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Congregazione degli Oblati di San Giuseppe
Prot. C 080/2019
Dekret Wydania nowych tekstów
KONSTYTUCJI i REGULAMINU GENERALNEGO
XVII Kapituła Generalna zakończyła proces rewizji
i odnowienia tekstów Konstytycji i regulaminu generalnego,
rozpoczętego w poprzedniej Kapitule Generalnej (2012),
poprzez pracę Komisji, która została powołana w tym celu.
Akceptacja tekstów przez Stolicę Apostolską otrzymana 3
września 2019 potwierdza dobrze wykonaną pracę i zachęca do
życia w naszej konsekracji jako Oblatów św. Józefa wewnątrz
Kościoła i służbie Jej, gotowi na to, co Boża Opatrzność wskaże
każdego dnia.
To powiedziawszy ogłaszam, że
PRZEŁOŻONY GENERALNY,
OJCIEC JAN PELCZARSKI OSJ,
OGŁASZA TĘ NOWĄ WERSJĘ
KONSTYTUCJI I REGULAMINU GENERALNEGO
I USTALA, ŻE WCHODZI W ŻYCIE DNIEM 23
STYCZNIA 2020,
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MAŁŻONKÓW, MARYI I
JÓZEFA.
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Zbieżność ogłoszenia naszej Reguły w roku św. Józefa, jaki
przeżywamy w naszym Zgromadzeniu, podkreśla ścisły związek
między osobą i misją Opiekuna Zbawiciela, a naszym
powołaniem w Zgromadzeniu, które nosi jego imię. W zarysie
„Towarzystwa św. Józefa” nasz Założyciel św. Józef Marello
zapisał takie zalecenie: „Niech każdy z nas czerpie inspirację od
Modelu św. Józefa, który jako pierwszy na ziemi troszczył się o
sprawy Chrystusa” (List 83). Rzeczywiście charyzmat naszego
Instytutu wzywa każdego z nas do odtworzenia w życiu |i
duszpasterstwie ideału służby, jaki przeżywał Opiekun
Zbawiciela. Św. Józef proponuje zawsze aktualny
i niepowtarzalny styl wierności Bogu naznaczony pokorą
i pracowitością, ale przede wszystkim podkreśla znaczenie
“wewnętrznego zjednoczenia ze Słowem Bożym” w powołaniu
chrześcijańskim i zakonnym.
Zachęca się, aby w dniu wejścia nowych
Konstytucji, podkreślić ważność naszej reguły podczas
celebracji liturgicznej; aby jedna kopia była widoczna w naszym
domu, jednocześnie zachęca się do lektury i refleksji osobistej i
wspólnotowej. Wierność Regule wspierana łaską Ducha
Świętego musi stanowić rdzeń naszego codziennego zadania,
ponieważ zapewnia nam autentyczną drogę do świętości
wyznaczoną przez Założyciela.
Niech to zadanie wspiera i oświeca Matka Boża Bolesna, św.
Józef i św. Józef Marello i towarzyszy nam wstawiennictwo Sługi
Bożego O. Józefa Calvi.
Dane w Rzymie, 1° listopada 2019, Uroczystość Wszystkich
Świętych

P. Francesco Russo, osj

P. Jan Pelczarski, osj
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CZĘŚĆ I
ŻYCIE ZAKONNE CHARAKTER I CEL
ZGROMADZENIA
Art. 1
Bóg Ojciec objawia swoją miłość dla świata
poprzez Jezusa Chrystusa, który ustanowił Kościół,
aby stał się on sakramentem, czyli znakiem
i narzędziem ścisłego związku
z Bogiem oraz znakiem jedności całego rodzaju
ludzkiego.
Duch Święty buduje Kościół, Ciało Mistyczne
Chrystusa, także przez dar, który ciągle się
odnawia w radach ewangelicznych, umacniających
w sposób bardziej doskonały zobowiązania
chrzcielne.
Wierni, którzy zostali specjalnie powołani przez
Boga do głoszenia Rad ewangelicznych, stają się
szczególnym świadectwem możliwości poznania
Chrystusa, życia w Nim, z Nim, tak jak On
i kontynuowania Jego dzieła. Zainspirowani
przykładem wspólnoty Trójcy Świętej, żyją
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w braterskiej wspólnocie i ukazują światu przykład
jedności, solidarności i wzajemnej pomocy.
Art. 2
Święty Józef Marello posłuszny impulsowi Ducha
Świętego, założył Zgromadzenie Oblatów Św.
Józefa, aby przedstawić nowy sposób naśladowania Chrystusa tym, którzy czują się „skłonni do
przyjaźni z innymi” (Epistolario, List 107)
u chwale Boga i naśladowania świętego Józefa.
Zgromadzenie narodziło się i w z r a s t a ł o
w Kościele, na prawach papieskich, ma charakter
klerycki, składa się z Kapłanów i z Braci, którzy
ślubują rady ewangeliczne poprzez publiczne śluby
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jego
członkowie zobowiązują się do własnego
uświęcenia i sprawowania apostolstwa, żyjąc
w braterskiej wspólnocie, przestrzegając niniejszych Konstytucji

i świadcząc swoją wierność

wobec Kościoła.
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Art. 3
Oblaci Św. Józefa, wierni charyzmatowi
Założyciela, są powołani do powtórzenia w swoim
życiu misterium Chrystusa na wzór św. Józefa,
realizując w ten sposób zaproszenie św. Józefa
Marello do „podążania coraz bliżej za Boskim
Mistrzem, zachowując rady ewangeliczne” (List
108) w „Domu św. Józefa, gdzie, wycofując się ze
świata z pragnieniem pozostania w ukryciu i ciszy,
naśladując wielki Przykład życia ubogiego
i prostego, będą mogli stać się prawdziwymi
uczniami Jezusa Chrystusa” (tamże). W swoim
życiu powinni ciągle być inspirowani ich
Patronem, „mając nieustannie przed oczami ten
Boski Przykład, którego Ojciec Przedwieczny
pragnął przez swoje miłosierdzie posłać na świat,
aby uczył drogi do Nieba” (Reguła 1892).
Art. 4
W apostolacie św. Józef będzie „przykładem ich
posługi, która ma być jak jego, służbą relacji
wewnętrznej ze Słowem Bożym” (List 37). Od
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niego uczymy się „troszczyć się o sprawy Jezusa”
(List 83) w Kościele. Z nim osiągną „te sprawy,
jakie dzień po dniu wskaże Boża Opatrzność”
(Reguła 1892), otworzenie się na znaki czasu, ze
szczególną uwagą na różne formy ubóstwa. Cele
apostolskie właściwe Zgromadzeniu, według ducha
św. Józefa Marello:
- „wychowywanie chrześcijańskie młodzieży,
według tego, co Bóg wskaże” (Reguła 1892)
dostosowane do miejsca i czasu;
- posługa duszpasterska w c e l u p o m o c y
Kościołowi lokalnemu na misjach i w parafiach,
szczególnie w miejscach ubogich i gdzie brakuje
duchowieństwa;
–szerzenia duchowości i pobożności do św.
Józefa, poprzez świadectwo życia ubogiego
i pracowitego, a także przez zaangażowanie
w poznaniu Opiekuna Jezusa przez lud
chrześcijański.
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WZÓR ŻYCIA
Art. 5
Oblaci Św. Józefa odpowiadają na miłość Ojca,
który wzywa ich do poświęcenia się Jemu
całkowicie poprzez odpowiedzialne i trwałe więzy
Ślubów, dzięki którym lepiej mogą poznać
Chrystusa, nierozerwalnie złączonego z Kościołem, Jego Oblubienicą.
Art. 6
Wraz ze złożeniem ślubów Oblaci Św. Józefa
ofiarują się „ciągle Bogu, w celu osiągnięcia
doskonałości, odrywając się od ziemskich
przywiązań cielesnych i duchowych” (List 108).
Z tego względu wszelka ich działalność nabiera
cech służby Bożej i czci oddawanej Trójcy
Przenajświętszej. Żyjąc miłością do Boga
i bliźniego, lepiej dają świadectwo obecności Boga
wśród ludzi, których kochają miłością
Chrystusową i lepiej zapowiadają przyszłe
zmartwychwstanie i chwałę Królestwa Niebieskiego.
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Art. 7
To całkowite poświęcenie samych siebie, łącznie
z wyrzeczeniem się dóbr nawet bardzo cennych,
służy prawdziwemu rozwojowi osobowości
ludzkiej w tej mierze, w jakiej przyczynia się to do
osiągnięcia czystości serca i wolności ducha,
podsyca żarliwość miłości oraz przysposabia do
życia w czystości i w ubóstwie, które Chrystus Pan
wybrał dla siebie i które obrali również Maryja
i Św. Józef.
Art. 8
Wraz ze złożeniem ślubów zakonnych zostaje się
rzeczywistym członkiem Zgromadzenia oraz
przyjmuje na siebie odpowiedzialne i osobiste
zobowiązanie dążenia do doskonałości zakonnej
poprzez przestrzega-nie niniejszych Konstytucji.
Art. 9
Oblaci Św. Józefa wprowadzają w życie ten
wspólny ideał duchowy i apostolski, przestrzegając
najwyższego przykazania miłości bliźniego we

15

wspólnotowym modelu życia, dla którego wzorem
jest miłość i jedność Świętej Rodziny. Żyjąc
w tradycyjnym duchu Rodziny w Zgromadzeniu,
Współbracia ukazują Światu doniosłość życia
rodzinnego i dają świadectwo jedności Kościoła
i realności Ciała Mistycznego Chrystusa.
Art. 10
Właśnie ten ideał skłonił naszego Założyciela do
założenia Zgromadzenia, w którym wszyscy
zakonnicy „muszą sobie pomagać nawzajem
w potrzebach materialnych i duchowych” (Reguła
1892), podlegają tym samym prawom
i obowiązkom, za wyjątkiem tych, które wynikają
ze święceń kapłańskich, a także ze specjalnych
postanowień Prawa powszechnego i własnego.
Art. 11
Oblaci Św. Józefa niech na pierwszym miejscu
poszukują i kochają Boga, który jako pierwszy ich
umiłował; niechaj we wszystkich okolicznościach
starają się prowadzić życie ukryte z Chrystusem
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w Bogu. Z tego względu niech pilnie pielęgnują
ducha modlitwy i samą modlitwę, czerpiąc
z naturalnych źródeł duchowości chrześcijańskiej.
Art. 12
Zarówno życie tego, kto przyłącza się do
Chrystusa, jak też praca tego, kto stara się głosić
Go braciom, zyskują siłę i stają się skuteczne
w takiej mierze, w jakiej każdemu, z pokorą
i wytrwałością w jego wysiłkach, udaje się z Nim
zjednoczyć.„ Sadzimy i pielęgnujemy, lecz nade
wszystko mamy oczy wciąż utkwione
w wielkiej Boskiej Gwieździe, z której spływa
dobroczynne ciepło nadprzyrodzonej urodzajności.” (List 31)
Art. 13
Kapłaństwo ma swoje źródło, swoją moc i swoją
wielkość w Kapłaństwie Chrystusa. Każdy kapłan
w swoim posłannictwie działa in persona Christi
i wypełnia akty transcendentne, urzeczywistniane
poprzez naturalną skuteczność. Dlatego Oblat
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kapłan poczytuje sobie za „najwyższe
dobrodziejstwo, że Bóg zechciał go powołać na
kapłana w swoim Kościele i na swojego
pomocnika w dziele Zbawienia”. (Pisma
i Nauczanie, str.135). Ponieważ sakralny charakter
jego kapłaństwa jest całkowicie podporządkowany
jego apostolskiemu wymiarowi, Oblat służy
wspólnocie kościelnej i winien żyć nie dla siebie,
lecz dla innych, jak Józef żył dla Jezusa i Maryi.
Art. 14
„Stan życia konsekrowanego nie jest ze swej
natury ani klerycki, ani laicki”(Kan. 588 § 1), stąd
życie zakonne brata Oblata stanowi samo w sobie
stan z profesją rad ewangelicznych z wielką
różnorodnością posług apostolskich i społecznych,
nawet jeśli powinien „na podobieństwo wielkiego
Patriarchy św. Józefa (…) służby Jezusowi
w posłuchach prostych i niższych od godności
sprawowanych przez św. Piotra” (List 282).

18

Art. 15
Habit zakonny Oblatów św. Józefa jest znakiem
ich powołania. Zasady dotyczące formy
i korzystania z habitu zakonnego zostały określone
w Regulaminie Generalnym,z uwzględnieniem
przepisów prawa powszechnego.

ŻYCIE W CZYSTOŚCI
Art. 16
Czystość uświęcona jest świadectwem szczególnej
miłości do Pana symbolizuje, w sposób
najznakomitszy i najpełniejszy, tajemnicę
zjednoczenia Ciała mistycznego z jego Głową,
Kościoła z odwiecznym jego Oblubieńcem.
Czystość realizuje, przeobraża i przenika byt
ludzki w całej jego głębi, dzięki tajemnemu
podobieństwu do Chrystusa.
Art. 17
Czystość uświęcona jest znamienitym darem Boga,
ofiarowanym braciom wraz z powołaniem, aby
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mogli poświęcić się całym sercem szlachetnej
służbie Bożej i pracy apostolskiej.
Art. 18
Składany ślub wymaga, aby Oblat żył w osobistej
i stałej łączności z Chrystusem i zwrócił się
całkowicie ku Niemu. Chrystus oczyszcza jego
miłość, przysposabiając Oblata do kochania
bliźnich w taki sposób, w jaki Chrystus go
pokochał; otwiera jego serce na cierpienia świata
i uniwersalne - zadanie Kościoła; daje światu
skuteczne świadectwo przyszłego zmartwychwstania oraz nowego i wiecznego życia zyskanego
dzięki zbawieniu przez Chrystusa.
Art. 19
Ze ślubem czystości, który pomaga w osiągnięciu
Królestwa Niebieskiego (por. Mt 19,12; 1 Kor
7,1.7 i 8,25-40), Oblaci św. Józefa są zobowiązani
do „obowiązku doskonałej wstrzemięźliwości
w celibacie” (Kan. 599). Najlepszym podłożem dla

20

ochrony i wypełnienia tego ślubu jest życie
wspólnotowe w czystej miłości braterskiej.
Art. 20
Czystość uświęcona jest darem zupełnym
i dobrowolnym, jaki czynimy z samych siebie dla
Boga poprzez Kościół. Podstawowym warunkiem,
aby taki stan życia, który odnosi się do silnych
skłonności natury ludzkiej, był możliwy i radosny,
jest urzeczywistnienie bliskiej zażyłości z Bogiem
i osobistej przyjaźni z Chrystusem, tak jak żyli
Maryja i św. Józef.
Art. 21
Ufając bardziej Bożej łasce niż własnym siłom,
Oblaci św. Józefa zachowują wewnętrznie własne
serce poprzez intensywną przyjaźń z Jezusem na
modlitwie, medytując Jego słowo, uczestnicząc
w Eucharystii i praktykowaniu kultu
eucharystycznego (por. Katechizm Kościoła
Katolickiego, 1324 nn, 1378 nn), zbliżając się do
sakramentu Pojednania jako ciągłego momentu
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nawracania (tamże 1422 nn,14580). Zbliżają się
z dziecięcą ufnością do Matki dziewicy i św.
Józefa, męża i ojca dziewiczego.
Art. 22
Ponieważ doskonała czystość jest również efektem
mozolnej, indywidualnej pracy, niechaj do
środków nadprzyrodzonych dołączą także
naturalne, takie jak:
- życie wspólnotowe w czystej miłości braterskiej;
- umartwianie zmysłów;
- powściągliwość w sposobie bycia;
- umiarkowanie w korzystaniu z rozrywek,
odwiedzin i widowisk.

ŻYCIE W UBÓSTWIE
Art. 23
Ponieważ życie zakonne jest „podążaniem za
Chrystusem” (sequela Christi), poprzez ubóstwo
można dopełnić warunku postawionego przez
Chrystus w słowach: „Jeśli chcesz być doskonały,
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idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim,
a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź
i chodź za mną” (Mt 19,21).
Zainspirowani tymi słowami Oblaci Św. Józefa,
pragną odsunąć się od dóbr doczesnych, uwalniając
się w ten sposób od wszelkich zależności i trosk
ziemskich, aby z większa swobodą poświęcić się
służbie Bogu i Kościołowi. Praktykują oni ubóstwo
wewnętrzne i zewnętrzne, mając w ten sposób
udział w ubóstwie Chrystusa, który z miłości do
nas z bogacza uczynił się ubogim, ażeby
wzbogacić nas swoją nędzą (por. 2Kor 8,9).
Art. 24
„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich
wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co
posiadał, ale wszystko mieli wspólne” Dz 4,32).
Oblaci zainspirowani pierwszą wspólnotą
chrześcijańską żyją w ubóstwie afektywnym
i skutecznym w duchowości wspólnoty jako
członkowie tej samej rodziny i stają się znakiem
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widocznym, również przed ludźmi, obecności
Chrystusa w naszych wspólnotach zakonnych.
Art. 25
„Kto wstępuje do Zgromadzenia, niech wie, że
wkracza do domu ubogich i że

z miłości do

Jezusa, który stał się dla nas biedakiem, powinien
być całkowicie gotów na wszelkie wyrzeczenia
i niedostatki prawdziwego i autentycznego
ubóstwa” (Reguła 1892). Oblaci św. Józefa
wewnątrz wspólnoty

w środowisku, w którym

działają, unikają indywidualnie i wszyscy razem,
wszelkiego pozoru zbytku, nadmiernych korzyści
i gr om ad ze ni a dóbr w pr ze konan iu , że
praktykowanie ubóstwa z życiem surowym
i trzeźwym jest prawdziwym świadectwem życia
Ubogiego Chrystusa i znakiem wielce cenionym
przez ludzi.
Art. 26
Wraz ze ślubem ubóstwa Oblaci Św. Józefa
wyrzekają się prawa dysponowania i używania
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jakiejkolwiek cennej rzeczy bez zezwolenia
przełożonego.
Art. 27
„Cokolwiek zakonnik nabywa własnym staraniem,
ale ze względu na instytut, nabywa to dla instytutu.
Wszystko, co mu przysługuje z tytułu pensji,
zapomogi lub ubezpieczenia, jest nabywane dla
instytutu” (Kan. 668 § 3) Wszystkie pieniądze
i wszelkie papiery wartościowe powinny być
przechowywane we wspólnej kasie.
Art. 28
Na przechowywanie pieniędzy przy sobie albo
u kogoś innego - tak w domu, jak i na zewnątrz potrzebne jest specjalne zezwolenie Przełożonego.
Art. 29
Zakonnik zachowuje prawo własności do swego
majątku i zdolność do nabywania nowego. Może
jednak, jeśli tego sobie życzy, zrezygnować
z całego swego dobytku lub jego części za
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upoważnieniem Przełożonego Generalnego, jak
również w myśl prawa cywilnego (Kan. 668 § 4),
lecz nie przed złożeniem ślubów wieczystych.
Art. 30
W imię solidarności z potrzebującymi i jako
prawdziwie ubodzy Oblaci Św. Józefa winni czuć
się zobowiązani do przestrzegania powszechnej
zasady pracy, zdobywając w ten sposób środki na
swoje utrzymanie, na swoją działalność i na
potrzeby biednych. Powinni jednak unikać każdej
nadmiernej troski i zawierzać Opatrzności Ojca,
jak to uczynił Św. Józef, który był Świętym Bożej
Opatrzności i św. Józef Marello nasz Założyciel.
Art. 31
Nowicjusz, zanim złoży śluby czasowe, powinien
powierzyć wybranej osobie zarząd swego majątku,
obejmujący używanie i prawo użytkowania, na
cały okres, w którym będzie związany ślubami.
Gdyby profes nie wydał tej dyspozycji jako
nowicjusz, ponieważ nie posiadał żadnego majątku
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lub też po zadysponowaniu pewnymi dobrami
przybyłyby mu inne po złożeniu ślubów
zakonnych, powinien dokonać tego rozporządzenia
lub je powtórzyć odnośnie dóbr nowo nabytych.
W okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie
ślubów wieczystych, każdy zakonnik powinien
sporządzić testament prawomocny według prawa
cywilnego, odnośnie całego swojego majątku,
obecnego i tego, co by otrzymał w przyszłości,
zostawiając go wybranej osobie. W celu dokonania
zmiany testamentui cesji zarządu majątkiem, jak
również dla wykonania jakiejkolwiek czynności
prawnej związanej z majątkiem, potrzebne jest
zezwolenia Przełożonego Generalnego.

ŻYCIE W POSŁUSZEŃSTWIE
Art. 32
Ślub posłuszeństwa służy poświęceniu się Bogu,
z zupełnym wyrzeczeniem się własnej woli
i poddaniem się w ten sposób Jego zbawczej Woli.
Poprzez ślub Oblat składa w ofierze Bogu samego
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siebie i własną wolę za pośrednictwem swoich
przełożonych, których poprzez wiarę wyznacza na
Jego reprezentantów i powtarza fundamentalny
gest Chrystusa, który przyszedł, aby spełnić wolę
Ojca i służyć braciom, oddając za nich życie.
Ponadto poświęca się służbie dla Kościoła,
wypełniającego wolę Boga zbawienia wszystkich
ludzi.
Art. 33
Składając ślub posłuszeństwa, zakonnik przyjmuje
na siebie zobowiązanie wykonania poleceń
prawowitego przełożonego, dotyczących tak
bezpośrednio, jak i pośrednio życia Zgromadzenia
i przestrzegania ślubów, Konstytucji (por. Kan.
601). Na mocy ślubu Oblat jest bezwzględnie
zobowiązany do posłuszeństwa, kiedy prawowity
przełożony wydaje polecenie wyraźnie z mocy
świętego posłuszeństwa i w formie oficjalnego
nakazu.
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Art. 34
Oblaci Św. Józefa podlegają papieżowi, jako
swemu najwyższemu Przełożonemu, któremu są
zobowiązani być posłuszni, także na mocy ślubu
posłuszeństwa.
Art. 35
Swoją działalność apostolską Oblat rozwija
w Kościele lokalnym i we wspólnocie z Nim;
z tego względu powinien pozostawać z biskupami
w takich związkach współpracy i zależności,
jakich wymaga charyzmat Zgromadzenia i prawo
Kościoła ( por. Kan. 678 § 1).
Art. 36
Oblaci, prowadzeni przez Ducha Świętego, z wiarą
i miłością poddani Woli Bożej, stosownie do
nakazów Konstytucji, darzą pokornym szacunkiem
przełożonych, oddając do ich dyspozycji zarówno
siły życiowe umysłu i woli, jak też dary natury
i łaski w aktywnym i odpowiedzialnym
wykonywaniu poleceń i w wypełnianiu wyznaczonych im obowiązków. W ten sposób wnoszą swój
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udział do budowy Ciała Chrystusowego w Boskim
dziele.
Art. 37
W wypełnianiu ślubu posłuszeństwa Oblaci czerpią
natchnienie ze swego ideału, Św. Józefa, który był
Świętym gorliwego i szlachetnego posłuszeństwa.

