierwszej Komunii œw.,
ma³¿eñstwa, œwiêceñ). Powinny te¿ byæ przekazywane prasie kato-
lickiej i omawiane w innych œrodkach masowego przekazu.

W przypadku braku poszanowania tych zasad i przyjêtych ustaleñ
duszpasterze powinni odmówiæ fotografom lub operatorom sprzêtu
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audiowizualnego prawa wykonywania w koœciele tych czynnoœci.
Duszpasterze s¹ bowiem w pierwszym rzêdzie odpowiedzialni za
przygotowanie liturgii, za formacjê cz³onków zgromadzenia oraz za
sacrum liturgicznych celebracji. Wszelkie sporne kwestie winny byæ
jednak zawsze rozstrzygane z nieodzown¹ dyskrecj¹ i kultur¹, bez
uciekania siê do s³ów czy dzia³añ powoduj¹cych uprzedzenie czy
zgorszenie.
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STATUT ARCHIDIECEZJALNEGO WY¯SZEGO
SEMINARIUM DUCHOWNEGO

I. Zasady ogólne

1. Archidiecezjalne Wy¿sze Seminarium Duchowne w Bia³ymsto-
ku jest instytucj¹ naukowo-wychowawcz¹ przygotowuj¹c¹ przy-
sz³ych kap³anów.

2. Posiada ono osobowoœæ prawn¹ w Koœciele (KPK 238 § l) i rz¹dzi
siê odpowiednimi przepisami koœcielnymi.

3. Jego ¿ycie i dzia³anie na co dzieñ normuj¹: niniejszy statut,
ratio studiorum i regulamin seminaryjny.

4. Podlega ono bezpoœrednio ka¿dorazowemu Ordynariuszowi
Archidiecezji, do którego zw³aszcza nale¿y:

a) powo³ywanie odpowiednich osób (DFK 5) na stanowiska mode-
ratorów, wyk³adowców, prokuratora i dyrektora biblioteki;

b) nadzór nad formacj¹ ludzk¹, intelektualn¹, ascetyczn¹ i pasto-
raln¹ alumnów (KPK 259 § 2);

c) decyzja o dopuszczeniu alumnów do œwiêceñ i pos³ug;
d) troska o byt materialny Seminarium.
5. Wszyscy, którzy stanowi¹ wspólnotê seminaryjn¹, odpowie-

dzialni s¹ – ka¿dy we w³aœciwym sobie stopniu – za panuj¹c¹ w niej
atmosferê.

6. Kszta³ceniem intelektualnym alumnów zajmuj¹ siê powo³ani
do tego wyk³adowcy.

7. Moderatorami Seminarium s¹: rektor, wicerektor, prefekt i
ojcowie duchowni. Seminarium nadto zatrudnia: prokuratora i
dyrektora biblioteki.

II. Rektor

1. Rektor z polecenia Ordynariusza pe³ni w³adzê zwierzchni¹ w
Seminarium, posiada pieczêæ i prowadzi kancelariê, której podlegaj¹
kancelarie wicerektora i prokuratora. Reprezentuje te¿ Semina-
rium jako osobê prawn¹ (KPK 238 § 2). Dokonuje immatrykulacji i
wystawia dyplomy absolwentom.
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2. Rektorowi podlegaj¹ wszyscy pracownicy i mieszkañcy Semina-
rium, wobec których spe³nia te¿ obowi¹zki proboszcza (KPK 262).

3. Rektor wydaje zarz¹dzenia dotycz¹ce karnoœci seminaryjnej
lub zatwierdza postulaty wysuniête przez innych moderatorów
seminaryjnych, uk³ada wraz z moderatorami kalendarz zajêæ na I i
II semestr w Seminarium.

4. Zgody rektora wymagaj¹ wyjazdy poza Seminarium: modera-
torów i prokuratora na ponad dzieñ, alumnów i wyk³adowców nie
moderatorów na ponad trzy dni. Wyjazdy te nie mog¹ kolidowaæ z
obowi¹zkami seminaryjnymi.

5. Rektor wyznacza alumnów do pe³nienia funkcji cenzora, wice-
cenzora, seniora i wiceseniora oraz zatwierdza kandydatów do
funkcji kantora i proboszcza kaplicy.

6. Na rektorze spoczywa troska o utrzymanie odpowiedniego
poziomu naukowego w Seminarium. W zwi¹zku z tym rektor:

a) sprawuje kontrolê nad wyk³adami i æwiczeniami prowadzony-
mi w Seminarium, a zebrane w ten sposób informacje przeka-
zuje Ordynariuszowi;

b) organizuje sympozja naukowe o charakterze ogólnoseminaryj-
nym, popiera te¿ prace naukowe wyk³adowców;

c) dba o dzia³alnoœæ biblioteki i kó³ naukowych.
7. Rektor, w ³¹cznoœci z ojcami duchownymi, czuwa nad formacj¹

ascetyczn¹ w Seminarium. W zwi¹zku z tym:
a) sprawy ¿ycia wewnêtrznego alumnów bierze pod uwagê we

wszystkich wydawanych przez siebie zarz¹dzeniach;
b) troszczy siê o dobór odpowiednich rekolekcjonistów, konferen-

cjonistów i spowiedników;
c) spotyka siê z alumnami w grupach lub pojedynczo oraz daje

wolny przystêp do siebie, tak aby alumni bez trudu mogli
przedstawiæ mu w³asne problemy;

d) przedstawia Ordynariuszowi kandydatów do pos³ug i œwiêceñ,
czyni to po zasiêgniêciu opinii moderatorów, wyk³adowców i
proboszczów parafii, z których pochodz¹ alumni;

e) usuwa nieodpowiednich alumnów z Seminarium, powiadamia-
j¹c uprzednio Ordynariusza.

8 Do rektora nale¿y troska o formacjê pastoraln¹ alumnów.
Zapewnia przeto warunki do:
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a) odbywania praktyk wakacyjnych;
b) prowadzenia æwiczeñ liturgicznych, homiletycznych, kateche-

tycznych i kancelaryjnych;
c) wykonywania przez alumnów pod opiek¹ prze³o¿onych pos³ugi

charytatywnej na rzecz ubogich i chorych.
9. Rektor nie powinien spowiadaæ alumnów ani ingerowaæ w

sprawy dotycz¹ce wewnêtrznego zarz¹du sióstr pracuj¹cych w Se-
minarium.

III. Wicerektor

l. Wicerektor sprawuje swój urz¹d w œcis³ej zale¿noœci od rektora,
z którym powinien uzgadniaæ swoje decyzje dotycz¹ce ¿ycia semina-
ryjnego.

2. Wicerektor zastêpuje rektora pod jego nieobecnoœæ.
3. Do wicerektora nale¿y troska o porz¹dek w seminaryjnym ¿yciu

alumnów. W zwi¹zku z tym sam powinien mieszkaæ i przebywaæ na
co dzieñ w Seminarium.

4. Wicerektor:
a) prowadzi ksiêgê ocen alumnów;
b) uk³ada roczny plan wyk³adów i æwiczeñ seminaryjnych;
c) sprawdza i potwierdza wpisy do indeksów, na podstawie

których nastêpuje zaliczenie semestru;
d) wyznacza mieszkania alumnom;
e) zwalnia alumnów na wyjazdy poza Bia³ystok nie przekracza-

j¹ce trzech dni;
f) wyjaœnia alumnom raz w miesi¹cu regulamin seminaryjny;
g) przedstawia roczne sprawozdanie z dzia³alnoœci Seminarium

podczas inauguracji nowego roku;
h) prowadzi kronikê seminaryjn¹.
5. Wicerektor powinien umo¿liwiæ alumnom swobodny przystêp

do siebie i sam prowadziæ z alumnami rozmowy dotycz¹ce karnoœci
seminaryjnej.

6. Wicerektor nie powinien spowiadaæ alumnów ani nie przyjmo-
waæ takich prac, które przeszkadza³yby mu w wykonywaniu w³a-
snych obowi¹zków.

7. Wicerektor wraz z moderatorami, przy pomocy alumnów nale-
¿¹cych do seminaryjnego Ko³a Powo³aniowego, troszczy siê o Grono
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Przyjació³ Archidiecezjalnego Wy¿szego Seminarium Duchownego
w Bia³ymstoku.

IV. Prefekt

l. Prefekt pe³ni swoje funkcje w œcis³ej zale¿noœci od rektora i we
wspó³pracy z wicerektorem.

2. Prefekt powinien na sta³e mieszkaæ w Seminarium, nie przyj-
mowaæ obowi¹zków pozaseminaryjnych i byæ blisko alumnów, s³u¿¹c
im swoim autorytetem i rad¹.

3. Do prefekta nale¿y:
a) kontrola przestrzegania przez alumnów porz¹dku dnia;
b) troska o czystoœæ w pomieszczeniach alumnów: pokojach, na

korytarzach, w ³azienkach i pomieszczeniach rekreacyjnych;
c) wyznaczenie alumnów do pe³nienia funkcji porz¹dkowych;
d) czuwanie nad rekreacj¹ alumnów i organizowanymi przez nich

okolicznoœciowymi imprezami religijnymi, kulturowymi, spor-
towymi itp.;

e) kontrola nad korzystaniem przez alumnów z komputerów,
telewizji, radia, kina, teatru itp.;

f) prowadzenie raz w tygodniu pogadanek urbanitasu;
g) sporz¹dzanie protoko³ów z sesji pedagogicznych wyk³adow-

ców.
4. Prefekt nie powinien byæ spowiednikiem alumnów.

IV. Ojcowie duchowni

l. Ojcowie duchowni kieruj¹ formacj¹ duchow¹ alumnów. Powinni
przeto sami byæ urobieni wewnêtrznie, posiadaæ odpowiedni¹ wiedzê
teoretyczn¹ i przebywaæ na co dzieñ w Seminarium tak, ¿eby mogli
bez trudu kontaktowaæ siê z alumnami.

2. Do ojców duchownych nale¿y:
a) prowadzenie codziennych æwiczeñ alumnów w kaplicy semina-

ryjnej;
b) wyg³aszanie raz w tygodniu konferencji ascetycznej do alum-

nów, a raz w miesi¹cu prowadzenie dla nich dnia skupienia;



324

c) prowadzenie rekolekcji przed œwiêceniami oraz kontrola nad
rekolekcjami odprawianymi przez alumnów na pocz¹tku no-
wego roku seminaryjnego i w Wielkim Poœcie;

d) spowiadanie alumnów w kaplicy seminaryjnej ka¿dego dnia
(je¿eli zajdzie taka potrzeba) w wyznaczonym czasie;

e) przeprowadzenie raz w miesi¹cu rozmowy z ka¿dym alumnem
w sprawie jego ¿ycia wewnêtrznego;

f) troska o kaplice seminaryjne, szaty i przybory liturgiczne;
g) opieka nad bibliotek¹ ascetyczn¹ i wskazywanie alumnom

odpowiednich lektur (nowe pozycje ksi¹¿kowe nale¿y nabywaæ
w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki);

h) kierowanie pos³ug¹ spowiedników seminaryjnych (na pocz¹t-
ku i w po³owie roku akademickiego powinni ojcowie duchowni
odbyæ spotkanie ze spowiednikami w celu omówienia z nimi
bie¿¹cych problemów ¿ycia wewnêtrznego alumnów).

3. Szczególn¹ trosk¹ winni otaczaæ alumnów pierwszego roku,
tak, aby mogli jak najlepiej wejœæ w poznawanie tajników ¿ycia
wewnêtrznego.

4. Ojcowie duchowni z zasady nie uczestnicz¹ w sesjach pedago-
gicznych wyk³adowców seminaryjnych, chyba ¿e rektor ich do tego
wyraŸnie zaprosi.

5. Na podjêcie sta³ego zajêcia poza Seminarium ojcowie duchowni
powinni uzyskaæ zgodê Ordynariusza, na wykonywanie zajêæ okre-
sowych – zgodê Rektora. Sami wszak¿e powinni je ograniczaæ tak,
aby mogli byæ w pe³ni do dyspozycji alumnów.

6. Ojcowie duchowni nie powinni omawiaæ spraw alumnów z
wyk³adowcami seminaryjnymi. Wskazane jest natomiast, aby wy-
s³uchali uwag rektora i jemu przedstawili swoje w³asne sugestie,
dotycz¹ce ¿ycia wewnêtrznego alumnów. Raz do roku ojcowie du-
chowni sk³adaj¹ sprawozdanie ze swej pracy Ordynariuszowi.

7. Ojcowie duchowni s¹ z ramienia Seminarium referentami do
spraw powo³añ kap³añskich i maj¹ obowi¹zek anga¿owaæ siê w
duszpasterstwo tych¿e powo³añ w ramach naszego Seminarium
Duchownego.

8. Jeden z ojców duchownych (na zmianê) odprawia Mszê œw. w
pierwsze czwartki miesi¹ca ca³ego roku kalendarzowego w intencji
dobroczyñców naszego Seminarium.
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V. Wyk³adowcy seminaryjni

1. Wyk³adowcy seminaryjni dziel¹ siê na profesorów i prowadz¹-
cych zajêcia zlecone. Jednych i drugich mianuje Ordynariusz. S¹ oni
nie tylko nauczycielami, lecz równie¿ wychowawcami, o czym nie
powinni zapominaæ, przebywaj¹c w Seminarium.

2. Przekazywanie wiedzy alumnom i wyrabianie w nich odpowied-
nich dyspozycji intelektualnych jest podstawowym zadaniem wyk³a-
dowców. Dlatego te¿ powinni obowi¹zki swe wype³niaæ sumiennie,
dok³adnie, w sposób kompetentny, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Ratio
studiorum.

3. Wyk³adowcy seminaryjni zobowi¹zani s¹ do pracy twórczej,
naukowej, a zw³aszcza do:

a) udzia³u w sesjach naukowych i sympozjach i organizowanych
przez Seminarium;

b) udzia³u w miêdzyseminaryjnych sesjach naukowych (Bia³y-
stok, £om¿a, Drohiczyn, Siedlce);

c) uczestnictwa w ogólnopolskich spotkaniach sekcyjnych i ewen-
tualnie zagranicznych;

d) og³aszania wyników swej pracy drukiem lub w inny sposób.
4. Iloœæ godzin wyk³adowych z poszczególnych przedmiotów,

rozk³ad materia³u i sposób jego przekazu normuje zatwierdzona
przez Stolicê Apostolsk¹ Ratio studiorum (26 VIII 1999).

