KSI GA I

ORGANIZACJA KO CIO A BIA OSTOCKIEGO
1. Ko ció jest Ludem Bo ym, zjednoczonym jedno ci Ojca i Syna i Ducha wi tego ( w. Cyprian;
KK, 4), jest te cia em mistycznym Chrystusa zjednoczonym z Nim i nawzajem ze sob (KK, 7).
Wspólnota ta jest zró nicowana wed ug zwierzchnictwa (jurysdykcji), wi ce i charyzmatów. Wspólna
jest jednak godno cz onków Ko cio a, wynikaj ca z ich odrodzenia w Chrystusie, wspólna aska
synów Bo ych, wspólne powo anie do doskona o ci, jedno zbawienie, jedna nadzieja i mi o
niepodzielna (KK, 32).
2. Celem Ko cio a jest zbawienie, tzn. uratowanie ludzi od mierci wiecznej i uczynienie ich dzie mi
Bo ymi. Osi gni ciu tego celu s u w Ko ciele sakramenty wi te, przykazania i instytucje. S one
rodkami na drodze ziemskiego pielgrzymowania Ko cio a. Sw pe ni Ko ció osi gnie w chwale
niebieskiej, gdy nadejdzie czas odnowienia wszystkiego i kiedy wraz z rodzajem ludzkim równie
wiat ca y g boko zwi zany z cz owiekiem i przez niego zd aj cy do swego celu, w sposób doskona y
odnowi si w Chrystusie (KK, 48).
3. Ko ció , jako pielgrzymuj cy Lud Bo y, do swego dzia ania w wiecie potrzebuje instytucji, które
s jednocze nie wyrazem jego hierarchicznego ustroju. Jedne z nich posiadaj zasi g uniwersalny, inne
odnosz si do poszczególnych prowincji ko cielnych, jeszcze inne pozostaj na szczeblu diecezjalnym
lub tylko parafialnym. Synod niniejszy zajmuje si instytucjami ko cielnymi znajduj cymi si w
Archidiecezji Bia ostockiej.
4. Chocia instytucje w Ko ciele s tylko rodkiem a nie celem, to jednak odgrywaj one du rol w
Jego yciu. Dzi ki nim Ko ció jest widoczny w wiecie jako prawnie zorganizowana wspólnota i mo e
wspó dzia a dla dobra ludzi ze spo eczno ciami wieckimi. Nigdy jednak instytucje te nie mog
zatraci swego ko cielnego charakteru, skostnie lub zagubi ducha Bo ego. Ich dzia aniu zawsze
winien przy wieca cel szerzenia Królestwa Bo ego na Ziemi.

Biskup Rzymski
5. Biskupowi Rzymu nale y si szacunek i mi o oraz uznanie jego autorytetu nauczycielskiego i
jurysdykcyjnego. Jego imi wymienia si w kanonie mszalnym. Archidiecezja Bia ostocka zobowi zuje
si modli w intencji Papie a, obchodzi rocznic jego wyboru i inauguracji pontyfikatu, udziela mu
pomocy materialnej ( wi topietrze) oraz broni go przed atakami wrogów Ko cio a; pami ta te b dzie
o tym, e Biskup Rzymu odwiedzi j osobi cie 5 VI 1991 r.
6. Portrety Papie a powinny znajdowa si w zakrystiach, plebaniach i pomieszczeniach instytucji
ko cielnych, a nawet w domach prywatnych. Nie otacza si ich jednak kultem.

I. WEWN TRZNA STRUKTURA KO CIO A BIA OSTOCKIEGO

I. Biskup diecezjalny
7. Biskup diecezjalny jest cz onkiem kolegium biskupiego i stoi na czele diecezji, która stanowi cz

Ludu Bo ego (por. kan. 369 KPK). Biskupowi diecezjalnemu w powierzonej mu diecezji przys uguje
w adza zwyczajna, w asna i bezpo rednia, jaka jest wymagana do jego pasterskiego urz du (kan. 381 §
1 KPK). Spoczywa na nim obowi zek nauczania, u wi cania i kierowania.
8. Biskup diecezjalny, jako nauczyciel, powinien sam posiada nieska on wiar i stale j pog bia
przez modlitw , medytacj i studium oraz troszczy si o to, aby osobom doros ym, m odzie y i
dzieciom by a g oszona nauka Bo a, z uwzgl dnieniem potrzeb chwili, zw aszcza trudno ci, które w
danym czasie dr cz i niepokoj ludzko . Ma te tej nauki strzec, przyuczaj c wiernych do jej obrony
i rozwoju (DB, 13).
9. Biskup diecezjalny, jako szafarz rodków u wi cenia, powinien by przede wszystkim sam
wiadkiem wiary i widzialnym znakiem wi to ci i czyni wszystko, aby wierni (duchowni, osoby
zakonne i wierni wieccy) w jego diecezji mogli stawa si wi tymi. Jego obowi zkiem jest troska o
powo ania do stanu duchownego, rozpoznawanie charyzmatów, czuwanie nad godnym sprawowaniem
Eucharystii i innych sakramentów oraz krzewienie wzajemnej mi o ci.
10. Biskup, jako ojciec i pasterz diecezji, powinien mie stale przed oczyma przyk ad Chrystusa
Dobrego Pasterza, który nie przyszed , aby mu s u ono, lecz aby s u y oraz szuka i zbawia to, co
zgin o. Poniewa od jego decyzji zale y w du ym stopniu ycie diecezji, powinien podejmowa je
rozwa nie, po uprzedniej modlitwie i konsultacji, kieruj c si we wszystkim dobrem powierzonej mu
wspólnoty ludu Bo ego.
11. Do obowi zków biskupa diecezjalnego nale y wizytowa diecezj ka dego roku, albo w ca o ci,
albo cz ciowo, tak jednak, by przynajmniej raz na pi lat zwizytowa ca diecezj (por. kan. 396 §1
KPK). Obowi zek ten mo e wype nia osobi cie lub w uzasadnionych wypadkach przez swego
delegata. Wizytacja odbywa si wed ug ustalonego porz dku, zgodnie z normami prawa powszechnego
i wskazaniami samego biskupa.
12. Biskupowi diecezjalnemu, jako nast pcy aposto ów, nale y si ze strony kap anów, osób
zakonnych i wiernych wieckich szacunek, uleg o w sprawach duszpasterskich i wspieranie w tym,
co dotyczy kierowania diecezj . Rocznic konsekracji oraz dzie Patrona biskupa diecezjalnego Ko ció
lokalny bia ostocki czci zwyczajowo uroczyst Msz w. w katedrze i specjalnymi modlitwami.

II. Biskup pomocniczy
13. Biskup diecezjalny i biskup pomocniczy powinni tworzy harmonijn wspólnot mi o ci i
wspiera si wzajemnie w pe nieniu pasterskich obowi zków. Biskup diecezjalny ma zapewni
biskupowi pomocniczemu godziwe utrzymanie.

