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ZatwIerdZenIe apoStolSKIe
ZgromadZenIa KleryKów regularnych marIanów
wSpomagajĄcych Zmarłych I duSZpaSterZy

Franciszek pignatelli

Z Bożej i Stolicy Apostolskiej łaski arcybiskup Tarentu,
prałat domowy Jego Świątobliwości, Klemensa
z Opatrzności Bożej XI Papieża tego imienia,
Asystent Świętej Stolicy Apostolskiej przy
Najjaśniejszym Auguście II, najpotężniejszym Królu Polskim
i Nuncjusz na całe Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo
Litewskie z pełnomocnictwami Delegata a Latere.

Wszystkim wobec i każdemu z osobna zainteresowanemu
lub kiedyś zainteresować się mogącemu podajemy do wiadomości, że stawił się przed nami Najprzewielebniejszy ojciec
Stanisław od jezusa i Maryi, Generalny przełożony Zakonu Nie pokalanego poczęcia, Zgromadzenia wspomagającego zmarłych
i duszpasterzy, we własnym i całego powyższego Zakonu imieniu i przedstawił dokument przyjęcia, czyli przyłączenia od Najprzewielebniejszego ojca Generała Zakonu św. Franciszka
w formie potwierdzającej i autentycznej o treści następującej:

Brat mateusz od św. Stefana

Lektor Jubilat i całego Zakonu Świętego
Ojca Naszego Franciszka
Generał i Sługa.

umiłowanym w panu Braciom kapłanom, klerykom i kon wersom, Marianami się zwącym pod tytułem czyli wezwaniem
Niepokalanego poczęcia Bogarodzicy dziewicy będącym,
pobożną w Bogu świętymi ćwiczeniami posługę sprawującym,
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obecnym i przyszłym, pozdrowienie w tym, który jest prawdziwym zbawieniem. powziąwszy od pewnego czasu przez Kościół Boży zalecane święte naśladowanie Błogosławionej dziewicy Maryi, niektóre osoby ułożyły pewną regułę, pełną ducha
pobożnego, którą pod tytułem Reguły dziesięciu cnót tejże
Błogosławionej dziewicy Maryi dla mężczyzn i niewiast czyli
Braci i Sióstr zatwierdził papież aleksander Vi, a następnie papież juliusz ii, opatrując ją dokumentem apostolskim, zaczynającym się od słów: Ad ea, quæ z 26 stycznia 1506 roku, powtórnie łaskawie zatwierdził. później ze wzrostem w liczbę
obojga płci wiernych chrystusowych, z większym jeszcze przejęciem oddających się naśladowaniu Bogarodzicy w zakresie
tejże Reguły szczęśliwej pamięci Leon X tychże podzielił na
trzy przez siebie zatwierdzone zakony, wszystkim przepisując te
naśladowanie czyli instytucję o naśladowaniu powyższych dziesięciu cnót, (jak to obszerniej się zawiera w dokumencie apostolskim tegoż Leona X, rozpoczynającym się od słów: Regulam profitentibus z 25 lipca 1517 roku i innym: Cum in honorem z dnia 14 lipca tegoż roku wydanym), w których to tenże
sam papież Leon X, jak również wielu innych papieży, jego na stępców, rozległe przywileje, łaski, odpusty, grzechów odpuszczenia, egzempcje i indulty, albo na nowo nadali, albo pozwolili
korzystać z poprzednio innym zakonom i zgromadzeniom za konnym nadanych, co się wszystko zawiera i zostało wyłożone
w księdze powyższej Reguły o naśladowaniu Maryi. Gdy prze to Wy, (coście już przedtem na mocy władzy biskupiej obrali
sobie sprawowanie pobożnej służby względem Boga w powyższych duchownych ćwiczeniach pod tytułem Niepokalanego poczęcia Bogarodzicy Maryi i z każdym dniem więcej
pragniecie utrwalać się w naśladowaniu tejże Bogarodzicy sto sownie do Reguły powyższej księgi dla mężczyzn przepisanej,
jak również korzystać z łask egzempcji, odpustów, przywilejów, tamże dla powyższych zwolenników dziesięciu upodobań czyli cnót Błogosławionej Maryi szczegółowo opisanych) przez o. joachima od św. anny, instytutu Waszego członka i Waszego w prześwietnym tym mieście prokuratora, pokor nie nas prosicie o nadanie powyższych na mocy naszej władzy
łaskawie nam przez Stolicę apostolską udzielonej, my więc
zamiarom i intencji tejże Świętej Stolicy sprzeciwilibyśmy się,

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 33

Dekrety Stolicy Apostolskiej dotyczące Zgromadzenia

33

gdybyśmy prośbom Waszym chcieli odmówić. a zatem na
mocy władzy i upoważnienia powyższymi i innymi dokumentami apostolskimi nam udzielonego, powodując się rozwagą,
wszystkich Was i poszczególnych wszystkich, wobec każdego
z osobna, tak kapłanów, jak kleryków i konwersów, do powyższego instytutu należących, jak również tych, co kiedyś należeć
będą do tej wspólnoty na członków chętnie przyjmujemy, jednocześnie zezwalając Wam na to, abyście w zwykle przez Was
używanym habicie mogli składać profesję na powyższą Regułę
dziesięciu upodobań czyli cnót Błogosławionej dziewicy
Maryi, jak powiedziano, dla mężczyzn ułożonej, jak również
zwracać się do Stolicy apostolskiej o zaopatrzenie, na mocy
czego moglibyście swobodnie korzystać i rozporządzać
wszystkimi i poszczególnymi przywilejami, łaskami, odpustami, odpuszczeniami grzechów, egzempcjami i dyspensami
apostolskimi, wyżej wymienionymi. ponieważ to na mocy powyższej profesji Wam i Waszym następcom słusznie się należy
i przysługuje, my nadaną nam powyższą powagą i władzą
stwierdzamy i ogłaszamy, polecając Wasz Zakon, mający się
nadal nazywać dziesięciu upodobań czyli cnót Błogosławionej dziewicy Maryi pod tytułem czyli wezwaniem Niepokalanego jej poczęcia, jako też Waszych Braci tak kapłanów,
jak kleryków i konwersów łasce i opiece najdostojniejszych
biskupów diecezjalnych i nuncjuszów Stolicy apostolskiej,
zwłaszcza niezwyciężonego i prawowiernego Królestwa pol skiego, w którym został zapoczątkowany i głównie się rozrasta
instytut, któremu niech Najwyższy da jak największy rozwój na
chwałę i uwielbienie Najświętszej Swej Matki i cześć Niepo kalanego jej poczęcia oraz sławę i wieczną Waszą ozdobę.
dan w naszym klasztorze aracoeli, 21 września 1699 roku

M.p.

br. Mateusz od św. Stefana
minister generalny

Z polecenia Najczcigodniejszego ojca
br. Mikołaj de Leon
sekretarz generalny zakonu
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SąteżiinnedokumentyzsygnetemRybakanapergaminienapisane,
całe,nieuszkodzoneinienaruszone,niedającenajmniejszegoprawa
dopodejrzenia,którychtreśćjestnastępująca:

umiłowanemu Synowi naszemu
i Stolicy apostolskiej Nuncjuszowi,
rezydującemu w Królestwie polskim.

Innocenty XII papież

umiłowany Synu nasz,
pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo.

Niedawno przedłożył nam umiłowany syn joachim od
św. anny, kapłan i prokurator Zakonu i Zgromadzenia
kapłanów i konwersów, Marianami się zwących, którzy wzięli
sobie za zadanie naśladowanie i cześć Bogarodzicy w Zgro madzeniu dziesięciu upodobań Błogosławionej dziewicy
Maryi w Królestwie polskim, które to Zgromadzenie przez
umiłowanego syna Stanisława od jezusa i Maryi już dawniej
powagą ordynariusza i umiłowanego syna naszego i Stolicy
apostolskiej na Królestwo polskie ówczesnego nuncjusza
i tamże rezydującego w diecezji poznańskiej założone i ustanowione, zostało dopuszczone przez umiłowanego syna ówczesnego Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych św.
Franciszka na mocy władzy z przywilejów apostolskich mu
przysługujących do profesji i zachowywania Reguły dziesięciu upodobań Błogosławionej dziewicy Maryi, przez Sto licę Świętą w przyjętym porządku i uroczyście zaaprobowanej
i dla mężczyzn należycie przystosowanej pod tytułem czyli
wezwaniem Niepokalanego poczęcia tejże Bogarodzicy
dziewicy z obowiązkiem czyli praktyką niesienia pobożnej
pomocy duszom w czyśćcu zostającym, jako też pomagania
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proboszczom w administrowaniu sakramentów, nauczaniu
wiernych chrystusowych oraz stosownie do przywilejów
apostolskich, w tymże reskrypcie powyższego Ministra Generalnego wymienionych, samo Zgromadzenie powyższym sposobem dopuszczone powinno korzystać z przywilejów, łask
i odpustów przez Stolicę Świętą udzielonych zakonom, przez
powyższą Regułę poświęcającym się lub mającym się poświęcić Bogu na służbę. a chociaż, jak okazuje się z jego
treści, o ważności tego patentu nigdy nie można ani należy
powątpiewać, żeby całkowity swój skutek mógł osiągnąć, to
jednak dla ubezpieczenia się, by wykonywania, zachowania
i użytku powyższego patentu niekiedy umiłowani niektórzy
zakonni synowie lub też czasem i inni w czymkolwiek nie
zwalczali lub nie utrudniali, dlatego powyższy Rzecznik pokorną przedłożył prośbę, abyśmy apostolską naszą łaskawością raczyli temu zapobiec. My przeto tegoż Rzecznika od
wszelkich ekskomunik, suspens, interdyktów, i innych kościelnych orzeczeń, cenzur i kar, wynikłych z prawa lub przez
ludzi z jakiejkolwiek przyczyny czy powodu nałożonych i jakimi w jakikolwiek sposób mógłby być obłożony, dla osiągnięcia skutku w tej tylko jedynie sprawie niniejszym rozgrzeszamy i uważając za rozgrzeszonego, przychylamy się do tych
próśb i twej dyskrecji (uwzględniając, że, jak Rzecznik dowodzi, sprawa dotyczy wyjętych spod jurysdykcji biskupiej),
niniejszym powierzamy i polecamy, abyś z powołanymi, tymi
co mają być przywołani do wypełnienia i zachowania
wspomnianego patentu Ministra Generalnego i wszystkiego
tego, co on zawiera, według jego formy i treści, byleby sądu o
powyższym skądinąd nie zasięgano, powagą naszą według
prawa postępował i postępować polecił. Wobec tego powagą
naszą apostolską tobie wyznaczonemu reskryptem pu blicznym mocą niniejszego dekretu udzielamy pełnej władzy:
do pociągania do odpowiedzialności zakonników i wszystkich
innych chcących sprzeciwiać się egzekucji, zachowaniu i wy pełnianiu tego dekretu ile razy, gdzie i kiedy zajdzie potrzeba,
oraz ilekroć wypadnie do nakładania na nich wyroków, cenzur
i kar według wymogów Soboru trydenckiego do ogłaszania,
nakładania, zwiększania kar i interdyktu na nieposłusznych, a
nawet, jeśli zajdzie tego potrzeba, wzywania pomocy władzy
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świeckiej, jak również stosowania wszelkich innych środków
koniecznych, a to wszystko bez względu na dawniejsze zarządzenia, konstytucje i rozporządzenia apostolskie i wszelkie
inne jakiekolwiek sprzeciwy.

dan w Rzymie u Najświętszej Maryi panny Większej,
pod sygnetem Rybaka, dnia 24 listopada 1699 roku, pontyfikatu zaś naszego dziewiątego.
M.p.

@ B. kard. Pro-Datar

Na pokorne prośby, byśmy raczyli przystąpić do wypełnienia tego dokumentu apostolskiego, my, powyższy dokument
apostolski z należną czcią przyjąwszy, przede wszystkim zapytaliśmy się o zgodę ojców i Braci pragnących złożyć profesję
na tego rodzaju Regułę, którzy żądaną zgodę wyrazili i nam ją
przedstawili z podpisami i pieczęcią o treści następującej: My
niżej podpisani niegodni zwierzchnicy i kapłani Zakonu Niepokalanego poczęcia Zgromadzenia polskiego, wspierającego
zmarłych i proboszczów, zgromadzeni na kapitule, po odpra wieniu Mszy św. do ducha Świętego przyjmujemy w panu
także w imieniu innych jednakowo myślących braci, tak klery ków, jak i konwersów, Regułę o Naśladowaniu dziesięciu cnót
Błogosławionej dziewicy Maryi pani naszej, przez papieży
szczęśliwej pamięci aleksandra Vi, juliusza ii, Leona X,
zaaprobowaną i zatwierdzoną i nam z miasta Rzymu na naszą
prośbę do profesji łaskawie przysłaną razem z brewe apo stolskim najszczęśliwszej pamięci papieża innocentego Xii, na
mocy którego to brewe chcemy złożyć profesję uroczystych
ślubów według powyższej Reguły i ją za łaską Bożą zachować.
dlatego błagamy Najdostojniejszego ekscelencję Nuncjusza
apostolskiego, pana i opiekuna, do którego wspomniane
brewe zostało skierowane, by łaskawie raczył przychylić się i
władzą swoją postanowić, byśmy złożenie ślubów, zwłaszcza z
powodu ciężkiej choroby Generalnego przełożonego naszego,
który tego również pragnie i Najdostojniejszego pasterza naj pokorniej błagającego, mogli przyśpieszyć.
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Wiarygodność tego za nas i innych stwierdzamy podpisami i daną pieczęcią Zgromadzenia, w Górze w Wieczerniku pańskim, dnia 14 kwietnia roku 1701.
Stanisław od Jezusa i Maryi, niegodny przełożony,
Joachim od św. Anny, asystent i prokurator generalny,
Józef od Wszystkich Świętych, asystent,
Jakób od św. Anny,
Konstanty od św. Kazimierza,
Cyprian od św. Stanisława, sekretarz
M.p.

Zostaliśmy więc znowu proszeni, byśmy do wypełnienia
powyższej odezwy apostolskiej przystąpić zechcieli. My też
po przejrzeniu powyższej odezwy apostolskiej, jako też przyjęcia, agregacji i zgody okazanej z załączoną prośbą, po rozważeniu i po zbadaniu, co należało, do spełnienia i zachowania wspomnianej odezwy apostolskiej i patentu Ministra
Generalnego oraz wszystkiego, co się w nich zawiera, według
ich formy i treści wyżej podanej przystępując, powyższego
Najprzewielebniejszego o. Stanisława od jezusa i Maryi, prze łożonego przed nami dla złożenia profesji zakonnej stawającego dopuściliśmy i ją na nasze ręce od niego przyjęliśmy
według przepisu Reguły. po złożeniu tej profesji tenże Naj przewielebniejszy o. Stanisław od jezusa i Maryi, jako praw ny przełożony Generalny od swych zakonników na ręce
własne lub swego delegata tak profesję odbierze, jak do
złożenia jej zobowiązujemy. a wreszcie po wypełnieniu tego
polecamy wszystkim wobec i każdemu z osobna, by tych
zakonników uznawali za prawdziwych, legalnych i wyjętych
z pod jurysdykcji biskupiej pod karą w powyższej odezwie
apostolskiej wyszczególnioną, inaczej sprzeciwialiby się Stolicy apostolskiej, nam i następcom naszym. Zachęcamy w panu tych zakonników do zachowania przepisanej Reguły i do
czuwania nad jej zachowywaniem.
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dla wiarogodności dokument niniejszy podpisujemy i pieczęcią naszą opatrujemy.
dan w Warszawie, 6 czerwca, roku pańskiego 1701.

M.p.

Septym Paulucjusz
audytor generalny

Wojciech Skwarczyński
kanclerz

@ Franciszek
arcybiskup tarentu
nuncjusz apostolski
(własnoręcznie)
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aproBata I ZatwIerdZenIe
Statutów
ZgromadZenIa KleryKów regularnych marIanów
SłużĄcych pomocĄ Zmarłym
oraZ proBoSZcZom w duSZpaSterStwIe

Innocenty XIII papież

Na wieczną rzeczy pamiątkę.

ustanowieni, przez niewypowiedzianą obfitość Bożej
łaskawości na najwyższym tronie walczącego Kościoła, to,
czym mówi się, że zostało roztropnie ustanowione i zarządzone dla zbawiennego ukierunkowania mężów zakonnych,
pod słodkim jarzmem chrystusa, i pod instytucją zakonnej
dyscypliny, starającym się wypełnić swoje śluby Bogu
złożone, i ustawicznie dostarczać – za natchnieniem niebiańskiej łaski – przelicznych pożytków z dobrych uczynków, by
pozostało stałe i nienaruszone, ochroną apostolskiego obwarowania naszego, gdy nas się o to prosi, ugruntowujemy. przeto,
gdy umiłowany syn nasz, joachim od św. anny, prokurator
generalny Kleryków Regularnych Marianów Zgromadzenia
pod wezwaniem Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi
panny, niedawno sprawił, że przedłożone nam zastały pewne
statuty, zarządzenia i dekrety dla pomyślnego kierowania i dokładnego przestrzegania zakonnej dyscypliny, wydane już
wcześniej na kapitułach generalnych tegoż Zgromadzenia,
a które tak przez władzę biskupią, jak i przez obecnego, to jest
tego, który był nim w tym czasie, nuncjusza naszego i Stolicy
apostolskiej w Królestwie polskim, zaaprobowane zostały,
i gdy tenże joachim, prokurator generalny, bardzo zapragnął,
by te statuty, zarządzenia i dekrety zostały – by tym trwalsze
były, i by tym dokładniej były przestrzegane – także zabezpieczone patronatem naszego apostolskiego zatwierdzenia, my
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chcąc, na ile dzięki w panu możemy, życzliwie przychylić się
do próśb tegoż joachima, prokuratora generalnego, i jego od
wszelkich ekskomunik, suspens i interdyktów, i wszelkich innych kościelnych wyroków, nagan i kar, które byłyby orzeczone tytułem czegokolwiek, przez prawo lub przez człowieka,
jeśli jakimiś wyrokami, naganami lub karami jest on w jakikolwiek sposób obarczony, w tym tylko jednak, co się tyczy
uzyskania skutku przez niniejsze pismo, uwalniając i uznając,
że będzie uwolniony, i przychylając się do błagań, jakie w jego
imieniu zostały nam przedstawione, wspomniane wyżej
statuty, zarządzenia i dekrety, o ile są w użyciu, i są dozwolone,
i zacne, i nie zostały odwołane, lub są objęte jakimś odwołaniem, i nie są przeciwne świętym kanonom, a szczególnie
dekretom Soboru trydenckiego, konstytucjom i zarządzeniom
apostolskim lub zakonnym ustanowieniom wyżej wspomnianego Zakonu, przez Stolicę apostolską potwierdzonym, na
mocy naszej władzy apostolskiej przez treść niniejszego pisma
potwierdzamy i aprobujemy, i tymże statutom, zarządzeniom i
dekretom nienaruszalną moc zatwierdzenia apostolskiego
przydajemy, postanawiając, że to nasze pismo niniejsze oraz te
statuty, zarządzenia i dekrety, o których była wyżej mowa, są i
będą zawsze trwałe, ważne i skuteczne, oraz uzyskują i
otrzymują swoje wszystkie i pełne skutki, i przez tych, których
to dotyczy, i kiedykolwiek w danym czasie dotyczyć będzie,
we wszystkim i przez wszystko jak najpełniej powinny być
wspierane, i odpowiednio przez nich w sposób nienaruszony
powinny być zachowywane, i w taki sposób w sprawach tych
przez wszelkich sędziów zwykłych i delegowanych, także
przez audytorów sprawa pałacu apostolskiego ma być
osądzane i wyrokowane; zaś nieważne jest i bez mocy, gdyby
ktoś o jakiejkolwiek władzy próbował cokolwiek, świadomie
lub nieświadomie, podejmować przeciw temu. Żadne inne
akty prawne nie stoją na przeszkodzie temu, o czym wyżej
mowa. chcemy zaś, by kopiom lub odpisom, także sporządzonym drukiem, tego niniejszego pisma naszego, podpisanym ręką jakiegoś notariusza publicznego lub potwierdzonym przez jakąś osobę ustanowioną na kościelnym urzędzie, przyznawana była taka sama w pełni wiarygodność, jaka
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byłaby przyznana temuż samemu niniejszemu pismu, gdyby
takie kopie lub odpisy zostały okazane lub przedstawione.

dan w Rzymie u Najświętszej Maryi panny Większej,
pod sygnetem Rybaka, dnia 3 września roku 1723, pontyfikatu zaś naszego trzeciego.
M.p.

@ Fabio kardynał Olivieri
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ZatwIerdZenIe apoStolSKIe taK InStytutu jaK I
KonStytucjI KleryKów regularnych marIanów
dnia 17 listopada 1786 roku

pius VI papież

Na wieczną rzeczy pamiątkę.

Z obowiązku pasterskiego urzędu, którego mocą z woli
Bożej stoimy na czele Kościoła Katolickiego po całym świecie
rozszerzonego, zakony czy zgromadzenia wiernych chrystusowych oddające się dziełom miłości i miłosierdzia chrześcijańskiego w celu poparcia proboszczów i z chwalebnym
poświęceniem pracujące nad nauczaniem młodzieży pierwszych zasad wiary i oświaty, ojcowskim miłości uczuciem
darzymy i staramy się szczęśliwy ich stan ubogacić stosownymi względami i łaskami, iżby osoby, które obrały tak
pobożną instytucję życia, mogły w powołaniu swym wytrwać
do końca, sądząc w panu po dojrzałym rozważeniu, że to przyczyni się do wzrostu dobrych uczynków, do chwały Wszechmocnego Boga i zbawienia dusz. Niedawno bowiem umiłowany nasz syn Norbert Gołkowski, prokurator generalny
Zgromadzenia Kleryków Regularnych Marianami się zwących
przedstawił nam, że ponieważ dawniej, mianowicie w roku
1670, Zakon czyli Zgromadzenie powyższe do pomocy proboszczom i nauczania pierwszych zasad wiary i oświaty młodzieży w Królestwie polskim przez sługę Bożego Stanisława
papczyńskiego został utworzony, przez ówczesnego nuncjusza
apostolskiego potwierdzony, następnie do Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka przyłączony, że wreszcie sam Stanisław
Założyciel później zaniósł pokorną prośbę do szczęśliwej pamięci papieża innocentego Xii, poprzednika naszego, by ten
raczył zatwierdzić ten Zakon czyli Zgromadzenie, wskutek
czego tenże innocenty, poprzednik, wydał dokument apostol-
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ski w dniu 24 listopada 1699 roku, w którym ówczesnemu
nuncjuszowi apostolskiemu w Królestwie polskim Franciszkowi
pignatellemu polecił, aby po dojrzałym zbadaniu wszystkiego,
przyjął uroczystą profesję tak powyższego Założyciela, wówczas w zastępstwie tylko działającego, jak i reszty zakonników,
jakoż w rzeczywistości wszyscy ci zakonną profesję złożyli na
ręce powyższego nuncjusza apostolskiego i tenże nuncjusz
Zakon czyli Zgromadzenie powyższe władzą apostolską zatwierdził, jak to w tymże dokumencie apostolskim z dnia
6 czerwca 1701 roku można obszerniej przeczytać. Gdy zaś,
jak to w przedłożeniu było nadmienionym, wspomniany Norbert,
prokurator generalny, wstawiał się u nas byśmy Zakon czyli
Zgromadzenie powyższe od Zakonu Braci Mniejszych św.
Franciszka, ścisłej obserwacji nazwanych, do którego jak
dowodzi, został przybrany i przyłączony, oddzielili i odłączyli,
i to za pośrednictwem zgromadzenia czcigodnych naszych
braci Świętego Rzymskiego Kościoła kardynałów od nas
osiągnął, jak to widać w dekrecie tejże Kongregacji wydanym
dnia 10 marca 1786 roku, że nie tylko zatwierdzenia swego
instytutu od tej Kongregacji zażądali, ale też nowej zreformowanej Konstytucji treści następującej.
Tu został załączony tekst Konstytucji.

Kongregacja tychże kardynałów po wszechstronnym i
dojrzałym rozpatrzeniu sprawy wydała dekret następujący:

Święta Kongregacja ich eminencji Najdostojniejszych
Kardynałów Świętego Rzymskiego Kościoła do spraw Biskupów i Zakonów na przedstawienie jego eminencji Kardynała
de Zalada ponente postanowiła odpowiedzieć, co odpowiedziała, zważywszy reformę Konstytucji przeprowadzoną według wskazówek Najdostojniejszych Biskupów Rewizorów
zgodnie z reskryptem z dnia 11 sierpnia w celu zatwierdzenia
tej zreformowanej Konstytucji i instytutu po skontaktowaniu
się z jego Świątobliwością w Rzymie 15 września 1786 roku.
dlatego powyższy Norbert, prokurator generalny w imieniu także umiłowanego syna Rajmunda Nowickiego, przełożo-
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nego generalnego i innych kapłanów i koadiutorów Zakonu
czyli Zgromadzenia powyższego przedłożył nam pokorną
prośbę, byśmy jego instytut i załączoną Konstytucję mocą
władzy apostolskiej łaskawie zatwierdzić raczyli.
My przeto do życzeń w tej sprawie samego przełożonego,
jak również prokuratora generalnego i reszty powyższych kleryków regularnych, o ile możemy w panu, łaskawie chcąc się
przychylić, pojedyncze ich osoby od ekskomuniki, suspensy,
interdyktu i jakichkolwiek innych orzeczeń kościelnych, cenzur i kar przez prawo lub ludzi z jakiejkolwiek przyczyny czy
powodu nałożonych, jeśliby w jakikolwiek sposób były dotknięte, do osiągnięcia jedynie omawianego skutku niniejszym
rozgrzeszamy i uważając w przyszłości za rozgrzeszonych,
przychylamy się do prośby i tak omawiany instytut, jak też
załączoną Konstytucję i cokolwiek w niej się zawiera władzą
apostolską treścią niniejszego dekretu na zawsze aprobujemy i
zatwierdzamy i nadajemy im sankcję nienaruszalnej mocy
apostolskiej. postanawiamy, aby niniejszy dokument zawsze
miał moc, ważność i skuteczność teraz i na przyszłość, otrzymał i osiągnął zupełny i całkowity swój skutek, przez tych,
których dotyczy lub w jakiś sposób w przyszłości dotyczyć
będzie, nienaruszenie był zachowany. przeto, gdyby przez
jakichkolwiek sędziów, ordynariuszów i delegatów, nawet
audytorów pałacu apostolskiego, Świętego Rzymskiego
Kościoła kardynałów, nawet legatów a latere, wicelegatów,
nuncjuszów Stolicy apostolskiej, mimo zaprzeczenia im i komukolwiek z nich jakiejkolwiek inaczej sądzenia i interpretowania władzy i autorytetu, miał być sądzonym i określanym,
ma to być nieważne i udaremnione, jeśliby przypadkiem
ktokolwiek na mocy jakiegoś autorytetu świadomie czy bezwiednie pokusił się go zaatakować bez względu na konstytucje, rozporządzenia apostolskie i Zakonu czyli Zgromadzenia tego nawet zaprzysiężonym stwierdzeniem apostolskim
lub jakąkolwiek inną mocą utrwalone statuty i zwyczaje, przywileje i dokumenty apostolskie na przekór powyższemu w jakikolwiek sposób udzielone, zatwierdzone i wznowione. W ten
sposób uważając niniejszym brzmienie ich za całkowicie i dostatecznie wyrażone i słowo w słowo wytłumaczone mając,
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pozostawiając w swej mocy przepisy ogólne, tym jedynie razem wyjątkowo wyraźnie je uchylamy, jak również wszelkie
inne przeciwne rozporządzenia.

dan w Rzymie u Świętego piotra, pod sygnetem Rybaka,
dnia 27 marca 1787 roku, pontyfikatu zaś naszego trzynastego.

M.p.

@ R. kard. Braschius de Honestis
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prZywIleje udZIelone prZeZ papIeża pIuSa VI
ZaKonowI marIanów

pius VI papież

Na wieczną rzeczy pamiątkę.

Wzgląd na powierzony nam przez niebo urząd pasterski
wymaga, byśmy, mając ojcowską pieczę nad świętymi zakonami i zgromadzeniami zakonnymi, chwalebnie z powołania
poświęcającymi się miłości i dziełom miłosierdzia chrześcijańskiego, wspierali ich pobożne prace i organizacje przez udzielanie łask i przywilejów dla zachęcania do podejmowania trudów,
tym ochoczego ich prowadzenia i gorliwszego wykonywania
według tego, co uznamy w panu za stosowne. umiłowany nam
syn Norbert Gołkowski, prokurator generalny Zakonu czyli
Zgromadzenia Kleryków Regularnych, Marianami w Królestwie polskim zwanego, niedawno nam w Kurii Rzymskiej przedłożył, że ponieważ księża omawianego Zakonu czyli Zgromadzenia przez nas za radą czcigodnych braci naszych Świętego
Rzymskiego Kościoła kardynałów, przełożonych nad sprawami
biskupów i zakonów, został niedawno od Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka od obserwancji zwanych, odłączony i oddzielony, jak również za radą tejże Kongregacji innym jeszcze
dokumentem naszym w formie podobnego brewe tego samego
dnia przygotowanym dla księży zwanych Marianami, Konstytucje i instytut zostały zaaprobowane i zatwierdzone, by trzy
istotne śluby w nim na podobieństwo innych zakonów i instytutów, przez Stolicę apostolską zatwierdzonych, składano i inne
wielorakie i doniosłe pobożne i miłosierne dzieła dla niesienia
pomocy proboszczom, a młodzieży zasad wiary i oświaty wypełniano i w przyszłości wypełniać nie przestawano i aby to
zawsze z tym większą gorliwością nieustannie wypełniano i w
dalszym ciągu prowadzono, tenże Norbert usilnie nas prosił o
udzielenie i nadanie swemu Zakonowi czyli Zgromadzeniu łask
i przywilejów obojga płci zakonów żebrzących i nieżebrzących.
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chcąc przeto Zakon czyli Zgromadzenie Kleryków Regularnych Marianów i pobożne instytuty otoczyć opieką i życzliwością, wyżej wymienionego Norberta i umiłowanych synów,
kapłanów, kleryków i konwersów tego Zakonu czyli Zgromadzenia szczególniejszymi względami i łaskami obdarować,
pojedyncze jego osoby od wszelkich ekskomunik, suspens i innych orzeczeń kościelnych, cenzur i kar przez prawo lub ludzi z
jakiejkolwiek przyczyny czy powodu nałożonych, o ile by
jakimi w jakikolwiek sposób zostały dotknięte, dla osiągnięcia
niniejszego jedynie skutku tym dekretem rozgrzeszamy, i w
przyszłości za rozgrzeszonych uważamy. przychylając się do
pokornych próśb wspomnianego Norberta i zważywszy wszystko należycie dekretujemy, że wszystkie i poszczególne przywileje, prerogatywy, nadania, względy, władze, deklaracje,
zwyczaje, zwolnienia i egzempcje, swobody i inne łaski, preeminencje i indulty jakiegokolwiek rodzaju istniejące duchowne i doczesne, byleby tylko były w użyciu i nie zostały odwołane, lub nie były zawarowane jakimiś odwołaniami i świętym kanonom i Soboru trydenckiego dekretom i apostolskim
konstytucjom i zarządzeniom, oraz wspomnianym Klerykom
Regularnym wymienionego Zakonu czyli Zgromadzenia, i nie
sprzeciwiają się powyższym zakonom żebrzących i nieżebrzących, oraz ich klasztorom, domom i innym placówkom zakonnym, jak również zakonów tych generałom, prezydentom i
wszelkim innym zwierzchnim prałatom, i nawet kapitułom generalnym i prowincjalnym, czyli pośrednim i ich definitorom,
przeorom, nowicjuszom, braciom, konwersom pańszczyźnianym i wszelkim ich zakonnym osobom tak w mieście, jak i w
jakichkolwiek stronach świata się znajdującym i ze względu na
nich, lub z jakiegokolwiek innego powodu przez którychkolwiek rzymskich biskupów, poprzedników naszych, lub z innej
przyczyny przez mających władzę zostały udzielone i są udzielane i z których z prawa, używania lub zwyczaju, przywileju lub
nadania apostolskiego, w ogólności lub w szczegółach,
wspólnie lub oddzielnie lub w inny jakikolwiek sposób
korzystają, posługują się, władają i cieszą się, jako też korzystać, posługiwać się, władać i cieszyć się mogą i w przyszłości móc będą do omawianego Zakonu czyli Zgromadzenia
Kleryków Regularnych, Marianami zwanego, i poszczególnych
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ich klasztorów, domów i innych placówek zakonnych i ich
zwierzchników, prałatów i wszelkich osób zakonnych, władzę
apostolską brzemieniem niniejszego na zawsze rozciągnęliśmy
i im ich udzieliliśmy i na nowo udzielamy i chcemy, by one im
służyły, postanawiając, by niniejszy dokument zawsze i nieprzerwanie miał moc, ważność i skuteczność teraz i w przyszłości oraz otrzymał i osiągnął zupełny i całkowity swój skutek, i przez tych, których dotyczy lub w jakikolwiek sposób w
przyszłości dotyczyć będzie, nienaruszenie był zachowany;
przeto w całej rozciągłości, gdyby przez jakichś sędziów, ordynariuszów i delegatów, nawet audytorów spraw pałacu apostolskiego i Świętego Rzymskiego Kościoła kardynałów, nawet
delegatów alatere, wicedelegatów, powyższej Stolicy nuncjuszów, mimo zaprzeczenia im i komukolwiek z nich jakiejkolwiek inaczej sądzenia i interpretowania władzy i autorytetu,
miał być sądzonym i określanym, musi to być nieważne i udaremnione, jeżeliby przypadkiem ktokolwiek na mocy jakiegoś
autorytetu świadomie lub bezwiednie pokusił się go zaatakować. dlatego czcigodnym braciom patriarchom, arcybiskupom i biskupom i innym miejscowym jakimkolwiek ordynariuszom, jak również umiłowanemu synowi spraw Kurii apostolskiej głównemu audytorowi niniejszemu polecamy i rozkazujemy, żeby, o ile którzy z nich sami przez się, czy przez innego lub innych niniejszego dokumentu i co się w nim zawiera,
gdzie i kiedy będzie potrzeba, i ile razy w sprawie generała i kleryków regularnych wymienionego Zakonu czyli Zgromadzenia
zostaną proszeni o uroczyste opublikowanie i w powyższym
staną dla okazania im skutecznej obrony, powagą naszą
sprawili, by on wywarł i osiągnął całkowity swój skutek, a ci
wszyscy, których dotyczy, spokojnie go zażywali i nim się
cieszyli, nie dopuszczając nadto, by ktoś wbrew jego brzmieniu
z jakiejkolwiek przyczyny lub pod pretekstem nawet braku
naszej intencji przez kogokolwiek w jakikolwiek sposób niesłusznie był niepokojony, co więcej, gdyby cośkolwiek usiłowano lub uczyniono przeciwko, by stanowczo miało to być
cofnięte do stanu pierwotnego; jakichkolwiek przeciwników i
buntowników wszelkimi cenzurami i karami kościelnymi i
wszelkimi stosownymi prawa i faktu środkami, jakie uznają za
stosowne, poskramiając propozycją założenia apelacji,w pro-

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 49

Dekrety Stolicy Apostolskiej dotyczące Zgromadzenia

49

cesach z nimi trzymając się prawa, cenzury i same kary wielokrotnie zwiększając, wzywając nawet, jeśli zajdzie tego potrze ba, pomocy i ramienia władzy świeckiej. Wszystko ma moc bez
względu na to, co wyżej powiedziano i na rozporządzenia
szczęśliwej pamięci papieża Bonifacego Viii, poprzednika naszego, o jednorazowym, a koncylium generalnego o dwukrotnym pozwaniu, byleby poza trzykrotnym pozwaniem ktoś na
mocy niniejszego do sądu nie był pociągany, i bez względu na
inne konstytucje i zarządzenia apostolskie i zakonne, nawet
zaprzysiężonym stwierdzeniem apostolskim lub jaką inną mocą
utrwalone statuty i zwyczaje, przywileje, indulty i dokumenty
apostolskie wbrew powyższemu w jakikolwiek sposób udzielone, zatwierdzone i wznowione. tym wszystkim w ogóle i w
szczególe, moc odejmujemy, choćby o nich i całemu ich brzmieniu istniała specjalnie wyrażona słowo w słowo, nie zaś ogólna
wzmianka, lub inne jakieś wyrażenie czy jakaś formuła dla ich
podtrzymania; brzmieniu, takie słowo w słowo bez żadnego
absolutnie opuszczenia przy zachowaniu tradycyjnej formy
wyrażonemu, za całkowicie i dostatecznie wyrażone i wyszczególnione mamy i w innych wypadkach w swej sile pozo stawiamy, dla skutku powyższego tym jedynie razem wyjątkowo i wyraźnie moc mu odejmujemy oraz wszelkim jakimkolwiek innym rozporządzeniom przeciwnym; to samo rozumieć należy gdyby niektórym wspólnie czy oddzielnie przez tę
Stolicę został udzielony indult, że nie mogą być obłożeni interdyktem, suspensą lub ekskomuniką na mocy dokumentu
apostolskiego, jeżeli nie czynią całkowitej i wyraźnej słowo w
słowo o tym indulcie wzmianki. chcemy zaś, żeby odpisom
niniejszego dokumentu nawet wydrukowanym, i ręką publicznego notariusza podpisanym i pieczęcią osoby godność kościelną piastującej, lub też prokuratora generalnego wspomnianego
Zakonu czyli Zgromadzenia stwierdzonym, taka sama dawana
była wiara, jaka by była dawana oryginałowi, gdyby został
dostarczony i okazany.
dan w Rzymie u Świętego piotra, pod sygnetem Rybaka,
dnia 27 marca 1787 roku, pontyfikatu zaś naszego trzynastego.
M.p.

@ R. kard. Braschius de Honestis
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Zgromadzenie Księży Marianów od Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi panny, założone w XVii wieku, zatwierdzone zostało przez papieży innocentego Xii i innocentego
Xiii. pius Vi zezwolił marianom na składanie ślubów uroczystych.

celem Zgromadzenia było otaczać szczególną czcią i miłością Niepokalane poczęcie dziewicy, oddawać się zbawieniu
bliźnich, nauczać, zwłaszcza ludzi prostych, prawd wiary i
wspierać uczynkami miłości dusze wiernych zmarłych
zatrzymane w czyśćcu.