5. Profesorowie nie powinni podejmowaæ siê takich prac sta³ych
poza Seminarium, które przeszkadza³yby im lub utrudnia³y pe³nie-
nie obowi¹zków seminaryjnych.

6. Profesorowie s¹ zobowi¹zani do rezydencji. Wyjazdy ponad
trzydniowe wymagaj¹ zgody rektora, ponad tygodniowe – zgody
Ordynariusza. Wyjazdy te nie mog¹ kolidowaæ z ich zajêciami
seminaryjnymi.

7. Wyk³adowcy maj¹ prawo do godziwego wynagrodzenia, którego
stawki zatwierdza Ordynariusz po wys³uchaniu opinii zarz¹du
seminaryjnego.

8. Profesorowie z regu³y powinni prowadziæ seminaria naukowe,
zw³aszcza z przedmiotów teologicznych, tak, ¿eby alumni mogli
wieñczyæ swoje studia stopniem magistra teologii.
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9. Koordynacji wyk³adów i æwiczeñ oraz rozwi¹zywaniu bie¿¹cych
problemów dydaktycznych s³u¿¹ prowadzone przez rektora sesje
wyk³adowców (pedagogiczne). Udzia³ w nich jest obowi¹zkowy.

10. Wszyscy cz³onkowie grona dydaktycznego maj¹ równy g³os w
obradach. W wypadku równoœci oddanych g³osów rozstrzyga rektor.

11. Do uprawnieñ i zadañ sesji wyk³adowców nale¿y zw³aszcza:
a) omówienie i ustalenie wszystkich najwa¿niejszych spraw

naukowych i wychowawczych w Seminarium;
b) ocena i promocja alumnów na podstawie wyników egzaminów,

æwiczeñ i zaliczeñ;
c) opiniowanie o alumnach, przygotowuj¹cych siê do przyjêcia

œwiêceñ lub pos³ug;
d) opiniowanie o nieodpowiednich alumnach w celu usuniêcia ich

z Seminarium;
e) wysuwanie kandydatów spoœród alumnów na dalsze studia

naukowe;
f) rozpatrywanie programów, regulaminów i planów, dotycz¹-

cych studiów seminaryjnych.
12. Uczestnicy sesji zobowi¹zani s¹ w sumieniu do zachowania

tajemnicy obrad zgodnie z postanowieniami prawa koœcielnego w tej
dziedzinie.

13. Z ka¿dej sesji spisywany jest protokó³. Ksiêga protoko³ów
znajduje siê w kancelarii rektorskiej.

VI. Prokurator

l. Prokurator troszczy siê o sprawy materialne Seminarium.
Urz¹d swój wykonuje w œcis³ej zale¿noœci od rektora, któremu
winien regularnie zdawaæ sprawozdanie ze stanu gospodarczego i
maj¹tkowego Seminarium, z poczynionych wydatków i zarz¹dzeñ
gospodarczych oraz planowanych inwestycji w zleconym mu dziale
pracy.

2. Do zadañ prokuratora nale¿y:
a) wznoszenie nowych budynków seminaryjnych, remont i kon-

serwacja wszystkich istniej¹cych budynków, pomieszczeñ i
urz¹dzeñ;

b) nadzór nad wy¿ywieniem w Seminarium;
c) wyp³acanie pensji wyk³adowcom i pracownikom obs³ugi;
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d) pobieranie op³at od alumnów, ofiar od ksiê¿y i wiernych oraz
kierowanie zbiórkami na tacê na potrzeby Seminarium oraz
zbiórkami produktów ¿ywnoœciowych z wiejskich parafii archi-
diecezji;

e) prowadzenie kancelarii prokuratorskiej, a w niej – ksiêgi
dochodów i rozchodów;

f) za³atwianie spraw meldunkowych, ubezpieczeniowych i innych
zwi¹zanych z administracj¹ Seminarium;

g) prowadzenie gospodarstwa seminaryjnego.
3. Raz do roku, w wyznaczonym czasie, prokurator zdaje sprawoz-

danie ze swojej dzia³alnoœci przed Komisj¹ Ekonomiczn¹.
4. Na wyraŸne zaproszenie rektora uczestniczy w sesjach, podczas

których omawiane s¹ sprawy gospodarcze Seminarium.
5. W razie potrzeby prokurator mo¿e poprosiæ o zastêpcê dla

siebie. Prawa i obowi¹zki zastêpcy prokuratora normuje pismo
nominacyjne Ordynariusza.

6. Prokurator winien jak najczêœciej zwiedzaæ budynki seminaryj-
ne, aby siê przekonaæ, czy wszystko jest w porz¹dku, czy nic nie
zginê³o lub nie uleg³o zniszczeniu albo uszkodzeniu i w razie
potrzeby zarz¹dziæ niezw³ocznie konieczne reparacje oraz podj¹æ
odpowiednie œrodki zaradcze.

VII. Dyrektor Biblioteki

l. Dyrektor biblioteki ma pieczê nad bibliotek¹ i ksiêgozbiorami
zak³adowymi. Urz¹d swój pe³ni z nominacji Ordynariusza w porozu-
mieniu z rektorem.

2. Do zadañ dyrektora biblioteki nale¿y:
a) troska o ksiêgozbiór seminaryjny, jego ochrona przed zniszcze-

niem i kradzie¿¹;
b) opieka nad magazynem bibliotecznym i czytelniami;
c) staranie siê o nowe ksi¹¿ki i czasopisma oraz prowadzenie

wymiany miêdzybibliotecznej;
d) katalogowanie nowych pozycji wed³ug zasad bibliotekarstwa i

utrzymywanie istniej¹cych katalogów w przepisowym porz¹d-
ku.
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3. Dyrektor biblioteki w porozumieniu z rektorem mo¿e przyj¹æ do
pomocy dodatkowych pracowników. Wskazane jest, aby to byli
ludzie fachowi i uczciwi. Mo¿e te¿ dobraæ sobie do pomocy alumnów.

4. Wydatki biblioteczne pokrywa z kasy prokuratorskiej.
5. Od dobrego funkcjonowania biblioteki zale¿y ¿ycie umys³owe w

Seminarium. Dlatego te¿ dyrektor biblioteki winien szerzyæ kulturê
czytelnicz¹ wœród alumnów oraz s³u¿yæ pomoc¹ pracownikom na-
ukowo-dydaktycznym w Seminarium. Powinien te¿ informowaæ
spo³ecznoœæ seminaryjn¹ o nowoœciach wydawniczych. Szczególn¹
trosk¹ otoczy ksiêgozbiór starych druków.

6. Z wydatków bibliotecznych bibliotekarz rozlicza siê przed
prokuratorem, ze swojej dzia³alnoœci i planów przedstawia sprawoz-
danie Rektorowi.

VIII. Alumni

1. Alumnów do Seminarium przyjmuje Rektor po odbyciu rozmo-
wy z kandydatem. Kieruje siê on w tym przepisami prawa kanonicz-
nego.

2. Do przyjêcia do Seminarium wymagane jest z³o¿enie nastêpu-
j¹cych dokumentów:

a) podania;
b) w³asnorêcznie napisanego ¿yciorysu;
c) œwiadectwa dojrza³oœci;
d) karty zdrowia;
e) metryki chrztu i bierzmowania;
f) œwiadectwa moralnoœci od w³asnego ks. proboszcza;
g) 4 zdjêæ.
3. Nowo przyjêci alumni otrzymuj¹ indeksy, absolwenci – dyplom

ukoñczenia studiów.
4. Alumni nale¿¹ do rodziny seminaryjnej, korzystaj¹ z jej praw

i przywilejów oraz stosuj¹ siê do jej wymogów.
5. ¯ycie alumnów normuje regulamin seminaryjny. Zachowywa-

nie regulaminu jest drog¹ do osi¹gniêcia pozytywnych wyników w
nauce i w urobieniu wewnêtrznym. Nagminne ³amanie regulaminu
jest podstaw¹ do usuniêcia alumna z Seminarium.

6. Alumni uiszczaj¹ zatwierdzon¹ przez Rektora op³atê. Nieza-
mo¿ni mog¹ otrzymaæ zapomogê lub stypendium. Poniewa¿ Semina-
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rium utrzymuje siê z ofiar wiernych, op³aty alumnów traktuje siê
jako ofiary na Seminarium, a nie jako zap³atê za naukê lub utrzyma-
nie.

7. Przez pierwsze dwa lata alumni chodz¹ w stroju œwieckim, od
trzeciego roku obowi¹zuje ich strój duchowny.
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STATUT
INSTYTUTU TEOLOGICZNO-PASTORALNEGO

W BIA£YMSTOKU

Art. 1

Siedziba Instytutu

Instytut Teologiczno-Pastoralny ma swoj¹ siedzibê w Bia³ymsto-
ku i korzysta z pomieszczeñ Archidiecezjalnego Wy¿szego Semina-
rium Duchownego w Bia³ymstoku, ul. Warszawska 46.

Art. 2

Patron Instytutu

Patronem Instytutu jest Najœwiêtsza Maryja Panna Matka Mi³o-
sierdzia.

Art. 3

Cel Instytutu

Instytut ma na celu:
a) kontynuowanie i pog³êbianie wykszta³cenia kap³anów w dzie-

dzinie wiedzy filozoficznej i teologicznej;
b) prowadzenie badañ naukowych i systematyczne wyjaœnianie

prawd Objawienia chrzeœcijañskiego;
c) wdra¿anie kap³anów do owocnego pe³nienia funkcji ewangeli-

zacyjnej i pos³ugi duszpasterskiej;
d) wp³ywanie na kszta³towanie œwiadomoœci i postawy ewangeli-

zacyjnej laikatu.

Art. 4

Kierownictwo i wyk³adowcy Instytutu

Kierownictwo Instytutu i poszczególnych wyk³adowców oraz asy-
stentów powo³uje biskup ordynariusz.
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W sk³ad kierownictwa wchodz¹: rektor, wicerektor i prefekt
studiów. Rektor kieruje dzia³alnoœci¹ ca³ego Instytutu z upowa¿nie-
nia i w imieniu biskupa ordynariusza. Za dzia³alnoœæ tê jest odpowie-
dzialny wobec ordynariusza, któremu sk³ada roczne sprawozdanie
na piœmie. Wicerektor pomaga rektorowi w kierowaniu Instytutem
i w razie potrzeby zastêpuje rektora. Prefekt studiów uk³ada harmo-
nogramy zajêæ Instytutu, prowadzi ewidencjê obecnoœci s³uchaczy
na wyk³adach i æwiczeniach, opiekuje siê bibliotekami Instytutu,
troszczy siê o porz¹dek i tematykê kolokwiów studialnych oraz
konwersatoriów w czasie konferencji dekanalnych, dba o wpisy w
kartach s³uchacza oraz spe³nia czynnoœci z tym zwi¹zane. W pracy
swojej korzysta z pomocy Kurii Arcybiskupiej w Bia³ymstoku.

Art. 5

Zakres dzia³ania

Obowi¹zkowe studium w Instytucie trwa piêæ lat i obejmuje piêæ
najm³odszych roczników kap³añskich. Uczestniczyæ w wyk³adach
mog¹ równie¿ inni ksiê¿a, którzy siê zg³osz¹ i zostan¹ przyjêci. Z
obowi¹zku uczêszczania na wyk³ady s¹ zwolnieni:

a) ksiê¿a odbywaj¹cy studia stacjonarne na wy¿szych uczelniach
teologicznych w kraju lub za granic¹;

b) ksiê¿a posiadaj¹cy stopieñ naukowy doktora teologii lub
filozofii;

c) ksiê¿a odbywaj¹cy studia zaoczne na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim lub Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Nie s¹ oni jednak zwolnieni z wyk³adów dla ogó³u duchowieñ-
stwa, z konferencji dekanalnych i konwersatoriów oraz z
egzaminów, przewidzianych przez kanon 130 i 459 KPK.

Ksiê¿a posiadaj¹cy stopieñ naukowy magistra teologii lub filozofii
mog¹ byæ zwolnieni z obowi¹zku uczêszczania na wyk³ady i sk³ada-
nia egzaminów, jeœli wniosek taki uzna za uzasadniony kierownic-
two Instytutu.

Zajêcia odbywaj¹ siê jeden raz w miesi¹cu w wymiarze piêciu
godzin. Ka¿dorazowa nieobecnoœæ na wyk³adach lub æwiczeniach
wymaga usprawiedliwienia na piœmie.
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Iloœæ zajêæ mo¿e byæ w razie potrzeby zwiêkszona. Wyk³ady i
seminaria obejmuj¹ nastêpuj¹ce dyscypliny:

– Pismo œw. ST i NT,
– teologia ¿ycia wewnêtrznego,
– teologia dogmatyczna,
– teologia moralna,
– teologia fundamentalna,
– teologia liturgii,
– liturgika,
– prawo kanoniczne,
– teologia pastoralna,
– katechetyka i pedagogika,
– historia teologii,
– historia Archidiecezji,
– zagadnienia ekumeniczne,
– wspó³czesne zagadnienia filozoficzne,
– wybrane zagadnienia z dziedziny sztuki sakralnej,
– æwiczenia ze œpiewu i muzyki sakralnej.

Kierownictwo mo¿e wprowadziæ do programu wyk³adów inne
jeszcze dyscypliny teologiczne.

Program wyk³adów powinien uwzglêdniaæ:
a) ugruntowanie wiadomoœci z podstawowych dyscyplin teolo-

gicznych;
b) zapoznanie siê z nowymi problemami teologiczno-duszpaster-

skimi, które przynosi wspó³czesny rozwój teologii i ¿ycia ko-
œcielnego;

c) powi¹zanie duszpasterstwa z ca³oœci¹ teologii.
Wyk³ady nie powinny powtarzaæ tego, co by³o wyk³adane w

Seminarium. Szczegó³owy program wyk³adów na ka¿dy rok opraco-
wuje kierownictwo Instytutu i przedstawia do zatwierdzenia Ordy-
nariuszowi Archidiecezji.

Kierownictwo Instytutu organizuje równie¿ konwersatoria w
czasie konferencji dekanalnych. Tematykê konwersatoriów przed-
stawia kierownictwo, osoby zaœ do referowania wyznacza Kuria
Arcybiskupia. Konwersatoriami w czasie konferencji dekanalnych
kieruj¹ wyznaczeni przez kierownictwo wyk³adowcy Instytutu lub
inne upowa¿nione osoby.
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S³uchacze Instytutu otrzymuj¹ imienne indeksy, w których wpi-
suje siê wys³uchane wyk³ady, odbyte seminaria i zaliczone konwer-
satoria i egzaminy. Po zakoñczeniu piêcioletniego studium wszyscy
otrzymuj¹ specjalne zaœwiadczenia (testificatio).

