STATUT DEKANALNEGO DUSZPASTERZA
LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ
I Duszpasterz dekanalny Liturgicznej Służby Ołtarza
§1.
Dekanalny duszpasterz działa w ramach diecezjalnego Duszpasterstwa Liturgicznej Służby
Ołtarza (zwanej dalej LSO).
§2.
Arcybiskup Gnieźnieński mianuje dekanalnym duszpasterzem wikariusza lub proboszcza
danego dekanatu, na wniosek diecezjalnego duszpasterza LSO.
§3.
Zaleca się, by dekanalnym duszpasterzem był ksiądz, który w swojej parafii opiekuje się
grupą LSO.
§4.
Odwołanie dekanalnego duszpasterza służby ołtarza następuje na mocy decyzji Arcybiskupa
Gnieźnieńskiego:
a) kiedy przenosi go do pracy w innym dekanacie lub z innych powodów;
b) na wniosek księdza dziekana;
c) na wniosek diecezjalnego duszpasterza LSO.
§5.
Dekanalny duszpasterz jest współpracownikiem księdza dziekana na terenie dekanatu. Ksiądz
dziekan winien wspomagać dekanalnego duszpasterza w jego pracy i troszczyć się
o jej skuteczność.
§6.
Dekanalny duszpasterz wraz z księdzem dziekanem i innymi proboszczami dekanatu
opracowuje system finansowania duszpasterstwa LSO w dekanacie.
II Zadania dekanalnego duszpasterza LSO
§7.
Podstawowym zadaniem dekanalnego duszpasterza jest organizowanie i koordynowanie na
terenie dekanatu duszpasterstwa LSO. Czyni to w porozumieniu z duszpasterzem
diecezjalnym, księdzem dziekanem, księżmi proboszczami oraz księżmi opiekunami grup
LSO.
§8.
Pomocą w realizacji powyższego zadania jest Dekanalna Rada LSO, którą dekanalny
duszpasterz winien powołać i kierować jej pracami. W skład Rady wchodzą - prezes i
sekretarz, mianowani przez duszpasterza dekanalnego spośród prezesów parafialnych grup
LSO.

W zależności od potrzeb mogą być wyznaczeni przez dekanalnego duszpasterza dodatkowi
członkowie Rady w randze wiceprezesów, którym powierzone zostaną zadania związane
z realizacją konkretnych celów (np. wiceprezes do spraw organizacji turniejów sportowych).
§9.
Do szczegółowych zadań duszpasterza dekanalnego LSO należą:
a) rozwijanie ducha modlitwy wśród ministrantów dekanatu i organizowanie
przynajmniej raz w roku dnia skupienia dla członków parafialnych grup LSO.
b) troska o dzieło powołań, o zaangażowanie charytatywne członków LSO oraz
animację ducha misyjnego;
c) organizowanie i prowadzenie Dekanalnej Szkoły Lektora;
d) troska o udział ministrantów z dekanatu w wydarzeniach diecezjalnych;
e) organizowanie turniejów sportowych na poziomie dekanatu, a także włączanie się
w ich przygotowanie w ramach rejonów duszpasterskich oraz archidiecezji;
f) informowanie księży w dekanacie o inicjatywach Duszpasterstwa LSO oraz
zaznajamianie ich z nowymi materiałami formacyjnymi dla grup LSO.
§10.
Duszpasterz dekanalny LSO winien ściśle współpracować z dekanalnym duszpasterzem
młodzieży, który jest także duszpasterzem powołań (np. organizacja dekanalnych dni
wspólnoty i dni skupienia).
§11.
Podczas kongregacji dekanalnej duszpasterz dekanalny powinien przedstawić krótkie
sprawozdanie z rocznej działalności duszpasterstwa LSO w dekanacie, jak również winien on
informować księży na temat bieżących spraw duszpasterstwa LSO w dekanacie i
archidiecezji.
§12.
Obowiązkiem dekanalnego duszpasterza jest uczestniczenie w spotkaniach organizowanych
przez diecezjalnego duszpasterza LSO oraz współpraca z Radą Diecezjalną LSO.