III. Kuria Metropolitalna
14. Kuria Metropolitalna Bia ostocka jest instytucj s u c biskupowi diecezjalnemu w kierowaniu
archidiecezj , a tak e w komunikowaniu si z innymi ko cielnymi osobami prawnymi i fizycznymi
oraz ze spo eczno ci
wieck . Rz dzi si ona przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i
rozporz dzeniami biskupa, który jest nieskr powany w obsadzaniu jej urz dów, wydzia ów i referatów.
15. Kuria Metropolitalna Bia ostocka sk ada si z urz dów: wikariusza generalnego, wikariusza
s dowego, kanclerza, wicekanclerza i notariusza; z wydzia ów: administracyjnego, duszpasterstwa
ogólnego i katechetycznego; oraz z odpowiednich referatów. Biskup diecezjalny mo e nadto  je li
zachodzi potrzeba  mianowa wikariusza biskupiego i moderatora Kurii, zwi ksza lub zmniejsza
liczb notariuszy, wydzia ów i referatów.
16. Koordynacja dzia a pracowników Kurii nale y do biskupa diecezjalnego. On te troszczy si o
to, aby by y nimi osoby godne i kompetentne oraz by sumiennie wykonywa y swoje obowi zki.
17. Obowi zki i prawa wikariusza generalnego i wikariusza biskupiego reguluj normy prawa
powszechnego (kan. 475-481 KPK) oraz ustala je sam biskup diecezjalny. Biskup diecezjalny powinien
okre li kompetencje wikariusza generalnego i biskupiego, tak, eby mi dzy nimi nie by o kolizji.
18. Kuria posiada Archiwum diecezjalne, zawieraj ce dokumenty i pisma dotycz ce spraw
diecezjalnych oraz Archiwum tajne. S one zamkni te na klucz, a korzystanie z nich mo liwe jest tylko
za zgod biskupa diecezjalnego. Kieruje si on w tym przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.
19. Kuria posiada tak e Archidiecezjalne Archiwum Historyczne, które s u y gromadzeniu,

przechowywaniu i udost pnianiu u ytkownikom dokumentów i akt Archidiecezji (dawne akta
parafialne oraz inne archiwalia z terenu Archidiecezji). Archiwum Archidiecezjalne jest instytucj
naukow i winno spe nia wymogi prawa pa stwowego, stawiane tego rodzaju placówkom. Obok
Archiwum Historycznego istnieje Muzeum Archidiecezjalne, które gromadzi, przechowuje, opracowuje
naukowo i udost pnia zwiedzaj cym zabytki sztuki ko cielnej. Jego dzia anie okre la Statut.
20. Archidiecezjalna Rada do spraw ekonomicznych jest zespo em ludzi powo anych przez biskupa
diecezjalnego celem s u enia mu pomoc w administrowaniu dobrami diecezji. Jej kompetencje
i sposób dzia ania okre la Statut.
21. Po zasi gni ciu opinii Kolegium Konsultorów i Rady do spraw ekonomicznych, Biskup
diecezjalny powinien mianowa ekonoma diecezjalnego, który na wzór dobrego zarz dcy
ewangelicznego ma troszczy si o dobra doczesne diecezji i jest za nie odpowiedzialny przed
Biskupem. Kadencja urz dowania ekonoma wynosi 5 lat, po up ywie których ta sama osoba mo e by
ponownie mianowana na nast pne pi ciolecia. Ekonomem diecezjalnym mo e by kap an lub osoba
wiecka, odznaczaj ca si znajomo ci spraw gospodarczych, roztropno ci i sumienno ci . Zakres
kompetencji i odpowiedzialno ci ekonoma okre laj kanony KPK oraz dekret nominacyjny. Po
zako czeniu roku kalendarzowego, do ko ca stycznia roku nast pnego, ekonom ma obowi zek
przedstawienia sprawozdania na pi mie ze swej dzia alno ci Radzie do spraw ekonomicznych.
22. Archidiecezja Bia ostocka posiada w asny trybuna s dowy. S d Metropolitalny Bia ostocki jest
trybuna em pierwszej i drugiej instancji, który w imieniu biskupa diecezjalnego, zgodnie z przepisami
Kodeksu Prawa Kanonicznego i innymi normami Stolicy Apostolskiej, rozpatruje sprawy niewa no ci i
niedope nienia ma e stwa, separacji ma onków oraz sprawy sporne i karne i inne zlecone przez
Ordynariusza. S d Metropolitalny Bia ostocki jest Trybuna em drugiej instancji dla S du Biskupiego
w om y i S du Biskupiego w Drohiczynie. Drug instancj dla S du Metropolitalnego Bia ostockiego
jest S d Biskupi w om y. S dem kieruje wikariusz s dowy (oficja ), któremu pomagaj pomocniczy
wikariusze s dowi (wiceoficja owie), rzecznik sprawiedliwo ci, obro cy w z a ma e skiego, s dziowie
i notariusze. Wszystkich pracowników S du mianuje biskup diecezjalny na okres 5 lat (kan. 1422
KPK) z mo liwo ci przed u enia na kolejne pi ciolecia. Pewne funkcje s dowe, zgodnie z przepisami
prawa ko cielnego, biskup mo e powierzy osobom wieckim. On te zatwierdza adwokatów, których
zadaniem jest udzielanie pomocy stronom w ustaleniu przedmiotu sporu, sporz dzeniu skargi
powodowej i w prowadzeniu procesu (kan. 1483 KPK). Pracownicy S du winni sumiennie wype nia
swoje obowi zki i powierzone im zadanie traktowa jako pos ug duszpastersk o szczególnym
znaczeniu w dobie wspó czesnego kryzysu instytucji ma e stwa i rodziny. Z tych samych wzgl dów
proboszczowie i ich wspó pracownicy maj obowi zek s u enia S dowi pomoc oraz wykonywa
rzetelnie i w terminie jego polecenia.

IV. Rada Kap a ska
23. Archidiecezjalna Rada Kap a ska dzia a zgodnie z wytycznymi Soboru Watyka skiego II (DB,
nr 27; DK, nr 7) i KPK (kan. 495-501). Cele, zadania i sposób dzia ania Rady okre la jej Statut.
24. Dobro Archidiecezji wymaga, aby cz onkami Rady byli kap ani odpowiedzialni i ciesz cy si
dobr opini w ród duchowie stwa.
25. Przewodnicz cym Rady Kap a skiej jest biskup diecezjalny. On te j zwo uje, ustala program
posiedze oraz przewodniczy obradom. Zwyczajne posiedzenia Rady odbywaj si dwa razy w roku,
nadzwyczajne za  ilekro biskup diecezjalny lub wi kszo cz onków rady uzna to za konieczne.
26. Protoko y z posiedze Rady sporz dza sekretarz Rady (wybrany na jej pierwszym posiedzeniu),
który te dostarcza biskupowi diecezjalnemu komunikaty z ustale Rady. S one nast pnie, po ich
zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego, przekazywane cz onkom Rady oraz dziekanom.
27. Propozycje i wnioski Rady zapadaj bezwzgl dn wi kszo ci g osów. G osowanie jest z zasady
jawne, chyba e zarz dzi inaczej. Decyzje Rady maj charakter doradczy. Cz onków Rady obowi zuje
tajemnica, zw aszcza w sprawach personalnych.
28. Je eli wymaga tego konieczno , w obradach Rady mo e uczestniczy bieg y spoza cz onków
Rady. Nie bierze on jednak udzia u w g osowaniu.

V. Kolegium Konsultorów
29. Kolegium Konsultorów powo uje biskup diecezjalny spo ród cz onków Rady Kap a skiej. Rz dzi
si ono kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego. W Archidiecezji Bia ostockiej Kolegium Konsultorów
liczy 8 cz onków. Ich kadencja trwa 5 lat. Po up ywie tego czasu, biskup diecezjalny mo e powo a nowy
sk ad Kolegium lub przed u y kadencj dotychczasowym cz onkom.
30. Obradom Kolegium przewodniczy biskup diecezjalny. W wypadku wakansu stolicy biskupiej
obradom Kolegium przewodniczy ten, kto go tymczasowo zast puje, za przed jego ustanowieniem
kap an najstarszy wi ceniami w Kolegium (kan. 502 § 2 KPK).
31. Cz onkami Kolegium Konsultorów winni by kap ani o nieposzlakowanej opinii, kompetentni i
zatroskani o dobro Archidiecezji.