Art. 6

Wyk³ady dla ogó³u duchowieñstwa i pracowników
katechezy

Kierownictwo Instytutu organizuje ponadto wyk³ady dla ogó³u
duchowieñstwa i pracowników katechezy. Odbywaj¹ siê one przy-
najmniej dwa razy w roku:

a) w styczniu;
b) w pierwszym tygodniu po Wielkanocy.
Program wyk³adów opracowuje Kierownictwo Instytutu w poro-

zumieniu z Kuri¹ oraz wyk³adowcami Instytutu.
Kierownictwo mo¿e organizowaæ równie¿ wyk³ady lub kursy dla

duchowieñstwa w innym czasie za wiedz¹ i zgod¹ ordynariusza.

Art. 7

Wyk³ady wy¿szej wiedzy religijnej oraz inne formy
dokszta³cania laikatu

Kierownictwo Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, za zgod¹ bi-
skupa ordynariusza i przy wspó³pracy odpowiednich referatów
kurialnych, mo¿e organizowaæ cykl wyk³adów wy¿szej wiedzy reli-
gijnej dla œwieckich oraz inne formy dokszta³cania laikatu.

Art. 8

Sesje naukowe

Celem pog³êbienia wiedzy teologicznej i wymiany pogl¹dów na-
ukowych Zarz¹d Wy¿szego Seminarium Duchownego w Bia³ymsto-
ku wspólnie z Kierownictwem Instytutu Teologiczno-Pastoralnego
organizuje sesje naukowe. Uczestnicz¹ w nich ksiê¿a profesorowie
Seminarium i wyk³adowcy Instytutu. Zgodnie z kilkuletni¹ tradycj¹
uczestnicz¹ w nich równie¿ ksiê¿a profesorowie Wy¿szego Semina-
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rium Duchownego w Drohiczynie n. Bugiem. Zasadniczo maj¹ one
charakter zamkniêty, niekiedy jednak mog¹ byæ zapraszani na nie
ksiê¿a diecezjalni, alumni Seminarium i pracownicy katechezy.

Art. 9

Egzaminy wikariuszowskie i proboszczowskie

Egzaminy wikariuszowskie, nakazane kanonem 130 KPK, s¹
zaliczane przez udzia³ w konwersatoriach w czasie konferencji
dekanalnych oraz egzaminy indywidualne. Egzaminy proboszczow-
skie, o których mówi kanon 459 § 2, n. 3, s¹ zaliczane na podstawie
przedstawionej pracy pisemnej w ci¹gu ostatnich dwóch lat uczêsz-
czania na wyk³ady Instytutu oraz na podstawie egzaminu indywidu-
alnego.

Ksiê¿a wyk³adowcy Instytutu s¹ jednoczeœnie egzaminatorami
prosynodalnymi zgodnie z kan. 385-390 KPK.

Art. 10

Biblioteki i zak³ady naukowe

S³uchacze Instytutu korzystaj¹ z biblioteki i zak³adów nauko-
wych Archidiecezjalnego Wy¿szego Seminarium Duchownego w
Bia³ymstoku. W ka¿dym dekanacie powinna istnieæ biblioteka deka-
nalna Instytutu, zawieraj¹ca najpotrzebniejsze ksi¹¿ki i pomoce
naukowe. Bibliotekami dekanalnymi opiekuj¹ siê asystenci deka-
nalni Instytutu. Asystenci dekanalni sk³adaj¹ ka¿dego roku
sprawozdanie z dzia³alnoœci bibliotek na piœmie. Kierownictwo
Instytutu posiada w³asn¹ bibliotekê, któr¹ opiekuje siê prefekt
studiów.

Art. 11

Zdobywanie stopni naukowych

148 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski zaleci³a wszystkim
ksiê¿om, zw³aszcza m³odszym, zdobywanie, stopni naukowych.

Kap³ani naszej Archidiecezji mog¹ zdobywaæ stopnie naukowe w
sposób nastêpuj¹cy:
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a) w czasie studiów stacjonarnych na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim lub Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie;

b) w czasie studiów stacjonarnych na uniwersytetach zagranicz-
nych, a zw³aszcza w Rzymie;

c) w czasie studiów zaocznych na Instytucie Pastoralnym przy
KUL-u, na ATK w Warszawie;

d) przez napisanie pracy magisterskiej na miejscu w Bia³ymstoku
w oparciu o porozumienie z Katolickim Uniwersytetem Lubel-
skim.

Art. 12

Koszty funkcjonowania Instytutu

Koszty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Instytutu pokrywaj¹ ksiê¿a
uczêszczaj¹cy na wyk³ady oraz wytypowane przez Kuriê parafie.

Wyk³adowcy Instytutu pe³ni¹ swoje obowi¹zki honorowo, bez
wynagrodzenia. Wynagrodzenie w wysokoœci uzgodnionej z Kuri¹
Arcybiskupi¹ otrzymuj¹ tylko: rektor, wicerektor i prefekt studiów.

Kuria zwraca koszty podró¿y s³u¿bowych i inne udokumentowane
wydatki, jeœli zosta³y przedtem uzgodnione z biskupem ordynariu-
szem lub Kuri¹. Zakup ksi¹¿ek i czasopism naukowych do bibliotek
dekanalnych dokonuje prefekt studiów z funduszów kurialnych.

Art. 13

Pieczêæ i has³o wiod¹ce Instytutu

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Bia³ymstoku u¿ywa pieczêci
okr¹g³ej z napisem: „Instytut Teologiczno-Pastoralny w Bia³ymsto-
ku”.
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NORMY SZCZEGÓ£OWE DZIA£ANIA
ARCHIDIECEZJALNEGO OŒRODKA FORMACJI

DUCHOWIEÑSTWA W BIA£YMSTOKU

l. Archidiecezjalny Oœrodek Formacji Duchowieñstwa obejmuje
swoj¹ dzia³alnoœci¹ wszystkich kap³anów Archidiecezji w Bia³ym-
stoku.

2. Celem Oœrodka jest permanentna formacja kap³anów Archidie-
cezji w zakresie ¿ycia wewnêtrznego, wiedzy teologicznej oraz
pos³ugi pasterskiej.

3. Najwy¿szym zwierzchnikiem Oœrodka jest ka¿dorazowy ordy-
nariusz Archidiecezji w Bia³ymstoku.

Dzia³alnoœci¹ Oœrodka kieruje powo³ane przez ordynariusza Ko-
legium. W sk³ad kolegium wchodz¹: biskup pomocniczy jako Mode-
rator, archidiecezjalny ojciec duchowny lub jego zastêpca oraz
Rektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, jako cz³onkowie.

4. Posiedzeniom Kolegium przewodniczy Moderator. Posiedzenia
zwyczajne Kolegium odbywaj¹ siê przynajmniej cztery razy w roku
(wrzesieñ, listopad, luty i maj). Zwo³uje je Moderator. Kadencja
cz³onków Kolegium trwa do odwo³ania, wygasa jednak z chwil¹
ustania pe³nionych funkcji.

5. Formacj¹ ascetyczn¹ kieruje archidiecezjalny ojciec duchowny.
Wspomagaj¹ go w tej pracy zastêpca archidiecezjalnego ojca du-
chownego, dekanalni ojcowie duchowni i ich zastêpcy. Archidiece-
zjalnego ojca duchownego i jego zastêpcê powo³uje ordynariusz po
zasiêgniêciu opinii Rady Kap³añskiej. Dekanalnych ojców duchow-
nych i ich zastêpców powo³uje ordynariusz spoœród kandydatów,
zg³oszonych przez ksiê¿y w czasie konferencji dekanalnych.

Formacja ascetyczna kap³anów dokonuje siê przy pomocy nastê-
puj¹cych œrodków:

a) doroczne rekolekcje kap³añskie;
b) adoracje Najœwiêtszego Sakramentu podczas konferencji de-

kanalnych;
c) dni skupienia z okazji rocznic œwiêceñ, spotkañ katechetycz-

nych, pielgrzymek kap³añskich itp.;
d) konferencje ascetyczne, g³oszone przy ró¿nych innych oka-

zjach;



337

e) wspólna modlitwa kap³anów w drugi czwartek miesi¹ca.
Kap³ani nowo wyœwiêceni przez przeci¹g jednego roku po œwiêce-

niach maj¹ obowi¹zek uczestniczyæ w miesiêcznych dniach skupie-
nia, organizowanych dla nich przez Zarz¹d Archidiecezjalnego Wy-
¿szego Seminarium Duchownego. Program dni skupienia opracowu-
je ojciec duchowny Seminarium w porozumieniu z rektorem Semi-
narium, a zatwierdza ordynariusz.

Wielk¹ pomoc¹ kap³anom w d¹¿eniu do doskonalenia w³asnego
¿ycia duchowego jest Unia Apostolska Kleru Diecezjalnego, któr¹
nale¿y popieraæ i rozwijaæ oraz Kap³añski Ruch Maryjny.

Archidiecezjalny Ojciec Duchowny organizuje przynajmniej dwa
razy w roku konferencje dekanalnych ojców duchownych i ich
zastêpców. Odbywaj¹ siê one na pocz¹tku roku formacyjnego i przy
jego zakoñczeniu. Konferencja ojców duchownych opracowuje szcze-
gó³owy program pracy na ca³y rok i przedstawia go do zatwierdzenia
Ordynariuszowi.

6. Formacja duchowieñstwa w zakresie intelektualnym i pastoral-
nym dokonuje siê w ramach powo³anego przez biskupa ordynariusza
Instytutu Teologiczno-Pastoralnego. Instytut rozwija sw¹ dzia³al-
noœæ na podstawie osobnego statutu.

7. Formacja pastoralna odgrywa donios³¹ rolê w pos³udze kap³añ-
skiej i winna byæ z nale¿yt¹ uwag¹ traktowana. Dokonuje siê ona
przy pomocy nastêpuj¹cych œrodków:

a) wyk³ady i kursy organizowane przez Instytut Teologicz-
no-Pastoralny;

b) konferencje dekanalne, kiedy omawiane s¹ sprawy duszpa-
sterskie;

c) konferencje katechetyczne archidiecezjalne i dekanalne;
d) dni skupienia dla kap³anów pierwszego roku po œwiêceniach;
e) spotkania duszpasterskie kap³anów w poszczególnych para-

fiach;
f) udzia³ w pracach archidiecezjalnej i parafialnych rad duszpa-

sterskich.
Biskup ordynariusz mo¿e ustanowiæ w Archidiecezji jeden lub

kilka oœrodków duszpasterskich eksperymentalnych, w których
wyznaczeni kap³ani bêd¹ zaprawiaæ siê do pracy duszpasterskiej pod
kierunkiem doœwiadczonych duszpasterzy.
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REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KOLEGIUM
TEOLOGICZNEGO W BIA£YMSTOKU

  1. Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Bia³ymstoku (zwa-
ne dalej „Kolegium”), jest instytucj¹ koœcieln¹, powo³an¹ przez
Ksiêdza Arcybiskupa Metropolitê Bia³ostockiego dekretem z dnia 15
lipca 1993 r. w ramach dzia³alnoœci Rady Profesorów Archidiecezjal-
nego Wy¿szego Seminarium Duchownego w Bia³ymstoku.

2. Na mocy dekretu z dnia 23 wrzeœnia 1993 r., wydanego przez
Ksiêdza Kardyna³a Józefa Glempa, Wielkiego Kanclerza Papieskie-
go Wydzia³u Teologicznego w Warszawie, Prymasa Polski, opiekê
naukow¹ nad przebiegiem studiów w Kolegium sprawuje  Papieski
Wydzia³ Teologiczny, Sekcja œw. Jana Chrzciciela w Warszawie.

3. Zadaniem Kolegium jest przygotowanie teologiczno-pedago-
giczne katechetów do pracy w przedszkolach  i szko³ach podstawo-
wych zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Wytycznych Rady
G³ównej Episkopatu Polski dla organizacji kolegiów teologicznych”
z dn. 7 kwietnia 1993 r. oraz w „Porozumieniu pomiêdzy Konferencj¹
Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 8
czerwca 1993 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
religii”. S³uchacze Kolegium winni w toku studiów otrzymaæ równie¿
g³êbok¹ formacjê  duchow¹.

4. Kolegium prowadzi tak¿e kszta³cenie katechetów, którzy pra-
cuj¹ ju¿ w szkole, ale nie maj¹ dyplomu ukoñczenia Kolegium.

5. Dzia³alnoœci¹ Kolegium kieruj¹: Dyrektor, jego Zastêpca oraz
Sekretarz,  powo³ani na to stanowisko przez biskupa diecezjalnego.

6. Wszyscy wyk³adaj¹cy w Kolegium, jak te¿ prowadz¹cy æwicze-
nia i kieruj¹cy praktykami winni otrzymaæ misjê kanoniczn¹ od
biskupa diecezjalnego.

7. S³uchaczem Kolegium mo¿e byæ osoba, która posiada œwiadec-
two dojrza³oœci, przedstawi zaœwiadczenie lekarskie o przydatnoœci
do zawodu nauczycielskiego, zda egzamin wstêpny. Ze wzglêdu na
szczególne pos³annictwo katechety, osoba ubiegaj¹ca siê o przyjêcie
do Kolegium musi rokowaæ nadziejê, ¿e bêdzie w³aœciwie wype³niaæ
zadania nauczyciela religii, dlatego przedstawi odpowiednie refe-
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rencje (œwiadectwo moralnoœci) ze swojej parafii. Osoby zakonne
przedstawi¹ pisemne skierowanie  na studia od W³adz Zakonnych.

8. Nauka w Kolegium trwa cztery lata. Zajêcia prowadzone s¹ w
formie wyk³adów, æwiczeñ i praktyk. Program zajêæ w Kolegium
obejmuje przedmioty zatwierdzone przez Konferencjê Episkopatu
Polski. Przygotowanie pedagogiczno-katechetyczne obejmuj¹ mini-
mum 270 godzin zajêæ zaocznych i 150 godzin  praktyki.

9. Zajêcia w Kolegium rozpoczynaj¹ siê w pierwsz¹ sobotê paŸ-
dziernika i  trwaj¹ do koñca czerwca nastêpnego roku. Przewidziane
s¹ dwa semestry: semestr zimowy do 15 lutego i semestr letni do 30
czerwca.