ŻYCIE WE WSPÓLNOCIE
Art. 38
Wspólnota zakonna, jako rodzina zjednoczona
w imieniu Pana, cieszy się Jego obecnością, jest
wizerunkiem życia w Trójcy Świętej świadczy
przed światem o potędze Bożej miłości.
Art. 39
Życie we Wspólnocie nie zarzuca bezdusznej
i biernej jednolitości, ale, uznając godność
i uzdolnienia każdego członka Rodziny zakonnej,
rozwija talenty, popiera inicjatywy, wspiera
i kieruje młodymi, niesie wsparcie osobom
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w starszym wieku, chorym, podupadłym na duchu
i poddanym próbie cierpienia. W ten sposób
wszyscy czują się podtrzymywani miłością Boga,
objawiającą się w bratniej miłości.
Art. 40
Oblat z najwyższą troską dba o życie wspólnoty
i uważa się za odpowiedzialnego za wszystkich
Współbraci, zarówno jeśli chodzi o dobro domu,
w którym żyje, jak i Zgromadzenia, do którego
należy. Dary Ducha Świętego dane każdemu nie
praktykuje się w odosobnieniu, lecz przekazując je
innym pozwala się, by działał we wszystkich
i w każdym, realizując dzieło Zgromadzenia.
Art. 41
Do realizacji zamysłu Założyciela, który chciał,
aby Oblaci byli „kartuzami w domu...”
(Wspomnienia, str.28), jest niezbędne, aby każdy
nasz dom zakonny, choćby i mały, był
zorganizowany jako prawdziwa wspólnota, gdzie
byłyby umożliwione przede wszystkim skupienie
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i modlitwa. Będzie to możliwe w środowisku
rodzinnym, spokojnym, pogodnym i serdecznym,
przeznaczonym wyłącznie dla Współbraci i przy
uregulowanym podziale zajęć. Wzorując się na
Św. Józefie, którego nasz Założyciel nazwał
Świętym milczenia, Oblaci powinni zachowywać
ciszę jako niezbędny warunek skupienia,
poważnego przykładania się do nauki i szacunku
dla wspólnoty.
Art. 42
Wspólnota powinna mieszkać w domu zakonnym
Zgromadzenia erygowanym kanonicznie (por. Kan.
608 i 609; Konst. 190). Zakonnicy nie mogą
oddalać się z niego bez zezwolenia Rektora.
W przypadku przedłużonych nieobecności stosuje
się zalecenia Kan. 696 § 1 oraz Regulaminu
Generalnego.
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Art. 43
Rozkład zajęć w domu, podstawa wspólnego życia,
powinien być sporządzony z pewną elastycznością,
tak by umożliwiać każdemu prowadzenie pracy
apostolskiej, zapewniać czas na indywidualną
wspólną modlitwę, umożliwić czas, który można
poświęcić samemu sobie i we Wspólnocie na
odpowiednią braterską rekreację. W każdej
wspólnocie, uwzględniając wytyczne Wyższych
Przełożonych, winny być zaplanowane okresy
urlopowe oraz uregulowane zasady korzystania ze
środków komunikacji publicznej transportu.
Rozkład zajęć każdego domu zakonnego winien
być zatwierdzony przez Wyższego przełożonego.
Art. 44
Każdy nasz dom powinien być otwarty i gościnny
dla Współbraci. Zachowując klauzurę, jak również
w granicach możliwości, umożliwi się gościnność
dla innych osób, dając w ten sposób żywe
świadectwo obecności Pana we wspólnocie.
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Art. 45
Oblaci św. Józefa wykonują pracę apostolską
w duchu współpracy i wzajemnej pomocy, przy
respektowaniu roli i kompetencji. W poczuciu
współodpowiedzialności eliminuje się bycie
przywódcą lub pozostawienie samemu, a wiernym
dostarcza przykładów miłości bliźniego i jedności.
Art. 46
Współbraci będących w podeszłym wieku należy
otaczać szacunkiem i poważaniem, które im
przysługują z racji wieku zasług nabytych w czasie
długich lat pracy w Zgromadzeniu. Współbraci
młodych obdarza się zaufaniem i wsparciem.
Art. 47
Zgromadzenie troszczy się z wielką gorliwością
o chorych Współbraci, zajmując się nimi
i otaczając ich opieką. Kiedy siły życiowe słabną,
a choroba zaostrza się, bracia powinni, jeśli to
konieczne, dyskretnie i roztropnie przygotować się
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do spokojnego przyjęcia woli Bożej i Sakramentu
Chorych.

ŻYCIE MODLITEWNE
Art. 48
Oblaci Św. Józefa są tym bardziej godni tego
imienia, im bardziej, zgodnie z naukami
Założyciela i charakterystyką pierwszych
Współbraci, oddają się modlitwie liturgicznej,
wspólnotowej i indywidualnej, ożywionej Słowem
Bożym i medytacją.
Art. 49
Święta Liturgia jest źródłem i szczytem życia
chrześcijańskie-go. Dlatego też niech Oblaci Św.
Józefa przywiązują do niej szczególną wagę,
czyniąc swoje życie, które na mocy ślubu
zakonnego stało się nieustannym aktem kultu,
ofiary, żywej liturgii i nieustannym przygotowaniem do sprawowania liturgii.
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Art. 50
Źródłem i podstawą działania każdej wspólnoty
zakonnej jest Eucharystia. Zatem wszyscy
Współbracia powinni z codziennej celebracji Mszy
Świętej, uczynić centrum i źródłem swojego życia
i niech adorują Pana obecnego w Sakramencie
(por. Kan. 663 § 2).
Art. 51
Chwała i dziękczynienia składane są Bogu podczas
Mszy Św., a kontynuowane w różnych porach dnia
w Liturgii Godzin, w modlitwie, przez którą
Chrystus zjednoczony ze swoim Ciałem kieruje się
do Ojca, będącego źródłem pobożności i pokarmem
modlitwy osobistej i wspólnotowej. Z tego powodu
Oblaci Św. Józefa, którzy otrzymali święcenia,
powinni każdego dnia, wspólnie lub sami,
odmawiać cały brewiarz. Pozostali współbracia
powinni odmawiać Jutrznię, Nieszpory i Kompletę,
lecz świadomi, że odmawiają publiczną modlitwę
Kościoła, niech zechcą odmawiać nawet całość.
Art. 52
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Każda Wspólnota powinna mieć codzienny rozkład
wspólnych praktyk religijnych, obejmujących
nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, odmówienie Jutrzni i Nieszporów lub jakiejś innej części
Liturgii Godzin, (Kan. 663 § 3). Każdy Oblat
powinien poświęcić codziennie czas lekturze Pisma
Świętego, medytacji i rachunkowi sumienia.
W każdym miesiącu wspólnota powinna mieć
zaplanowany czas na skupienie duchowe, trwające
przynajmniej pół dnia, również zapraszając
mieszkające blisko inne wspólnoty.
Każdego roku przez pięć dni powinno realizować
się rekolekcje, najlepiej te, które są proponowane
przez Zgromadzenie.
Art. 53
Głoszenie kazań przez naszych Współbraci
w naszych świątyniach i oratoriach wymaga
zezwolenia przełożonych (Kan. 765); w przypadku
pojedynczego domu wymagana jest zgoda rektora
domu; w przypadku grup Współbraci, które
gromadzą się na rekolekcje, dni skupienia lub
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z innych podobnych powodów, kompetentny jest
Prowincjał (por. Kan. 765).
Art. 54
Wszyscy Oblaci Św. Józefa, powinni z wielkim
poważaniem odnosić się do sakramentu Pokuty
i często z niego korzystać (por. Kan. 664).
Art. 55
Zgromadzenie oprócz dni, które zostały
ustanowione przez Kościół, nakazuje post jedynie
w wigilię złożenia ślubów czasowych i wieczystych. Inne formy i pory umartwiania przewiduje
Regulamin generalny lub mogą też być zalecone
przez kompetentnych przełożonych.
Art. 56
Oblaci powinni mieć specjalne nabożeństwo do
Najświętszej Marii Panny i przykładać dużą wagę
do codziennego odmawiania Różańca Św. Powinni
przywiązywać szczególną uwagę do świąt Św.
Józefa, męża Maryi i zanosić do Niego modły,
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szczególnie w środy, przestrzegając praktyk
religijnych ustalonych tradycją Zgromadzenia.
Celebrować z wielką uwagą święto św. Józefa
Marello, założyciela i przyzywają go każdego dnia
podczas swojej modlitwy.
Art. 57
Więź miłości bliźniego, która łączy chrześcijan
między sobą, nie ulega zerwaniu wraz ze śmiercią,
lecz rozciąga się poza grób, w jedności ze
Świętymi. Dlatego niech Oblaci uważają za swój
obowiązek wyrażać miłość do swych zmarłych
Współbraci, ofiarując zalecane przez Regulamin
Generalny modlitwy za ich dusze, jak również za
dusze swych zmarłych Dobroczyńców, wspominając ich codziennie w modlitwie.
Art. 58
Formy i treść własnych modlitw wspólnotowych
Zgromadzenia, obrzędy wstępowania do Nowicjatu
oraz składania ślubów tymczasowych i wieczystych, a także własny kalendarz liturgiczny

39

Zg r om a d z e ni a s ą ok r e ś l o ne w Ks i ę d z e
modlitewnej, odpowiednio zatwierdzonej przez
Przełożonego Generalnego za zgodą jego Rady.
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CZĘŚĆ II
APOSTOLAT
ZASADY OGÓLNE
Art. 59
Chrystus przyszedł do ludzi, aby mogli „otrzymać
życie” (J 10,10). Kościół kontynuuje Jego dzieło
i w swym ziemskim wymiarze staje się sakramentem zbawienia dla wszystkich narodów. Bóg
powołuje niektórych spośród ochrzczonych, by
w szczególny sposób świadczyli o zdolności
działania Jego Kościoła. Wśród nich są Oblaci Św.
Józefa.
Nasz Założyciel, św. Józef Marello pragnął, aby
Oblaci byli „apostołami poza domem"
(wspomnienia, str.28) i ofiarowali Chrystusa
światu z poświęceniem, na wzór: „ich Przykładu
św. Józefa, który był jako pierwszy tutaj na ziemi
powołany do troski o sprawy Jezusa” (List 83).
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Art. 60
Tym, co szczególnie cechuje apostolstwo Oblatów
Św. Józefa, jest gorliwość, z jaką wykonują każde
zadanie. Naśladując Św. Józefa, Świętego życia
pokornego i ukrytego, a także pełnego zaufania do
Opatrzności Bożej, Oblaci z nadzwyczajnym
poświęceniem służą Kościołowi w sprawach
i w miejscach skromnych, podejmując się chętnie
prac najprostszych i najzwyklejszych.
Art. 61
„Posłannictwo zakonników polega w pierwszym
rzędzie na dawaniu świadectwa ich życia
uświęconego, które są zobowiązani podtrzymywać
modlitwą i pokutą” (Kan. 673); ich życie ma być
także wezwaniem misji zbudowania Mistycznego
Ciała Chrystusa. Dlatego zasadniczą rzeczą jest
umiejętność zaakceptowania i zharmonizowania
różnorodności talentów okazywanych przez
Współbraci oraz rozmaitości możliwych metod
i kierunków działania. Wszyscy pracują dla jednej
sprawy. Prawdziwe apostolstwo jednoczy.
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Przełożeni są odpowiedzialni za zapewnienie
ciągłości apostolstwa przez odpowiedni wybór
współbraci do tego dzieła.
Art. 62
Oblaci, gdziekolwiek prowadzą swą działalność,
niech zawsze budzą w wiernych prawdziwą
świadomość misyj ną, niech uczest niczą
w inicjatywach wspierających szerzenie
i głoszenie wiary, poprzez modlitwę i konkretną
pomoc, niech pozostają w kontakcie ze
współbraćmi pracującymi na najtrudniejszych
placówkach.Oblaci-misjonarze szanują kulturę,
zwyczaje i obyczaje,uwarunkowania społeczne
i mentalność ludzi, wśród których pracują.
Uczą się ich języka, dzielą ich los i, jak chciał tego
Św. Paweł, starają się być Grekami wśród Greków,
Żydami pośród Żydów, poświęcając wszystko dla
wszystkich ( por. 1 Kor 9,19-23).
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Art. 63
W ramach działalności apostolskiej
uprzywilejowaną dziedzinę dla Oblatów Św.
Józefa stanowi edukacja chrześcijańska młodzieży.
O ile powinnością wszystkich jest zajmowanie się
młodymi ludźmi, dla młodych jest to wymóg
dochowania wierności duchowi Założyciela.
Art. 64
Założyciel chciał, aby Zgromadzenie odpowiadało
na potrzeby Kościoła lokalnego. Wielu biskupów
powierza parafie Zgromadzeniu w różnych
miejscach i okolicznościach. Dlatego też, Oblaci
przyjmują duszpasterstwo parafialne i włączają się
w życie duszpasterskie Kościoła lokalnego.
Art. 65
Tak jak św. Józef, był zawsze posłuszny słowu
Boga i gotowy zostawić natychmiast swoją ziemię
w celu zrealizowania zadań jemu powierzonych,
tak samo Oblaci, są otwarci na wskazania Bożej

45

Opatrzności, która wzywa ich do pójścia tam, gdzie
jest potrzeba ewangelizacji.
Art. 66
Kościół otrzymał od Jezusa Chrystusa misję
zbawienia człowieka w pełni jego godności.
Podlega zatem kompetencji wydawanie własnego
s ą d u o sprawach, które dotyczą ustroju
społecznego, o ile wymagają tego fundamentalne
prawa osoby ludzkiej. Ochrzczeni powinni być
świadomi, że mają prawo i obowiązek poświęcić
się dla dobra każdego człowieka oraz być obrońcą
i wykonawcą prawdziwej sprawiedliwości na
świecie. Oblaci potwierdzają znaczenie społecznej
nauki Kościoła jako integralnej części chrześcijańskiej koncepcji życia i dokładają starań, by
przełożyć ją na efektywne działania współpracy
i zaangażowania, gdziekolwiek będą powołani do
wypełniania swojej apostolskiej misji.
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Art. 67
„Zgromadzenie jako Patrona ma św. Józefa,
dlatego też jego członkowie będą nazwani
Oblatami św. Józefa i poświęcą się specjalistycznym studiom w celu lepszego Go poznania,
kochania jako Ojca, naśladując jego cnoty
i rozpowszechniając pobożność do Swego
Patrona” (Reguła 1892).
Art. 68
Pan powołuje wszystkich ochrzczonych do
sz erzeni a Jego Król estw a. Dla te go t eż ,
duszpasterze nie mogą brać całego ciężaru
zbawczej misji Kościoła. Z tego powodu Oblaci
św. Józefa postarają się kształcić osoby świeckie,
które będą pomagać ożywiać ducha
chrześcijańskiego w rzeczywistości ziemskiej
i będą świadkami obecności Boga w świecie.
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APOSTOLSTWO MŁODZIEŻY
Art. 69
Zgromadzenie kroczy Bożymi drogami, zgodnie ze
wskazaniami nakreślonymi przez Założyciela
wówczas, gdy potrafi przygotować swych
członków do pracy i wychowania młodzieży.
„Wychowywać to [...] oświecać światłem prawdy,
ogrzewać do świętego ognia Boską miłość,
prowadzącą drogi dobra do wiecznego zbawienia”
(List pasterski IV), w celu bycia „dobrymi
chrześcijanami i najlepszymi obywatelami”
(tamże).
Art. 70
Duszpasterstwo młodzieżowe jest rozumiane jako
zobowiązanie wspólnoty chrześcijańskiej do
zainicjowania procesów edukacyjnych w wierze,
która, począwszy od konkretnej sytuacji samych
młodych ludzi, pozwala im wzrastać jako ludzie,
a zatem i dojrzewać w chrześcijańskim
doświadczeniu w konkretnej wspólnocie.
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Art.71
Wśród tych procesów wychowawczych wyróżnia
się dobrze przeprowadzona katechizacja. Każdy
Oblat z powołania jest katechetą, a przez misje jest
wezwany do komunikowania w katechezie bez
względu na jej lokalizację i rodzaj, naukę Jezusa.
Każdy Oblat nieprzerwaną aktywnością związany
jest, aby był zawsze przygotowany doktrynalnie
i dydaktycznie do tego zadania.
Art. 72
Szkoła wchodzi w zakres celów Zgromadzenia,
które powinno ją coraz bardziej rozwijać
i udoskonalić. Oblat w swoim Nauczaniu realizuje
cele kulturalne szkoły, kształtując swoich uczniów,
wychowując ich do wizji ludzi i rzeczy
oświeconych przez wiarę.
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APOSTOLSTWO PARAFIALNE
Art. 73
Wezwanie biskupów do objęcia przez nas zarządu
nad parafiami zostało uznane za znak Opatrzności
Boskiej, której - zdaniem Założyciela - Oblaci
mają być w sposób uległy całkowicie posłuszni.
We współpracy z miejscowymi Ordynariuszami,
Zgromadzenie zarządza parafiami, aktywizując
swoją działalność tam, gdzie potrzeby są większe
i pozostając zawsze gotowymi zachować
charyzmat dyspozycyjności.
Art. 74
Apostolstwo parafialne jest realizowane również
w parafiach, które nie są powierzone Zgromadzeniu, przez przejęcie okresowo zarządu nad nimi
albo też - zgodnie z najstarszymi tradycjami
pierwszych Oblatów - przez doraźną pomoc
księżom diecezjalnym, potrzebującym o k o licznościowego wsparcia, w spowiadaniu,
w katechezie i w celebracjach liturgicznych,
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w sakramencie pojednania i kierownictwie
duchowym.
Art. 75
W przypadku przejmowania Parafii, niech będzie
zawarta z Ordynariuszem odpowiednia umowa
(por. Kan. 520 § 2), zapewniająca warunki
prowadzenia prawdziwie wspólnotowego życia,
efektywnej pracy duszpasterskiej i animacją
powołaniową.
Art. 76
Oblat, pracuj ący w parafii reprezentuje
Zgromadzenie, powinien pamiętać, że praca
parafialną jest pracą całej Wspólnoty, a więc
będzie szukał współpracy z innymi Współbraćmi,
jak również osobami świeckimi i starać się
kontynuować dzieło swych poprzedników.
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APOSTOLSTWO MISYJNE
Art. 77
Wiara w Opatrzność Bożą, która prowadziła Św.
Józefa w czasie ucieczki do Egiptu, była bardzo
ceniona przez św. Józefa Marello, prowadziła
również pierwszych Oblatów do przyjęcia
zaproszenia władz kościelnych do podjęcia pracy
ewangelizacyjnej poza granicami Włoch. Wierni
temu charyzmatowi posłuszeństwa Opatrzności,
Oblaci są zawsze gotowi do głoszenia Słowa
Bożego wszędzie tam, gdzie Opatrzność zechce ich
posłać.
Art. 78
Czerpiąc inspirację od Założyciela, który był
bardzo uważny na ubóstwo swoich czasów, Oblaci
przy podejmowaniu decyzji o podjęciu się nowej
pracy, dają pierwszeństwo ludom, które szczególnie potrzebują głosicieli wiary, bądź też pomocy
w jej ochronie i zachowaniu.
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APOSTOLSTWO SPOŁECZNE
Art. 79
Rozumiejący potrzebę pracy apostolskiej
w rzeczywistych warunkach życia chrześcijańskiego, św. Józef Marello głosił Ewangelię nie tylko
poprzez prawdy wiary, lecz również przez aktywne
zaangażowanie w sprawy postępu humanitarnego
i społecznego w swojej ojczyźnie. Biorąc przykład
z Założyciela, posłuszni nauczaniu Kościoła,
Oblaci są świadomi, że nie mogą prawdziwie
głosić Ewangelii, nie troszcząc się z żywą
wrażliwością także o prawdziwy postęp ludzkości
w sprawiedliwości i w prawdzie, przekonany, że
poświęcenie się Bogu nie czyni ich obcymi dla
ludzi lub bezużytecznymi w społeczeństwie.
I wiedzą, że miłość do biednych i solidarność
z nimi przyspieszają ludzką formację i otwierają
się na głos Ewangelii.
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APOSTOLSTWO
JÓZEFICKO-MARELLIAŃSKIE
Art. 80
Ukształtowani w szkole Św. Józefa w praktykowaniu cnót zwyczajnych i prostych, ale
prawdziwych i autentycznych, Oblaci Św. Józefa
proponują każdemu ich szczególny model, jako
mistrza życia wewnętrznego i zaangażowania
apostolskiego i jako przykład cnót rodzinnych
i społecznych.
Art. 81
Dla Oblatów, ich pierwszym przykładem
duchowości Józefackiej jest ich Założyciel św.
Józef Marello i zaangażują się w rozpowszechnianiu jego pobożności.
Art. 82
Ruch Józeficki jest organizmem, poprzez który
Zgromadzenie propaguje braterską współpracę
wszystkim czcicielom św. Józefa, w celu
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pogłębienia poznania jego posłannictwa w dziele
Wcielenia oraz ożywienia życia Kościoła przez
praktykowanie cnót ewangelicznych, typowe dla
św. Józefa.

UCZESTNICTWO W DZIEDZICTWIE
DUCHOWYM
Art. 83
Oblaci zobowiązani są do kształtowania
w charyzmacie i duchowości józeficko
- marelliańskiej wiernych, wśród których żyją
i pracują, w celu poczucia ducha Zgromadzenia
jako własnego, aby byli wyrazem tego w świecie,
szanowali i wspierali działalność Oblatów i stawali
się wrażliwi na ich potrzeby, szerzyli nabożeństwo
do św. Józefa i przyczyniali się do budzenia
nowych powołań, stając po ich stronie, dając
przekonujące świadectwo życia chrześcijańskiego
(por. Kan. 298). Szczególną uwagę dadzą
Agregatom i osobom związanych z ruchem
józeficko-marelliańskim, jak również członkom
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rodziny współbraci, współpracownikom, byłym
uczniom, pracownikom parafii i dzieł apostolskich.
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CZĘŚĆ

III

FORMACJA
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Art. 84
Celem formacji chrześcijańskiej jest rozwój łaski
Chrztu św., która wprowadza osobę ludzką
w Jezusa Chrystusa, stopniowo ją doskonaląc, aż
osiągnie prawdziwą dojrzałość świętości
w Kościele.
Art. 85
Dla Oblatów Św. Józefa formacja jest utożsamiana
z ideałem Założyciela: naśladowanie Boskiego
Mistrza i oddanie sprawom Jezusa, na wzór św.
Józefa. Wiąże się to z ufnym i posłusznym
poddaniem Bożej Opatrzności, z praktykowaniem
cnót pokory i prostoty, z umiłowaniem życia
ukrytego i pracowitego, w duchu prawdziwie
rodzinnym.
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Art. 86
Formacja życia zakonnego jest drogą, która
zaczyna się powołaniem Bożym i przemyślaną
odpowiedzią człowieka, wiążącą go na całe życie.
Zgromadzenie towarzyszy mu w tej drodze, pod
kierunkiem Przełożonych, dostarczając odpowie
-dniego programu, dobranych i odpowiednio
przygotowanych formatorów oraz przykładu
Wspólnoty.
Art. 87
Formatorzy czują się odpowiedzialni za swoje
zadanie. Wspierani przez całą Wspólnotę żyją
w niej w ścisłej jedności działania i kształtują
z młodymi im powierzoną rodzinę, która żyje
i świadczy o radości powołania.
Art. 88
Każdy jest odpowiedzialny za swoje ukształtowanie i przyczynia się do rozwoju Wspólnoty. Niech
zatem docenia dary otrzymane od Boga oraz środki
doskonalenia, tak naturalne, jak i nadprzyrodzone.
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Niech pielęgnuje życie duchowe i liturgiczne oraz
szczere nabożeństwo do Eucharystii, do Matki
Bożej, do Św. Józefa i Św. Józefa Marello. Niech
przyjmuje ze spokojem wyrzeczenia i trudy, jakich
wymaga życie konsekrowane.
Art. 89
Zgromadzenie kieruje formacją życia zakonnego
dla Aspirantów, Nowicjuszy i Profesów, ze
szczególnym programem ogólnym i szczegółowym.

BUDZENIE I UKIERUNKOWANIE
POWOŁANIA
Art. 90
W planach Bożych każdy człowiek powinien
odnaleźć i przeżyć swoje powołanie, wspomagany
i podtrzymywany przez wspólnotę chrześcijańską.
Jest ona odpowiedzialna za wszystkie powołania,
szczególnie za powołania do życia konsekrowanego. Świadomi tego, Oblaci w swej działalności
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apostolskiej dokładają starań, by budzić powołania
a w sposób szczególny powołania do życia
zakonnego i kapłańskiego, doceniając rolę
animatorów i opiekunów oraz środki wskazane
przez nauczanie Kościoła, jak modlitwa,
kierownictwo duchowe, katecheza, a nade
wszystko świadectwo życia.
Art. 91
Każda wspólnot a Obl atów ni ech będzi e
zaangażowana w dzieło pobudzania
i ukierunkowywania powołań, wspomagając
i wspierając w duchu braterstwa wszystkich tych,
którzy z bliska chcieliby poznać życie zakonne
józeficko-marelliańśkie.
Art. 92
Każdy dom formacyjny niech będzie tworzony
poprzez odpowiedni personel i odpowiednie
narzędzia w celu stworzenia tam prawdziwego
centrum promi eni owania duszpasterstwa
powołaniowego. Niech tam panuje prawdziwy
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duch oblacki, który spowoduje, że centrum stanie
się ośrodkiem przyciągania i świadectwa
ewangelicznego.
Art. 93
Przełożeni podejmują różne działania wspierające
powołania i powierzają wybranym współbraciom
szczególne zadania budzenia, rozwijania
i ukierunkowywania nowych powołań, przygotowując kandydatów do tego cennego urzędu,
aby móc je przyjąć odpowiedzialnie.

ETAPY FORMACJI
Art. 94
Formacja do życia zakonnego jest realizowana
w odpowiednich domach, przy podziale na
następujące obowiązkowe etapy: Postulant,
Nowicjat, okres ślubów czasowych aż do ślubów
wieczystych.
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Zgromadzenie przewiduje również etapy
uzupełniające, jak aspirant, a także okresy formacji
po profesji wieczystej.

ASPIRANT
Art. 95
Celem aspirantatu jest stworzenie środowiska
chrześcijańskiego, w którym młodzi mogą
zweryfikować wolę Bożą odnośnie ich osoby,
w którym mogą się pojawić ziarna powołania
Józefackiego do życia zakonnego i kapłańskiego.
Program aspirantatu przygotowuje kandydatów do
Postulatu poprzez formację ludzką i chrześcijańską,
która przysposabia ich do naśladowania Chrystusa
całą szlachetną duszą i czystym sercem.