VI. Bia ostocka Kapitu a Metropolitalna
32. Bia ostocka Kapitu a Metropolitalna nawi zuje do tradycji Kapitu y Bazyliki Metropolitalnej
Wile skiej, erygowanej przez papie a Urbana VI bull Romanus Pontifex z 12 V 1388 roku.
33. Sk ada si ona z 6 pra atów i 6 kanoników gremialnych, 6 kanoników honorowych de numero i
dowolnej liczby kanoników honorowych extra numerum, mianowanych przez biskupa diecezjalnego
spo ród kap anów odznaczaj cych si nieposzlakowan opini , zdrow pobo no ci i ch tnie
uczestnicz cych w uroczysto ciach ko cielnych. Piastowana godno zobowi zuje cz onków Kapitu y do
wi tobliwego ycia i kierowania si we wszystkim sensus Ecclesiae.
34. Prepozyta, sekretarza i prokuratora Kapitu a wybiera spo ród swoich cz onków. Ich przywileje,
prawa i obowi zki okre la Statut.
35. Pra atom i kanonikom kapitulnym, ze wzgl du na ich godno i zas ugi historyczne kapitu w
Polsce, nale y si szacunek ze strony duchowie stwa i wiernych wieckich Archidiecezji.

VII. Kolegiacka Kapitu a Krypnia ska
36. Kolegiacka Kapitu a Krypnia ska zosta a ustanowiona Dekretem Metropolity Bia ostockiego
Arcybiskupa Stanis awa Szymeckiego w dniu 8 V 1997 r. W swojej dzia alno ci Kapitu a kieruje si
Statutami.
37. Do g ównych celów Kolegiackiej Kapitu y Krypnia skiej nale y szerzenie i pog bianie kultu
Matki Bo ej Krypnia skiej, otaczanie opiek chrze cija skich, opartych na rodzinie, tradycji ziemi
bia ostockiej oraz troska o ycie kulturalne regionu.
38. Kolegiacka Kapitu a Krypnia ska sk ada si z 10 kanoników gremialnych, zwanych te
rzeczywistymi oraz kanoników honorowych. Mianuje ich biskup diecezjalny, po wys uchania zdania
Kapitu y, spo ród kap anów odznaczaj cych si nauk , prawo ci ycia oraz tych, którzy chwalebnie
wype niaj pos ug kap a sk w Ko ciele bia ostockim. Kanonicy, pe ni cy urz dy kapitulne s
wybierani przez Kapitu z zachowaniem przepisów prawa powszechnego i Statutów.

VIII. Rada Duszpasterska
39. Archidiecezjaln Rad Duszpastersk powo uje biskup diecezjalny zgodnie ze Statutem, aby
mie w niej pomoc w sprawach duszpasterskich archidiecezji.
40. Cz onkami Rady winni by wierni ciesz cy si ogólnym uznaniem, wierz cy i praktykuj cy,
kompetentni w sprawach publicznych Ko cio a. Kadencja cz onków Rady trwa 5 lat.
41. Uprawnienia i sposób odbywania posiedze Rady okre laj przepisy prawa powszechnego
oraz statuty Rady, zatwierdzone przez biskupa diecezjalnego.
42. Jest wskazane, aby cz onkowie Rady wykazywali aktywno w posiedzeniach, a nie byli tylko
biernymi s uchaczami. Szczególna rola przypada tu sekretarzowi Rady, który powinien nie tylko
spisywa protoko y posiedze , ale tak e przygotowywa materia do dyskusji. Wszyscy winni posiada
umiej tno szybkiego odczytywania znaków czasu.

IX. Arcybiskupia Rada Spo eczna
43. Arcybiskupia Rada Spo eczna sk ada si z katolików (duchownych i wieckich), powo anych

przez biskupa diecezjalnego do wyra ania opinii na temat aktualnych zagadnie
kompetencje i sposób dzia ania okre la Statut.

ycia publicznego. Jej

X. Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni
A. Parafia
44. Parafia jest okre lon wspólnot wiernych, utworzon na sposób sta y w Ko ciele
partykularnym, nad któr pastersk piecz , pod w adz biskupa diecezjalnego, sprawuje proboszcz,
jako jej w asny pasterz (kan. 515 § 1 KPK). Erygowanie, zniesienie lub dokonywanie w niej zmian
reguluj przepisy prawa powszechnego (kan. 515 KPK).
45. W Archidiecezji Bia ostockiej istnieje zwyczaj wspomagania parafii biednych przez parafie
bogatsze. Synod uznaje za wskazane utworzenie specjalnego funduszu diecezjalnego w celu
finansowania akcji mi dzyparafialnych lub parafialnych o znaczeniu uniwersalnym. Biskup
diecezjalny, w razie potrzeby, przychodzi z pomoc materialn parafiom, które same nie mog si
utrzyma .
46. W ka dej parafii powinna by Rada do spraw ekonomicznych, sk adaj ca si z do wiadczonych
ludzi wieckich, pochodz cych z danej wspólnoty parafialnej (por. kan. 537 KPK). Rada dzia a zgodnie
ze Statutem. Ze wzgl du na to, e sprawy finansowe s jednym z najbardziej dra liwych punktów
w ród ludzi, nale y zabiega o to, aby w Radzie panowa duch szczero ci, dyskrecji i troski o dobro
Ko cio a.
47. Parafie powinny posiada parafialn Rad duszpastersk (por. kan. 536 § 1 KPK). Sposób i
formy dzia ania Rady okre laj jej Statuty.

B. Proboszczowie
48. Proboszczem jest kap an, któremu biskup diecezjalny powierzy piecz duszpastersk w
okre lonej parafii pod w asnym zwierzchnictwem (DB, 30). Obowi zki swoje wykonuje w cis ej
zale no ci od biskupa diecezjalnego, którego powinien s ucha , szanowa i wspiera rad oraz
modlitw . Przez wspólnot z w asnym biskupem pozostaje on we wspólnocie zwierzchnictwa Ko cio a
powszechnego.
49. Proboszcz, który jest w asnym pasterzem zleconej sobie parafii (kan. 519 KPK; por. kan. 515 § 1
KPK), powinien odznacza si prawo ci charakteru, zdrow nauk wiary i dobrymi obyczajami,
gorliwo ci pastersk i umiej tno ci kierowania parafi . Wymagane jest tak e zdanie egzaminu
proboszczowskiego (kan. 519, 521 § 2 KPK).
50. Wej cie w urz d proboszcza nast puje po otrzymaniu nominacji od biskupa diecezjalnego i
kanonicznym wprowadzeniu do ko cio a parafialnego, którego dokonuje biskup diecezjalny miejsca lub
jego delegat. Przedtem winien by sporz dzony i podpisany w obecno ci dziekana protokó
zdawczo-odbiorczy z danej parafii.
51. Proboszcz zobowi zany jest do rezydencji. Nieobecno w parafii d u sz ni tydzie nale y
uzgodni z biskupem diecezjalnym. Proboszczowi przys uguje prawo do miesi cznego urlopu w ci gu
roku. Przed wyjazdem ma obowi zek wyznaczy swego zast pc .
52. Z racji swego urz du, proboszcz (tak e zakonny) ma wobec archidiecezji zobowi zania, do
których zw aszcza nale :
a) wykonywanie rozporz dze Kurii;
b) uczestniczenie w konferencjach dekanalnych;
c) uczestniczenie w dorocznych zjazdach pastoralno-katechetycznych i rekolekcjach,
organizowanych przez ordynariusza;
d) udzia w ogólnodiecezjalnych akcjach duszpasterskich;
e) uiszczanie op at na fundusz Kurii Metropolitalnej, Archidiecezjalne Wy sze Seminarium
Duchowne oraz inne fundusze przewidziane przez prawo ko cielne.
53. Praca proboszcza b dzie tym skuteczniejsza, im bardziej b dzie wspólnotow . Dlatego powinien
zatroszczy si o to, aby w jego parafii zosta a ustanowiona rada duszpasterska i parafialna rada do
spraw ekonomicznych, rozwija kó ka ró a cowe, tercjarstwo i bractwa, patronowa ruchom
ko cielnym i tzw. ma ym grupom nieformalnym w ród wiernych, zak ada uznane przez Ko ció