10. Plan studium okreœla przedmioty, egzaminy, zaliczenia i
praktyki obowi¹zuj¹ce ka¿dego s³uchacza w danym roku.

11. Obecnoœæ  s³uchacza na wyk³adach i innych zajêciach jest
obowi¹zkowa.

12. Harmonogram egzaminów ustala dyrekcja Kolegium w poro-
zumieniu z wyk³adowcami.

13. Przy egzaminach stosuje siê nastêpuj¹ce oceny:
bardzo dobry  (5),
dobry  plus  (4+),
dobry  (4),
dostateczny plus  (3+),
dostateczny  (3),
niedostateczny  (2).

S³uchacz zaliczy³ dany przedmiot jeœli otrzyma³ ocenê co najmniej
dostateczn¹.

14. W przypadku  nieobecnoœci na egzaminie w wyznaczonym
terminie s³uchacz mo¿e ubiegaæ siê o jeden dodatkowy termin
egzaminu.

15. Skreœlenie z listy s³uchaczy nastêpuje w wyniku:
a) niezaliczenia I roku,
b) niezaliczenia tego samego roku lub semestru po raz drugi,
c) rezygnacji ze studiów.
Decyzjê o skreœleniu podejmuje dyrektor lub jego zastêpca.
16. Biskup ordynariusz mo¿e skreœliæ z listy s³uchaczy osobê, gdy

dojdzie do przekonania – czy to na podstawie wyników egzaminów,
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czy te¿ sposobu jej postêpowania – ¿e nie bêdzie móg³  udzieliæ jej
skierowania (misji kanonicznej) do nauczania religii.

17. S³uchacz  mo¿e otrzymaæ urlop w wypadku:
a) d³ugotrwa³ej choroby;
b) wa¿nych okolicznoœci losowych;
c) urodzenia dziecka lub opieki nad nim.
18. S³uchacz jest obowi¹zany powiadomiæ niezw³ocznie Sekreta-

riat Kolegium o zmianie adresu, stanu cywilnego i nazwiska.
19. Na roku IV obowi¹zuje s³uchacza  napisanie pracy dyplomowej

pod kierunkiem zatwierdzonego przez dyrekcjê wyk³adowcy – pro-
motora. Pracê nale¿y z³o¿yæ do koñca czerwca.

20. Zdanie wszystkich egzaminów, zaliczenie przewidzianych
planem praktyk oraz z³o¿enie i przyjêcie pracy dyplomowej jest
warunkiem zaliczenia czwartego roku.

21. Absolwenci Kolegium otrzymuj¹ dyplom ukoñczenia studiów
wed³ug wzoru okreœlonego przez Konferencjê Episkopatu Polski.
Dyplom œwiadczy o posiadaniu kwalifikacji do nauczania religii w
przedszkolach i szko³ach podstawowych.

22. Kolegium Teologiczne jest instytucj¹ samofinansuj¹c¹ siê.
Jego uczestnicy pokrywaj¹ ze sk³adek koszta jego funkcjonowania.
Wysokoœæ sk³adek, okreœlona ka¿dego roku przez dyrekcjê Kole-
gium, dyktowana jest bie¿¹cymi uwarunkowaniami ekonomiczny-
mi. Aktualnie przyjêt¹ form¹ s¹ sk³adki miesiêczne.

23. Regulamin  wchodzi w ¿ycie z chwil¹ podpisania go przez
Ksiêdza Arcybiskupa Metropolitê Bia³ostockiego.
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REGULAMIN STUDIUM TEOLOGII
W BIA£YMSTOKU

I. Przepisy ogólne

1. Studium Teologii w Bia³ymstoku stosuje siê do umowy zawartej
z Sekcj¹ œw. Jana Chrzciciela PWTW z dnia 15 paŸdziernika 1994 r.,
zatwierdzonej przez Kongregacjê do Spraw Wychowania Katolickie-
go (Seminariów Duchownych i Instytutów Naukowych) dnia 26
listopada 1994 r.

2. Zgodnie ze statutem studia w Studium Teologii w Bia³ymstoku
mog¹ podj¹æ osoby œwieckie i konsekrowane po z³o¿eniu dokumen-
tów i zdaniu egzaminu wstêpnego.

3. Przyjêcie w poczet studentów Studium Teologii w Bia³ymstoku
nastêpuje z chwil¹ immatrykulacji i z³o¿enia œlubowania.

4. Student otrzymuje indeks oraz legitymacjê studenck¹ Papie-
skiego Wydzia³u  Teologicznego, sekcji œw. Jana Chrzciciela w
Warszawie. Indeks pozostaje w³asnoœci¹ studenta.

5. Po ukoñczeniu studiów, zdaniu wszystkich egzaminów i przed-
³o¿eniu wymaganej pracy magisterskiej, absolwent otrzymuje tyty³
magistra teologii.

6. Zwierzchnikiem i opiekunem wszystkich studentów jest dyrek-
tor i jego zastêpca.

7. W sprawach  niezastrze¿onych kompetencji dziekana PWTW
dyrektor i jego zastêpca sprawuj¹ nadzór nad realizacj¹  planu
studiów oraz podejmuj¹ decyzje w sprawach studenckich zwi¹za-
nych z przebiegiem studiów. Od decyzji dyrektora student mo¿e
odwo³aæ siê do dziekana PWTW.

8. Ze wzglêdu na to, ¿e Studium jest instytucj¹ samofinansuj¹c¹
siê, jego uczestnicy pokrywaj¹ ze sk³adek koszta jego funkcjonowa-
nia. Wysokoœæ sk³adek, okreœlona ka¿dego roku przez dyrekcjê
Studium, dyktowana jest bie¿¹cymi uwarunkowaniami ekonomicz-
nymi. Aktualnie przyjêt¹ form¹ s¹ sk³adki miesiêczne.
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II. Organizacja studiów

1. Rok akademicki rozpoczyna siê w pierwsz¹ sobotê paŸdziernika
i trwa do koñca czerwca nastêpnego roku. Rok akademicki sk³ada siê
z dwóch semestrów: semestr zimowy do 15 lutego, semestr letni do
30 czerwca.

2. Sesja egzaminacyjna  w semestrze zimowym rozpoczyna siê 1
lutego i trwa do 15 lutego w³¹cznie. Sesja poprawkowa do 15 marca
w³¹cznie.

3. Sesja w semestrze letnim trwa od 1 do 30 czerwca w³¹cznie.
Sesja poprawkowa od 15 do 30 wrzeœnia.

4. Studia odbywaj¹ siê wed³ug „Programu studiów” ustalonego
zgodnie z postanowieniami Ustawy o Szkolnictwie Wy¿szym i Kon-
stytucji Apostolskiej Sapientia Christiana.

5. Plan studiów okreœla przedmioty, egzaminy, kolokwia, zalicze-
nia i praktyki  obowi¹zuj¹ce ka¿dego studenta.

6. Harmonogram egzaminów  ustala dyrekcja Studium w porozu-
mieniu z wyk³adowcami.

III. Prawa i obowi¹zki Studenta

1. Student ma prawo do:
a) zdobywania wiedzy i rozwijania w³asnych zainteresowañ

naukowych;
b) wspó³uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez organa

kolegialne Studium za poœrednictwem swych przedstawicieli.
2. Obecnoœæ studenta na wyk³adach i innych zajêciach dydaktycz-

nych jest obowi¹zkowa. Ponadto do podstawowych obowi¹zków
studenta nale¿y:

a) systematyczne zdobywanie wiedzy oraz terminowe ukoñczenie
studiów;

b) dba³oœæ o dobre imiê Uczelni;
c) poszanowanie mienia szko³y.
3. Po ka¿dych trzech nieusprawiedliwionych nieobecnoœciach na

zajêciach dydaktycznych, wyk³adowca ma prawo na³o¿enia na stu-
denta dodatkowych wymogów,  których wype³nienie jest warunkiem
uzyskania zaliczenia danego przedmiotu
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4. Za przewinienia dyscyplinarne student ponosi odpowiedzial-
noœæ dyscyplinarn¹ na zasadach okreœlonych w  Ustawie MEN.

5. Student jest obowi¹zany powiadomiæ niezw³ocznie Sekretariat
studiów o zmianie adresu, stanu cywilnego i nazwiska.

IV. Przeniesienia, wznowienia i studia  równoleg³e.

1. Student mo¿e przenieœæ siê do innej uczelni za zgod¹ dyrektora
Studium, o ile wype³ni³ wszystkie obowi¹zki wobec uczelni macie-
rzystej.

2. Decyzjê w sprawie przyjêcia studenta przenosz¹cego siê z innej
uczelni podejmuje dyrektor Studium.

3. Przyjêcie osoby przenosz¹cej siê mo¿e byæ uzale¿nione od
dotychczasowych jej wyników w studiach.

4. Ponowne przyjêcie  na studia osoby, która zosta³a skreœlona z
listy studentów na pierwszym roku studiów, nastêpuje na ogólnych
zasadach rekrutacji na studia.

5. Student, który po zaliczeniu  I roku  przerwa³ studia, ma prawo
je wznowiæ.

6. Dyrektor Studium okreœla warunki, termin i sposób uzupe³nie-
nia zaleg³oœci wynikaj¹cych z ró¿nic programowych przez studenta
przeniesionego lub wznawiaj¹cego studia.

7. Student mo¿e za zgod¹ dyrektora studiowaæ poza swoim
kierunkiem na dowolnej liczbie kierunków, o ile wype³nia wszystkie
obowi¹zki zwi¹zane z tokiem studiów na podstawowym kierunku
studiów.

V. Zaliczenie semestru i roku.

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr i rok akademicki.
2. Warunkiem zaliczenia roku lub semestru jest uczêszczanie na

zajêcia dydaktyczne oraz spe³nienie wszystkich wymogów okreœlo-
nych w Planie studiów i przez wyk³adowcê.

3. Warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej jest uzyska-
nie zaliczenia z wszystkich przewidzianych planem przedmiotów.

4. Zaliczenia dokonuje prowadz¹cy zajêcia.
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5. Student mo¿e przyst¹piæ do egzaminu w dowolnym uzgodnio-
nym z egzaminatorem terminie, nie przekraczaj¹c terminów koñ-
cz¹cych dany semestr.

6. Przy  egzaminach i kolokwiach stosuje siê nastêpuj¹ce oceny:
bardzo dobry 5
dobry plus 4+
dobry 4
dostateczny plus 3+
dostateczny 3
niedostateczny 2

7. Oceny z ka¿dego egzaminu i kolokwium oraz zaliczenia wpisuje
siê do indeksu.

8. Po otrzymaniu na egzaminie oceny niedostatecznej, studentowi
przys³uguje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z
ka¿dego niezdanego przedmiotu.

9. W razie choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecnoœci
studenta na egzaminie dyrektor Studium w porozumieniu z egzami-
natorem wyznacza inny termin.

10. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoœci na egzami-
nie w ustalonym terminie, student mo¿e ubiegaæ siê o jeden dodat-
kowy termin egzaminu.

11. W ci¹gu 7 dni od daty egzaminu poprawkowego po otrzymaniu
oceny niedostatecznej, student ma prawo z³o¿yæ wniosek o przepro-
wadzenie egzaminu komisyjnego z jednego przedmiotu w semestrze.

12. Sk³ad komisji egzaminacyjnej oraz jej termin ustala dyrektor
Studium.

13. W sk³ad komisji wchodzi dyrektor lub jego zastêpca, jako
przewodnicz¹cy, poprzedni egzaminator i jeszcze jeden specjalista z
zakresu przedmiotu objêtego egzaminem.

14. Komisji nie mo¿e przewodniczyæ osoba, która uprzednio
egzaminowa³a studenta.

15. W stosunku do studenta, który nie zosta³ dopuszczony do sesji
egzaminacyjnej lub nie z³o¿y³ przewidzianych planem egzaminów
dyrektor lub zastêpca dyrektora podejmuje decyzjê:

a) o skreœleniu z listy studentów;
b) albo, jeœli student rokuje uzasadnion¹ nadziejê na uzupe³nie-

nie brakuj¹cych egzaminów, o warunkowym przyjêciu na
semestr lub  rok nastêpny;
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c) albo o  skierowaniu na powtórzenie roku studiów – z wyj¹tkiem
studentów I roku.

16. Skreœlenie z listy studentów nastêpuje w wyniku:
a) niezaliczenia I roku studiów;
b) niezaliczenie tego samego roku lub semestru po raz drugi;
c) prawomocnego orzeczenia Komisji dyscyplinarnej;
d) rezygnacji ze studiów.
17. Decyzjê o skreœleniu podejmuje dyrektor lub jego zastêpca. Od

tej decyzji przys³uguje odwo³anie do dziekana PWTW w ci¹gu 14 dni,
licz¹c od daty dorêczenia studentowi  decyzji o skreœleniu.

18. Decyzja o skreœleniu jest ostateczna, je¿eli nie wniesiono
odwo³ania lub jeœli dziekan utrzyma³ decyzjê w mocy.

19. Studentowi powtarzaj¹cemu rok mo¿na uznaæ oceny co naj-
mniej dobre, uzyskane w ci¹gu ostatniego roku.

VI. Urlopy

1. Student mo¿e otrzymaæ urlop w wypadku:
a) d³ugotrwa³ej choroby;
b) wa¿nych okolicznoœci losowych;
c) urodzenia dziecka lub opieki nad nim.
2. Udzielenie urlopu potwierdza siê wpisem do indeksu.
3. Po zakoñczeniu kolejnego roku studiów, student mo¿e, za zgod¹

dyrektora przerwaæ studia na okreœlony czas. Traci jednak prawa
studenckie, ale zachowuje prawo do wznowienia  studiów.

VII. Praca magisterska

1. Na roku VI obowi¹zuje studenta egzamin z ca³oœci teologii.
Egzamin ten jest egzaminem  komisyjnym.

2. Student jest obowi¹zany z³o¿yæ pracê magistersk¹ do dnia 30
kwietnia.

3. Dyrektor Studium na wniosek kieruj¹cego prac¹ lub studenta,
mo¿e przesun¹æ termin z³o¿enia pracy magisterskiej z powodu
d³ugotrwa³ej choroby studenta lub chwilowego braku dostêpu do
materia³ów  Ÿród³owych. Termin z³o¿enia pracy nie mo¿e byæ prze-
suniêty d³u¿ej ni¿ do 30 wrzeœnia.
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4. Prac¹ magistersk¹ kieruje profesor lub doktor habilitowany. W
szczególnych wypadkach Rada Wydzia³u PWTW mo¿e upowa¿niæ do
kierowania prac¹ wyk³adowcê maj¹cego stopieñ naukowy doktora.