Zgromadzenie rozszerzyło się w polsce, skąd wzięło po czątek, i w portugalii. Wszędzie dobrze się przysłużyło wierze.
ale podczas srożącego się prześladowania w XiX wieku tak się
stopniowo załamało, że obecnie pozostał tylko jeden zakonnik,
który był przełożonym generalnym.

Niektórzy kapłani diecezjalni, z przykrością obserwując,
jak instytut, który niegdyś cieszył się uznaniem, obecnie zupełnie zanika, za zgodą i zachętą najczcigodniejszych ordynariuszy
mohylowskiego, warszawskiego i sejneńskiego, oraz pozostałe go przy życiu przełożonego generalnego, oddali się staraniom o
wskrzeszenie dzieła i zgodnie z przepisami tej Świętej Kon gregacji Zakonników szczęśliwie tego dokonali. uważali tylko
za konieczne, aby konstytucje Zgromadzenia zostały nieco zmo dyfikowane, aby na przyszłość, biorąc pod uwagę okoliczności,
śluby składano nie uroczyste, ale proste oraz aby oficjum za
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zmarłych, według dawnych konstytucji odmawiane codziennie,
zostało łaskawie zamienione na szczególne nabożeństwo
zakonników mające na celu wspieranie dusz czyśćcowych, bez
nakładania jednak żadnego określonego zobowiązania.

po przedstawieniu i zreferowaniu tego, wraz z poprawionymi konstytucjami, które ten dekret poprzedzają, jego
Świątobliwości papieżowi piusowi X, przez niżej podpisanego
kardynała prefekta Świętej Kongregacji Zakonników, na
audiencji w dniu 15 września 1910 roku, jego Świątobliwość
raczył łaskawie udzielić zatwierdzenia tak zreformowanemu
instytutowi i wspomnianym konstytucjom oraz zezwolił na zamianę oficjum za zmarłych, z zachowaniem jednakże Konstytucji apostolskich i jurysdykcji biskupów.
Bez względu na jakiekolwiek inne przepisy.

dan w Rzymie, dnia 28 listopada 1910 roku.
M.p.

@ Donatus
arcybiskup efezu
sekretarz

@ J.C. kard. Vives
prefekt
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deKret potwIerdZajĄcy
prZywIlej egZempcjI ZgromadZenIa KSIęży marIanów

Rzym, 26 kwietnia 1929 roku.

Obecny Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Ma rianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny złożył ostatnio prośbę, aby w celu usunięcia wszelkiej wątpliwości w sprawie tak ważnej, zostało wydane wyraźne
oświadczenie dotyczące egzempcji, udzielonej niegdyś temuż
Zgromadzeniu przez Papieża Piusa VI na mocy brewe Iniuncti
Nobis z dnia 27 marca 1787 roku, o którym nie ma żadnej
wzmianki w dekrecie tejże Świętej Kongregacji do Spraw Zakonnych z 28 listopada 1910 roku, nr 3544/09, na mocy którego,
po zamianie ślubów uroczystych na proste, do Konstytucji Zgro madzenia Księży Marianów zostały wprowadzone pewne zmia ny, bardziej odpowiadające okolicznościom miejsca i czasu.
Po uważnym rozważeniu wszystkiego ta Święta Kongre gacja do Spraw Zakonnych, formą i treścią niniejszego dekretu
stwierdza i orzeka, że przywilej egzempcji, o którym wyżej
była mowa, bez względu na przekształcenie Instytutu dokonane
wspomnianym dekretem z 28 listopada 1910 roku, nadal pozostaje w mocy.
Z zachowaniem innych przepisów. Bez względu na
jakiekolwiek zarządzenia.

M.p.

Vicenzo La Puma
sekretarz

@ Alexis Henri M. kard. Lepicier OSM
prefekt
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Sacra congregatIo
de relIgIoSIS

Dekret ZatwierDZający
konstytucje ZgromaDZenia księży marianów
Rzym, 27 stycznia 1930 roku.

Jego Świątobliwość, z Bożej Opatrzności Papież Pius XI,
na audiencji udzielonej niżej podpisanemu sekretarzowi Świętej
Kongregacji do Spraw Zakonnych, dnia 27 stycznia 1930 roku,
Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów pod wezwaniem
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, już
wcześniej zatwierdzone przez Papieża Piusa X dekretem tejże
Świętej Kongregacji z dnia 28 listopada 1910 roku, obecnie zaś
dostosowane do Kodeksu Prawa Kanonicznego, po wprowadzeniu licznych zmian i uzupełnień na prośbę Kapituły Generalnej wymienionego wyżej Zgromadzenia, sprawdzone przez tę
Świętą Kongregację, jak to jest zawarte w odpisie, którego ory ginał znajduje się w archiwum Świętej Kongregacji, raczył ła skawie zatwierdzić i potwierdzić, co też formą i treścią niniej szego dekretu zatwierdza i potwierdza; z zachowaniem zawsze
władzy ordynariuszy miejscowych, zgodnie z przepisami
kanonów i Konstytucji Apostolskich.
M.p.

Bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Vicenzo La Puma
sekretarz

@ Alexis Henri M. kard. Lepicier OSM
prefekt
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pro

Sacra congregatIo
relIgIoSIS et InStItutIS SæcularIBuS

prot. n. S. 26-1/84
deKret
członkowie Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi panny gotowi są służyć
Kościołowi, pod kierunkiem i opieką Matki Bożej, przez podejmowanie różnych dzieł, których domagają się potrzeby
czasu. W szczególny sposób, nie zaniedbując własnego
uświęcenia, oddają się pracy duszpasterskiej w parafiach,
w szkołach i w apostolacie wydawniczym. ponadto, zgodnie
z pierwotną tradycją Zgromadzenia, starają się wspierać
dusze w czyśćcu cierpiące.

po uprzednim przestudiowaniu tekstu Konstytucji przez
konsultorów i mając na względzie pozytywną ocenę, jaką
zyskał on na plenarnym posiedzeniu, Kongregacja Zakonni ków i instytutów Świeckich mocą niniejszego dekretu apro buje i zatwierdza Konstytucje wspomnianego instytutu wed ług tekstu egzemplarza opracowanego w języku łacińskim.
egzemplarz ten przechowuje się w archiwum Kongregacji.

członkowie instytutu czerpiąc natchnienie – zgodnie z
myślą Założyciela i odnowiciela – z tajemnicy Niepoka lanego poczęcia, która od samego początku Zgromadzenia
jest szczególnym znakiem, mocą i radością mariańskiego
powołania, powinni z entuzjazmem przeżywać swoją
konsekrację zakonną i owocnie wypełniać dzieła apostolskie
dla chrystusa i Kościoła.
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poza tym wszystko należy zachować zgodnie z prawem.
odwołuje się wszelkie przeciwne zarządzenia.
Rzym, dnia 25 marca 1986 roku, w uroczystość Zwiastowania
pańskiego.
M.p.

@ J. Jerome kard. Hamer OP
prefekt
@ Vincentius Fagiolo
emer. arcybiskup theat.
sekretarz
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congregaZIone
VIta conSacrata
e le SocIetà dI VIta apoStolIca

per glI InStItutI dI

prot. n. S. 26-i –1/2005
ojcZe śwIęty

przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Maria nów,
zgodnie z decyzją kapituły generalnej tegoż instytutu,
odbytej w lutym i marcu 2005 roku, prosi o zatwierdzenie
zmiany artykułu 18 Konstytucji, według załączonego tekstu
i dla przedstawionych racji.
po rozpatrzeniu podanych racji, Kongregacja insty tutów
Życia Konsekrowanego i Sto warzyszeń Życia apostol skiego
zatwierdza wyżej wymienioną zmianę artykułu 18
Konstytucji Księży Maria nów zgodnie a normą kan. 587 §2.
Bez względu na wszelkie przepisy przeciwne.

dane w Watykanie, 31 maja 2005 roku.
M.p.

s. Enrica Rosanna FMA
podsekretarz

@ Piergiorgio Silvano Nesti CP
sekretarz
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congregaZIone
VIta conSacrata
e le SocIetà dI VIta apoStolIca

per glI InStItutI dI

prot. n. S. 26 –1/2005
ojcZe śwIęty

przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Marianów,
w imieniu Kapituły Generalnej, pokornie prosi Waszą
Świątobliwość o zatwierdzenie zmian artykułów: 15-16, 19
i 248 Konstytucji tegoż Zgromadzenia.
Kongregacja instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia apostolskiego, po uważnym przestudiowaniu proponowanych zmian, mocą niniejszego Reskryptu
zatwierdza je według tekstu zredagowanego w języku polskim
i przedstawionego pismem z dnia 14 marca 2011 roku, którego
kopia przechowywana jest w archiwum tutejszej Kongregacji.
Bez względu na wszelkie przepisy przeciwne.

Watykan, dnia 21 marca 2011 roku.
M.p.

o. Sebastiano Paciolla OCist.
podsekretarz

@ Joseph W. Tobin CSSR
arcybiskup sekretarz
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congregatIo
VItæ conSecratæ
et SocIetatIBuS VItæ apoStolIcæ
pro InStItutIS

prot. n. S. 26 -1/2017
deKret
LVii Kapituła Generalna Zgromadzenia Księży Maria nów
Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi panny,
w następstwie wnikliwego studium, wiedzionego celem dochowania większej wierności charyzmatowi założycielskiemu,
pod dała rewizji tekst Konstytucyjny, zatwierdzony przez Stolicę Świętą 25 marca 1986 roku.

przełożony Generalny, listem z dnia 17 maja 2017 roku,
przedstawił następnie prośbę o zatwierdzenie poprawionego
tekstu Konstytucji, uchwalonego przez Zgromadzenie kapitulne, które odbywało się od 6 do 23 lutego 2017 roku.

Kongregacja ds. instytutów Życia Konsekrowanego
i Sto warzyszeń Życia apostolskiego, po uważnym przeanalizowaniu dokumentu, w którym dokonane zostały pewne korek ty, na mocy niniejszego dekretu, zatwierdza nowe Konstytucje, zgodnie z brzmieniem tekstu egzemplarza zredagowanego w języku polskim, który przechowywany jest w jej archiwum.

Kongregacja żywi nadzieję, że zachowywanie Konstytucji będzie dla Księży Marianów Niepokalanego poczęcia
Najświętszej Maryi panny cenną pomocą w realizowaniu ich

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 59

Dekrety Stolicy Apostolskiej dotyczące Zgromadzenia

59

misji instytucjonalnej w duchu wierności Założycielowi św.
Stanisławowi od jezusa i Maryi papczyńskiemu.
pomimo jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń.

Watykan, 8 września 2017 roku, w święto Narodzenia
Najświętszej Maryi panny
M.p.

@ José Rodriguez Carballo oFM
arcybiskup sekretarz

@ João Braz kard. de Aviz
prefekt

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 60

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 61

umIłowanym w chryStuSIe wSpółBracIom
ZgromadZenIa KSIęży marIanów
nIepoKalanego pocZęcIa najśwIętSZej maryI panny
pozdrowienie w panu!

„Ponieważ żadna wspólnota nie może istnieć bez ochrony
prawnej i nie wypada, aby ktokolwiek w tym życiu doczesnym
nie był związany prawem, dlatego wy […] macie się starać pilnie przestrzegać tych nielicznych przepisów dla waszego wewnętrznego spokoju i pewności waszych sumień” (NV I 1) –
w taki sposób nasz św. Ojciec Stanisław od Jezusa i Maryi
Papczyński, Założyciel Zgromadzenia, uzasadnia potrzebę prawa zakonnego dla swojego Instytutu. Wewnętrzny pokój i pew ność sumień wiąże się jednak nie tylko z przestrzeganiem własnego prawa, ale także z jego dostosowywaniem do przemian
zachodzących zarówno w Kościele jak i świecie. LVII Kapituła
Generalna, celebrowana w Rzymie w dniach 6-23 lutego 2017
roku, odpowiadając na nauczanie Kościoła i znaki czasu podjęła trud przeprowadzenia zmian w naszych Konstytucjach
i Dyrektorium, zatwierdzonych w 1986 roku i dostosowanych
do wymagań Soboru Watykańskiego II. Przyjęty podczas Kapituły tekst naszych Ustaw został następnie przedstawiony Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego, która po dodaniu kilku swoich zmian, zatwierdziła odnowione Konstytucje i Dyrektorium dekretem
z dnia 8 września 2017 roku.
Głównym motywem podjęcia prac nad Konstytucjami
i Dyrektorium jest współczesne nauczanie Kościoła skierowane
do wszystkich instytutów zakonnych oraz wydarzenia ostatnich
trzydziestu lat, które stały się doświadczeniem Zgromadzenia.
Szczególne znaczenie ma tu adhortacja apostolska Vita Con secrata: „Każdy instytut znów staje dziś przed koniecznością
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przemyślenia na nowo Reguły, ponieważ w niej i w Konsty tucjach zawarty jest program naśladowania Chrystusa, ukształtowany przez określony charyzmat, którego autentyczność została potwierdzona przez Kościół” (VC 37). Nadto, nie mniejszą inspiracją były wydarzenia ostatnich trzydziestu lat: beatyfikacja abpa Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, Odnowiciela
naszej wspólnoty zakonnej (w roku 1987); beatyfikacja, wespół
z innymi męczennikami okresu II wojny światowej dwóch
naszych współbraci: Antoniego Leszczewicza i Jerzego
Kaszyry (w roku 1999); beatyfikacja naszego Ojca Stanisława,
Założyciela Zgromadzenia (w roku 2007); celebracja setnej
rocznicy Odnowy Zgromadzenia (w roku 2009); i w końcu kanonizacja Ojca Stanisława (w roku 2016).
Te wszystkie okoliczności, naznaczone intensywnym działaniem Ducha Świętego w naszej wspólnocie zakonnej, przy niosły pogłębioną refleksję nad charyzmatem Zgromadzenia
i skłoniły nas do poszukiwania bardziej adekwatnego ujęcia
jego tożsamości i misji. W tym kontekście, wezwanie Kościoła
do przemyślenia na nowo naszych Ustaw, uświadomiło nam
wszystkim jeszcze wyraźniej kairos dla naszego Zgromadzenia
i skłoniło – najpierw do wydania dekretu przez Kapitułę Generalną w 2011 roku, aby powołać Komisję ds. Konstytucji i Dy rektorium, a później, podczas ostatniej Kapituły, do opracowania i przyjęcia zmian w naszych Ustawach. Punktem odniesienia była troska o odczytanie charyzmatu Zgromadzenia
w kontekście dzisiejszych czasów i w wierności duchowi zało życielskiemu oraz ukształtowanemu na przestrzeni dziejów
patrymonium, przede wszystkim w dziele Odnowy. To do świadczenie działania Ducha Świętego w naszej wspólnocie
zakonnej LVII Kapituła Generalna wyraziła w formie prawnej,
wprowadzając zmiany w naszych Ustawach. Aprobata nowego
ujęcia Konstytucji i Dyrektorium ze strony Stolicy Apostolskiej
jest potwierdzeniem słuszności podjętej drogi Zgromadzenia
oraz przyjętych przez Kapitułę rozwiązań prawnych. Jest to
szczególnie ważne w odniesieniu do wyrażonej inaczej niż w
poprzednich Konstytucjach, jednocześnie jednak głęboko zakorzenionej w pierwotnej tradycji, tożsamości i misji Zgroma dzenia.

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 63

Pismo przełożonego generalnego

63

Niniejszym, zgodnie z prawem kościelnym (KPK kan. 8),
promulguję Konstytucje i Dyrektorium naszego Zgromadzenia
i zachęcam, abyśmy wszyscy – inspirowani przykładem na szych świętych Ojców – pilnie przestrzegali tych nielicznych
przepisów dla naszego wewnętrznego spokoju i pewności naszych sumień (por. NV I 1), „usiłując z każdym dniem coraz
bardziej Chrystusa poznawać, miłować i naśladować” (K 5).
Niech każdy z nas przyjmie te odnowione Ustawy jako „regułę
życia Ewangelią naszego Pana, Jezusa Chrystusa” (Preambuła).
Niech Matka Pana, której jesteśmy duchowymi synami,
nieustannie wyprasza nam wszelkie potrzebne łaski na tej dro dze życia, której styl określają nam Konstytucje i Dyrektorium.
Misterium Jej Niepokalanego Poczęcia niech będzie „szczególnym znakiem, mocą i radością” (K 2) naszego powołania.
Nasz święty Ojciec Stanisław niech wstawia się za nami,
abyśmy wiernie i zgodnie z mariańskim charyzmatem rozeznawali wyzwania współczesnego świata i wypełniali naszą
misję w Kościele. Błogosławiony Jerzy, Odnowiciel, niech
uprasza nam łaskę odnowy i pogłębienia naszej więzi z Bogiem, fundamentu naszego powołania. Przykład błogosławionych Męczenników, Antoniego i Jerzego, niech zapala nas do
gorliwej i odważnej służby Kościołowi aż do oddania naszego
życia. Błagajmy naszych świętych Patronów, abyśmy wsparci
ich przykładem i orędownictwem dawali zarówno indywidu alne jak i wspólnotowe świadectwo świętości współczesnemu
światu i tak przyczyniali się do jego zbawienia.

Rzym, dnia 18 maja 2018 roku
W uroczystość naszego świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego

Andrzej Pakuła MIC
przełożony generalny
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wyKaZ SKrótów
ConstSP – Constitutiones Congregationis Pauperum Matris Dei
Scholarum Piarum (1768)
d

– dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów (2017)

dB

– dekret soborowy o pasterskich zadaniach biskupów
w Kościele „christus dominus”

da

dd
de

dFK
dK

dKW
dM

dSp

– dekret soborowy o apostolstwie świeckich „apostolicam actuositatem”
– „dziennik duchowy” bł. jerzego MatulaitisaMatulewicza, odnowiciela Zgromadzenia

– dekret soborowy o ekumenizmie „unitatis redintegratio”

– dekret soborowy o formacji kapłanów „optatam totius”
– dekret soborowy o posłudze i życiu kapłanów
„presbyterorum ordinis”
– dekret soborowy o Kościołach Wschodnich
katolickich „orientalium ecclesiarum”

– dekret soborowy o działalności misyjnej Kościoła
„ad gentes”
– dekret soborowy o środkach społecznego
przekazywania myśli „inter mirifica”

dWcH – deklaracja soborowa o wychowaniu chrześcijańskim
„Gravissimum educationis”
dZ

– dekret soborowy o przystosowanej odnowie życia
zakonnego „perfectæ caritatis”

eS

– Motu proprio św. pawła Vi „ecclesiæ Sanctæ” (1966)

eG

– adhortacja apostolska „evangelii gaudium” o głosze niu ewangelii w dzisiejszym świecie papieża
Franciszka
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Wykaz skrótów

FdR

– „Fundatio domus Recollectionis” (Założenie domu
skupienia) naszego św. ojca Założyciela

instr.

– instrukcje mariańskie (instructiones cc. RR.
Marianorum 1959)

KdK

– Soborowa Konstytucja duszpasterska o Kościele w
świecie współczesnym „Gaudium et spes”

ic
K

KH

KK
KL

KM
Ko

KpK

Ld

NSV
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– Stanisław papczyński, Inspectio cordis,Varsaviæ 2000
– Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów (2017)
– Komentarz heraldyczny do projektu herbu
Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego
poczęcia N.M.p., Gdańsk – Stockbridge 2009
– Soborowa Konstytucja dogmatyczna o Kościele
„Lumen gentium”

– Soborowa Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”

– Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów (1930)
– Soborowa Konstytucja dogmatyczna o objawieniu
Bożym „dei Verbum”
– Kodeks prawa Kanonicznego (1983)

– „Listy i dokumenty”, w: Stanisław papczyński,
„Pisma zebrane”, Warszawa 2016

– Stanisław papczyński, „Norma Vitæ et alia
scripta”, Varsaviæ 2001

NV

– pierwsze Konstytucje Zgromadzenia Księży
Marianów „Norma Vitæ” (1694/1698)

pæn.

– Konstytucja apostolska św. pawła Vi „pænitemini”
(1966)

oblatio – „ofiarowanie siebie” (oblatio) naszego św. ojca
Założyciela

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 66

66

KoNStytucje i dyReKtoRiuM

Positio – Posnanien. Beatificationis et Canonizat. S.D. Stanislai
a Iesu Maria papczyński …, Positio super Introductione Causæ et super Virtutibus, Romæ 1977
PP

PZ
R
RF

tdM

– Copia Publica Transumpti Processus Ordinaria auctoritate in Curia Posnanien. constructi super fama sanctitatis vitæ, virtutum et miraculorum Servi Dei
Stanislai papczyński Clericorum Marianorum Institutoris – APost MIC
– św. Stanisław papczyński, „pisma zebrane”,
Warszawa 2016

– Reguła naśladowania dziesięciu cnót ewangelicznych
Najświętszej Maryi panny (wersja z 1930 roku,
umieszczona w dodatku do KM)
– Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis
(podstawowy program Formacji Kapłańskiej, 2016)
– Stanisław papczyński, „templum dei Mysticum”,
Varsaviæ 1998

testamentum i – (testament pierwszy) naszego św. ojca Zało życiela
testamentum ii – (testament drugi) naszego św. ojca Założy ciela
Vc

VVen

– posynodalna adhortacja apostolska „Vita consecrata”
św. jana pawła ii

– Kazimierz Wyszyński, „Vita Venerabilis servi dei
Stanislai a iesu Maria…” (Żywot czcigodnego Sługi
Bożego Stanisława od jezusa i Maryi papczyńskiego)
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wStęp

roZwój marIańSKIego prawodawStwa
pierwszym ustawodawcą Zgromadzenia Księży Marianów był jego Założyciel, św. o. Stanisław od jezusa i Maryi
papczyński. Nosząc się z zamiarem stworzenia nowej rodziny
zakonnej przygotował on w latach 1671–1673 pierwsze ustawy
mariańskie pod nazwą „Reguły życia” („Norma vitæ”).

W „Regule” tej, obok celu wspólnego z innymi instytuta mi zakonnymi („pomnożenie chwały Bożej oraz troska o własne zbawienie połączona z usilnym dążeniem do doskonałoś cią), poleca się także marianom do realizacji cele szczegółowe:
szerzenie czci Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi
panny, wspieranie dusz „wiernych zmarłych poddanych
oczyszczającym mękom” oraz świadczenie pomocy proboszczom „w pracach kościelnych” (por. „Reguła życia” i, 2-3).

„Reguła życia” otrzymała pierwsze zatwierdzenie kościelne od bpa Stanisława H. Święcickiego w dniu 24 października
1673 roku. Biskup ten do „Reguły” dołączył własne zarządzenia,
mocą których mariański erem w puszczy Korabiewskiej, gdzie
św. Stanisław znalazł pierwszych kandydatów do swego instytutu, zobowiązany został do prowadzenia życia ściśle pustelniczego. tak to raczej pod naciskiem okoliczności niż w wyniku
zamierzonego działania św. ojca Założyciela pierwsza wspól nota mariańska otrzymała znamię pustelnicze, do którego
o. papczyński musiał również dostosować swą „Regułę życia”.
Wkrótce jednak, równolegle ze stopniowym rozwojem, nowe
Zgromadzenie – zgodnie z pierwotnym zamiarem św. Stanisława
– poczęło coraz wyraźniej przybierać charakter apostolski.

jeszcze za życia naszego św. ojca Założyciela ułożone
przez niego ustawy mariańskie ulegały dalszym zmianom, jak to
uwidacznia tekst „Reguły życia Księży Rekolektów Najświę tszej Maryi panny bez zmazy poczętej, czyli Marianów” (1678)

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 68

68

KoNStytucje i dyReKtoRiuM

oraz „Reguły życia zakonnego Zgromadzenia Najświętszej
Maryi panny bez zmazy poczętej pustelników Marianów”
(1694/1698).

W 1699 roku wraz z papieską aprobatą, uznaną przez
innocentego Xii, marianie otrzymali prawo składania ślubów
uroczystych na „Regułę naśladowania dziesięciu cnót Najświętszej Maryi panny” (zwanej także „Regułą dziesięciu upodobań N.M.p.” – „Regula decem Beneplacitorum B.V.M.”).
W wyniku przyjęcia owej „Reguły” stali się marianie w pewien
sposób zależni od władz Zakonu Braci Mniejszych obserwantów (tj. franciszkanów-reformatów).

Składając śluby uroczyste na ręce Nuncjusza apostolskiego w dniu 6 czerwca 1701 roku, św. ojciec Założyciel –
pragnąc utrzymać specjalny charakter swego dzieła – dołączył
następujące oświadczenie: „Ślubuję zachowywać Regułę Naśladowania N.M.p., na ile ona naszemu instytutowi nie jest
przeciwna”.

przyjęta przez marianów „Reguła” pomnażająca ich maryjność, domagała się uzupełnienia w postaci własnych konstytucji, które by zawierały konieczne w życiu przepisy praktyczne.
Z tej racji opracowano „Statuty ojców Marianów Zakonu Naj świętszej Maryi panny pod wezwaniem Niepokalanego poczę cia” w oparciu o „Regułę życia”, ale z nowym rozdziałem o apo stolskiej działalności marianów (już nie nazywanych „pustelnikami”) i z dołączeniem przepisów określających ich zależność
od władz franciszkańskich. „Statuty” te zostały zatwierdzone
przez papieża innocentego Xiii dnia 3 września 1723 roku.

W drugiej połowie XViii wieku Zgromadzenie Księży
Marianów do tego stopnia rozwinęło się i umocniło – zarówno
co do ilości członków i klasztorów, jak też pod względem
działalności apostolskiej – że w owej zwłaszcza działalności
normy nałożone przez franciszkanów stawały się raczej prze szkodą niż pomocą. dlatego marianie, rozpocząwszy starania o
oddzielenie się od Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka
obserwantów (Reformatów) w 1778 roku wydali drukiem
„Statuty Zakonu Księży Marianów pod wezwaniem Niepoka -
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lanego poczęcia Najświętszej Maryi panny”1; z ustaw tych usunięto wszelkie ślady prawnej więzi z franciszkanami i narzuconych przez nich zwyczajów. Wreszcie w 1786 roku nastąpiło
ostateczne, dokonane powagą Stolicy apostolskiej, odłączenie
Zgromadzenia czyli Zakonu Marianów od Zakonu Braci Mniejszych. W roku następnym, dnia 27 marca papież pius Vi zatwierdził wspomniane „Statuty” z niewielkimi zmianami jako
„Konstytucje Zakonu Niepokalanego poczęcia Najświętszej
Maryi panny Księży Marianów”.

W ciągu XiX stulecia, a szczególnie po 1864 roku, poczynania władz rosyjskich zmierzające do likwidacji życia zakonnego sprawiły, że w 1908 roku spośród marianów posiadających pełne prawa zakonne pozostał jedynie przełożony
generalny, o. Wincenty Sękowski, przebywający w Mariampolu na Litwie. uzyskawszy jego zgodę i działając w jego imieniu, bł. ks. jerzy Matulaitis-Matulewicz, aby ratować Zgromadzenie przed zagładą, podjął się dzieła jego potajemnej odnowy
i reformy. Realizując ten zamiar sam złożył śluby zakonne,
a także w oparciu o normy Stolicy apostolskiej z 1901 roku
opracował nowe Konstytucje pod nazwą: „instytut Braci Marianów pod wezwaniem Niepokalanego poczęcia Najświętszej
Maryi panny”. 28 listopada 1910 roku papież św. pius X zatwierdził odnowione i zreformowane Zgromadzenie wraz z no wymi Konstytucjami mocą dekretu Świętej Kongregacji Za konników.

Skutkiem tego dekretu, śluby uroczyste w Zgromadzeniu
zamieniono na proste, przez co marianów przestała obowią zywać „Reguła dziesięciu cnót”, a także poprzednie Kon stytucje. tym niemniej zarówno „Reguła”, jak i całe duchowe
dziedzictwo Zakonu Marianów spełnia doniosłą rolę również
w odnowionym Zgromadzeniu, zwłaszcza ukazując w Niepo kalanej patronce zawsze aktualny wzór ewangelicznej dosko nałości.

1 „Statuta congregationis sub tit. immaculatæ conceptionis Beatæ Virginis
Mariæ clericorum Regularium Marianorum”. Marianie byli w tym czasie
oznaczani „Regulares” jako zakonnicy o ślubach uroczystych; „congregatio... Regularium” znaczyło to samo, co „ordo” (Zakon).
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Błogosławiony arcybiskup jerzy, nasz odnowiciel, jako
przełożony Generalny Zgromadzenia opracował następnie
nową redakcję Konstytucji, przystosowując je do wymagań
Kodeksu prawa Kanonicznego z 1917 roku oraz wzbogacając
licznymi wskazówkami ascetycznymi. przede wszystkim zaś
przepoił je właściwym sobie duchem miłości Kościoła
chrystusowego i całkowitego oddania się na jego służbę. duch
ten, potwierdzony świadectwem pozostałych pism oraz całego
życia bł. jerzego, stał się elementem znamionującym
duchowość odnowionego Zgromadzenia. te nowe „Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi panny”2 otrzymały
aprobatę papieża piusa Xi dnia 27 stycznia 1930 roku
(dokładnie w trzecią rocznicę zgonu ich autora).

Ze względu na przemiany, jakie z biegiem lat dokonały
się w świecie i w Kościele, Sobór Watykański ii polecił wszystkim rodzinom zakonnym przeprowadzenie wnikliwej rewizji
życia i ustaw pod kątem zarówno odnowionej wierności
względem ewangelii i pierwotnego ducha własnego instytutu,
jak też rozumnego przystosowania do współczesnych warunków i ludzkich potrzeb. ta posoborowa praca była dla naszego
Zgromadzenia jakby przedłużeniem procesu trwającego w nim
niemal przez trzy stulecia, szczególnie zaś dopełnieniem dzie ła, dokonanego już w wielkiej mierze przez bł. abpa jerzego.
ponadto ów trud „przystosowanej odnowy”, polecony przez
Władzę Kościoła, dawał naszemu Zgromadzeniu szansę
pełnego zrozumienia i odpowiedniego wyrażenia w prawie
zakonnym istotnych elementów całego swego dziedzictwa
duchowego – tych zwłaszcza, które pochodzą od Założyciela
i odnowiciela marianów.

to tak wielkiej wagi zadanie Zgromadzenie nasze pod jęło – po uprzednim przygotowaniu – na Specjalnej Kapitule

2 W tytule łacińskim tych Konstytucji występuje nazwa „congregatio
clericorum Regularium Marianorum”; w polskim tłumaczeniu nie było
potrzeby uwzględnienia owego „Regularium”, ponieważ marianie stano wili już Zgromadzenie o ślubach prostych (a więc nie Zakon), stąd
określenie „Regulares” było anachronizmem.
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Generalnej obradującej w latach 1969 i 1970. już wówczas –
zgodnie z życzeniem najwyższej Władzy Kościoła – dokonano
podziału zmodyfikowanych ustaw Zgromadzenia na dwie
części, czyli „Konstytucje”, które mają obejmować jedynie
normy podstawowe i trwałe, oraz „dyrektorium”, zawierające
przepisy bardziej szczegółowe, z natury swej zmienne, tj. domagające się przystosowania do warunków epoki.

pracę nad rewizją i redakcją ustaw kontynuowano również na następnych kapitułach generalnych w latach 1975
i 1981. Wreszcie tekst Konstytucji i dyrektorium, opracowany
wspólnym wysiłkiem całej rodziny mariańskiej i dostosowany
do przepisów Kodeksu prawa Kanonicznego z 1983 roku, został ponownie poddany krytycznej ocenie i ostatecznie przyjęty
przez Nadzwyczajną Kapitułę Generalną, która odbyła się w
Rzymie w 1984 roku, zatwierdzony następnie przez Stolicę
Świętą 25 marca 1986 roku.

Kapituły Generalne w latach 1999, 2005 i 2011 dokonały
dalszych zmian i uzupełnień zarówno tekstu Konstytucji, jak i
dyrektorium Zgromadzenia. LVII Kapituła Generalna Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego poczęcia N.M.p.,
celebrowana w Rzymie w dniach 6-23 lutego 2017 roku, w następstwie wnikliwego studium, wiedzionego celem docho wania większej wierności charyzmatowi założycielskiemu,
poddała rewizji tekst Konstytucji. Kongregacja ds. instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia apostolskiego
zatwierdziła dnia 8 września 2017 roku nowe Konstytucje.
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ZgromadZenIa KSIęży marIanów
nIepoKalanego pocZęcIa
najśwIętSZej maryI panny
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W imię Boga w Trójcy Jedynego i ku Jego chwale,
z miłości i czci dla Misterium Niepokalanego Poczęcia
Matki Zbawiciela, pod Jej opieką i na Jej wzór,
wierni Kościołowi świętemu,
dla własnego uświęcenia i zbawienia bliźnich,
My, marianie, te Konstytucje przyjmujemy
jako regułę życia Ewangelią naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
cZĘŚĆ i

patrymonIum I duchowość
ZgromadZenIa
RoZdZiaŁ i

1

natura, cel, duchowość I charaKter

charakter i miejsce Zgromadzenia w Kościele
Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego poczęcia
Najświętszej Maryi panny jest w Kościele apostolską wspól notą duchownych i braci zakonnych jako klerycki instytut zakonny na prawie papieskim, podlegający bezpośrednio i wyłącznie władzy Stolicy apostolskiej w zakresie wewnętrznego
zarządu i karności, z zachowaniem słusznej, uznanej przez tę
władzę, autonomii życia.
KPK 586 §1, 593; VC 60; Oblatio; NV, Præfatio Informatoria;
KM 1; DD 23.I.1911, 12.I.1913

2

Istota charyzmatu
Misterium Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi
panny jest istotą charyzmatu Zgromadzenia i od samego
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początku jego istnienia szczególnym znakiem, mocą i radością
mariańskiego powołania. Z tego misterium wypływa tożsamość i misja Zgromadzenia.
KK 65, Oblatio; NV I, 2; KM 164, Instr. I, 12

3

misja
Boża wizja Zgromadzenia, wyciśnięta przez ducha Świętego w sercu świętego ojca Założyciela, przynagla współbraci, aby w Winnicy pańskiej z najwyższym wysiłkiem, pobożnością i zapałem: wyznawali, głosili i czcili misterium Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi panny, wspomagali
bliskich śmierci i zmarłych w czyśćcu cierpiących oraz szerzyli Królestwo Boże na ziemi, służąc chrystusowi i Kościołowi.
Swoją misję Zgromadzenie realizuje na wszelkie możliwe sposoby, z góry nie wykluczając żadnego dzieła i we współpracy
ze świeckimi.
NV I, 2-3; FDR 6 i 9; KM 2; Instr. II, 32

4

Konsekrowani na chwałę trójcy przenajświętszej
odpowiadając na uprzedzającą miłość Boga w trójcy Świętej jedynego, aby przynosić obfitsze owoce łaski chrztu
świętego, współbracia wyrzekają się wszystkiego i przez zakonną konsekrację całkowicie ofiarowują i poświęcają się Bo gu ojcu Wszechmogącemu i Synowi, i duchowi Świętemu,
ażeby Bóg stał się wyłącznym ośrodkiem życia zarówno dla
poszczególnych współbraci, jak i dla całego Zgromadzenia.
VC 36-37; Oblatio; KM 4

5

śladami chrystusa
do własnej doskonałości ewangelicznej oraz do uświęcenia
innych współbracia zmierzają, wstępując mężnie i wiernie
w ślady pana naszego jezusa chrystusa czystego, ubogiego
i posłusznego, Zbawiciela świata. Rozważając ewangelię pa na, niech współbracia wpatrują się w jego oblicze jako odku piciela świętego, niewinnego i nieskalanego, który nie znał
grzechu, a był wydany i stał się ofiarą paschalną. Niech usiłują
z każdym dniem coraz bardziej chrystusa poznawać, miłować
i naśladować, napełniać się duchem chrystusowym i nim się
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kierować, z najwyższą gorliwością i usilnością szerzyć Królestwo chrystusowe i chrystusa wszędzie wnosić.
DZ 5; NV, 1-2; KM 3; Instr. I, 12

6

Kształtowani przez ducha świętego
duch Święty poprzez Kościół realizuje misję chrystusa
w świecie. jak świętością napełnił Maryję, tak stosowną
łaską obdarowuje ochrzczonych, wyświęconych i konsekrowanych. dlatego też niech współbracia często przyzywają i przyjmują ducha Świętego, niech się dają prowadzić i kształtować
przez Niego. Niech stają się święci i nieskalani przed obliczem
Boga na wzór Maryi. Rozważając zaś Słowo Boże i rozeznając
znaki czasu, niech dążą do poznawania i wypełniania woli Bo ga. W mądrości i mocy ducha Świętego niech głoszą ewangelię całemu światu.
VC 19; VVen, Prologus

7

Z maryją niepokalanie poczętą
W podążaniu za chrystusem drogę nam wskazuje i wspomaga nas Niepokalana dziewica Maryja. ona, od swego
poczęcia, wolna od grzechu i pełna łaski, napełniona darmową
miłością ducha Świętego, jest owocem paschalnego zwycięstwa chrystusa i pierwszą uczestniczką odkupienia; ukazuje stwórczą i zbawczą miłość trójcy przenajświętszej;
stanowi obraz nowego człowieka zdolnego do relacji z Bo giem i ludźmi, początek nowego Ludu Bożego i zalążek nowej
ludzkości. Współbracia, razem z całym Kościołem, kontemplując Niepokalane poczęcie Maryi, niech to misterium po znają, miłują, wyznają, celebrują i głoszą. Z niego niech czerpią inspirację do życia duchowego, wspólnotowego i apostolatu. przede wszystkim przez to misterium Maryja pobudza
współbraci do ufności w nieskończoną owocność dzieła odkupienia, do unikania wszelkiego grzechu, do ukochania czystości serca, do przepojenia całego życia łaską i miłością Bożą,
do budowania Kościoła w jedności tak, „aby był święty i nieskalany” (ef 5,27)”.
KK 65; Oblatio; Testamentum I; NV I, 2; KM 164; Instr. I, 12

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 78

78

8

KoNStytucje – cZĘŚĆ i

pomoc zmarłym i umierającym
Łączność wiernych żyjących na ziemi z tymi, którzy zasnęli
w pokoju chrystusa, nie ustaje; umacnia się dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych, o czym zawsze Kościół nauczał. Zgromadzenie więc nasze, idąc za nieustanną wiarą Kościoła w obcowanie świętych w Mistycznym ciele chrystusa, wierne swojej misji, już od swego początku z wielkim pietyzmem czci pamięć zmarłych i niesie im pomoc. Niech się
zatem współbracia starają modlitwami i wstawiennictwem
nieść pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym, szczególnie przez
ofiarę Mszy Świętej, odpusty i umartwienia, jak również ofiarując za nie dzieła swej gorliwości i inne dobre uczynki, ponieważ „święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby
zostali uwolnieni od grzechów” (2 Mch 12,46). podobnie niech
nie zaniedbują wspierania tych, którzy znajdują się w obliczu
śmierci: modlitwą, sakramentami świętymi i każdą duszpasterską posługą nadziei, pokładanej w Bożym miłosierdziu.
KK 49-50; NV I, 2; VVen 48-49; KM 16; Instr. XVI, 8

9

w służbie Kościoła
Względem Kościoła, który jest zalążkiem i zaczątkiem Kró lestwa Bożego na ziemi i oblubienicą chrystusa, niech
współbracia żywią najwyższą cześć, miłość i poświęcenie. jego
zasadami i duchem niech się kierują, przy jego Hierarchii wier nie stoją, do jego zamiarów i pragnień się stosują. Niech także
w miarę sił z całym przejęciem oraz na wszelki sposób mu
służą, mężnie pokonując wszelkie przeszkody i niebezpieczeń stwa, nie wahając się, jeśli tego wymagać będzie potrzeba
i dobro Kościoła, podejmować trudy i przeciwności, a nawet
samych siebie oddać i poświęcić.
NV I, 3; KM 5

10

Z wszystkich narodów i do wszystkich ludzi
do grona swych członków Zgromadzenie z miłością
przyjmuje wszystkich powołanych przez Boga i stara się
gorliwym apostolstwem obejmować wszystkie kultury, plemiona, pokolenia, ludy i narody. Współbracia niech będą gotowi,
z pomocą łaski Bożej, wypełniając polecenie przełożonych,
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owocnie pracować w jakimkolwiek miejscu na świecie ze
względu na dobro Kościoła i Zgromadzenia.
KM 6-7

11

Stać się wszystkim dla wszystkich
Wszystkich ludzi bez różnicy niech ogarniają chrześcijańską miłością, usiłując stać się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich pozyskać dla chrystusa. Niech całą duszą oddają się dobru ludzi, pośród których mieszkają i pracują.
Niech się nauczą ich języka oraz do ich charakteru i obyczajów roztropnie się stosują. Niech wszędzie usiłują stawać
się dobrymi i pożytecznymi pracownikami Kościoła i społeczeństwa.
1 Kor 9,22; 2 Kor 8,21; KM 8

12

życie duchowe i apostolat
Współbracia otwarci na działanie ducha Świętego niech
z jednej strony tak się przykładają do pielęgnowania
życia duchowego i postępowania w ewangelicznej doskonałości, z drugiej zaś w taki sposób oddają się pracom i posługiwaniu bliźnim w trosce o ich zbawienie, aby obydwa te cele
w jeden się zlewały i jeden drugiemu nie tylko nie przeszkadzał, ale mu dopomagał.
KM 9

13

cechy charakterystyczne marianina
Współbracia, stale otwarci na działanie ducha Świętego
i moc płynącą z misterium paschalnego jezusa chrystusa, z ufnością poddają się prowadzeniu Bożej opatrzności.
W życiu duchowym i apostolacie czerpią inspirację z misterium Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi panny, na śladują jej cnoty i szerzą jej cześć. Gorącą miłością otaczają
Kościół, gorliwie wspomagają zmarłych i umierających oraz
z entuzjazmem i radością głoszą ewangelię. ponadto odzna czają się: wzajemną miłością i jednością braterską, duchem
zaparcia się i ofiary, pracowitością, gościnnością, gotowością
do współpracy z duchownymi i świeckimi, duchem miłosierdzia, wrażliwością na ubogich i społecznie pokrzywdzonych.
NV I, 2-4; Testamentum II, 12; R; KM 10
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hasło Zgromadzenia
Hasłem Zgromadzenia jest: Pro Christo et Ecclesia.