POSTULAT
Art. 96
Postulat jest czasem studiowania i weryfikacji
powołania zakonnego w celu doprowadzenia
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kandydata do Nowicjatu z wyraźnym i pełnym
przekonaniem i akceptacją swego powołania.
Art. 97
Postulat rozpoczyna się na wyraźną prośbę
kandydata, po akceptacji przez odpowiedniego
Przełożonego, poprzez oficjalny akt przewidziany
w Rytuale Zgromadzenia. Odbywa się go zwykle
w domu przeznaczonym do tego celu, a czas jego
trwania wynosi przynajmniej 6 miesięcy, ale nie
dłużej niż 2 lata.
Art. 98
Kiedy postulant, będąc przeświadczony o swoim
powołaniu, osiągnie odpowiednią dojrzałość
ludzką i duchową, która pozwoli mu odpowiedzieć
na to wezwanie poprzez wystarczająco dobrowolny
i odpowiedzialny wybór, z opinią Przełożonych,
zostaje przyjęty do Nowicjatu przez Prowincjała za
zgodą Jego Rady.
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NOWICJAT
Art. 99
„Nowicjat, którym rozpoczyna się życie
w instytucie, zmierza ku temu, żeby nowicjusze
dokładniej rozpoznali Boże powołanie i to
właściwe danemu instytutowi, by doświadczyli
sposobu życia instytutu, uformowali umysł i serce
jego duchem, a także by można było potwierdzić
ich zamiar i zdatność” (Kan.646)
Art. 100
„Nowicjusze powinni być doprowadzeni do
zdobycia cnót ludzkich i chrześcijańskich; przez
modlitwę i samozaparcie mają być wprowadzani na
drogę pełniejszej doskonałości. Należy ich wdrażać
w kontemplowanie tajemnicy zbawienia, do
czytani i rozważania Pisma Świętego; przygotowywać do kultu Bożego sprawowanego w świętej
liturgii; nauczyć sposobu praktyki życia
konsekrowanego Bogu i ludziom w Chrystusie
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przez praktykowanie rad ewangelicznych. Mają
być zaznajamiani z charakterem i duchem, celem
i karnością, historią i życiem własnego instytutu,
jak również przepajani miłością do Kościoła
i jego pasterzy.”

(Kan. 652 § 2). Zgodnie

z nauczaniem Założyciela „zajęcia intelektualne są
odpowiednio równoważone pracami fizycznymi"
(List 236).
Art. 101
Nowicjat kanonicznie rozpoczyna się uroczystym
aktem, przewidzianym w Rytuale Zgromadzenia.
Do jego prawidłowego wypełnienia wymaga się,
by trwał dwanaście miesięcy i odbywał się
w miejscu do tego przeznaczonym.
Art. 102
Po złożeniu stosownej prośby do Nowicjatu
Zgromadzenia Oblatów Św. Józefa może być
przyjęty każdy katolik, niemający żadnej
przeszkody prawnej, zgodnie z normami prawa
kanonicznego, jeśli jest powodowany szczerymi
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intencjami i jest zdolny do życia wspólnotowego
zgodnie z duchem Zgromadzenia. Wymagane jest
złożenie odpowiednich informacji i dokumentów
(Kan. 597 § 1, 642, 645).
Art. 103
Nowicjat, z uwagi na jego szczególny charakter
i cel, wymaga odpowiedniego oddzielenia
Nowicjuszy od innych członków Zgromadzenia;
jednak według osądu Mistrza Nowicjusze mogą
utrzymywać kontakty z innymi wspólnotami oraz
z innymi zakonnikami.
Art. 104
Założenie domu dla Nowicjatu, jego zamknięcie
lub przeniesienie jego siedziby powinny być
dokonywane na podstawie pisemnego dekretu
Przełożonego Generalnego, za zgodą jego Rady.
Aby Nowicjat był ważny, powinien być odbywany
w domu prawidłowo na ten cel przeznaczony.
W przypadkach szczególnych Przełożony
Generalny za zgodą swojej Rady może pozwolić
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kandydatowi na odbycie Nowicjatu w innej
wspólnocie Zgromadzenia pod kierunkiem
doświadczonego zakonnika, który będzie zastępował Mistrza. Prowincjał może pozwolić, aby
grupa Nowicjuszy przez określony czas przebywała
w innym domu Zgromadzenia, przez niego
wyznaczonym (por. Kan. 647). Kiedy pojawi się
potrzeba Przełożony Generalny za zgodą swojej
Rady może powołać Nowicjat między
Prowincjami.
Art. 105
Jeśli nieobecności we wspólnocie bądź w Domu
Nowicjatu przekroczą w sumie 3 miesiące,
Nowicjat staje się nieważny. Nieobecności
przekraczające 15 dni wymagają uzupełnienia (por.
Kan. 649 § 1). Nowicjat kończy się poświęceniem
się Bogu w pierwszych Ślubach, do których
Nowicjusz zostaje dopuszczony przez odpowiedniego Przełożonego za zgodą jego Rady
(por. Kan. 656 § 3).
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ŚLUBY ZAKONNE
Art. 106
Formacja do życia zakonnego, którą kandydat
otrzymuje w Nowicjacie, jest kontynuowana
w okresie Ślubów rocznych, aby pomóc profesowi
w osiągnięciu pełnej dojrzałości do złożenia
Ślubów wieczystych. Podczas tego okresu
zakonnik realizuje życie wspólnotowe, rozwija
głębokie życie duchowe, zdobywając solidną
kulturę, stopniowo włączając si ę w dz ieł a
apostolstwa.

Art. 107
Bracia zakonnicy zaraz po Nowicjacie niech te
będą przeznaczeni do dzieł apostolskich, lecz niech
przynajmniej przez 3 letni okres kontynuują swoją
formację zakonną, intelektualną i apostolską,
dostosowaną do ich potrzeb.
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Art. 108
Zakonnikom przygotowującym się do kapłaństwa
niech będzie: „Przekazywane kształcenie naukowe
dotyczące tego, by alumni, wraz z ogólną kulturą
odpowiadającą potrzebom miejsca i czasu,
otrzymali obszerną i solidną znajomość nauk
świętych, tak by opierając się na nich i karmiąc
nimi swoją wiarę, mogli głosić naukę Ewangelii
współczesnym sobie ludziom w sposób odpowiedni i przystosowany do ich mentalności. niech
prowadzą życie wspólnotowe w Statutach
Zgromadzenia, niech kultywują intensywne życie
duchowe, nabywają solidnej wiedzy i niech będą
stopniowo angażowani do pracy apostolskiej:
niech zatem przysposabiają się do służby, biorąc
wzór z Pana Naszego Jezusa Chrystusa,
Nauczyciela, Kapłana i Pasterza” (Kan. 248)

70

Art. 109
Praktyka pastoralna jest integralnym czasem
formacji zakonnej, jest to czas praktycznego
sprawdzenia jego powołania i jego kwalifikacji.
Art. 110
Przygotowaniem do ślubów wieczystych jest
trzyletni okres ślubów czasowych. Jeśli Prowincjał
uzna to za słuszne, może okres ten przedłużyć, ale
w taki sposób, by od ślubów czasowych nie
upłynęło więcej niż dziewięć lat. Z ważnych
powodów śluby wieczyste można przyspieszyć aż
do trzech miesięcy przed upływem trzech lat od
ślubów rocznych, za zezwoleniem Przełożonego
Generalnego. Śluby wieczyste powinny być
poprzedzone przynajmniej jeden miesiąc trwającym okresem intensywnego przygotowania,
odbywanego w odpowiednim środowisku pod
kierunkiem kierownika duchowego, wcześniej
ustalonym programem.
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Art. 111
Poprzez Śluby wieczyste Oblat wyraża swą
całkowitą przynależność do Boga w Zgromadzeniu, decydując się nieodwołalnie na pójście
w ślady Chrystusa, który całkowicie ofiarował się
Ojcu, aby w ten sposób dążyć do osiągnięcia
doskonałości zakonnej.
Art. 112
Kandydat pragnący złożyć śluby roczne lub śluby
wieczyste składa pisemną prośbę do kompetentnego Przełożonego. Aby złożone śluby wieczyste
były ważne, wymaga się:

1. aby kandydat odbył prawidłowo Nowicjat oraz
ukończył osiemnaście lat przed pierwszymi
ślubami i dwadzieścia jeden lat przed ślubami
wieczystymi;

2. aby kandydat został dopuszczony przez
Przełożonego Generalnego, jeśli chodzi o śluby
wieczyste, bądź też przez Prowincjała, jeśli
chodzi o śluby czasowe; w obydwu przypadkach
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konieczna jest zgoda odpowiedniej Rady (Kan.
556 § 3);

3. aby ślubowanie było złożone bez przymusu,
strachu lub wprowadzenia w błąd;

4. aby śluby były złożone w odpowiedniej formie,
z użyciem formuły przewidzianej w Rytuale
Zgromadzenia;

5. aby śluby zostały przyjęte przez Przełożonego
Generalnego lub Prowincjała, bądź też przez ich
delegata.
Art. 113
Jeśli ktoś legalnie opuścił Zgromadzenie po
ukończeniu Nowicjatu lub po złożeniu ślubów,
zarówno tymczasowych, jak i wieczystych,
a następnie prosi o ponowne przyjęcie, Przełożony
Generalny za zgodą swej Rady może przyjąć go
bez obowiązku powtarzania Nowicjatu, określając
przynaj mniej roczny okres próby przed
dopuszczeniem do ślubów czasowych (por. Kan.
690 § 1). Co do czasu trwania ślubów czasowych
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należy kierować się zaleceniami art. 110
Konstytucji.
Art. 114
Formuła ślubów zakonnych
(rocznych lub wieczystych):
„ Ja N.N., ku chwale Bożej, mam mocną
i nieprzymuszoną wolę poświęcić się jak najpełniej
Bogu i ściśle naśladować Chrystusa przez całe me
życie, przed mymi braćmi, na twoje ręce Ojcze
Przełożony Generalny (lub Prowincjale, lub
De l e g ac i e) , ś l u bu j ę C zy st ość , Ub ós t w o
i Posłuszeństwo na okres jednego roku (albo:
ślubuję wieczystą Czystość, Ubóstwo i Posłuszeństwo), według Konstytucji Oblatów Św. Józefa
i powierzam się całym sercem tej rodzinie, aby żyć
w doskonałej miłości, służąc Bogu i Kościołowi,
dzięki łasce Ducha Świętego i z pomocą
Błogosławionej Dziewicy Maryi. Zobowiązuję się
pozostać w tym Zgromadzeniu, pracując w ciszy
i w ukryciu, na wzór Św. Józefa, którego obieram
za Opiekuna i Ojca. Amen.”
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Formuła odnowienia Ślubów:
„Ja N.N., ku chwale Bożej, mam mocną
i nieprzymuszoną wolę jak najpełniej poświęcić się
Bogu i bliżej naśladować Chrystusa przez całe
moje życie, ponawiam śluby Czystości, Ubóstw
i Posłuszeństwa w Zgromadzeniu Oblatów Św.
Józefa, któremu dalej zawierzam z całego serca,
aby żyć w doskonałej miłości, służąc Bogu ej
Dziewicy Maryi. Zobowiązuję się pozostać w tym
Zgromadzeniu, pracując w ciszy i w skupieniu,
naśladując Św. Józefa, którego obieram na swego
Opiekuna i Ojca. Amen”.

FORMACJA PERMANENTNA
Art. 115
Oblaci odnawiając swoją odpowiedź na miłość
Ojca i zachęceni przez Przełożonych, kontynuują
pracę nad swoją formacją, indywidualną i jako
Wspólnota, by móc zbierać najobfitsze owoce łaski
Chrztu Św. i ślubów zakonnych, poprzez
pogłębianie rozwojowych nauk teologicznych
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i humanistycznych, by nadążać za szybkimi
przemianami kulturowymi i społecznymi i w ten
sposób być sposobniejszym do służby Bogu
i braciom.
Art. 116
Dla ubogacenia osobistego i Wspólnoty zaleca się,
aby Współbracia byli kierowani na studia wyższe,
przede wszystkim studia związane z życiem
zakonnym. K i e r o w a n i e n a s t u d i a c e l e m
uzyskiwania tytułów naukowych należy do
Prowincjała.

ODPOWIEDZIALNI ZA FORMACJĘ
Art. 117
Odpowiedzialny za formację, mianowany w każdej
Prowincji i Delegacji przez Prowincjała lub
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Delegata, za zgodą swojej Rady, ma obowiązek
koordynować i stymulować wszystkie prace
związane z kierowaniem i formacją w Prowincji
lub w Delegacji, gromadząc osoby odpowiedzialne
w odpowiednie komitety, zajmujące się tymi
sprawami. Jego działania są zgodne z wytycznymi
odpowie dzi alnego za form ację w całym
Zgromadzeniu, mianowanego przez Przełożonego
Generalnego za zgodą swojej Rady, a on sam
podlega swemu Przełożonemu.
Art. 118
Formacja Nowicjuszy, nadzorowana przez
Wyższych Przełożonych, jest powierzona osobistej
odpowiedzialności i kierownictwu Mistrza (Kan.
650 § 2). „Mistrzowi w razie potrzeby można
przydzielić pomocników, którzy podlegają mu
w zakresie kierowania nowicjatem i programu
kształtowania formacji. Jest on zwolniony od
innych obowiązków, które by mu przeszkadzały
w efektywnej pracy nad formacją nowicjuszy
(Kan. 651 § 2). „Kształtowanie nowicjuszy należy
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po w i e r z a ć c z ł o n k o m st a r a n n i e d o t e go
przygotowanym, którzy nie obciążeni innymi
obowiązkami, mogliby owocnie i na sposób stały
wypełniać swoje zadanie” (Kan. 651 § 3).
Art. 119
Mistrz Nowicjuszy oraz Prefekt profesów
podlegających formacji powinni odznaczać się
przymiotami ludzkimi, kulturalnym i religijnymi,
wymaganymi w ich ważnej służbie; muszą to być
kapłani w wieku co najmniej trzydziestu lat i trzy
lata po złożeniu ślubów wieczystych i po kilku
latach posługi duszpasterskiej.
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CZĘŚĆ IV
ZARZĄD
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Art. 120
Władza w życiu zakonnym Oblatów jest przede
wszystkim darem służebnym, na wzór władzy
Chrystusa, który „przyszedł nie po to, by mu
służono, ale by samemu służyć” (Mk 10,45).
Jest służbą Bogu, poprzez wierne przywiązanie do
Kośc i oł a i do C ha ryz m at u Z ał oż yc ie l a,
autentycznie uznanego przez sam Kościół. Jest
służbą duszpasterską świadczoną Współbraciom,
których chętnie słucha (por. Kan. 618), którym
daje przewodnictwo w życiu zakonnym
i duchowym, będące podporą ich jedności. Na
mocy swego zaangażowania w życie wspólnotowe
wszyscy Współbracia biorą na siebie
odpowiedzialność za dobre sprawowanie władzy
poprzez swoją osobistą współpracę, aktywny
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udział w radach i zgodne z sumieniem głosowanie
w wyborach.
Art. 121
W Zgromadzeniu władza jest sprawowana
kolegialnie przez Kapitułę Generalną. Personalnie
władza jest sprawowana przez Przełożonego
Generalnego dla całego Zgromadzenia, przez
Prowincjała i przez Delegata odpowiednio dla
Prowincji i dla Delegacji oraz przez Przełożonego
dla Wspólnoty. Wyższymi Przełożonymi są:
Przełożony Generalny dla całego Zgromadzenia,
Prowincjałowie dla odpowiednich Prowincji oraz
ich Wikariusze ( por. Kan. 620).
Art. 122
Rada Generalna, Rady Prowincji i Delegacji oraz
Rady Domów zakonnych stoją odpowiednio przy
Przełożonym Generalnym, Prowincjale, Delegacie
i Przełożonym Domu; biorą udział we wszystkich
decyzjach określonych w Prawach własnych
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Art. 123
Przełożeni pełnią swój obowiązek służenia
i przewodnictwa z podwójnego nadania: z mandatu
Kościoła Hierarchicznego oraz z woli wyrażonej
przez współbraci. Mandat Kościoła wyraża się
przede wszystkim przez uznanie i respektowanie
Konstytucji oraz przez akceptację struktury władz
zakonnych. Wola Współbraci wyraża się
w wolnych wyborach członków Kapituły oraz
w decyzjach samej Kapituły, która jest
najwyższym organem Władzy w Zgromadzeniu.
Art. 124
Przełożeni niech będą posłuszni woli Bożej
w sprawowaniu tej władzy, którą otrzymali od
Boga poprzez posłannictwo Kościoła, niech
kierują podwładnymi jako dziećmi samego Boga,
niech posługują się dialogiem i współpracą dla
dobra Zgromadzenia i Kościoła, mocą swego
autorytetu podejmując decyzje oraz kierując
powierzonymi im sprawami (por. Kan.618).

82

Art. 125
Zgodnie z nauką i przykładem Założyciela, przez
analogię do świętej Hierarchii Kościoła,
w zależności od swego urzędu, Przełożeni
otrzymują potrójne zadanie nauczania, uświęcania
i rządzenia:
- przede wszystkim są mistrzami życia duchowego
i przewodnikami w posłannictwie Zgromadzenia;
- podejmują inicjatywy wspierające miłość
braterską i formację, zarówno początkową, jak
i permanentną;
- pobudzają życie zakonne, zarządzając
Zgromadzeniem, Prowincjami, D e l e g a c j a m i
i poszczególnymi Domami zakonnymi, zgodnie
z prawem powszechnym oraz z prawami własnymi
Zgromadzenia.
Niech zatem sprawujący władzę będą przykładem
dla innych Współbraci, pobudzając ich, wspierając,
naprowadzając, zaspokajając ich potrzeby, zawsze
w duchu sprawiedliwości i cierpliwości w stosunku
do wszystkich (por. Kan. 619).
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Art. 126
Za wyjątkiem tego, co stanowią niniejsze
Konstytucje o prawach i obowiązkach
Przełożonych, upoważnionych do mianowania
i podejmowania decyzji, głosowanie jest
naturalnym wyrażeniem woli członków
Zgromadzenia.
Art. 127
Oficjalne głosowania są regulowane przepisami
prawa powszechnego, niniejszych Konstytucji oraz
Regulaminu Generalnego jak również odpowiednich Dyrektoriów wewnętrznych.
Art. 128
W odniesieniu do czynności kolegialnych (por.
Kan 115 § 2), chyba, że ustawa stanowi inaczej od
prawa powszechnego i własnego:
a. kiedy mówi się o wyborach:
- przy określaniu większości absolutnej lub
względnej, przy obecności przynajmniej dwóch
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trzecich tych, którzy powinni być powołani, bierze
się pod uwagę liczbę obecnych;
- jako większość absolutną, we wszystkich
głosowaniach i wyborach, rozumie się więcej niż
połowę głosów tych, którzy są obecni;
- wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym,
przy czym obowiązuje większość absolutna, o ile
nie zostanie postanowione inaczej;
- po dwóch bezskutecznych głosowaniach wybory
ogranicza się do dwóch kandydatów, którzy
otrzymali najwięcej głosówa jeżeli liczba głosów
jest równa, do dwóch kandydatów najstarszych
wiekiem;
- po trzecim głosowaniu, jeśli utrzymuje się
równowaga głosów, wybranym uznaje się
starszego wiekiem;
- jeżeli wybrany na stanowisko oświadcza
w sposób jednoznaczny, że nie przyjmuje go,
przechodzi się do następnego głosowania,
powtarzając całą procedurę od początku (por. Kan
119, 1°)
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b. W innych wyborach, w dwóch pierwszych
głosowaniach obowiązuje absolutna większość
głosów obecnych; jeśli po dwóch głosowaniach
liczba głosów jest równa, Przewodniczący zebrania
swoim głosem może rozstrzygnąć wynik (por. Kan.
119, 2°).
Art. 129
Przełożeni przy powierzaniu stanowisk oraz
członkowie w czasie wyborów powinni wystrzegać
się wszelkich nadużyć i faworyzowania kandydatów i mianować czy też wybierać tylko tych,
których uważają za rzeczywiście godnych
w Panu i właściwych. Poza tym przy wyborach
niech nikt bezpośrednio ani pośrednio nie zabiega
o głosy dla siebie lub dla innych (por. Kan. 626).
Wszyscy Przełożeni, gdy tylko zostaną wybrani
lub mianowani, lub gdy obejmą swój urząd,
składają wyznanie wiary (por. Kan. 833 § 8).
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KAPITUŁA GENERALNA
Art. 130
Kapituła Generalna jest dla swego Zgromadzenia
prawdziwym znakiem jedności w miłości i ma
w Zgromadzeniu najwyższą władzę, jako
przedstawiciel wszystkich jego członków.
Do jej obowiązków należy ochrona spuścizny
Zgromadzenia zgodnie z duchem Kan. 578, wybór
Przełożonego Generalnego oraz Radnych
Generalnych, rozwiązywanie najważniejszych
problemów i wydawanie postanowień dla całego
Zgromadzenia (por. Kan. 631).
Art. 131
Kapituła Generalna jest zwoływana zwykle wraz
z upływem kadencji Przełożonego Generalnego, to
znaczy, co sześć lat, albo wcześniej, jeżeli
z jakiegokolwiek powodu stanowisko Przełożonego Generalnego będzie nieobsadzone.
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Dla zwołania Kapituły Generalnej nadzwyczajnej,
to jest nieelekcyjnej, potrzeba głosu decydującego
Rady Generalnej.
Art. 132
Decyzja o zwołaniu Kapituły Generalnej jest
podawana do wiadomości wszystkim członkom
Zgromadzenia przynajmniej sześć miesięcy przed
jej uroczystym otwarciem przez Przełożonego
Generalnego lub Wikariusza, o ile stanowisko
Przełożonego Generalnego jest nieobsadzone.
Tenże Przełożony zwołujący Kapitułę określa
także, z głosem decydującym Rady, także miejsce
i datę.
Art. 133
Członkami z urzędu Kapituły Generalnej są:
Przełożony Generalny, Radcy Generalni, ostatni
Przełożony Generalny senior, Prowincjałowie
i Delegaci. Członkami z wyboru Kapituły
Generalnej są wszyscy Współbracia, wybrani
według proporcji ustalonych przez poprzednią
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Kapitułę Generalną, obliczoną w dniu ogłoszenia
Kapituły i wg Prawa własnego. Przy ustalaniu tej
proporcji niech Kapituła Generalna bierze pod
uwagę, że liczba członków z wyboru musi być
wyższa od liczby członków z urzędu. Jeśli
jakakolwiek zmiana zajdzie w trakcie kadencji
sześcioletniej, sprawę rozstrzyga Przełożony
Generalny, za zgodą swej Rady.
Art. 134
Głos czynny w wyborach członków Kapituły
Generalnej mają wszyscy Współbracia po ślubach
wieczystych z Kurii Generalnej, Prowincji
i delegacji w dniu głosowania. Bierne prawo
wyborcze mają wszyscy Współbracia z Kurii
Generalnej, Prowincji i Delegacji

