L.dz. /2012

DEKRET
EREKCYJNY
Ku chwale Boga Wszechmogącego oraz dla dobra duchowego wiernych,
zarządzamy i podajemy do wiadomości, co następuje:
§1
Kierując się względami duszpasterskimi, po dokładnym rozpatrzeniu sprawy,
wysłuchaniu opinii Rady Kapłańskiej i innych odpowiednich gremiów, na mocy
kan. 515 KPK, niniejszym:

E R Y G U J Ę
PARAFIĘ RZYMSKOKATOLICKĄ
P.W. BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW KUTNOWSKICH

KS. MICHAŁA WOŹNIAKA I KS. MICHAŁA OZIĘBŁOWSKIEGO
W KUTNIE,

z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 26 i włączam tę parafię do dekanatu Kutno –
św. Wawrzyńca.
§2
W tym celu z parafii kutnowskich, mianowicie: z parafii p.w. Matki
Bożej
Wspomożenia
Wiernych
odłączam
ulice:
Mickiewicza,
1 Maja, 3 Maja, Kochanowskiego, Kopernika, Krasińskiego, Słowackiego,
Jagiellońska; z parafii p.w. św. Michała Archanioła odłączam ulice:
Siemiradzkiego, Fałata, Matejki, Łęczycka (numery od 1 do 9 po obu stronach),

Przemysłowa,
Zielarska,
Spółdzielcza;
z parafii p.w. św. Stanisława, biskupa i męczennika odłączam ulice: Pałacowa,
Niecała; z parafii p.w. św. Wawrzyńca, diakona i męczennika odłączam ulice:
Narutowicza (tylko numery nieparzyste do 13), Kilińskiego, Zamkowa, 1 Maja, 3
Maja, Kochanowskiego, Krasińskiego, Słowackiego, Reja, Sienkiewicza,
Rychtelskiego; i tworzę z tych części terytorium nowej parafii.
§3
Parafia ta z mocy samego prawa posiada osobowość prawną (por. kan.
515 § 3 KPK i Ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Dz.U. Nr 29 z 1989 r., poz. 154).
§4
Parafia p.w. błogosławionych męczenników kutnowskich Ks. Michała
Woźniaka i Ks. Michała Oziębłowskiego posiada wszystkie prawa i przywileje, z
jakich korzystają parafie w Diecezji Łowickiej oraz ciążą na niej wszystkie
obowiązki, jakie spoczywają na wszystkich parafiach w Diecezji.
§5
Przy załatwianiu wszystkich czynności prawnych w imieniu parafii
występuje jej proboszcz jako organ tej osoby prawnej, (kan. 532 KPK).
§6
Do czasu wybudowania kościoła, funkcję kościoła parafialnego będzie pełnić
tymczasowa kaplica w budynku przy Dworcu PKP przy ulicy 3 Maja. Wierni
nowoutworzonej parafii mogą do tego czasu korzystać z sakramentów i z pogrzebu
odpowiednio w kościołach: p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, p.w. św.
Michała Archanioła, p.w. św. Stanisława, biskupa i męczennika oraz p.w. św.
Wawrzyńca, diakona i męczennika, z zachowaniem stosownych przepisów prawa
kościelnego.
§7
Ponieważ nowo utworzona parafia nie posiada własnego cmentarza, zatem
będzie mogła korzystać z cmentarzy wybranych, w porozumieniu z ich zarządcami.
§8
Parafie p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, p.w. św. Michała
Archanioła, p.w. św. Stanisława, biskupa i męczennika oraz p.w. św. Wawrzyńca,
diakona i męczennika, jako parafie macierzyste, partycypują w kosztach budowy
kościoła nowoutworzonej parafii, przekazując dwa razy w roku ofiary zebrane w
niedzielę na tace, podczas wszystkich Mszy świętych.

§9
Od dnia erygowania parafii, proboszcz zobowiązany jest do prowadzenia
osobnych ksiąg parafialnych przewidzianych tak prawem powszechnym jak i
prawem partykularnym (kan. 535 § 1 – 5 KPK).
§ 10
Należy sporządzić urzędowe pieczęcie: podłużną i okrągłą z napisem:
„Parafia Rzymskokatolicka p.w. błogosławionych męczenników kutnowskich Ks.
Michała Woźniaka i Ks. Michała Oziębłowskiego w Kutnie”.
§ 11
Tymczasowo urząd parafialny będzie znajdował się w Kutnie przy ul. 3
Maja w budynku przy Dworcu PKP w pomieszczeniu przyległym do kaplicy.
§ 12
Parafia będzie obchodziła swoje święto patronalne 12 czerwca.
§ 13
Dekret wchodzi w życie z dniem 25 marca 2012 roku.
§ 14
Niniejszy dekret należy odczytać w kościołach parafialnych: p.w. Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych, p.w. św. Michała Archanioła, p.w. św. Stanisława,
biskupa i męczennika oraz p.w. św. Wawrzyńca, diakona i męczennika w Kutnie,
w najbliższą niedzielę po otrzymaniu.

Proboszczowi i wszystkim Wiernym nowej parafii życzę obfitych Bożych
darów i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

BISKUP ŁOWICKI

Kanclerz Kurii

Dan w Łowiczu, dnia 25 marca Roku Pańskiego 2012, w dwudziestą rocznicę
utworzenia Diecezji Łowickiej.