organizacje, tworzy grupy charytatywne, zespo y s u by liturgicznej, chór, schol itp. W parafiach, w
których pracuje wi cej ksi y, do proboszcza g ównie nale y obowi zek tworzenia z nimi harmonijnie
pracuj cej wspólnoty. Szczególn trosk pastersk winien otoczy alumnów Seminarium Duchownego.
54. Dobro pracy parafialnej wymaga, aby proboszcz:
a) by atwo dost pny dla swoich parafian w kancelarii, konfesjonale, na ambonie, przy o tarzu, w
zakrystii i w ich domach przy nawiedzaniu chorych, odbywaniu kol dy i innych wizytach
duszpasterskich;
b) prowadzi wspólny stó dla wikariuszy i odbywa z nimi przynajmniej raz w miesi cu odprawy
duszpasterskie;
c) spotyka si z katechetami;
d) regularnie i sprawiedliwie uiszcza wynagrodzenia s u bie ko cielnej i rozlicza iura stolae;
e) s ucha rady ludzi kompetentnych i wychodzi naprzeciw potrzebom parafian;
f) z pracownikami wieckimi i zakonnymi zatrudnionymi w parafii zawiera umow na pi mie.
55. Troska o S owo Bo e wymaga od proboszcza:
a) przede wszystkim dawania wiadectwa wierze swoim osobistym yciem;
b) czuwania nad kazaniami i homiliami g oszonymi w ko ciele;
c) organizowania rokrocznie rekolekcji parafialnych, rekolekcji wielkopostnych, adwentowych, tzw.
nabo e stw czterdziestogodzinnych i innych;
d) obj cia katechez dzieci, m odzie y szkolnej i pozaszkolnej, studentów, a tak e ludzi doros ych;
e) wizytowania katechetów nauczaj cych na terenie parafii;
f) prowadzenie katechez przedma e skich, a tak e przygotowania do przyj cia innych
sakramentów.
56. Pieczy proboszcza podlega ycie liturgiczne parafii, dlatego powinien on dba o to, aby:
a) w ko ciele parafialnym (tak e w kaplicach na terenie parafii), Eucharystia by a sprawowana
pobo nie, uwa nie, bez po piechu, z zachowaniem przepisów liturgicznych;
b) szafowane by y inne sakramenty;
c) obchodzone by y wi ta w roku liturgicznym, piel gnowane miejscowe zwyczaje ko cielne i
zachowane tradycyjne nabo e stwa (majowe, czerwcowe, pa dziernikowe, piewanie Godzinek
i Nieszporów, w Wielkim Po cie Drogi Krzy owej, Gorzkich alów);
d) dopuszczane by y osoby wieckie, w sposób zgodny z obowi zuj cymi przepisami liturgicznymi,
do udzia u w liturgii s owa;
e) w dniu uroczysto ci Naj wi tszego Cia a i Krwi Pa skiej proboszczowie parafii znajduj cych si
na terenie miasta Bia egostoku wraz ze swymi wiernymi bior udzia w procesji centralnej
prowadzonej przez Arcybiskupa Metropolit .
57. Proboszcz jako zarz dca dóbr parafialnych ma obowi zek:
a) troski o ko ció parafialny, inne na terenie parafii, plebani i budynki gospodarcze;
b) zabezpieczenia istniej cych archiwaliów, szat i naczy liturgicznych;
c) estetycznego urz dzenia kancelarii w miejscu atwo dost pnym i zapewnienia w niej kulturalnej
obs ugi interesantów.
58. Proboszcz ma pami ta o ludziach biednych, chorych i umieraj cych na terenie swojej parafii.
Wszystkim im powinien zapewni odpowiedni opiek duszpastersk . Je li na terenie parafii znajduje
si wi zienie, dom poprawczy, sierociniec, dom starców, szpital lub inny podobny zak ad, tam równie
trzeba pój
z pos ug duszpastersk . Zaleca si prowadzenie tanich kuchni dla biednych i
praktykowanie innych form pomocy charytatywnej osobi cie lub przez wyznaczon do tego osob .
59. Proboszcz ma obowi zek odprawia za swoich parafian Msz
w. w nast puj ce dni: wszystkie
niedziele roku, w uroczysto
wi tej Bo ej Rodzicielki, Objawienia Pa skiego, Wniebowst pienia,
Naj wi tszego Cia a i Krwi Pa skiej, w. Piotra i Paw a, Wniebowzi cia NMP, Niepokalanego
Pocz cia NMP, Wszystkich wi tych i Narodzenia Pa skiego.
60. Proboszcz, jak ka dy w ogóle kap an, powinien mie sporz dzony testament i jego egzemplarz
z o y w Kurii Metropolitalnej. Po osi gni ciu 75 lat ycia proboszcz sk ada na r ce biskupa
diecezjalnego rezygnacj z urz du, wdzi czny Bogu za ask kap a stwa.
61. Gdy parafia zawakuje, albo proboszcz z powodu choroby, uwi zienia lub innej wa nej przyczyny
nie mo e wype nia duszpasterskiej pos ugi w parafii, biskup diecezjalny powinien jak najszybciej
wyznaczy administratora parafii, a mianowicie kap ana, który zast powa by proboszcza i

zatroszczy by si o jego utrzymanie (kan. 539 KPK). Administrator parafii ma te same prawa i
obowi zki co proboszcz, chyba e biskup diecezjalny postanowi inaczej.
62. Administratorowi parafii nie wolno uczyni niczego, co mog oby przynie
uszczerbek
uprawnieniom proboszcza lub dobru parafii. Po wype nieniu swego obowi zku administrator winien
z o y sprawozdanie proboszczowi, który obejmuje t parafi .