15

herb Zgromadzenia
Zgodnie z tradycją herb Zgromadzenia tworzy barokowa
tarcza z wyobrażeniem Maryi Niepokalanie poczętej
stojącej na półksiężycu, która w prawej dłoni trzyma gałązkę
lilii, a stopą depcze głowę węża. Głowę Maryi otacza dwanaście gwiazd, całą zaś postać otaczają promienie w kształcie
mandorli. tarcza jest zwieńczona wstęgą, na której widnieje
hasło Zgromadzenia.
KH
RoZdZiaŁ ii

16

cZłonKowIe

prawa i obowiązki
Współbracia, duchowni i bracia zakonni, zgromadzeni
w imię jezusa i Maryi Niepokalanej w jedną rodzinę oraz
podlegli powszechnemu prawu pracy, posiadają te same prawa
i obowiązki, z wyjątkiem tych, które wypływają z przyjętych
święceń i z prawa kościelnego. Wszyscy mają głos czynny
i bierny zgodnie z ustawami Zgromadzenia, z gorliwością i pilnością współdziałają w realizacji misji Zgromadzenia.
DZ 13, 15; KM 11

17

ubiór współbraci
Współbracia nie noszą stroju zakonnego własnego;
duchowni powinni nosić strój kościelny według przepi sów wydanych przez Konferencję episkopatu kraju, w którym
są obecni. Bracia zakonni mogą nosić strój kościelny na wzór
duchownych, zgodnie z przepisami prawa. ubranie wszystkich
współbraci niech się odznacza prostotą i skromnością oraz
niech odpowiada duchowi ubóstwa.
KPK 284, 669 §2

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 81

Patrymonium i duchowość Zgromadzenia

81

RoZdZiaŁ iii

śwIęcI patronowIe I SZcZególne praKtyKI
poBożne (devotiones peculiares)

18

główna patronka
tytularną patronką Zgromadzenia jest Niepokalanie
poczęta Najświętsza Maryja panna, Matka Boża i Matka
Kościoła. jej, jako swojej Królowej i pani, przemożnej Wspomożycielce i najukochańszej Matce, powinni okazywać szczególną cześć, synowską miłość i poświęcenie. przez Nią niech
dążą do jezusa. Niech ją często wzywają usilnymi prośbami,
do Niej we wszelkich swych potrzebach z największą ufnością
niech się uciekają. Niech kontemplują jej święte i niepokalane
poczęcie, jej cnoty niech ze wszystkich sił naśladują. tytularnym i patronalnym świętem Zgromadzenia jest uroczystość
Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi panny.
Oblatio; Testamentum I, 4; R; KM 14

19

pozostali patronowie
przede wszystkim niech współbracia czczą, przyzywają
i naśladują naszego ojca Założyciela Świętego Stanisława,
Błogosławionego jerzego odnowiciela, Błogosławionych męczenników antoniego i jerzego oraz Sługę Bożego Kazimierza.
Kościół ukazał ich nam jako przykład wiernej realizacji mariań skiego powołania. Zgromadzenie uznaje za swoich patronów
również św. Michała archanioła, św. józefa oblubieńca Naj świętszej Maryi panny i opiekuna Kościoła, świętych apostołów piotra i pawła, św. Franciszka z asyżu, św. tomasza
z akwinu, św. joannę Francuską, św. ignacego Loyolę, św.
Wincentego a paulo, św. Faustynę i św. jana pawła ii.
NV IV, 3; KM 15

20

devotiones peculiares
Współbracia, w życiu liturgicznym skoncentrowani na Misterium paschalnym chrystusa, praktykują: nabożeństwo
do Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi panny i poboż ność maryjną, modlitwę za zmarłych i umierających, modlitwę
za Kościół pielgrzymujący, kult opatrzności Bożej, ducha Świę tego, Najświętszego Serca jezusowego i Miłosierdzia Bożego.
KK 66-67; NV I, 2; Testamentum II; KM 16
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życIe KonSeKrowane
RoZdZiaŁ i

dĄżenIe do ewangelIcZnej doSKonałoścI

21

wezwanie do świętości
Współbracia, pamiętając o tym, że we chrzcie wiary stali
się prawdziwie synami Bożymi i uczestnikami Bożej natury, obowiązani są świętość, jaką wówczas otrzymali od Boga, zachowywać i w pełni urzeczywistniać, zgodnie z wezwaniem Boskiego Nauczyciela: „Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48).
KK 40

22

praktyka rad ewangelicznych
Świętość Kościoła chrystusowego we właściwy sobie
sposób okazuje się i umacnia przez praktykę rad ewan gelicznych, które, jako oparte na słowach i przykładach pana,
współbracia podejmują z wdzięcznością i korzystają z nich
jako najodpowiedniejszych środków oczyszczenia serca i upodobnienia się w miłości do chrystusa i Maryi Niepokalanej.
ich życie przeto niech będzie dla świata widomym znakiem
Królestwa niebieskiego, znakiem, który może i powinien po ciągnąć skutecznie innych chrześcijan do ochoczego wypeł niania obowiązków własnego powołania.
KK 44

23

Konsekracja przez śluby
Śluby publiczne, przez które współbracia zobowiązują
się w akcie profesji do praktykowania rad ewangelicz nych, czynią mocniejszym i bardziej stałym ich poświęcenie
się Bogu i Kościołowi, dokonane już przez chrzest, a jedno-
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cześnie tworzą węzły, którymi profesi wiążą się w braterskiej
miłości ze społecznością całego Zgromadzenia. powodowani
tą miłością winni nie tylko wiernie zachowywać śluby ewangeliczne, które złożyli, lecz także całe swoje życie wewnętrzne
i zewnętrzne układać według ewangelii pana naszego jezusa
chrystusa oraz ustaw własnego Zgromadzenia i tak dążyć do
doskonałości swego stanu.
KPK 598 §2; KM 161

24

niepokalana wzorem cnót
aby współbracia, przezwyciężając grzech, wzrastali w świętości, niech wznoszą swe oczy ku Maryi, która świeci całej
wspólnocie wybranych jako wzór cnót; w posłudze zaś apostolskiej, ożywieni miłością Niepokalanej Matki względem
chrystusa i Kościoła oraz wsparci jej potężnym orędownictwem, niech usiłują jak najwięcej ludzi doprowadzić do zjednoczenia z Bogiem.
KK 65; R

25

dążenie do świętości
idąc w ślady chrystusa i upodabniając się do wzoru, jakim on sam jest dla nich, posłuszni we wszystkim woli
ojca, niech z całej duszy poświęcają się chwale Bożej i służbie
bliźniemu. Zawsze wielce sobie ceniąc własne udoskonalenie,
niech stale w sercu pielęgnują pragnienie świętości i do osiągnięcia jej niech się z wytrwałym wysiłkiem nieustannie przykładają, jak gdyby wciąż na nowo rozpoczynając; aby zaś
z każdym dniem wzrastać w doskonałości, niech z całą usilnością korzystają z wszelkiej okazji uświęcenia się i nigdy nie
uważają za wystarczające tego, co dotąd uczynili.
KK 40; KM 162

26

walka z grzechem
Wszelkiego grzechu, jako największego zła, mają bezwzględnie unikać, ze swego życia go wykluczyć, z każdym dniem bardziej się nim brzydzić, nienawidzić go i przed
nim się wzdrygać. W miarę sił niech się przykładają do zmniejszenia i niweczenia królestwa grzechu, szczerze i ustawicznie
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żałując za popełnione winy, a w poczuciu ich niech będą pokorniejsi i nie ufając sobie, czujniejsi i ostrożniejsi wobec niebezpieczeństw, okazji i pokus, skorsi i gorliwsi do pokuty i zadośćuczynienia, do korzystania z czasu, do odpłacenia Bogu
miłością za miłość; niech dbają o stałe utrzymywanie sumienia
w czystości.
KM 163

27

nieść krzyż z chrystusem
Wiernie i mężnie idąc za jezusem chrystusem, niech
każdy będzie gotów, skoro zajdzie potrzeba, znosić i cierpieć upał i zimno, pragnienie i głód, niedostatek, trudy, krzywdy, wzgardę i upokorzenia, ilekroć uzna, że to przysporzy Bogu
chwały, wyjdzie na pożytek duchowy bliźnim i na zbawienie
własnej duszy.
KM 168

28

udoskonalenie darów naturalnych
umysł, wolę, serce, temperament, charakter i talenty od
Boga otrzymane niech każdy usiłuje urobić, wykształcić
i udoskonalić przez gruntowne, stanowi jego odpowiadające
cnoty i dobre przymioty, aby stał się podatniejszym narzędziem
w ręku Boga, przed którym ze wszystkiego będzie musiał zdać
rachunek.
KM 169

29

cnoty kardynalne
Wraz z cnotami pokrewnymi niech zdobywają i pilnie
rozwijają: roztropność, kierowniczkę innych cnót, która
między dwiema ostatecznościami wskazuje im drogę pośrednią
i przewiduje w panu, co czynić, aby postępowanie było prawe;
sprawiedliwość, która oddaje każdemu, co mu się należy i za pewnia nam pokój nie tylko z własnym sumieniem, lecz także
z Bogiem i z bliźnim; męstwo, które sprawia, że ze względu na
dobro cierpliwie znosimy przeciwności, podejmujemy mozoły,
pokonujemy trudności, a nawet gardzimy niebezpieczeństwem
śmierci; powściągliwość, której mocą nie tylko miarkujemy
namiętności i popęd do działania, lecz także przez wzgląd na
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dobro wyższe rezygnujemy choćby z największych rozkoszy
cielesnych i wstrzymujemy się nawet od godziwych.
KM 170

30

pokora
idąc śladami chrystusa łagodnego i pokornego sercem,
niech jak najusilniej zdobywają ducha pokory i stają się
jej prawdziwymi miłośnikami, nie ma bowiem wady, która by
tak wyniszczała wszelkie cnoty i tak ogałacała człowieka ze
wszelkiej sprawiedliwości i świętości, jak nieszczęsna pycha.
Mt 11,29; KM 171

31

cnoty teologiczne
Niech wiara kształtuje całe ich życie, ożywia je i nim
kieruje, aby w jej świetle myśleli, sądzili, mówili i działali, niech będzie mocna, żywa i niewzruszona. całą nadzieję
i ufność mają pokładać w Bogu, jest bowiem dobry i potężny,
a w obietnicach swych wierny, za nasze zaś trudy będzie nam
zbyt wielką nagrodą w niebie; on jest naszą pomocą, w Nim
możemy wszystko. a przede wszystkim niech mają miłość,
która jest istotą doskonałości: Boga nieskończenie dobrego
niech miłują nade wszystko i dla Niego samego, bliźniego zaś
dla Boga i w Bogu. innych rzeczy stworzonych szukać i używać mają nie inaczej, jak według Boga, a zatem o tyle tylko,
o ile są konieczne i pożyteczne do zaspokojenia codziennych
potrzeb życiowych, do własnego udoskonalenia, do rozwoju
Zgromadzenia, dla dobra bliźnich i na chwałę Boga.
Kol 3,14; KM 172

32

miłość nieprzyjaciół
Niechaj chętnie darowują doznane krzywdy; niech niko mu złem za złe nie oddają, lecz zło usiłują zwyciężać
dobrem i niech się modlą za przeciwników, prześladowców
i oszczerców.
Mt 5,44; Rz 12,21; KM 173
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wypełnianie woli Bożej
Swoją wolę niech usiłują całkowicie uzgodnić z wolą Bożą, niech się jej poddają i wypełniają ją, ściśle i wielkodusznie zachowując przykazania Boże i kościelne, jak też rady ewangeliczne i własne ustawy, wiernie niech współdziałają z łaską
Bożą, uważnie, czujnie i ulegle dając się prowadzić duchowi
Świętemu, przezwyciężając i znosząc przeciwności, a swój
krzyż cierpliwie, mężnie i ochoczo dźwigając z chrystusem.
KM 174

34

obowiązki stanu
przede wszystkim zaś niech się starają ze względu na Boga wykonywać pilnie, wiernie, wytrwale, gorliwie i doskonale wszelkie obowiązki swego stanu, zwłaszcza zwyczajne, nie wyłączając nawet najmniejszych.
KM 175

35

życie pracowite
powinni umiłować życie pracowite, czas jako dar Boży
ogromnie sobie cenić i starać się o jego rozumne, pożyteczne, owocne, dobre i uporządkowane używanie ze wzrastającą każdego dnia zasługą; co czynią, niech czynią rzetelnie
i dbają, by nie stracić ani odrobiny czasu bądź to nic nie robiąc,
bądź czyniąc co innego niż trzeba, bądź coś źle wykonując;
niech stanowczo unikają wszelkiego próżniactwa, źródła tylu
szkód; dopóki cieszą się zdrowiem, niech każdy ma zawsze
jakieś pożyteczne zajęcie, zależnie od sił, uzdolnień, stanowiska i rozporządzenia przełożonych.
KM 353

36

módl się i pracuj
do wszelkiego obowiązku i posługi niech się przygotowują troskliwie i dokładnie; mając Boga przed oczyma,
winni oddać się wszelkiemu dziełu całą duszą, z zapałem i wy trwałością, pilnie i sumiennie, jednak bez uszczerbku dla modlitwy i zdrowia. Gdyby ktoś poczuł się przeciążony nadmierną
pracą lub dla licznych zajęć nie mógł należycie odbywać
ćwiczeń pobożnych, niech to otwarcie i szczerze wyzna swym
przełożonym.
KM 355
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Zjednoczenie z Bogiem
Niech każdy we wszystkim i na wszelki sposób usiłuje
dążyć do jak najściślejszego zjednoczenia z Bogiem.
Zarówno na modlitwie, jak i we wszystkich swych czynnościach niech będzie z Nim jak najbardziej złączony, a w służbie
jego wielkoduszny, szlachetny i hojny.
KM 176

38

święty zapał, czyli gorliwość
Święty zapał (czyli gorliwość), niech ogarnia całe życie
współbraci i będzie:
1) nadprzyrodzony: ożywiony mocną, żywą wiarą i niezwyciężoną ufnością w Bogu, połączony z nieufaniem
sobie;
2) czysty: szukający nie swego, lecz tego jedynie, co
zmierza do większej chwały Bożej, do zbawienia
dusz ludzkich, odkupionych tak drogą ceną krwi i życia chrystusa oraz do pożytku Kościoła;
3) płomienny i łagodny: gorejący umiłowaniem sprawiedliwości a nienawiścią tego, co niegodziwe, łagodny jednak, umiejący współczuć ludzkiej słabości,
łaskawy i miłosierny względem błądzących;
4) powszechny: obejmujący szerokim, kochającym ser cem wszystkich ludzi i wszelkie możliwe środki oraz
pragnący zapalić płomieniem miłości jak najwięcej
dusz;
5) roztropny i należycie uporządkowany: zawczasu zwa żający i przewidujący, co należy czynić, upatrujący we
wszystkim woli Bożej; oglądający się na przykład
i doświadczenie innych, radzący się osób kompetentnych, przede wszystkim zaś przełożonych; dobierający odpowiednie i skuteczne środki i dbały o jak najobfitsze owoce; postępujący porządnie i planowo;
przy wspieraniu innych nigdy nie zaniedbujący samego siebie;
6) pomysłowy i czynny: w braku zajęć szukający spo sobności do działania; wynajdujący i stosujący właściwe i nowe środki oraz sposoby dla zaradzenia
nowym potrzebom, jakie niesie ze sobą bieg czasu;
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nieodkładający spraw na później; dbały o to, by jak
najwięcej i jak najlepiej dokonać przez dobre dzieła
odpowiadające zawierzonym obowiązkom;
7) mężny, szlachetny i wytrwały: naglący do rezygnacji
z własnych wygód, do poświęcenia siebie samego, do
podejmowania się spraw wielkich i trudnych, do niezmordowanej pracy i cierpienia; niedający się odwieść
żadnymi przeciwnościami od wymagań obowiązku
i posłuszeństwa i niezłomny wobec wszelkich niepowodzeń; wytrwały w swych poczynaniach, sprawy
rozpoczęte doprowadzający do końca;
8) karny: nigdy nieprzekraczający zakresu swego stanu
i urzędu, całkowicie i ulegle poddający się kierownictwu przełożonych.
KM 177

39

wierność łasce powołania
Łaskę powołania – początek i źródło tylu i tak wielkich
łask, dóbr i zasług – każdy ze współbraci powinien jak
najwyżej sobie cenić oraz wciąż za nią Bogu dziękować; kto
już złożył profesję, niech często tę łaskę w sobie roznieca przez
pobożne odnawianie ślubów, niech się też stara wytrwale z nią
współpracować i być jej wiernym. Wraz z latami profesji niech
każdy usiłuje w miarę możności postępować w zachowaniu
ustaw Zgromadzenia, w miłości braterskiej, w pokorze, pobożności, posłuszeństwie oraz innych cnotach, jak i we wszelkiej
doskonałości.
KM 106
RoZdZiaŁ ii

40

cZyStość

dla Królestwa niebieskiego
przez ślub czystości współbracia zobowiązują się dla
Królestwa niebieskiego do życia w stanie bezżennym
i doskonałej powściągliwości, ażeby bardziej zapalić się mi-
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łością ku Bogu i ludziom oraz ochoczo poświęcić się służbie
Bożej i dziełom apostolskim.
Mt 19,12; KPK 599; DZ 12; KM 214

41

wartość czystości
czystość poświęcona Bogu niech będzie w całym Zgromadzeniu wielce poważana i pielęgnowana jako cenny
i zawsze w Kościele czcią otaczany dar łaski Bożej. dzięki
niemu współbracia, ściślej zjednoczeni z chrystusem i jego
dziewiczą Matką, stają się żywym znakiem tego przyszłego
świata, obecnego już przez wiarę i miłość, w którym synowie
zmartwychwstania ani nie wychodzą za mąż, ani się nie żenią.
Łk 20,35-36; DK 16

42

Konieczny warunek
Współbracia o tyle będą mogli trwać i wzrastać w czystości, o ile pójdą za chrystusem, jako za tym, który jest
jedynie konieczny i, łącząc kontemplację z gorliwością apostolską, będą w sobie ożywiać miłość ku Bogu.
Łk 10,42, DZ 5

43

wychowanie i próba
ponieważ zachowanie doskonałej powściągliwości ma
wewnętrzny związek z głębszymi skłonnościami ludzkiej
natury, niech przełożeni i wychowawcy czuwają, aby kandy daci nie przystępowali do ślubowania czystości, ani nie byli do
niego dopuszczani inaczej, jak tylko po odbyciu prawdziwie
wystarczającej próby i po dojściu do należytej dojrzałości psy chicznej i uczuciowej. W czasie formacji niech wychowan kowie będą jasno i właściwie zaznajomieni z nauką Kościoła
dotyczącą szczególnego dostojeństwa ewangelicznej czystości,
jak też godności małżeństwa, w aspekcie teologicznym,
psychologicznym, społecznym i pastoralnym, tak żeby celibat
Bogu poświęcony przyjęli jako dobro służące rozwojowi
zarówno własnej osobowości, jak i aktywności apostolskiej.
DZ 12
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44

uBóStwo

ubóstwo ewangeliczne
ewangeliczne ubóstwo, które jest uczestnictwem w ubóstwie chrystusa i jego świadectwem wobec świata, powinni współbracia mieć w wielkim poważaniu jako szczególną
ostoję życia zakonnego. idąc śladami chrystusa, który dla nas
stał się ubogi, i Maryi, która zajmuje pierwsze miejsce wśród
pokornych i ubogich pana, współbracia opuściwszy rzeczy
ziemskie i wyzbywszy się wszelkiego nieporządnego przywiązania do nich, powinni tym gorliwiej szukać Królestwa Bożego.
Wszak „błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3).
2 Kor 8,9; KK 42, 55; DZ 13; KM 220

45

ubodzy w rzeczywistości i w duchu
przywiązani tylko do Boga oraz ufni w jego opatrzność
i dobroć niech współbracia zadowalają się tym, co konieczne i niech się cieszą, jeżeli niekiedy rzeczywiście wypadnie im doświadczyć niedostatku i braków. Niech oddalają
od siebie wszelkie nawet pozory chciwości, niczego nie używają jako własności, nic zbytecznego u siebie nie przechowują; w miarę świętej roztropności niech przedkładają raczej brak
nad obfitość, a do osobistego użytku wybierają to, co gorsze.
Współbracia powinni pamiętać, że do prawdziwego ubóstwa
nie wystarczy być zależnym od przełożonych w używaniu
dóbr, ale trzeba, żeby i w rzeczywistości, i w duchu byli ubodzy, mający skarby w niebie.
Mt 19,21; Łk 12,33; DZ 13; KM 233-235

46

Zakres ślubu
przez ślub ubóstwa współbracia zrzekają się prawa godziwego rozporządzania jakąkolwiek rzeczą doczesną,
posiadającą wartość materialną, oraz posługiwania się nią bez
pozwolenia prawowitych przełożonych.
KPK 600; KM 221
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dobra własne
Każdy profes po ślubach wieczystych lub czasowych zachowuje prawo własności w stosunku do swych dóbr oraz
zdolność prawnego nabywania innych dóbr, lecz bez możliwości dołączenia pochodzącego z nich dochodu do swych dóbr
dziedzicznych. Wszyscy jednak profesi, skoro na mocy ślubu
ubóstwa rezygnują ze swobodnego zarządzania swymi dobrami, powinni to zarządzanie przed pierwszą profesją przekazać,
komu zechcą i w sposób wolny zadysponować użytkowaniem
tych dóbr i korzystaniem z dochodów. Najpóźniej zaś przed profesją wieczystą powinni sporządzić testament, ważny również
wobec prawa świeckiego, odnośnie do majątku posiadanego lub
mogącego na nich przypaść.
KPK 668 §1; KM 77, 79, 221-222

48

Zmiana zrzeczenia się, dyspozycji i testamentu
Współbracia mogą zmienić zrzeczenie się zarządzania
dobrami, dyspozycją dotyczącą ich użytkowania i korzystania z dochodów, jak również testament (o czym w K 47),
jednak nie według własnego uznania, ale za zezwoleniem przełożonego wyższego i ze słusznej przyczyny.
KPK 668 §2; KM 225-226

49

Zrzeczenie się majątku dziedzicznego
Współbracia po profesji wieczystej mogą za zgodą przełożonego generalnego i jego rady zrzec się zupełnie,
zwłaszcza na rzecz ubogich, majątku dziedzicznego już nabytego lub mogącego przypaść im w udziale, aby w ten sposób,
w oparciu o ewangeliczną zachętę, mogli pójść dokładniej śladami chrystusa.
Mt 19,21; KPK 668 §4; DZ 13; ES II, 24

50

nabywanie na rzecz Zgromadzenia
Wszystko, co profes zdobywa własnym staraniem jako
wynagrodzenie za pracę lub jako dar ofiarowany ze
względu na wspólnotę czy na dzieło do niej należące oraz
prawnie przyjęty, nabywa się jako dobro Zgromadzenia. po dobnie na rzecz Zgromadzenia przypada to, co współbracia
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w jakikolwiek sposób otrzymują tytułem emerytury, zapomogi
lub ubezpieczenia.
KPK 668 §3; KM 222-224

51

Zbiorowe świadectwo ubóstwa
oprócz indywidualnego ubóstwa współbraci, samo Zgro madzenie, biorąc pod uwagę miejscowe warunki, niech
się stara dawać poniekąd zbiorowe świadectwo ubóstwa. unikając wszelkiego pozoru zbytku, nieumiarkowanego zysku
i gromadzenia dóbr, niech z własnego majątku udziela na inne
potrzeby Kościoła i na utrzymanie ubogich, których z polecenia ewangelii i napomnienia apostołów winni współbracia miłować nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą.
Mt 19,21-25; 25,34-36; 1 J 3,18; DZ 13

52

Znamiona zakonnego ubóstwa
jak przystało na ślubujących ubóstwo, przy staraniach
o domowe mienie wspólnoty i w zachowywaniu go, przy
posługiwaniu się danymi im do użytku przedmiotami niech
dokładają pilności, ażeby je zachować w całości, porządku i, o
ile można, jak najdłużej; niech z jednej strony roztropnie ubiegają się o oszczędność, z drugiej zaś unikają brudnego skąp stwa; ozdobą ich ubóstwa ma być we wszystkim ład, schlud ność, zakonne umiarkowanie i prostota, szczególnie zaś chrześ cijańska wrażliwość i uczynność wobec wszystkich, którzy są
w potrzebie.
KM 238

53

troskliwość przełożonych
przełożeni mają z ojcowską troskliwością dbać o do stateczne, o ile można, zaspokojenie słusznych potrzeb
współbraci – stosownie do wieku, zdrowia, obowiązków każ dego i innych warunków, bez faworyzowania kogokolwiek.
Niech chętnie wysłuchują próśb i życzeń współbraci, przyj mują od każdego należne sprawozdanie z wydatkowania
pieniędzy i zarządzania innymi dobrami, w swoich zaś decy zjach i pozwoleniach, zwłaszcza ogólnych, dotyczących rzeczy
udzielanych współbraciom dla ich użytku, niech czuwają, aby
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w te rzeczy nie wkradło się coś przeciwnego ubóstwu, wspólnemu dobru lub charakterowi i celom Zgromadzenia.
KM 237, 286

54

dysponowanie pieniędzmi
Wszelkie pieniądze i różnego rodzaju papiery wartościowe należy składać w kasie wspólnej; zabrania się osobistego i niezależnego dysponowania pieniędzmi, a przełożeni nie
mają prawa na to zezwalać ani temu pobłażać. powinno się
pozwolić poszczególnym współbraciom, by mieli przy sobie
niewielką sumę pieniędzy na często zachodzące wydatki,
z obowiązkiem zdawania z nich sprawy przełożonym.
KM 238
RoZdiaŁ iV

55

poSłuSZeńStwo

cel posłuszeństwa
Współbracia już przez chrzest poświęceni Bogu, pobudzeni natchnieniem ducha Świętego, przez ślub ewangelicznego posłuszeństwa w szczególny sposób oddają całkowicie Bogu swoją wolę, jako ofiarę z samych siebie, i dzięki temu
jednoczą się trwalej i bezpieczniej ze zbawczą wolą Boga.
DZ 14; KM 194

56

uczestnictwo w posłuszeństwie chrystusa
jak pan i Mistrz nasz, jezus chrystus, przyszedł na ziemię nie po to, by czynić własną wolę, lecz wolę ojca,
a „przyjąwszy postać sługi” (Flp 2,7), dla swego poddania się
ojcu służył braciom i oddał duszę na okup za wielu, tak
i współbracia ulegają z wiarą przełożonym zastępującym Boga
i pod ich kierownictwem oddają się posługiwaniu wszystkim
braciom w chrystusie.
Mt 20,28; DZ 14; KM 195
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na wzór Służebnicy pańskiej
Naśladując życie pana i uczestnicząc w tajemnicy jego odkupienia, niech współbracia mają przed oczyma Maryję,
pokorną Służebnicę pańską, która jest w Kościele przykładem
doskonałego zjednoczenia z chrystusem; pod jego bowiem
zwierzchnictwem i wespół z Nim, służąc tajemnicy odkupienia,
przez posłuszeństwo stała się przyczyną zbawienia zarówno dla
siebie, jak i dla całego rodzaju ludzkiego.
Łk 1,38. 48; KK 56, 63

58

w służbie Kościoła
Niech współbracia będą przekonani, że okazując uległość
powszechnej władzy papieża, którego winni słuchać także na mocy ślubu posłuszeństwa, jak również – zgodnie z prawem powszechnym – pasterskiemu autorytetowi biskupów,
wiążą się w ten sposób ściślej z posługą Kościoła i najgłębiej
odpowiadają swemu apostolskiemu powołaniu.
KPK 590; KK 45; KM 484, 488

59

Zakres ślubu
przez ślub posłuszeństwa współbracia w duchu wiary
i umiłowania woli Bożej zobowiązują się wypełniać rozkazy i rozporządzenia prawowitych przełożonych w tym, co
odnosi się do życia zakonnego w Zgromadzeniu według jego
ustaw.
DZ 14; KM 196, 199

60

Zależność od przełożonych
Współbracia z uległością zależeć będą od przełożonych
w tym, co dotyczy: porządku ćwiczeń pobożnych i zajęć,
urzędów i obowiązków, stosunków z obcymi, umartwień publicznych, prac naukowych, podejmowania się ważniejszych
posług lub dzieł na rzecz bliźnich zarówno we własnym
Zgromadzeniu, jak i poza nim.
KPK 671; KM 202
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posłuszeństwo pokorne, czynne i odpowiedzialne
Gdy współbracia okazują swoim przełożonym pokorną
uległość według przepisów Konstytucji, niech usiłują widzieć w nich tych, którzy służą dobru braterskiej wspólnoty;
czynne zaś i odpowiedzialne posłuszeństwo niech sobie jak
najwyżej cenią jako pierwszorzędny środek do utrzymania jedności, tężyzny i żywotności całego Zgromadzenia.
DZ 14; KM 194, 207, 210

62

posłuszeństwo nadprzyrodzone
Niech nie zważają na to, komu okazują posłuszeństwo,
lecz raczej ze względu na kogo winni być doskonale posłuszni, a mianowicie przez wzgląd na jezusa chrystusa, Syna
Bożego, który stał się „posłusznym aż do śmierci – i to śmierci
krzyżowej” (Flp 2,8); niech się kierują owym wyrażeniem
apostoła: „Nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać,
lecz jako niewolnicy chrystusa, którzy z duszy pełnią wolę
Bożą” (ef 6,6).
KM 208

63

rola przełożonych
przełożeni jako mający zdać sprawę z dusz sobie powierzonych tę wolę Bożą, którą innym powinni przekazywać w duchu braterskiej posługi, przede wszystkim sami
niech się starają dobrze poznać i ukochać – i to zarówno w stosunku do całego Zgromadzenia, jak i wobec każdego z tych,
którym przewodzą.
Hbr 13,17; DZ 14; DD 25.I.1911

64

Sposób kierowania wspólnotą
idąc śladami Boskiego Mistrza i dobrego pasterza oraz
przyswajając sobie macierzyńskie uczucie Niepokalanej
dziewicy, niech przełożeni kierują wspólnotą z szacunkiem
należnym zarówno osobie ludzkiej, jak i godności chrześcijańskiej każdego ze współbraci, pobudzając ich słowem i własnym przykładem do dobrowolnego posłuszeństwa i do zbiorowego wysiłku dla wspólnego dobra. Niech się odnoszą do
wszystkich w duchu oględnej równości i życzliwości jako do
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współtowarzyszy i braci, ażeby w ten sposób wyrażać ową
miłość, jaką ich Bóg miłuje oraz pobudzać ich serca i umysły
do okazywania Bogu wzajemnej miłości przez wierną służbę.
KPK 618; DZ 14; KM 213

65

wychowanie do współodpowiedzialności
Wszyscy współbracia winni być od początku życia zakonnego wychowywani w duchu posłuszeństwa aktywnego i połączonego z poczuciem odpowiedzialności, aby zarówno w roli przełożonych, jak i członków jakiejkolwiek
wspólnoty, rady lub kapituły, zjednoczeni miłością, byli chętni
i zdolni współpracować ze sobą dla dobra Zgromadzenia
i całego Kościoła.
DZ 14; DD 17.XII.1910, 25.I.1911, 7.III.1911
RoZdZiaŁ V

66

Źródła życIa duchowego

troska o życie duchowe
Współbracia przede wszystkim niech szukają i miłują
Boga, który pierwszy nas umiłował, i niech się starają we
wszelkich okolicznościach prowadzić życie ukryte z chrystusem w Bogu, z czego wypływa i doznaje bodźca miłość bliźniego dla zbawienia świata i budowania Kościoła. Wprawdzie
miłość jest darem Bożym, lecz otrzymuje się ją i utrwala przez
ustawiczną modlitwę i umartwienie. dlatego współbracia powinni z nieustanną pilnością, w oparciu o autentyczne źródła
duchowości chrześcijańskiej, pielęgnować ducha modlitwy
i samą modlitwę.
1 J 4,10; Kol 3,3; DZ 6; NV II, 1

67

czytanie pisma świętego
pragnąc żyć według wzoru ewangelii, niech współbracia
przede wszystkim codziennie mają pod ręką pismo Świę te, a przez jego czytanie i rozważanie nabywają „wzniosłego
poznania jezusa chrystusa” (Flp 3,8). Niech pamiętają, że
modlitwa powinna towarzyszyć czytaniu pisma Świętego, aby
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stało się ono rozmową między Bogiem a człowiekiem, gdyż do
Niego przemawiamy, gdy się modlimy, a jego słuchamy, gdy
czytamy słowo Boże.
KO 25; DZ 6

68

święta liturgia
Niech współbracia całym sercem umiłują świętą liturgię,
przez którą Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie
uświęcenie; jej duchem powinni przepoić całe swe życie wewnętrzne. W liturgii bowiem chrystus jest obecny swoją mocą
i w swoim słowie, jak to przyrzekł, mówiąc: „Gdzie dwaj albo
trzej są zgromadzeni w imię Moje, tam i ja jestem pośród
nich” (Mt 18,20). Liturgia jest również szczytem, do którego
zmierza apostolska działalność Kościoła, i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc.
KL 7, 10, 17

69

pobożność maryjna
powinni starać się o to, by każdego dnia w szczególny
sposób oddawać cześć Niepokalanej dziewicy Maryi
oraz by jej duchem się napełniać. Niech wielkodusznie rozwijają kult, zwłaszcza liturgiczny, Matki chrystusa i Kościoła,
zarówno wewnątrz Zgromadzenia, jak i w pracy apostolskiej.
KK 67

70

Sprawowanie liturgii
Świętą liturgię, w której jezus chrystus wykonuje swój
urząd kapłański, a przez widzialne znaki urzeczywistnia
się uświęcenie człowieka – przede wszystkim zaś tajemnicę
eucharystii, która jest węzłem jedności i miłości – niech
współbracia sprawują zgodnie z myślą Kościoła, z wewnętrzną
i zewnętrzną pobożnością, niech też z tego najbogatszego
źródła zasilają swe życie duchowe.
DZ 6; KL 7

71

Sakrament pokuty
Niech współbracia w trosce o swe zjednoczenie z Bogiem
często przystępują do sakramentu pokuty, aby otrzymać
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od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej
Bogu i równocześnie dostąpić pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a także by coraz bardziej umacniać
się w miłości i łasce ojca miłosierdzia.
KPK 664; KK 11; DK 18; KM 245