5. Temat pracy winien byæ ustalony nie póŸniej ni¿ na 2 lata przed
ukoñczeniem studiów. Temat pracy oraz jej promotora zatwierdza
Rada Wydzia³u Sekcji Œw. Jana Chrzciciela.

6. Oceny pracy magisterskiej dokonuje kieruj¹cy prac¹ oraz jeden
recenzent wyznaczony przez dziekana PWTW. W przypadku nega-
tywnej oceny pracy przez recenzenta dziekan mo¿e wyznaczyæ
drugiego recenzenta.

7. Z³o¿enie i  przyjêcie pracy magisterskiej jest warunkiem
zaliczenia ostatniego roku studiów.

8. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest:
a) zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem

studiów i zdanie egzaminu z ca³oœci teologii  (ex universa);
b) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy magister-

skiej.
9. Egzaminy magisterskie  odbywaj¹ siê przed komisj¹ powo³an¹

przez dziekana PWTW.
10. W przypadku uzyskania z egzaminu magisterskiego oceny

niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzyst¹pienia do eg-
zaminu, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny,
nie wczeœniej jednak ni¿ przed up³ywem miesi¹ca.

11. W przypadku niezdania egzaminu magisterskiego w drugim
terminie dziekan wydaje nastêpuj¹c¹ decyzjê:

a)  zezwolenie na powtórzenie ostatniego roku studiów lub
b)  skreœlenie z listy studentów.
12. Ukoñczenie studiów nastêpuje po z³o¿eniu egzaminu magi-

sterskiego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
13. Podstaw¹ obliczenia ostatecznego wyniku studiów s¹:
a) œrednia ocen egzaminów i kolokwiów uzyskanych w ci¹gu

ca³ego okresu studiów;
b) œrednia arytmetyczna ocen pracy magisterskiej i obrony pracy;
c) ocena egzaminu z ca³oœci teologii (ex universa).
14. Do dyplomu wpisuje siê ostateczny wynik studiów wyrównany

do pe³nej oceny zgodnie z zasad¹: do 3,50 – dostateczny; powy¿ej 3,50
do 4,50 – dobry; powy¿ej 4,50 – bardzo dobry.
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15. Wyrównanie do pe³nej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu,
we wszystkich innych zaœwiadczeniach podaje siê rzeczywisty wy-
nik.

VIII. Przepisy koñcowe

1. Regulamin ten wchodzi w ¿ycie z chwil¹ podpisania przez
Dziekana Papieskiego Wydzia³u Teologicznego w Warszawie.

2. Decyzje wydane przed wejœciem w ¿ycie niniejszego Regulami-
nu studiów, zachowuj¹ moc prawn¹.
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STATUT CARITAS ARCHIDIECEZJI
BIA£OSTOCKIEJ

Dnia 23 stycznia 1991 r. Ks. Biskup Edward Kisiel, Administrator
Apostolski Archidiecezji w Bia³ymstoku, dekretem ustanowi³ Cari-
tas Archidiecezji w Bia³ymstoku. Siedzib¹ Caritas jest Bia³ystok.
Pieczêæ okr¹g³a i pod³u¿na jest nastêpuj¹cej treœci: Caritas Archidie-
cezji w Bia³ymstoku.

Obecnie po zmianach po wizycie Papie¿a w Bia³ymstoku i po
powstaniu Archidiecezji Bia³ostockiej nazwa brzmi: „Caritas Archi-
diecezji Bia³ostockiej”

Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej posiada osobowoœæ prawn¹,
koœcieln¹, (kan. 114-116) dekret Biskupa Ordynariusza z dn. 23/01/
1991 r. Nr. 162/91 i pañstwow¹ (Ust. o stosunku pañstwa do Koœcio³a
katolickiego w PRL z dn. 17/05/1989 r. Dz.Ust. Nr.29 z dn. 23/05/1989
poz. 154.

Cele i zadania Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej

Podstawowym celem Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej jest sze-
rzenie oraz praktykowanie nauki Jezusa Chrystusa o mi³osierdziu
chrzeœcijañskim. Cel ten Caritas realizuje w szczególnoœci przez:

1) zak³adanie i prowadzenie oœrodków opieki zamkniêtej i otwar-
tej: przedszkoli, sierociñców, domów dla chorych na choroby
spo³eczne, domów starców, kuchni dla ubogich;

2) organizowanie pomocy doraŸnej dla osób fizycznych i instytucji
diecezjalnych w postaci: zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych,
pomocy medycznej i opieki nad chorymi i samotnymi osobami
starszymi w domach, pomocy dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej i
studenckiej, pomocy dla poszkodowanych w wypadkach loso-
wych i kataklizmach oraz innych sposobów pomocy doraŸnej w
zale¿noœci od wci¹¿ zmieniaj¹cych siê warunków ¿ycia;

3) prowadzenie systematycznej i okazjonalnej formacji wiernych
do dzia³alnoœci charytatywnej;

4) organizowanie systematycznego kszta³cenia pracowników cha-
rytatywnych;
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5) organizowanie i prowadzenie poradni ró¿nego typu;
6) organizowanie i prowadzenie sta³ych i okazjonalnych akcji

finansuj¹cyh dzia³alnoœæ charytatywn¹.

Œrodki Materialne Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej

Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej ma prawo posiadania, naby-
wania, zbywania, u¿ytkowania i zarz¹dzania maj¹tkiem ruchomym
i nieruchomym oraz wystêpowania przed w³adzami pañstwowymi,
s¹dami i osobami trzecimi dla obrony i reprezentacji swoich praw.

Œrodki materialne Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej pochodz¹ z:
1) nieruchomoœci i mienia ruchomego stanowi¹cego w³asnoœæ

Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej oraz z obrotu tym maj¹t-
kiem;

2) subwencji i dotacji pochodz¹cych od krajowych i zagranicznych
instytucji koœcielnych, pañstwowych, samorz¹dowych, spo-
³ecznych i osób prywatnych;

3) zapisów, darowizn i spadków od osób prywatnych i instytucji
polskich i zagranicznych;

4) odpisów podatkowych na cele statutowo-charytatywne, pocho-
dz¹cych od firm prywatnych lub pañstwowych, spó³dzielni,
spó³ek i innych form dzia³alnoœci gospodarczej;

5) ofiar pieniê¿nych i w naturze od osób prywatnych, spo³ecznoœci
wiernych i funduszów koœcielnych.

Inne osoby prawne-koœcielne nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci fi-
nansowej za zobowi¹zania Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej.

W razie likwidacji Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej jej maj¹tek
– uwzglêdniaj¹c wolê ofiarodawców – przechodzi na w³asnoœæ Archi-
diecezji Bia³ostockiej z przeznaczeniem na cele charytatywne.

Struktura personalna Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej

Nadrzêdn¹ w³adz¹ Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej jest ka¿do-
razowy Arcybiskup Metropolita Bia³ostocki, który:

1) powo³uje Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej do istnienia i w
razie potrzeby rozwi¹zuje j¹;

2) nadaje jej Statut i dokonuje w nim zmian;
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3) powo³uje i odwo³uje dyrektora Caritas Archidiecezji Bia³ostoc-
kiej, którym jest zawsze duchowny inkardynowany do Archi-
diecezji Bia³ostockiej;

4) udziela nihil obstat na kandydaturê zastêpcy dyrektora
i Sekretarza Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej oraz na ich
odwo³anie;

5) powo³uje i odwo³uje Komisjê Nadzorcz¹ dla Caritas Archidie-
cezji Bia³ostockiej;

6) przyjmuje roczne sprawozdania Komisji Nadzorczej;
7) okreœla cele i zadania Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej.
W imieniu Arcybiskupa Metropolity Bia³ostockiego bezpoœredni

zarz¹d Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej tworz¹: dyrektor, zastêp-
ca dyrektora i sekretarz.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej:

1) kieruje bezpoœrednio ca³okszta³tem Caritas Archidiecezji Bia-
³ostockiej i organizuje przewidziane Statutem dzia³ania dla
zrealizowania celów Caritas;

2) reprezentuje Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej i wystêpuje w
jej imieniu zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami Arcybi-
skupa Metropolity;

3) informuje Arcybiskupa Metropolitê o dzia³alnoœci Caritas
Archidiecezji Bia³ostockiej;

4) mianuje i odwo³uje po uzyskaniu zgody Arcybiskupa zastêpcê
dyrektora i sekretarza caritas Archidiecezji Bia³ostockiej;

5) mianuje i odwo³uje Kierowników Diecezjalnych Caritas Archi-
diecezji Bia³ostockiej odpowiedzialnych za poszczególne dzia³y
statutowej dzia³alnoœci Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej;

6) mianuje i odwo³uje personel Sekretariatu Caritas Archidiece-
zji Bia³ostockiej oraz kierowników terenowych oœrodków cha-
rytatywnych i w³asnych zak³adów dzia³alnoœci gospodarczej

7) powo³uje do ¿ycia terenowe oœrodki Caritas Archidiecezji
Bia³ostockiej i organizuje bie¿¹c¹ wspó³pracê z nimi;

8) powo³uje do ¿ycia zak³ady dzia³alnoœci gospodarczej Caritas
Archidiecezji Bia³ostockiej i inne przewidziane w niniejszym
Statucie;
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9) wyra¿a zgodê na podjêcie przez terenowe oœrodki charytatyw-
ne samodzielnej, zgodnej ze statutem Caritas Archidiecezji
Bia³ostockiej, dzia³alnoœci gospodarczej i przyjmuje doroczne o
niej sprawozdania;

10) zwo³uje posiedzenia Rady Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej
i im przewodniczy;

11) zatwierdza program dzia³alnoœci i preliminarz bud¿etowy
Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej na rok nastêpny oraz spra-
wozdanie ze stanu i dzia³alnoœci Caritas Archidiecezji Bia³o-
stockiej za rok ubieg³y;

12) zarz¹dza funduszami Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej w
granicach okreœlonych niniejszym statutem;

13) jest upowa¿niony do nabywania i zbywania w³asnoœci, nieru-
chomoœci i ruchomoœci, pod tytu³em odp³atnym i darmowym
oraz do zarz¹du tym mieniem, jest ponadto uprawniony do
udzielania w tym zakresie pe³nomocnictw.

Zastêpca dyrektora Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej

1) wykonuje zadania zlecone mu przez dyrektora Caritas Archi-
diecezji Bia³ostockiej;

2) w razie nieobecnoœci dyrektora zastêpuje go, lecz nominacji
mo¿e dokonaæ tylko w oparciu o pisemne zlecenia dyrektora
Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej;

3) opracowuje w paŸdzierniku ka¿dego roku program dzia³alno-
œci i preliminarz bud¿etowy na rok nastêpny, a do koñca
stycznia sprawozdanie ze stanu i dzia³alnoœci Caritas Archi-
diecezji Bia³ostockiej za rok ubieg³y.

Sekretarz Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej

Jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Sekretariatu Caritas
Archidiecezji Bia³ostockiej, za bie¿¹c¹ korespondencjê i za archi-
wum, które gromadzi i porz¹dkuje. Inne jego obowi¹zki okreœla
regulamin ustanowiony przez dyrektora Caritas Archidiecezji Bia-
³ostockiej.
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Rada Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej

Jest organem doradczym dyrektora, sk³adaj¹cym siê z kierowni-
ków Okrêgów Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej i diecezjalnych
duszpasterzy (hospicjum, niepe³nosprawnych, g³uchoniemych, nie-
widomych, osób uzale¿nionych, wiêziennictwa, œredniego personelu
medycznego i innych osób, powo³ywanych okazjonalnie przez dyrek-
tora Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej). Na posiedzenie Rady Cari-
tas Archidiecezji Bia³ostockiej dyrektor mo¿e zaprosiæ bieg³ych w
omawianych na nim sprawach i wys³uchaæ ich opinii. Cz³onkowie
Rady opiniuj¹ program dzia³ania i program bud¿etowy Caritas
Archidiecezji Bia³ostockiej. Przewodnicz¹cym Rady Caritas Archi-
diecezji Bia³ostockiej jest dyrektor Caritas Archidiecezji Bia³ostoc-
kiej. Rada wybiera spoœród swoich cz³onków sekretarza, którego
zadaniem jest protoko³owanie posiedzeñ i pomoc przewodnicz¹cemu
w jej pracach.

Komisja Nadzorcza Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej

Sk³ada siê z dwu osób. Zbiera siê ona raz w roku, w ci¹gu dwu
miesiêcy od zakoñczenia roku kalendarzowego i dokonuje kontroli
maj¹tku, ksi¹g i gospodarki finansowej Caritas Archidiecezji Bia³o-
stockiej. Wyniki kontroli przedstawia do koñca lutego Ks. Arcybi-
skupowi Metropolicie.

Struktura Terytorialna Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej

Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Caritas Archidiecezji Bia-
³ostockiej jest parafialny zespó³ Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej
zwany dalej Zespo³em.

Mo¿e on powstaæ przy ka¿dej parafii, prowadzonej przez kler
diecezjalny jak i zakonny.

Warunkiem powstania Zespo³u jest przedstawienie przez pro-
boszcza konkretnego programu dzia³añ charytatywnych mieszcz¹-
cych siê w celach Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej po przyjêciu progra-
mu, dekretem ustanawia Zespó³.
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Kierownikiem Zespo³u jest zawsze proboszcz parafii. Mianuje on
spoœród osób œwieckich swojego zastêpcê, oraz sekretarza zespo³u,
a tak¿e ich odwo³uje; o dokonanych nominacjach i odwo³aniach
niezw³ocznie powiadamia Zarz¹d Caritas Archidiecezji Bia³ostoc-
kiej kierownik powo³uje tak¿e innych pracowników Zespo³u oraz
okreœla i przydziela wszystkim zadania.

Do zadañ kierownika Zespo³u i jego zastêpcy nale¿y przede
wszystkim

– mobilizacja charytatywna ca³ej wspólnoty parafialnej do
praktykowania mi³osierdzia modlitw¹ s³owem i czynem,

– sta³e rozpoznawanie potrzeb i mo¿liwoœci pomocy,
– zgodne ze Statutem Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej

organizowanie i œwiadczenie konkretnej pomocy potrzebu-
j¹cym,

– wspó³praca z innymi grupami parafialnymi w dziele chary-
tatywnym,

– wspó³praca z Zarz¹dem Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej,
– przygotowanie i przekazywanie Zastêpcy Dyrektora Caritas

Archidiecezji Bia³ostockiej do dnia 15 stycznia ka¿dego
roku, sprawozdania za rok ubieg³y z dzia³alnoœci charytata-
tywnej oraz sytuacji finansowej Zespo³u.

