Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej
przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Houston
I.

NAZWA I CELE

1.

Zgodnie z zaleceniami Soboru Watykañskiego II i zarz¹dzeniami
Archidiecezji w Galveston-Houston, przy Parafii Polskiej pod
wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej utworzona zosta³a doradcza
jednostka duszpasterska z³o¿ona z przedstawicieli Parafii.

2.

Jednostka ta nosi oficjaln¹ nazwê:
Duszpasterska
Rada
Parafialna. Zadaniem Rady Parafialnej jest doradzać duszpasterzowi
w rozwijaniu dobra duchowego i materialnego wspólnoty parafialnej
w ramach Archidiecezji i Kościoła Powszechnego zgodnie z prawem
kościelnym. Sprawami finansowymi zajmuje się Rada Finansowa
podlegająca zarządzeniom Archidiecezji i kierująca się specjalnymi
dyrektywami.

3.

Rola Rady Apostolatu jest jedynie doradcza.
Rada zawsze dzia³a w porozumieniu z duszpasterzem.
Zarz¹d w Parafii sprawuje proboszcz zatwierdzony przez
Arcybiskupa i dzia³a zawsze w porozumieniu z Arcybiskupem
Archidiecezji Galveston - Houston.

4.

Rada Parafialna pomaga proboszczowi w wykonywaniu
funkcji duszpasterskich, administracyjno- gospodarczych
i polonijnych.

5.

Rada Parafialna troszczy się wspólnie ze swym proboszczem
o duchowe i materialne dobro Parafii. Przyczynia się
również do podtrzymania
polskiej tradycji,
koordynuje działalność środowiska polonijnego oraz przyczynia
się do krzewienia kultury polskiej i polskiego języka i
do rozsławiania dobrego imienia Polski w środowisku lokalnym.

6. Odpowiednio do potrzeb w Radzie Parafialnej utworzone zostan¹
Komisje, którym zlecone zostaną określone zadania.

II. SKŁAD

I FUNKCJE RADY PARAFIALNEJ

1. W sk³ad Rady wchodz¹: proboszcz aktualnie pracuj¹cy w Parafii,
dziewięciu parafian wybrani w drodze wyborów oraz trzech parafian
mianowanych przez proboszcza.
2. Funkcje w Radzie Parafialnej
 Przewodnicz¹cy – odpowiedzialny jest za przygotowanie i
prowadzenie zebrań oraz reprezentowanie wspólnoty na
zewnątrz w porozumieniu z duszpasterzem
 Vice-przewodnicz¹cy – w razie potrzeby spełnia obowiązki
przewodniczącego
 Sekretarz – prowadzi księgę protokołów, powiadamia radnych o
zebraniach
 Przewodnicz¹cy komisji – koordynuje pracę w określonych
zadaniach

III. KADENCJA RADY PARAFIALNEJ
1. Kadencja Rady Parafialnej trwa 2 lata.
2. Proboszcz
pozostaje
w
Radzie
przez
cały
czas
posługi
duszpasterskiej w Parafii. Z chwilą zmiany proboszcza Rada w
dotychczasowym składzie kończy działalność. Nowy proboszcz może
prolongować dotychczasowy skład Rady lub zarządzić nowe wybory.
3. Kadencja radnego trwa 2 lata. Może być wybrany na kolejne dwie
kadencje. Po ich upływie musi nastąpić przerwa na okres jednej
kadencji.
4. Proboszcz ma prawo zamianować spośród parafian nowego radnego w
miejsce tego, który nie jest w stanie wypełnić swoich obowiązków,
lub w razie rezygnacji Radnego. Rezygnacja z uczestnictwa w
Radzie Parafialnej powinna być na piśmie.

IV. WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ
1.

Do Rady Parafialnej powinni być wybrani parafianie, będący
wierzącymi i praktykującymi katolikami, pozostający w trwałej
komunii z kościołem, cieszący się autorytetem we wspólnocie,
zarejestrowani w parafii co najmniej od roku i wspomagający
Parafię, po 18 roku życia, gotowi do służenia wspólnocie swoim
czasem, doświadczeniem i fachową wiedzą.

2.

Wybory do Rady Parafialnej odbywają się co dwa lata w październiku
w dwóch etapach: nominacje i głosowanie.



Nominacje: każdy parafianin może podać trzy kandydatury
Głosowanie: na liście wyborczej znajdzie się nie więcej niż
18 kandydatów, którzy uzyskają największą ilość nominacji i
którzy wyrażą zgodę na kandydowanie do Rady Parafialnej.