dla których

minie pięć lat od ślubów wieczystych do dnia
rozpoczęcia obrad Kapituły.
Art. 135
Zarówno członkowie z urzędu i jak osoby wybrane
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z wyboru zostają wezwane do Kapituły
Generalnej. Aby decyzje Kapituły były ważne,
wymaga się, aby były podejmowane przy
obecności przynajmniej dwóch trzecich jej składu.
Prawo głosu mają ci członkowie, którzy są obecni
na posiedzeniu Kapituły w chwili przewidzianej na
głosowanie, za wyjątkiem ustaleń Regulaminu
generalnego odnośnie osób chorych.
Art. 136
Kapituła Generalna zaczyna się mszą wotywną do
Ducha Świętego, w której uczestniczą wszyscy
członkowie Kapituły. Otwarcia obrad dokonuje
Przełożony Generalny lub, w razie jego
nieobecności, Wikariusz Generalny.
Przełożony Generalny i Rada Generalna pełnią
swoje funkcje w prawach bieżących do wyboru
nowego Przełożonego Generalnego i jego Rady,
ale biorą udział w posiedzeniu aż do jego
zamknięcia. Ta sama zasada obowiązuje
w odniesieniu do wszystkich członków Kapituły
z urzędu.
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Art. 137
Obradom Kapituły Generalnej przewodniczy
Przełożony Generalny lub, w przypadku jego
ni e o be c n oś c i , W i ka r i u sz G e ne r a l n y . T o
przewodnictwo trwa aż do wyboru nowego
Przełożonego Generalnego.
Art. 138
Po czynnościach wstępnych, kolejne czynności są
wykonywane zgodnie z zasadami określonymi dla
Kapituły. Przełożony Generalny, lub w przypadku
jego nieobecności Wikariusz Generalny, składa
sprawozdanie, uprzednio zatwierdzone przez Radę
Generalną, o sytuacji moralnej, dyscyplinarnej
i ekonomicznej Zgromadzenia. W ten sam sposób
składają sprawozdania Prowincjałowie oraz
Delegaci. Każdy członek Kapituły ma prawo
prosić o wyjaśnienia odnośnie składanych
sprawozdań. Następnie odbywa się dyskusja nad
najważniejszymi problemami Zgromadzenia,
dotyczącymi życia zakonnego, formacji,
apostolstwa i zarządzania. Na posiedzeniu
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Kapituły zwyczajnej po dyskusji przechodzi się do
wyborów.
Art. 139
Na początku odbywa się wybór Przełożonego
Generalnego. Po wyborze członkowie Kapituły
składają dziękczynienie Bogu. Przełożony
Generalny składa wyznanie wiary oraz przysięgę
wiernego wypełniania swych obowiązków,
a następnie Kapituła kontynuuje swoje obrady pod
jego kierunkiem i przewodnictwem.
W następnej kolejności odbywają się wybory
czterech Radnych. Pierwszy Radny zostaje
Wikariuszem Generalnym. Wybory te odbywają
się zgodnie z zasadami określonymi w Konstytucjach i Regulaminem generalnym.
Art. 140
Na Przełożonego Generalnego może być wybrany
kapłan, który ukończył trzydzieści pięć lat życia,
jest dziesięć lat po ślubach wieczystych i nie ma
żadnych przeciwwskazań kanonicznych.
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Art. 141
Wybór Przełożonego Generalnego odbywa się
większością dwóch trzecich głosów obecnych na
sali. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał
większości dwóch trzecich w dwóch pierwszych
głosowaniach, przeprowadza się dwa następne
głosowania z wymogiem większości absolutnej.
Jeżeli żaden z kandydatów nie osiągnie większości
absolutnej, przeprowadza się głosowanie końcowe
na dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwięcej
głosów, lub jeśli liczba głosów jest równa, spośród
dwóch najstarszych wiekiem.
W ostatnim głosowaniu, w którym obydwaj
kandydaci nie biorą udziału, zostaje wybrany ten,
który otrzyma większą liczbę głosów.
W przypadku równej liczby głosów wybrany
zostaje starszy wiekiem. Wybrany ma prawo
prosić o sprawdzenie wyniku, zachowuję prawo
przyjęcia wyboru.
W przypadku odrzucenia wybory rozpoczynają się
od nowa.
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Art. 142
Jeżeli na urząd Przełożonego Generalnego został
wybrany zakonnik nieobecny na posiedzeniu
Kapituły, należy go natychmiast wezwać i do jego
przybycia zostają zawieszone inne wybory oraz
działania Kapituły.
Art. 143
Na stanowisko Radnego Generalnego może być
wybrany zakonnik, który ukończył trzydzieści lat
życia i jest przynajmniej pięć lat po ślubach
wieczystych. Wikariuszem Generalnym powinien
być wybrany kapłan. Radni Generalni są wybierani
na okres aż do następnej Kapituły Generalnej. Nie
mogą być usunięci, chyba że z poważnego powodu
i to tylko przez Przełożonego Generalnego
z decydującym głosem jego Rady i za zgodą
Stolicy Apostolskiej.
Jeżeli wybrani na urząd Radnego nie są obecni na
Kapitule, powinni być natychmiast wezwani, co
jednak nie wstrzymuje obrad, a po przybyciu stają
się rzeczywistymi członkami Kapituły.
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Art. 144
Kapituła po omówieniu najważniejszych
problemów formułuje uchwały, które są
przyjmowane bezwzględną większością głosów
w głosowaniu tajnym. W przypadku równej liczby
głosów, Przełożony Generalny może zadecydować
swoim głosem. Uchwały poprzednich Kapituł,
które nie zostały przedłużone, pozostają uchylone.
Wszystkie uchwały kapitulne, nowe i odnowione,
mają wagę przepisów obowiązujących na następne
sześciolecie.
Art. 145
Kapituła Generalna większością dwóch trzecich
głosów obecnych członków może dodać, zmienić
lub anulować artykuły Konstytucji.
Zmiany te stają się ważne dopiero po zatwierdzeniu
przez Stolicę Apostolską, do której należy również
wiarygodna interpretacja Konstytucji.
Tak samo Kapituła, absolutną większością głosów
obecnych członków może dodać, zmienić lub
usunąć, w całości lub w części, Regulaminu
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generalnego. Taka zmiana wchodzi w życie
z oficjalnym ogłoszeniem przez Przełożonego
Generalnego po Kapitule.
Każda Kapituła ustanawia bezwzględną większość
głosów obecnych proporcji, w jakich będą
wybierani członkowie z wyboru do następnej
Kapituły Generalnej w każdej Prowincji w każdej
Delegacji, biorąc przy tym pod uwagę ustalenia art.
133-134 Konstytucji.

PRZEŁOŻONY GENERALNY
Art. 146
Zadaniem Przełożonego Generalnego jest służba
prowadzenia całego Zgromadzenia, które jednoczy
się w nim i z nim w wierności duchowi
Założyciela, w trudzie podążania drogami Bożymi.
Art. 147
Przełożony Generalny zarządza Zgromadzeniem
w oparciu o przepisy Prawa powszechnego,
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o niniejsze Konstytucje oraz regulaminu
generalnego i Postanowień kapitularnych.
Jego władzy podlegają wszystkie Prowincje,
Delegacje, Domy zakonne i wszyscy Zakonnicy
(por. Kan. 622). W związku z tym, dla wspólnego
dobra i z pomocą głosu decydującego swej Rady,
może on interweniować w każdym obszarze
Zgromadzenia.
Art. 148
Przełożony Generalny przewodzi życiu
Zgromadzenia i działa na rzecz jego rozwoju
wszelkimi środkami, jakie Boska Opatrzność
stawia mu do dyspozycji. Koordynuje i wspiera
wszelkie inicjatywy, szanując jednak prawa
i obowiązki własne Prowincjałów, Delegatów
i Rektorów Domów.
Art. 149
Przełożony Generalny jest wybierany na sześć lat,
po czym może być wybrany tylko raz jeszcze na
jedno sześciolecie. Siedzibą Przełożonego
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Generalnego oraz jego Rady jest Dom Generalny,
który nie może być przeniesiony bez zgody tejże
Rady i bez powiadomienia Stolicy Apostolskiej.
Art. 150
Przełożony Generalny ma obowiązek wizytować
osobiście, a w przypadku ważnych przeszkód
poprzez swego Wizytatora, wszystkie Prowincje
i Delegacje jeden raz podczas swojego mandatu,
jak również częściej jeśli wymaga tego
konieczność.
Art. 151
P r z e ł oż on y G e ne r a l n y m o ż e w y z n a c z y ć
Wizytatora dla poszczególnych Prowincji,
Delegacji i Domów zakonnych, bądź też dla
rozwiązania szczególnego problemu. Przy
mianowaniu Wizytatora dla całego Zgromadzenia
konieczny jest głos decydujący Rady Generalnej.
Wizytatorem musi być zawsze kapłan po ślubach
wieczystych.
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Art. 152
Przełożony Generalny osobiście ma prawo zwolnić
poszczególnych zakonników lub poszczególne
Domy od przestrzegania niektórych artykułów
dyscyplinarnych niniejszych Konstytucji,
Regulaminu generalnego, Postanowień generalnych, Regulaminu Prowincji lub Delegacji.
Z decydującym głosem swej Rady może on
zwolnić, w pojedynczych przypadkach i na
określony czas, całe Zgromadzenie, całą Prowincję
lub Delegację z przestrzegania jakiegoś artykułu
dyscyplinarnego lub artykułu odnoszącego się do
prawa szczególnego, zawartych w niniejszych
Konstytucjach, Regulaminie Generalnym,
Postanowień generalnych i Regulaminu Prowincji
lub Delegacji. Jednak nie może on udzielić
dyspensy generalnej od przestrzegania Konstytucji,
Regulaminu generalnego, Postanowień generalnych, Regulaminu Prowincji lub Delegacji, ani
dawać dyspensy w odniesieniu do artykułów
uregulowanych w Prawie powszechnym oraz
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w odniesieniu do zasad określonych
w dokumentach Kapituły Generalnej.
Art. 153
Do uprawnień Przełożonego Generalnego, za
zgodą jego Rady, należy nakładanie na tych, którzy
zasłużyli, kar pokutnych przewidzianych w prawie
powszechnym, z zaleceniem kierowania się zawsze
miłosierdziem, rozwagą i sprawiedliwością.
Art. 154
Przełożony Generalny może pozbawić Współbraci
prawa wyborczego czynnego lub biernego tylko
w przypadkach i w trybie określonym przez prawo
powszechne (por. Kan. 687)
Art. 155
W przypadku przedłużającej się nieobecności
Przełożonego Generalnego, we wszystkich
sprawach dotyczących bieżącego zarządzania
zastępuje go Wikariusz Generalny.
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Jeżeli z powodu śmierci lub z jakiegoś innego
powodu Przełożony Generalny w sposób trwały
nie będzie w stanie sprawować swych funkcji,
Wikariusz Generalny przejmuje pełnię władzy aż
do następnej Kapituły, która powinna być zwołana
w ciągu trzech miesięcy i przeprowadzona
w przeciągu roku od momentu zaistnienia wakatu
na urzędzie Przełożonego Generalnego.
W międzyczasie zostaje mianowany, z głosem
obowiązującym Rady Generalnej Kurii, Radny.
Jeżeli natomiast zabrakłoby jednego z Radnych,
Przełożony Generalny mianuje innego, który
będzie pełnił swoje obowiązki aż do zwyczajnej
Kapituły Generalnej.

RADA GENERALNA
Art. 156
Rada Generalna jest organem powołanym do
pomocy Przełożonemu Generalnemu
w zarządzaniu Zgromadzeniem. Składa się
z czterech Radnych,
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z których wybrany jako pierwszy zostaje
Wikariuszem Generalnym. Członkowie Rady
Generalnej, świadomi misji Zgromadzenia
w Kościele i w świecie, wspomagają Przełożonego
General nego w ożywia niu, j ednoc zeniu
i kierowaniu Zgromadzeniem, dla osiągnięcia
postawionych przed nim celów.
Art. 157
Rada Generalna zbiera się w trybie zwykłym raz
w mi esiąc u. W prz ypadku nieobecności
Przełożonego Generalnego, dla załatwienia
bieżących spraw związanych z zarządzaniem,
wystarczy gdy przewodniczy jej Wikariusz
Generalny. Jeśli któryś z członków nie miał
możliwości przybycia lub miał słuszne powody do
nieobecności, powinien w porę powiadomić o tym
Sekretariat Generalny. Aby działania Rady były
ważne, konieczna jest obecność Przełożonego
Generalnego lub jego Wikariusza oraz
przynajmniej dwóch Radnych, z wyjątkiem
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przypadków podejmowania decyzji kolegialnej
(por. Konstytucji art. 211; Kan. 699 § 1).
Art. 158
Jeżeli Przełożony Generalny jest zobowiązany
prosić o decydujący głos swej Rady, a nie czyni
tego, bądź postępuje wbrew tej opinii, jego
postępowanie jest nieprawne (por. Kan. 627; Kan.
127 § 1 i § 2, 1°). Postępuje nieprawnie również
wówczas, gdy będąc zobowiązanym zwrócić się
o głos doradczy, nie czyni tego. Jakkolwiek nie jest
zobowiązany do respektowania głosu doradczego,
niemniej bez ważnej przyczyny przeciwstawnej,
według jego oceny, nie powinien postępować
wbrew temu głosowi, zwłaszcza, gdy jest
jednomyślny (por. Kan. 627; 127 § 1 i § 2, 2°).
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STANOWISKA GENERALNE
Art. 159
Przełożony Generalny, z udziałem głosu
decydującego swej Rady, mianuje Prokuratora
Generalnego, Odpowiedzialnego Generalnego za
formację, Generalnego Ekonoma, Sekretarza
Generalnego oraz inne stanowiska Generalne.
Powinni oni być zakonnikami po ślubach
wieczystych. Ich kadencja trwa aż do następnej
Kapituły zwyczajnej, z wyjątkiem przypadku, gdy
są zastępowani wcześniej.
Art. 160
Prokurator Generalny reprezentuje interesy
Zgromadzenia przy Stolicy Apostolskiej i ma
siedzibę w Rzymie.
Art. 161
Odpowiedzialny Generalny za Formację zajmuje
się sprawami powołań, formacją kandydatów,
nowicjuszy oraz profesów czasowych i wieczy-
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stych. Poza tym pilnuje, by w całym Zgromadzeniu
był realizowany dla nowicjuszy i młodszych braci
i profesów w formacji jednolity program
formacyjny, obowiązujący we wszystkich
Prowincjach i Delegacjach.
Art. 162
Ekonom Generalny, z mocy swego urzędu i pod
kierunkiem Przełożonego Generalnego, zarządza
majątkiem Zgromadzenia (por. Kan. 636 § 1).
Art. 163
Sekretarz Generalny pomaga Przełożonemu
Generalnemu w prowadzeniu korespondencji
i w sporządzaniu dokumentów dotyczących
zarządzania Zgromadzeniem.
Art. 164
Postulator Generalny jest mianowany przez
Przełożonego Generalne-go, za zgodą swojej Rady
oraz przy akceptacji Stolicy Apostolskiej. Musi
być kapłanem i mieć rezydencję w Rzymie.
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W imieniu Zgromadzenia ustanawia i prowadzi
w kompetentnych Urzędach kościelnych procesy
kanoniczne dotyczące beatyfikacji i kanonizacji
Współbraci. Ciążą na nim prawa i obowiązki
określane świętymi kanonami prawa. Jego
kadencja nie kończy się wraz z Kapitułą, lecz trwa
tak długo, jak to uzna za stosowne Przełożony
Generalny.

KURIA GENERALNA,
PROWINCJE, DELEGACJE
Art. 165
Zgromadzenie, pozostając jednolitym organizmem
pod zarządem Przełożonego Generalnego z jego
Radą, z tymi samymi Konstytucjami
i Regulaminem, składa się z Kurii Generalnej,
Prowincji oraz Delegacji.
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Art. 166
Konstytucje, Regulamin generalny i Postanowienia
Kapituły stanowią zasady obowiązujące wszystkich
członków Zgromadzenia.
Każda Prowincja i Delegacja ma swoje
Dyrektorium wewnętrzne, oparte na Konstytucjach
i Dyrektorium Generalnym, obowiązkowo
zatwierdzane przez Przełożonego Generalnego, za
zgodą jego Rady. Wszystko to, co nie jest ujęte
przez powyższe przepisy lub w przypadkach
wątpliwych odnośnie interpretacji Regulaminu
i postanowień Kapituły, Przełożony Generalny za
zgodą swej Rady rozstrzyga indywidualnie.

KURIA GENERALNA
Art. 167
Kuria Generalna jest złożona z Przełożonego
Generalnego, jego Radnych, Prokuratora
Generalnego, Ekonoma Generalnego, Postulatora
Generalnego, Sekretarza Generalnego oraz
Przedstawiciela Prawnego. Jej siedzibą jest Dom
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Generalny, ustanowiony jako instytucja mająca
osobowość prawną. Przełożonym Kurii jest
Przełożony Generalny.
Art. 168
Jeden albo więcej Domów, jak również
poszczególni współbracia, mogą podlegać pod
wzg l ęde m pra wn ym bez pośr ed ni o Kur i i
Generalnej, z postanowienia Przełożonego
Generalnego oraz:
- za zgodą jego Rady, gdy chodzi o domy;
- po zasięgnięciu opinii Rady, w innych
przypadkach.

PROWINCJE
Art. 169
„Połączenie wielu domów pod kierownictwem
jednego przełożonego stanowiące bezpośrednią
część tego instytutu i kanonicznie erygowane przez
uprawnionego przełożonego, nazywa się
prowincją” (Kan. 621).
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Prowincja posiada własną fizjonomię apostolską
dla możliwości formacji i ekonomii oraz dla liczby
domów i zakonników może istnieć samodzielnie,
pod zwierzchnictwem Przełożonego Prowincjalnego wraz ze swą Radą, aby cel Zgromadzenia mógł
być skuteczniej osiągnięty, w komunii z innymi
częściami Zgromadzenia i pod zwierzchnictwem
generalnego zarządu.
Art. 170
Powołanie, zniesienie lub ograniczenie Prowincji
należą do kompetencji Kapituły Generalnej.
Zmiany granic Prowincji istniejącej należą do
kompetencji Przełożonego Generalnego, za zgodą
jego Rady, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych
współbraci.
Art. 171
Prowincjał zostaje wybrany i mianowany przez
Przełożonego Generalnego, za zgodą jego Rady.
Przełożony Generalny zasięga opinii zainteresowa-
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nych Współbraci i prosi ich o zdanie poprzez
głosowanie pisemne tajne (por. Kan. 625 § 3)
Art. 172
Prowincjał jest mianowany na okres trzech lat
i może być normalnie ponownie powołany na
następne trzy lata. Radni Prowincjalni są wybierani
przez współbraci mających czynne prawo
wyborcze w tej Prowincji i pozostają na swym
stanowisku przez trzy lata, przy czym powinni być
zatwierdzeni przez Przełożonego Generalnego;
mogą też być ponownie wybrani. Pierwszy Radny
musi być kapłanem i zostaje Wikariuszem
Prowincjała. Prowincjał i Radni mogą być usunięci
tylko z ważnych przyczyn, które określa
Regulamin generalny(art.117), wyłącznie przez
Przełożonego Generalnego, za zgodą jego Rady
(por. Kan. 624 § 3 i Kan. 1741).
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Art. 173
Radą Prowincjalną kieruje Prowincjał. Rada składa
się z czterech lub dwóch Radnych (por. Reg. Gen.
116).
Art. 174
W konsultacji pisemnej przy mianowaniu
Prowincjała i w wyborach Radnych Prowincjalnych:
- mają prawo wyborcze czynne wszyscy
Współbracia po ślubach wieczystych;
- mają prawo wyborcze bierne jako kandydaci na
stanowisko Prowincjała i Delegata kapłani, którzy
ukończyli trzydziesty rok życia oraz są już co
najmniej pięć lat po ślubach wieczystych;
– mają prawo wyborcze bierne jako kandydaci na
stanowisko Radnego Prowincjalnego oraz Radnego
Delegacji wszyscy Współbracia będący co
najmniej pięć lat po ślubach wieczystych,
z uwzględnieniem tego, co stanowi art. 172
w odniesieniu do pierwszego Radnego.
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Art. 175
Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny zabraknie na
trwałe Prowincjała, jego funkcję pełni pierwszy
Radny, a Rada Prowincjalna powinna jak
najprędzej mianować innego Radnego, który
powinien być zatwierdzony przez Przełożonego
Generalnego. Podobnie postępuje się przy
powołaniu Radnego, którego urząd wakuje. Rada
o takim składzie pozostaje do zakończenia
trzyletniej kadencji. W przypadku rezygnacji,
wymagana jest wstępna akceptacja ze strony
Przełożonego Generalnego, za zgodą jego Rady.
Art. 176
Prowincjał jest członkiem z urzędu Kapituły
Generalne i uczestniczy razem z odpowiednią
liczbą współbraci, wybranych według zasad
określonych w Konstytucjach (art.133).
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Art. 177
Prowincjał często odwiedza swych Współbraci
oraz dokonuje wizyt kanonicznych we wszystkich
Domach Prowincji przynajmniej raz w roku.
Corocznie przesyła Przełożonemu Generalnemu
pisemne sprawozdanie o sytuacji moralnej,
dyscyplinarnej i ekonomicznej Prowincji.
Art. 178
Rada Prowincjalna zbiera się przynajmniej co dwa
miesiące i zajmuje się wszystkimi sprawami
dotyczącymi życia zakonnego w Prowincji. Kopia
protokołu z każdego zebrania Rady ma być
przesłana Przełożonemu Generalnemu.
Art. 179
Jeśli jest to konieczne, Przełożony Generalny za
zgodą swej Rady dla dobra całego Zgromadzenia,
ma prawo interweniować w każdej sprawie
dotyczącej życia Prowincji.
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Art. 180
Wył ącz nym upr awni eni e m P rz eł ożone go
Generalnego jest przenoszenie Współbraci z jednej
Prowincji do drugiej, po wysłuchaniu opinii
zainteresowanych Przełożonych ( K.179).

DELEGACJE
Art. 181
Delegację stanowi grupa Współbraci oraz Domów,
tworzących pewien związek, niespełniających
jednak określonych wymagań niezbędnych dla
założenia Prowincji.
Przełożony Generalny, za zgodą swej Rady oraz
po zasięgnięciu opinii zainteresowanych
Współbraci, mianuje Delegata oraz dwóch
Radnych na okres trzech lat; normalnie mogą
zostać wybranie jeszcze na jedną

trzyletnią

kadencję. Wraz z mianowaniem Przełożony
Generalny przekazuje Delegatowi takie uprawnienia, jakie uznaje za stosowne. Delegatem może być
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mianowany zakonnik będący kapłanem, co
najmniej trzy lata po złożeniu ślubów wieczystych.

Art. 182
Ustanowienie, zniesienie bądź ograniczenie
zasi ęgu Delegacj i nal eży do uprawnie ń
Przełożonego Generalnego, za zgodą jego Rady,
po zasięgnięciu opinii zainteresowanych
Współbraci.
Art. 183
Delegat jest członkiem z urzędu Kapituły
Generalne i

uczestniczy razem z odpowiednią

liczbą współbraci, wybranych według zasad
określonych w Konstytucjach (art.133).
Art. 184
W ramach przyznanych uprawnień przez
Przełożonego Generalnego, Delegacja organizuje
się wewnętrznie na wzór Prowincji, przejmując od
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niej zasady regulujące jej działalność oraz sposoby
zarządzania.

RADA ZGROMADZENIA
Art. 185
Rada Zgromadzenia jest organem doradczym,
ustanowionym w celu utrzymania i wzmocnienia
jedności Zgromadzenia, ukazania specyficznych
cech poszczególnych Prowincji i Delegacji oraz
ożywienia naszych dzieł duchem Założyciela
i charyzmatu Zgromadzenia.
Art. 186
Rada Zgromadzenia jest złożona z Przełożonego
Generalnego, z ostatniego Generała-seniora,
z Radnych Generalnych, z Ekonoma Generalnego,
z Prokuratora, z Postulatora, z Generalnego
Pełnomocnika d/s Formacji, z Prowincjałów oraz
urzędujących Delegatów. Przełożony Generalny
jest uprawniony do powołania innych osób
w charakterze ekspertów.
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Art. 187
Radę Zgromadzenia zwołuje Przełożony Generalny za zgodą swej Rady, przynajmniej raz na sześć
lat. Rada rozważa problemy natury ogólnej,
w oparciu o porządek dnia przygotowany przez
Radę Generalna, zawierający zagadnienia
proponowane przez wszystkich uczestników.