72

Kompetencje przełożonych
przełożeni, na mocy swego urzędu, posiadają w stosunku
do swoich podwładnych oraz innych osób, które dniem
i nocą przebywają w domu zakonnym, uprawnienie do słuchania spowiedzi. uprawnienia takiego mogą udzielać każdemu
kapłanowi. Sami jednak niech nie spowiadają swoich podwładnych, chyba że ci dobrowolnie o to proszą. przełożeni mają czuwać, by w tym, co odnosi się do sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego, razem z pożądaną pomocą zapewniono współbraciom należną wolność.
KPK 630 §§1-4, 968 §2, 969 §2; KM 260, 262-265

73

Zastrzeżenie co do domów formacyjnych
Mistrz nowicjuszów i jego socjusz, prefekt studentów,
rektor domu studiów lub kolegium nie powinni spowiadać swych alumnów mieszkających w tym samym domu, chyba że ci, w poszczególnych przypadkach, sami dobrowolnie
o to proszą.
KPK 985; KM 261

74

wyznaczenie spowiedników
aby skuteczniej zaradzić potrzebom duchowym więk szych wspólnot, zwłaszcza domów formacji, należy dla
nich wyznaczyć kilku spowiedników w ilości odpowiedniej do
liczby członków. Mają to być, o ile można, kapłani ze Zgromadzenia odznaczający się wiedzą, roztropnością i pobożnością.
KPK 630 §3; KM 258, 266

75

Spowiednik i kierownik duchowy
Współbracia winni pamiętać, że w życiu duchowym wielką pomocą będzie dla nich dobry, doświadczony w życiu
zakonnym spowiednik. dlatego niech zbyt łatwo nie wyszukują
sobie różnych spowiedników, zwłaszcza spoza Zgromadzenia.
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Każdy powinien starać się o to, by mieć stałego kierownika duchowego; niech wobec niego zdaje sprawę ze stanu swego sumienia i życia duchowego, szczególnie z okazji rekolekcji;
niech ufnie i ulegle powierzy się jego kierownictwu jako zastępcy chrystusa.
KM 246, 269

76

Sakramenty chorych
Niech będzie troską przełożonych, aby do współbraci
chorych i starców zawczasu, i jak często tego zapragną,
wzywano spowiednika oraz by otrzymali oni święty wiatyk
i namaszczenie chorych, dopóki są całkiem przytomni.
KPK 1001; KM 400-401
RoZdiaŁ Vi

77

życIe modlItwy I poBożnoścI

prawa intencja
We wszystkich sprawach współbracia powinni się kierować prawą i czystą intencją, często ją odnawiając; a mianowicie niech się starają we wszystkim szukać Boga, wszystko
czynić z miłości ku Bogu, we wszystkim Bogu się podobać,
wszystko – z chrystusem, w chrystusie i przez chrystusa –
odnosić do Boga i na jego większą chwałę.
KM 240-241

78

czynności liturgiczne i ćwiczenia pobożne
Wszyscy powinni bardzo sobie cenić czynności liturgiczne i ćwiczenia pobożne, będące głównym zasiłkiem
życia duchowego i narzędziem doskonałości. powinni sobie
jasno zdawać sprawę z ich znaczenia i celowości; niech się starają dobrze nauczyć tak w teorii, jak i w praktyce ich metody,
sposobu odprawiania i zastosowania, aby i sami potrafili z pożytkiem z nich korzystać, i nauczyć innych, dążących do doskonałości. Niech jednak w praktykowaniu ćwiczeń pobożnych zachowują świętą swobodę dzieci Bożych i usiłują dojść
do jak największego zżycia się z Bogiem.
KM 256
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praktyki codzienne
codziennie powinni starannie wypełniać następujące
czynności liturgiczne i ćwiczenia pobożne:
1) kapłani niech sprawują ofiarę eucharystyczną, inni
niech w niej w miarę możliwości uczestniczą i przyjmują Najświętsze ciało chrystusa;
2) niech nawiedzają i adorują tegoż pana obecnego w Najświętszym Sakramencie;
3) kapłani i diakoni niech godnie odmówią Liturgię Godzin, inni zaś – pewną jej część, określoną w Statutach
prowincji; ten obowiązek modlitwy mogą wypełnić także w inny sposób ustalony w tychże Statutach; rano, w
południe i wieczorem, o ile będą mogli, wspólnie
odmówią odpowiednie części Liturgii Godzin, a po nich
modlitwy mariańskie;
4) pół godziny poświęcą na modlitwę myślną;
5) dwa razy dziennie odprawią rachunek sumienia;
6) przez czas odpowiedni odbędą czytanie duchowe;
7) odmówią część różańca, pobożnie rozważając odnośne
tajemnice;
8) modlić się będą przed posiłkiem i po nim.
KPK 276 §2, 663 §§2-4; KL 96, 99; KM 242

80

cel pobożnych praktyk
przez praktyki i zwyczaje pobożne, jak też ćwiczenia rekolekcyjne, odprawiane każdego miesiąca i roku zgodnie
z dyrektorium (cz. ii, rozdział Vi) mają ustawicznie dążyć do
tego, aby duchem wznosić się ku Bogu i trwać przy Nim,
a przez to lepiej Go poznać i kontemplować; aby uczuciem
i sercem z Nim się wewnętrznie jednoczyć, a przez to bardziej
Go miłować, w Nim znajdować upodobanie i Nim się cieszyć;
aby wolę swoją uzgodnić z wolą Bożą i z każdym dniem
stawać się bardziej gotowymi do służenia umiłowanemu Bogu; aby wreszcie ustawicznie żywić i podsycać w sobie miłość
ku Bogu i bliźniemu.
KM 249, 252, 257
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pobożne odnawianie ślubów
Niech współbracia nie zaniedbują pobożnej praktyki częstego odnawiania złożonych ślubów. uroczyście, w całej
wspólnocie, odnawiać je mają wszyscy w uroczystość Niepo kalanego poczęcia Najświętszej Maryi panny; prywatnie zaś
i pojedynczo – przynajmniej z okazji rekolekcji miesięcznych.
KM 251

82

troska przełożonych
przełożeni mają dbać o zapewnienie każdemu ze współbraci odpowiedniej ilości wolnego czasu do odprawiania
ćwiczeń pobożnych, ażeby nikt nie był pozbawiony czytania
duchowego i modlitwy, zwłaszcza myślnej. Niech z wielką
starannością rozwijają wśród współbraci pobożność i wierność w życiu duchowym i sakramentalnym, zwłaszcza pełne
i w miarę możności wspólne uczestniczenie w eucharystii.
powinni jednak wystrzegać się wprowadzania pobożnych
ćwiczeń lub szczególnych nabożeństw, które by nie sprzyjały
prawdziwemu postępowi współbraci w życiu modlitwy.
KM 254

83

przepowiadanie słowa Bożego współbraciom
do przepowiadania współbraciom słowa Bożego w naszych kościołach i kaplicach wymaga się zgody przełożonego wyższego lub przynajmniej miejscowego.
KPK 765

84

modlitwy za żywych
Niech współbracia często modlą się za świętą MatkęKościół i za papieża, o nawrócenie grzeszników, o rozwój i jedność Kościoła, za biskupa diecezjalnego i całe duchowieństwo, za własnych przełożonych, współbraci i wychowanków, za całe Zgromadzenie i jego dobrodziejów; w tych intencjach powinni często ofiarowywać Bogu swoje zwykłe modlitwy, umartwienia i inne dobre uczynki.
KM 410

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 102

102

85

KoNStytucje – cZĘŚĆ ii

modlitwy za zmarłych
Wszyscy powinni w swych modlitwach polecać miłosierdziu Bożemu zarówno zmarłych współbraci, jak
i wszystkich wiernych zmarłych. ponadto współbracia niech
starają się zyskiwać odpusty udzielane przez Kościół i w miarę
możliwości ofiarowywać je za dusze przebywające w czyśćcu.
KM 416, 418

86

modlitwa przełożonego
do obowiązków przełożonego należy często modlić się
za współbraci sobie powierzonych i ofiarować za nich
jedną czy kilka Mszy Świętych.
RoZdZiaŁ Vii

87

poKuta I umartwIenIe

Konieczność pokuty
Niech współbracia z całego serca podejmą pokutę, która
stanowi odwrócenie się od ułudy grzechu i zwrócenie się
ku Bogu, aby stary człowiek nie zwyciężył w nich człowieka
nowego, „który według Boga stworzony jest w sprawiedliwo ści i świętości prawdy” (ef 4,24). Niech będą przekonani, że do
Królestwa chrystusowego można wejść tylko przez nawróce nie, czyli wewnętrzną przemianę całego człowieka, dzięki któ rej zaczyna on myśleć, sądzić i całe swe życie układać w świet le miłości i świętości Bożej, jakie nam w tych ostatecznych
czasach zostały w Synu ujawnione i w pełni udzielone.
Hbr 1,2; Pæn. I

88

cel umartwienia
Niech usiłują przez ustawiczną praktykę umartwienia
usunąć, oczyścić i poskromić wszystko, co jest nieuporządkowane w naturze ludzkiej, ażeby w nich nie pozostało nic
niestosownego i nie ujętego w karby, lecz aby się stali panami
samych siebie i wszystkie otrzymane od Boga siły obrócili
i użyli na zdobywanie właściwego dobra.
KM 166
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umartwienia zewnętrzne
Współbracia przede wszystkim zobowiązani są do uczynków pokutnych nakazanych wszystkim wiernym w Kościele powszechnym i lokalnym. Niech także każdy obierze so bie takie umartwienia zewnętrzne, jakie podyktuje mu troska
o własne udoskonalenie oraz roztropna gorliwość bez zaniedbywania ich praktykowania, gdyż są one bardzo pomocne do
postępu w życiu duchowym. Zabrania się jednak umartwień
szkodliwych dla zdrowia i obowiązków.
KM 271

90

umartwienie wewnętrzne
Nie zaniedbując zewnętrznego umartwienia ciała i zmysłów, współbracia przykładać się mają nade wszystko do
umartwienia wewnętrznego przez opanowywanie i powściąganie swych namiętności, pożądliwości, uczuć, pragnień, skłonności, przez ustawiczne czuwanie nad myślami, wyobraźnią
i sercem.
KM 273

91

Zwyciężać samego siebie
Szczególnie zaś niech każdy stara się opanować nieuporządkowaną miłość własną, która jest przyczyną wszel kiego grzechu, mężnie i ustawicznie zwyciężając samego sie bie. opuściwszy wszystko, nawet i siebie samego, niech każdy
wyrzeknie się i wyzbędzie niewłaściwych poglądów i pra gnień, ażeby umarł sobie i światu, a żył cały dla chrystusa.
chrystus ma zastąpić mu wszystko; chrystusowi i jego Koś ciołowi niech bez wahania odda się całkowicie.
KM 167

92

ciężar pracy
Niech każdy chętnie przyjmuje wszelkie prace i urzędy,
jakie zostaną mu powierzone lub przypadną mu w udziale
dla dobra ogółu czy jednostek. Żadnego zajęcia, jeśli tylko jest
pożyteczne i uczciwe, niech nikt nie uważa za uwłaczające
sobie, wpatrując się w przykład jezusa chrystusa, który pra cował własnymi rękoma, oraz tylu świętych, którzy znajdowali
rozkosz nawet w najpokorniejszych posługach.
KM 276
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trudy życiowe
W duchu pokuty niech znoszą w panu mężnie, cierpliwie
i ochoczo utrapienia życiowe, zmęczenie związane z wykonywaniem prac, zajęć i obowiązków, przykrości i trudności,
cierpienia i niemoce ciała, uciski duchowe, prześladowania ze
strony świata i wszystkie inne krzyże, jakie Bóg na nich
dopuści.
KM 277

94

umiar i trzeźwość
pożywienie ma być proste i umiarkowane, lecz wystarczające i zdrowe. Zarówno jakość, jak ilość potraw niech
będą dostosowane do miejscowych zwyczajów, z uwzględnieniem rodzaju pracy, stanu zdrowia lub większej potrzeby.
Niech współbracia wszędzie usiłują zachować umiar i trzeźwość; od napojów alkoholowych niech się z zasady powstrzymują. Szczególnie zabrania się używania tytoniu, o ile nie zachodzi ważna przyczyna i nie ma specjalnego pozwolenia na
piśmie od wyższego przełożonego.
KM 236, 274
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95

życIe wSpólne w ogólnoścI

jedno ciało i jeden duch
Niech wszyscy jak najwyżej sobie cenią i pielęgnują
życie wspólne jako źródło wszelkiego dobra duchowego
i usiłują ożywić je duchem rodziny Bożej i braterskiej miłości,
świętej i prawdziwej przyjaźni, serdeczności, wzajemnej troskliwości i solidarności; niech będą jednym ciałem i jednym
duchem, jak wezwani zostali w jednej nadziei powołania.
Ef 4,4; KM 278

96

Zachowanie życia wspólnego
Życie wspólne w domach Zgromadzenia w zakresie
wspólnej modlitwy, apostolatu, utrzymania, mieszkania
oraz całego sposobu bycia winno być przez wszystkich
dokładnie zachowywane. Nikogo nie należy zatem łatwo zwalniać z żadnego ćwiczenia wspólnego, a tym bardziej – pozostawiać na czas dłuższy samego poza wspólnotą.
DZ 15; KM 279

97

Zezwolenie na pobyt poza wspólnotą
przełożony wyższy za zgodą swej rady może współbratu
zezwolić na przebywanie poza domem zakonnym, jednak nie dłużej jak przez rok, wyjąwszy przypadek kuracji
zdrowotnej, studiów lub apostolatu wykonywanego w imieniu
Zgromadzenia.
KPK 665 §1; KM 280
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RoZdZiaŁ ii

mIłość BraterSKa I troSKa o chorych

98

dar i praktyka miłości
Miłość, która „rozlana jest w sercach naszych przez
ducha Świętego” (Rz 5,5) i dzięki której przez chrzest
i uczestniczenie w eucharystii jednoczymy się z chrystusem,
niech członkowie rozciągną na wszystkich współbraci, z którymi łączy ich to samo powołanie i ten sam sposób życia. Wzajemną miłość braterską, która jest duszą życia wspólnego
i wszystkiego, co się dzieje w Zgromadzeniu, niech rozwijają
wśród siebie myślą, sercem i uczynkiem, wyprzedzając się
wzajemnie w okazywaniu czci, nawzajem sobie ustępując
i przebaczając, jeden drugiego w panu upominając i pobudzając do dobrego.
DZ 15; NV II, 4; KM 288, 292

99

jedno serce
Na wzór pierwotnego Kościoła, w którym „jeden duch
i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (dz 4,32),
niech współbracia żyją nie tylko z innymi, lecz także dla innych,
w duchu braterskiej służby i zapomnienia o sobie. Niech wzajemnie niosą sobie pomoc, usługę, obronę i pociechę. Łącząc
w jedno siły i myśli, niech w braterskim współzawodnictwie
zmierzają zgodnie i jednomyślnie do osiągnięcia celów Zgromadzenia. Niech każdy się cieszy z dobrych wyników pracy
innych współbraci i niech ich wspiera, by w pełni rozwijali swe
talenty w służbie Bożej.
DZ 15; NV II, 4; KM 288

100

Szczególna troska
Szczególną troską należy otoczyć współbraci chorych, starych i słabych. Wszyscy, zwłaszcza zaś przełożeni, niech im okazują miłość i troskliwość oraz starają się
stworzyć im takie warunki, aby mogli zawsze czuć się
pożytecznymi.
KM 394
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wyrozumiałość i tolerancja
jeden drugiego brzemiona dźwigając, niech członkowie cierpliwie znoszą wady i słabości współbraci
nieodłączne od ludzkiego życia. ich zaś poglądy, odmienne od
własnych, oraz inne rozbieżności wynikające z różnicy charakteru, wieku lub narodowości, niech się starają w duchu miłości rozumieć i tolerować. W ten sposób dzięki więzi, jaką jest
pokój, niech będzie zachowana w Zgromadzeniu jedność
ducha.
Ga 6,2; Ef 4,3

102

jedność wśród domów, prowincji i wikariatów
W całym organizmie Zgromadzenia, zarówno między
domem głównym a wszystkimi prowincjami, wikariatami i domami, jak też pomiędzy nimi nawzajem, panować ma
jak najściślejsza jedność, zgoda, jednomyślność i największa
miłość; należy ją podtrzymywać przez częste kontakty, wzajemną łączność i przekazywanie informacji o tym, co się w nich
dzieje (a co służy ku zbudowaniu), jak też poprzez dzieła
wspólnie podejmowane. jeśli nadarzy się sposobność udzielenia pomocy innym domom, wikariatom lub prowincjom,
niech współbracia nie zaniedbują obowiązku miłości.
KM 295

103

gościnność
Współbraciom przybywającym z innych domów
niech okazują wiele miłości, jak najżyczliwiej przyjmują ich w gościnę, przy załatwianiu spraw służą radą i pomocą, a gdyby byli w potrzebie, niech ich wspierają. Goście zaś
niech się starają okazać współbraciom wdzięczność i przykładem swego życia pozostawić w ich domu zachętę do postępowania w doskonałości.
KM 289

104

wobec kryzysu powołania
Gdyby któryś ze współbraci przeżywał kryzys swego
powołania, wspólnota powinna okazać mu należną
pomoc dla przezwyciężenia tego kryzysu.
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RoZdZiaŁ iii

pomoce
ZaBeZpIecZajĄce Karność I SKupIenIe

105

organizacja życia we wspólnocie
Wszyscy razem i każdy z osobna, a zwłaszcza przełożeni, stosownie do swoich obowiązków niech się
przyczyniają do dobra i rozwoju swego domu przez należyte
zorganizowanie życia wspólnego. przez dobrą bowiem organizację, porządek i zachowanie karności, przez ducha zakonnego,
pobożność i gorliwość, poszczególni współbracia znajdą
skuteczną pomoc do życia duchowego, szczególnie do zdobycia panowania nad sobą i do osiągnięcia gruntownej dojrzałości. dzieła zaś apostolskie przez nich podejmowane będą
przez to oparte na pewnej i mocnej podstawie.
DFK 11; KM 332, 737

106

współodpowiedzialność i współpraca
Świadomi swej odpowiedzialności za dobro domu niech
współbracia starają się pilnie i dokładnie przestrzegać
ustalonego porządku dnia, wypełniania swych obowiązków,
zdawania przepisanych rachunków i składania sprawozdań.
przełożeni zaś niech ich wspierają w wiernym wykonywaniu
obowiązków, podtrzymując i rozwijając zgodną współpracę
wszystkich, i niech się starają, żeby ważniejsze sprawy zostały
przedyskutowane przez całą wspólnotę. podejmowanie jednak
decyzji należy do przełożonego i jego rady.
KDK 26; DZ 14; KM 321

107

Stałe skupienie
Wiodąc życie w skupieniu, poznawajmy, czcijmy i błogosławmy Boga wszędzie obecnego i w ten sposób
skromnie, wiernie i pobożnie wobec Niego się zachowujmy, jak
wypada postępować synom w obecności ojca. Starajmy się
kontemplować Boga we wszystkich stworzeniach, ponieważ
„w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (dz 17,28).
NV V, 1
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Zakonna cisza
Wiedząc, że umiar w mowie jest stróżem skupienia
i bardzo sprzyja duchowi modlitwy, niech współbracia
nie mówią nic, o ile tego nie wymaga pożytek, delikatność lub
miłość. Niech wszystkim leży to na sercu, żeby nikomu ze
współbraci nie przeszkadzać w modlitwie, pracy lub odpoczynku. Niech unikają w domu wszelkich hałasów i niech się starają, by w nim panowała zakonna cisza.
KM 310, 312

109

Klauzura
celem łatwiejszego prowadzenia życia zakonnego
w skupieniu ducha, we wszystkich domach należy zachować pewną część budynku wyłącznie dla współbraci.
KPK 667 §1; KM 296

110

Kontakty z obcymi
tak przy podejmowaniu gości w domu zakonnym, jak
również przy składaniu wizyt poza domem niech się
kierują duchem miłości bliźniego i równocześnie godności zakonnej; niech się też troszczą, żeby przez odwiedziny nie
nawiązały się lub utrwaliły stosunki nieużyteczne lub niebezpieczne. Na przyjmowanie odwiedzających oraz na wizyty
i załatwianie spraw poza domem z zasady należy prosić o po zwolenie przełożonego. Współbraciom, których urząd lub inne
słuszne powody tego się domagają, należy dać pozwolenie
ogólne.
KM 298, 300-304, 740

111

rekreacja
W porządku dziennym należy przewidzieć na każdy
dzień pewną ilość czasu wolnego od zajęć, potrzebnego dla odświeżenia sił koniecznych do nowej pracy. Rekreacja powinna przynosić pożytek nie tylko ciału, lecz również duszy, oraz powinna ożywiać i podtrzymywać wzajemną
miłość współbraci; zaleca się wszystkim pokój i pogodę ducha
oraz wesele w panu.
ES II, 26; KM 313-314
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StoSuneK do SpołecZeńStwa

miłość naturalna i duchowa
tą samą miłością, którą współbracia darzą się wzajemnie, niech obejmują wszystkich ludzi. Niech pamiętają o tym, że zostali powołani do Zgromadzenia, aby mogli
skuteczniej służyć im modlitwą i pracą. Naturalną miłość krewnych, rodaków i samej ojczyzny niech się starają przekształcać
na duchową.
KM 192; Instr. I, 24-25; DD 25.X.1910

113

Stosunek do rodziny
Swoich rodziców i bliskich, których opuścili dla Królestwa Niebieskiego, niech w szczególny sposób uważają za poleconych sobie w panu. doznane od nich dobrodziejstwa niech mają zawsze we wdzięcznej pamięci, niech ich
odwiedzają według istniejących w prowincji czy wikariacie
zwyczajów, w biedzie niech ich wspierają za zgodą przełożonych oraz ich zdrowie i potrzeby polecają w modlitwie Bogu.
KM 192

114

przyjaciele, współpracownicy, ubodzy
Niech się starają o zachowanie istniejących już więzów
przyjaźni oraz o nawiązanie bliższych stosunków z tymi, którzy mogliby się okazać pomocni w dobrych dziełach
Kościołowi i Zgromadzeniu, dobrodziejom zaś i współpracownikom niech okazują wdzięczność. pracowników zatrudnionych przy placówkach Zgromadzenia niech odpowiednio i sprawiedliwie wynagradzają, życzliwie traktują, jak również troszczą się o ich dobro duchowe. Ze wszystkimi niech usiłują zachować pokój i dobre stosunki; zwłaszcza ubogich i nieszczęśliwych niech uważają zawsze i wszędzie za szczególnie sobie
poleconych w panu.
KDK 67; DM 17; KM 192, 565

115

Sprawy narodowościowe i polityczne
Wobec miejscowego rządu, urzędów i osób piastują cych władzę, jeżeli niczego niesprawiedliwego nie po -
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lecają, niech starają się być lojalni. Wszystkie narodowości,
szczególnie te, wśród których pracują, niech darzą należytym
szacunkiem i życzliwością. W stronnictwa polityczne lub narodowościowe ani w ich agitacje niech się pod żadnym pozorem
nie wdają; pozostawać winni poza i ponad sprawami i partiami
politycznymi. ich partią zawsze i wszędzie niech będzie chrystus i Kościół.
KM 180, 191-192; Instr. II

116

dobre imię u ludzi
Niech współbracia z miłości ku Bogu i Zgromadzeniu
w stosunku do wszystkich starają się zawsze tak postępować, aby pod każdym względem okazali się nienaganni i zasłużyli na szacunek i dobre imię u ludzi według owych słów
pana: „tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego, który jest
w niebie” (Mt 5,16).
KM 178-186, 193

117

pokój chrystusowy
W obcowaniu mają być ludzcy i prości, lecz ostrożni,
oględni i roztropni; w mowie niech zachowują umiar
i dyskrecję, jak również prostotę i prawdomówność. Niech się
wystrzegają mówienia źle o kimkolwiek i uwłaczania cudzej
sławie, niech nie wprowadzają do rozmowy tematów mogą cych poróżnić ludzi; lecz niech starają się w miarę sił wnosić
pomiędzy wszystkich Królestwo chrystusowe i chrystusowy
pokój, jak również wprowadzać i rozwijać zgodę i poczucie
braterstwa oraz przyczyniać się do zbawienia wszystkich.
KM 182, 189-191

118

praktyka cnót społecznych
ozdobą braci ma być: pokora, łagodność, skromność,
grzeczność, uprzejmość oraz zakonna dojrzałość i po waga połączona z przystępnością, ażeby przez zewnętrzne swe
urobienie i ułożenie byli wzorem dla innych i zbudowaniem dla
otoczenia, a samo spełnianie obowiązków czynili tym skutecz niejsze.
KM 187
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charaKter I środKI apoStolatu

119

apostolski charakter Zgromadzenia
Według pierwotnego zamysłu naszego świętego ojca
Założyciela działalność apostolska należy do samej natury Zgromadzenia. dlatego też całe życie współbraci powinno
być przepojone duchem apostolskim, a cała działalność apostolska ma być nacechowana duchem zakonnym. Wszelka
działalność apostolska powinna wypływać zawsze z wewnętrz nego zjednoczenia z Bogiem, ugruntowywać je i pogłębiać.
KPK 675 §§1-2; NV I, 3

120

Zobowiązanie
cała społeczność Kościoła jest „wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem”
(1 p 2,9) i każdy jej członek ma przez fakt przyjęcia chrztu
i bierzmowania nałożony przez Boga obowiązek współpracy
z chrystusem w zbawczej misji. Współbracia zaś tym bardziej
są zobowiązani do spełniania tego zadania na mocy konsekracji zakonnej lub także święceń kapłańskich.
KK 9, 33; DA 3

121

przedmiot apostolstwa
Niech będą gotowi do każdego dobrego dzieła według
ducha i wskazań Konstytucji, wysiłki swe jednak tam
winni głównie kierować, skąd więcej spodziewają się chwały dla
Boga a pożytku dla Kościoła, gdzie widzą możliwości osiąg nięcia większego, powszechniejszego, trwalszego dobra, jak też
obfitszych owoców, gdzie zachodzi większa i pilniejsza potrzeba.
KM 350; Instr. I, 18, 22, 25
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element maryjny
W wypełnianiu swej specjalnej misji apostolskiej niech
współbracia, wpatrując się w Niepokalaną dziewicę
Maryję, kontemplują w Niej doskonałe dzieło Boże, najwspanialszy owoc chrystusowego odkupienia, a stąd i powszechny
wzór życia chrześcijańskiego. Niech również pod przewodnictwem Kościoła starają się prowadzić innych chrześcijan do
uznawania przodującego stanowiska Bogarodzicielki, jak też
pobudzać ich do dziecięcej miłości ku tej Matce Miłosierdzia
oraz do naśladowania jej cnót.
KK 67; R

123

element eschatologiczny
Korzystając z nadarzających się okazji i z różnych środków apostolatu, niech współbracia starają się w taki
sposób wszczepiać w umysły wiernych prawdy eschatologiczne,
aby stawały się one dla nich silną pobudką zarówno do zdobywania świętości, jak i do niesienia modlitewnej pomocy umierającym oraz duszom cierpiącym w czyśćcu.
KK VII; NV I, 2; Instr. XVI, 6

124

wolność i posłuszeństwo
W wykonywaniu prac apostolskich niech współbracia
umieją zarówno działać w duchu wolności synów Bożych i z poczuciem odpowiedzialności za powierzone sobie zada nia, jak też łączyć swą inicjatywę z doskonałym posłuszeństwem
względem przełożonych oraz współpracą z własną wspólnotą.
DD 25.I.1911

125

apostolstwo przykładu
przede wszystkim niech się starają apostołować w duchu swego mariańskiego powołania zarówno osobistym przykładem głęboko chrześcijańskiej uczciwości i cnoty,
pobożnością, żywą wiarą, gorącą miłością i dobrymi uczynkami, jak również zbiorowym świadectwem jedności, sprawiedliwości, wzajemnej życzliwości i radości całej wspólnoty zakonnej. Za swe apostolskie prace niech nie oczekują innej zapłaty,
jak jezusa chrystusa, który jest dla nas zapłatą zbyt wielką.
KM 351; Instr. I, 20; DD 27.X.1910
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odpowiednie środki
dla osiągnięcia swych celów niech korzystają z odpowiednio dobieranych środków – takich mianowicie,
które bardziej zaleca praktyka Kościoła i doświadczenie specjalistów, które bardziej odpowiadają znakom czasów, warunkom osób, okolicznościom miejsca i potrzebom Kościoła oraz
uważane są za pożyteczniejsze i skuteczniejsze.
KM 349

127

działanie przez innych
Niech Zgromadzenie troszczy się szczególnie o to, aby
– kogo może – pobudzać do dobrego postępowania i na
innych oddziaływać przez ludzi dobrej woli, zwłaszcza za
pomocą stowarzyszeń zaleconych przez Kościół.
KM 351

128

Stowarzyszenia mariańskie
W ramach Zgromadzenia Księży Marianów istnieją:
Stowarzyszenie pomocników Mariańskich oraz Bractwo Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi panny. ich
członkowie, żyjąc w świecie, uczestniczą w duchu i misji Zgromadzenia oraz pod jego wyższym kierownictwem prowadzą
życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości.
KPK 303

129

Viri aggregati
Zgromadzenie powinno troszczyć się o to, aby męż czyzn duchownych i świeckich sobie oddanych jeszcze
ściślej związać ze sobą, tak aby korzystało z ich pomocy w pra cach apostolskich i dzieliło się z nimi swymi duchowymi dobrami. Viri aggregati kierują się własnymi statutami zatwier dzonymi przez przełożonego generalnego za zgodą jego rady.
przełożeni wyżsi mogą niektórym współpracownikom, którzy
złożą stosowne przyrzeczenia, według praw i obowiązków dla
nich uprzednio określonych, zezwolić na pewien udział w życiu
wspólnym i w praktykach pobożnych domu zakonnego.
KM 13
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pracowitość
Niech współbracia umiłują życie pracowite, niech
zawsze starają się być pożytecznie zajęci, aby ich
apostolstwo przynosiło jak najobfitsze owoce. W wypełnianiu
swych obowiązków i urzędów, w kierowaniu swymi zakładami
i wykonywaniu dzieł podjętych na chwałę Bożą i dla pożytku
bliźnich winni dążyć do doskonałości.
KM 354; Instr. I, 44

131

więź jedności
Złączeni więzią pokoju i miłości z Hierarchią i całym
duchowieństwem powinni utrzymywać jedność i współpracować nad postępem sprawy katolickiej; wobec duchowień stwa oraz wspólnot i osób zakonnych okazywać winni szacunek,
należne względy i życzliwość; każdego mają bronić, na we zwanie według sił nieść duchową pomoc i okazywać braterską
usłużność.
KM 352

132

w duchu posłuszeństwa
Współbracia są zobowiązani do przestrzegania praw,
przepisów i rozporządzeń wydanych przez biskupa
diecezjalnego w zakresie różnych dzieł; podlegają jego władzy
w sprawach, które dotyczą duszpasterstwa, publicznego wykonywania kultu Bożego oraz innych dzieł apostolskich; winni
mu okazywać uległe posłuszeństwo i szacunek. W wykonywa niu zewnętrznego apostolatu współbracia podlegają także włas nym przełożonym oraz winni pozostawać wierni dyscyplinie
Zgromadzenia.
KPK 678 §§1-2; ES I, 25, §1
RoZdZiaŁ ii

wychowanIe I KSZtałcenIe młodZIeży

133

Znaczenie i formy wychowania
Niech współbracia pamiętają, że wychowanie ma ol brzymie znaczenie. że wywiera ono coraz większy
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wpływ na współczesny postęp społeczny. Niech się jak najbardziej przykładają do tego, żeby kształcenie w ich szkołach
i zakładach prowadzono starannie, ze znajomością rzeczy i doświadczeniem, według przepisanych programów i zarządzeń
przełożonych, z zachowaniem przepisów zdrowej pedagogiki,
a przede wszystkim w oparciu o zasady katolickie. Niech będą
otwarci również na przyjęcie nowych form wychowania tak
w szkołach, jak i poza nimi, by młodzież osiągała pełną doskonałość osoby ludzkiej, a także skutecznie przyczyniała się do
dobra ziemskiej społeczności.
DWCH Wst., 3,4; KM 360

134

wychowanie wszechstronne
Wychowanków tak należy uformować, by umieli patrzeć na świat oczami oświeconymi wiarą i chcieli żyć
zgodnie z jej zasadami. W szkołach poczesne miejsce ma zająć
wychowanie religijne i moralne. Niech starają się z wytrwałą
troskliwością kształtować władze umysłowe wychowanków,
rozwijać zdolność wydawania prawidłowych osądów, wprowadzać w dziedzictwo kultury nabyte przez przeszłe pokolenia,
kształcić poczucie wartości, przygotowywać do życia zawodowego, rozbudzać dyspozycje do wzajemnego zrozumienia
się wychowanków pochodzących z różnych środowisk, wyrabiać siłę charakteru, umacniać przeciw niebezpieczeństwom
świata oraz wprowadzać łagodnie w praktykę cnót chrześcijań skich i pobożności.
DWCH 5; KM 361

135

Katechizacja
Kościołowi bardzo na sercu leży katechizacja, która
oświeca i wzmacnia wiarę, karmi życie wedle ducha
chrystusowego, prowadzi do świadomego i czynnego uczest niczenia w misterium liturgicznym i pobudza do działalności
apostolskiej. dlatego przełożeni i proboszczowie niech w miarę
możności zatroszczą się o odpowiednie przygotowanie współ braci i ludzi świeckich do wykładania nauki chrześcijańskiej.
DWCH 4; KM 362
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RoZdZiaŁ iii

136

poSługIwanIe SIę środKamI
SpołecZnego prZeKaZu

potrzeba, cel i rozwaga
podziwu godne wynalazki techniczne oddają codziennie nową i wielką przysługę społecznemu przekazywaniu myśli w szerzeniu i umacnianiu Królestwa Bożego, jak również dla odprężenia i ubogacenia ducha. idąc za myślą Kościoła,
niech współbracia pilnie posługują się różnego rodzaju środkami społecznego przekazu i niech je rozpowszechniają w celu
skutecznej ewangelizacji świata, mając jednak na uwadze przepisy zawarte w dyrektorium (cz. ii, rozdz. ii; cz. iii, rozdz. iii)
o ich roztropnym i ostrożnym używaniu.
KPK 666; DSP 1-2

137

apostolstwo prasy
Należy rozwijać prasę katolicką, przez którą współ bracia niech urabiają, umacniają i popierają opinię publiczną zgodną z prawem naturalnym, poglądami i nakazami
katolickimi oraz podają i należycie wyjaśniają wiadomości
z życia Kościoła i świata.
DSP 14

138

twórczość pisarska i artystyczna
odpowiednio uzdolnieni współbracia niech w miarę
możliwości przyczyniają się do realizacji apostolskich
zadań Zgromadzenia także przez twórczość pisarską i artystyczną. Na publikacje dotyczące zagadnień religijnych oraz moralnych potrzebne jest jednak zezwolenie przełożonego wyższego,
zgodnie z wymogami prawa powszechnego i wytycznymi zawartymi w dyrektorium (cz. iV, rozdz. iii).
KPK 832; KM 363

139

prawowierność a głoszenie wiary
Zarówno w korzystaniu ze środków społecznego przekazu, w publikacjach, jak też w przekazywaniu wiedzy
i głoszeniu słowa Bożego niech z całą troskliwością i pilnością
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dbają o czystość wiary i ukazują wspaniałość religii katolickiej;
niech zgodnie z rzetelnymi badaniami teologicznymi zgłębiają
objawione i przekazane prawdy, dostosowując je do zmiennych
warunków życia ludzkiego oraz usiłują je głosić w sposób
dostępny dla współczesnych ludzi, całkowicie podporządkowując się poleceniom Stolicy Świętej i biskupów.
DFK 16; DK 4; KM 368
RoZdZiaŁ iV

SprawowanIe poSługI KapłańSKIej

140

obowiązek ewangelizacji
ponieważ nikt nie może być zbawiony, jeśliby wpierw
nie uwierzył, współbracia, szczególnie kapłani, jako
współpracownicy biskupów, niech uważają za pierwszy obowiązek swego powołania głoszenie wszystkim ewangelii Bożej
według nakazu pana: „idźcie na cały świat i głoście ewangelię
wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15).
DK 4

141

gorliwość kapłańska
Niech współbracia, zwłaszcza odpowiednio uzdolnie ni, gorliwie oddają się prowadzeniu katechizacji, gło szeniu słowa Bożego, prowadzeniu ćwiczeń pobożnych i misji
dla ludu oraz wykonywaniu innych posług duchowych;
wszyscy niech zawsze się starają przedtem pilnie i porządnie do
tego przygotować.
KM 370

142

pozwolenie przełożonych
choćby kto posiadał upoważnienie do tego, aby
wszędzie przepowiadać i stale spowiadać, nie powinien
jednak przystępować do głoszenia słowa Bożego ani do słuchania spowiedzi bez pozwolenia, choćby domyślnego, swego
przełożonego. przełożeni zaś, pod ciężką odpowiedzialnością
w sumieniu, niech nie udzielają nikomu pozwolenia na głoszenie kazań lub słuchanie spowiedzi, jeżeli przedtem nie upew -
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nili się co do jego dobrych obyczajów, pobożności i niezbędnej
wiedzy stwierdzonej przez egzamin lub w jakiś inny sposób.
KPK 764, 969 §1; KM 376

143

obsadzanie stanowisk parafialnych
przełożonym wyższym przysługuje prawo przedstawiania biskupowi diecezjalnemu współbraci do zarządzania powierzonymi Zgromadzeniu parafiami.
KPK 682 §1; KM 381

144

prowadzenie parafii
Zgromadzenie wypełnia święte posługiwanie przez
niesienie pomocy duchowieństwu diecezjalnemu, jak
też samo bierze w zarząd parafie, zachowując odnośne przepisy prawne; prawo przyjmowania parafii w administrację należy do przełożonego wyższego za zgodą jego rady.
KM 380

145

Znaczenie parafii
W pracy duszpasterskiej niech współbracia dobrze pamiętają, że parafia jest żywotną komórką Kościoła,
która mądrze i starannie prowadzona staje się ożywczym
źródłem odrodzenia i odnowy tak duchowej, jak i społecznej.
DA 10; DD 23.I.1911