C. Wikariusze parafialni
63. Wikariuszem parafialnym jest duchowny posiadaj cy wi cenia prezbiteratu, którego biskup
diecezjalny skierowa do parafii do wspó pracy z proboszczem w pos udze duszpasterskiej (por. kan.
545  547 KPK).
64. Wikariusz ma prawo:
a) do traktowania go przez proboszcza z szacunkiem i godno ci , jak przysta o na wspó brata w
kap a stwie i wspó duszpasterza w parafii;
b) do przydzielania mu okre lonych zaj
duszpasterskich i wprowadzania go we wszystkie
dziedziny ycia parafialnego, zw aszcza prowadzenie kancelarii;
c) do mieszkania i wy ywienia na plebanii; wikariusz parafialny uczestniczy w kosztach
wy ywienia, tylko za pisemn zgod biskupa diecezjalnego mo e zamieszka lub sto owa si
poza plebani ;
d) do udzia u w dochodach parafialnych zgodnie z nast puj cymi zasadami (patrz rozdz. IX):
 stypendia mszalne do równego podzia u (po ich zsumowaniu) na wszystkich ksi y
odprawiaj cych Msze w.;
 iura stolae, po odliczeniu kosztów wy ywienia i pensji gospodyni, maj by dzielone na liczb
ksi y pracuj cych w parafii plus 1 (2 cz ci otrzymuje proboszcz);
 kol da i wypominki; ofiary maj by dzielone równo na wszystkich ksi y pracuj cych w
parafii (nawet w czasie choroby kap ana), 1/10 cz
tych dochodów nale y przekaza do
dyspozycji ordynariusza;
e) do opieki duchowej i lekarskiej oraz do mieszkania i wy ywienia na plebanii w wypadku
niezdolno ci do pracy duszpasterskiej (ex iustitia, a nie tylko ex caritate)  spraw stypendiów
mszalnych reguluj w takiej sytuacji przepisy Wzajemnej Pomocy Kap a skiej;
f) do miesi cznego urlopu w ci gu roku, którego termin powinien zosta ustalony z proboszczem;
g) do urlopu (w razie przeniesienia) uzgodnionego z proboszczem parafii przeznaczenia i do pokrycia
kosztów przeprowadzki po po owie przez obie parafie (a quo i ad quem).
65. Wikariusz ma obowi zek:
a) wspomaga proboszcza w duszpasterskiej pos udze, a tak e zast powa go, je li wymagaj tego
okoliczno ci, z wyj tkiem odprawiania Mszy w. za lud;
b) by wiarygodnym wiadkiem i aposto em Chrystusa, jego obecno w ród ludzi winna by
buduj ca, mie charakter duszpasterski, s u y poznaniu rodowiska i problemów ludzkich, ma
go cechowa wysoka kultura w zachowaniu i odnoszeniu si do wiernych (kultura j zyka, stroju,
zachowania si przy stole, korespondencji, punktualno );
c) przejawia yw inicjatyw w programowaniu pracy duszpasterskiej i apostolskiej, rzetelnie i na
czas wykonywa powierzone sobie zadania, uzgodnione uprzednio z proboszczem;
d) uznawa w osobie proboszcza wspó brata w kap a stwie, duchowego opiekuna, a tak e
prze o onego, informowa go o przewidywanych akcjach duszpasterskich, dzieli si z nim
osi gni ciami i trudno ciami;
e) nosi strój duchowny przy sprawowaniu czynno ci duszpasterskich, jak i poza nimi; w przypadku
obrz dów liturgicznych u ywa stroju okre lonego przepisami liturgicznymi (por. Przypomnienie
Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski z 15 VI1967 r.);
f) by gotowym do ka dej pos ugi duszpasterskiej i sprawowa j z wiar i pobo no ci , nie kaza
czeka na siebie przy sakramentach pojednania i namaszczenia chorych; w oznaczonym czasie
przebywa w konfesjonale w pe nym wymiarze godzin;
g) rezydowa w parafii, a ka d nieobecno uzgadnia z proboszczem; ie zak óca porz dku dnia
przyj tego na plebanii (nie przeci ga wizyt go ci do pó nej pory, a ewentualny ich nocleg
uzgodni z proboszczem);

h) czyta Pismo w., prowadzi rozmy lanie i ycie sakramentalne;
i) posiada podr czn biblioteczk i sukcesywnie j uzupe nia , permanentnie si dokszta ca ,
zw aszcza przez udzia w zjazdach, konferencjach dekanalnych, przez pierwsze 5 lat w zaj ciach
Instytutu Teologiczno-Pastoralnego.

XI. Dziekani
66. Dziekan jest kap anem, któremu powierzono trosk pastersk o dekanat. Mianuje go biskup
diecezjalny na okres 5 lat z mo liwo ci przed u enia kadencji na nast pne pi ciolecia. W wypadku
wakansu stolicy biskupiej, pe ni on nadal swoj funkcj , zanim nowy biskup diecezjalny nie zdecyduje
inaczej w tym wzgl dzie.
67. Dziekan powinien by proboszczem jednej z parafii dekanatu oraz cieszy si uznaniem
duchowie stwa i wiernych wieckich.
68. Obj cie urz du dzieka skiego, z o enie wymaganej przysi gi i przej cie kancelarii (piecz i
archiwum), ma si odby w obecno ci delegata Kurii.
69. Do obowi zków dziekana nale y:
a) koordynowa prac duszpastersk w dekanacie oraz reprezentowa biskupa diecezjalnego wobec
ksi y i wiernych wieckich;
b) towarzyszy osobi cie lub przez wicedziekana biskupowi lub jego delegatowi, odbywaj cemu
wizytacj kanoniczn w dekanacie;
c) wizytowa przynajmniej co dwa lata parafie swego dekanatu, celem sprawdzenia ksi g
kancelaryjnych, sposobu za atwiania spraw duszpasterskich, przestrzegania przepisów
liturgicznych, stanu pomieszcze sakralnych oraz maj tku parafialnego, a po zako czeniu ka dej
wizytacji sporz dza protokó i dostarcza go do Kurii;
d) powiadamia ksi y dekanatu o terminie i miejscu konferencji dekanalnej oraz przewodniczy jej
obradom;
e) czuwa nad w a ciwym yciem duchowym i materialnym kap anów dekanatu;
f) zabezpieczy opiek duchow i materialn ksi om ob o nie chorym (pomoc medyczna, lekarstwa,
pomoc domowa); zabezpieczy , w wypadku mierci kap ana dekanatu, jego mieszkanie, mienie i
czuwa nad pogrzebem oraz nad spe nieniem woli zmar ego; przy czym, w tym ostatnim
wypadku, g ówny nadzór sprawuje wykonawca testamentu, dziekan za mo e mu tylko pomaga ;
g) zapewni parafiom dekanatu, chwilowo pozbawionym sta ego duszpasterza, kap ana
spe niaj cego zast pczo opiek pastersk ;
h) sprawowa dyskretny nadzór nad prawid owo ci ycia i wzajemnych stosunków na plebaniach
dekanatu; w razie powsta ych konfliktów, dziekan jest pierwsz instancj w ich polubownym
rozwi zywaniu;
i) powiadamia biskupa diecezjalnego o wypadkach wymagaj cych jego bezpo redniej interwencji;
j) czuwa nad przebiegiem katechizacji w dekanacie, przy cis ej wspó pracy z dekanalnym
wizytatorem nauki religii;
k) kontrolowa w a ciwe prowadzenie kancelarii parafialnej we wszystkich parafiach dekanatu;
l) dopilnowa terminowego i poprawnego sporz dzania odpisów metryk parafialnych oraz
dostarczania ich do Kurii;
m) sprawdza , czy ksi a dekanatu posiadaj sporz dzone testamenty;
n) powiadamia ka dorazowo ksi y dekanatu o mierci i pogrzebie kap ana diecezji oraz o
pogrzebie rodziców kap anów.
70. W realizacji swych obowi zków dziekan ma si kierowa yczliwo ci , taktem i szacunkiem, co
nie mo e jednak oznacza pob a ania ra cym zaniedbaniom.
71. Dziekanowi, w wype nianiu jego obowi zków, pomaga wicedziekan, którym jest kap an wybrany
w tajnym g osowaniu podczas konferencji dekanalnej i potwierdzony przez biskupa diecezjalnego.
Wicedziekan przejmuje w ca o ci obowi zki dziekana w razie jego mierci lub sta ej niedyspozycji.
72. Kadencja wicedziekana trwa 5 lat. Wybór mo e by ponawiany wielokrotnie. Zasadniczo
wicedziekanem powinien by proboszcz jednej z parafii dekanatu.