DOMY
Art. 188
Wspólnotę zakonną tworzą, co najmniej trzej
Współbracia (por. Kan. 115 § 2), z których jeden
powinien być kapłanem po ślubach wieczystych.
Art. 189
Przy zakładaniu nowego domu należy troszczyć
się, aby jego cel był zgodny z charyzmatem
Zgromadzenia i odpowiadał wymaganiom życia
wspólnotowego i miejscowego Kościoła, jak
również, aby liczba i siły Współbraci były
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proporcjonalne do ilości pracy oraz by nie zabrakło
środków na ich utrzymanie i działalność.
Art. 190
Do założenia lub zamknięcia Domu konieczne jest
zezwolenie Przełożonego Generalnego, wydane za
zgodą jego Rady. Otwarcie Domu wymaga także
pisemnej zgody miejscowego Ordynariusza; przy
zamknięciu Domu wymagana jest jego konsultacja
(por. Kan. 609 § 1, 616 §1). Jeżeli zakładany Dom
jest powierzony Zgromadzeniu przez miejscowego
Ordynariusza lub przez inną osobę czy Instytucję,
należy dodatkowo sporządzić pisemną umowę,
w której mają być jasno określone zadania do
wykonania, liczba potrzebnych osób oraz warunki
ekonomiczne.
Art. 191
Każda Wspólnota musi mieć swego Rektora,
mianowanego przez Prowincjała za zgodą jego
Rady. Członkowie Wspólnoty winni są mu
posłuszeństwo co do wypełniania reguł zakonnych.
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Powinien on być kapłanem i zakonnikiem po
ślubach wieczystych, co najmniej trzy lata. (por.
Kan. 623).
Art. 192
Rektor jest pierwszym odpowiedzialnym za dobro
duchowe, apostolskie i materialne Wspólnoty. Jest
on mianowany na okres trzech lat, po czym może
być zatwierdzony na drugą kadencję, która trwa
trzy lata. Przełożony prowincjalny po pierwszym
mandacie a Przełożony Generalny po drugim
mandacie, za zgodą swoich odpowiednich Rad
mogą przedłużyć Rektorowi jego funkcję na
następny rok. Przełożony Generalny za zgodą swej
Rady może go zatwierdzić na 3 kadencję.
O ile to możliwe, we wszystkich Domach Rektor
powinien mieć pomoc w osobie Współbrata, który
by pełnił funkcję Ekonoma (Kan. 636 § 1).
Art. 193
Rektor może zwolnić, na krótki okres czasu
i z ważnych powodów, pojedynczych zakonników
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lub nawet całą Wspólnotę od niektórych
wymogów dyscyplinarnych zawartych
w Konstytucjach i Regulaminie Generalnym.
Art. 194
Każda Wspólnota złożona, co najmniej z sześciu
Współbraci, z których przynajmniej trzech jest po
ślubach wieczystych, ma swoją Radę, zbierającą
się, co najmniej raz na dwa miesiące.
Radę Domu stanowi Rektor oraz co najmniej
dwóch Radnych, będących zakonnikami po
ślubach wieczystych, mianowanych przez
Prowincjała po wysłuchaniu opinii Rektora oraz
zdania członków Wspólnoty.
Rada omawia sprawy wymagające decyzji oraz
sprawy natury poufnej. W domach formacyjnych
członkami Rady Domu są także Odpowiedzialny
za formację oraz Mistrz nowicjuszy.
Art. 195
W każdej Wspólnocie wszyscy zakonnicy, którzy
złożyli śluby, zbierają się każdego miesiąca jako
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Rada Wspólnoty. Ma ona za zadanie przede
wszystkim aktywizowanie współuczestnictwa
Współbraci w życiu Zgromadzenia i samej
Wspólnoty. W szczególności omawia zagadnienia
dotyczące Wspólnoty, włącznie z tymi, które
powinny podlegać zatwierdzeniu przez Radę
Domu. We Wspólnotach liczących mniej niż
sześciu współbraci, Rada Wspólnoty pełni
w zastępstwie także funkcję Rady Domu, z tymi
samymi kompetencjami i zakresem władzy, co
wymienione w art. 194.
Art. 196
Oblaci zamierzający publikować książki
o tematyce religijnej i moralnej, poza obowiązkiem
wypełniania zaleceń prawa powszechnego,
powinni uzyskać także zezwolenie od Prowincjała
(Kan. 832; 824).
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ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM
Art. 197
Zgromadzenie, Kuria Generalna, Prowincje oraz
Domy zakonne, jako że posiadają osobowość
prawną, mają prawo do nabywania, posiadania,
administrowania i zbywania dóbr doczesnych,
każda z tych jednostek w ramach precyzyjnie
określonych kompetencji w granicach wyznaczonych przez Konstytucje i Regulamin generalny
(Kan. 634 § 1). Domy są zależne od Prowincjała
lub Delegata we wszystkich sprawach, za
wyjątkiem zwykłej administracji. Dla
nadzwyczajnych spraw administracyjnych
zachowuje się to, co jest zapisane w kanonie 638
Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Art. 198
Przełożony Generalny wraz ze swą Radą jest
odpowiedzialny za zarządzanie majątkami
należącymi do Zgromadzenia jako takiego.
Ekonom Generalny zarządza tym majątkiem pod
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jego nadzorem i Rady generalnej. Zarządzanie
majątkiem jest regulowane przez przepisy prawa
powszechnego oraz prawa szczegółowego, jak
również przez normy prawa cywilnego.
Art. 199
Każda Prowincja, Delegacja i Dom zakonny ma
swego Ekonoma z zakresem obowiązków
analogicznym, jak Ekonom Generalny.
Art. 200
Zwykle każda Prowincja i Delegacja zarządza
swym majątkiem. Jednak, zważywszy, że
Zgromadzenie stanowi w istocie jedność,
w wyjątkowych wypadkach dla wspólnego dobra
Zgromadzenia, Przełożony Generalny za zgodą
swojej Rady może interweniować bezpośrednio
także w administrowanie majątkiem oraz
w przeznaczenie dochodów w każdej Prowincji
i Delegacji.
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Art. 201
Każda Prowincja i Delegacja będzie wpłacać na
wspólny fundusz Zgromadzenia roczny kontrybut
ustalony

przez Przełożonego Generalnego za

zgodą swojej rady, po wysłuchaniu opinii
poszczególnych Rad. Każdy Dom będzie wysyłać
na wspólny fundusz Prowincji lub Delegacji
kontrybut w analogiczny sposób.
Art. 202
Aby była ważna transakcja przeniesienia praw
własności, bądź też każda inna operacja finansowa
przewyższająca sumę ustaloną przez Stolicę
Apostolską dla każdego regionu, jak również
transakcja zbywania przedmiotów wartościowych o
walorach artystycznych lub zabytkowych lub
darów wotywnych złożonych Kościołowi, poza
zezwoleniem Przełożonego Generalnego udzielonym za zgodą jego Rady, wymaga się także
zezwolenia Stolicy Apostolskiej (Kan. 638 § 3).
We wszystkich pozostałych przypadkach, gdzie
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suma przewyższa ustaloną sumę na Kapitule
Generalnej dla Prowincjałów i delegatów
konieczne jest zezwolenie pisemne Przełożonego
Generalnego, wydane za zgodą jego Rady (por.
Kan 638 § 3 i Kan. 639).
Art. 203
W przypadku długów zaciągniętych przez
współbraci regulowane jest to w myśl kanonów
639, 286 i 1392. „Jeśli osoba prawna zaciągnęła
długi i zobowiązania, nawet za zezwoleniem
przełożonych, sama powinna za nie odpowiadać”
(Kan.

639 § 1). „Jeśli zaciągnął je członek

instytutu za zezwoleniem przełożonego w stosunku
do swoich dóbr, sam jest odpowiedzialny, jeśli zaś
na polecenie przełożonego załatwił sprawę
instytutu, odpowiedzialny jest instytut” (Kan 639 §
2). „Jeśli zaciągnął je zakonnik bez zezwolenia
przełożonych, powinien odpowiadać sam a nie
osoba prawna” (Kan 639 § 3)..
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WYDALENIE CZŁONKÓ W
ZE ZGROMADZNIE
Art. 204
Niech każdy zakonnik nieustannie modli się do
Boga, by wytrwał w wierności obowiązkom,
podjętym nieodwołalnie wraz ze złożeniem ślubów
wieczystych.
Art. 205
O bo w i ą z k i e m w s p ó l n o t y, a sz c z e g ó l ni e
Przełożonych, jest troszczyć się, aby każdy
zakonnik znajdował wsparcie w swej stałej
wierności i w konsekrowaniu się Bogu. Należy
użyć wszelkich środków celem oświecenia
i poprowadzenia Współbraci przeżywających
ewentualne trudności, aby powrócili na właściwą
drogę.
Art. 206
Jeśli zakonnik po ślubach wieczystych prosi
o przeniesienie go z jednego do drugiego
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Zgromadzenia, Przełożony Generalny za zgodą
swojej, Rady może udzielić takiego zezwolenia. Po
wydaniu zezwolenia Przełożony Generalny określa
dla kandydata czas próby, który zawsze powinien
trwać przynajmniej trzy lata, ale nie dłużej niż
sześć lat i wybiera zakonnika po ślubach
wieczystych, należącego do Zgromadzenia, do
którego ma przejść kandydat. Na okres próby
zostają zawieszone prawa i obowiązki, które
kandydat miał w poprzednim Zgromadzeniu,
natomiast pozostają w mocy złożone śluby,
a kandydat musi przestrzegać praw własnych
nowego Zgromadzenia. Po zakończeniu próby
kandydat może być dopuszczony do ślubów
wieczystych w nowym Zgromadzeniu. Gdyby
jednak tego nie chciał, lub gdyby nie został
przyjęty przez Przełożonych, wówczas niech
wraca do poprzedniego Zgromadzenia, bądź też
niech otrzyma pozwolenie na powrót do życia
świeckiego (por. Kan. 684 § 1, § 2, § 4 i Kan. 685
§ 1).

127

Art. 207
W ważnych przypadkach Przełożony Generalny za
zgodą swej Rady może udzielić zakonnikowi po
ślubach wieczystych indultu eksklaustracji, jednak
nie na dłużej, niż na trzy lata, a jeśli jest on
duchownym, po uprzednim wyrażeniu zgody przez
Ordynariusza właściwego dla miejsca, gdzie ma
zamieszkać. Przedłużenie zezwolenia lub
zwolnienie dłuższe od trzech lat może być
udzielone tylko przez Stolicę Świętą (por. Kan. 686
§ 1). Na prośbę Przełożonego Generalnego, za
zgodą jego rady eksklaustracji może być nałożona
przez Stolicę Świętą, o ile jest to uzasadnione
rzeczywiście poważnymi przyczynami (Kan. 686 §
3). Obowiązki zakonnika, który uzyskał zgodę na
czasowe opuszczenie klasztoru, są określone przez
Kan. 687.
Art. 208
Zakonnik po ślubach czasowych, który po upływie
czasu ważności ślubów chciałby opuścić
Zgromadzenie, może odejść. Jeśli natomiast
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z ważnego powodu prosi o zgodę na to jeszcze
w czasie obowiązywania ślubu czasowego, może
otrzymać na to pozwolenie od Przełożonego
Generalnego, za zgodą jego Rady (por. Kan. 688 §
1, i § 2)
Art. 209
Po upływie terminu ważności ślubów czasowych,
jeżeli zaistnieją ważne przyczyny, zakonnik może
być wyłączony z dalszych ślubów przez swego
Prowincjała, za zgodą jego Rad z uwzględnieniem
postanowień odnoszących się do takiego
przypadku, zawartych w Kan. 689.
Art. 210
Zakonnik po złożeniu ślubów wieczystych może
prosić o indult opuszczenia Zgromadzenia tylko
w wyjątkowo ważnych przypadkach, z czego sam
zda sprawę przed Bogiem. W takim przypadku
powinien złożyć prośbę do swego Przełożonego
Generalnego, który przekaże ją Stolicy Apostolskiej wraz z opinią własną oraz swojej Rady (por.
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Kan. 691 § 1). Indult nabiera mocy wówczas, gdy
wydany i doręczony zainteresowa-nemu zgodnie
z prawem, nie zostanie przez niego odrzucony
w momencie wręczenia (por. Kan. 692). Jeśli
sprawa dotyczy duchownego, udzielenie zgody jest
uwarunkowane akceptacją ze strony Biskupa, który
powinien zainteresowanego inkardynować w swej
diecezji lub przynajmniej przyjąć go na próbę (por.
Kan. 693).
Art. 211
Jeżeli z ważnych powodów konieczne jest
wydalenie zakonnika po ślubach czasowych lub
wieczystych, niech będą przy tym ściśle
przestrzegane przepisy prawa powszechnego (Kan.
694 - 703).
Niech wydalenie zostanie postanowione przez
Przełożonego Generalnego przy kolegialnym
udziale jego rady, która musi składać się ze
wszystkich czterech członków. W postanowieniu,
aby było ono ważne, muszą być przynajmniej
ogólnie określone powody, faktyczne i prawne oraz
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przytoczona podstawa prawna wydalenia.
Postanowienie powinno być przesłane do Stolicy
Apostolskiej w ciągu dziesięciu dni od otrzymania
powiadomienia pisemnego (por. Kan. 699 § 1).
„Dekret o wydaleniu nie ma mocy, jeśli nie
zostanie potwierdzony przez Stolicę Apostolską,
której ma być przesłany wraz ze wszystkimi akt”
(Kan. 700). W przypadku poważnego skandalu
publicznego lub w razie oczywistej groźby
poważnych szkód dla Zgromadzenia, Zakonnik
może być wydalony z domu zakonnego w trybie
natychmiastowym przez Prowincjała bądź też, o ile
zwłoka okazałaby się niebezpieczna, przez
miejscowego Przełożonego za zgodą jego Rady.
Jeśli to konieczne, niech Prowincjał dopilnuje, aby
procedura wydalenia była zgodna z przepisami
prawa, bądź też niech przekaże sprawę do Stolicy
Apostolskiej (por. Kan. 703).
Art. 212
Żaden z Braci, który opuści Zgromadzenie, czy to
z uwagi na upływ ważności ślubów czasowych,
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czy dlatego, że uzyskał indult eksklaustracji albo
na powrót do życia świeckiego, czy wreszcie
dlatego, że został wydalony na mocy niniejszych
Konstytucji, nie może żądać żadnych świadczeń ze
strony Zgromadzenia (por.. Kan. 702 § 1). Instytut:
„winien zachować słuszność i ewangeliczną miłość
wobec wydalonego członka” (Kan. 702 § 2 ).

OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA
KONSTYTUCJI
I REGULAMINU GENERALNEGO
Art. 213
Oblaci św. Józefa zobowiązują się dążyć do
doskonałości, przestrzegając wiernie niniejszych
Konstytucji i Regulaminu Generalnego, w celu
osiągnięcia doskonałej miłości, mając świadomość,
że aprobata Kościoła gwarantuje zgodność
z ideałem ewangelicznym i wierność duchowi
Założyciela.

132

Art. 214
Tłumaczenie z języka włoskiego Konstytucji
i Regulaminu generalnego podlega zatwierdzeniu
przez Radę Generalną. Podobnie zatwierdzenia
wymaga tłumaczenie Rytuałów przyjęcia do
Nowicjatu i dopuszczenia do Ślubów.
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REGULAMIN GENERALNY
OBLATÓW ŚW. JÓZEFA

OWOC XVII
KAPITUŁY GENERALNEJ
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CZĘŚĆ I
ŻYCIE ZAKONNE
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CZĘŚĆ II
APOSTOLAT

CZĘŚĆ III
FORMACJA

CZĘŚĆ IV
ZARZĄD

ZAŁĄCZNIK DO
REGULAMINU GENERALNEGO
CZĘŚĆ I
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PROJEKT ŻYCIA
ZASADY OGÓLNE

Art. 1
„Zgromadzenie Oblatów św. Józefa, przybrało taka
nazwę, ponieważ wybrało św. Józefa za przykład
swojego życia, jak również przyzywa Go jako
swojego szczególnego Patrona” (Reguła 1892).
Art. 2
„Punktem wyjścia dla naszego Założyciela św.
Józefa Marello w nauczaniu swoich pierwszych
uczniów było życie św. Józefa z Nazaretu,
w sposób szczególny jego życie ukryte ze swoim
ukochanym synem Jezusem. Całe jego życie było
życiem ukrytym z Chrystusem w Bogu” (G.B
Cortona, Rękopisy w Wspomnień). Dlatego też,
Oblaci św. Józefa powinni się poświęcić coraz
bardziej w naśladowaniu życia ukrytego św. Józefa
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z Chrystusem: „et vita vestra abscondita cum
Christo in Deo” (Kol 3,3).
Art. 3
“W naśladowaniu św. Józefa, Oblaci zatroszczą się
również o podtrzymywanie pobożności do
Najświętszego Serca Jezusa, jak również będą
pamiętać o rozwijaniu czci i szacunku do
Najświętszego Sakramentu, pamiętając o częstym
przyjmowaniu tego Sakramentu” (Reguła 1892).
Ponieważ odnawianie przymierza Boga z ludźmi
w Eucharystii wzbudza i rozpala w wiernych
miłość do Chrystusa, s k ł a n i a d o ż y c i a
w doskonałej jedności, niech każdy pamięta, że
również nasze Wspólnoty powstają i rozwijają się
wokół Eucharystii. Każdy współbrat winien wielce
szanować to, co zostało zalecone odnośnie
nabożeństw eucharystycznych i wspólnej
modlitwy przed Jezusem w Najświętszym
Sakramencie.
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Art. 4
„Nie można nigdy naśladować św. Józefa, bez
oddania czci i miłości wobec jego Małżonki
Maryi; dlatego też, każdy brat musi posiadać
dziecięcą relację z Maryją, wiedząc, że każda
Matka troszczy się o swoje dzieci i wysłuchuje ich
potrzeb” (Reguła 1892)
Art. 5
Wszyscy Oblaci są przeniknięci miłością Bożą
i miłością do bliźniego, uczestniczą w ten sposób
w misterium Chrystusa Kapłana, powołaniu
wspólnym dla wszystkich ochrzczonych, ale
jeszcze bardziej poprzez konsekrację zakonną.
Oblaci mają przed sobą przykład życia założyciela
św. Józefa Marello, poprzez jego duchowość
i zapisany przykład jego duszpasterstwa.
Art. 6
Życie wspólnotowe jest stworzone przez: „dusze,
które czuja się złączone z innymi i mogą
powtórzyć za św. Piotrem: <Oto my zostawiliśmy

140

wszystko i poszliśmy za Tobą>” (List 107).
Dlatego też, Oblaci promują duchowość
wspólnoty, poprzez życie braterskie i świadectwo
między członkami wspólnoty.
Art. 7
„Życie św. Józefa charakteryzowało się pracą,
modlitwą, czynieniem wszystkiego, aby utrzymać
dzieciątko Jezus wraz z Maryją: takie same
powinno być życie Oblatów św. Józefa (Reguła
1892). Aktywność Oblatów ukazuje się poprzez
dzieła duszpasterskie własne Zgromadzeniu, jak
również poprzez pracę własną lub zawodową wg
wskazań Przełożonych i zdolności każdego
współbrata.
Art. 8
Zgodnie z tradycją Zgromadzenia, habitem dla
Braci Zakonnych jest sutanna bez guzików
z pasem; dla Kapłanów Zakonnych i Kandydatów
na K apł a nów - sut a nna l ub kl e r cz m en.
Szczegółowe decyzje co do używania ubioru
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zakonnego, z uwzględnieniem zasad wydanych
przez Regulamin Prowincji lub Delegacji (por.
zarys Nowych Konstytucji art.15).
Art. 9
Ję z y k i e m o f i c j a l n y m w o d n i e s i e n i u d o
Zgromadzenia jest język włoski, dlatego też,
w curiculum formacyjnym Oblatów św. Józefa
będzie przewidziane nauka tego języka.

ŻYCIE W CZYSTOŚCI
Art. 10
Aby lepiej chronić i zachowywać czystość
zakonną, do życia w braterskiej wspólnocie
i w życzliwym środowisku, które powinno się nią
wyróżniać, niech Oblaci łączą także duże
zainteresowanie do nauki i do pracy, używając
w sposób prawidłowy środki społecznego przekazu
a także znajdując czas na odpowiednią rekreację.
Takie życie, równocześnie surowe i radosne,
sprawi, że także w pracy apostolskiej będą
wyróżniać się autentycznością swej konsekracji.
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„W korzystaniu ze środków społecznego przekazu,
należy zachować konieczne rozeznanie i unikać
tego, co przynosi szkodę własnemu powołaniu
i stanowi zagrożenie dla czystości osoby
konsekrowanej” (Kan. 666)

ŻYCIE W UBÓSTWIE
Art. 11
Ubóstwo osobiste i wspólnotowe musi być
rzetelnie przestrzeganie przez wszystkich
zakonników, także w odniesieniu do mieszkania,
pożywienia, ubrań, sprzętów, używania środków
komunikacji i środków transportu.
Art. 12
Za dobra należące do wspólnoty uważane są
owoce własnej pracy, również te nadzwyczajne,
emerytury, ofiary otrzymane z racji posługi
kapłańskiej lub zakonnej, jak również darowizny
zaspokajające własne potrzeby. Za dobra ściśle
osobiste uważa się spadki, darowizny rodziny i te
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wszystkie, które są przeznaczone na powiększenie
majątku osobistego (Kost. 27).
Aby z apewni ć pra ktykę śl ubu ubóst wa
i zachowanie w rzeczywistości życia wspólnotowego, wszystko to, co jest ofiarowanie
osobiście zakonnikowi może być przez niego
przyjęte, ale co do użycia tych darów potrzeba jest
decyzja Przełożonych, również dotyczy do
majątków rodzinnych (por. Kan. 668 §1).
Art. 13
Dla sprawiedliwego podziału dobra wspólnego
w Zgromadzeniu, Przeł ożony Generalny,
Prowincjał, Delegat wraz ze swoim Radami
zapewni każdemu Domowi to, co jest niezbędne do
należytego utrzymania jego członków i do
odpowiedniego funkcjonowania i rozwoju dzieł
Zgromadzenia. Ponadto ustalą również sposób
kontrybutu do kasy wspólnej z której będą czerpać
środki na pomoc biedniejszym domom lub na różne
dzieła Zgromadzenia.
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Art. 14
W Radach domowych egzaminuje się, jak jest
przestrzegane ubóstwo, czy to wspólnotowe czy też
osobiste, a w budżecie domu niech będzie
wydzielona pewna suma na cele miłosierdzia
i ut rzym ani e bi ednyc h, kt óryc h kochać
w Chrystusie winni wszyscy zakonnicy; tak samo
uczyni Rada Generalna, Prowincji lub Delegacji.
Na spotkaniach w Prowincji współbracia dokładnie
badają, w jaki sposób są traktowane i rozwiązywane problemy dotyczące ubóstwa w ogóle,
a w szczególności korzystanie z dóbr.
Art. 15
Jako gwarancję i pomoc w przestrzeganiu
ubóstwa, poszczególni współbracia i wspólnoty
składają dokładne sprawozdanie właściwym
Przełożonym z wszystkich dochodów i wydatków,
zarówno osobistych, jak i odnoszących się do
Domów.
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ŻYCIE W POSŁUSZEŃSTWIE
Art. 16
Przełożeni, za przykładem Jezusa, który życie
swoje oddał za innych, wypełniając wobec braci
plan miłości Ojca, niech poszukują woli Boga
w modlitwie, w rozmyślaniu, oraz w braterskim
i pełnym ufności dialogu z każdym zakonnikiem
ze wspólnotą. Jednak w ostateczności niech
podejmują decyzje i wydają polecenia, co należy
czynić w danej sytuacji lub sprawie. Współbracia,
ze swej strony, są zobowiązani do posłuszeństwa
wobec przełożonych pełnego gotowości, aktywnego i odpowiedzialnego.
Art. 17
Niech Oblaci wypełniają z odpowiedzialnością
swoje obowiązki, w tym przede wszystkim
obowiązki we Wspólnocie, do której należą.
Dlatego, zanim przyjmą inne zobowiązania, muszą
uzgodnić to we Wspólnocie i otrzymać zezwolenie
własnego Rektora, pamiętając, że „każda
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działalność, choć sama w sobie piękna i święta,
może wyrządzić krzywdę Wspólnocie, jeżeli nie
ma oparcia w posłuszeństwie” (List 83).
W odniesieniu do szczególnie ważnych zobowiązań niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody
Prowincjała lub Delegata.

ŻYCIE WSPÓLNOTOWE
Art. 18
Aby promować życie wspólnotowe i jedność
braterską, niech każdy współuczestniczy
w tworzeniu wspólnego środowiska, pełnego
życzliwej prostoty i serdecznego zrozumienia.
Dlatego niech kultywują z współbraćmi prawdziwą
przyjaźń poprzez szacunek dla osoby, w lojalności,
w zaufaniu, w duchu wzajemnego przebaczenia,
które pozwalają uniknąć destruktywnych narzekań
i paraliżujących podziałów.
Art. 19
Współbracia w podeszłym wieku mogą wybrać
wspólnotę w której chcą żyć przy akceptacji
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Prowincjała/Delegata. A jeżeli wymaga tego
konieczność zapewnienia lepszej opieki, wówczas
zapewnia się im godny i spokojny pobyt
w odpowiednim domu.
Art. 20
Przełożeni niech dbają, aby chorym udzielano
wszelkiej pomocy materialnej i duchowej, jakiej
wymagają w danej chwili i niech ich często
odwiedzają.

Niech współbracia w podeszłym

wieku czują się potrzebni we wspólnocie i starają
się zrozumieć stan osamotnienia i opuszczenia jaki
mogą odczuwać. Szczególną uwagę należy
poświęcić tym, którzy za sprawą siły wyższej są
zmuszeni znosić przez długie lata inwalidztwo
i obłożną chorobę.