146

usunięcie z urzędu kościelnego w diecezji
Współbrat może być usunięty z powierzonego mu
stanowiska, tak według uznania kompetentnej władzy,
po powiadomieniu przełożonego zakonnego, jak i przez
przełożonego, po powiadomieniu nadającego, bez wymagania
zgody drugiego.
KPK 682 §2; KM 387
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RoZdZiaŁ V

eKumenIZm I dIalog mIędZyrelIgIjny

147

pragnienie jedności
Współbracia, przynaglani pragnieniem tej jedności, jakiej chce jezus chrystus, niech starają się usuwać ze
swego sposobu myślenia i postępowania to, co utrudniałoby
relacje z chrześcijanami innych wyznań. Wszystkich złączonych przez jeden chrzest niech uważają za braci i siostry w
panu. tam, gdzie to możliwe, niech włączają się we wspólną
modlitwę o jedność chrześcijan, we współpracę ekumeniczną
oraz braterski dialog z chrześcijanami innych wyznań.
DE 2, 4, 11

148

dialog międzyreligijny
Współbracia w relacjach z wyznawcami religii niechrześcijańskich poprzez okazywany szacunek wskazują na wspólną godność wszystkich ludzi stworzonych na
obraz Boży. Roztropnie podejmowany dialog z niechrześcijanami dąży do wypracowania zasad wzajemnego współistnienia,
zachowania pokoju i nawiązania współpracy dla dobra społecz ności ludzkich. Słowem i dobrym życiem, pełnym miłości
i szacunku dla każdego człowieka, głosimy jezusa chrystusa,
jedynego Zbawiciela człowieka.
Mk 16,15; EG 246, 250

149

w jedności z Kościołem
W całej swej działalności ekumenicznej i w dialogu
międzyreligijnym współbracia powinni dokładnie
stosować się do poleceń i pouczeń Stolicy apostolskiej i biskupa diecezjalnego.
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150

mISje

duch misyjny
Kościół, który jest misyjny ze swej natury, poleca
wszystkim rodzinom zakonnym, aby rozbudzały i przyswajały sobie ducha misyjnego dla skuteczniejszego przepowiadania ewangelii wśród wszystkich narodów i dla zbawienia ludzi. Nasze Zgromadzenie, jako część Kościoła, powinno troszczyć się o tworzenie misji na terenach zamieszkałych przez
narody, które jeszcze nie wierzą w chrystusa.
DM 2; DZ 20

151

Zaradzanie brakowi duchowieństwa
W naglących potrzebach Kościoła niech Zgromadzenie stara się sprawować świętą posługę na terenach
cierpiących na brak duchowieństwa, gdzie katolikom zagraża
niebezpieczeństwo odejścia od życia chrześcijańskiego, a nawet utraty samej wiary.
DK 10; DB 6

152

Budzenie zapału misyjnego
Niech przełożeni pielęgnują i rozwijają wśród współ braci zapał do pracy na misjach, a skłaniających się
i nadających do niej niech się starają odpowiednio do tego przygotować. Niech wszyscy współbracia ożywiają zapał misyjny
zarówno przez modlitwę, jak też przez szerzenie idei misyjnej
wśród wiernych, odpowiedni zaś współbracia niech się za
pozwoleniem swoich przełożonych poświęcą temu dziełu.
DM 39, 40; KM 388

153

odpowiednie kwalifikacje
Na misjonarzy trzeba wybierać jedynie współbraci od znaczających się taką wiarą, pobożnością, zakonną ści słością, wiedzą i roztropnością, ażeby słusznie można się było
spodziewać, że przy pomocy łaski Bożej należycie wywiążą się
ze swego zadania.
KM 389
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154

ZaSady FormacjI

cel formacji
celem formacji zakonnej jest zarówno osiągnięcie pełnej dojrzałości, której wymaga się od człowieka i chrześcijanina, jak też przygotowanie do życia według ducha i ustaw
Zgromadzenia oraz do wykonywania dzieł apostolskich zgodnych z naturą Zgromadzenia i jego zadaniami. W czasie formacji
powinno się dokonać wzajemne poznanie się Zgromadzenia
i kandydata, a także wypróbowanie, ocena i umocnienie powołania kandydata.
DFK 11

155

najwyższy mistrz – chrystus
W naszej formacji kapłańskiej i zakonnej, jak również w
całym życiu, usiłujmy iść za chrystusem, Najwyższym
Mistrzem i wzorem w formowaniu dusz, szukać Go i do Niego
się upodabniać przez wierne czytanie i rozważanie słowa Boże go oraz czynny udział w życiu Kościoła. o tyle bowiem będzie my mogli chrystusa wszędzie wnieść i w Nim świat odnowić, o
ile sami będziemy przepojeni jego duchem i umocnieni jego
łaską.
Ef 1,10; DZ 2

156

niepokalana – wzór nowego człowieka
W Niepokalanej Maryi, pod której macierzyńską opieką
jezus wzrastał w mądrości i łasce u Boga i u ludzi oraz
osiągnął pełną doskonałość swojej ludzkiej natury, uznajemy
przedziwny wzór nowego człowieka, który żyje z pełni chrys tusowej łaski i cnoty. Współbracia, jako synowie i czciciele
Maryi, niech usiłują przez ustawiczne studium poznawać jej
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przywileje i zadania w zbawczym planie Bożym; jej zaś cnoty
niech starają się przyswoić sobie przez synowską miłość i
naśladowanie.
KK 67; R

157

Formacja liturgiczna
Ze świętej liturgii, w której chrystus sprawuje dzieło
naszego uświęcenia, wypływają zasadnicze środki pomocne do formacji. W naszych domach formacyjnych tak należy urządzić studium i sprawowanie liturgii, aby wychowankowie mogli przejąć się jej duchem, ściślej jednoczyć się
z chrystusem i wzmacniać więź życia wspólnego.
KL 17; KM 62

158

pełna dojrzałość
całe wychowanie współbraci oparte na zasadach zdrowej pedagogiki niech będzie dostosowane do ich wieku, mentalności i stopnia rozwoju. Winno ono organicznie wiązać w nich nadprzyrodzone uposażenie z cnotami właściwymi
dojrzałemu człowiekowi. ta zaś dojrzałość okazuje się, zwłaszcza w pewnej stałości ducha, we właściwym sposobie osądzania zdarzeń i ludzi, w zdolności podejmowania rozważnych
decyzji i ich wiernym wypełnianiu, jak również w umiejętności
łączenia ducha inicjatywy z posłuszeństwem.
DFK 11; KM 34

159

duchowe dziedzictwo
przy pomocy wychowawców niech wychowankowie
z szacunkiem poznają Konstytucje i inne ustawy Zgromadzenia, jak też całe jego dziedzictwo, aby bardziej przejęli
się jego duchem, aby także dokładniej zrozumieli i uświadomili
sobie właściwy mu charakter oraz z synowskim uczuciem do
niego się przywiązali jako do matki, która ich żywi, pielęgnuje
i broni w życiu i po śmierci.
DZ 2; KM 61

160

Formacja apostolska
Niech wszyscy wychowankowie – tak klerycy, jak bra cia – przez cały czas trwania formacji pilnie przygoto-
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wują się do posługi i dzieł apostolskich właściwych Zgromadzeniu i stopniowo w nie wchodzą pod kierunkiem moderatorów oraz innych osób doświadczonych w sprawach apostolskich. poza wspólną wszystkim formacją każdy ze współbraci
powinien być w miarę możności specjalnie przygotowany do
podjęcia działalności apostolskiej w jakiejś określonej dziedzinie duszpasterstwa, nauki lub sztuki. dlatego już od pierwszego okresu formacji należy pilnie badać, jakie są naturalne
skłonności i szczególniejsze uzdolnienia alumnów, aby można
było roztropnie je rozwinąć i odpowiednio wykorzystać ku
większej chwale Bożej i dla dobra bliźnich.
DFK 19-21; DZ 18; KM 130

161

Kwalifikacje wychowawców
chociaż formacja dokonuje się przede wszystkim dzięki działaniu Boga i przez współdziałanie z jego łaską
samego współbrata, to jednak wielkie znaczenie ma także pomoc wychowawców. dlatego niech Zgromadzenie nigdy nie
waha się dla zachowania i udoskonalenia swego organizmu
przeznaczać i przygotowywać ludzi najlepszych. Na stanowiska wychowawców i profesorów należy wybierać współbraci
odznaczających się nie tylko znajomością wychowanków oraz
wszechstronnym doświadczeniem ludzi i rzeczy, lecz także roz tropnością i pobożnością. Sami zaś moderatorzy niech usiłują
razem ze współbraćmi postępować w świętości i nauce, jak
również okazywać im zrozumienie i zaufanie, aby przykładem
własnego życia wzbudzali w nich zapał do zdobywania doskonałości i wiedzy, radość z własnego powołania i gotowość do
podejmowania dla sprawy Bożej także rzeczy trudnych.
DFK 5; DZ 18; DD 23.X.1910

162

etapy formacji
proces formacji należy rozpocząć już od pierwszych
kontaktów kandydata ze Zgromadzeniem. We właści wym jednak znaczeniu dokonuje się on w czasie postulatu,
nowicjatu i profesji czasowej według obowiązujących praw
i programów. powinien być kontynuowany także na dalszych
etapach życia zakonnego, na których jednak zmniejsza się bez -
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pośrednia pomoc wychowawców, wzrasta zaś rola osobistego
wysiłku i świadomości podjętych zadań.

163

wspólny wysiłek
Zgromadzenie ze swej strony, nie szczędząc pracy i
kosztów, włoży całą troskę i wysiłek w to, aby przygotować i wykształcić sobie odpowiednich ludzi, przede wszystkim jak najlepiej urobionych duchowo na drogach doskonałości, a następnie starannie i należycie wyszkolonych i zaprawionych do zadań, które ich czekają. Niech wszyscy pamiętają,
że żywotność i rozwój Zgromadzenia w najwyższym stopniu
zależy od ludzi, z których się składa, od ich urobienia, ducha,
wiedzy, zdatności, pobożności i gorliwości.
KM 359
RoZdZiaŁ ii

164

troSKa o powołanIa

poszukiwanie kandydatów
często rozważajmy słowa pana: „Żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało” (Mt 9,37). Niech więc
Zgromadzenie, pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom apostol skim naszych czasów, usiłuje wszelkimi możliwymi sposobami
pozyskać dla siebie i dla całego Kościoła odpowiednich kandydatów, którzy obdarzeni dobrym charakterem i odpowiednio
wychowani w rodzinie, byliby zdatni do otrzymania formacji
kapłańskiej i zakonnej. Wszyscy współbracia niech czują się
odpowiedzialni za sprawę wyszukiwania i przygotowania
robotników do winnicy pańskiej.
DZ 24; RF 15

165

modlitwa i przykład
troskę o poszukiwanie powołań niech współbracia
wyrażą przede wszystkim w codziennej i gorliwej
modlitwie do „pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,37). Niech też pamiętają, że przykład własnego
życia, pełnego ducha pokory i radości, jak również wzajemna
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miłość braterska, są najlepszym zaleceniem Zgromadzenia
i zachętą do podjęcia życia zakonnego. Niech się także starają
pociągnąć młodzieńców do służby Bożej swoją pracą apostolską wykonywaną z gorliwością i zapałem.
DFK 2; DZ 24; KM 356
RoZdZiaŁ iii

prZyjmowanIe do ZgromadZenIa

166

Stopniowe zespolenie
Współbracia stopniowo i w coraz pełniejszy sposób
wiążą się ze Zgromadzeniem. pierwszym i wstępnym
stopniem tej więzi jest dopuszczenie do postulatu, po którym
następuje dopuszczenie do nowicjatu i profesja czasowa kilkakrotnie składana, wreszcie bezwzględne oraz całkowite oddanie i poświęcenie się współbrata Bogu i Kościołowi, a zarazem ostateczne zespolenie ze Zgromadzeniem przez śluby
wieczyste.
KM 97

167

prawo przyjmowania kandydatów
przełożeni wyżsi dopuszczają: z głosem doradczym
swej rady – kandydatów do postulatu; z głosem zaś
rozstrzygającym – kandydatów do nowicjatu, jak też nowicjuszy lub współbraci do profesji, tak czasowej, jak i wieczystej.
KM 17, 44, 51, 86

168

odpowiedni dobór kandydatów
o ile Zgromadzenie słusznie cieszy się w panu z ros nącej wciąż liczby swych członków, o tyle przejmuje
się bólem i goryczą, jeśli na skutek nieświadomości, niedbalstwa
lub fałszywego miłosierdzia ze strony przełożonych, wycho wawców czy kogokolwiek innego dostęp do Zgromadzenia daje
się niegodnym albo niezdatnym, niepowołanym, niemającym
ducha zakonnego, szukającym nie jezusa chrystusa, lecz włas nej korzyści, albo takim, którzy mają pojęcia i dążenia nie zgodne z celami i duchem Zgromadzenia. tak więc niech współ-
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bracia jak najbardziej przykładają się do budzenia powołań
i przysparzania pracowników w winnicy pańskiej, lecz zarazem
niech wszyscy, do których to należy, usilnie czuwają, aby dla
jakiejkolwiek przyczyny do postulatu i nowicjatu, a tym bardziej
do złożenia lub odnowienia świętych ślubów, nikogo nigdy nie
dopuścić, o ile po dokładnym rozważeniu wszystkich danych
nie osiągną uzasadnionego prawdopodobieństwa, że kandydat
z pomocą łaski Bożej będzie zdolny odpowiedzieć wymaganiom powołania i rzeczywiście im odpowie.
KM 38

169

Zasada ogólna
do Zgromadzenia może być przyjęty każdy katolik,
wolny od wszelkich przeszkód prawnych, powodowany czystą intencją i zdolny do ponoszenia trudów życia w Zgromadzeniu. W całym postępowaniu, związanym z przyjmowaniem kandydatów do Zgromadzenia, należy starannie zachować przepisy prawa powszechnego (KpK 641-645).
KM 18

170

postulat
przed dopuszczeniem do nowicjatu kandydaci powinni
odbyć postulat. jest to wstępna próba kandydata, której
zadaniem jest nie tylko zbadanie jego zdatności i powołania, ale
także uzupełnienie jego wiedzy religijnej, jeżeli okaże się ona
niedostateczna, nadto zaś stopniowe przeprowadzenie kandydata z życia świeckiego do życia w nowicjacie.
KM 42, 47
RoZdZiaŁ iV

171

nowIcjat

cel nowicjatu
Nowicjat jest zasadniczym wprowadzeniem kandydata
w życie zakonne, jak również próbą jego zamierzeń
i przydatności do Zgromadzenia. W czasie nowicjatu kandydat
dochodzi do głębszego zrozumienia własnego powołania
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i umacnia się w nim, zawiązując coraz ściślejszy węzeł przyjaź ni z chrystusem oraz przyjmując sposób życia właściwy duchowi i charakterowi Zgromadzenia.
KM 50

172

erygowanie, przeniesienie i zniesienie domu nowicjatu
przełożony generalny, po uzyskaniu zgody swej rady, dokonuje pisemnym dekretem erygowania, przeniesienia i zniesienia domu nowicjatu.
KPK 647 §1

173

miejsce nowicjatu
do ważności nowicjatu wymaga się, aby był odbywany w domu prawnie do tego przeznaczonym.
KPK 647 §2

174

wyjątki co do miejsca nowicjatu
W poszczególnych przypadkach i na zasadzie wyjątku
przełożony generalny po uzyskaniu zgody swej rady
może zezwolić, aby kandydat odbywał nowicjat w innym domu
Zgromadzenia, pod kierownictwem doświadczonego kapłana,
który pełni rolę zastępcy mistrza nowicjuszy. Wyższy przeło żony może zezwolić, aby zespół nowicjuszy przebywał przez
pewne okresy w innym domu zgromadzenia lub innym miejscu
przez niego wyznaczonym.
KPK 647 §§2-3

175

czas nowicjatu
Nowicjat do ważności powinien trwać dwanaście mie sięcy przebytych we wspólnocie nowicjackiej, tak jed nak, by nowicjusz nie pozostawał poza zespołem i domem nowicjackim dłużej niż przez trzy miesiące – czy to w sposób
ciągły, czy z przerwami. Nieobecność przekraczająca piętnaście
dni powinna być uzupełniona. ponad trzymiesięczna nieobecność w domu nowicjatu, z uwzględnieniem K 174, powoduje
nieważność nowicjatu.
KPK 648 §1, 649 §1
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Inne warunki ważności nowicjatu
do ważności nowicjatu, oprócz warunków zawartych
w K172-175, ponadto wymaga się, aby kandydat:
1) przed rozpoczęciem nowicjatu ukończył
siedemnasty rok życia;
2) był wolny od przeszkód ustanowionych przez prawo
powszechne (KpK 643 §1).
przed dopuszczeniem do nowicjatu kandydaci powinni
przedstawić świadectwa wymagane przez prawo.
KPK 643 §1; KM 55-57

177

nominacja mistrza i socjusza
Mistrza nowicjuszy i jego socjusza mianuje przełożony wyższy za zgodą swej rady na okres trzech lat;
w ciągu tego trzylecia nie powinno się ich usuwać bez słusznej
i poważnej przyczyny; tych samych można zawsze mianować
ponownie.
KM 604

178

przymioty mistrza
Wychowaniem nowicjuszy ma kierować mistrz, który
powinien być kapłanem i profesem po ślubach wieczystych, odznaczającym się wiedzą, roztropnością, miłością, po bożnością i zakonną karnością, aby był zdolny słowem i przykładem nauczać wychowanków dróg doskonałości.
KPK 651 §1; KM 601

179

uprawnienia mistrza
Sam tylko mistrz ma prawo i obowiązek dbania o
formację nowicjuszy i do niego tylko należy kierowanie nowicjatem. W wypełnianiu swego obowiązku zależy jedynie od przełożonych wyższych. W tym zaś, co się tyczy porządku całego domu, mistrz i nowicjusze podlegają przełożonemu
domu.
KPK 650 §2; KM 605
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Starania nowicjuszy
Nowicjusze powinni drogocenny czas próby mieć
w wielkim poważaniu, używając go na wypróbowanie
siebie i swego powołania, aby każdy poznał siebie i przywykł
panować nad sobą; aby usilnie ćwiczył się w cnotach, przejmował się duchem zakonnym i uczył się życie swe stosować do
zasad Konstytucji; aby wyrzekłszy się świata, zwlókł z siebie
dawnego człowieka, a przyoblókł nowego – jezusa chrystusa.
Ef 4,22-24; Kol 3,9-10; KM 67

181

obowiązki i przywileje nowicjuszy
Nowicjusze podlegają władzy mistrza i przełożonych
oraz winni im posłuszeństwo, jak również obowiązani
są zachowywać ustawy Zgromadzenia w miarę ich poznawania. przysługują im także wszystkie przywileje i łaski duchowe przyznane Zgromadzeniu, po śmierci zaś mają prawo do
pomocy duchowych na równi z profesami.
KM 72-73

182

podstawowe zadania nowicjuszy
ponieważ życie zakonne zmierza przede wszystkim
do tego, by współbracia szli za chrystusem i jednoczyli się z Nim przez profesję rad ewangelicznych, czas nowicjatu ma być głównie na to przeznaczony, aby nowicjusz poznał podstawowe i istotne wymagania życia zakonnego; dążąc zaś do doskonałej miłości, niech już w tym okresie próby
stara się gorliwie wprowadzać w życie praktykę czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa, do których kiedyś się zobowiąże
przez profesję.
DZ 2; KM 60, 67

183

Składniki życia duchowego
W nowicjuszach należy szczególnie rozwijać:
1) szczerą i czystą intencję szukania we wszystkim
Boga i tego, co jemu się podoba;
2) miłość do chrystusa i całego Kościoła, stale ożywianą zarówno przez czytanie i rozważanie pisma
Świętego, jak też przez czynne uczestnictwo w
eucharystii i w innych tajemnicach Kościoła;
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3) życie modlitwy i wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem, przede wszystkim przez ćwiczenia duchowe
zalecane przez tradycję chrześcijańską i przepojone duchem świętej liturgii;
4) prawdziwie chrześcijańskie i synowskie nabożeństwo do Niepokalanej dziewicy Maryi ukształtowane na nauce i kulcie Kościoła;
5) gorliwość w niesieniu pomocy zmarłym;
6) męstwo w wykorzenianiu zarodków wad, kierowaniu skłonnościami serca i umysłu, kształceniu
charakteru i nabywaniu cnót.
KM 60, 608; R

184

program nowicjatu
program nowicjatu powinien, oprócz pogłębionej zna jomości historii, Konstytucji Zgromadzenia i innych
źródeł ukazujących jego charakter i ducha, zawierać odpo wiednio przystosowany kurs teologii życia wewnętrznego oraz
teologii i historii życia zakonnego.
KM 61, 66

185

przygotowanie apostolskie
działalność dla dobra i zbawienia bliźnich należy do
natury naszego Zgromadzenia. ażeby więc nowicjusze
zostali w pełni wprowadzeni w życie zakonne naszej wspól noty, należy ich teoretycznie i praktycznie zapoznać z dziełami
apostolskimi Zgromadzenia. W ten sposób jako ci, którzy wyłącznie i przede wszystkim szukają Boga, niech już od początku
uczą się łączyć kontemplację, przez którą trwaliby przy Nim
myślą i sercem, z miłością apostolską.
DZ 5, 8

186

nowicjat a życie wspólne
ponieważ życie wspólne posiada wielkie znaczenie tak
dla naszej wspólnoty, jak też dla formacji nowicjuszy,
nowicjat winien się odbywać we wspólnocie, czyli w zespole
nowicjuszy złączonych braterską miłością. W domu, w którym
znajduje się nowicjat, powinno kwitnąć prawdziwie braterskie
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życie wspólne, aby nowicjusze mogli brać czynny udział w życiu wspólnoty celem zdobycia gruntowniejszej i pełniejszej formacji.

187

odejście i usunięcie
Nowicjusz może Zgromadzenie swobodnie opuścić
lub być usunięty przez przełożonych wyższych za
zgodą ich rady dla jakiegokolwiek słusznego powodu.
KPK 653 §1; KM 80

188

ocena zdatności
po ukończeniu nowicjatu nowicjusza dopuszcza się do
profesji, jeżeli zostanie uznany za zdatnego, w
przeciwnym razie usuwa się go; gdyby zachodziła wątpliwość
co do jego zdatności, przełożeni wyżsi mogą przedłużyć czas
próby, jednak nie ponad sześć miesięcy.
KPK 653 §2; KM 81
RoZdZiaŁ V

189

proFeSja ZaKonna

pojęcie profesji
profesja zakonna jest to akt, którego mocą współbrat
zobowiązuje się publicznym ślubem do zachowania
trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa,
w szczególny sposób poświęca się całkowicie umiłowanemu
nade wszystko Bogu, ze względu zaś na Boga oddaje się Koś ciołowi chrystusowemu, a w Kościele – Zgromadzeniu, do którego zostaje włączony z uprawnieniami i obowiązkami okreś lonymi w prawie. Zgromadzenie natomiast takie oddanie się
przyjmuje z całą mocą w imieniu Kościoła, zobowiązując się
wspomagać profesa na drodze jego powołania, utrzymywać go,
jak również kierować i posługiwać się nim zgodnie ze swym
własnym charakterem.
KPK 654; KM 83
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warunki ważności profesji
1) do ważności wszelkiej profesji zakonnej wymaga
się:
a. aby dopuszczał do niej prawowity przełożony
wyższy z głosem rozstrzygającym swej rady,
zgodnie z prawem;
b. aby była ona wyraźna i złożona bez przymusu,
ciężkiej bojaźni lub podstępu;
c. aby ją przyjmował prawowity przełożony, osobiście lub przez osobę delegowaną.
2) Nadto do ważności pierwszej profesji konieczny
jest:
a. ukończony przynajmniej osiemnasty rok życia;
b. ważnie odbyty nowicjat.
3) do ważności zaś profesji wieczystej, poza warunkami wymienionymi wyżej (w punkcie 1), wymaga się:
a. ukończenia przynajmniej dwudziestego pierwszego roku życia;
b. uprzedniej profesji czasowej przynajmniej przez
trzy lata, zgodnie z prawem.
KPK 655-656, 658; KM 84, 85, 93

191

Zewnętrzna forma profesji
profesję składa się publicznie, tak aby stała się wiado mą na zewnątrz, z zachowaniem przepisanego w Zgro madzeniu obrzędu.
KM 94

192

Formuła profesji
profesję składa się według następującej formuły: „ja N.
N. na chwałę Boga w trójcy Świętej jedynego oraz ku
czci Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi panny, dla
wspierania zmarłych i szerzenia Królestwa Bożego, wobec całej
Wspólnoty, na twoje ręce, czcigodny ojcze, ślubuję Bogu
Wszechmogącemu w Zgromadzeniu Księży Marianów Niepo kalanego poczęcia Najświętszej Maryi panny, według Konsty tucji tego Zgromadzenia, trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłu-
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szeństwa na rok (lub: na zawsze). Niech Bóg tego we mnie dokona i niech mi dopomoże ta święta ewangelia oraz wstawiennictwo Niepokalanej Maryi i Świętego ojca Stanisława,
naszego Założyciela i wszystkich świętych”.
NV I, 6; KM 94

193

okres profesji czasowej
po ukończeniu nowicjatu składa się profesję na rok.
okres profesji czasowej nie powinien być krótszy niż
trzy lata ani dłuższy niż sześć lat; w rzadkich przypadkach kompetentny przełożony za zgodą swej rady może ten okres przedłużyć, jednak nie ponad dziewięć lat.
KPK 655, 657 §2; KM 88-89

194

więź ze Zgromadzeniem
Zgromadzenie bierze przez profesję po macierzyńsku
każdego współbrata jak syna w opiekę doczesną i
duchową, broni go, pielęgnuje, w panu się nim posługuje,
kieruje i rządzi. Każdy zaś członek ze swej strony przez
profesję ma się ofiarować całą duszą i oddać Zgromadzeniu,
aby w nim żyć i umierać, składając na nie wszelką troskę o
siebie, swoje zaś talenty i siły poświęcając realizacji jego
celów; niech z uległością będzie gotów, a nawet niech pragnie
przyjmować od niego upomnienia, pouczenia i kierownictwo;
niech je jak matkę szanuje i miłuje całym sercem.
KM 107

195

profesja lub odejście
po upływie czasu, na który złożono profesję, powinno
się dopuścić współbrata do odnowienia profesji czaso wej, względnie do złożenia profesji wieczystej, jeżeli on sam o
to prosi i spełnia wymagane warunki; w przeciwnym razie po winien odejść ze Zgromadzenia. Gdyby jednak jeszcze w okre sie trwania profesji czasowej z ważnego powodu prosił on o ze zwolenie na opuszczenie Zgromadzenia, może otrzymać indult
odejścia od przełożonego generalnego za zgodą jego rady.
KPK 657 §1, 688 §2; KM 90
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przyśpieszenie profesji
Kompetentny przełożony wyższy może dla słusznej
przyczyny zezwolić na przyśpieszenie profesji, a
mianowicie:
1) pierwszej profesji – nie więcej jak o 15 dni;
2) odnowienie profesji czasowej – nie więcej jak o
miesiąc;
3) profesji wieczystej – nie więcej jak o trzy miesiące.
KPK 649 §2, 657 §3; KM 91

197

przejście z innego Zgromadzenia
Kto złożył śluby wieczyste w innym instytucie zakonnym, może – za pozwoleniem przełożonego generalnego i za zgodą jego rady – zostać dopuszczony, według przepisów prawa, do profesji wieczystej w naszym Zgromadzeniu po
próbie, której czas i sposób przeprowadzenia określi tenże
przełożony generalny.
KPK 684-685

198

możliwość ponownego przyjęcia
Kto zgodnie z prawem opuścił Zgromadzenie po
ukończeniu nowicjatu lub po złożeniu profesji, może
być przez przełożonego generalnego, za zgodą jego rady,
ponownie przyjęty bez obowiązku powtarzania nowicjatu.
Zadaniem tegoż przełożonego będzie określenie odpowiedniej
próby, poprzedzającej profesję czasową, oraz okresu ślubów
czasowych przed złożeniem profesji wieczystej, zgodnie z K
193 i K 195.
KPK 690 §1

199

wyłączenie ze Zgromadzenia
przy załatwianiu spraw, które w jakikolwiek sposób
dotyczą wyłączenia ze Zgromadzenia, należy dokład nie przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa
powszechnego.
KPK 684-704
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Stosunek do byłych członków
prawnie występujący lub prawnie wydaleni ze Zgromadzenia nie mogą niczego się domagać za jakiekolwiek prace w nim wykonane. jednakże Zgromadzenie
powinno kierować się duchem sprawiedliwości i ewangelicznej
miłości wobec byłych swych członków.
KPK 702; KM 482-483
RoZdZiaŁ Vi

201

Formacja KapłańSKa

cel formacji kapłańskiej
Współbracia przeznaczeni do prezbiteratu powinni
otrzymać formację nie tylko zakonną, ale i kapłańską,
która to ma na celu, aby jaśniejszym i pełniejszym stał się obraz
ich powołania; aby ich samych ukształtować na prawdziwych
duszpasterzy według wzoru pana jezusa chrystusa, Nauczyciela, Kapłana i pasterza; aby ich przygotować do wypełniania
posługi nauczania, uświęcania i pasterskiego prowadzenia ludu
Bożego.
DFK 4; RF 30

202

domy studiów i instytuty
Niech Zgromadzenie dołoży wszelkich starań, aby
przygotowanie to dokonywało się we własnych, w miarę możności, domach studiów oraz w odpowiednich instytutach,
własnych lub cudzych, urządzonych według prawnych przepisów Kościoła i dostosowanych do potrzeb kraju, w którym
współbracia mają pracować.
DFK 1; RF 188

203

wychowawcy
dla instytutów i domów studiów należy właściwie dobierać i starannie przygotowywać wychowawców.
Niech Zgromadzenie się troszczy, aby wychowaniem alumnów
kierowali współbracia dojrzali w życiu zakonnym, roztropni
i posiadający gruntowną wiedzę, jak również odznaczający się
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miłością, zrozumieniem młodzieży i doświadczeniem pedagogicznym. Wychowawcy, mając na względzie charakter i zdolności każdego, winni z całych sił, słowem i przykładem wpajać
w nich zdrową naukę, prawego ducha, rzetelnie katolickiego,
kościelnego i zakonnego, jak również ich charaktery i ich wolę
urabiać przez gruntowne cnoty.
DFK 5; RF 132; KM 116-117

204

program studiów
W czasie całego okresu studiów należy starannie przestrzegać aktualnie obowiązujących praw i poleceń Kościoła powszechnego i partykularnego zarówno co do czasu
i metody wykładów, jak i co do obowiązujących przedmiotów.
dla własnych uczelni, jeżeli takie istnieją, powinien być
sporządzony przez kompetentnego prefekta formacji i komisję
odpowiedni program studiów, wymagający zatwierdzenia ze
strony bezpośredniego przełożonego wyższego z głosem doradczym jego rady. dla całego zaś Zgromadzenia należy opracować generalny program studiów, domagający się zatwierdzenia
przełożonego generalnego za zgodą jego rady.
DFK 1,4; RF 3-4, 10, 57-58; KM 120

205

wykształcenie średnie
do studiów ściśle kościelnych, to jest filozoficzno-teologicznych, powinno się dopuszczać alumnów po uzyskaniu przez nich, zasadniczo przed przyjęciem do Zgromadzenia, wykształcenia średniego. Należy dbać, aby wykształcenie to odpowiadało poziomowi nauczania w szkołach danego
kraju i dawało prawo uczęszczania na studia wyższe.
DFK 13; RF 22; KM 121

206

Studia filozoficzne
Studiując filozofię i nauki pokrewne, niech alumni zdobywają gruntowne i systematyczne poznanie człowieka, świata i Boga w oparciu o światło rozumu naturalnego. oddając się tym studiom przynajmniej przez dwa lata, niech poznają również problemy, którymi ludzie naszych czasów żywo
się zajmują, aby mogli z nimi nawiązać dialog.
DFK 15; RF 158; KM 12
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Studia teologiczne
Studia teologiczne, które powinny trwać przynajmniej
całe cztery lata, do tego zmierzają, by alumni, pilnie
czerpiąc naukę z Boskiego objawienia w świetle wiary i pod
kierunkiem urzędu Nauczycielskiego Kościoła, głębiej w nią
wnikali, czynili pokarmem własnego życia duchowego, jak
również by w posługiwaniu kapłańskim byli zdolni strzec jej
oraz głosić ją i wyjaśniać dla duchowego pożytku wiernych.
DFK 16; RF 165; KM 123

208

przygotowanie do apostolatu
Życie alumnów oraz studium filozofii i teologii tak
należy urządzić, aby było przygotowaniem i stopniowym wprowadzeniem w działalność apostolską.
DFK 4, 19, 21

209

wychowanie duchowe
program wychowania duchowego tak niech będzie
ułożony i wykonywany, aby alumni w okresie formacji
wzrastali w doskonalszym naśladowaniu chrystusa, w duchu
modlitwy i gorliwości apostolskiej, jak również osiągali stałość
ducha, umiejętność współżycia i współpracy z innymi oraz
wolność opartą na panowaniu nad sobą. Należy nieustannie
zmierzać do tego, aby ich wychowanie zmieniało się w samowychowanie.
DFK 4, 8-11

210

dopuszczanie do święceń
przed dopuszczeniem któregokolwiek ze współbraci
do święceń diakonatu lub kapłaństwa należy zatrosz czyć się o dokładne spełnienie wszystkich wymagań prawa
powszechnego.

211

oświadczenie kandydata
Współbrat, ażeby mógł być dopuszczony do święceń
diakonatu lub kapłaństwa, powinien na ręce właściwego przełożonego wyższego złożyć własnoręcznie sporządzone i podpisane oświadczenie, w którym stwierdzi, że prag-
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nie przystąpić do święceń świadomie i dobrowolnie oraz że na
zawsze gotów jest poświęcić się służbie Kościołowi, jednocześnie zaś wyrazi prośbę o dopuszczenie go do przyjęcia
święceń.
KPK 1036

212

uprawnienia przełożonego wyższego
przełożonemu wyższemu przysługuje uprawnienie,
z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa, do
udzielania podległym sobie współbraciom posługi lektora i akolity, jak również do wystawiania im dymisoriów do diakonatu
i kapłaństwa.
KPK 1019 §1

213

Zaświadczenie i powiadomienie
tenże przełożony wyższy powinien zadbać o to, aby
autentyczne zaświadczenie o przyjęciu święceń, uzyskane od święcącego biskupa, przechowano we właściwym archiwum oraz by po każdych święceniach powiadomienie o nich
przesłano do proboszcza parafii, w której święcony otrzymał
chrzest.
KPK 1053 §2, 1054; KM 159-160
RoZdZiaŁ Vii

214

Formacja BracI ZaKonnych

apostolat braci zakonnych
Każdy z braci zakonnych powinien nie tylko odznaczać się życiem modlitwy, zdolnością wykonywania
różnych posług oraz tym, co znamionuje przykładnego zakonnika, lecz również tak ma być pokierowany, aby odpowiednio
do swoich zdolności mógł pracować w apostolacie specjalnym.
Bracia zakonni bowiem mogą wnieść chrystusa do wielu
miejsc, niekiedy nawet tam, gdzie kapłan nie ma dostępu.
KK 47; DZ 10; DD 23.I.1911

215

Kierunek formacji
Wszyscy bracia zakonni tak mają być kształceni, aby
nie tylko posiedli odpowiednią wiedzę lub zawód, lecz
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aby także i nade wszystko byli należycie pouczeni w sprawach
wiary i życia wewnętrznego; tak niech będą przepojeni duchem
apostolskim, aby mogli wzbudzać w sercach ludzkich życie
dzieci Bożych.
DZ 18; KM 131
RoZdZiaŁ Viii

216

dalSZa Formacja

Kontynuacja studiów
Nasz postęp w życiu duchowym oraz owocność pracy
apostolskiej domagają się, aby współbracia wiedzę
zdobytą w czasie zwykłych studiów nie tylko zachowali, ale
ciągle na nowo ją doskonalili i poszerzali, jej zaś praktyczne
zastosowanie, ze względu na zmieniające się z biegiem czasu
warunki, poddawali poważnemu przemyśleniu. Niech nikt z nas
nie zaniedbuje nigdy dalszego kształcenia umysłu, lecz niech
każdy zawsze pilnie oddaje się kontynuowaniu studiów.
przełożeni zaś mają dawać współbraciom sposobność i pewną
ilość czasu na uprawianie nauki; niech ją popierają i czuwają
nad należytym, pożytecznym i owocnym jej prowadzeniem.
KPK 661; DZ 18; KM 137

217

Studia specjalne
ci, którzy odznaczają się odpowiednimi zdolnościami
i skłonnościami, niech po skończonych zwykłych stu diach starają się za zgodą przełożonych gruntownie sobie przy swoić i uprawiać jakąś specjalną dziedzinę wiedzy lub sztuki,
tak aby się nawet stali wybitnymi w tym zakresie. Niech także,
według możności, zdobywają stopnie akademickie. W studiach
tych winni pilnie zważać na ogólne dobro Zgromadzenia i Koś cioła.
DFK 18; KM 127, 132

218

odnowienie ducha
co pięć lat każdy ze współbraci po ślubach wieczys tych, zwolniony od innych zajęć, niech przez dłuższy
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czas oddaje się odnowieniu ducha. jego trwanie, miejsce, program i kierownictwo określi przełożony wyższy z głosem
doradczym swej rady zgodnie ze Statutami prowincji.
KM 253

219

rozwój kultury duchowej
Wszyscy współbracia powinni wysoko cenić formację
duchową, która przyczynia się do postępu w życiu zakonnym. Zaleca się współbraciom, aby – poza formacją doktrynalną i praktyczną, związaną z obowiązkami każdego –
gorliwie przyswajali sobie również kulturę duchową, korzystając z wszelkiej okazji do zapoznania się ze współczesnymi
ważniejszymi osiągnięciami wiedzy, zwłaszcza w zakresie życia duchowego.

