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Zakres obowiązków Dziekana wobec wakujących parafii w dekanacie

Kodeks Prawa Kanonicznego vcry, że ,,wszystkie dobra doczesne, należące do Kościoła
(...) są dobrami kościelnlłni i rządzą się kanonami, które następują i własnymi statutami" (KPK
1257; zob.1273-1279).

Kńda parafia dysponuje pewnymi dobrami materialnymi. Wśród tych dóbr szczegóIne
miejsce zajmują różnego rodzaju zabYk| sprzęt liturgiczny otaz iwrc wartościowe przedmioĘ
powierzone trosce każdorazowego proboszcza. Zarówno plebania, jak i wyposazenie wszystkich
pomieszczeń kościelnych pozostaj ęzawsze,,dobrem wspólnym", o które naleĘ szczegóIńe dbać,
zabezpieczaó oruz troszczyć się i podejmować wyzwania, aby ten majątek materialny, a czasęm
też i kulturowy spełniał swoje zńania i zostń przekazany następnemu pokoleniu w nalezytym
stanie.

Podczas vltzfiacji kanonicznej, temu zagadnieniu jest poświęcone spotkanie
współpracowników biskupa z proboszczem parafii oraz dokładne zinwetrtaryzowanie
poszczegóInych dóbr. Także w okresie zmiarry proboszcza konieczne jest zŃezpieczenie także
dóbr nalezących do danej wspólnoty parafialnej. Bardzo wńna jest tu rola rady parafialnej, która
wspierała swojego ptoboszcza w wypełnianiu jego zadń i odpowiedzialności. Rółvnież dziekan
podczas prowadzonej przez siebie wizytacji dekanalnej w tej parafti rwraca baczną uwagę na
dobra materialne parafii oraz ichużytkowanie.

Wszystkie dobra materialne wymagają od parafialnej wspólnoty, zwłaszcza od osoby
stojącej na jej czele, ogromnej odpowiedzialności, zatroskania i należytej staranności
w zaruądzańu jej zasobami. w Ęlm zakresie nie moze być jakichkolwiek niedomówień. Dobro
wspólne winno byó właściwie ufikowane i zabezpieczonę. Dotyczy to nlłłaszcza sfiacji
nadzvly czajnych lub tzw . kry zysowych.

Sytuacją kryzysową jest nagła śmierć proboszcza t potrzeba zadbańa o właściwe
funkcjonowanie wakującej parafii. Stąd istnieje pilna potrzeba postępowania wedfug niżej
przedstawionych punktów:

1. na czas przejściowy (do mianowania kolejnego proboszcza), władzę administracyjną
i duszpasterską przejmuje dziekan dekanatu /lub - jeśli to konieczne - wicedziekarr/;

2. w pierwszej kolejności należy w stałej łączności z biskupem diecezjalnym ptzygotowaó
uroczyste w sensie liturgiczn;rm pożegnanie i pogrzeb proboszcza, uwzględniając
i r e alizuj ąc te stament zmarłe go ;

3. dziekan dekanatu, na terenie którego znajduje się wakująca parafta powinien we
współpracy z urzędowym świadkiem (mĘ zaufania, inny kapłan z dekanatu) w miarę
mozliwościrozdzielić majątek parafialny od prywatnego i odpowiednio go zabezpieczyó.
DoĘczy to zwłaszcza sytuacji, gdyby okazało się, że brakuje właściwie sporządzonego
testamentu;

4. w przypadku braku ważnego testamentu osobiste dobra nnarłego proboszcza - za zgodą
biskupa diecezjalnego są przęznaczane na pottzeby Seminarium duchownego i Caritas
diecezjalnej, natomiast pamiątki rodzinne należy przekazń dla nĄbliższych osób
zrodziny.

Po pogrzebienależy ńoĘó na piśmie, podpisane komisyjnie przęz 3 osoby, szczegółowe
rczliczenię finansowo-rzeczowe w Kurii w ciągu 14 dni.
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