XII. Rektorzy ko cio ów
73. Rektorem jest kap an, któremu powierzono trosk o ko ció (kaplic ), który nie jest parafialny
ani kapitulny, ani zwi zany z domem zakonnym (kan. 556 KPK). Rektora mianuje biskup diecezjalny
(por. kan. 557 § 1 2 KPK).
74. Rektor w powierzonym sobie ko ciele (kaplicy) nie mo e bez zgody, a w razie potrzeby delegacji
miejscowego proboszcza, udziela chrztu, asystowa przy zawieraniu ma e stw, odprawia
pogrzebów, wi ci ród a chrzcielnego w okresie wielkanocnym, prowadzi procesji oraz dokonywa
uroczystych po wi ce poza obr bem ko cio a lub kaplicy (por. kan. 558 KPK).
75. Rektor mo e odprawia w powierzonym sobie ko ciele (kaplicy) uroczyste nabo e stwa, o ile
wed ug os du biskupa diecezjalnego nie b dzie to szkodzi o pos udze parafialnej. Biskup mo e tak e
zleci rektorowi wykonywanie w ko ciele (kaplicy) okre lonych pos ug i obrz dów liturgicznych.
76. Rektor winien troszczy si o utrzymanie w dobrym stanie ko cio a (kaplicy) i budynków
ko cielnych, a tak e o zgodne z przepisami liturgicznymi sprawowanie Eucharystii, sakramentów i
innych obrz dów religijnych.

XIII. Kapelani
77. Kapelanem jest kap an, któremu powierza si przynajmniej cz ciowo sta trosk pastersk o
jak
wspólnot lub specjalny zespó wiernych (w szpitalu, wi zieniu, zgromadzeniu zakonnym,
w domu starców, w jednostce wojskowej itp.).
78. Kapelan w spe nianiu zleconych mu zada duszpasterskich ma utrzymywa nale ny kontakt z
proboszczem parafii, na terenie której dzia a. Posiada w adz spowiadania powierzonych jego pieczy
wiernych, g oszenia im S owa Bo ego, udzielania Wiatyku i sakramentu namaszczenia chorych oraz
sakramentu bierzmowania tym, którzy znajduj si w niebezpiecze stwie mierci (kan. 566 § 2 KPK).
79. Kapelanów, za wyj tkiem duszpasterstwa wojskowego, które rz dzi si w asnymi przepisami,
mianuje biskup diecezjalny. W przypadku zgromadze zakonnych wskazana jest uprzednia
konsultacja z prze o onym danego domu zakonnego. Kandydatów na kapelanów szpitali i domów
starców przedstawia proboszcz parafii.
80. W miar zaistnia ej potrzeby nale y mianowa kapelanów dla tych wiernych, którzy ze wzgl du
na specyficzn sytuacj , w jakiej si znale li, nie mog korzysta ze zwyczajnej pos ugi proboszczów:
emigrantów, uchod ców czy robotników sezonowych (kan. 568 KPK).
81. W zwi zku ze spe nianiem pos ugi duszpasterskiej, kapelani powinni szanowa przepisy
wewn trzne instytucji na terenie których pe ni swoje obowi zki.
82. Je li z siedzib danej instytucji wymagaj cej kapelana jest z czony ko ció , kapelanem
powinien by jego rektor, chyba e troska o ko ció wymaga innych rozwi za .

XIV. Emeryci, renci ci i rezydenci
83. Kap an, który uko czy 75 lat, zrzeka si na r ce biskupa diecezjalnego powierzonego mu urz du
i po przyj ciu rezygnacji staje si ksi dzem emerytem. Jest to stan zas uguj cy na szacunek ze strony
biskupa, kap anów i wiernych wieckich.
84. Po przej ciu na emerytur kap an mo e pozosta w swym dotychczasowym mieszkaniu,
przenie
si  je li posiada  do w asnego mieszkania lub do domu ksi y emerytów. Ka d
ewentualno powinien uzgodni z ordynariuszem. Je eli ksi dz emeryt pozostaje na dotychczasowej
plebanii, powinien do o y stara , aby jego obecno umacnia a i budowa a wspólnot parafialn i
plebanijn .
85. Koszty utrzymania kap anów zamieszkuj cych w domu ksi y emerytów ustala regulamin tego
domu. Ksi a emeryci pozostaj cy przy parafii s na umownych rozliczeniach, natomiast mieszkaj cy
we w asnym mieszkaniu, utrzymuj si sami. Utrzymanie ksi y emerytów pozostaj cych przy parafii
i we w asnych mieszkaniach reguluj specjalne przepisy wydane przez biskupa diecezjalnego.
86. Powy sze ustalenia odnosz si tak e do ksi y rencistów i tych ksi y, którzy wprawdzie nie
uko czyli 75-tego roku ycia, ale ze wzgl du na stan zdrowia nie pe ni
adnych obowi zków
w diecezji.
87. Ksi dz, mieszkaj cy w parafii, a nie pe ni cy w niej adnego urz du, jest rezydentem. O jego

obecno ci w parafii powinien wiedzie ordynariusz miejsca. Rezydent ma si stosowa do norm prawa
ko cielnego, do postanowie w asnego ordynariusza oraz ordynariusza miejsca. Wszelkie zwi zki z
parafi ustala z jej proboszczem.