ŻYCIE MODLITEWNE
Art. 21
Każdy współbrat niech troszczy się o dobro
przeżywanie Eucharystii i niech znajdzie czas na
modlitwę osobistą i niech się zaangażuję każdego
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dnia do odprawiania Mszy św. lub w niej
uczestniczy świadomie, pobożnie i aktywnie.
Art. 22
W celu zapewnienia pełnej skuteczności modlitwy
liturgicznej, wspólnotowej i osobistej niech Oblaci
dobrze znają Pismo Święte, pisma Ojców Kościoła
i uznanych autorów ascetycznych i będą
kontynuować rozwój nauk teologicznych,
kanoniczny i duszpasterskich dla siebie i dla
wiernych, tak aby udział w modlitwie był
świadomy, aktywny i owocny. Zatroszczą się, jeśli
będzie to możliwe, w myśl tradycji Zgromadzenia
w formacji i kształcenia muzyki w Nowicjacie
i w studentacie, w naszych Kościołach
i szkołach katolickich.
Art. 23
Każdy współbrat zatroszczy się o praktykowanie
Sakramentu Pojednania. Również będzie pamiętał
o kierownictwie duchowym.
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Art. 24
Zaleca się wspólnotowe formy umartwiania się
w żadnym wypadku pominąć ascezy również
fizycznej. Zgodnie z ustaleniami Konstytucji art.55,
dniami umartwień i pokuty dla nas są wigilie:
Uroczystości św. Józefa, Uroczystości św. Józefa
Marello, wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.
W tych dniach jako pomoc w modlitwie, będzie się
praktykować dłuższe skupienie, cisze i skromniejsze posiłki.
Art. 25
Zmarłym współbraciom zorganizuje się prosty
i godny pogrzeb, jeśli jest możliwe pochowa się ich
w grobowcu Zgromadzenia. W przypadku śmierci
papieża lub biskupa miejsca czyni się wszystko, co
jest przepisane w liturgii Kościoła.
W przypadku śmierci Przełożonego generalnego,
urzędującego lub seniora, każdy kapłan Zgromadzenia sprawuje Mszę św. w intencji zmarłego.
Dla każdego zmarłego współbrata, włączając
Nowicjuszy, każda wspólnota sprawuje jedną
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Mszę św. W intencji zmarłego rodzica profesa lub
nowicjusz sprawuje się 10 Mszy św. W każdym
roku, w każdej naszej wspólnocie sprawuje się
Msze św. za wszystkich współbraci i jedna dla
naszych zmarłych dobrodziejów (por. Konstytucje
art. 57).
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CZĘŚĆ II
APOSTOLAT
ZASADY OGÓLNE
Art. 26
Nie jest możliwe głoszenie Ewangelii tam, gdzie
nie znajduje ono warunków wiarygodności
i akceptacji. W dzisiejszym świecie tak otwartym
na autentyczne wartości ludzkie i prawdę, niosący
posłanie Ewangelii ma większe możliwości
znalezienia posłuchu, jeśli będzie ją głosił w duchu
szacunku dla wolności innych i uwiarygodni ją
niezastąpionymi wartościami swych ludzkich
zdolności i kompetencji.
Art. 27
Miłość, dyspozycyjność i pokorna pracowitość,
oczyszczone z ambicji osobistych i chęci rozgłosu,
wyróżniają pracę Oblatów Św. Józefa. Wierni
duchowi prawdziwych tradycji józefickich, będąc
podległymi hierarchii kościelnej w działalności
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d u sz p a s t e r s k i e j , n i e p o w i n n i p r z y n o s i ć
najmniejszej ujmy zakonnej wierności swemu
Zgromadzeniu.

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻOWE
Art. 28
Zadaniem apostolskim każdego Oblata jest: bądź
to pomoc w rozwijaniu wśród młodych ludzi
harmonii między rozwojem fizycznym, duchowym
i intelektualnym, pracując nad tym, aby poprzez
kompleksowe wychowanie i kształcenie dojrzało
w nich poczucie wolności i odpowiedzialności
w wymiarze wspólnotowym; bądź to pomoc
w wychowaniu religijnym i życiu w łasce, która
prowadzi młodych do dawania autentycznego
świadectwa Chrystusowi i stanie się stopniowo
źródłem ich celu życia.
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Art. 29
Zadaniem Oblata jest pomoc młodym, by pojęli
wolę Bożą względem nich i rozpoznali swoje
powołanie. Poświęca się również do odkrywania,
pielęgnowania i obserwowania narodzin
i umacniania się nowych powołań do życia
zakonnego i kapłańskiego.
Art. 30
Kompleksowe wykształcenie, które chce się dać
młodym, musi być wsparte dobrym przykładem
wychowawcy. Oblat, przez szacunek, jaki jest
winien samemu sobie i młodemu wychowankowi,
niech będzie wzorem porządku, czystości,
godności osobistej i przyzwoitości obyczajów,
pamiętając, że zarówno św. Józef, jak też św. Józef
Marello byli ludźmi najwyższej godności.
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DUSZPASTERSTWO PARAFIALNE
Art. 31
Związanie się z parafią pozwala na żywe
i bezpośrednie włączenie się w działania
duszpasterskie Kościoła, daje współbraciom
kapłanom możliwość pełnej realizacji ich służby
kapłańskiej, jak również zapewnia warunki,
w innym przypadku nieosiągalne, do podejmowania i rozwijania innych inicjatyw specyficznych
Zgromadzenia.
Art. 32
Oblaci wspólnie podejmują trud pracy w parafii,
jednocząc sięw zamiarach i w wysiłkach;
wspomagają się wzajemnie poprzez wspólną
modlitwę, radę, pomoc i dobry przykład.
Art. 33
Proboszcz zakonny w zarządzaniu dobrami
materialnymi niech kieruje się duchem mi-
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łosierdzia Chrystusowego do parafian najbardziej
ubogich i potrzebujących, wy-dziedziczonych.
W tym samym czasie niech nie zapomina o cnocie
sprawiedliwości w odniesieniu do swej wspólnoty
zakonnej.
Art. 34
Proboszcz zakonny niech pamięta, że: „w każdej
parafii powinna być rada ekonomiczna” (Kan.537)
i też „jeśli jest to właściwe w opinii biskupa
diecezjalnego w każdej parafii powinna zostać
stworzona rada duszpasterska” (Kan. 536 § 1).

DUSZPASTERSTWO MISYJNE
Art. 35
Duch misyjny był zawsze żywy w Zgromadzeniu
czy to poprzez odważne propozycję w postaci
pomocy poszczegól nym Prowincjom lub
Delegacjom, czy też jako pierwsze ewangelizacje
lub misje ad gentes. Oblaci zachęceni przez
Przełożonych, niech będą dyspozycyjni do pójścia
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tam, gdzie jest potrzeba pomocy, nie tylko na jakiś
czas (ad tempus), ale również na całe życie.
Art. 36
Przełożony Generalny dla dobra Zgromadzenia,
może poprosić współbrata do wyjechania do
służby Kościołowi i Instytutowi do innego kraju
niż pochodzi, w Kurii Generalnej lub Prowincji
/Delegacji, do której aktualnie nie przynależy.
Prowincjał lub Delegat, który wysyła danego
współbrata na misję, powinien ocenić jego
postawę, umiejętność inkulturyzacji i adaptacji do
nowej sytuacji i nowych zadań duszpasterskich,
jakich się podejmie. Wysyła do Prowincjała lub
Delegata, który go przyjmuję, opinię o
współbracie, w celu poznania jego cech,
doświadczeń i w ten sposób będzie mógł mu lepiej
pomóc we wdrożeniu się do nowych obowiązków
i miejsca. Doświadczenie misyjne powinno trwać
minimum 5 lat. Przechodzenie do Kurii Generalnej
lub Prowincji/Delegacji dokonuje się na podstawie
art.123 R

157

DUSZPASTERSTWO SOCJALNE
Art. 37
Oblaci realizują swoją pracę duszpasterską na
peryferiach, to jest na korzyść najbardziej
pot rzebujących osób i trudnej sytuacj i:
zmarginalizowani, imigranci, ludzie i społeczności, które są ofiarami wykluczenia
społecznego i kultury marnotrawstwa, zwłaszcza
nieletni, ofiary porzucenia i przemocy, itd.
rozpoznając w nich godność dziecka Boga. Oblaci
cenią cnoty, które uszlachetniają życie ubogich
(solidarność, kreatywność, szacunek do pracy,
odwagę, bojaźń przed sprawiedliwością) wg
różnych kultur. Oblaci w ułatwianiu ich obecności
i pracy nad rozwiązaniem ich największych
problemów będą działać w taki sposób, aby ci
sami ludzie stali się bohaterami ich ludzkiej
promocji.

158

Art. 38
Oblaci podejmą i będą promować inicjatywy
duszpasterstwa socjalnego obecnego w dokumentach papieskich, jak również za-twierdzone
przez Konferencje episkopatu.

DUSZPASTERSTWO
JÓZEFICKO MARELLIAŃSKIE
Art. 39
Oblaci umożliwią solidną bazę doktrynalną na
temat nauczania o św. Józefie, poprzez pogłębianie
nauk teologicznych i duchowości, jak również
wspierają ludową pobożność do tego świętego.
Art. 40
Oblaci korzystając ze wszystkich środków, będą
promować pobożność do św. Józefa i św. Józefa
Marello, wykorzystując do tego

również daną

kulturę i pobożność ludową różnych Prowincji
i Delegacji.
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Art. 41
Międzynarodowe Centrum Józeficko Marelliańskie jest organizmem Zgromadzenia,
które przedstawia wytyczne i dogłębne studium
dotyczące studiowania i rozpowszechniania
duchowośc i oraz cha ryz ma t u j ózef i ckomarelliańskiego i historii Zgromadzenia. Centrum
ma siedzibę i Dyrektora w Rzymie i posiada
współpracowników wśród współbraci i osób
świeckich z każdej Prowincji i Delegacji. Zajmują
się publikacją w celu rozpowszechnienia
dziedzictwa duchowego Instytutu.

AGREGACI
Art. 42
A) W każdej Prowincji i Delegacji powstaną normy
przyjmowania, formacji, apostolatu
i uczestnictwa Agregatów w życie danej
Prowincji. Normy zostaną zaakceptowane przez
Przełożonego Generalnego za zgodą swojej
Rady. Zmierza to do tego, aby agregaci posiadali
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swój znak świadomej konsekracji i odpowiedzialności za przestrzeganie tych norm.
B) Przed formalnym zaangażowaniem się osoby te,
otrzymają odpowiednie przygotowanie do życia
duchowego Instytutu i jego Założyciela, historii
Zgromadzenia, i pozostałe wyjaśnienia w celu
lepszego zrozumienia istoty bycia osoba
agregowaną.
C) Zaangażowanie Agregata i jego uczestnictwo
w życiu Zgromadzenia dokonuje się poprzez
pisemną prośbę osoby zainteresowanej, która
została zaakceptowana przez Prowincjała lub
Delegata. Pismo zostanie następne przekazane do
Przełożonego Generalnego do zaakceptowania.
Przyjęcie Agregata następuje wg Rytu własnego,
zaakceptowanego przez Przełożonego Generalnego za zgodą jego rady.
D) Wspólnota lokalna utrzyma częste kontakty
z Agregatem, aby rzeczywiście czuli się związani
z życiem Zgromadzenia, z uszanowaniem
programu dnia danej wspólnoty (por. Konst. art.
44). Imiona Agregatów i ich przynależność będą
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umieszczone w księdze, która będzie się
znajdowała w kurii generalnej.

WIERNI W RUCHU JÓZEFICKO
MARELLIAŃSKIM
Art. 43
Zgromadzenie zobowiązuje się do troski
o wiernych związanych z ruchem
Józeficko-Marelliańskim, poprzez pogłębioną
formację duchową i socjalną poprzez spotkania,
dni skupienia, rekolekcji, konferencje i publikacje.
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CZĘŚĆ III
FORMACJA
ZASADY OGÓLNE
Art. 44
Formacja powinna obejmować całą osobę, dlatego
wszelki jej wymiar (ludzki, chrześcijański,
zakonny, kapłański) powinien być rozwijany
równocześnie, by osiągnąć w Jezusie Chrystusie
doskonałość człowieczeństwa. W tym celu niech
będą stosowane w sposób dopełniający zarówno
środki naturalne, jak i nadprzyrodzone, w sposób
przyczyniający się do jedności życia samych
zakonników.
Art. 45
Formacja musi mieć na uwadze kształcenie ludzi
dorosłych, dojrzałych, zafascynowanych
Chrystusem i czyni to korzystając z pomocy
psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodologii.
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Art. 46
Wspomaga się młodzieży w doskonaleniu ich
charakterów, w umacnianiu siły ducha, w szanowaniu i praktykowaniu cnót cenionych wśród
ludzi takich, jak pokora, szczerość, szacunek dla
prawa, dotrzymywanie wierności danemu słowu,
miłość i szacunek do sprawiedliwości, pracowitość,
kultura, skromność i szacunek w rozmowach oraz
innych cnót nadprzyrodzonych i moralnych, bez
których nie może istnieć prawdziwe i pogłębione
życie zakonne. Niech umożliwi się im stopniowe,
pozytywne i roztropne wychowanie seksualne.
Art. 47
Formacja w duchu wolności i odpowiedzialności,
do której młodzi kandydaci będą przysposabiani,
powinna zawierać dyscyplinę jako element
formacyjny, podporę życia wspólnotowego,
regulowane przez roztropny i mądry program dnia,
przewiduje szczególne momenty ciszy; jest to
słuszne nie tylko dla harmonijnego współżycia
dużej liczby osób, ale cenne również, dlatego, że

165

skłania do osobistej refleksji, do życia wewnętrznego i do ducha kontemplacji, zgodnie
z nauką Założyciela, który chciał kartuzów
w domu.
Art. 48
Kandydaci powinni być stopniowo przygotowywani do życia wspólnotowego, poprzez
ofiarowanie samych siebie w służbie dla innych.
Powinni być zachęcani do przyjęcia
odpowiedzialności za sprawy nauki, odpoczynku,
apostolstwa, liturgii, obowiązków domowych, prac
a także w innych dziedzinach.
Art. 49
Ponieważ podstawowym celem formacji młodzieży
jest przybliżanie się do Chrystusa, stąd wszelka
działalność formacyjna również ta szkolna winna
kierunkować na spotkanie z Chrystusem, którego
odkrywa się i poznaje poprzez wspólnotę,
w Słowie Bożym, w duchowości liturgicznej
i pracy apostolskiej.
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Art. 50
Młodzi na różnych etapach formacji niech będą
uczeni modlitwy osobistej, zwłaszcza medytacji,
aby mogli z pożytkiem zbliżyć się do Sakramentu
Pojednania, a także docenić znaczenie codziennej
Mszy Św. i odmawiania Różańca św.
Art. 51
Niech młodzi w czasie formacji zrozumieją, że nie
są powołani do panowania ani do zaszczytów, ale
do wyłącznej służby Bogu i braciom, poprzez
posługę duszpasterską. Niech zostaną pouczeni, że
praca w winnicy Pańskiej jest darem, bez
ukrywania jednak, różnych problemów, z którymi
będą musieli się z mierzyć w życiu zakonnym
i kapłańskim.
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BUDZENIE I UKIERUNKOWANIE POWOŁAŃ
Art. 52
Animacja powołaniowa jest centralnym momentem każdego wychowania i każdej katechezy,
która jest ukierunkowana na pełny rozwój
powołania chrzcielnego.
Art. 53
Ustali się w każdej Prowincji i Delegacji, specjalne
wspólnoty-domy rekolekcyjne, do których będzie
można kierować młodych ludzi, pragnących
z bliska zapoznać się przez pewien okres czasu
z życiem Oblatów.
Art. 54
Duszpasterstwo powołań jest kierowane przez
animatora i jego ekipę, którzy koordynują
wszystkie inicjatywy młodzieżowe w tym
kierunku.
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Art. 55
Wszyscy Oblaci, wspólnotowo lub prywatnie,
przeznaczą jedną godzinę na Adorację
Najświętszego Sakramentu w intencji powołań.
Art. 56
Osobę brata zakonnego przedstawi się we
wszystkich inicjatywach powołaniowych, poprzez
odpowiedni program przygotowany przez każdą
Prowincję /Delegację. Tam, gdzie jest możliwe,
zachęca się do obecności braci w duszpasterstwie
powołaniowym Prowincji /Delegacji.
W Zgromadzeniu zachęca się do powołania
brackiego.

ETAPY FORMACJI ASPIRANT
Art. 57
Ziarnami powołania, wystarczającymi do przyjęcia
do aspirantatu, są:
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• warunki obiektywne: zdrowie fizyczne,
równowaga psychiczna, zdolności intelektualne,
moralność i religijność;
• elementy subiektywne powołania, szczególnie
szczere dążenie, nawet jeśli jeszcze nie sprecyzowane, do życia konsekrowanego.
Te podstawowe elementy bazowe należy oceniać
nie tylko biorąc pod uwagę jednostkę, ale również
środowisko rodzinne i społeczne, z którego
pochodzi.
Art. 58
W głęboko chrześcijańskim środowisku aspirantatu
młodzi kandydaci powinni znaleźć niezbędne
środki do wszechstronnego i postępującego
rozwoju ich życia duchowego, intelektualnego,
społecznego i apostolskiego, z uwzględnieniem
tempa ich życia potrzeb wieku. Każda Delegacja
i Prowincja ustanowi program i metody realizacji
podstawowych etapów drogi formacyjnej.
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Art. 59
W czasie formacji faworyzuje się współpracę
z rodziną kandydata i lokalną wspólnotą
chrześcijańską.
Art. 60
Patronem aspirantów w Zgromadzeniu jest Św.
Stanisław Kostka, którego starają się poznać,
naśladować i wzywać jego orędownictwa.

POSTULAT
Art. 61
Postulat służy w umocnieniu życia duchowego,
które jest oparte na Słowie Bożym, Liturgii
i sakramentach, umocnione właściwym
kierownikiem duchowym.
Art. 62
Dla zapewnienia warunków ciągłego, wszechstronnego rozwoju niech Postulanci prowadzą
życie stosowne do wymagań ich wieku, niech
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kształtują swoją osobowość w taki sposób, aby byli
w stanie dokonać wolnego i odpowiedzialnego
wyboru. „Przejęci czujną troską, przełożeni
powinni przyjmować tylko tych, którzy, oprócz
wymaganego wieku, mają zdrowie, odpowiedni
charakter i wystarczające przymioty dojrzałości,
konieczne do podjęcia życia właściwego danemu
instytutowi. W razie potrzeby zdrowie, charakter
i dojrzałość można stwierdzić również przy
pomocy biegłych, z zachowaniem przepisu kan.
220” (Kan.649)
Art. 63
Postulanci mogą kontynuować studia hu-, ścisłe
lub techniczne wg celów Zgromadzenia.

NOWICJAT
Art. 64
Do Nowicjatu można być przyjętym po ukończeniu
17 roku życia, jeśli nie ma po temu żadnych
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przeszkód kanonicznych. Przed przyjęciem
wszyscy kandydaci powinni przedstawić:
- świadectwo urodzenia, chrztu i bierzmowania;
- świadectwo moralności wystawione przez
Proboszcza lub inną upoważnioną osobę;
- świadectwo stwierdzające stan wolny;
- listy informacyjne Wyższego Przełożonego dla
tych, którzy przychodzą z Pos t u l a t u l u b
z Nowicjatu innego Zgromadzenia zakonnego;
- listy informacyjne Biskupa lub Rektora
Seminarium dla tych, którzy przychodzą
z Seminarium Duchownego;
- świadectwo stwierdzające ukończoną naukę;
- świadectwo o dobrym stanie zdrowia i o zdatności do życia we wspólnocie „Przełożeni nie
powinni przyjmować do nowicjatu duchownych
diecezjalnych bez porozumienia się z własnym ich
ordynariuszem, jak również obciążonych długiem,
którego nie są w stanie spłacić” (Kan. 644).
Poza wymienionymi dokumentami Prowincjał lub
Delegat może dodatkowo uznać za stosowne lub
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konieczne wprowadzenie innych dokumentów
(por. Konstytucje 105).
Art. 65
Przyjęcie do Nowicjatu oraz dopuszczenie do
pierwszych Ślubów zakonnych poprzedzają
rekolekcje, trwające przynajmniej pięć dni.
Art. 66
Specjalny program podstawowy, współbrzmiący
z wymaganiami życia zakonnego i z duchem
Zgromadzenia, okresowo aktualizowany, jest
zatwierdzany przez Przełożonego Generalnego dla
wszystkich Nowicjatów, dla zapewnienia
jednorodności treści i metod formacji Nowicjuszy.
Art. 67
Dla Nowicjuszy konieczne jest stworzenie
atmosfery życia braterskiego we wspólnocie.
Prowadząc wspólne życie w duchu prawdziwej
miłości, Nowicjusze są formowani w atmosferze
wspólnoty i rodziny, tak cenionej przez

174

Założyciela. Są także zachęcani, by wokół ich
Mistrza i między nimi wzajemnie budować jedność
zamiarów i uczuć, wspomagając się nawzajem
wsparciem duchowym i materialnym, będącym
owocem szczerej i otwartej miłości. Do takiej
działalności formacyjnej jest niezbędne środowisko
życia wspólnotowego.
Art. 68
Przełożeni, Mistrz i Współbracia w całej prostocie
dają Nowicjuszom dowody szczerej miłości
i szacunku. W tym klimacie zaufania i szczerości
Nowicjusze będą mogli rozwijać swoj
i ukierunkowywać swą szlachetność na całkowite
oddanie siebie samych Bogu. Starając się być
prawdziwymi Oblatami, odkryją w tajemnicy
Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego
i obecnego w Eucharystii wymagania autentycznego poświęcenia zakonnego.
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Art. 69
Ćwicząc się stopniowo w odrzucaniu wszystkiego,
co nie jest związane z Królestwem Bożym,
praktykując pokorę, posłuszeństwo, ubóstwo
i zjednoczenie z Bogiem, Nowicjusze umacniają
w sobie: miłość i wierność dla Jezusa, Kościoła
i Zgromadzenia, zgodne z duchem Założyciela.
Art. 70
Mistrz Nowicjuszy promuje odpowiednie działania
formacyjne, w szczególności teoretycznopraktyczne kursy, katechezy, kt óre przygotowywałyby Nowicjuszy do pracy apostolskiej
prowadzonej przez Zgromadzenie. Powinien
jednak upewnić się, że Nowicjusze potrafią
pogodzić medytację nad Słowem Bożym
i kontemplację z żarliwością apostolską, z jaką
mają uczyć się współpracować z dziełem
Odkupienia. W ten sposób przygotują się do
podwójnego programu życia, wskazanego im przez
Założyciela: „Bądźcie Kartuzami w Domu
i Apostołami poza domem” (Wspomnienia, str.28).
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Art. 71
W czasie Nowicjatu jest dozwolone kształcenie w
innych kierunkach, jeśli będzie ono przydatne dla
bardziej skutecznej formacji Nowicjuszy. Nie jest
wskazane, jeśli celem nauki ma być tylko
uzyskanie dyplomu, chyba, że będzie ona
bezpośrednio przygotowywać do przyszłych
zadań.
Art. 72
Nowicjusze Zgromadzenia mają za Patrona Św.
Jana Berchmansa, którego mają starać się poznać,
naśladować i wzywać jego wstawiennictwa.
Art. 73
Z uzasadnionego powodu Prowincjał może wyrazić
zgodę na przyspieszone złożenie profesji zakonnej,
jednak nie więcej niż o piętnaście dni. Może
również, z ważnych powodów, wyrazić zgodę, aby
pierwsze Śluby miały miejsce poza Domem
Nowicjatu.
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Art. 74
Jeżeli Nowicjusz nie czuje się dostatecznie przygotowany
do złożenia ślubów lub, jeżeli stwierdzi to jego kierownik
duchowy, za zgodą P rowi ncjała będzie mógł
kontynuować okres próby przez określony czas, ale nie
dłużej niż przez sześć miesięcy.