Do zadañ sekretarza Zespo³u nale¿y prowadzenie kartotek osób
potrzebuj¹cych i korzystaj¹cych z pomocy Zespo³u, kroniki, ewiden-
cji otrzymywanych darów i ofiar, ewidencji maj¹tku Zespo³u oraz
innych dokumentów.

Wszystkie osoby realizuj¹ zadania charytatywne w ramach Ze-
spo³u spo³ecznie. W razie potrzeby mo¿e byæ zatrudniony zastêpca
kierownika Zespo³u, którego mianuje i odwo³uje dyrektor Caritas
Archidiecezji Bia³ostockiej.

W razie zaistnienia potrzeby mog¹ powstaæ Œrodowiskowe Ko³a
Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej zwane dalej Ko³ami. Ko³o Caritas
dzia³a przy Zespole Caritas. Musi byæ ono zatwierdzone przez
dyrektora. Na czele Ko³a stoi mianowany przez Kierownika oddziel-
ny zastêpca Kierownika zespo³u.

Gdyby zaistnia³y potrzeby, z kilku Zespo³ów Caritas Archidiecezji
Bia³ostockiej mo¿na utworzyæ Okrêg Caritas Archidiecezji Bia³o-
stockiej. O potrzebie powstania takiego okrêgu decyduje dyrektor
Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej.
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Okrêg Caritas powo³uje dyrektor Caritas Archidiecezji Bia³ostoc-
kiej. On te¿ ustala siedzibê Okrêgu i mianuje kierownika Okrêgu
spoœród kierowników zespo³u,

Zatrudnienie kierownika Okrêgu na etacie dokonuje dyrektor
Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej.

Kierownik Okrêgu mo¿e dobraæ sobie wspó³pracowników pracu-
j¹cymi spo³ecznie.

Zadanie kierownika Okrêgu okreœla dyrektor Caritas Archidiece-
zji Bia³ostockiej w oparciu o aktualne potrzeby i zadania wskazane
przez kierowników Zespo³ów, Radê Caritas Archidiecezji Bia³ostoc-
kiej i Ks. Arcybiskupa.

Postanowienia koñcowe

Wszystkie Zespo³y Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej podlegaj¹
bezpoœrednio dyrektorowi Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej.

Wszystkie akty wykonywania w³adzy w Caritas Archidiecezji
Bia³ostockiej, jak nominacje odwo³ania ze stanowisk, zarz¹dzenia
itp. musz¹ byæ sporz¹dzone i zainteresowanym przedstawione na
piœmie, zaopatrzone w datê wystawienia i pieczêæ oraz podpisane
przez kompetentn¹ w³adzê.

Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej u¿ywa pieczêci okr¹g³ej z
napisem w otoce „Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej” w œrodku
krzy¿ z wkomponowanym na ramionach krzy¿u s³owem „Caritas”,
oraz pieczêæ prostok¹tna z tym samym napisem i podanym adresem:
Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej, ul. Koœcielna 2, 15-087 Bia³y-
stok.
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STATUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
BIA£OSTOCKIEJ

Rozdzia³ I

Postanowienia ogólne

Art. 1
Akcja Katolicka Archidiecezji Bia³ostockiej, zwana dalej Akcj¹

Katolick¹, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowa-
nym przez Arcybiskupa Metropolitê Bia³ostockiego na mocy przepi-
sów Kodeksu Prawa Kanonicznego i w porz¹dku prawnym Pañstwa
Polskiego; jako organizacja koœcielna, uzyskuje osobowoœæ prawn¹
na podstawie przepisów ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku
Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2
l. Akcja Katolicka dzia³a pod zwierzchnictwem Arcybiskupa Me-

tropolity i rz¹dzi siê niniejszym statutem.
2. Arcybiskup Metropolita sprawuje opiekê nad dzia³alnoœci¹

Akcji Katolickiej przez mianowanych przez siebie:
a) parafialnych asystentów koœcielnych,
b) Archidiecezjalnego Asystenta Koœcielnego.

Art. 3
Akcja Katolicka uznaj¹c siê za czêœæ sk³adow¹ Akcji Katolickiej w

Polsce, erygowanej przez Konferencjê Episkopatu Polski jako ogól-
nopolskie publiczne stowarzyszenie wiernych, wchodzi w strukturê
organizacyjn¹ tego stowarzyszenia i respektuje jego statut.

Art. 4
Akcja Katolicka dzia³a na terenie Archidiecezji Bia³ostockiej i ma

siedzibê w Bia³ymstoku.
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Art. 5
Osoby sprawuj¹ce funkcjê prezesa w jakiejkolwiek strukturze

Akcji Katolickiej, nie mog¹ jednoczeœnie sprawowaæ kierowniczych
stanowisk w partiach politycznych.

Art. 6
Akcja Katolicka jako stowarzyszenie katolików œwieckich posia-

daj¹ce w³aœciwy sobie charyzmat, wspó³pracuje z innymi stowarzy-
szeniami katolików œwieckich oraz ruchami i wspólnotami koœciel-
nymi.

Art. 7
l. Patronem Akcji Katolickiej jest œw. Wojciech.
2. Œwiêtem Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa Króla

Wszechœwiata.

Rozdzia³ II

Cele, zadania i œrodki dzia³ania

Art. 8
1. Celem Akcji Katolickiej jest pog³êbienie formacji chrzeœcijañ-

skiej oraz organizowanie bezpoœredniej wspó³pracy katolików œwiec-
kich z hierarchi¹ koœcieln¹ w prowadzeniu misji apostolskiej Koœcio-
³a.

2. Akcja Katolicka realizuje swoje cele przez:
a) pog³êbianie ¿ycia religijnego, moralnego, intelektualnego i

kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie,
b) przenikanie wartoœciami ewangelicznymi ¿ycia spo³eczne-

go,
c) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Koœcio³a,

a zw³aszcza reagowanie na zagro¿enia wiary i moralnoœci
chrzeœcijañskiej,

d) kszta³cenie dzia³aczy katolickich i wychowanie ich do
aktywnoœci w ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym, kultural-
nym i politycznym.
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Art. 9
Akcja Katolicka mo¿e prowadziæ:

a) dzia³alnoœæ oœwiatow¹, wychowawcz¹ i wydawnicz¹,
b) dzia³alnoœæ kulturaln¹ i informacyjn¹, w szczególnoœci przy

u¿yciu œrodków przekazu,
c) dzia³alnoœæ dobroczynn¹,
d) dzia³alnoœæ turystyczno-sportow¹,
e) dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Rozdzia³ III

Cz³onkowie Akcji Katolickiej, ich prawa i obowi¹zki

Art. 10
Wœród cz³onków Akcji Katolickiej wyró¿nia siê:

a) zwyczajnych,
b) wspieraj¹cych.

Art. 11
1. Cz³onkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej mo¿e zostaæ katolik

œwiecki, który ukoñczy³ 18 lat.
2. Przyjêcie do Akcji Katolickiej poprzedza odbycie rocznego sta¿u

kandydackiego. W uzasadnionych przypadkach sta¿ kandydacki
mo¿e byæ skrócony.

3. Cz³onek zwyczajny mo¿e nale¿eæ do innych organizacji, które nie
sprzeciwiaj¹ siê wartoœciom i zasadom nauki spo³ecznej Koœcio³a.

Art. 12
1. Warunkiem przyjêcia na cz³onka Akcji Katolickiej jest oœwiad-

czenie o gotowoœci wst¹pienia do Akcji Katolickiej z³o¿one w formie
pisemnej, skierowane do Zarz¹du Parafialnego Oddzia³u.

2. Uchwa³ê w sprawie przyjêcia na cz³onka Akcji Katolickiej oraz
skrócenia sta¿u kandydackiego podejmuje Zarz¹d Archidiecezjalne-
go Instytutu na wniosek Zarz¹du Parafialnego Oddzia³u zawieraj¹-
cy opiniê Parafialnego Asystenta Koœcielnego.
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Art. 13
Cz³onkom zwyczajnym Akcji Katolickiej przys³uguj¹ nastêpuj¹ce

prawa:
a) udzia³ w przedsiêwziêciach podejmowanych przez Akcjê

Katolick¹,
b) czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów

Akcji Katolickiej.

Art. 14
Do obowi¹zków cz³onków zwyczajnych Akcji Katolickiej nale¿y:

a) realizowanie celów Akcji Katolickiej,
b) przestrzeganie postanowieñ statutu i regulaminów Akcji

Katolickiej oraz stosowanie siê do uchwa³ jej organów,
c) p³acenie sk³adki cz³onkowskiej.

Art. 15
Cz³onkiem Akcji katolickiej nie mo¿e byæ ten, kto odst¹pi³ od

wiary katolickiej, albo zerwa³ ze wspólnot¹ koœcieln¹, albo podlega
ekskomunice wymierzonej wyrokiem lub dekretem.

Art. 16
Cz³onkiem wspieraj¹cym Akcji Katolickiej mo¿e byæ:

a) osoba fizyczna,
b) osoba prawna,
c) zrzeszenie katolickie nie posiadaj¹ce osobowoœci prawnej.

Art. 17
Cz³onkom wspieraj¹cym Akcji Katolickiej przys³uguje prawo

udzia³u w przedsiêwziêciach podejmowanych przez Akcjê Katolick¹.

Art. 18
1. Cz³onkostwo w Akcji Katolickiej ustaje w przypadku:

a) rezygnacji zg³oszonej na piœmie do Zarz¹du Archidiecezjal-
nego Instytutu za poœrednictwem Zarz¹du parafialnego
Oddzia³u,
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b) wykluczenia uchwa³¹ Zarz¹du Archidiecezjalnego Instytu-
tu, podjêt¹ po zapoznaniu siê z opini¹ Zarz¹du Parafialnego
Oddzia³u, w razie naruszenia statutu.

2. Od uchwa³y w sprawie wykluczenia z Akcji Katolickiej zainte-
resowanemu przys³uguje odwo³anie do Arcybiskupa Metropolity.

Rozdzia³ IV

Struktura organizacyjna

Art. 19
Strukturami organizacyjnymi Akcji Katolickiej s¹:

a) Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej,
b) parafialne oddzia³y Akcji Katolickiej.

A. Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
Art. 20
Organami Archidiecezjalnego Instytutu s¹:

a) Rada Archidiecezjalnego Instytutu, zwana dalej Rad¹,
b) Zarz¹d Archidiecezjalnego Instytutu, zwany dalej Zarz¹-

dem,
c) Komisja Rewizyjna Archidiecezjalnego Instytutu, zwana

dalej Komisj¹ Rewizyjn¹.

Rada
Art. 21
1. W sk³ad Rady wchodz¹:

a) prezesi parafialnych oddzia³ów Akcji Katolickiej,
b) inni cz³onkowie Akcji Katolickiej powo³ani przez Arcybisku-

pa Metropolitê.
2. Prezes Zarz¹du Parafialnego Oddzia³u mo¿e byæ zast¹piony na

zebraniu Rady przez delegowanego przez siebie wiceprezesa.
3. W zebraniach Rady mog¹ uczestniczyæ bez prawa udzia³u w

g³osowaniu
a) cz³onkowie Zarz¹du,
b) Archidiecezjalny Asystent Koœcielny.
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Art. 22
1. Z zastrze¿eniem kompetencji Arcybiskupa Metropolity okreœlo-

nych w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz w niniejszym statucie,
Rada jest organem powo³uj¹cym, ukierunkowuj¹cym i nadzoruj¹-
cym pozosta³e organy Archidiecezjalnego Instytutu.

2. W szczególnoœci do kompetencji Rady nale¿y:
a) wybór kandydatów na prezesa Zarz¹du,
b) wybór pozosta³ych cz³onków Zarz¹du,
c) wybór Komisji Rewizyjnej,
d) wybór delegatów do Rady Krajowego Instytutu Akcji Kato-

lickiej w Polsce,
e) uchwalanie programów dzia³ania i preliminarza bud¿eto-

wego oraz zatwierdzanie bilansu rocznego Akcji Katolickiej,
f) przyjmowanie sprawozdañ i ocena dzia³alnoœci Zarz¹du

oraz udzielenie mu absolutorium,
g) ocena dzia³alnoœci i zatwierdzanie sprawozdañ Komisji

Rewizyjnej,
h) uchwalanie oœwiadczeñ i apeli w sprawach bêd¹cych przed-

miotem dzia³alnoœci Akcji Katolickiej.

Art. 23
1. Rada obraduje i podejmuje uchwa³y na zebraniach zwyczajnych

i nadzwyczajnych.
2. Zebranie zwyczajne jest zwo³ywane przynajmniej raz w roku i

jego przedmiotem powinno byæ:
a) rozpatrzenie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Akcji

Katolickiej i wykonania jej preliminarza bud¿etowego oraz
zatwierdzenie bilansu za rok poprzedni,

b) uchwalenie programu dzia³ania i preliminarza bud¿etowe-
go na kolejny rok,

c) zatwierdzenie sprawozdania i rozpatrzenie wniosków Ko-
misji Rewizyjnej.

3. Przedmiotem zebrania zwyczajnego mog¹ byæ tak¿e inne spra-
wy.

4. Zebrania nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w miarê potrzeby z
inicjatywy Zarz¹du lub na ¿¹danie:

a) Archidiecezjalnego Asystenta Koœcielnego,
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b) Komisji Rewizyjnej,
c) jdnej czwartej cz³onków Rady.

5. ¯¹danie zwo³ania zebrania winno byæ zg³oszone na piœmie i
wskazywaæ cel zebrania.

6. W razie ¿¹dania o jakim mowa w ust. 4-5, zebranie powinno byæ
zwo³ane w ci¹gu 30 dni.

Art. 24
1. Zebrania Rady zwo³uje prezes Zarz¹du lub upowa¿niony przez

niego wiceprezes.
2. Je¿eli urz¹d prezesa nie jest obsadzony, zebranie Rady zwo³uje

Archidiecezjalny Asystent Koœcielny.
3. W razie niezwo³ania zebrania przez prezesa, mimo zg³oszenia

¿¹dania o jakim mowa w Art.23 ust 4-6, zebranie mo¿e zwo³aæ
Archidiecezjalny Asystent Koœcielny lub przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej.