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 142

cZĘŚĆ Vi

StruKtura I ZarZĄd
RoZdZiaŁ i

StoSuneK do władZy KoścIelnej

220

posłuszeństwo i miłość wobec ojca świętego
Zgromadzenie i wszyscy jego członkowie powinni
otaczać papieża jak największą czcią, wiernością, miłością i poświęceniem. Niech usiłują trwać przy nim całym sercem, we wszystkim stosować się ulegle i chętnie do jego zarządzeń oraz pragnień, bronić go, modlić się za niego, podejmować według jego woli wszelkie posługi i prace dla Kościoła
oraz całkowicie być do jego rozporządzenia, a także w innych
wpajać podobnego ducha.
KM 484, 486

221

Sprawozdanie dla Stolicy świętej
celem zacieśnienia więzi łączącej całe Zgromadzenie
ze Stolicą apostolską przełożony generalny wyśle do
niej, w wyznaczonym przez nią czasie i według określonej for my, krótkie sprawozdanie dotyczące stanu i życia Zgroma dzenia.
KPK 592 §1; KM 678

222

wyznanie wiary
do osobistego wyznania wiary, według formuły zatwierdzonej przez Stolicę apostolską, zobowiązani są:
1) wobec ordynariusza miejsca lub jego delegata: proboszczowie na początku sprawowania posługi; promowani do święceń diakonatu;
2) wobec kapituły, która dokonała wyboru, lub wobec
przełożonego, który dokonał nominacji, ewentualnie
wobec ich delegata, przy podejmowaniu funkcji:
przełożeni zarówno wyżsi, jak i miejscowi; rektor

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 143

Struktura i zarząd

143

oraz wykładowcy teologii i filozofii we własnym
instytucie naukowym.
KPK 833; KM 369

223

Zależność od biskupa
Biskupowi diecezjalnemu członkowie Zgromadzenia
winni okazywać należną cześć, miłość i uległość, stawać w obronie jego powagi, prosić o potrzebne upoważnienia
do wykonywania posług, spieszyć mu w miarę możności z pomocą, na jego każde żądanie zdawać sprawę z dzieł, jakie
podejmują lub spełniają w diecezji i w ogóle starać się być mu
jak najbardziej oddanymi.
KM 488
RoZdZiaŁ ii

224

StruKtura ZgromadZenIa

prowincje
Zgromadzenie dzieli się na prowincje, do których
współbracia należą i w których cieszą się głosem czyn nym i biernym zgodnie z prawem; prowincje zaś składają się co
najmniej z trzech domów, do których przełożeni kierują współbraci. prowincje bywają zazwyczaj określone granicami tery torialnymi.
KM 688

225

tworzenie i znoszenie prowincji
podział Zgromadzenia na prowincje, łączenie już ist niejących lub zmiany w rozgraniczeniu, tworzenie no wych lub znoszenie utworzonych należy do kapituły generalnej
lub, poza czasem kapituły, do rady generalnej działającej
w sposób kolegialny.
KM 689
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tworzenie i znoszenie wiceprowincji
przełożony generalny może za zgodą swej rady, dla
szczególnych i poważnych powodów, z mniej licznych wspólnot utworzyć wiceprowincję lub ją znieść.

227

wikariat
przełożony generalny może za zgodą swej rady, jeżeli
uzna to za pożyteczne, z pewnych domów lub wspólnot bezpośrednio sobie podległych utworzyć wikariat generalny. podobnie przełożony prowincji za zgodą swej rady może,
poza czasem kapituły prowincji po zasięgnięciu rady przełożonego generalnego, utworzyć wikariat prowincji z domów
lub wspólnot sobie podległych. przełożony wikariatu, mianowany przez odnośnego przełożonego delegującego po uzyskaniu zgody swej rady, posiada taką władzę, jakiej ów przełożony
uważa za słuszne mu udzielić.

228

dom zakonny
Każda wspólnota miejscowa powinna przebywać
w prawnie erygowanym domu zakonnym, pozostając
pod władzą przełożonego mianowanego zgodnie z Konstytucjami. Każdy dom powinien mieć przynajmniej kaplicę,
w której należy odprawiać i przechowywać eucharystię, ażeby
stanowiła rzeczywiste centrum wspólnoty.
KPK 608

229

dom zależny od generała
przełożony generalny za zgodą swej rady po wysłuchaniu zdania współbraci, których to dotyczy, może
dla ważnego powodu i tylko czasowo uzależnić dom zakonny
bezpośrednio od siebie.
KM 671

230

erygowanie domu
erygowania domu zakonnego dokonuje przełożony
generalny za zgodą swej rady, uzyskawszy uprzednio
pisemną zgodę biskupa diecezjalnego.
KPK 609 §1; KM 721
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użyteczność erygowania domów
przy erygowaniu nowych domów należy uwzględnić
ich użyteczność dla Kościoła i Zgromadzenia, jak też
zapewnić odpowiednie warunki wymagane do prowadzenia
przez współbraci życia zakonnego zgodnie z celami i duchem
Zgromadzenia.
KPK 610 §1

232

wymagane warunki
dom zakonny wolno erygować jedynie wtedy, gdy się
przewiduje, że w przyszłości będzie do niego mogło
stale należeć przynajmniej trzech współbraci oraz że uda się
odpowiednio zaradzić ich potrzebom.
KPK 610 §2; KM 719-720

233

Zniesienie domu
dla ważnych powodów przełożony generalny za zgodą swej rady, po konsultacji z biskupem diecezjalnym,
może znieść dom zakonny prawnie erygowany.
KPK 616 §1; KM 726
RoZdZiaŁ iii

234

prZełożenI

władze przełożonych i kapituł
przełożeni i kapituły poza władzą, którą określają prze pisy prawa powszechnego i Konstytucje, posiadają
nadto w odniesieniu do współbraci kościelną władzę rządzenia
w zakresie zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym.
KPK 596; KM 495

235

najwyższa władza w Zgromadzeniu
Najwyższą i bezpośrednią władzę w całym Zgromadzeniu w sposób zwykły sprawuje przełożony generalny z pomocą swej rady, a w sposób nadzwyczajny – kapituła
generalna.
KM 496
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przełożeni prowincji, wikariatów i miejscowi
oprócz przełożonego generalnego mają być ustanowieni przełożeni prowincji dla zarządzania prowincjami, przełożeni wikariatów dla zarządzania wikariatami, a
przełożeni miejscowi – dla zarządzania poszczególnymi
domami.
KM 497

237

Kapituły
W Zgromadzeniu odbywać się będą kapituły generalne, prowincji, wikariatu generalnego i miejscowe.
KM 634

238

przełożeni wyżsi
przełożonego generalnego, przełożonych prowincji i
przełożonych wiceprowincji oraz ich zastępców zalicza się do przełożonych wyższych.
KPK 620; KM 499

239

wymagane warunki wyboru
Na stanowisko przełożonego wyższego mają być wybierani kapłani będący profesami po ślubach wieczystych przynajmniej od siedmiu lat, którzy ukończyli trzydzieści pięć lat życia, jeśli chodzi o przełożonego generalnego,
a trzydzieści lat, jeśli chodzi o innych przełożonych wyższych.
Na stanowisko przełożonego miejscowego należy mianować
kapłanów, którzy są profesami po ślubach wieczystych; długość
okresu od ślubów wieczystych określa dyrektorium 169.
KPK 623; KM 503

240

wyznanie wiary
Wszyscy przełożeni przy podejmowaniu swych funkcji zobowiązani są do złożenia wyznania wiary według
formuły zatwierdzonej przez Stolicę apostolską.
KPK 833, 8; KM 369

241

czas pełnienia urzędu
przełożonych wyższych wybiera się na okres sześciu lat.
po upływie pierwszego sześciolecia mogą być wybrani
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ponownie, lecz ani przełożonego generalnego, ani przełożonych
prowincji w tej samej prowincji nie można wybrać bezpośrednio
na trzecią kadencję. Kadencje przełożonych wikariatów są regulowane statutami nadanymi przez kompetentną władzę. przełożonych miejscowych natomiast, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji, mianuje się na okres trzech lat. tych samych
można mianować ponownie na ten sam urząd na dalsze trzechlecie, jednak nie bezpośrednio po raz trzeci, chyba że po zatwierdzeniu przez przełożonego generalnego za zgodą jego rady.
W przypadku wakansu urzędu przełożonego miejscowego oraz
przełożonego wikariatu mianuje się nowego przełożonego
jedynie na czas do ukończenia trzechlecia. Radnych zaś i innych
urzędników można zawsze wybierać lub mianować tych samych.
KM 505-506, 691

242

utrata urzędu
Władza, mająca prawo wybierania, mianowania, dopuszczania lub zatwierdzania przełożonego, z ważnego
powodu może tego przełożonego w czasie trwania jego urzędu
przenieść na inne stanowisko czy też ze stanowiska usunąć,
a nawet pozbawić, zgodnie z przepisami prawa powszechnego
i własnego. jeśli natomiast usunięcie lub pozbawienie dotyczy
radnego generalnego, przełożony generalny po uzyskaniu zgo dy pozostałych radnych, przedstawia sprawę Stolicy apostolskiej, do której należy ostateczna decyzja.
KPK 147; 184 §1; 624 §3; KM 514

243

wizytacja
przełożeni wyżsi powinni osobiście lub za pośrednictwem delegowanego wizytatora wizytować powierzone sobie wspólnoty, aby móc lepiej je poznać, jak również
umocnić oraz uporządkować ich życie zakonne i apostolat.
KPK 628 §1

244

Częstość wizytacji
przełożony generalny niech co trzy lata zwizytuje wszystkie prowincje i domy Zgromadzenia, przełożony zaś
prowincji niech raz w roku zwizytuje domy swojej prowincji.
KM677;700
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rada I radnI

Rada generalna, prowincji, wikariatu lub domowa skła245
da się z przełożonego, jako przewodniczącego, i jego
radnych; ci wszyscy w myśl prawa są członkami rady i oni
rada

tylko mają prawo głosowania.
KM 519

przełożony generalny, jak również przełożeni prowin246
cji, powinni mieć po czterech, a przełożeni wikariatów
i przełożeni miejscowi z zasady po dwóch radnych; wszyscy
radni

oni powinni być profesami po ślubach wieczystych. i radny
wikariatu i i radny domu nie mają władzy wikariuszowskiej.
Wikariusz generalny oraz wikariusz prowincji zastępuje swego
przełożonego w razie jego śmierci, nieobecności lub z powodu
jakiejś przeszkody, przy zachowaniu norm zawartych w dyrektorium 191, 253 i 265.
KM 498

247

Zgoda rady
Kiedy prawo powszechne lub Zgromadzenia domaga
się zgody rady (zob. wykaz spraw tego rodzaju w Konstytucjach cz. Vi, rozdz. Xi i Xii), przełożony działa nieważnie,
o ile nie uzyska się zgody bezwzględnej większości tych człon ków rady, którzy są obecni. Radni w takim przypadku nie mogą
się wstrzymać od głosowania. ilekroć przewodniczący lub ktoś
z radnych prosi o głosowanie tajne, należy je przeprowadzić
w taki sposób.
KPK 127 §1; KM 524-525

248

głos doradczy
jeżeli prawo domaga się jedynie doradczego głosu ra dy, wystarczy do ważnego działania, aby przełożony
wysłuchał zdania radnych. Radni nie mogą się wstrzymać od
wyrażania swoich opinii. ilekroć przewodniczący lub ktoś z
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radnych uzna to za właściwe, również głos doradczy oddaje się
w sposób tajny.
KPK 127 §§1-2; KM 524-525

249

Zadania radnych
Zadaniem radnych jest służyć swemu przełożonemu radą i pomocą w zarządzaniu Zgromadzeniem, prowincją, wikariatem lub domem oraz głosować w ważniejszych sprawach i przy dokonywaniu wyborów, nadto zgłaszać propozycje,
które wydadzą się pożyteczne dla dobra Zgromadzenia, prowincji, wikariatu, domu albo także poszczególnych współbraci.
KM 531
RoZdZiaŁ V

250

SeKretarZe I archIwa

Sekretarze
dla sporządzenia akt i listów należy mianować sekretarzy: generalnego na całe Zgromadzenie, prowincji na
poszczególne prowincje, sekretarzy wikariatów i, jeśli zajdzie
potrzeba, miejscowych na poszczególne domy. Na urząd sekre tarza można powołać jednego z radnych, byle nie pierwszego,
jeżeli chodzi o sekretarza generalnego i prowincji.
KM 501

251

archiwa
dla przechowywania dokumentów, akt i pism dotyczących zarządu, spraw i dzieł, obecnego stanu i historii
Zgromadzenia, prowincji, wikariatów lub domów, należy prowadzić archiwa: generalne, prowincji, wikariatów i miejscowe;
należy urządzać je w miejscu dogodnym i pewnym, by nie były
wystawione na niebezpieczeństwo pożaru albo jakiej innej
szkody.
KM 538
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252

wyBory

głos czynny i bierny
Głos czynny i bierny w wyborach mają wszyscy współbracia profesi po ślubach wieczystych; jednak na urzędy przełożonego i jego wikariusza oraz mistrza nowicjuszy mogą być wybrani jedynie współbracia kapłani.
KPK 274 §1, 588 §2

253

Zasady przeprowadzania wyborów
uprawnienie do uczestniczenia w wyborach przysługuje obecnym w dniu i miejscu, jakie wyznaczono w wezwaniu, sporządzonym zgodnie z prawem. dla słusznej jednak
przyczyny dopuszcza się możność głosowania listownie. Wyklucza się możliwość głosowania przez pełnomocnika lub zastąpienia w jakikolwiek sposób osób nieobecnych przez inne
osoby w ich miejsce podstawione, poza przypadkiem dokonywania wyboru lub nominacji przez radę, o czym w dyrektorium
(cz. Vi, rozdz. iV). Wyklucza się też wybory przez kompromis;
każdy ma być wybierany osobno w tajnym głosowaniu, wyjąwszy wybory członków komisji na kapitułach.
KPK 167 §1; KM 615, 622

254

głos chorego
jeśli ktoś z wyborców jest obecny w domu, w którym
dokonują się wybory, lecz nie może brać w nich udziału z powodu choroby, daje swój głos na piśmie skrutatorom lub
dwom radnym.
KPK 167 §2; KM 616

255

warunki ważności głosu
ażeby głos był ważny, powinien być: wolny, tajny,
pewny, bezwarunkowy i określony, zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w dyrektorium (cz. Vi, rozdz. Vi).
KPK 172; KM 619
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niestosowności przy wyborach
Wszyscy powinni wystrzegać się zabiegania o głosy
bezpośrednio lub pośrednio zarówno dla siebie, jak i
dla innych. przy głosowaniu mają również unikać względu na
osoby, partyjności i wszelkiej innej nieporządnej pobudki; tym
bardziej zaś przeciągania innych wyborców na swoją stronę
obietnicami bądź groźbami.
KM 620-621

257

wynik glosowania
W wyborach moc prawną ma to, za czym głosowała
absolutna większość, tzn. więcej niż połowa głosujących; albo też, z wyjątkiem wyborów przełożonego generalnego i przełożonego prowincji, po dwóch bezskutecznych głosowaniach, za czym głosowała w trzecim głosowaniu większość
względna. jeżeli natomiast głosy podzielą się na dwie równe
części, za wybranego należy uważać starszego profesją, gdyby
zaś równocześnie składali śluby, starszego wiekiem.
KM 626
RoZdZiaŁ Vii

258

KapItuła generalna

cel kapituły
celem kapituły generalnej jest przede wszystkim: strzeżenie dziedzictwa Zgromadzenia, popieranie ciągłego
rozwoju i przystosowanej odnowy Zgromadzenia zgodnie z jego charakterem i misją, omówienie ważniejszych spraw oraz
wydanie odpowiednich zarządzeń. Każda kapituła generalna tak
powinna być przygotowana i przeprowadzona, aby stanowiąc
przedstawicielstwo całego Zgromadzenia, była wyrazem miłości i jedności braterskiej wszystkich jego członków oraz ich troski o dobro wspólne.
KPK 631 §1; ES II, 18-19; KM 635
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Kapituła zwyczajna i nadzwyczajna
Kapitułę generalną zwyczajną, która ma na celu, poza
innymi sprawami, dokonanie wyboru zarządu generalnego, zwołuje się co sześć lat. dla rozstrzygnięcia bardzo ważnych problemów w innym czasie może się odbyć kapituła generalna nadzwyczajna. Zwołanie kapituły generalnej – zarówno
zwyczajnej, jak i nadzwyczajnej – dokonuje przełożony generalny za zgodą swej rady.
KM 635-636

260

członkowie kapituły
członkami kapituły generalnej są:
1) przełożony generalny;
2) radni generalni;
– powyżsi członkowie kapituły nadal w niej uczestniczą, chociażby po dokonaniu wyborów wybrano na
ich miejsce innych, których także należy wezwać na
kapitułę;
3) ekonom generalny;
4) sekretarz generalny;
– dwaj powyżsi członkowie kapituły nadal w niej
uczestniczą, chociażby mianowano na ich miejsce innych. Nowo mianowani jednak nie uczestniczą w tej
kapitule;
5) współbracia, którzy dawniej przynajmniej przez
sześć pełnych lat sprawowali urząd przełożonego
generalnego,
6)przełożeni prowincji;
7) przełożeni wiceprowincji;
8) po dwóch delegatów z każdej prowincji i po jednym z wiceprowincji oraz wikariatów generalnych,
wybranych przez odnośną kapitułę;
9) ponadto delegaci wybrani według proporcji określonej w dyrektorium (cz. Vi, rozdz. Vii).
Liczba członków kapituły z wyboru powinna być równa lub
większa od członków z urzędu.
KM 639
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przewodniczący kapituły
obowiązki przewodniczącego na kapitule generalnej
spełnia przełożony generalny lub w razie jego braku
wikariusz generalny aż do obioru nowego przełożonego generalnego; po prawomocnym dokonaniu wyborów ten ostatni, jeżeli jest obecny, przewodniczy odtąd kapitule, w razie zaś jego
nieobecności przewodniczy nadal dotychczasowy przewodniczący.
KM 649

262

Sprawozdanie ze stanu Zgromadzenia
przełożony generalny powinien przedstawić kapitule
dokładne sprawozdanie ze stanu personalnego, karności
i stanu materialnego Zgromadzenia oraz z prac dokonywanych,
z trudności i z zarządzania wspólnym mieniem Zgromadzenia.
przełożeni prowincji mają złożyć podobne sprawozdania ze
stanu własnej prowincji. Wszystkie te sprawozdania powinny się
stać przedmiotem dyskusji na posiedzeniu ogólnym.
KM 646-647

263

rozważanie spraw
po przedyskutowaniu sprawozdań przechodzi się
do rozważania spraw, które dotyczą całego Zgro madzenia.

264

propozycje współbraci
Nie tylko każdy z członków kapituły ma prawo proponować sprawy, które uważa za godne rozważania ze
względu na dobro Zgromadzenia, lecz także poszczególni
współbracia mogą przekazać swoje propozycje do rozważenia
na kapitale, przesyłając je bądź listownie, bądź przez członków
kapituły do jej przewodniczącego.
KM 642

265

Sposób rozstrzygania spraw
przy załatwianiu spraw moc prawną ma to, za czym
głosowała absolutna większość obecnych; jeżeli zaś po
dwóch głosowaniach głosy podzielą się na dwie równe części,
wówczas przewodniczący może rozstrzygnąć swoim głosem.
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ilekroć przewodniczący lub ktoś z członków kapituły prosi o
głosowanie tajne, należy je przeprowadzić w taki sposób.
KPK 119 §2; KM 626

266

wybory
W dniu ustalonym przez kapitułę przystępuje się do
dokonania wyborów, zachowując dokładnie normy
prawa powszechnego i własnego.
KM 647

267

wstępne narady
członkom kapituły wolno i wypada prywatnie naradzić się między sobą i zasięgnąć informacji o osobach
proponowanych w wyborach, o ich przymiotach i zdatności do
obowiązków; mogą nawet odbyć wspólne i jawne zebrania dla
omówienia tego, co się może przyczynić do prawidłowego i należytego przeprowadzenia wyborów, byleby wyborcy nie ustalali między sobą wyniku wyborów przed wejściem na salę
posiedzeń.
KM 643

268

wybór przełożonego generalnego
W pierwszej kolejności należy wybrać przełożonego
generalnego. jeśli w trzech kolejnych głosowaniach
nikt nie otrzymał bezwzględnej większości głosów, należy
odbyć czwarte, przy czym głos bierny przysługuje tylko
dwom kandydatom, którzy w trzecim głosowaniu otrzymali
największą ilość głosów; obaj ci kandydaci tym razem
powstrzymują się od głosowania. Gdyby obaj w czwartym
głosowaniu mieli równą ilość głosów, tego należy uważać za
wybranego, kto pierwszy złożył śluby; jeśli ślubowali
równocześnie, starszego wiekiem.
KM 656

269

Inne wybory
po wyborze przełożonego generalnego przechodzi
się – poprzez osobne za każdym razem głosowanie –
do wybrania radnych generalnych, pochodzących, o ile to
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możliwe, z różnych prowincji czy wikariatów generalnych, a
nawet narodowości.
KM 658

270

Zakończenie kapituły
Kapitułę można zakończyć jedynie za zgodą jej
uczestników, wyrażoną w głosowaniu.
KM 667
RoZdZiaŁ Viii

271

KapItuła prowIncjI

Zwołanie
Kapitułę prowincji, za wiedzą przełożonego generalnego, zwołuje i jej przewodniczy przełożony prowincji lub jego zastępca. Zwołania kapituły dokonuje się za zgodą
rady prowincji przynajmniej na trzy miesiące przed jej rozpoczęciem.
KM 705-706

272

terminy kapituły prowincji
Kapituła prowincji odbywa się co trzy lata. Należy ją
zawsze zwołać przed kapitułą generalną, głównie dla
wybrania na nią delegatów (zgodnie z przepisem K 259) oraz
ich zastępców na wypadek, gdyby sami delegaci nie mogli się
udać na kapitułę generalną. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu kapituły generalnej zwołuje się ponowną sesję tej samej
kapituły prowincji celem dokończenia lub dokonania wyboru
przełożonego prowincji oraz dokonania wyborów jego radnych.
KM 706, 709

273

członkowie
Statuty prowincji winny określić, kto oprócz przełożonego prowincji, jego rady i przełożonych domów
ma uczestniczyć w kapitule prowincji bądź z urzędu, bądź z
wyboru. Liczba członków kapituły z wyboru powinna być
równa lub większa od członków z urzędu.
KM 707

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 156

156

274

KoNStytucje – cZĘŚĆ Vi

Sprawozdanie i inne sprawy
Na kapitule prowincji przełożony prowincji ma złożyć
sprawozdanie ze stanu personalnego, karności i stanu
materialnego prowincji, z prac wykonywanych i trudności oraz
z zarządzania majątkiem. po przedyskutowaniu sprawozdania
przystępuje się do rozważania dalszych spraw dotyczących
całej prowincji.
RoZdZiaŁ iX

275

KapItuła mIejScowa

cel i sposób przeprowadzenia
członkami kapituły miejscowej są wszyscy współbracia profesi danego domu. Należy ją zwołać przed
kapitułą prowincji dla rozważenia spraw, które powinny być
przedstawione na kapitule prowincji lub generalnej, w celu
przeprowadzenia konsultacyjnego głosowania przed wyborem
przełożonego prowincji, zgodnie z d 249 i d 260, oraz w celu
wybrania delegatów tegoż domu na kapitułę prowincji zgodnie
z dyrektorium rozdz. iX; w tych wyborach mają prawo wziąć
udział jedynie współbracia profesi po ślubach wieczystych.
ponadto należy wybrać zastępców delegatów na wypadek,
gdyby ci z jakiegoś uzasadnionego powodu nie mogli przybyć
na kapitułę prowincji. Kapitule miejscowej przewodniczy
przełożony domowy, który po uzyskaniu zgody swej rady
wyznacza taki termin kapituły, aby wszyscy z łatwością mogli
w niej uczestniczyć.
KM 746, 749; K 231
RoZdZiaŁ X

276

Konwenty

Konwent generalny
po upływie trzech lat od kapituły generalnej zwyczajnej
przełożony generalny za zgodą swej rady, po przeprowadzeniu konsultacji z przełożonymi prowincji oraz wikariatów
generalnych, powinien zwołać konwent generalny dla omówienia ważniejszych spraw.

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 157

277

Struktura i zarząd

157

Konwent prowincji
W roku, w którym nie odbywa się kapituła prowincji,
przełożony prowincji po uzyskaniu zgody swej rady
powinien zwołać konwent prowincji dla omówienia ważniejszych spraw prowincji.

278

charakter doradczy konwentu
uchwały konwentu generalnego i konwentu prowincji
mają zwykle charakter tylko doradczy, jednak przełożeni wyżsi niech je wysoko cenią.

279

Konwent miejscowy
przełożony miejscowy ma zwołać co miesiąc członków domu na konwent, na którym omawia się ważniejsze sprawy i dzieła podjęte lub mające być podjęte przez
wspólnotę domową. Niech wszyscy współbracia wspólnie, w
duchu miłości i jedności, zajmą się gorliwie wynajdywaniem
skutecznych środków dla rozwoju domu.
KM 742
RoZdZiaŁ Xi

280

ZarZĄd generalny

władza i urząd generała
przełożony generalny posiada w całym Zgromadzeniu
władzę nad wszystkimi prowincjami, wikariatami, do mami i członkami, którą powinien sprawować zgodnie z prawem powszechnym i z własnym prawem Zgromadzenia. prze łożony generalny powinien troszczyć się, by Zgromadzenie
wiernie realizowało swe zamiary oraz by jego dzieła apo stolskie rozwijały się pomyślnie dla dobra chrystusowego
Kościoła.
KPK 622; KM 670

281

decyzje kolegialne
przełożony generalny razem ze swoją radą w pełnym
składzie podejmuje następujące decyzje kolegialne:
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1) wydalenie ze Zgromadzenia profesa po ślubach
wieczystych (por. KpK 699-702);
2) erygowanie, podział, łączenie lub znoszenie prowincji poza czasem kapituły generalnej oraz rozporządzanie majątkiem prowincji zniesionej; zob.
d 233/2, K 225;
3) wyjaśnienie ustaw zgodnie z K 306.

282

Sprawy decydowane za zgodą rady generalnej
decyzje podejmowane przez przełożonego generalnego po uzyskaniu zgody swej rady:
1) przeniesienie siedziby kurii generalnej;
2) usunięcie z urzędu, pozbawienie urzędu lub przyjęcie zrzeczenia się radnego (z zachowaniem normy
w K 242), sekretarza, prokuratora, ekonoma generalnego lub generalnego prefekta formacji, jak też
przełożonych prowincji (czy to z własnej inicjatywy,
czy przez zatwierdzenie decyzji podjętej przez kapitułę prowincji), przełożonych wikariatów generalnych oraz zastąpienie wyżej wymienionych przez
mianowanie;
3) mianowanie przełożonego prowincji oraz innych
członków zarządu prowincji w przypadku, gdy
kapituła prowincji przez dłuższy czas nie może się
odbyć (K 289);
4) ocena i zatwierdzenie Statutów każdej prowincji
i wikariatu generalnego oraz dekretów i zarządzeń
kapituł prowincji; zob. K 308;
5) wyznaczenie wizytatora generalnego spoza grona
radnych do przeprowadzenia wizytacji całego Zgro madzenia albo znacznej jego części lub jakiejś pro wincji; zob. d 174;
6) przyjęcie zrzeczenia się przełożonych domów bez pośrednio zależnych od przełożonego generalnego
oraz ich radnych i innych urzędników lub usunięcie
czy pozbawienie ich urzędu;
7) przeniesienie współbraci pomiędzy prowincjami i
wikariatami generalnymi, po porozumieniu się z za interesowanymi osobami;
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8) udzielenie indultu eksklaustracyjnego (KpK 686
§1, 687);
9) udzielenie indultu odejścia profesowi na ślubach
cza sowych (KpK 688 §2);
10) ponowne przyjęcie do Zgromadzenia bez obowiązku ponawiania nowicjatu (KpK 690 §1);
11) erygowanie i znoszenie wikariatów generalnych;
zob. K 227;
12) erygowanie domów po uprzedniej zgodzie biskupa
die cezjalnego oraz ich znoszenie w porozumieniu z
tymże biskupem; zob. K 230-233;
13) erygowanie, przeniesienie i zniesienie domu nowicjatu; zob. K 172;
14) zatwierdzanie sprawozdań z zarządzania dobrami;
zob. d 285;
15) ustalanie, poza czasem kapituły generalnej, rocz nej
daniny na utrzymanie kurii generalnej i insty tucji
wspólnej użyteczności dla Zgroma dzenia;
16) zarządzanie dobrami zgodnie z d 275;
17) wyznaczenie miejsca i czasu kapituły generalnej i
konwentu generalnego; zob. K 258 i 275;
18) nadawanie statutów stowarzyszeniom Zgroma dzenia Księży Marianów (K 128; d 87);
19) ważniejsze zarządzenia, postanowienia co do re alizacji Konstytucji oraz sprawy do przedłożenia Stolicy apostolskiej;
20) także inne sprawy, do których rozstrzygnięcia prawo powszechne wymaga, aby przełożony gene ralny
uzyskał zgodę swojej rady.
KM 682

283

nominacje
przełożony generalny po uzyskaniu zgody swej rady:
1) mianuje prokuratora generalnego, ekonoma general nego, sekretarza generalnego i generalnego prefekta formacji, a także po ich usunięciu lub po zbawieniu urzędu albo przyjęciu rezygnacji mianuje na
ich miejsce innych współbraci; zob. d 101, 196,
255, 257;
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2) mianuje przełożonego wikariatu generalnego i radnych;
3) dokonuje prezentacji postulatora generalnego; zob.
d 259;
4) mianuje przełożonych, ich radnych oraz innych
urzędników domów podległych bezpośrednio przełożonemu generalnemu.

284

obowiązki nie do pogodzenia
przełożony generalny nie może być jednocześnie przełożonym miejscowym ani przełożonym prowincji.
KM 673

285

miłość Zgromadzenia
Niech przełożony generalny powierzone sobie Zgromadzenie otacza tak wielkim szacunkiem i miłością,
ażeby był gotów podjąć dla niego wszelki trud, wszystko za nie
wycierpieć i poświęcić samego siebie; o udoskonalenie i rozwój
Zgromadzenia powinien się starać ze wszystkich swych sił.
KM 674

286

utrata urzędu
Jeżeli przełożony generalny uzna, że powinien zrzec
się swego urzędu, niech motywy swej decyzji przed łoży Stolicy Świętej, która zrzeczenie przyjmie lub odrzuci.
Gdyby się wydawało konieczne pozbawienie lub usunięcie
przełożonego generalnego z urzędu, członkowie rady
generalnej przedłożą sprawę Stolicy Świętej i poddadzą jej
decyzji.
KPK 184 §1; KM 680-681
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RoZdZiaŁ Xii

287

ZarZĄd prowIncjI

wybory zarządu
Wyborów zarządu prowincji należy dokonać po kapitule generalnej w sposób określony w dyrektorium
(cz. Vi, rozdz. Xii).

288

Zatwierdzenie wyboru
Wybór przełożonego prowincji i jego wikariusza domaga się zatwierdzenia ze strony przełożonego generalnego. W przypadku braku takiego zatwierdzenia kapituła
prowincji przeprowadzi ponowne wybory.
KPK 625 §3

289

wybory radnych prowincji
Wyboru radnych prowincji dokonuje kapituła prowincji.

290

nominacja zarządu
jeżeli z powodu poważnej przeszkody kapituła jakiejś
prowincji przez długi czas nie może się odbyć, przełożonego prowincji oraz innych członków zarządu prowincji
mianuje przełożony generalny za zgodą swej rady, w miarę
możności po przeprowadzeniu konsultacji wśród członków odnośnej prowincji.

291

Zrzeczenie się urzędu prowincjała
jeżeli przełożony prowincji chce zrzec się swego urzę du, przedstawia prośbę w tej sprawie przełożonemu
generalnemu i jego radzie, porozumiawszy się przedtem z radą
prowincji.

292

przełożony i rada
przełożony prowincji ma władzę nad wszystkimi domami i członkami prowincji zgodnie z Konstytucjami, dyrektorium i Statutami prowincji. Rada prowincji służy zaś pomocą przełożonemu prowincji w rządzeniu prowincją

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 162

162

KoNStytucje – cZĘŚĆ Vi

i wraz z nim jest współodpowiedzialna za kierowanie sprawami prowincji.
KM 692

293

Sprawy decydowane po uzyskaniu zgody rady prowincji
przełożony prowincji po uzyskaniu zgody swej rady:
1) przyjmuje postulantów do nowicjatu, wydala nieodpowiednich nowicjuszy oraz przedłuża nowicjat;
2) dopuszcza nowicjuszy do złożenia pierwszych ślubów, profesów zaś czasowych – do odnowienia
ślubów lub do złożenia profesji wieczystej;
3) dopuszcza do przyjęcia posług i święceń;
4) udziela pozwolenia na przebywanie poza życiem
wspólnym, jednak nie ponad rok, chyba że powodem są studia, apostolat lub choroba (KpK 665 §1);
5) mianuje sekretarza prowincji, ekonoma prowincji,
duszpasterza powołań i prefekta formacji, mistrza
nowicjuszy, moderatorów i wykładowców w domach studiów, przełożonych miejscowych, ich radnych i ekonomów oraz przyjmuje ich zrzeczenie się
urzędu; zob. K 177, d 101 i 196;
6) eryguje, przenosi albo znosi dla własnych alumnów
rezydencje, szkoły i konwikty;
7) przyjmuje parafie i misje, także dla niekatolików, i
zrzeka się ich, ale po uprzednim otrzymaniu zgody
biskupa diecezjalnego;
8) przedstawia biskupowi diecezjalnemu proboszczów
i rektorów do zatwierdzenia oraz odwołuje ich; zob.
K 143, 144;
9) zatwierdza sprawozdania z zarządzania dobrami;
10) zarządza dobrami zgodnie z d 275;
11) wyznacza wizytatora prowincji spoza grona swej
rady; zob. d 174;
12) wyznacza dzień i miejsce kapituły prowincji i kon wentu prowincji; zob. K 271, 277.
KM 696-699
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doradczy głos rady
przełożony prowincji z głosem doradczym swej rady:
1) przyjmuje kandydatów do postulatu i usuwa nieodpowiednich;
2) wyznacza moderatora postulantów;
3) przenosi członków swej prowincji z jednego domu
do drugiego po wysłuchaniu zdania współbraci
przenoszonych i odnośnych przełożonych;
4) wysyła wybranych współbraci na studia poza prowincję, zgodnie z obowiązującym prawem (K 292);
5) zatwierdza instrukcje dla własnych domów studiów
(d 143).
KM 698

295

Sprawozdania o stanie prowincji
przełożony prowincji powinien każdego roku posyłać
przełożonemu generalnemu sprawozdanie ze stanu prowincji według wzoru przyjętego w Zgromadzeniu, w dokumencie podpisanym przez siebie i swoją radę; również częściej
w ciągu roku ma powiadamiać przełożonego generalnego o
tym, co się dokonuje i dzieje w prowincji oraz w jej domach,
zwłaszcza gdyby coś ważnego się zdarzyło; winien pragnąć,
aby przełożony generalny wiedział o wszystkim, co dotyczy tej
prowincji.
KM 701
RoZdZiaŁ Xiii

296

ZarZĄd mIejScowy

członkowie zarządu
domem zakonnym kieruje przełożony miejscowy, którego w zarządzaniu wspierają dwaj radni; zasięgania
ich opinii przełożony nie powinien zaniedbywać. przełożonego
miejscowego i jego radnych oraz ekonoma mianuje na okres
trzech lat przełożony prowincji za zgodą swej rady po prze prowadzeniu konsultacji z członkami danego domu.
KPK 625 §3; KM 727
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RoZdZiaŁ XiV

eKonomowIe I ZarZĄdZanIe doBramI

297

Zdolność prawna
Zarówno samo Zgromadzenie, jak i każda prowincja
oraz dom, jako osoby prawne na mocy samego prawa,
zdolne są do nabywania dóbr materialnych, posiadania ich, zarządzania nimi oraz do ich sprzedaży czy przeniesienia tytułu
własności na inną osobę prawną dla osiągnięcia właściwych
sobie celów. Gdy dom przestaje istnieć, jego dobra przechodzą
na rzecz prowincji, a gdy ta ulega zniesieniu – przechodzą na
rzecz Zgromadzenia, z zachowaniem zasad sprawiedliwości
i woli fundatorów.
KPK 634 §1; KM 547-549, 690

298

Zarządzanie dobrami
Zarządzanie dobrami materialnymi należy do przełożonych z ich radami, którzy jednak zwykle sprawują je
przez ekonomów. oprócz przełożonych również ekonomowie
dokonują ważnych aktów prawnych, byleby tylko nie przekroczyli granic swych uprawnień.
KM 559

299

ekonomowie
do zarządzania dobrami doczesnymi całego Zgroma dzenia należy mianować ekonoma generalnego; dla
prowincji mianuje się ekonomów prowincji; dla wikariatów
można mianować ekonomów wikariatu; dla poszczególnych
domów winno się mianować ekonomów miejscowych. Wszys cy ekonomowie mają sprawować swój urząd pod kierunkiem
przełożonego z jego radą.
KM 500, 587

300

depozyty i zapisy
Niech przełożeni nie przyjmują depozytów, chyba że z
konieczną przezornością i roztropnością, i to tylko
wtedy, gdy o to prosi jakaś osoba, której wspólnota zakonna bardzo wiele zawdzięcza, albo wówczas, kiedy odmowa przy-
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niosłaby niewątpliwą szkodę. Zabrania się przyjmowania
zapisów fundacyjnych, które byłyby związane z ciężarami trwającymi ponad dwadzieścia lat. Na przyjęcie jakiegokolwiek zapisu konieczna jest zgoda przełożonego wyższego i jego rady.
KM 556, 581

301

Spłacenie należności
jeśli Zgromadzenie, prowincja, wikariat albo dom zaciągną długi lub zobowiązania, same powinny za nie
odpowiadać. jeżeli ktoś ze współbraci zaciągnie długi albo
zobowiązania bez żadnego zezwolenia przełożonych, sam
winien odpowiadać, nie zaś Zgromadzenie, prowincja, wikariat
lub dom.
KPK 638; KM 577