XV. Diakoni
88. Diakonat jest pierwszym stopniem sakramentu wi ce . Przez ich przyj cie diakon zostaje
inkardynowany do diecezji.
89. W Archidiecezji Bia ostockiej nie ma obecnie diakonatu sta ego. wi cenia diakonatu otrzymuj
alumni po uko czeniu pi tego roku studiów w Seminarium. Pe ni oni wtedy swoje funkcje w
Seminarium, a w czasie wakacji i ferii tak e w parafiach.
90. Je eli diakon sam nie przyjmie wi ce kap a skich lub nie zostanie do nich chwilowo
dopuszczony i jest poza Seminarium, podlega jurysdykcji w asnego ordynariusza, korzysta z
przys uguj cych mu praw, pe ni na o one na obowi zki, chyba e ordynariusz postanowi inaczej.
II. INSTYTUTY ZAKONNE I STOWARZYSZENIA YCIA APOSTOLSKIEGO
91. ycie zakonne jest przede wszystkim dawaniem wiadectwa o Chrystusie, który dla nas sta si
ubogi, pos uszny a do mierci i y w dziewiczej czysto ci. Warto ci te s podstawowe w yciu
ludzkim i wskazuj na sposób, w jaki przychodzi do nas Królestwo Niebieskie. Archidiecezja
Bia ostocka docenia obecno
na swoim terenie instytutów zakonnych i stowarzysze
ycia
apostolskiego, które ubogacaj Ko ció partykularny wiadectwem wierno ci radom ewangelicznym,
charyzmatem zgromadzenia oraz wykonywan prac . Ze swojej strony Archidiecezja pozostaje otwarta
na zg aszane przez nie inicjatywy, wspieraj c w miar mo liwo ci ich realizacj . Archidiecezja
Bia ostocka posiada aktualnie tylko dwa domy zakonne m skie i kilkana cie e skich; jest otwarta na
za o enie w niej innych domów i na prac osób zakonnych przy prowadzeniu rekolekcji, wyk adów,
pogadanek, kursów, w s uchaniu spowiedzi itp.
92. Rodziny zakonne obecne w Archidiecezji winny pami ta , e realizuj c w a ciw sobie drog
doskona o ci, nale do wspólnoty Ko cio a Archidiecezji Bia ostockiej. Zachowuj c w asne konstytucje
zakonne i zalecenia swoich prze o onych, winny:
a) przestrzega norm prawa diecezjalnego oraz zarz dze biskupa diecezjlanego; je eli chodzi o
wiadczenia finansowe na rzecz Kurii Metropolitalnej i Archidiecezjalnego Wy szego
Seminarium Duchownego, parafie obs ugiwane przez instytuty zakonne s rozliczane na tych
samych zasadach, co pozosta e parafie i rektoraty archidiecezji;
b) wspó pracowa z ksi mi diecezjalnymi dla dobra lokalnych wspólnot;
c) dawa przyk ad ewangelicznego ycia w miejscach swego zamieszkania i zatrudnienia;
d) informowa ordynariusza o akcjach duszpasterskich, maj cych zasi g ogólnodiecezjalny (je li
trzeba, uzyska jego aprobat );
e) unika niezdrowej rywalizacji mi dzy sob i z duchowie stwem diecezjalnym.
93. Osoby zakonne w Archidiecezji Bia ostockiej w wi kszo ci s zwi zane z duszpasterstwem,
spoczywa wi c na nich obowi zek harmonijnej wspó pracy z duchowie stwem diecezjalnym i ofiarnej
pos ugi wobec wieckich. Powinni oni piel gnowa charyzmat swego za o yciela i pami ta o tym, e
wspólnota ko cielna tylko wtedy w a ciwie si rozwija, kiedy zachowana jest hierarchia w adzy,
wi ce , charyzmatów, kompetencji i umiej tno ci.
94. Instytuty zakonne i stowarzyszenia ycia apostolskiego maj prawo prowadzi w archidiecezji
dzia alno powo aniow , propaguj c znajomo w asnego Zgromadzenia, zawsze jednak za wiedz
miejscowego proboszcza. Prowadz c dzia alno powo aniow powinny ukazywa tak e model kap ana
diecezjalnego, informuj c o istnieniu i dzia alno ci Archidiecezjalnego Wy szego Seminarium
Duchownego w Bia ymstoku.
95. Wszyscy zwierzchnicy ko cielni, zatrudniaj cy u siebie osoby zakonne, winni zapewni im
godziwe utrzymanie i mo liwo wype niania praktyk zakonnych. Obie strony maj kierowa si
wzgl dem siebie mi o ci w sprawiedliwo ci.
96. Biskup diecezjalny ma prawo wizytowa ko cio y i kaplice zakonne istniej ce w Archidiecezji.
97. Biskup diecezjalny mianuje na pro b prze o onych zakonnych kapelanów i spowiedników dla

e skich domów zakonnych. W swej pos udze kieruj si oni przepisami prawa kanonicznego.
98. Katecheci zakonni, z tytu u wykonywanej pracy, podlegaj biskupowi diecezjalnemu.
III. WIERNI WIECCY
99. Przez wiernych wieckich rozumie si chrze cijan nienale cych do stanu kap a skiego i stanu
zakonnego, którzy jako wcieleni poprzez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Bo y i uczynieni
na swój sposób uczestnikami kap a skiego, proroczego i królewskiego urz du Chrystusowego, ze swej
natury sprawuj w a ciwe ca emu ludowi chrze cija skiemu pos annictwo w Ko ciele i wiecie (KK,
31).
100. Godno
wiernych wieckich p ynie z przyj tych przez nich sakramentów chrztu i
bierzmowania oraz posiadanej aski wiary. Jest to godno
dzieci Bo ych oraz uczestników
kap a skiej, proroczej i królewskiej pos ugi Chrystusa. Godno ta jest podstaw przywilejów, praw,
obowi zków i zada wiernych wieckich w Ko ciele.
101. Dzi ki swej kap a skiej misji wieccy jednocz c si coraz bardziej z Chrystusem, pomna aj
ask chrztu i bierzmowania we wszystkich wymiarach ycia osobistego, rodzinnego, spo ecznego
i ko cielnego. Wszystkie ich uczynki, je li si odbywaj zgodnie z wol Bo , staj si duchowymi
ofiarami we Mszy w. wraz z ofiar Chrystusa. W ten sposób urzeczywistniaj powo anie do wi to ci,
do której s wezwani.
Dzi ki misji prorockiej wieccy przez g oszenie Chrystusa (ewangelizacj ), zarówno wiadectwem
ycia jak i s owa staj si we wspólnocie ludzkiej wiadkami Chrystusa.
Dzi ki swej misji królewskiej wieccy maj zabiega o dar królewskiej wolno ci, to znaczy
przezwyci a w sobie grzech, czyli umie panowa nad sob .
102. U wi cenie i zbawienie ludzi dokonuje si nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej
wzajemnej mi dzy nimi wi zi (KK, 9), lecz we wspólnocie Ludu Bo ego, dlatego wierni wieccy maj
prawo i obowi zek bra udzia w tym dziele. Konieczno ta staje si szczególnie widoczna we
wspó czesnym wiecie, w którym nast puje coraz wi ksze zró nicowanie w kompetencjach i
funkcjach.
103. W wietle Objawienia nie ma i nie mo e by w Ko ciele antagonizmu mi dzy stanami:
duchownym, zakonnym i wieckim. Je eli gdzie taki antagonizm powstaje, jest on z winy konkretnych
ludzi.
104. Najwa niejszym przywilejem, prawem i obowi zkiem wiernych wieckich jest y w wiecie na
wzór Chrystusa, stanowi c z Nim jedno Cia o i pozwalaj c Mu przemienia ich ycie, a tak e bra
udzia w dokonuj cym si dziele zbawienia.
105. Szczególn rol w tym dziele spe niaj ma e stwo i rodzina. Uczestnicz one bowiem w
porz dku stwórczym i zbawczym Boga, s pierwsz i najwa niejsz szko cz owieka oraz kolebk
powo a kap a skich i zakonnych.
106. Coraz wi ksz rol odgrywaj wierni wieccy w katechizacji. Niech wszak e pami taj , e
katechizacja jest zbiorowym i uporz dkowanym dzie em Ko cio a. Dlatego wierny wiecki, je eli chce
by katechet , powinien:
a) posiada do tego odpowiednie predyspozycje i przygotowanie;
b) otrzyma od biskupa diecezjalnego misj kanoniczn ;
c) stosowa si do zarz dze Kurii Metropolitalnej;
d) uczestniczy w zebraniach i zjazdach formacyjnych, organizowanych przez Wydzia
Katechetyczny;
e) podtrzymywa i o ywia kontakty dzieci i m odzie y z parafi ;
f) prowadzi buduj cy tryb ycia.
Je eli katecheza odbywa si przy parafii, proboszcz powinien zapewni katechecie sprawiedliwe
wynagrodzenie.
107. Nie mo e zabrakn wiernych wieckich w szerzeniu dzie mi osierdzia. Ka da parafia powinna
mie zespó ludzi oddaj cych si tej pracy. Wdzi cznym tak e terenem dzia alno ci wiernych wieckich
jest ich udzia w ruchach i organizacjach ko cielnych oraz ma ych wspólnotach, o ywionych Duchem
Ewangelii.
108. Wierni wieccy winni nadto nale e do rad diecezjalnych i parafialnych, udziela si w pracy

przy ko cio ach, s u y pomoc , wed ug w asnych kompetencji, duchownym w kierowaniu parafi lub
mi dzyparafialnymi akcjami duszpasterskimi.
109. Duchowni nie powinni przejmowa funkcji w a ciwych wieckim, pogardza nimi lub ich
lekcewa y , ale te wieccy nie powinni pe ni funkcji zastrze onych dla duchownych.