4. Termin zebrania Rady oraz miejsce i porz¹dek obrad podawany
jest w zawiadomieniu wys³anym co najmniej z 14-dniowym wyprze-
dzeniem.

Art. 25
1. Uchwa³y Rady podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów

przy obecnoœci co najmniej po³owy cz³onków Rady.
2. Uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym, z wyj¹tkiem

spraw personalnych, w których g³osowanie jest tajne.

Zarz¹d
Art.26
1. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:

a) prezes,
b) dwóch wiceprezesów,
c) sekretarz,
d) skarbnik,
e) czterech cz³onków.

2. Prezesa Zarz¹du mianuje Arcybiskup Metropolita spoœród
trzech kandydatów wybranych przez Radê i przedstawionych przez
Archidiecezjalnego Asystenta Koœcielnego.
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3. Pozosta³ych cz³onków Zarz¹du wybiera Rada ze swego grona.
4. Zarz¹d wybiera ze swego sk³adu wiceprezezesów, sekretarza i

skarbnika.

Art. 27
Zarz¹d kieruje dzia³alnoœci¹ Akcji Katolickiej i do jego kompeten-

cji, oprócz innych spraw okreœlonych statutem, nale¿y w szczególno-
œci:

a) wykonywanie uchwa³ Rady,
b) opracowywanie planów i projektów programów Akcji Kato-

lickiej,
c) zarz¹dzanie maj¹tkiem Akcji Katolickiej,
d) przygotowanie projektu preliminarza bud¿etowego i bilan-

su rocznego Akcji Katolickiej,
e) koordynacja i kontrola dzia³alnoœci parafialnych oddzia³ów

i udostêpnianie do ich dyspozycji maj¹tku Akcji Katolickiej,
f) ustalanie wysokoœci sk³adki cz³onkowskiej i delegowanie

uprawnieñ w tym zakresie dla organów parafialnych od-
dzia³ów,

g) sk³adanie sprawozdañ z dzia³alnoœci Akcji Katolickiej,
uzyskanych przychodów i zarz¹du jej maj¹tkiem Arcybisku-
powi Metropolicie, Radzie Archidiecezjalnego Instytutu oraz
Zarz¹dowi Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce,

h) wspó³praca z Zarz¹dem Krajowego Instytutu Akcji Katolic-
kiej w Polsce,

i) wspó³praca z innymi organizacjami i instytucjami.

Art. 28
1. Zarz¹d podejmuje decyzje w formie uchwa³ na posiedzeniach.
2. Do uchwa³ Zarz¹du stosuje siê odpowiednio art. 25.

Art. 29
1. Prezes Zarz¹du kieruje prac¹ i reprezentuje Akcjê Katolick¹.
2. W razie nieobecnoœci prezesa, funkcje o jakich mowa w ust. l

wykonuje wyznaczony przez niego wiceprezes.
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Komisja Rewizyjna
Art. 30
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z piêciu cz³onków
2. Komisja Rewizyjna wybiera spoœród siebie przewodnicz¹cego i

sekretarza.

Art. 31
1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwa³ na

posiedzeniach.
2. Do uchwa³ Komisji Rewizyjnej stosuje siê odpowiednio art. 25.

Art. 32
Do zadañ Komisji rewizyjnej nale¿y:

a) badanie zgodnoœci dzia³añ Zarz¹du z postanowieniami
statutu i uchwa³ Rady,

b) kontrolowanie gospodarki finansowej i dzia³alnoœci gospodar-
czej Archidiecezjalnego Instytutu, a w razie potrzeby tak¿e
parafialnych oddzia³ów,

c) wystêpowanie do kontrolowanych organów z wnioskami
pokontrolnymi i ¿¹daniem usuniêcia uchybieñ,

d) sk³adanie Radzie rocznych sprawozdañ ze swoich czynnoœci
oraz wniosków dotycz¹cych dzia³alnoœci Akcji Katolickiej i
jej organów,

e) sk³adanie Radzie wniosków w sprawie absolutorium dla
ustêpuj¹cego Zarz¹du,

f) wystêpowanie z ¿¹daniem zwo³ania nadzwyczajnego zebra-
nia Rady w razie koniecznoœci przedstawienia jej pilnych
wniosków.

Archidiecezjalny Asystent Koœcielny
Art. 33
1. Akcja Katolicka posiada Archidiecezjalnego Asystenta Koœciel-

nego, który zapewnia ³¹cznoœæ stowarzyszenia z Arcybiskupem
Metropolit¹, dba o w³aœciw¹ formacjê cz³onków stowarzyszenia oraz
czuwa nad czystoœci¹ doktryny.
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2. Archidiecezjalny Asystent Koœcielny ma prawo uczestniczenia
we wszystkich posiedzeniach Zarz¹du, Rady i Komisji Rewizyjnej
Archidiecezjalnego Instytutu.

Art. 34
1. Archidiecezjalny Asystent Koœcielny mo¿e zg³osiæ sprzeciw

wobec uchwa³y Zarz¹du lub Rady dotycz¹cej spraw wiary i moralno-
œci.

2. Zg³oszenie sprzeciwu zawiesza uchwa³ê.
3. Sprzeciw rozstrzyga Arcybiskup Metropolita.
4. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwa³ê a oddalenie sprzeciwu

nadaje uchwale moc obowi¹zuj¹c¹.

B. Parafialne Oddzia³y Akcji Katolickiej
Art. 35
Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej jest powo³ywany uchwa³¹

Zarz¹du Archidiecezjalnego Instytutu.

Art. 36
Organami Parafialnego Oddzia³u s¹:

a) Walne Zebranie,
b) Zarz¹d,
c) Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie
Art. 37
W Walnym Zebraniu ma prawo uczestniczyæ ka¿dy cz³onek Akcji

Katolickiej zamieszka³y na terenie parafii.

Art. 38
Do Walnego Zebrania i sposobu jego zwo³ania stosuje siê odpowie-

dnio art. 23-24.

Art. 39
Do sposobu podejmowania uchwa³ przez Walne Zebranie stosuje

siê odpowiednio art. 25.
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Art. 40
1. Z zastrze¿eniem kompetencji Arcybiskupa Metropolity i Pro-

boszcza Parafii oraz organów Archidiecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej, okreœlonych w Kodeksie Prawa Kanonicznego i niniej-
szym statucie, Walne Zebranie jest organem powo³uj¹cym ukierun-
kowuj¹cym i nadzoruj¹cym dzia³alnoœæ Zarz¹du i Komisji Rewizyj-
nej Parafialnego Oddzia³u.

2. W szczególnoœci do kompetencji Walnego Zebrania nale¿y:
a) wybór kandydatów na prezesa Zarz¹du,
b) wybór pozosta³ych cz³onków Zarz¹du,
c) wybór Komisji Rewizyjnej,
d) uchwalanie programów dzia³ania i preliminarzy bud¿eto-

wych oraz zatwierdzanie rocznych bilansów Parafialnego
Oddzia³u

e) przyjmowanie sprawozdañ i ocena dzia³alnoœci Zarz¹du
oraz udzielanie mu absolutorium,

f) ocena dzia³alnoœci i zatwierdzanie sprawozdañ Komisji
rewizyjnej,

g) uchwalanie oœwiadczeñ i apeli w sprawach bêd¹cych przed-
miotem dzia³alnoœci Akcji Katolickiej w Parafii.

Zarz¹d
Art. 41
W sk³ad Zarz¹du Parafialnego Oddzia³u wchodzi:

a) prezes,
b) dwóch wiceprezesów,
c) sekretarz,
d) skarbnik,
e) dwóch cz³onków.

Art. 42
1. Prezesa Zarz¹du Parafialnego Oddzia³ mianuje Arcybiskup

Metropolita spoœród trzech kandydatów wybranych przez Walne
Zebranie i przedstawionych przez Parafialnego Asystenta Koœciel-
nego.

2. Pozosta³ych cz³onków Zarz¹du wybiera Walne Zebranie spo-
œród swego grona.
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3. Zarz¹d wybiera ze swego sk³adu wiceprezesów, sekretarza
i skarbnika.

Art. 43
Zarz¹d kieruje dzia³alnoœci¹ Akcji Katolickiej w Parafii i do jego

kompetencji, oprócz innych spraw okreœlonych statutem, nale¿y
w szczególnoœci:

a) wykonywanie uchwa³ Walnego Zebrania,
b) opracowywanie planów i projektów programów dzia³ania

Parafialnego Oddzia³u w uzgodnieniu z Parafialnym Asy-
stentem Koœcielnym,

c) zarz¹dzanie maj¹tkiem przydzielonym do dyspozycji Od-
dzia³u uchwa³¹ Zarz¹du Archidiecezjalnego Instytutu,

d) przygotowywanie projektu preliminarza bud¿etowego
i bilansu rocznego Oddzia³u,

e) zajmowanie stanowiska w bie¿¹cych sprawach Akcji Kato-
lickiej na terenie Parafii,

f) sk³adanie sprawozdañ Proboszczowi Parafii Walnemu Ze-
braniu oraz organom Archidiecezjalnego Instytutu,

g) wykonywanie uchwa³ organów Archidiecezjalnego Instytu-
tu i wspó³praca z nimi,

h) wspó³praca z innymi stowarzyszeniami, ruchami, wspólno-
tami i grupami dzia³aj¹cymi w Parafii.

Art. 44
1. Do sposobu podejmowania decyzji przez Zarz¹d Parafialnego

Oddzia³u stosuje siê odpowiednio art. 28.
2. Prezes Zarz¹du reprezentuje Parafialny Oddzia³ Akcji Katolic-

kiej w wewnêtrznych sprawach stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna
Art. 45
1. Komisja Rewizyjna Parafialnego Oddzia³u sk³ada siê z trzech

cz³onków.
2. Do sposobu dzia³ania Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddzia-

³u i jej kompetencji stosuje siê odpowiednio art. 30 ust. 2 oraz art.
31-32.
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Rozdzia³ V

Zasady sprawowania funkcji tworzenie i sekcji
œrodowiskowych

Art. 46
Dzia³alnoœæ organów Akcji Katolickiej w sprawach nieuregulowa-

nych statutem okreœlaj¹ regulaminy uchwalone przez Radê na
wniosek Zarz¹du Archidiecezjalnego Instytutu i zatwierdzone przez
Arcybiskupa Metropolitê.

Art. 47
1. Cz³onek Zarz¹du Parafialnego Oddzia³u nie mo¿e braæ udzia³u

w g³osowaniu na Walnym Zebraniu ani wchodziæ w sk³ad Komisji
Rewizyjnej.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do cz³onków Zarz¹du
Archidiecezjalnego Instytutu.

Art. 48
Kadencja wszystkich organów i funkcji w Akcji Katolickiej trwa

trzy lata.

Art. 49
Zarz¹d Archidiecezjalnego Instytutu i Parafialnego Oddzia³u

oraz poszczególni cz³onkowie tych zarz¹dów jak równie¿ cz³onkowie
Rady Archidiecezjalnego Instytutu mog¹ byæ odwo³ani przed up³y-
wem kadencji przez Arcybiskupa Metropolitê.

Art. 50
1. Zarz¹d Archidiecezjalnego Instytutu za zgod¹ Arcybiskupa

Metropolity mo¿e tworzyæ œrodowiskowe sekcje archidiecezjalne.
2. Dzia³alnoœæ sekcji nadzoruje Zarz¹d Archidiecezjalnego Insty-

tutu.
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Rozdzia³ VI

Maj¹tek Akcji Katolickiej

Art. 51
Maj¹tkiem Akcji katolickiej s¹ ruchomoœci, nieruchomoœci i do-

chody z praw maj¹tkowych.

Art. 52
Maj¹tek Akcji Katolickiej powstaje ze:

a) sk³adek cz³onkowskich,
b) darowizn,
c) spadków i zapisów,
d) dochodów z w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej,
e) dochodów ze zbiórek publicznych organizowanych za zgod¹

Arcybiskupa Metropolity.

Art. 53
W sprawach finansowanych Akcjê Katolick¹ reprezentuj¹ oraz s¹

zdolni do zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹tkowych ³¹cznie: prezes
i skarbnik lub wiceprezes i skarbnik Zarz¹du Archidiecezjalnego
Instytutu.

Rozdzia³ VII

Zmiana statutu i rozwi¹zanie Akcji Katolickiej oraz
przepisy przejœciowe

Art. 54
Statut Akcji Katolickiej mo¿e zmieniæ Arcybiskup Metropolita

z w³asnej inicjatywy lub na wniosek Rady Archidiecezjalnego In-
stytutu.

Art. 55
1. Akcjê Katolick¹ lub jej Parafialny Oddzia³ mo¿e rozwi¹zaæ albo

czasowo zawiesiæ Arcybiskup Metropolita z w³asnej inicjatywy lub
na wniosek Rady Archidiecezjalnego Instytutu.

2. W razie rozwi¹zania Akcji Katolickiej jej likwidatora wyznacza
Arcybiskup Metropolita.
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3. Maj¹tek Akcji Katolickiej pozosta³y po jej zlikwidowaniu staje
siê w³asnoœci¹ Archidiecezji Bia³ostockiej.

Art. 56
Do czasu ustanowienia organów Akcji Katolickiej ich kompeten-

cje w zakresie przyjmowania cz³onków, powo³ywania parafialnych
oddzia³ów i ustalania regulaminów o jakich mowa w art. 46 wykonu-
j¹ odpowiednio parafialni asystenci koœcielni oraz Archidiecezjalny
Asystent Koœcielny.
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STATUT DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO
ARCHIDIECEZJI BIA£OSTOCKIEJ

I. Zasady ogólne

1. Bezpoœredni¹ pracê duszpastersk¹ na terenie Archidiecezji
prowadz¹ mianowani przez biskupa diecezjalnego duszpasterze
akademiccy.

2. Duszpasterze akademiccy tworz¹ Diecezjalne Kolegium Dusz-
pasterzy Akademickich, któremu przewodniczy mianowany przez
biskupa diecezjalnego archidiecezjalny duszpasterz akademicki.

3. Oœrodkami pracy Duszpasterstwa Akademickiego w Archidie-
cezji s¹ koœcio³y akademickie lub koœcio³y parafialne (wyznaczone
przez biskupa diecezjalnego), uczelnie i domy akademickie.

4. Œrodki materialne na potrzeby Duszpasterstwa Akademickiego
ustala biskup diecezjalny w porozumieniu z archidiecezjalnym
duszpasterzem akademickim i po zasiêgniêciu opinii Archidiecezjal-
nej Rady Kap³añskiej.