302

rozwaga i staranność
pamiętając o tym, że dobra Zgromadzenia są dobrami
Kościoła, przełożeni oraz ich radni i ekonomowie mają
nimi zarządzać z jak największą starannością i uczciwością,
zasięgając w razie potrzeby opinii ludzi rzetelnych i doświadczonych. Niech sumiennie czuwają nad tym, by dobra powierzone ich opiece nie marnowały się i nie zostały uszkodzone lub
nie uległy roztrwonieniu; aby nie wydawano pieniędzy na
rzeczy zbyteczne, nieużyteczne i zbyt kosztowne. Niech czu wają, by na Zgromadzenie, prowincję lub dom nie nakładano
ciężarów ponad siły. powinni się starać, aby przez rzetelne i
odpowiednie dla życia zakonnego używanie dóbr materialnych
wszyscy współbracia dawali wobec świata zarówno osobiste,
jak i zbiorowe świadectwo miłości i ubóstwa.
KPK 635, 640; KM 564
RoZdZiaŁ XV

303

uStawy ZgromadZenIa

motywy wierności ustawom
Niech współbracia starają się całe swe życie dostosować do ewangelii wyrażonej w ustawach Zgroma-
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dzenia; powinni je sobie bardzo cenić jako zgodne z własnym
powołaniem środki uświęcenia, zżyć się z nimi i wiernie ich
przestrzegać. Niech pamiętają, że od tej wierności w najwyższym stopniu zależy zarówno osobisty postęp każdego, jak i pomyślny rozwój całego Zgromadzenia. Stąd też nie tyle oba wa
przed grzechem lub karą, co raczej pragnienie i dążenie do
ewangelicznej doskonałości, miłość Boga, pana naszego jezusa
chrystusa i Zgromadzenia niech przynagla wszystkich do ich
ścisłego, wiernego i stałego przestrzegania.
KM 770

304

obowiązek zachowania
Konstytucje, równie jak i dyrektorium, same przez się
nie obowiązują pod grzechem, tym niemniej nie
będzie bez winy ten, kto by przeciw nim wykraczał w materii
przykazań Bożych i kościelnych lub ślubów, albo ze zgorszeniem dla innych lub z pogardy.
KM 769

305

władza dyspensowania
prawo dyspensowania na czas określony od Kon stytucji i dyrektorium w zakresie karności zakonnej
w sto sunku do poszczególnych domów i członków całego Zgromadzenia należy do przełożonego generalnego, w stosunku do
poszczególnych domów i członków prowincji należy do przełożonego prowincji, a względem domu i jego członków – do
prze ło żonego miejscowego. dyspensa wygasa, ilekroć nowy
przełożony następuje po tym, który udzielił dyspensy.
KM 772-776

306

wyjaśnianie ustaw
Najwyższa w Zgromadzeniu powaga co do wyjaśniania Konstytucji i dyrektorium w celu praktycznego
kierowania przysługuje w zwykłych warunkach radzie generalnej działającej kolegialnie, a w nadzwyczajnych – kapitule gene ralnej. Natomiast wtedy tylko wyjaśnienie Konstytucji będzie uważane za autentyczne, gdy zyska ono zatwierdzenie
Stolicy apostolskiej.
KM 779
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Zmiana ustaw
Wprowadzenie zmian do Konstytucji i dyrektorium
należy do kapituły generalnej. Każda zmiana w Konstytucjach dokonuje się uchwałą dwóch trzecich głosów
członków kapituły, nadto do ważności domaga się zatwierdzenia Stolicy apostolskiej.
KM 780

308

Statuty prowincji
Każda prowincja oprócz Konstytucji i dyrektorium
powinna posiadać także własne Statuty opracowane
przez odnośną kapitułę, zatwierdzone zaś przez przełożonego
generalnego i jego radę. Również w każdym wikariacie należy
staraniem delegowanego dlań przełożonego sporządzić własne
Statuty, które wymagają zatwierdzenia przełożonego delegującego i jego rady.
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epIlog

„Skoro żadna wspólnota nie może istnieć bez osłony praw,
ani się nikomu nie godzi żyć na tym świecie bez zależności od
prawa, przeto i wy także, zgromadzeni w jednej społeczności,
(...) pod władzą jednego zwierzchnika (...), będziecie się pilnie
starali przestrzegać tych nielicznych ustaw dla waszego wewnętrznego pokoju i dla bezpieczeństwa waszych sumień.”
Święty ojciec Stanisław, Założyciel,
Reguła życia

„jakkolwiek jest prawdą, że jeśli wewnętrzny głos delikatnego sumienia oraz prawo miłości, które duch Święty w sercach zwykł zapisywać, nie będzie nami rządzić, wówczas nie
na wiele przydadzą się Konstytucje, choćby najlepsze, to jednak dalecy bądźmy od tego, żebyśmy tych nawet – według
naszej powinności – jak najbardziej mieli nie szanować; wiadomo bowiem, w jak przedziwny sposób sprawiedliwe, dobre,
mądrze wydane prawa przyczyniają się do pomnożenia wszelkiego dobra, gdy w czyn zostają wprowadzone (...). Na
wszystkich, którzy tego prawidła będą się trzymać, niech
spocznie pokój i miłosierdzie Boże (por. Ga 6,16).”
Błogosławiony abp jerzy, odnowiciel,
Pismo okólne o Konstytucjach
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dyreKtorIum

ZgromadZenIa KSIęży marIanów
nIepoKalanego pocZęcIa
najśwIętSZej maryI panny
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cZĘŚĆ i

patrymonIum I duchowość
ZgromadZenIa
RoZdZiaŁ i

1

natura, cel, duchowość I charaKter

posługi i dzieła
Współbracia swoją misję wypełniają między innymi przez
posługi i dzieła: głoszenie słowa Bożego, również przy użyciu środków masowego przekazu, nabywanie i szerzenie wiedzy chrześcijańskiej, posługę sakramentalną, posługę wobec
chorych i umierających, promocję godności i świętości życia,
troskę o ubogich i społecznie pokrzywdzonych, wspieranie duchowieństwa diecezjalnego, troskę o jedność chrześcijan, prowadzenie sanktuariów maryjnych, Miłosierdzia Bożego i innych, zakładanie i prowadzenie centrów formacji maryjnej
i miłosierdzia, instytutów naukowych, szkół i kolegiów, działalność wydawniczą i publicystyczną, zakładanie i prowadzenie
bractw i stowarzyszeń katolickich, prowadzenie parafii, rekto ratów i domów rekolekcyjnych, zakładanie i prowadzenie dzieł
miłosierdzia oraz inne formy posług i dzieł stosownie do po trzeb oraz okoliczności czasu i miejsca. Współbracia w każdej
posłudze i dziele, które podejmują, wcielają i wyrażają pełnię
charyzmatu Zgromadzenia. (K 3)
KM 2

2

herb Zgromadzenia
Wzór i opis herbu przechowywany jest w archiwum Kurii
Generalnej i chroniony jest prawem. Zmiana herbu należy
do Kapituły Generalnej po uzyskaniu większości kwalifikowanej (2/3 głosów). (K 15)
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RoZdZiaŁ ii

cZłonKowIe
RoZdZiaŁ iii

śwIęcI patronowIe I SZcZególne praKtyKI
poBożne (devotiones peculiares)

3

świętowanie patronów Zgromadzenia
Należy świętować wspomnienia patronów całego Zgromadzenia, poszczególnych prowincji, wikariatów, domów i
dzieł. Zgodnie z Kalendarzem Mariańskim w szczególny sposób należy celebrować uroczystość tytularną Zgromadzenia
oraz święta Założyciela i odnowiciela, które można poprzedzić
odpowiednimi nowennami lub triduami. (K 18-19)

4

wspomnienie śmierci pana
W każdy piątek o godzinie, w której pan jezus, odkupiciel
świata, umarł na krzyżu za nasze grzechy, każdy, o ile mu nic
nie przeszkadza, uczci pamiątkę jego śmierci przez krótkie
skupienie i modlitwę. Zachęca się do odprawienia w tym czasie
drogi Krzyżowej lub odmówienia Koronki do Miłosierdzia
Bożego. W okresie Wielkanocnym można odprawić drogę
Światła. (K 20)
KM 244

5

nabożeństwo do niepokalanego poczęcia nmp
Ze szczególną miłością niech współbracia starają się prak tykować i szerzyć nabożeństwo do Niepokalanego poczęcia
Najświętszej Maryi panny, między innymi poprzez: uwielbianie
i głoszenie miłości i miłosierdzia Boga, przyzywanie ducha
Świętego, aby czynił nas świętymi i nieskalanymi przed obli czem Boga, umiłowanie i szerzenie czci Maryi Niepokalanie
poczętej, praktykowanie aktów zawierzenia Maryi Niepoka lanej, częste sprawowanie Mszy św. wotywnej o Niepokalanym
poczęciu NMp, odmawianie Godzinek o Niepokalanym poczęciu NMp, litanii i nowenn do Niepokalanego poczęcia NMp oraz
koronki dziesięciu cnót NMp, promowanie wizerunków Maryi
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Niepokalanej, propagowanie Bractwa i niebieskiego szkaplerza
Niepokalanego poczęcia NMp. ponadto, o ile pozwolą na to
przepisy liturgiczne, w każdą sobotę niech odmówią Liturgię
Godzin z oficjum maryjnego oraz odprawią Mszę św. przy
użyciu formularza maryjnego. (K 20)

6

nabożeństwo za zmarłych
Niech współbracia stale wspierają zmarłych, nie tylko indywidualnie i we wspólnotach, ale również z ludem sobie powierzonym. W dniu Zadusznym i przez siedem dni następnych, a także przez cały listopad, niech współbracia troszczą się
w szczególny sposób o rozwój nabożeństwa za zmarłych. ponadto, o ile pozwolą na to przepisy liturgiczne, w jeden dzień
tygodnia niech odmówią Liturgię Godzin z oficjum za zmarłych oraz odprawią Mszę św. przy użyciu formularza za zmar łych. Statuty prowincji i wikariatów określą dzień modlitw za
zmarłych. (K 20)
KM 419

7

niektóre znaki tożsamości
Niech współbracia stosują i pielęgnują znaki, które wyrażają
i ożywiają ich mariańską tożsamość, między innymi: herb,
hasło i hymn Zgromadzenia, zawołanie Immaculata Virginis
Mariæ conceptio, sit nobis salus et protectio, szkaplerz i meda lik Niepokalanego poczęcia NMp, obraz Matki Bożej Niepo kalanie poczętej autorstwa Franciszka Smuglewicza z kościoła
św. Wita w Rzymie, antyfona Tota pulchra.

8

ochrona patrymonium
do niezbywalnego patrymonium duchowego naszego Zgromadzenia należy, między innymi, biały habit, który nosił
nasz św. ojciec Założyciel na cześć Niepokalanego poczęcia
Najświętszej Maryi panny.
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życIe KonSeKrowane
RoZdZiaŁ i

dĄżenIe do ewangelIcZnej doSKonałoścI
RoZdZiaŁ ii

9

cZyStość

troska o zachowanie czystości
Współbracia obowiązani są nie tylko umiłować życie czyste, lecz także, ufni w pomoc Bożą i wstawiennictwo dziewicy Niepokalanej, winni unikać z wszelką usilnością i pilnością wszystkiego, co by mogło je skazić, splamić lub przyćmić jego blask. dla doskonałego strzeżenia czystości powinni
stosować odpowiednie środki, aby sercem i ciałem stali się
ofiarą żywą, świętą, Bogu przyjemną. Niech również nie zaniedbują środków naturalnych, które sprzyjają zdrowiu ducha
i ciała. (K 42)
Rz 12,1; DZ 12; KM 215

10

pomoce w zachowaniu czystości
Współbracia mają się troszczyć o zachowanie, strzeżenie
i pielęgnowanie ewangelicznej czystości. do tego każ demu bardzo będą pomocne: ustawiczne umartwienie ciała,
stałe strzeżenie zmysłów, wyobraźni, uczuć i myśli, unikanie
okazji i próżnowania, skromność i wstydliwość, nieustanna
modlitwa do Boga i trwała pamięć o jego obecności, częsta Komunia święta, gorące wzywanie Niepokalanej dziewicy Maryi,
anioła Stróża, świętego józefa oraz pełne ufności uciekanie się
w pokusach i niebezpieczeństwach do samego Zbawiciela,
jezusa chrystusa i jego ran. (K 43)
KM 216
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czujność
Niech współbracia unikają zbytniej troskliwości o własne
ciało i jakiejkolwiek zniewieściałości, zwłaszcza swobody
wzroku i nieopanowania wyobraźni, nierozważnego korzystania ze środków społecznego przekazu, które groziłoby niebezpieczeństwem dla ich czystości, jak też wszelkiego nieuporządkowanego uczucia. ponadto winni stronić od wszelkich
nieostrożnych, a tym bardziej niebezpiecznych kontaktów, rozrywek i lektur, zbytecznych i niepożytecznych odwiedzin i rozmów połączonych ze stratą czasu, szczególnych oznak czułości, przesadnej poufałości, zwłaszcza z osobami innej płci;
wreszcie wszystkiego, co by mogło mieć pozór zła i wywołać
zgorszenie, przynieść ujmę dobremu imieniu lub wzbudzić
podejrzenie u ludzi świeckich, łatwo gorszących się z takich
rzeczy. (K 43)
KPK 666; KM 217

12

czystość we wspólnocie
przez profesję czystości współbracia nie tylko poświęcają
się Bogu, chrystusowi i jego Kościołowi, lecz także łączą
się więzią zakonnej rodziny. Niech pamiętają wszyscy, a zwłaszcza przełożeni, że łatwiejsze jest zachowanie czystości, gdy
wśród współbraci panuje prawdziwa miłość braterska w życiu
wspólnym i utrzymuje się duch rodzinnej przyjaźni. (K 43)
DZ 12

13

wymagania miłości
prawdziwa miłość zakonna zobowiązuje, aby w każdym
przypadku zewnętrznego niebezpieczeństwa grożącego
któremukolwiek ze współbraci lub z jego powodu jakiejś innej
osobie w dziedzinie cnoty czystości, owego współbrata poważ nie upomnieć, a jeżeli to nie wystarcza, powiadomić o tym
przełożonych. przełożeni zaś, powodowani tą samą miłością,
niech niezwłocznie zaradzą złemu za pomocą stosownych a
skutecznych środków i jak najprędzej usuną wszelkie, choćby
najmniejsze, zgorszenie. (K 43)
KM 218-219
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14

uBóStwo

pozwolenie przełożonych
Zasadniczo nie wolno współbraciom samowolnie, bez pozwolenia prawowitych przełożonych, jakiejkolwiek rzeczy materialnej posiadać lub z jakiegokolwiek powodu zatrzymywać czy to u siebie, czy u innych, zarządzać nią, korzystać
z niej, rozporządzać nią, w jakikolwiek sposób sprzedawać,
przyjmować, pożyczać, zamieniać, przerabiać lub jej się wyzbywać. (K 46)
KM 230

15

pozwolenie specjalne i ogólne
Współbracia będą się starali na wszelkie tego rodzaju
czynności uzyskać specjalne pozwolenie prawowitych
przełożonych; lecz mogą także na niektóre z tych czynności
otrzymać na pewien czas pozwolenie ogólne. (K 46)
KM 231

16

pozwolenie domyślne
W naglących i nieprzewidzianych przypadkach wolno poprzestać na roztropnie powziętym pozwoleniu domyśl nym, na którym każdy ze współbraci może się oprzeć, sprawę
uprzednio dobrze rozważywszy przed Bogiem, z czego później
złoży sprawozdanie przełożonemu. (K 46)
KM 232

17

podarunki
o ile nie udowodni się czegoś przeciwnego, należy przyjąć, że to, co podarowano współbraciom, dane zostało ze
względu na Zgromadzenie. Gdy zaś wiadomo, że coś zostało
podarowane ze względu na współbrata i do jego użytku, wówczas można respektować taką intencję ofiarodawcy tylko w
duchu naszego ubóstwa. (K 50)
KM 282
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darowizny
poważniejszej darowizny albo ofiary uczynionej na rzecz
kościoła lub wspólnoty zakonnej, czy też ze względu na
nie, nie wolno odrzucić, jak tylko ze słusznej przyczyny uznanej przez przełożonego wyższego. Niech współbracia jednak
zbytnio nie zabiegają o darowizny. Środki konieczne do utrzymania i prowadzenia dzieł powinni raczej zdobywać własną
pracą. ofiary, prawnie powierzone współbratu na dobre cele
realizowane poza Zgromadzeniem, mają być użytkowane ściśle
według intencji ofiarodawcy. (K 50)
KPK 1300, 1302 §3; DZ 13; KM 223, 550

19

prawne akty własności
Współbracia, pomimo ślubu ubóstwa, mogą – za pozwoleniem prawowitych przełożonych – dokonywać prawnych
aktów własności przepisanych przez prawo cywilne. (K 50)
KM 227

20

ograniczenia przy przeniesieniu
Kto zostaje przeniesiony z jednego domu do drugiego,
nie ma prawa zabierać ze sobą, oprócz rzeczy należących
ściśle do użytku osobistego, niczego ponad to, na co, uwzględniając okoliczności, zezwoli przełożony. (K 50)
KM 229

21

wzajemna pomoc w Zgromadzeniu
domy i prowincje powinny jedne drugim użyczać swoich dóbr doczesnych, tak aby te, które są lepiej zaopatrzone, pomagały tym, co cierpią niedostatek. dając wyraz
konsekracji zakonnej, niech same te wspólnoty starają się swe
potrzeby życiowe zaspokajać raczej z małej sumy pieniężnej,
bez względu na większe dochody pochodzące z pracy lub z innych źródeł. (K 51)
DZ 13

22

poczucie sprawiedliwości i miłości
preliminarz, czyli zestawienie przewidywanych przychodów i rozchodów wspólnoty, stan ekonomiczny do-
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mu, jak również sposób dokonywania wydatków na utrzymanie współbraci niech zostaną w stosownym czasie poddane
ich zbiorowej rozwadze. Wszyscy powinni pragnąć i czuwać,
aby w naszym obcowaniu z innymi zachowywano głębokie
poczucie sprawiedliwości i miłości społecznej oraz by nie
szukano specjalnych przywilejów, jakoby przysługujących
naszemu stanowi. (K 51)
RoZdZiaŁ iV

23

poSłuSZeńStwo

rozkaz formalny
Rozkaz jest formalny, to znaczy poważnie obowiązuje
w sumieniu, jeśli wyraźnie jako taki zostaje wydany
przez przełożonego generalnego czy przełożonego prowincji
za zgodą ich radnych, na piśmie lub przynajmniej wobec
dwóch świadków; jednak niech przełożeni rzadko, oględnie
i roztropnie rozkazują na mocy formalnego rozkazu i tylko dla
ważnych powodów. (K 59)
KM 197-198

24

duch i litera
W miarę sił niech wykonują doskonale, zarówno co do
samej rzeczy i sposobu, jak i co do intencji, polecenia
przełożonych i Konstytucji oraz inne przepisy prawne Kościoła i Zgromadzenia, zważając zawsze na ich cel i ducha,
a nie tylko na literę; „litera bowiem zabija, duch zaś ożywia”
(2 Kor 3,6). (K 61)
KM 199, 201; Instr. I, 11

25

przyjmowanie obowiązków
urzędy lub obowiązki prawnie sobie zlecone niech każdy
stara się przyjmować bez wymawiania się i pilnie wy konywać jako „dobre dzieła, które Bóg z góry przygotował,
abyśmy je pełnili” (ef 2,10). Gdyby się jednak zdarzyło, że
kogoś nadmiernie obarczono albo jeśliby ktoś uważał, że jemu
lub innym coś szkodzi, że potrzebuje jakiejś pomocy albo że
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samemu rozkazowi brak słusznych podstaw, niech z szacunkiem i pokorą przedstawi to przełożonemu i zastosuje się z
uległością do jego decyzji. (K 61)
KM 200, 211

26

postawa wobec przełożonych
Niech się współbracia nie ośmielają czynić lub mówić
czegokolwiek przeciw swym przełożonym, albo też krytykować ich postępowanie lub wypowiedzi, ze zgorszeniem
dla innych. (K 61)
KM 207

27

Inicjatywa
Niech z własnej inicjatywy przedstawiają we właściwym
czasie swym przełożonym stosowne informacje i spostrzeżenia, jak również rady i projekty pożyteczne dla przysposobienia chwały Bożej i dla dobra bliźnich, ażeby przełożeni
mogli lepiej kierować całą działalnością wspólnoty. (K 61)
DZ 14; KM 210

28

odwołanie się
Współbrat, któremu bezpośredni przełożony odmówiłby
czegoś, może się odwołać do przełożonego nadrzędnego,
informując go jednak o odmowie, jak też przedstawiając mu
powody odwołania się. przełożony, do którego odwołanie skierowano, niech nie udziela odpowiedzi pozytywnej bez poro zumienia się z bezpośrednim przełożonym. (K 61)
KM 212

29

Zakaz ubiegania się o urzędy
Nikomu nie wolno starać się albo ubiegać bezpośrednio
lub pośrednio o jakiekolwiek stanowisko w Zgromadzeniu ani też o jakąkolwiek godność lub urząd poza Zgromadzeniem. ofiarowywane sobie urzędy kościelne albo świeckie
każdy winien odrzucić, o ile by do ich przyjęcia dla ważnych
powodów nie zobowiązał przełożony wyższy za zgodą swej
rady. (K 61)
KM 203-204
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poznanie i dialog
Kierując rodziną Bożą, niech przełożeni mają przed
oczyma charakter i posłannictwo własnej wspólnoty w
Kościele; niech starają się brać pod uwagę siły, uzdolnienia i
potrzeby współbraci, a także trudności wynikające z okoliczności czasu i miejsca; niech też podejmują braterski dialog
na tematy dotyczące wspólnych spraw, aby usłyszeć zdanie
współbraci. (K 64)
DZ 14; KM 213

31

Sposób zarządzania
Świadomi swej omylności, niech przełożeni stale zważają
na naukę ewangelii i Kościoła oraz na przepisy Konstytucji; winni dobrze przemyśleć w panu motywy i racje swoich
rozporządzeń i w miarę możliwości wyjawiać je współbraciom;
w tym zaś, co dotyczy wykonania powierzonego przez siebie
obowiązku, niech roztropnie pozo-stawiają stosowną swobodę
zależnie od dojrzałości i uzdolnienia każdego współbrata. pamiętając jednak o odpowiedzialności wobec Boga i Zgromadzenia, niech odznaczają się koniecznym męstwem w określaniu i nakazywaniu tego, co trzeba czynić. (K 64)
DZ 14; DD 25.I.1911; KM 213
RoZdZiaŁ V

32

Źródła życIa duchowego

ceremoniarz
przynajmniej w większych domach przełożony powinien
wyznaczyć ceremoniarza, który ma pilnie czuwać, aby
przy wykonywaniu świętych czynności i posług przestrzegano
przepisów świętej liturgii. (K 68)
KM 379

33

przygotowanie i dziękczynienie
Wszyscy powinni przygotować się do czynności liturgicznych – zarówno przez należyte zaznajomienie się ze
znaczeniem i sposobem wykonywania funkcji, jak i przez mo dlitwę oraz braterskie zespolenie w chrystusie serc i umysłów.
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po odprawieniu Mszy Świętej niech nie zaniedbują dziękczy nienia. (K 68)
KL 17-19, 29-30; KM 248, 378

34

ważniejsze święta
W ciągu roku liturgicznego niech współbracia starają się
zwrócić baczniejszą uwagę na uroczystości właściwe lub
bliższe charakterowi i duchowości Zgromadzenia. oprócz swoich patronów niech szczególną cześć okazują świętym tej okolicy, w której mieszkają i pracują. W liturgii zaleca się stosowanie
kalendarza własnego Zgromadzenia oraz diecezjalnego. (K 68)
KL 111; KM 14-15

35

Koncelebra
dla uwydatnienia jedności kapłaństwa, ofiary i Kościoła
chrystusowego, o ile nie zachodzi inna potrzeba, niech
kapłani koncelebrują Mszę św., zostawiając jednak każdemu
możność indywidualnego jej odprawiania. (K 70)
KL 57

36

Sakrament pokuty
Niech się współbracia starają dwa razy w miesiącu przystąpić do sakramentu pokuty. (K 71)

37

Funkcja spowiednika
Współbracia, którzy pełnią funkcje spowiedników w domach Zgromadzenia, winni, na ile to od nich zależy, chęt nie przyjmować pod kierownictwo i opiekę w życiu duchowym
zgłaszających się do nich penitentów i każdego pouczając,
upominając, jak też pobudzając radami i poleceniami, niech
łagodnie, stanowczo i roztropnie rzeczywiście nimi kierują, aby
ci coraz bardziej brzydzili się grzechem, rozpalali się zaś umi łowaniem cnót i pragnieniem postępu. Niech spowiednicy i kie rownicy duchowi czuwają, aby wskutek ich zbytniej pobłażliwości, niedbalstwa lub opieszałości dusze nie stygły i zło
nie wkradało się do wspólnot, aby niegodni lub niepowołani nie
przystępowali do ślubów czy święceń, a powołani nie zbaczali
z drogi doskonałości lub nawet nie utracili samego powołania.
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co więcej, troszczyć się mają o dobro każdego ze swych penitentów i dbać szczerze o ich postęp. (K 71)
KM 270
RoZdZiaŁ Vi

38

życIe modlItwy I poBożnoścI

nabożeństwa okresowe
odprawiać należy – o ile to możliwe, z udziałem wier nych – nabożeństwa: w maju na cześć Najświętszej Maryi
panny, w czerwcu ku czci Serca jezusowego, a w październiku – różańcowe. (K 20)
KM 250, 419

39

rekolekcje
co miesiąc odbędą jednodniowe skupienie, doroczne zaś
rekolekcje trwające około tygodnia odprawią wspólnie
lub pojedynczo, według Statutów prowincji. (K 80)
KM 249, 252

40

praktyki zastępcze
Gdyby się czasem zdarzyło któremuś ze współbraci opu ścić dla innej Bożej sprawy akt liturgiczny czy ćwiczenie
pobożne, niech się stara dopełnić go, choćby nawet wśród zajęć, przynajmniej przez częstszą pamięć o obecności Boga
i przez akty strzeliste, a same zajęcia, które wykonuje, niech
z tym gorętszym uczuciem ofiaruje Bogu. (K 80)
KM 255

41

modlitwa prywatna
Niech nadto starają się często, gorąco i z ufnością modlić
się prywatnie, zwłaszcza przed rozpoczęciem ważniejszych spraw i dzieł. Na wszelki sposób, jaki im podsunie roztropna pobożność, powinni podtrzymywać w sobie ducha nieustannej modlitwy, stale pamiętać o obecności Bożej i usilnie
rozwijać życie wewnętrzne. Mają również praktykować rachu nek przewidywania, częściej wglądać w siebie i rozważać swe
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czyny, przez częste akty strzeliste wznosić myśl ku Bogu i po budzać się do aktów cnót oraz świętymi pragnieniami zapalać
się do tego, co lepsze. (K 80)
KM 243

42

modły za całe Zgromadzenie
co roku każdy z kapłanów odprawi jedną Mszę św. za
całe Zgromadzenie, o jego wzrost w zasługi i liczbę. przełożeni zaś przy uczestnictwie wspólnoty odprawią w tej intencji
Mszę św. w uroczystość Niepokalanego poczęcia Najświętszej
Maryi panny. Raz na miesiąc – o ile można, w dniu skupienia
miesięcznego – każdy ze współbraci w tejże intencji ofiaruje
swoje całodzienne modlitwy i ćwiczenia pobożne. (K 84)
KM 411

43

Za przełożonego generalnego
Raz na rok w każdym domu przy uczestnictwie wspólnoty odprawić należy jedną Mszę św. w intencji przełożonego generalnego. (K 84)
KM 412

44

Za rodziców, krewnych i dobrodziejów
Również co roku w każdym domu należy odprawić dwie
Msze Święte za żywych i zmarłych rodziców i krewnych
współbraci oraz jedną za dobrodziejów. (K 84)
KM 413

45

Za wszystkich zmarłych współbraci i wiernych
Każdy z kapłanów odprawi co roku jedną Mszę św. za
wszystkich zmarłych członków Zgromadzenia. Za
wszystkich zaś wiernych zmarłych w każdym domu raz na rok
należy odprawić jedną Mszę św. (K 85)
KM 418

46

miejsce pogrzebu
profesom nie wolno obierać sobie kościoła na obrzęd ani
miejsca pogrzebu; poszczególne domy mogą posiadać
własny cmentarz oddzielony od ogólnego; o ile go nie ma, sta-
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rać się trzeba, żeby współbracia w miarę możności byli grzebani przynajmniej w miejscu odpowiednim, oddzielnie od innych zmarłych. (K 85)
KM 409

47

po śmierci współbrata
o śmierci współbrata przełożony domu natychmiast powiadomi przełożonego generalnego, przełożonego prowincji i wszystkie domy prowincji, aby jak najprędzej odprawiono
przepisane modlitwy, jak również da znać najbliższej rodzinie
zmarłego. przełożony miejscowy zatroszczy się także, zgodnie
ze zwyczajem, o sporządzenie krótkiego życiorysu zmarłego i
prześle go do uzupełnienia przełożonym wyższym. Życiorys ten
należy zachować dla zbudowania współbraci. (K 85)
KM 404

48

modlitwy i msze św. za zmarłego współbrata
po śmierci każdego ze współbraci, czy to profesa, czy nowicjusza, powinno się w domu, do którego należał, lub
gdzie indziej, według decyzji przełożonego, odprawić za jego
duszę 30 Mszy Świętych. W innych domach prowincji, do której zmarły należał, odprawi się za niego po jednej Mszy Świętej.
ponadto wszyscy członkowie prowincji mają przez miesiąc
ofiarować za zmarłego swój codzienny różaniec. (K 85)
KM 416

po śmierci przełożonego generalnego lub
przełożonego prowincji
Za zmarłego na swym urzędzie przełożonego generalnego, jak też za współbrata, który sprawował ów urząd
w przeszłości, oprócz zwykłych modlitw wszyscy kapłani Zgromadzenia odprawią po jednej Mszy Świętej. to samo uczynią
wszyscy kapłani danej prowincji po śmierci przełożonego
prowincji. (K 85)
KM 416

49

50

po śmierci postulanta lub współpracownika wewnętrznego
Za zmarłego postulanta lub współpracownika we wnętrznego należy w domu, w którym zmarł, odprawić
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5 Mszy Świętych, a współbracia tego domu ofiarują część
różańca. (K 85)
KM 416

51

po śmierci rodziców
Za dopiero co zmarłego ojca lub matkę któregoś ze
współbraci należy w domu tego współbrata odprawić 3
Msze Święte, a wszyscy członkowie tegoż domu niech ofiarują
część różańca. (K 85)
KM 416

52

po śmierci papieża lub biskupa diecezjalnego
po śmierci papieża we wszystkich domach Zgromadzenia, a po zgonie biskupa diecezjalnego w domach
tejże diecezji należy odprawić jedną Mszę św. przez tydzień
odmawiać część różańca. (K 85)
KM 417

53

po śmierci dobrodzieja
po śmierci znaczniejszych dobrodziejów przełożeni
niech się zatroszczą o odprawienie za nich specjalnych
modłów. (K 85)
KM 417

54

Intencje mszalne
Wszyscy kapłani obowiązani są odprawiać Msze Święte
według intencji wyznaczonych przez przełożonego
miejscowego, który jednak ma prawo pozwolić współbraciom
profesom, aby odprawili lub prosili o odprawienie kilku Mszy
Świętych za siebie samych czy swoich bliskich. (K 86)
KM 414

55

Zapowiedź wspólnego nabożeństwa
przełożony powinien w przeddzień zawiadomić całą
wspólnotę o mającym się odprawić, zgodnie z usta wami lub zwyczajami Zgromadzenia, wspólnym nabo żeństwie. (K 86)
KM 420
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modlitwy w różnych potrzebach
Współbraci chorych albo znajdujących się w szczególnych
trudnościach i kłopotach należy gorliwie wspierać
modlitwą; przełożeni mogą dla słusznych powodów polecać
również modlitwom współbraci rozmaite dzieła, jak też poszczególnych członków oraz osoby spoza Zgromadzenia. (K 86)
KM 415
RoZdZiaŁ Vii

57

poKuta I umartwIenIe

ubranie i mieszkanie
ubranie i sprzęty domowe każdego ze współbraci winny
odpowiadać ich zajęciom, z zachowaniem jednak skromności właściwej tym, którzy swoje „ciało ukrzyżowali wraz
z jego namiętnościami i pożądaniami” (Ga 5,24). (K 94)
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58

życIe wSpólne w ogólnoścI

więź z nieobecnymi
Współbrat przebywający za pozwoleniem przełożonych
przez jakiś czas poza wspólnotą powinien w miarę możliwości przestrzegać ustaw Zgromadzenia oraz ze swojego zachowania, jak też ze swych czynności i ich wyników, zdawać
sprawę własnemu przełożonemu. przełożony natomiast powinien go – czy to osobiście, czy przez kogoś innego – odwiedzać, przez listy pouczać i nim kierować. (K 96)
KM 281

59

małe wspólnoty
aby członkowie małych wspólnot w trosce o swe życie duchowe i intelektualne korzystali z wzajemnej pomocy, aby
lepiej mogli współpracować w apostolacie i aby uniknęli nie bezpieczeństw mogących wyniknąć z samotności, należy z pomocą przełożonych stworzyć między nimi jakiś rodzaj życia
wspólnego przez częste zebrania i inne odpowiednie środki zależnie od różnych potrzeb personalnych i duszpasterskich. (K 96)
DK 8
RoZdZiaŁ ii

mIłość BraterSKa I troSKa o chorych

60

wzajemna miłość
Niech sobie bardzo cenią i wśród siebie pielęgnują praw dziwą przyjaźń; powinni się jednak pilnować, aby pew nych współbraci nie wyłączać ze wspólnotowego obcowania,
jak też wystrzegać się wszystkiego, co nosi na sobie znamię
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lekkomyślności lub zmysłowości. Niech panuje wśród nich
wzajemna miłość i niech ona będzie duchowa, czynna i po wszechna, to jest niech się rozciąga na wszystkich współbraci
i wszystkich obejmuje. (K 99)
KM 290

61

troska o zdrowie
jak zbytnia troska o te sprawy, które dotyczą ciała, jest
rzeczą naganną, tak umiarkowaną i roztropną dbałość o
siły fizyczne i zdrowie, ów cenny dar Boży, wszystkim się zaleca, aby przez to owocniej i dłużej mogli się oddawać służbie
Bożej. dlatego należy dbać o roztropne zachowanie zdro wotności i zasad higieny. Kto by uznał, że jego zdrowiu zagraża
jakieś poważniejsze niebezpieczeństwo, niech z prostotą i pokorą wyzna to przełożonemu. (K 100)
KM 393

62

urlopy
co roku powinno się współbraciom udzielić urlopu na
wystarczający okres, który należy spędzać w sposób
ustalony z przełożonym. (K 100)

63

świadczenia społeczne
Mając na względzie troskę o współbraci, poszczególne
wspólnoty mogą korzystać z praw dotyczących ubezpieczenia, pomocy społecznej i emerytury. (K 100)

64

domy dla rekonwalescentów
Niech prowincje zatroszczą się, o ile to możliwe, o posia danie w miejscowościach zdrowotnych własnych domów
służących współbraciom do odzyskania sił i zdrowia. (K 100)
KM 394

65

opiekun chorych
W poszczególnych domach w miarę możności ma być
wyznaczony jeden ze współbraci dla świadczenia chorym wszelkiej pomocy i posługi. (K 100)
KM 396
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wszechstronna opieka nad chorymi
przełożony domu wraz z opiekunem chorych winni czuwać, by zawczasu wezwać do chorych lekarza, dokładnie
zastosować przepisane przez niego środki oraz zadośćuczynić
innym słusznym potrzebom i wymaganiom chorych. Niech
członkowie całej wspólnoty wspierają chorych szczególniejszymi modlitwami i zapewnią im pomoc duchową. (K 100)
KM 396-400, 403

67

cierpliwość w chorobie
chorzy powinni ograniczać swe wymagania w duchu
pokuty i ubóstwa, a samą chorobę przyjąć z ręki Bożej
jako dar Boży i szczególny środek uświęcenia oraz znosić ją
cierpliwie, ze spokojem ducha i z zupełnym zdaniem się na
opatrzność Bożą. Nie odrzucając ludzkiej pomocy i nie
wyrzekając się nadziei odzyskania zdrowia, niech jednak nade
wszystko pragną, aby w sposób doskonały spełniła się względem nich wola Boża. poważniej zaś chorzy niech bez bojaźni
zawczasu przygotowują się do śmierci. (K 100)
KM 398

68

rozstrzyganie sporów
Gdyby doszło do jakiegoś sporu między współbraćmi,
rozstrzygnąć go należy w zwykły sposób w domowym
gronie, drogą pokojową, w duchu miłości i sprawiedliwości;
tym bardziej trzeba, o ile to możliwe, unikać wszelkich sporów
i procesów sądowych z obcymi. (K 101)
KM 333

69

Znoszenie i usuwanie przykrości
Gdyby ktoś uważał, że doznał od kogoś, nawet od własnego przełożonego, jakiejś przykrości, niech albo to cierpliwie zniesie dla zasługi na życie wieczne, albo otwarcie
przedstawi temuż przełożonemu – sam lub przez inną osobę –
co mu sprawia przykrość; gdyby przełożony nie chciał lub nie
mógł temu zaradzić, wolno, przestrzegając porządku instancji,
odnieść się do wyższych przełożonych; ci zaś sprawę roz tropnie rozstrzygną i zaradzą jej w panu. W sprawach zwykłych
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należy przyjąć decyzję przełożonego bezpośredniego, dopóki
przełożony wyższego stopnia nie postanowi inaczej. (K 101)
KM 334

70

środki poprawcze
Gdyby z postępowania któregoś ze współbraci wynikło
zgorszenie lub poważne zakłócenie porządku, przełożony
powinien go upomnieć osobiście lub za czyimś pośrednictwem,
nawet pisemnie. jeśliby upomnienie i strofowanie nie odniosły
skutku, wówczas daje się nakaz pod groźbą kary w razie jego
przekroczenia. (K 101)
KM 341-345

71

Zachowanie przepisów prawa
W rozstrzyganiu sporów i prowadzeniu procesów, jak
również w nakładaniu kar, należy przestrzegać przepisów
prawa powszechnego i zmierzać nie tyle do ukarania winnego,
ile raczej – i to daleko bardziej – do poprawy współbrata oraz
do uzdrowienia i zbudowania wspólnoty. (K 101)
KM 335, 340
RoZdZiaŁ iii

pomoce
ZaBeZpIecZajĄce Karność I SKupIenIe

72

rozdział zajęć
przełożony miejscowy z głosem doradczym swej rady,
po wysłuchaniu również opinii współbraci, niech ustali –
według potrzeb i możliwości domu – konieczne urzędy i rozdzieli zajęcia. (K 105)
KM 317, 320, 730