ŚLUBY ZAKONNE
Art. 75
W okresie ślubów czasowych powinni stać się
przekonanymi i świadomymi w oddaniu się Bogu
zgodnie z duchem Ewangelii i osiągnięcie
całkowitego panowania nad sobą, które są
podstawą wyzwolenia wewnętrznego z egoizmu,
które jest niezbędne, by kandydat stał się
całkowicie oddanym każdemu przyszłemu
dobremu dziełu.
Art. 76
Formacja duchowa niech będzie prowadzona
w taki sposób, aby młodzi zakonnicy uczyli się żyć
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na c o d z i e ń w g ł ę b o k i m z j e d n o c z e n i u
z Chrystusem, poprzez wierną medytację nad
Słowem Bożym, poprzez aktywne uczestnictwo
w Tajemnicy Eucharystii, w Liturgii Godzin,
w modlitwie osobistej i tej wspólnotowej, jak
również poprzez kierownictwo duchowe.
Art. 77
Niech tajemnica Kościoła przeniknie ducha
naszych młodych Zakonników w taki sposób, aby
zjednoczeni w pokornej i braterskiej miłości
względem współbraci, potrafili dać świadectwo tej
jedności, która przyciąga ludzi do Chrystusa,
ponieważ „miłość jest więzią jedności,
a posłuszeństwo jest jej obroną” (List 83).
Art. 78
Jako nieodzowne zadanie wychowawców, dla
uzyskania całościowej formacji intelektualnej
i apostolskiej oraz skoordynowania różnych jej
aspektów, uważa się za niezbędne od formatorów
indywidualne prowadzenie profesów po ślubach
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czasowych w nauce, w praktykach apostolskich,
szczególnie wśród biednych i w innych
działalności.
Art. 79
W przypadku niedoboru kandydatów, personelu
oraz środków do formacji doktrynalnej młodych
zakonników Przełożeni mogą wykorzystać
współpracę z innymi Zgromadzeniami bądź
Seminariami, zważając, czy ich program
odpowiada naszym wymaganiom, a jednocześnie
pilnując, by Zakonnicy prowadzili życie we
wspólnocie pod zwierzchnictwem odpowiedniego
przełożonego Oblata.
Art. 80
Praca fizyczna stanowi ważny element formacji
i przyczynia się do rozwoju ducha pracowitości,
współodpowiedzialności i pokory, dlatego też
Zakonnicy, niech dostrzegą w niej praktyczny
wyraz miłości do współbraci, sposób na życie
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w ubóstwie i pomoc w utożsamianiu się
z warunkami życia ludzi.
Art. 81
Prośbę o dopuszczenie do ślubów zakonnych
czasowych czy wieczystych Kandydat powinien
złożyć do kompetentnego Przełożonego, co
najmniej na dwa miesiące przed ślubami. Przed
dopuszczeniem zakonnika do ślubów wieczystych
niech Prowincjał zasięgnie również opinii
Zakonników po ślubach wieczystych, z którymi
kandydat przebywał przez ostatni rok.
Art. 82
Współbraciom na ślubach czasowych, którzy
pragną kształcić się i pracować w innej Prowincji,
umożliwia się to pod następującymi warunkami:
- współbrat na ślubach czasowych, który pragnie
przenieść się do domu formacyjnego innej
potrzebującej Prowincji lub Delegacji, przedstawia
swoją pisemną prośbę odpowiedniemu
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Prowincjałowi lub Delegatowi; prośba powinna
otrzymać zgodę Rady Prowincji lub Delegacji;
- współbrat jurysdykcyjnie przynależy do prowincji
lub Delegacji, gdzie złożył pierwszą profesję
zakonną: dlatego też, wszystkie posługi, święcenia,
odnowienia ślubów i śluby wieczyste, należą do
Prowincjała i Delegata do którego profes
przynależy przez cały czas formacji;
- odpowiedzialność za formację i ekonomię należy
do tej Prowincji lub delegacji, która przyjmuję
profesa czasowego;
– bracia po ślubach wieczystych i klerycy po
święceniach przedstawiają p i s e m n ą p r o ś b ę
o przynależenie do prowincji i Delegacji, gdzie
otrzymają formację i pozostają w niej przynajmniej
przez pierwsze 5 lat, chyba, że uzgodniono co
innego między zainteresowanymi Przełożonymi.
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FORMACJA STAŁA
Art. 83
Celem formacji stałej jest kontynuacja, odnowienie
i doskonalenie formacji uzyskanej, zarówno
zakonnej jak i kapłańskiej, w jej potrójnym
aspekcie: duchowym, intelektualnym i duszpasterskim, trwające przez całe życie.
Art. 84
Formacji permanentnej domaga się dynamiczna
natura naszego powołania i naszej misji. Staje się
ona możliwa w tych wspólnotach, w których się
żyje, ale jest uprzywilejowana wśród różnych
inicjatyw na ogólnym poziomie Prowincji lub
Delegacji. Wymaga odpowiedniego Centrum jako
miejsca refleksji i odnowy.
Art. 85
Międzynarodowe Centrum Józeficko Marelliańskie będzie organizowało momenty
formacji, takie jak rekolekcje, przeżywanie
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doświadczenia Kartuzi i Apostołowie, spotkanie
formatorów. Spotkania te będą miały na celu
umocnienia komunii, wymiany i refleksji na temat
wykonanych prac.
Art. 86
Przede wszystkim pierwsze 10 lat Profesji dla
Oblatów w Prowincji i Delegacji zostaną
przygotowane inicjatywy towarzyszenia, spotkań
formacyjnych i doświadczeń dążące do tego, aby
pomóc im stać się coraz bardziej świadomymi
piękna dokonanego wyboru i przezwyciężenia
trudnych chwil.
Art. 87
Międzynarodowy Student w Rzymie jest domem
dla profesów wieczystych (kapłanów i braci), gdzie
przełożeni posyłają w celu specjalistycznych
studiów lub uaktualnienia nauki. Odpowiedzialny
za studentów niech towarzyszy im we wzroście
ludzkim, duchowym i intelektualnym każdego
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współbrata w myśl regulaminu zatwierdzonego
przez Przełożonego generalnego i jego Radę.

ODPOWIEDZIALNI ZA FORMACJĘ
Art. 88
Animator powołań ze swoją ekipą mają za zadanie
organizowanie akcji powołań w Prowincji
i Delegacji; nadzorowanie w porozumieniu
z Rektorem i Prefektem, naboru i przyjmowania
nowyc h kandyda t ów or az tow ar zysz eni e
w aspirantacie; utrzymywanie dobrych relacji
z Proboszczami, wspólnotami kościelnymi oraz
z rodzicami kandydatów.
Art. 89
W ramach wspólnoty formacyjnej, w której Rektor
jest przewodnikiem, Prefekt ma za zadanie
prowadzenie formacji.
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Art. 90
Ojciec duchowny ma za zadanie osobiście
prowadzić tych, którzy zwrócą się do niego, jak
również organizować czynności liturgiczne
w ramach pomocy innym formującym.
W sprawach ściśle duchowych, jest on wspomagany przez odpowiednich spowiedników.
Art. 91
Mistrz Nowicjuszy powinien co sześć miesięcy
przesyłać kompetentnemu Przełożonemu pisemne
sprawozdanie z zachowania się oraz ze stanu ducha
każdego Nowicjusza. W drugim sprawozdaniu, po
uprzednim wysłuchaniu Rady domu, przekazuje
również swoją opinię o dopuszczeniu do Ślubów.
Art. 92
Prefekt studiujących zakonników będzie przekazywał dwa razy w roku dokładne sprawozdanie
o ich prowadzeniu się oraz o osiągniętych
postępach duchowych. Takie sprawozdanie,
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podpisane przez Prefekta oraz przez Rektora domu,
będzie przekazane kompetentnemu Przełożonemu.
Art. 93
Współbracia, znając dobrze znaczenie i trudy pracy
formacyjnej, niech okazują szacunek, uznanie
i zrozumienie dla tych, którzy poświęcają swoje
życie tej służbie, niech ich wspomagają modlitwą,
przyjaźnią i zaufaniem. Niech okazują zainteresowanie życiem domów formacyjnych oraz
przebywających w nich kandydatów, odwiedzając
ich i wspomagając.

187

188

189

CZĘŚĆ IV
ZARZĄD
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Art. 94
Przełożony (Generał, Prowincjał, Delegat, Rektor):
- jeśli w sprawie urzędowej potrzebuje zgody swej
Rady, musi zgodnie z Kan. 166 § 1 zwołać
Radnych;
- jeśli natomiast potrzebuje tylko głosu doradczego,
może wysłuchać Radnych osobiście, drogą
korespondencyjną albo

w inny sposób.

Dla ważności sprawy „wymaga się uzyskania
zgody bezwzględnej większości tych, którzy są
obecni albo wysłuchania rady wszystkich”(Kan.
127/1). Jeżeli z powodu nieobecności jednego
Radnego wystąpi równowaga głosów, Przełożony
nie będzie mógł zrealizować swego zamierzenia.
Art. 95
Członkowie Rad (generalnych, prowincjalnych
i delegacji) są zobowiązani do zachowania
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tajemnicy odnośnie spraw zajmowanych podczas
Rad; jeśli to naruszą powinni być upomniani.
Właściwe jest jednak, aby Rada Generalna
informowała współbraci o problemach
i wykonanej pracy.
Art. 96
Mianowanie na wszelkie urzędy powinno być
wręczane w formie pisemnej. Tę samą procedurę
powinien stosować wydający dekrety lub
odpowiedzi oraz wydający zezwolenia, zgodnie
z prawem powszechnym i naszymi Konstytucjami.
Art. 97
Rezygnacja z urzędu z wyboru przewidzianego
w Konstytucjach, musi uzyskać, aby było ważne,
akceptację Przełożonego Generalnego; rezygnacja
z urzędu mianowanego, musi uzyskać, aby było
ważne, akceptację tego, który wydał nominację.
Przełożony kompetentny, wpierw kiedy przyjmie
rezygnację, prosi o zgodę swojej Rady w przewidzianych wypadkach, które są w Konstytucji
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w art.178; inaczej przynajmniej musi usłyszeć głos
doradczy. Do usunięcia zakonnika z zadania lub
z urzędu przed upływem czasu, który był mu
zlecony, kompetentny jest Przełożony Generalny,
jeśli myśli się o zadaniach, które są określone
w Konstytucjach (z wyjątkiem art.146
Konstytucji); kompetentny Przełożony Wyższy,
jeśli mówi się o urzędach mianowanych. Jednak
konieczna jest ważna przyczyna lub ważny powód
dobra wspólnego i trzeba mieć zgodę
odpowiedniej Rady (Kan. 624 §3; Kost. Art. 175;
RG art. 117).
Art. 98
Biorąc pod uwagę przepisy Kan.1336, gdy Oblat
św. Józefa jest nieobecny w danym domu
zakonnym więcej niż semestr, nie może posiadać
głosu aktywnego i biernego w oficjalnych
głosowaniach w Prowincji i Delegacji, do
momentu kiedy, dany zakonnik żałował swojego
czynu i powrócił do domu, wskazanego przez
kompetentnego przełożonego, nie zostanie mu
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zwrócony przez Przełożonego Generalnego
skorzystanie z przysługującego mu prawa (por.
Konstytucje art.157).

KAPITUŁA GENERALNA
Art. 99
Wszyscy zakonnicy po ślubach wieczystych
wybierają swych przedstawicieli do Kapituły
Generalnej (por. Konstytucja art. 129a)
w następujący sposób:
1.

W Kurii Generalnej, Prowincji lub Delegacji

sporządza się jedną listę obejmującą wszystkich
zakonników posiadających prawo wyborcze
bierne.
2.

Każdy zakonnik z prawem wyborczym

czynnym zaznacza na liście tyle nazwisk, ile
przewiduje proporcja ustalona przez poprzednią
Kapitułę Generalną. Jeżeli grupa Braci w Prowincji
lub |w Delegacji osiągnie określone „quorum”,
niech przynajmniej jednym z wybranych
przedstawicieli będzie Brat; jeżeli „quorum” Braci
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jest przeważające, także wybrani spośród Braci
niech będą w liczbie proporcjonalnej.
3.

Za wybranych w pierwszym głosowaniu

uważa się tylko tych, którzy otrzymają absolutną
większość głosów.
4.

Jeżeli nie została skompletowana liczba tych,

którzy mają być wybrani, przystępuje się do
drugiego głosowania, w którym za wybranych
uważa się tych, którzy uzyskali absolutną
większość głosów.
5.

Jeżeli nie zostali wybrani wszyscy, należy

przystąpić do trzeciego głosowania; w trzecim
głosowaniu wystarczające jest uzyskanie
większości względnej.
6.

Jeżeli z Prowincji lub Delegacji, wybrano

mniejszą liczbę Braci, niż pozwala na to „kworum”
wszystkich Braci razem wziętych, Przełożony
Generalny może powołać na Kapitułę jednego lub
więcej Braci, aby wypełnić liczbę Braci
uczestników Kapituły.
7.

Zastępcami są pierwsi niewybrani w czasie

ostatniego głosowania. Przełożony Generalny nie
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może jurysdykcyjnie przenosić współbraci po
ogłoszeniu Kapituły, jak również do końca
wyborów przedstawicieli na Kapitułę.
Art. 100
Jeżeli z ważnych powodów, uznanych przez
Przełożonego Generalnego za zgodą jego Rady,
wybrany delegat do Kapituły nie jest w stanie
uczestniczyć w Kapitule, zanim ta się rozpoczęła,
niech zostanie zastąpiony, zgodnie z warunkami
głosowania w tej Prowincji lub Delegacji. Jeżeli
jest to członek Kapituły z urzędu, niech będzie
zastąpiony swoim Wikariuszem lub pierwszym
Radnym w przypadku Delegacji.
Zastępstwo może nastąpić także w czasie trwania
Kapituły i wówczas obowiązują te same warunki,
po uprzednim podjęciu decyzji przez Kapitułę.
Art. 101
Jeżeli w Domu, w którym odbywają się wybory,
znajduje się chory upoważniony do głosowania,
niemogący udać się na salę, komisja skrutacyjna
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uda się do jego pokoju i odbierze jego głos do
zamkniętej urny i dołączy go do pozostałych
głosów.
Art. 102
Na pierwszym posiedzeniu Kapituły Generalnej
w głosowaniu tajnym przeprowadza sięnastępujące
operacje:
- względną większością głosów wybiera się
spośród członków Kapituły dwóch skrutatorów
oraz dwóch lub więcej Sekretarzy;
- w głosowaniu tajnym, wybiera się większością
absolutną dwóch Moderatorów, którzy wraz
z Przewodniczącym kierują pracami Kapituły,
zapewniając odpowiednią formę proceduralną
przez nich zaproponowaną i zaaprobowaną przez
Zgromadzenie;
- Przewodniczący i dwaj Skrutatorzy zobowiązują
się pełnić wiernie swój urząd, składając przysięgę
wg następującej formuły: „Przysięgam wypełniać
wiernie moje obowiązki i dochować tajemnicy
w sprawie wyborów podczas Kapituły”;
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- wybiera się również, większością względną
i w głosowaniu tajnym, złożoną z trzech członków
Komisję do kontroli wyborów delegatów do
Kapituły oraz drugą Komisję, złożoną z trzech
członków, z wyłączeniem tych, którzy sporządzali
i zatwierdzali rozliczenia, do kontroli rozliczeń
przygotowanych przez Ekonoma Generalnego.
Komisja, po dokładnym zapoznaniu się
z odpowiednimi dokumentami, składa sprawozdanie przed Kapitułą;
– Kapituła wypowiada swoje zdanie na temat
przypadków wątpliwej ważności wyborów
delegatów na Kapitułę.
Art. 103
Skrutatorzy w obecności Przewodniczącego
odczytują i zliczają głosy złożone w urnie. Jeżeli
liczba oddanych głosów nie odpowiada liczbie
głosujących, głosowanie zostaje unieważnione
przez Przewodniczące-go. Głosy powinny być
zniszczone.
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Art. 104
Sekretarze spisują dokładnie dokumenty Kapituły,
które po podpisaniu przez nich samych, przez
Przewodniczącego i przez Moderatorów, powinny
być starannie przechowywane w archiwach
Zgromadzenia.
Art. 105
Wszystkie wypowiedzi odczytywane na Kapitule,
powinny być wcześniej, we właściwym czasie,
rozdane członkom Kapituły i dołączone do
wszystkich dokumentów.
Art. 106
Konstytucje nie określają terminu zamknięcia
Kapituły; jednak nie powinna się ona prześcigać
poza czas niezbędny. Jeśli zostały zakończone jej
prace, uznaje się jej zamknięcie wraz z ostatnim
głosowaniem.
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Art. 107
Liczba wybieralnych członków Kapituły dla Kurii
Generalnej i każdej Prowincji lub Delegacji
zostaje określona przez Przełożonego Generalnego
wraz z jego Radą zgodnie z art.113 Konstytucji.
Kuria, Prowincje, Delegacje, w których liczba
Współbraci nie osiąga wymaganego „quorum”,
mają również prawo wysłania razem z członkiem
z urzędu jednego wybranego delegata.
Art. 108
Nie tylko Prowincje i Delegacje, lecz także lokalne
wspólnoty i każdy ze współbraci z osobna mogą
swobodnie zgłaszać na piśmie do Kapituły
Generalnej swoje postulaty i propozycje, za
poś r ed ni c t we m c z ł o nk ów Ka p i t u ł y, po d
warunkiem, że wszystkie będą przedstawione
przed rozpoczęciem obrad. Dyskusja nad nimi jest
regulowana procedurą zatwierdzoną przez
Zgromadzenie.

199

PRZEŁOŻONY GENERALNY
Art. 109
Wizytacje dokonywane przez Przełożonego
Generalnego lub przez mianowanego przez niego
Wizytatora Generalnego, zgodnie z art. art. 155
i 156 Konstytucji, obejmują Prowincje, Delegacje,
pojedyncze Domy i współbraci. Wizytator
dysponuje takimi uprawnieniami, jakie zostaną mu
nadane w liście zapowiadającym wizytację,
w którym zostają wyszczególnione cele, sposoby
i terminy wizytacji, aby zapewnić jej dobro
duchowe. Niech współbracia z ufnością przyjmują
Wizytatora, szczerze i przychylnie odpowiadają na
jego uzasadnione pytania, przyczyniając się na
wszelki sposób do pożytecznego rezultatu
wizytacji. Wizytacje kanoniczne nie wykluczają
innych braterskich odwiedzin, jakie Przełożeni
mogą odbywać z całkowitą swobodą dla lepszego
promowania życia zakonnego.
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Art. 110
Przełożony Generalny powinien przekazywać do
Stolicy Apostolskiej, w trybie i w czasie przez nią
określonym, krótkie sprawozdanie o stanie
i o życiu Zgromadzenia (por. Kan 592 §1).
Obowiązkiem Przełożonego jest poza tym
podawanie do wiadomości i do przestrzegania
dokumentów Stolicy Apostolskiej dotyczących
członków Zgromadzenia (por. Kan. 592 §2).

RADA GENERALNA
Art. 111
Radni Generalni są członkami Kurii generalnej
i rezydują we wspólnotach wskazanych przez
Przełożonego generalnego. Radnym nie powinno
się powierzać obowiązków niezgodnych z ich
urzędem.
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URZĘDY GENERALNE
Art. 112
Sekretarz Generalny: - dogląda przekazywania
aktów i dokumentów do archiwum Zgromadzenia
i opiekuje się nimi osobiście lub przy pomocy
archiwisty;
- powiadamia

członków Rady Zgromadzenia

o programie spotkania przynajmniej trzy miesiące
wcześniej.
Art. 113
Sekretarz Rady Generalnej:
- informuje na czas członków Rady generalnej
o dacie, godzinie i programie posiedzenia
– redaguje protokół z posiedzenia, który na
następnym posiedzeniu podpisuje Przełożony
Generalny i Sekretarz.
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PROWINCJE I DELEGACJE
Art. 114
Dla ustanowienia Prowincji Kapituła Generalna,
uwzględniając warunki określone w art. 175
Konstytucji, powinna przyjąć prośbę i wysłuchać
uzasadnień zainteresowanych Współbraci przedstawionych przez Delegata, jak również
stanowiska Przełożonego Generalnego poprzedniej
sześcioletniej kadencji.
Art. 115
Decyzją Przełożonego Generalnego lub na
wniosek przynamniej jednej trzeciej liczby
współbraci w Prowincji, na listę kandydatów,
spośród których ma być mianowany Prowincjał,
może być dopisane nazwisko Współbrata z innej
prowincji lub Delegacji.
Art. 116
Przełożony Generalny, za zgodą swej Rady, po
wysłuchaniu opinii Prowincjała, określa liczbę
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Radnych Rady Prowincjalnej, zgodnie z art. 176
Konstytucji.
Art. 117
Gdy jest po temu ważna przyczyna,
Prowincjałowie i Radni Prowincjalni mogą zostać
odwołani zgodnie z art. 175 Konstytucji i RG 117,
a mianowicie:
1 - poważne i powtarzające się wykroczenia
przeciw Konstytucjom;
2 - częste i samowolne nieobecności w Domu
Zakonnym;
3 - poważne i powtarzające się zaniedbania
w wypełnianiu obowiązków;
4 - poważne nieprawidłowości w zarządzaniu;
5 - przedłużająca się niesprawność fizyczna lub
psychiczna;
6 - utrata dobrej opinii wśród współbraci.
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Art. 118
Za wyjątkiem zasad regulujących prace Kapituły
Generalnej, głosowania podczas wyborów mogą
być przeprowadzone na jeden z poniżej
wymienionych sposobów, każdorazowo zatwierdzanych przez stosowną Radę:
- wszyscy głosują podczas spotkania;
- przy obecności absolutnej większości współbraci
posiadających czynne prawo wyborcze, akceptujące głosowanie;
-

listownie wysyłając tyle kart, ile jest

zaplanowanych głosowań; karty, takie same jak
inni współbracia i zostają wrzucane do urny przez
Przewodniczącego w momencie każdego
głosowania;
- przez telefon lub drogą elektroniczną: deleguje
się jednego współbrata, który otrzymuje dany głos
i informuje się o tym Prowincjała (list ze
wskazaniem dołącza się do załączników
w sprawozdaniu); współbrat, który został wybrany
i zaakceptowany, do urny wrzuca nie tylko swoja
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kopertę, ale również kopertę współbrata, którego
reprezentuje.
Prowincjał ze swoją Radą, może wybrać inną
formę głosowania, która będzie zaakceptowana
przez Radę generalną. Każdy sposób głosowania
jest ważny, o ile całkowita liczba głosujących
osiąga do dwóch trzecich osób uprawnionych do
głosowania.
artykuł ten należy uznać za nieskuteczny, a zatem
nie ma zastosowania do aktów prawnych, które
reguluje (por. Uwagi nadesłane przez
Kongregację Życia Zakonnego, 12 luty 2019).
Art. 119
Prowincjał i jego Wikariusz powinni być
Kapłanami z ukończonym trzydziestym rokiem
życia, przynajmniej pięć lat po ślubach
wieczystych.
Art. 120
Urzędujący Prowincjał pod koniec swej kadencji
organizuje konsult acje, ogłoszone przez
Przełożonego Generalnego celem mianowania
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nowego Prowincjała (K 174) oraz określa datę
wyborów nowej Rady. Nowy Przełożony, nawet
kiedy jest mianowany wcześniej, rozpoczyna swój
mandat od daty zakończenia Przełożonego
ustępującego.
Art. 121
Prowincjał powinien przebywać w siedzibie
Pro wi ncj i , l egal ni e zat w ie rdz onej prz ez
Przełożonego Generalnego i powinien być wolny
od przeszkód w pełnieniu swej funkcji.
Art. 122
Prowincjał za zgodą swojej Rady, mianuje
Sekretarza, Ekonoma, Odpowiedzialnego za
Formację oraz ewentualnie innych odpowiedzialnych, którzy mogą być wybrani spoza składu Rady.
Art. 123
Jurysdykcyjne włączenie współbrata do innej
Prowincji lub Delegacji jest w kompetencji
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Przełożonego Generalnego (por. Konstytucje
art.186), który to dotyczy:
- profesów czasowych,
- po głosowaniu Rady generalnej przy wcześniejszej konsultacji z Prowincjałem lub
Delegatem zainteresowanych i współbratem,
- po czasie adaptacyjnym, przynamniej jednego
roku, aż do momentu, kiedy współbrat fizycznie
zostanie przydzielony do konkretnej wspólnoty;
- czas współbrata, który pracuje w nowej Prowincji
lub Delegacji powinien wynosić przynajmniej
3 lata.
Art. 124
Dla aktywniejszego udziału w życiu Kurii
generalnej, Prowincji i Delegacji niech będą
okresowo organizowane wzajemne spotkania
współbraci o charakterze informacyjnym,
konsultacyjnym i formacyjnym.
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Art. 125
Delegat powinien być kapłanem w wieku powyżej
trzydziestu lat, będący trzy lata po ślubach
wieczystych. Po mianowaniu w deklaracji
przyjęcia urzędu, składa on wyznanie wiary
i przysięgę.

ZEBRANIE KONSULTACYJNE PROWINCJI I
DELEGACJI
Art. 126
Prowincjałowie i Delegaci zwołują każdego roku
spotkanie konsultacyjne swojej Prowincji lub
Delegatury, czyli zebranie wszystkich Zakonników
po ślubach wieczystych, w celu osiągnięcia
pełniejszego uczestnictwa i współodpowiedzialności w obrębie Prowincji lub
Delegatury. Program zebrania wysyła się do
każdego współbrata razem z zaproszeniem
przynajmniej miesiąc wcześniej od wyznaczonej
daty spotkania. Każdy współbrat

ma prawo

podczas zebrania zadać pytania odnośnie programu
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dnia, które później zostają zebrane. Sprawozdanie
ze spotkania, niezwłocznie sporządzone, niech
będzie zaakceptowane przez zebranych na
spotkaniu i wysłane do Przełożonego Generalnego
i Jego Rady. Wskazania Zebrania niech będą
uwzględnione przez Prowincjała lub Delegata i ich
Rady.
Art. 127
Celem Zebrania Prowincji i Delegacji są
następujące:
- przeanalizowanie problemów dotyczących stanu
moralnego i ekonomicznego Prowincji lub
Delegacji podjęcie odpowiednich rozwiązań;
- kontrola, czy i w jaki sposób zostały
zrealizowane decyzje poprzedniej Kapituły
Generalnej oraz wskazania Rady Zgromadzenia;
- wskazanie celów i środków dla wzrostu życia
zakonnego oraz apostolstwa Prowincji lub
Delegacji;
Podczas Zebrania, które poprzedza Kapitułę
Generalną powinny być omawianie ważne
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zagadnienia, które uczestnicy Kapituły Generalnej
uznają za właściwe poddania pod ogólną dyskusję.