II. Cele i zadania Duszpasterstwa Akademickiego

5. G³ównym celem i zadaniem Duszpasterstwa Akademickiego
jest zapewnienie m³odzie¿y studiuj¹cej i pracownikom wy¿szych
uczelni pos³ugi duszpasterskiej i pomocy w realizacji zasad Ewange-
lii w ¿yciu prywatnym i spo³ecznym.

6. Cel ten i zadania Duszpasterstwo Akademickie realizuje przez:
a) staranne przygotowanie liturgii akademickiej niedzielnej Mszy

œw.;
b) organizowanie dorocznych rekolekcji akademickich w okresie

Adwentu i Wielkiego Postu;.
c) sta³¹ i nale¿yt¹ obs³ugê konfesjona³u podczas Mszy œw. i

rekolekcji;
d) organizowanie nabo¿eñstw specjalnych np. z okazji inaugura-

cji nowego roku akademickiego;
e) organizowanie nabo¿eñstw okresowych np. w miesi¹cach:

maju, paŸdzierniku, w Wielkim Poœcie;
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f) g³oszenie konferencji, konwersatoria i krêgi specjalistyczne,
pogadanki w œrodkach audiowizualnych, udostêpnianie biblio-
teki i czytelni, indywidualne rozmowy i poradnictwo;

g) przygotowywanie studentów do przyjêcia sakramentów chrze-
œcijañskiego wtajemniczenia, konferencje przedma³¿eñskie,
organizowanie wspólnych uroczystoœci o charakterze religij-
nym (np. op³atek), wizytê duszpastersk¹ w domach studenta,
organizowanie wspólnych form wakacyjnego wypoczynku, piel-
grzymki i oazy m³odzie¿y akademickiej;

h) poœrednictwo w poszukiwaniu mieszkañ i doraŸn¹ pomoc
materialn¹ najbardziej potrzebuj¹cym.

III. Archidiecezjalny duszpasterz akademicki

7. Kolegium Duszpasterzy Akademickich przewodniczy archidie-
cezjalny duszpasterz akademicki mianowany przez biskupa diece-
zjalnego.

8. Oœrodkiem pracy archidiecezjalnego duszpasterza akademic-
kiego jest aktualnie koœció³ katedralny.

9. Do zadañ archidiecezjalnego duszpasterza akademickiego na-
le¿y:

a) kierowanie prac¹ zespo³u duszpasterzy akademickich;
b) reprezentowanie Duszpasterstwa Akademickiego na zewn¹trz;
c) koordynowanie pracy w oœrodkach duszpasterstwa akademic-

kiego na terenie Archidiecezji;
d) przewodniczenie obradom Kolegium Duszpasterzy Akademic-

kich;
e) przedstawianie przynajmniej raz w roku biskupowi diecezjal-

nemu sprawozdania z prac i problemów DA na terenie diecezji;
f) uczestniczenie w konferencjach Kolegiów Komisji Episkopatu

do spraw DA.

IV. Parafialni duszpasterze akademiccy

10. Biskup diecezjalny powo³uje wed³ug swego uznania parafial-
nych duszpasterzy akademickich.

11. Kandydat na duszpasterza akademickiego powinien posiadaæ
nastêpuj¹ce przymioty:
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a) zdolnoœci pedagogiczne;
b) umiejêtnoœæ i odpowiedzialnoœæ w obcowaniu ze wspó³czesn¹

m³odzie¿¹;
c) postawê pastersk¹ na wzór Najwy¿szego Pasterza Chrystusa;
d) zdolnoœci organizacyjne;
e) odpowiedni poziom umys³owy;
f) orientacjê w problemach wspó³czesnej m³odzie¿y.

V. Proboszcz parafii i duszpasterze akademiccy

12. Wspó³praca proboszcza i duszpasterzy akademickich powinna
uk³adaæ siê na zasadzie wspó³odpowiedzialnoœci za dobro duchowe
parafii.

13. Duszpasterze akademiccy powinni taktownie uzgadniaæ swoje
akcje duszpasterskie z proboszczem parafii tak, by nie kolidowa³y
one z zasadnicz¹ lini¹ duszpasterstwa parafialnego.

14. Proboszcz u³atwia DA poszukiwanie nowych rozwi¹zañ pasto-
ralnych i pomaga w ich realizacji.

15. Proboszcz u³atwia DA znalezienie odpowiedniego miejsca do
sprawowania liturgii oraz miejsca na zajêcia grupowe i rozmowy
indywidualne.

16. W sprawach spornych instancj¹ odwo³awcz¹ jest archidiece-
zjalny duszpasterz akademicki, a ostatni¹ ordynariusz diecezji.
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STATUT LUDOWEGO UNIWERSYTETU
KATOLICKIEGO W BIA£YMSTOKU

I. Nazwa, cel i zadania placówki.

§ 1. Ludowy Uniwersytet Katolicki jest niepubliczn¹ placówk¹
kszta³cenia ustawicznego.

§ 2. Ilekroæ w statucie jest mowa o placówce, nale¿y przez to
rozumieæ Ludowy Uniwersytet Katolicki w Bia³ymstoku.

§ 3. Celem dzia³ania placówki jest:
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników kursów,.

szkoleñ i wyk³adów.
2. Umo¿liwienie uzupe³niania i utrwalania wiedzy.
3. Kszta³towanie i rozwijanie zainteresowañ oraz zdolnoœci inte-

lektualnych i poznawczych.
4. Stwarzanie warunków do uzyskania i uzupe³nienia wiedzy

ogólnej, spo³eczno-prawnej, ekonomicznej i samorz¹dowej,
zawodowej dla mieszkañców wsi, ekologicznej i zdrowotnej.

5. Kszta³towanie umiejêtnoœci zdobywania wiedzy, w drodze
samokszta³cenia.

§ 4. Do zadañ placówki nale¿y:
1. Organizacja wyk³adów i kursów:

a) doskonal¹cych i dokszta³caj¹cych w zawodzie,
b) pog³êbienie chrzeœcijañskiej formacji religijno-moralnej,
c) pomoc ludziom w lepszym funkcjonowaniu w dzisiejszej

rzeczywistoœci, lepszego jej rozumienia i przekszta³cania
zgodnie z potrzebami ogólnospo³ecznymi,

d) przygotowanie s³uchaczy do umiejêtnego korzystania z
literatury,

e) kultywowanie obrzêdów i uroczystoœci wiejskich, w tym
tak¿e religijnych.

II. Osoba prowadz¹ca placówkê

§ 5. Placówkê prowadzi Wydzia³ Duszpasterski Metropolitalnej
Kurii Bia³ostockiej, pl, Jana Paw³a II 1, 15-087 Bia³ystok. Odpowie-
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dzialnym za sprawy organizacyjne jest Ks. Kanonik Kazimierz
Fiedorowicz.

§ 6. Siedzib¹ placówki jest miasto Bia³ystok, pl. Jana Paw³a II, 1
§ 7. Zajêcia dydaktyczne prowadzone bêd¹ w sali GOK w Juch-

nowcu oraz w budynku Urzêdu Miasta i Gminy w Suchowoli.
Zajêcia dydaktyczne mog¹ byæ prowadzone tak¿e w budynku

„Civitas Christiana” przy ul. Warszawskiej 45 oraz w budynku ODR
w Dojlidach.

III. Organy placówki zakres ich dzia³añ

§ 8. Organami placówki s¹:
1. Rektor.
2. Rada programowa.
§ 9. Do obowi¹zków Rektora nale¿y:
1. Opracowanie planów i programów nauczania.
2. Zapewnienie kadry dydaktycznej.
3. Odpowiedni nadzór merytoryczny.
4. Zapewnienie warunków lokalowych, wraz z wyposa¿eniem

dydaktycznym.
5. Prowadzenie dokumentacji podstawowej.
6. Zarz¹dzanie maj¹tkiem placówki.
7. Organizowanie rekrutacji kandydatów.
8. Skreœlanie s³uchaczy z listy uczestników, zgodnie z posta-

nowieniami Statutu.
9. Informowanie za³o¿yciela placówki o wynikach jej dzia³alnoœci
10. Wydawanie zaœwiadczeñ, œwiadectw s³uchaczy czy dyplomów

dotycz¹cych ukoñczenia uniwersytetu.
11. Rektor ma prawo reprezentowania placówki na zewn¹trz.
§ 10. Do zadañ Rady Programowej nale¿y:
1. Zatwierdzanie programu pracy uniwersytetu, na ka¿dy cykl

nauczania.
2. Akceptowanie kadry wyk³adowców.
3. Ustalanie zasad uzyskiwania przez s³uchaczy dyplomów i

œwiadectw ukoñczenia uniwersytetu.
4. Ustalanie form pracy oœwiatowej, prowadzonych przez placów-

kê.
5. Zatwierdzanie wydawnictw LUK.
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6. Tworzenie warunków do pracy w poszczególnych oddzia³ach
terenowych.

IV. Organizacja placówki

§ 11. Udzia³ w zajêciach Uniwersytetu mog¹ braæ osoby doros³e z
wykszta³ceniem podstawowym, jako s³uchacze, z wykszta³ceniem
œrednim, jako studenci.

§ 12. Placówka prowadzi nauczanie w sta³ych grupach s³uchaczy.
Udzia³ w zajêciach mog¹ braæ tak¿e osoby zainteresowane dan¹
problematyk¹, nie bêd¹c sta³ymi s³uchaczami.

§ 13. Warunkiem uczestnictwa jest zamiar podnoszenia w³asnych
kwalifikacji i umiejêtnoœci oraz zamiar aktywnego w³¹czenia siê w
przysz³oœci w ¿ycie œrodowiska, parafii, Koœcio³a, Pañstwa.

§ 14. Zajêcia uniwersytetu odbywaj¹ siê w okresie jesienno-
zimowym (paŸdziernik-marzec).Organizowane s¹ w ci¹gu jednego
dnia w tygodniu w wymiarze 3-5 godzin, przeciêtnie 90 godzin w
ci¹gu cyklu rocznego.

§ 15. Uczestnicy zobowi¹zani s¹ do udzia³u w zajêciach oraz do
znajomoœci lektury wyznaczonej przez program uczelni.

§ 16. Uczestnicy na zakoñczenie otrzymuj¹ dyplom, œwiadectwo
lub zaœwiadczenie ukoñczenia uniwersytetu.

§ 17. Wyk³adowców zatrudnia siê na podstawie umowy-zlecenia,
lub umów o dzie³o.

V. Prawa i obowi¹zki pracowników oraz s³uchaczy
placówki.

§ 18. Wyk³adowca ma obowi¹zek:
1. Zapoznania siê z regulaminem pracy i zakresem obowi¹z-

ków wynikaj¹cych z warunków umowy.
2. Przestrzegania dyscypliny i czasu pracy (punktualnego

rozpoczynania i koñczenia zajêæ).
3. Systematycznego i rzetelnego realizowania programu uczel-

ni.
§ 19. Wyk³adowca ma prawo do:

1. Zg³aszania uwag do programu szkolenia.
2. Dokonywania oceny postêpów w nauce s³uchaczy.
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3. Wnioskowanie o skreœlenie s³uchacza z listy uczestników.
4. Decydowania o doborze podrêczników, œrodków dydaktycz-

nych i metod kszta³cenia.
5. Opracowania autorskich programów szkoleñ.

§ 19. Prawa i obowi¹zki pracowników niepedagogicznych, okreœla
umowa i Kodeks Pracy.

§ 20. S³uchacze studiów maj¹ obowi¹zek:
1. Uczestniczyæ w zajêciach objêtych programem nauczania.
2. Przestrzegaæ regulaminu placówki lub pracowni, w której

odbywaj¹ siê zajêcia.
3. Dbaæ o ³ad i porz¹dek w miejscu odbywania zajêæ.
4. Poprawnie zachowywaæ siê wobec pracowników i s³uchaczy

placówki.
§ 21. S³uchacz ma prawo:
1. Otrzymaæ potwierdzenie, w postaci zaœwiadczenia o uczestnic-

twie w szkoleniu lub œwiadectwo ukoñczenia zajêæ.
2. Wnosiæ uwagi do programu szkolenia lub organizacji naucza-

nia.
3. Otrzymaæ program i harmonogram kszta³cenia.
§ 22. Uczestnik szkolenia, mo¿e byæ skreœlony z listy s³uchaczy:
1. Je¿eli opuœci³ ponad 1/4 programowych zajêæ.
2. Wszczêto przeciwko niemu postêpowanie s¹dowe.
3. Œwiadomie spowodowa³ wypadek lub zniszczy³ mienie, nara¿a-

j¹c placówkê na straty finansowe lub moralne.
§ 23. Uczestnik szkolenia ponosi zobowi¹zania finansowe, za

wyrz¹dzone szkody lub zniszczenia.
§ 24. W przypadku d³ugotrwa³ej choroby, udokumentowanej

zwolnieniami lekarskimi, s³uchaczowi nie grozi skreœlenie z listy
studentów.

§ 25. Uczestnicy studiów mog¹ powo³ywaæ Radê Studenck¹,
reprezentuj¹c¹ ogó³ uczestników kszta³cenia.

1. Zasady wybierania Rady, ich sk³ad okreœlaj¹ sami uczestnicy
kszta³cenia.

2. Rada mo¿e przedstawiæ rektorowi placówki wnioski i opinie we
wszystkich sprawach placówki, a w szczególnoœci dotycz¹ce
realizacji podstawowych praw uczestników studiów.
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3. Rada Studencka ma obowi¹zek na bie¿¹co informowaæ rektora
placówki o swej dzia³alnoœci i minimum dwa razy w roku ogó³
s³uchaczy, których reprezentuje.

VI. Sposób uzyskiwania œrodków finansowych
na dzia³alnoœæ placówki.

§ 26. Œrodki finansowe na dzia³alnoœæ placówki pochodz¹ z:
1. Wp³at wnoszonych przez zleceniodawcê.
2. Subwencji, darowizn i ofiar.

VII. Zasady przyjmowania uczestników do placówki.

§ 27. Uczestnicy studiów przyjmowani s¹ na podstawie ni¿ej
wymienionych form:

1. Testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Przed³o¿onych dokumentów (okreœlonych w programie stu-

diów).
3. Opinii Ks. Proboszcza w³asnej parafii.
4. Szczegó³owe wymagania dotycz¹ce rekrutacji na studia. zawie-

ra program szkolenia.

VIII. Postanowienia koñcowe

§ 28. Wszelkie zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane przez
Rektora i Radê Programow¹.

§ 29. Statut wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.
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