IV. INSTYTUCJE NAUKOWE I FORMACYJNE

I. Archidiecezjalne Wy sze Seminarium Duchowne
110. Archidiecezjalne Wy sze Seminarium Duchowne w Bia ymstoku dzia a w oparciu o wytyczne
Stolicy Apostolskiej, w asny Statut i Regulamin oraz Ratio fundamentalis zatwierdzone przez
kompetentn w adz ko cieln .
111. Troska o Seminarium spoczywa na:
a) biskupie diecezjalnym, który powinien przede wszystkim zapewni baz materialn , kadr
profesorsk , moderatorów, prokuratora i pracowników obs ugi oraz czuwa nad atmosfer
panuj c w Seminarium; Seminarium jest renic oka biskupa i sercem archidiecezji;
b) na wszystkich kap anach archidiecezji, którzy powinni modli si za Seminarium, uiszcza
ustalone op aty, ch tnie urz dza w parafiach zbiórki pieni ne i w naturze na utrzymanie
Seminarium, dba o dobre imi Seminarium w ród duchowie stwa i wieckich w Archidiecezji;
c) na wszystkich siostrach i braciach zakonnych, którzy powinni pami ta o tym, e ich powo anie
zrodzi o si przez pos ug ksi y; je li zajdzie potrzeba, nie powinni uchyla si od pracy w
Seminarium;
d) na wiernych wieckich, którzy powinni wspiera Seminarium swoimi modlitwami i ofiarami,
pami taj c, e to ich synowie kszta c si w Seminarium i w przysz o ci wróc , by s u y ; winni
te troszczy si , by rodziny w których yj , by y kolebkami powo ania kap a skiego;
e) na wyk adowcach Seminarium, którzy powinni sumiennie wype nia swoje obowi zki
dydaktyczne i badawcze, podnosi kwalifikacje naukowe, piel gnowa w sobie ducha
bezinteresownej s u by i tworzy wokó siebie atmosfer przyja ni i pokoju;
f) na alumnach, którzy w Seminarium zdobywaj formacj ludzk , intelektualn , ascetyczn i
pastoraln ; powinni oni pami ta o tym, e powo anie do stanu kap a skiego jest darem Bo ym,
danym dla dobra Ko cio a i osobistego u wi cenia; jest to dar wymagaj cy wspó pracy, im
bardziej b d go rozwijali, tym wi cej b dzie im przynosi rado ci; alumni podczas pobytu w
Seminarium s zobowi zani do pewnych op at pieni nych, jako ich udzia u w utrzymaniu
Seminarium;
g) na pracownikach obs ugi (siostrach zakonnych i ludziach wieckich); tworz oni w asne
wspólnoty w ramach wspólnoty seminaryjnej, która tym lepiej dzia a, im doskonalsi s jej
cz onkowie; powinni oni sumiennie spe nia swoje obowi zki, by odpowiedzialni za mienie
seminarium i przyczynia si , wed ug w asnych mo liwo ci, do wychowywania alumnów.
112. Nale y d y do tego, aby wyk adowcy Seminarium byli samodzielnymi pracownikami
naukowymi, a alumni ko czyli Seminarium ze stopniem magistra teologii.
113. Archidiecezjalne Wy sze Seminarium Duchowne w Bia ymstoku powinno integrowa
rodowisko naukowe miasta i województwa, stymulowa rozwój kulturowy regionu i wp ywa na
wzrost pobo no ci w Archidiecezji.

II. Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne i Studium Teologii
114. Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne oraz Studium Teologii maj za zadanie przygotowywa
katechetów wieckich i zakonnych. Sposób i formy ich dzia ania okre laj Statuty.
115. Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Bia ymstoku realizuje swoje zadania z mandatu i pod
opiek Biskupa diecezjalnego. Opiek naukow nad Kolegium, za zgod Kardyna a Józefa Glempa,
Prymasa Polski, Wielkiego Kanclerza Wydzia u Teologicznego w Warszawie, sprawuje Papieski
Wydzia Teologiczny, Sekcja w. Jana Chrzciciela w Warszawie (Dekret Prymasa Polski z dnia 23 IX
1993 r. nr 2828/93/P).

116. Studium Teologii w Bia ymstoku, powo ane do ycia dekretem Metropolity Bia ostockiego
Arcybiskupa Stanis awa Szymeckiego z dnia 26 XI 1994 r., jest afiliowane do Papieskiego Wydzia u
Teologicznego, Sekcja w. Jana Chrzciciela w Warszawie (Dekret Kongregacji do Spraw Wychowania
Katolickiego nr 1431/94/27). Jego zadaniem jest kszta cenie sióstr zakonnych i osób wieckich
z mo liwo ci zdobycia tytu u magistra teologii.

III. Archidiecezjalny O rodek Formacji Duchowie stwa (AOFD)
117. Zadaniem Archidiecezjalnego O rodka Formacji Duchowie stwa jest troska o formacj
duchowie stwa archidiecezjalnego w zakresie ycia wewn trznego, wiedzy teologicznej, pos ugi
pasterskiej oraz koordynacja wszystkich poczyna archidiecezjalnych w tej dziedzinie. Sposób i formy
dzia ania okre laj
Normy szczegó owe dzia ania Archidiecezjalnego O rodka Formacji
Duchowie stwa w Bia ymstoku.

IV. Instytut Teologiczno-Pastoralny
118. Instytut Teologiczno-Pastoralny zosta powo any dekretem ks. bp. Edwarda Kisiela nr 1191/79,
14.XI.1979 r. w miejsce Diecezjalnego O rodka Kszta cenia Soborowego Duchowie stwa.
119. Instytut ma na celu: kontynuowanie i pog bianie wykszta cenia kap anów w dziedzinie wiedzy
filozoficznej i teologicznej, prowadzenie bada naukowych i systematyczne wyja nianie prawd
Objawienia chrze cija skiego, wdra anie kap anów do owocnego pe nienia funkcji ewangelizacyjnej i
pos ugi duszpasterskiej, wp ywanie na kszta towanie wiadomo ci i postawy ewangelizacyjnej laikatu.
Sposób i formy dzia ania okre la Statut.

V. Studium ycia Rodzinnego
120. W wiadczeniu pomocy kandydatom do ma e stwa i chrze cija skim ma onkom w
przygotowaniu do ycia w ma e stwie i rodzinie, zgodnie z ich chrze cija skim powo aniem, s u y
Studium ycia Rodzinnego, poprzez kszta cenie odpowiednich kadr i prowadzone poradnictwo. Sposób
i formy dzia ania Studium okre la Statut.