DOMY
Art. 128
Niech Rektor będzie przykładem dla Współbraci,
niech nawiązuje z nimi pogodny i szczery dialog
w duchu braterskiej zgody, niech zachęca
wszystkich do prac domowych każdemu
przydzielonych. Niech podtrzymuje w trudnych
chwilach i zachęca wszystkich do realizacji
programu uprzednio wspólnie uzgodnionego.
Niech troszczy sięo zdrowie fizyczne Współbraci
i niech dostarcza im gorliwie wsparcia duchowego.
Art. 129
Kompetentny Przełożony niech zapewni, że
Rektorzy są odpowiednio przygotowani do
pełnienia swoich obowiązków. Regularnie
organizuje spotkania z Rektorami w celu dodania
odwagi w ich posłudze, stawiania czoła
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trudnościom i wyzwaniom we wspólnotach
lokalnych, jak również aby zweryfikować, czy
życie wspólnotowe jest prowadzone pogodnie
i wiernie.
Art. 130
Rektor niech przebywa w swoim Domu, a oddala
się tylko z uzasadnionych powodów,
a w przypadku dłuższych nieobecności,
przekraczających 15 dni, niech powiadomi o tym
Prowincjała (K 42). Niech nie przyjmuje takich
obowiązków, które utrudniają wykonywanie
urzędu dla dobra Wspólnoty.
Art. 131
Rada Domu ma głos doradczy przy omawianiu
następujących spraw:
a) zatwierdzenie rocznego sprawozdania
przygotowanego przez Rektora, dotyczącego
stanu moralnego, dyscypliny oraz sytuacji
ekonomicznej, przy czym przy ocenie stanu
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moralnego nie ma żadnych problemów
zastrzeżonych;
b) zatwierdzenie wydatków nadzwyczajnych;
c) zatwierdzenie zobowiązań i długów do
ściągnięcia;
d) wydalenie zakonnika, w przypadkach nie
cierpiących zwłoki.
Art. 132
Rektor powierza Radnemu funkcję Sekretarza,
z obowiązkiem starannego i dokładnego
redagowania protokołów z posiedzeń. Na
następnym posiedzeniu Sekretarz, po przyjęciu
protokołu, daje go do podpisu Rektorowi oraz sam
go podpisuje.
Art. 133
W miesięcznej Radzie Wspólnoty przedstawia się
rozliczenie miesięczne domu zakonnego.
Okresowo przedstawia się rozliczenie z parafii, ze
szkoły, dzieł socjalnych…, wg Regulaminu
wewnętrznego Prowincji i Delegacji. Kopie ze
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spotkania Rady Domu i Wspólnoty wysyła się do
Prowincjała lub Delegata. Rada Wspólnoty zbiera
się także, w przypadkach szczególnych,
z inicjatywy Rektora lub na wniosek większości
Współbraci.
Art. 134
W domach liczących tymczasowo dwóch
Współbraci (por. K. 189), Prowincjał mianuje
Prorektora, z uprawnieniami analogicznymi jak
Rektora.

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM
Art. 135
W zakresie zwykłych działań administracyjnych mieści
się całość bieżącej dokumentacji dotyczącej wyceny
i przechowywania majątku, jak również jego
wykorzystywania na cele, dla których jest przeznaczony.
Do działań administracyjnych specjalnych należy całość
dokumentacji dotyczącej dysponowania majątkiem oraz
spraw wyjątkowych, z uwagi na rzadkość występowania:
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akty kupna - sprzedaży, wydatki nadzwyczajne, zbywanie
nieruchomości, pożyczki na hipotekę lub bez, długi,
urządzenia oraz wyposażenie specjalne, samochody, itp.
Każda Prowincja i Delegacji powinna w swym
wewnętrznym Regulaminie wyszczególniać zakres
wydatków zwykłych i nadzwyczajnych.
Art. 136
Kapituła Generalna określa każdorazowo sumę, którą
może dysponować w określonym czasie lub jednorazowo
samodzielnie Przełożony Generalny, Prowincjał, Delegat i
Rektor lub za głosem swojej Rady.
Art. 137
Ekonom Generalny powinien:
1.

przestrzegać należytej ostrożności przy
wykonywaniu należycie upoważnionych
zwykłych i nadzwyczajnych czynności
administracyjnych;

2.

sprawować działania kontrolne i wspierające
w odniesieniu do Ekonomów Prowincji
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i Delegacji oraz ewentualnie, poszczególnych
Domów zakonnych;
3.

sporządzać oraz systematycznie i porządnie
przechowywać dokumenty świeckie i kościelne
dotyczące administracji generalnej;

4.

przedstawiać Przełożonemu Generalnemu i jego
Radzie sprawozdania rocznego z zarządzania
całym Zgromadzeniem, bilansu rocznego
i budżetu Kurii Generalnej oraz co miesiąc
sprawozdanie ze stanu środków pieniężnych
Kurii;

5.

egzekwować w określonym czasie, jeśli to
konieczne, od Prowincjałów i Delegatów
sprawozdania roczne, bilansu budżetowego, jak
również

wysokości kontrybutu do Kurii

Generalnej;
6.

przesyłać w trybie poufnym, Prowincjałom
i Delegatom sprawozdanie roczne całego
Zgromadzenia;

7.

utrzymywać aktualny stan majątku Zgromadzania, inwentarza przedmiotów wartościowych,
testamentów i wszelkich papierów
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wartościowych i przedstawiać corocznie rejestr
majątku do podpisu Przełożonemu Generalnemu
(por Kan 1284).
Art. 138
W każdej Prowincji i delegacji zwyczajowo
przedstawicielem prawnym jest Prowincjał
i Delegat.
Art. 139
Z każdej Prowincji i Delegacji będzie przekazane
do Kurii generalnej 10% sumy pieniędzy
i papi erów wartości owych otrzymanych
w testamentach, darowiznach

i ze sprzedaży

nieruchomości.
Art. 140
Jeśli mówi się o nadzwyczajnym administrowaniu
majątkiem parafialnym lub majątkiem Zgromadzenia, danym w użytkowanie Parafii, dysponujący
Zakonnik, poza uprzednią zgodą miejscowego
Ordynariusza, powinien mieć także zgodę
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Prowincjała. Pozwolenie takie jest konieczne
również, gdy chodzi o zapisy testamentalne oraz
darowizny na rzecz Parafii. Takie pozwolenie jest
konieczne na każdą zmianę przeznaczenia.
Art. 141
W każdej Prowincji, Delegacji i Domu zakonnym
papiery wartościowe i pieniądze, które nie są
niezbędne na bieżące wydatki, powinny być
lokowane w bankach kredytowych, zapisane na
Zgromadzenie; powinny być tam również
zdeponowane wzory podpisów Przełożonego
Generalnego oraz kompetentnego Ekonoma.
Art. 142
Każdy Dom ma swego Ekonoma mianowanego
przez Prowincjała po zasięgnięciu opinii członków
wspólnoty. Jest on upoważniony do zarządzania
majątkiem. Powinien zawsze działać pod
kierunkiem Rektora, który ponosi pełną
od p o w i e d z i a l n o ś ć , z a w y j ą t ki e m s p r a w
pozostających w kompetencji Rady Domu.
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Art. 143
Ekonom Generalny oraz Ekonomowie Prowincji
i Delegacji, każdy w zakresie swej działalności, są
wspomagani przez Radę Ekonomiczną, złożoną
z co najmniej dwóch współbraci (Kan. 1280), przy
nienaruszonej władzy odpowiednich Przełożonych,
którym wszystko powinno być podporządkowane.
Wszystko powinno być wiarygodnie podległe
kontroli i zatwierdzeniu ze strony kompetentnej
Rady oraz włączone do rozliczenia generalnego.
Art. 144
Nie jest dozwolone żadnemu Przełożonemu,
Ekonomowi ani pojedynczemu zakonnikowi,
zatajać w części lub w całości istnienie majątku,
jakikolwiek by był jego charakter, także procentów
od kapitału, papierów wartościowych, darowizn,
pensji, emerytur, jałmużny, nawet, jeśli były
przekazane konkretnej osobie. Nie jest dozwolone
zawieranie umów lub wypłacanie sum, dla których
jest niezbędne upoważnienie, o które należy złożyć
prośbę i uzyskać je na piśmie. Kompetentny
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Przełożony ma obowiązek przestrzegania tych
zasad, interweniując w razie potrzeby, przez
napominania lub usuwanie tych, którzy się nie
podporządkowywują.
Art. 145
Przełożony generalny wydając zgodę na
zamknięcie Domu powinien określić przeznaczenie
majątku należącego do Zgromadzenia, uwzględniając wolę fundatorów lub ofiarodawców legalnie
nabytych praw. To samo dotyczy przypadku
zamknięcia Prowincji i Delegacji (por. Kan. 616
§1)

OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA KONSTYTUCJI
I REGULAMINU GENERALNEGO
Art. 146
Wszyscy Współbracia powinni mieć ich tekst,
i prosi się ich, aby przynajmniej raz w roku
przeczytali Konstytucję i Regulamin Generalny.
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ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU
GENERALNEGO

UPRAWNIENIA PRZEŁOŻONEGO
GENERALNEGO
(wypływającego z prawa powszechnego lub własnego)
a) za zgodą KOLEGIALNĄ swej Rady :

1.

zwalnianie zakonnika ze złożonych ślubów
(Kan.699 § 1; K 211)
b) z głosem decydującym swej Rady
1 - zakładanie lub zamykanie Domu
Zgromadzenia (Kan.609 § l; 616 § 1; K 190);
2 - o k r e śl a n i e pr z e z na c z e ni e m a j ą t k u
zamkniętego domu zakonnego (Kan.616 § 1);
3 - przenoszenie Domu Generalnego, po
uprzednim powiadomieniu Stolicy Apostolskiej
(Kan 149);
4 - otwieranie, przenoszenie lub zamykanie
siedziby Nowicjatu,(647 § l; K 104);
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5 - mianowanie Mistrzów Nowicjuszy (Kan. 651
§ 1; K 166);
6 - wydawanie zezwolenie kandydatowi na
odprawianie Nowicjatu w innym domu
Zgromadzenia ( Kan. 647 § 2, K 104);
7 - dopuszczanie do Ślubów wieczystych (KAN.
656 § 3; K 112) oraz do Święceń Kapłańskich
(KAN. 1019 § 1);
8 - zwoływanie Kapituły Generalnej (K 131 132);
9 - określanie liczby wybieranych członków
Kapituły dla każdej Prowincji i Delegacji (K 133
- RG. 107);
10 - określanie, w ważnych przypadkach,
zastępstwa członka Kapituły, przed rozpoczęciem prac Kapituły Generalnej (RG 100);
11 - zatwierdzanie połączenia z i n n y m
Zgromadzeniem (Kan. 580);
12 - mianowanie wizytatora dla całego
Zgromadzenia (K 151);
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13 - zwalnianie całego Zgromadzenia od
niektórych artykułów Konstytucji, w granicach
określonych przez art. 152 Konstytucji.
14 - dopuszczanie kandydatów do Święceń
Kapłańskich z powodu wieku (ale nie mniej niż
jeden rok) i w innych przypadkach i w granicach
określonych w Kan. 1047§ 4 ; Cum Admotae VIVIII, 1964, poprawiony przez Kan. 1031 § 4);
15 - oddawanie w zarząd Kurii Generalnej
jednego lub większej liczby Domów zakonnych
(K 168);
16 - nadawanie uprawnień generalnych,
o których mowa w art. 159 Konstytucji;
17 - wyznaczanie zastępcy Radnego Generalnego
(K 155);
18 - usuwanie, w ważnym przypadku, za zgodą
Stolicy Apostolskiej, Radnego Generalnego (K
143);
19 - zmienianie granic istniejących Prowincji
Zgromadzenia (K 170);
20 - mianowanie Prowincjałów (K 171);
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21 - zastrzeganie do swych uprawnień,
w wyjątkowych przypadkach oraz ad actum
niektórych uprawnień Prowincjałów (K 147);
22 - przedłużanie pełnomocnictw Rektorów na
trzecią trzyletnią kadencję, lecz nie dłużej (C.
197);
23 - określanie liczby Radnych dla każdej
Prowincji (K 173 - RG. 116);
24 - zakładanie, zamykanie i określanie granic
Delegacji (K 182);
25 - mianowanie Delegatów oraz ich Radnych (K
181);
26 - nadawanie Delegatom określonych
uprawnień (K 181);
27 - przyjmowanie rezygnacji z urzędu
Prowincjała, Pełnomocnika, Radcy
Prowincjalnego i Radnego Delegacji
(K 175; RG 97);
28 - usuwanie, w ważnych przypadkach,
Prowincjała, Delegata lub innych Zakonników ze
stanowisk wybieralnych (Kan. 192 i 193; K 172;
RG 117);

224

29 - zatwierdzanie procedury wyborczej obranej
przez Prowincje (RG 118);
30- zatwierdzanie Dyrektorium wewnętrznego
Prowincji i Delegacji oraz ich tłumaczeń
Konstytucji, Dyrektorium Generalnego,
Rytuałów przyjęcia do Nowicjatu oraz do
Ślubów (K 214);
31 - zwoływanie Rady Zgromadzenia (K 187);
32 - i nt e r we ni ow ani e , w p rz ypa dka ch
wyjątkowych lub, gdy wymaga tego dobro
ogólne, w każdą dziedzinę życia Zgromadzenia
(K 147.179.200);
33 - wydawanie zezwolenia na przedłużoną
nieobecność w Domu zakonnym, jednak nie
dłuższą, niż określona

w Kan. 665 § 1;

34 - ustalanie umów dla Kurii i dla całego
Zgromadzania (K 198);
35 - zatwierdzanie umów między Prowincją lub
Delegacją a Władzami wszelkiego rodzaju, kiedy
chodzi o określenie lub zmianę celu któregoś
Domu lub jego działań (K 138; RG 137);
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36 - zatwierdzanie sprawozdania finansowego
przesyłanego Kapitule Generalnej oraz rocznego
sprawozdania Ekonoma Generalnego (K 138;
RG. 137);
37 - ustalanie rocznych wkładów finansowych
poszczególnych Prowincji i Delegacji (K 201);
38 - zatwierdzanie zbywania dóbr oraz wszelkich
spraw, o których mowa w art. 202 Konstytucji;
39 - zatwierdzanie przejścia z jednego
Zgromadzenia do drugiego (Kan 684; K 206);
40- ponowne przyjmowanie do Zgromadzenia
tych, którzy odeszli z niego w sposób legalny
(690 § l; K 113);
41 - udzielanie indultu dyspensy od ślubów
czasowych (Kan. 688 § 2; K 208);
42 - udzielanie indultu eksklaustracji (Kan. 686 §
3; K 207);
43 - przedstawianie Stolicy Apostolskiej prośby
o eksklaustrację złożoną przez Zakonnika
(Kan.686 § 3; K 207);
44 - przedstawianie Stolicy Apostolskiej prośby
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o zwolnienie, złożonej przez Zakonnika, który
chce opuścić Zgromadzenie (Kan. 691; K 210);
45 - decydowanie w przypadkach
nierozważanych lub budzących wątpliwości,
zgodnie z art. 166 Konstytucji;
46 – pozbawić głosu czynnego i biernego
w oficjalnych głosowaniach współbratu, który
jest nieobecny w domu zakonnym od pół roku
(RG 98).
c) z głosem doradczym swej Rady:
47 – podporządkowywanie pojedynczych
współbraci do nowych Prowincji/Delegacji, przy
wcześniejszych konsultacjach zainteresowanych
stron (K 168; RG 123);
48 - przyjmowanie dymisji z urzędów
obieralnych za wyjątkiem Radnego Generalnego,
Prowincjała, Delegata i ich Radnych) (RG. 97);
49 - wprowadzanie zakazu pobytu lub nakładanie
go na określone domy Zgrom a d z e n i a ,
w przypadkach przewidzianych w prawie
powszechnym (Kan. 1336 § 1. l; Kan. 1337 § 1;
Kan. 1338 itd.);
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d) samodzielnie :
50 - zatwierdzanie wspólnych programów
formacyjnych dla Nowicjatów Zgromadzenia
(RG 66);
51 - nadzorowanie przebiegu formacji
w Nowicjatach (K 118);
52 - podejmowanie decyzji o przyspieszeniu
ślubów wieczystych nie większym niż trzy
miesiące przed upływem trzylecia ślubów
czasowych (K 110);
53 - upoważnianie Zakonnika po ślubach
wieczystych do częściowego lub całkowitego
zrzeczenia się majątku rodzinnego (Kan. 668 § 4;
K 29);
54 - określanie formy i czasu umartwień dla
całego Zgromadzenia, poza tymi, które są
ustanowione przez Kościół i przez prawo
szczególne (K 55);
55 – zwolnienie poszczególnych zakonników
i poszczególnych domów od obowiązku
przestrzegania niektórych artykułów dyscyplinarnych Konstytucji i Dyrektorium (K 152);
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56 - zatwierdzanie regulaminu między
Zgromadzeniem a Agregatami (RG 42);
57 - powoływanie do Kapituły Generalnej
jednego lub więcej Braci, w przypadkach
określonych przez art. 99/6 Regulaminu
Generalnego;
58 - zatwierdzanie siedziby Prowincji i Delegacji
(RG. l21) ;
59 - przeprowadzanie konsultacji przed
mianowaniem Prowincjałów i Delegatów (Kan.
625 § 3, K 171, 181);
60 - dopisywanie na liście konsultacji
prowincjalnych Współbraci z innej Prowincji lub
Delegacji (RG 115) ;
61 - zatwierdzanie Radnych Prowincji (Kan. 625
§ 3; K. 177.175);
62 – wyznaczenie wizytatora dla pojedynczych
Prowincji lub Delegacji lub w celu rozwiązania
szczególnego problemu (K 151);
63 - powoływanie ekspertów do Rady
Zgromadzenia (K 186);
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64 - określanie okresu próby dla Zakonnika po
ślubach wieczystych, przybywającego z innego
Zgromadzenia (Kan. 684; K 113);
65 - określanie okresu próby oraz czasu trwania
ślubów rocznych dla tych, którzy wracają do
Zgromadzenia po jego legalnym opuszczeniu
Kan. 690 § 1; K 113);
66 – wydawanie zgody dla Zakonnika na zmianę
kategorii (z kandydata do stanu kapłańskiego na
Brata na odwrót);
67 – wyrażenie zgody dla kapłanów w starszym
wieku (lub chorych) do odprawienia Mszy św.
w dogodnym dla nich sposobie (Cum Admotae
II-V, 1964);
68 – (jako Wyższy Przełożony) zwolnienie lub
zamienienie obowiązku odmawiania Liturgii
Godzin w poszczególnych przypadkach
(Sacrosanctum Concilium XCVII, 1963);
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DO UPRAWNIEŃ PROWINCJAŁA
a) z głosem decydującym jego Rady:
1 - przyjmowanie do Nowicjatu (Kan 641; K 98);
2 - dopuszczanie do pierwszych Ślubów (Kan
656 § 3; K 105);
3 - wydalenie Nowicjusza (Kan 653 § 1);
4 - przedłużanie okresu ślubów rocznych, jednak
nie więcej niż do dziewięciu lat (657 §2; C 106);
5 - dopuszczanie do odnowienia ślubów
rocznych ( K 112);
6 - przedstawianie kandydatów do Ślubów
Wieczystych, po zasięgnięciu opinii Zakonników
po ślubach wieczystych danej Wspólnoty (RG
81);
7 - dopuszczanie do posług Lektoratu i Akolitatu
(Paweł VI, Ministeria quaedam VIII, 1972);
8 - przedstawianie Przełożonemu Generalnemu
kandydatów do Święceń Kapłańskich (Kan. 1036
i 1019 § 1);
9 - mianowanie stanowisk w Prowincji (K 117;
RG 122);
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10 - mianowanie Rektorów domów zakonnych
(K 141);
11 – przedłużenie na rok mandatu Rektora domu
po jego pierwszej 3-letniej kadencji; akceptacji
Rektora na druga kadencję; przedstawianie
Przełożonemu Generalnemu potwierdzenia
nominacji Rektora na trzecią kolejną kadencję
trzyletnią (K 192);
12 - przedstawianie Ordynariuszowi miejscowemu kandydatów na Proboszczów oraz na inne
urzędy kościelne (Kan. 682 i 523);
13 - przyjmowanie rezygnacji oraz odwoływanie
ze stanowisk mianowanych (Kan. 624; RG 97);
14 - ustanawianie kontrybutów poszczególnych
domów na rzecz Prowincji (K 201);
15 - zatwierdzanie aktów administracyjnych,
o których mowa w art. 137 i 140 Regulaminu
Generalnego;
16 - zatwierdzanie rocznego sprawozdania
przesyłanego Przełożonemu Generalnemu oraz
sprawozdania na Kapitułę Generalną (K 177
i 138);
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17 - przedstawianie Przełożonemu Generalnemu
umów z wszelkimi Władzami i Instytucjami, gdy
chodzi o ustanowienie lub zmianę celów Domu
lub działania;
18 - wydawanie zgody na prowadzenie przez
Zakonnika działalności określonej w Kanonie
285 § 4;
b) z głosem doradczym Rady:
19 - przenoszenie personelu z jednego Domu do
drugiego, w ramach tej samej Prowincji;
20 - upoważnianie grupy Nowicjuszy do
czasowego przebywania w domu Zgromadzenia
innym niż Nowicjat (Kan 647 § 3; K 104);
21 - wyrażanie zgody na przyspieszenie
pierwszych Ślubów, ale nie większe niż
piętnaście dni (Kan 649 § 2; RG 73);
22 - mianowanie członków Rady Domu (K 194);
23 - w przypadkach niecierpiących zwłoki
zakazanie pobytu lub nakładanie zakazu na
niektóre Domy Zgromadzenia dla Współbrata
winnego skandalu lub innych poważnych
wykroczeń (Kan. 1336 § l, l; 1337 § 1);
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c) samodzielnie:
24 - zatwierdzanie porządku dnia Domu
zakonnego (K 43);
25 – nominowanie ekonoma domu, po
wcześniejszym wysłuchaniu wspólnoty;
26 - upoważnianie naszych współbraci do
odprawiania ćwiczeń duchowych i ceremonii
w naszych Kościołach i w naszych Oratoriach
(Kan. 765; K 53);
27 - przedkładanie Przełożonemu Generalnemu
pisemnych umów zawieranych z Agregatami
(RG 42);
28 - obieranie siedziby dla Postulatu
i przyjmowanie do Postulatu (k 97);
29 - stosowanie klauzul gwarancyjnych oraz
wymaganie świadectw przy przyjmowaniu do
Nowicjatu (Kan. 642 i 645; RG 64);
30 - nadzorowanie formacji realizowanej
w Nowicjacie (Kan.650 § 2; K 118);
31 – przyjmowanie relacji semestralnej Mistrza
Nowicjatu (RG 91);
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32 - przedłużanie okresu Nowicjatu, lecz nie
więcej niż o sześć miesięcy (Kan. 653 § 2; RG
74);
33 - nadawanie Nowicjuszowi uprawnienia do
przejścia do innej kategorii: z kandydata do
Kapłaństwa na Brata, i na odwrót;
34 - odbieranie Ślubów zakonnych lub
delegowanie do tej misji kogoś innego (Kan. 656,
5; K 112);
35 - wydawanie zgody, by pierwsze Śluby miały
miejsce poza Domem Nowicjatu (RG 73);
36 - wyrażanie zgody Zakonnikowi na zmianę
testamentu oraz na dokonywanie innych aktów
prawnych przewidzianych w art. 31 Konstytucji;
37 – przyjęcie relacji semestralnej Prefekta
profesów czasowych (RG 92);
38 – przedłużenie ślubów czasowych, ale nie
więcej niż 9 lat (Kan. 657 § 2; K 110);
39 - kierowanie do uzyskania tytułów
naukowych (K 116);
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40 - upoważnianie Zakonnika do przyjęcia
obowiązków szczególnej wagi poza Wspólnotą
zakonną (RG 17);
41 - wizytowanie każdego roku wszystkich
Domów zakonnych w Prowincji (K 177);
42 - mianowanie Prorektorów w Domach
liczących tylko dwóch współbraci (RG 134);
43 - przyznawanie Zakonnikowi prawa do
publikowania książek o tematyce religijnej
i moralnej (Kan. 832; K 196);
44 – zwoływanie raz w roku posiedzenie całej
Prowincji (RG 126);
45 - ogłaszanie wyborów dla odnowienia składu
Rady Prowincji (RG 120);
46 – udzielenie posług Lektoratu i Akolitatu
(Paweł VI, Ministeria Quaedam IX, 1972);
47 – zwolnienie lub zamianę obowiązku Liturgii
Godzin w szczególnych okolicznościach
(Sacrosanctum Concilium XCVII, 1963).
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