3.

Wyboru cz³onków Rady Parafialnej dokonuj¹ tylko pełnoletni
parafianie obecni w kościele.

4.

Organizacją wyborów zajmuje się powołana przez proboszcza Komisja
Wyborcza, wyłoniona spośród parafian wspólnie z proboszczem.

5.

Komisja Wyborcza ustala i ogłasza dokładny termin wyborów z
miesięcznym wyprzedzeniem, przyjmuje zgłoszenia kandydatów i
podaje listę kandydatów oraz informacje o kandydatach do
wiadomości wszystkich parafian.

6.

Wybory odbywają się na terenie parafii. Głosowanie jest tajne.
Komisja Wyborcza zapewnia możliwość głosowania in absentia przed
terminem wyborów.

7.

Każdy głosujący może wybrać pięć osób z listy wyborczej. Wybranie
więcej niż pięciu osób unieważnia głos.

8.

Komisja Wyborcza oblicza wyniki wyborów po zakończeniu głosowania.
Dziewięciu kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę oddanych
głosów wchodzi w skład nowej Rady. W wypadku uzyskania jednakowej
ilości głosów przeprowadza się losowanie. Dodatkowo trzech
członków mianuje proboszcz.

9.

Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów w biuletynie oraz
sporządza sprawozdanie z wyborów.

V.
1.

KOMISJE DUSZPASTERSKIE RADY PARAFIALNEJ

Celem usprawnienia prac w parafii pozostaj¹ powo³ane do ¿ycia
nastêpuj¹ce komisje Rady Parafialnej:
a)
b)
c)
d)

Komisja Liturgiczna /liturgia, śpiew, służba ołtarza/
Komisja Nauki i Wychowania Chrześcijańskiego /
krzewienie kultury polskiej i języka polskiego /
Komisja gospodarcza /odpowiada za utrzymanie materialne
kościoła, auli Jana Pawła II, i przynależnych terenów
parafialnych
Komisja Imprez Socjalnych i Kulturalnych / podtrzymanie
polskiej tradycji, organizowanie obchodów polskich
świąt kościelnych i narodowych/

2.

Każda komisja opracowuje w³asny program zajêæ w ramach swoich
zadañ.

3.

Komisje bêd¹ się starać włączyć do wspó³pracy wszystkich parafian
w rozwijaniu swoich programów.

4.

Ilość komisji Rady Parafialnej mo¿e byæ zwiêkszona lub
zmniejszona, o ile zajdzie potrzeba.

VI. ZEBRANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.







7.





Zebrania zwyczajne Rady Parafialnej odbywać się będą przynajmniej
6 razy do roku.
Zebrania te otwarte są dla wszystkich parafian
Nadzwyczajne zebrania Rady Parafialnej może zwołać proboszcz.
Zebrania poszczególnych komisji odbywać się będą stosownie do
potrzeb tychże komisji.
W zebraniach Rady Parafialnej może brać udział przedstawiciel Rady
Finansowej oraz przedstawiciel Szkoły Polskiej.
Plan zebrań:
Modlitwa
Protokół z poprzedniego zebrania
Sprawozdania Komisji
Sprawy zaległe
Sprawy bieżące i zadania na przyszłość
Wolne wnioski
Zakończenie zebrania. Modlitwa
Podejmowanie decyzji:
Decyzje Rady Parafialnej są obowiązujące, jeżeli nie są sprzeczne
z prawem kościelnym lub cywilnym
Przy podejmowaniu prawomocnych decyzji powinno uczestniczyć 2/3
członków Rady Parafialnej
Proboszczowi przysługuje prawo sprzeciwu, jeśli uważa, że podjęte
decyzje nie służą dobru całej Parafii czy Kościoła
Rada Parafialna może odwołać się do władzy arcybiskupiej w razie
sprzeciwu proboszcza, ale za zgodą 2/3 wszystkich członków Rady

VII. FORMACJA RADNYCH
W celu owocnej pracy apostolskiej, wszyscy członkowie Rady
Parafialnej są wzywani do stałej formacji chrześcijańskiej poprzez
modlitwę, życie sakramentalne i żywą troskę o rozwój Kościoła i
głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa

VIII.

ZMIANY W STATUCIE

1. Niniejszy statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę
Parafialną 2/3 głosów
2. Zmiany albo poprawki do statutu mogą być wprowadzone na
zwyczajnym zebraniu Rady Parafialnej, muszą jednak zostać
zatwierdzone przez 2/3 członków na zebraniu Rady
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