73

porządek dzienny
przełożony po naradzie ze wspólnotą ustali odpowiedni
porządek praktyk pobożnych i innych zajęć odbywanych
wspólnie. ten porządek uwzględniający różne obowiązki, jak
również osobiste możliwości współbraci, może być zmienny.
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Gdyby ktoś w jakimś ćwiczeniu lub we wspólnym zajęciu nie
mógł uczestniczyć, niech przedstawi przełożonemu powody
swej nieobecności. (K 105)
ES II, 26; KM 318-319

74

porządek we własnym pokoju
Niech wszyscy współbracia w miarę możności mają
osobne pokoje, urządzone dostatecznie, ale zgodnie z duchem ślubowanego ubóstwa. W pokoju i wśród rzeczy sobie
powierzonych każdy sam powinien utrzymywać porządek
i czystość, z wyjątkiem tych, którym z powodu ważniejszych
zajęć lub złego stanu zdrowia, zdaniem przełożonego, należy
udzielić pomocy. (K 105)
KM 323-324

75

rewizja życia wspólnego
Każdego miesiąca współbracia zebrani pod przewodnictwem przełożonego na konwencie domowym, mając
przed oczyma nakazy ewangelii i ustawy Zgromadzenia, poddadzą rewizji swoje życie wspólne i jego braki. Z tej okazji
niech przełożony dołączy zachętę i odpowiednie upomnienia,
aby przez to duch zakonny we wspólnocie ustawicznie umacniał się i wzrastał. (K 106 i 278)
KM 331, 742

76

Sprawozdanie z życia zewnętrznego
przynajmniej co kwartał współbracia podczas rozmowy
z przełożonym mają mu składać sprawozdanie ze swego
życia zewnętrznego, a mianowicie co do zewnętrznej karności,
wypełniania obowiązujących praktyk pobożnych, urzędu, prac,
pogłębiania wiedzy, zajęć, stosunków ze współbraćmi i obcy mi, swoich potrzeb i trudności. (K 106)
KM 328

77

ściślejsze milczenie
do przełożonego, po wysłuchaniu zdania jego rady, nale ży ustalenie czasu i miejsca, w którym milczenie winno
być ściślej zachowane. (K 108)
KM 310
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czytanie podczas posiłku
W każdym domu sama wspólnota pod przewodnictwem
przełożonego ustali, kiedy i jakie ma być czytanie podczas posiłku. (K 108)
KM 311, 739

79

Klauzura i rozmównica
Niech przełożeni nikogo z obcych nie wpuszczają do
pomieszczeń przeznaczonych dla samych tylko współbraci. Mogą to uczynić tylko ze słusznej przyczyny. Z zasady
dla przyjmowania gości należy urządzić rozmównicę. (K 109)
KM 297

80

środki społecznego przekazu
Niech współbracia urobią sobie prawe sumienie co do
właściwego korzystania ze środków społecznego przekazu, aby przy posługiwaniu się nimi mogli uniknąć tego, co przynosi szkodę ich własnemu powołaniu. Niech się wszyscy starają, by środki te służyły dobru i postępowi wspólnoty; niech
czuwają, by przez ich nadużywanie nie tracić czasu i by nie
cierpiało na tym zakonne skupienie. (K 111)
KPK 666; DSP 5
RoZdZiaŁ iV

81

StoSuneK do SpołecZeńStwa

Zachowanie przyzwoitości zakonnej
Niech współbracia powstrzymują się bezwzględnie od
wszystkiego, co jest niewłaściwe stanowi zakonnemu;
w uprawianiu sztuk niech zachowają przyzwoitość; niech nie
biorą udziału w niestosownych zabawach, widowiskach i ze braniach. Niech nie podejmują urzędów i zajęć, które – chociaż
są godziwe – to jednak nie odpowiadają stanowi zakonnemu
albo też są zakazane przez prawo kościelne. (K 116)
KM 178-185
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ewangeliczne świadectwo w podróży
Współbracia, którzy dla słusznej przyczyny i z polecenia
lub za pozwoleniem przełożonego odbywają podróż,
niech w miarę możności zachowują ustawy Zgromadzenia.
pragnąc we wszystkim podobać się Bogu i świadomi jego
obecności w spotykanych ludziach, niech okazują im szczerą
życzliwość i dają świadectwo ewangelicznego życia. (K 116)
KM 305-307
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83

charaKter I środKI apoStolatu

planowanie prac
Kapituły oraz przełożeni: generalny, prowincji i wikariatów generalnych wraz ze swymi radami powinni przewidywać i wybierać prace oraz dzieła apostolskie, jakie ma
prowadzić całe Zgromadzenie, poszczególne prowincje i wikariaty generalne. (K 121)

84

apostolat w obrządku wschodnim
odpowiadając potrzebom i życzeniom Kościoła, współbracia, zwłaszcza ochrzczeni lub też wyświęceni w obrządku wschodnim, mogą po odpowiednim przygotowaniu podejmować się pracy duszpasterskiej w tym obrządku, ściśle stosując
się w niej do przepisów prawa powszechnego i własnego; ko nieczne jest jednak do tego zlecenie przełożonego generalnego,
udzielone z głosem doradczym jego rady. (K 121)
DKW 6, 24

85

umiar w podejmowaniu prac
podejmując i wypełniając nowe prace apostolskie, niech
współbracia z pokorą rozpoczynają od małych dzieł. Nie
powinni przyjmować różnych dzieł, jeżeli do wykonania obowiązków już podjętych, a także do podjęcia nowych nie ma
wystarczającej liczby odpowiednich pracowników. (K 121)

86

przygotowanie laikatu do apostolstwa
Świeckich chrześcijan powinno się starannie przygo towywać do apostolatu przy zastosowaniu różnych, odpowiednich środków. przede wszystkim należy ich wspomagać w
zdobywaniu pełniejszej znajomości pisma Świętego i nauki
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katolickiej, w pogłębianiu życia duchowego oraz we właści wym rozeznawaniu warunków panujących w świecie. (K 127)
DA 32

87

Statuty stowarzyszeń mariańskich
przełożony Generalny po uzyskaniu zgody swej rady
nadaje stowarzyszeniom Zgromadzenia Księży Marianów statuty, w których określa cel stowarzyszenia, siedzibę,
zarząd, warunki przynależności, sposoby działania oraz inne
wymogi uznane za nieodzowne. Statuty, oprócz celów ogólnych, powinny zawierać cele szczegółowe wypływające z naszego dziedzictwa duchowego, pomagające żyć zrzeszonym
wiernym charyzmatem Zgromadzenia zgodnie z potrzebami
czasu i miejsca. (K 128)
KPK 298, 304

88

Kontakty z innymi zakonami
Niech się starają nawiązać braterskie stosunki z innymi
rodzinami zakonnymi, szczególnie działającymi na tym
samym terenie lub w pokrewnej dziedzinie apostolstwa; niech
się z nimi wzajemnie dzielą doświadczeniami z zakresu pracy
duszpasterskiej, ascezy i wiedzy, w razie konieczności niosąc
sobie wzajemną pomoc, modląc się jedni za drugich oraz cie sząc się z bratnich osiągnięć nie mniej niż z własnych. (K 131)
RoZdZiaŁ ii

wychowanIe I KSZtałcenIe młodZIeży
RoZdZiaŁ iii

89

poSługIwanIe SIę
środKamI SpołecZnego prZeKaZu

Stosowne korzystanie
od oglądania gorszących widowisk i od czytania szkodli wych książek niech współbracia w ogóle się powstrzymują
i innych od tego niech starają się odwodzić; dobre natomiast
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dzieła, publikowane za pośrednictwem środków społecznego
przekazu, powinni rozpowszechniać, propagując zwłaszcza
książki i czasopisma katolickie oraz zakładając biblioteki. (K 137)
KM 367

90

przygotowanie współbraci
Niech przełożeni zatroszczą się o odpowiednie przygotowanie współbraci do apostolstwa za pomocą prasy i innych środków społecznego przekazu, by ci, współpracując z innymi w tej dziedzinie, mieli możność i byli zdolni przynosić
obfitsze owoce. (K 137)
DSP 14

91

Zezwolenia kościelne
odnośnie do cenzury i zezwolenia na pisemne publikacje
oraz na posługiwanie się innymi środkami społecznego
przekazu należy zachować przepisy prawa powszechnego, miejscowej Hierarchii kościelnej i naszego Zgromadzenia. Na każdą
publikację współbracia powinni posiadać zezwolenie swego
wyższego przełożonego. Może być ono udzielone jedynie po
uprzednim uzyskaniu opinii wyznaczonego do tego współbrata,
który orzeknie, czy przewidziana publikacja będzie pożyteczna i
stosowna w danych okolicznościach. (K 138)
KPK 832; KM 364
RoZdZiaŁ iV

wyKonywanIe poSługI KapłańSKIej

92

głoszenie słowa Bożego
Wiernie zachowywać mają to, co Stolica Święta poleca
głoszącym słowo Boże: szczególnie powinni się zupełnie
powstrzymać od światowych i zawiłych dowodzeń; niech z żywą wiarą i prostotą, w sposób dostępny dla słuchaczy, wykładają głównie to, w co wierzyć i co czynić należy; nade wszystko zaś niech z duchem i mocą głoszą „jezusa chrystusa, i to
ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2) oraz jego ewangelię. (K 141)
KM 371
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Sprawowanie sakramentu pokuty
Słuchaniu spowiedzi niech się oddają pilnie, ochoczo, wytrwale, z miłością, łaskawością i gorliwością; nie dość
usposobionych penitentów niech zaraz nie odprawiają, lecz starają się ich przygotować do uzyskania łaski rozgrzeszenia. przeznaczeni do słuchania spowiedzi zakonnic niech się pod żadnym pozorem nie mieszają do wewnętrznych lub zewnętrznych
rządów ich wspólnoty. o wysłuchanych spowiedziach nie powinni wcale rozmawiać ani z obcymi, ani między sobą. (K 141)
KM 373, 375

94

Formowanie pobożności
W duszach ludzkich powinni rozbudzać, podtrzymywać
i rozwijać pobożność; szczególnie zachęcać mają wiernych, aby nie tylko w niedziele i nakazane święta, ale także
w dni powszednie często, o ile mogą, uczestniczyli w ofierze
Mszy Świętej i należycie przygotowani przystępowali do Ko munii świętej; aby nawiedzali i adorowali Najświętszy Sakrament; aby wielbili i czcili Zbawiciela jezusa chrystusa i jego
tajemnice, a Niepokalaną dziewicę Maryję, Matkę Bożą, ponad innych niebian otaczali synowską czcią. (K 141)
KM 377

95

podwójne podporządkowanie
Współbrat piastujący urząd kościelny w diecezji nie prze staje być zobowiązany do zachowania ślubów i Konsty tucji. Stąd w sprawach dotyczących zakonnej karności pozo staje podwładnym przełożonego, który ma prawo, nawet bez
obowiązku odniesienia się do biskupa diecezjalnego, wglądać
w jego postępowanie w tych sprawach i upominać w razie potrzeby. Natomiast w zakresie spraw duszpasterskich współbrat
piastujący urząd kościelny w diecezji podlega biskupowi diecezjalnemu. (K 143)
KPK 678; KM 382, 385

96

nabywanie dóbr materialnych
dobra ofiarowane członkowi Zgromadzenia ze względu
na parafię, w której pracuje, idą na rzecz parafii; wszelkie
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inne nabywa tak samo, jak inni zakonnicy. (K 144)
KPK 668 §3; KM 383

97

ofiary
pomimo ślubu ubóstwa wolno współbratu przyjmować
i zbierać ofiary w jakikolwiek sposób złożone na rzecz
parafian lub szkół katolickich, albo obiektów sakralnych w
obrębie parafii, przyjętymi zaś i zebranymi zarządzać; wolno
mu także – z zachowaniem woli ofiarodawców – wydatkować
je według własnego roztropnego uznania. (K 144)
KM 384

98

obowiązki proboszczów
W wypełnianiu pasterskiego obowiązku niech się proboszczowie starają przede wszystkim poznać własną owczarnię. Skoro zaś są sługami wszystkich owiec, niech zabiegają
o spotęgowanie życia chrześcijańskiego zarówno u pojedynczych wiernych, jak i w rodzinach, stowarzyszeniach, zwłaszcza
oddanych apostolstwu, jak też w całej wspólnocie parafialnej.
powinni zatem odwiedzać domy i wizytować szkoły, jak tego
wymaga duszpasterski obowiązek, pilnie troszczyć się o dorastającą i starszą młodzież, otaczać ojcowską miłością ubogich
i chorych, w specjalnej także pieczy mieć robotników i dokładać
starań, by wierni nieśli pomoc dziełom apostolatu. (K 145)
KPK 529-530; DB 30
RoZdZiaŁ V

eKumenIZm I dIalog mIędZyrelIgIjny
RoZdZiaŁ Vi

mISje
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99

ZaSady FormacjI

ułożenie zewnętrzne
W wychowaniu zakonnym nie należy zaniedbywać urabiania takich przymiotów zewnętrznego ułożenia i obcowania, które zasługuje na uznanie u pracownika chrystusowego, jak: zachowanie przepisów higieny, grzeczność w postępowaniu, w mowie zaś skromność połączona z miłością. (K 158)
KM 63, 187-188

100

programy wychowania
oprócz przepisów Konstytucji i dyrektorium oraz innych instrukcji i dekretów wspólnych dla całego Zgromadzenia, poszczególne prowincje winny mieć własne programy wychowania zakonnego i kapłańskiego, uwzględniające
konkretne warunki i potrzeby Kościoła i Zgromadzenia w róż nych krajach. (K 161)

101

prefekt i komisja formacji
W każdej prowincji należy wyznaczyć prefekta formacji i komisję do spraw formacji, których zadaniem
będzie wspomaganie przełożonego prowincji i wychowawców
w wypełnianiu zadań należących do formacji, a zwłaszcza opracowanie podstawowego programu wychowania oraz innych
wytycznych i instrukcji dotyczących formacji. Sposób wyznaczania składu komisji i jej działania pod przewodnictwem prowincjalnego prefekta formacji powinien być określony w Statutach prowincji. jeśli zajdzie potrzeba lub będzie to pożyteczne, przełożony generalny z głosem decydującym swej rady
może również powołać do życia podobną komisję formacyjną i
prefekta generalnego dla całego Zgromadzenia; ich zadania
określi z głosem doradczym swej rady. (K 161)
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układ zajęć
ani profesorów i wychowawców, ani wychowanków
nie należy przeznaczać do urzędów i prac, które mogłyby im przeszkadzać w wypełnianiu ich głównego obowiązku. (K 161)
KM 111, 603

103

pomoc ekspertów
jeśli zajdzie potrzeba, należy zapraszać do domów
formacyjnych ekspertów z różnych dziedzin wiedzy
i apostolatu, aby się mogli podzielić swymi doświadczeniami. (K 161)

104

porada lekarza i psychologa
przed przyjęciem do Zgromadzenia należy roztropnie
skorzystać z porady lekarza i psychologa w sprawie
zdatności i dojrzałości kandydatów. jeśli już po przyjęciu
wypada dla słusznej racji zasięgnąć opinii psychologa, wtedy
potrzebna jest zgoda zainteresowanego współbrata. (K 161)
RF 145-147

105

troska wszystkich współbraci
Wszyscy współbracia, a zwłaszcza ci, którzy częściej
stykają się z wychowankami, niech usiłują wspierać
ich powołanie i przygotowanie do życia w Zgromadzeniu
swoimi modlitwami i własnym przykładem życia. (K 163)
KM 599
RoZdZiaŁ ii

106

troSKa o powołanIa

opiekun powołań
Każda prowincja powinna mieć swego duszpasterza
powołań, mianowanego przez przełożonego prowincji
po uzyskaniu zgody swej rady. przełożony prowincji, o ile zajdzie potrzeba, niech wyznaczy z każdego domu miejscowego
duszpasterza powołań w porozumieniu z przełożonym lokal -
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nym. trud poszukiwania powołań niech się dokonuje również
w szczerej i ścisłej współpracy z instytucjami i osobami, które
mają troskę o powołania w diecezjach. (K 164)
RF 15

107

współpraca rodzin
powołania rodzą się przede wszystkim w dobrych rodzinach chrześcijańskich i tam należy ich poszukiwać.
dlatego trzeba często pouczać wiernych o potrzebie i wzniosłości powołania kapłańskiego i zakonnego oraz zachęcać ich,
aby modlitwą i innymi dostępnymi sobie środkami czynnie
współpracowali w tej dziedzinie z całym Kościołem. (K 165)
DFK 2; DZ 24

108

Zespoły młodzieżowe
Współbracia, którzy zajmują się w parafiach i w
szkołach nauczaniem religii czy też opiekują się ko łami ministranckimi lub innymi stowarzyszeniami młodzieżowymi, niech szczególną troską otaczają chłopców, którzy
ujawniają znamiona powołania lub u których można się ich
spodziewać. (K 165)
DFK 2

109

własne instytucje
Niech Zgromadzenie stara się zakładać szkoły apo stolskie oraz inne podobne zakłady lub konwikty, czyli
hospicja, w których wychowywaliby się alumni rokujący nadzieję dla Zgromadzenia i Kościoła. W instytucjach tych niech
chłopcy, pod ojcowskim kierownictwem przełożonych i przy
odpowiedniej współpracy rodziców, prowadzą życie odpowiadające ich wiekowi, mentalności i rozwojowi. (K 165)
DFK 3; KM 358

110

Inne środki
W poszukiwaniu powołań należy użyć wszelkich in nych środków, które wydadzą się pożyteczne, jak: urzą dzanie obozów i dni powołań, rozpowszechnianie specjalnych
broszur i ulotek, kierownictwo i wychowanie chłopców za po-
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mocą listów lub, jeśli zajdzie potrzeba, umieszczanie ich w pobożnych rodzinach, które by dały im możność uczęszczania do
odpowiednich szkół, jak również stosowanie nowych środków
przekazu społecznego. (K 165)
DFK 2

111

powołania w wieku dojrzałym
Z wszelką starannością i troską należy również zająć
się tymi, którzy już w wieku dojrzałym usłyszeli głos
pana, wzywającego ich do służby Kościołowi. (K 165)
DFK 3
RoZdZiaŁ iii

prZyjmowanIe do ZgromadZenIa

112

Informacje
przed przyjęciem kandydata właściwi przełożeni
powinni zebrać odpowiednie informacje i świadectwa,
jak też przeprowadzić badania dotyczące rodziny kandydata,
jego uprzedniego życia, obyczajów, sławy i charakteru. (K 169)
KM 26-32

113

wymagane przymioty
od przyjmowanych do Zgromadzenia wymagane są
przede wszystkim następujące przymioty:
1) wystarczające zdrowie fizyczne i psychiczne, tak
iżby się można było roztropnie spodziewać, że będą
zdolni do podejmowania i wykonywania prac w Zgro madzeniu;
2) odpowiednia do wieku dojrzałość umysłu, woli i uczuć;
3) żywa wiara uwidaczniająca się w pilnym uczestnictwie w życiu Kościoła i w prawdziwie chrześcijańskim obcowaniu z bliźnimi;
4) pewna znajomość naszego Zgromadzenia i szczera
wola służenia w nim chrystusowi i Kościołowi. (K
169)
DFK 6; KM 23
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próba dojrzałości
przez cały czas trwania próby w postulacie w szcze gólny sposób należy badać, czy kandydat do życia zakonnego obdarzony jest niezbędnymi przymiotami dojrzałości,
tak aby rokował nadzieję, że będzie zdolny do należytego podjęcia zobowiązań stanu zakonnego oraz że pod tym względem
będzie stale, zwłaszcza w okresie nowicjatu, zmierzał do coraz
pełniejszej dojrzałości. (K 170)

115

Formacja postulantów
W czasie postulatu kandydatom należy przekazać przynajmniej ogólne informacje o celu i charakterze Zgromadzenia, o dziełach, którymi współbracia służą ludowi Bożemu, o trudnościach, jakie mogą ich spotkać, jak również
o modlitwie i życiu zakonnym. jeżeli postulat odbywa się
w domu zakonnym, postulantów należy stopniowo wprowadzać w tryb życia i porządek domu. (K 170)
KM 47

116

wymagania wobec postulantów
od postulantów nie wymaga się, aby już byli doskonali,
lecz aby tyle wykazali dobrej, szczerej i mocnej woli
oraz pragnienia wytrwałego dążenia do doskonałości i służenia
Bogu w Zgromadzeniu, iżby słusznie można się było spodziewać, że przy pomocy Bożej i ustawicznej swej współpracy na będą cnót i urobienia, a tak wyposażeni i sami się uświęcą, i bę dą zdolni pożytecznie wspomagać Zgromadzenie w osiąganiu
jego celów. (K 170)
KM 36

117

moderator postulantów
Na czas postulatu, choćby się odbywał poza domem
Zgromadzenia, przełożony przyjmujący niech wyznaczy
z głosem doradczym swej rady odpowiedniego współbrata do
kierowania i formowania kandydatów. celem zapewnienia
ciągłości wychowania powinna istnieć ścisła współpraca pomiędzy moderatorem postulantów i mistrzem nowicjatu. (K 170)
KM 45

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 206

206

118

dyReKtoRiuM – cZĘŚĆ V

czas trwania postulatu
aby próba w postulacie osiągnęła swój cel, czas jego
trwania nie może być zbyt krótki ani też zazwyczaj nie
powinien być dłuższy niż dwa lata. decyzja o tym należy do
przełożonych przyjmujących kandydata do próby, za zgodą ich
rady. (K 170)

119

miejsce postulatu
jest rzeczą wskazaną, aby próba ta odbywała się poza
domem nowicjackim. Może być także pożyteczne
urządzenie jej w całości lub częściowo poza domem Zgroma dzenia. (K 170)

120

wydalenie postulanta
Wydalić kandydata z postulatu może – w porozumieniu ze współbratem, pod którego opieką postulant
przebywał – sam przełożony wyższy z głosem doradczym swej
rady albo w nagłym wypadku także przełożony miejscowy za
zgodą swych radnych. postulantowi wolno w każdym czasie
opuścić Zgromadzenie. (K 170)
KM 49

121

Sprawozdanie o postulantach
Współbrat, opiekujący się postulantami, w odpo wiednim czasie przedstawia bezpośredniemu przeło żonemu wyższemu sprawozdanie o sprawowaniu się kandy datów i ich postępach. Sprawozdanie to składa się na piśmie
przede wszystkim przed dopuszczeniem kandydata do nowi cjatu. (K 170)
KM 48
RoZdZiaŁ iV

122

nowIcjat

rekolekcje przed nowicjatem
przed rozpoczęciem nowicjatu kandydaci odbędą reko lekcje przez czas ustalony w Statutach prowincji. (K 171)
KM 52
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obrzęd i wpisanie aktu przyjęcia
Nowicjat rozpoczyna się obrzędem liturgicznym określonym w rytuale mariańskim. Na potwierdzenie faktu
przyjęcia do nowicjatu przełożony dopuszczający lub jego delegat powinien wpisać akt do odpowiedniej księgi. (K 171)
KM 53-54

124

miejsce pierwszej profesji
Z zasady pierwsza profesja powinna mieć miejsce
w domu nowicjackim. jednak przełożony wyższy może dla słusznej przyczyny zezwolić na jej złożenie poza
domem nowicjatu. (K 171)

125

profesja w niebezpieczeństwie śmierci
przełożony miejscowy może dopuścić nowicjusza znajdującego się w niebezpieczeństwie śmierci do złożenia
profesji. po wyzdrowieniu nowicjusz pozostaje w takiej sytuacji,
jak gdyby profesji wcale nie składał. (K 171)
KM 74

126

rekolekcje przed ślubami
Złożenie ślubów nowicjusz powinien poprzedzić
ćwiczeniami duchowymi przez sześć dni. (K 171)
KM 82

127

Socjusz mistrza
Mistrzowi można dodać socjusza, który w tym, co
należy do kierowania nowicjatem, będzie bezpośrednio od niego zależny. (K 177)
KM 602

128

obowiązki mistrza
Na mistrzu nowicjatu ciąży poważny obowiązek jak
najstaranniejszego wdrażania nowicjuszy w karność
zakonną zgodnie z ustawami Zgromadzenia, właściwego po uczania i formowania, należytego wypróbowania i utwierdzania ich w swoim powołaniu. Niech mistrz wie, że powierzono
mu sprawę wielkiej wagi, gdyż od formacji i wyrobienia nowi -
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cjuszy w najwyższym stopniu zależy postęp ich samych i nadzieja Zgromadzenia. (K 178)
KM 606

129

przygotowanie mistrza
ponieważ mistrzowi powierzono obowiązek wielkiej
wagi, dlatego on sam powinien być podatnym narzędziem w rękach Bożych. oprócz ogólnej formacji oraz znajomości życia zakonnego i naszego Zgromadzenia niech będzie
teoretycznie i praktycznie dobrze obeznany z nauką chrześcijańskiej doskonałości oraz psychologii. ponadto, aby jego wykształcenie odpowiadało zarówno myśli Kościoła, jak i warunkom życia społecznego, powinien oddawać się stosownym
studiom pogłębiającym znajomość tych rzeczy. (K 178)
KM 607

130

Sprawozdanie nowicjuszy
co miesiąc niech mistrz od każdego nowicjusza wymaga sprawozdania dotyczącego jego życia w nowi cjacie. Niech często przestaje z każdym z osobna i stara się
wszystkich gruntownie poznać, a to w tym celu, by móc im służyć coraz bardziej skuteczną pomocą. (K 178 i 179)
KM 609

131

Księgi nowicjackie
Mistrz nowicjuszy powinien prowadzić księgę, w której
zapisuje imię, nazwisko, imiona rodziców, wiek, miej sce urodzenia każdego kandydata, otrzymane dla niego dyspen sy, czas wstąpienia do nowicjatu i dzień profesji; ma także troszczyć się o to, by prowadzono kronikę nowicjacką. (K 179)
KM 610

132

Sprawozdanie o nowicjuszach
przynajmniej dwa razy w roku mistrz nowicjuszy daje
właściwemu przełożonemu wyższemu sprawozdanie
na piśmie o sprawowaniu się i postępach każdego z wychowanków, jak również o ich charakterze, zdolnościach i przymiotach. (K 179)
KM 611
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praktyka apostolska
do mistrza, za zgodą przełożonego wyższego, należy:
1) wyznaczyć nowicjuszy mających oddać się praktyce apostolskiej;
2) określić ilość i czas trwania ćwiczeń praktycznych
dla poszczególnych nowicjuszy;
3) ustalić charakter praktyki, którą mają podjąć;
4) określić sposób jej wykonania;
5) kierować przebiegiem praktyki. (K 179 i 185)
RoZdZiaŁ V

134

proFeSja ZaKonna

Konieczna opinia
obowiązkiem przełożonych wyższych jest zażądać
w stosownym czasie od przełożonego i rady domu,
w którym przebywa kandydat, opinii o współbracie mającym
składać profesję oraz starannie tę opinię zbadać. (K 189)

135

przygotowanie do ślubów wieczystych
do złożenia profesji wieczystej każdy ze współbraci
powinien przygotować się przez odpowiedni czas.
czas, miejsce i moderatora przygotowania wyznacza przeło żony wyższy za zgodą swej rady. (K 189)
KM 92

136

prawa i obowiązki
Lata profesji liczą się od złożenia pierwszych ślubów.
profesi po ślubach czasowych mają te same obowiązki
i prawa, co profesi po ślubach wieczystych, o ile prawo wyraź nie czego innego nie zastrzega. (K 189)
KM 98

137

uzupełnienie formuły istotnej
do istotnej i obowiązującej formuły profesji poszczególne prowincje mogą w swych Statutach dołączyć
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elementy dodatkowe, odpowiadające okolicznościom miejsca
i czasu. Wedle zwyczaju po złożeniu ślubów wieczystych
współbracia składają obietnicę wytrwania w Zgromadzeniu
pomimo największych nawet trudności. (K 192)
KM 94

138

dokument profesji
dokument złożenia każdej profesji, czy to rocznej, czy
wieczystej, podpisany przez samego profesa i przynajmniej przez przyjmującego ją, należy przechowywać w archiwum Zgromadzenia. (K 192)
KM 95
RoZdZiaŁ Vi

139

Formacja KapłańSKa

własne instytuty naukowe
Własne instytuty naukowe otwiera bezpośredni przełożony wyższy za zgodą swej rady po uprzednim
uzyskaniu zgody przełożonego generalnego z głosem doradczym jego rady. Nie powinno się tworzyć własnego instytutu o
charakterze uczelni filozoficzno-teologicznej, jeżeli nie zachodzą wszystkie warunki wymagane do rzetelnego wykształcenia i wychowania studentów. (K 202)
KM 108

140

Studia na obcych uczelniach
Gdyby Zgromadzenie lub jego prowincja nie mogły
posiadać własnych należycie zorganizowanych uczelni, wówczas alumnów trzeba skierować do dobrze urządzonego instytutu innego zgromadzenia albo do wyższego seminarium diecezjalnego, albo na uniwersytet katolicki. decyzja
o tym należy do bezpośredniego przełożonego wyższego z głosem decydującym jego rady. (K 202)
DFK 7; KM 112
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domy studiów
Niech przełożeni troszczą się o posiadanie odpowiednich domów studiów, także międzyprowincjalnych lub
międzynarodowych, w pobliżu uczelni, do której uczęszczają
nasi współbracia. domy te tak należy zorganizować, aby zapewniały dobre warunki nie tylko dla samej nauki, ale również
dla formacji duchowej i apostolskiej, właściwej naszemu Zgromadzeniu. (K 202)
KM 108

142

prawo erygowania domu studiów
domy studiów erygują, przenoszą i zamykają bezpośredni przełożeni wyżsi po uzyskaniu zgody swej
rady. (K 202)

143

Instrukcje dla domów studiów
odpowiednie instrukcje, którymi kierują się instytuty i domy studiów, przygotowuje odnośna komisja
i prefekt formacji przy pomocy rzeczoznawców, zatwierdza
je zaś bezpośredni przełożony wyższy z głosem doradczym
swej rady. (K 202)
KM 109

144

prefekt studentów
Każdą wspólnotę współbraci studentów należy powierzyć trosce własnego prefekta, którego mianuje bezpo średni przełożony wyższy za zgodą swej rady. prefekt ten na
wzór mistrza nowicjuszy kieruje alumnami we wszystkim, co
dotyczy karności, zdrowia, wypełniania obowiązków zakonnych, całego życia wspólnego oraz formacji duchowej. do
obowiązków prefekta studentów należy także z zasady wspomaganie studentów w odbywaniu studiów. W małych domach
urząd ten może być połączony ze stanowiskiem przełożonego
miejscowego. (K 203)
KM 114-115
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Inni moderatorzy
W razie konieczności – tam zwłaszcza, gdzie Zgromadzenie posiada własną uczelnię – należy w sposób
ustalony w Statutach prowincji dokonać nominacji także innych moderatorów, mianowicie rektora i prefekta studiów, jak
również odpowiednich wykładowców. (K 203)
RF 133

146

Kierownik duchowy
dla większych przynajmniej domów studiów kompetentny przełożony wyższy za zgodą swej rady powinien mianować kierownika duchowego, który oprócz wspólnych pouczeń i przemówień niech wspomaga poszczególnych
alumnów w dążeniu do doskonałości w zakresie ściśle wewnętrznym, tak sakramentalnym, jak też dotyczącym spraw sumienia. (K 203)
RF 136; KM 115

147

Sprawozdanie o alumnach
Każdego roku prefekt studentów winien sporządzić na
piśmie sprawozdanie o charakterze, obyczajach i postępach w nauce poszczególnych alumnów i przesłać je właściwemu przełożonemu wyższemu. (K 203)
KM 118

148

troska przełożonych wyższych
przełożeni wyżsi niech się w szczególny sposób sta rają osobiście wizytować instytuty i domy studiów,
pilnie wglądać w przekazywaną alumnom wiedzę zarówno
pod względem naukowym, jak i kościelnym, oraz urabiać so bie dokładniejsze pojęcie o ich pobożności, duchu i postę pach. (K 203)
KM 119

149

uzupełnienie średniego wykształcenia
jeśli alumni nie otrzymali w szkole średniej wystarczającej wiedzy w zakresie języka łacińskiego, nauki
chrześcijańskiej lub innych przedmiotów, przełożeni powinni
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się zatroszczyć, aby braki te zostały odpowiednio uzupełnione. (K 205)
KPK 249; DFK 13; RF 156; KM 121

150

Formacja pastoralna
alumni mają być pouczeni o tym, co w szczególny
sposób odnosi się do świętego posługiwania, zwłaszcza zaś katechizacji i głoszenia kazań, kultu liturgicznego
i udzielania sakramentów, działalności charytatywnej, obowiązku wychodzenia naprzeciw błądzącym i niewierzącym
oraz innych zadań duszpasterskich. Należy im dokładnie wyłożyć naukę o kierownictwie duchowym. powinno się ich również pouczyć, jak korzystać z pomocy, której mogą dostarczyć
nauki pedagogiczne, psychologiczne lub socjologiczne. jeżeli
tego rodzaju przedmiotów nie wykłada się w seminarium lub na
uczelni, do której uczęszczają nasi alumni, przełożeni zatroszczą się, aby je w inny sposób uzupełnić. (K 208)
DFK 19-20; KM 124

151

praktyki apostolskie
przełożeni niech przewidzą w trakcie studiów pewne
okresy, zwłaszcza podczas wakacji, dla ćwiczeń
praktycznych z różnych dziedzin apostolatu. Ćwiczenia te powinny się odbywać metodycznie pod kierunkiem moderatorów
doświadczonych w zakresie pracy apostolskiej oraz mają także
służyć do wypróbowania powołania. (K 208)
DFK 12, 21

152

posługi diakońskie
celem osiągnięcia dojrzałości i wypróbowania włas nego powołania oraz przygotowania apostolskiego
alumni po ukończeniu studiów teologicznych mogą przez rok
lub dłuższy okres spełniać obowiązki diakonów, zgodnie z decyzją oraz poleceniami własnego przełożonego wyższego, wy danymi z głosem doradczym jego rady. (K 208)
DFK 12; RF 74-75
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Stały diakonat
jeżeli tego będą wymagały warunki, zwłaszcza tam,
gdzie bardzo odczuwa się brak kapłanów, należy
braciom zakonnym stworzyć możliwość – wypełniwszy
wymogi prawa – by uzyskawszy odpowiednie wykształcenie,
poświęcili się pracy duszpasterskiej w charakterze stałych
diakonów. (K 208)

154

rok duszpasterski
przełożeni według własnej roztropności mogą wprowadzić rok duszpasterski, podczas którego młodzi kapłani pod kierownictwem doświadczonych osób oddaliby się
studiom pastoralnym oraz pracy w parafiach. (K 208)
RF 124

155

Studia i życie zakonne
Zarówno wychowawcy, jak i sami studenci niech się
starają, aby studia i życie zakonne nawzajem się wspomagały i harmonijnie łączyły. przełożeni mogą ich zwalniać
okresowo z niektórych czynności wspólnych, ilekroć wydaje
się to niezbędne dla pracy naukowej. (K 209)
KM 111

156

życie wspólne i karność
W domach studiów powinno panować doskonałe życie wspólne, którego skuteczną podporę stanowi ścisłe przestrzeganie karności. praktyka jednak owej karności
niech tak będzie wprowadzana w życie, aby alumni z wewnę trznego przekonania i z pobudek nadprzyrodzonych przyjmowali ją jako niezbędny środek do panowania nad sobą. (K 209)
DFK 11; KM 110

157

odpowiednia swoboda
alumnom należy niekiedy zostawić pewną swobodę
co do czasu i sposobu modlitwy oraz co do zachowania karności. Młodzieńcy bowiem wzrastają w dojrzałości i
odpowiedzialności, gdy się im okazuje zaufanie i udziela
odpowiedniej swobody. (K 209)
DWCH 1; DFK 11
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158

Formacja BracI ZaKonnych

Formacja po nowicjacie
Bracia zakonni nie powinni być bezpośrednio po nowicjacie przeznaczeni do bardziej odpowiedzialnych i
uciążliwych prac i obowiązków w Zgromadzeniu albo poza
nim, lecz w dostosowanych do tego domach Zgromadzenia lub
poza Zgromadzeniem mają otrzymać formację tak duchową i
intelektualną, jak również zawodową i apostolską, stosownie
do zdolności umysłowych i osobistych przymiotów każdego.
czas i sposób tej formacji określają Statuty prowincji. (K 215)
DZ 18

159

moderator braci zakonnych
Każda prowincja powinna mieć moderatora braci zakonnych mianowanego tak samo, jak prefekt studentów,
posiadającego odpowiednie zalety, którego zadaniem będzie
kierowanie specjalną formacją i kształcenie braci zakonnych w
okresie co najmniej trzech lat po pierwszej profesji. (K 215)
RoZdZiaŁ Viii

160

dalSZa Formacja

miesięczne zebrania
Raz w miesiącu współbracia zbierają się celem rozważania i rozwiązywania problemów z teologii, liturgii i innych dziedzin wiedzy kościelnej. przedmiotem rozważań na tego rodzaju zebraniach będą poglądy i główne dążenia
ujawniające się w społeczności ludzkiej, sprawy większej wagi
poruszane przez środki społecznego przekazu, ważniejsze nowe książki, potrzeby, wymagania i zarządzenia Kościoła, instytucje i dobre dzieła, które gdzie indziej istnieją i mogą z pożytkiem być wprowadzone u nas. przełożeni niech się starają,
aby zwłaszcza tam, gdzie nie można urządzać własnych
zebrań, współbracia uczęszczali na tego rodzaju zebrania kleru
diecezjalnego. (K 216)
KM 139-140
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Zadanie prefekta formacji
proponowanie i przygotowanie materiału na tego rodzaju zebrania należy do prefekta formacji. jego obowiązkiem jest również urządzanie prowincjalnych lub międzyprowincjalnych zjazdów współbraci pracujących w różnych
dziedzinach apostolatu. (K 216)

162

Biblioteki i muzea
przełożeni powinni się zatroszczyć, aby w każdym
domu do dyspozycji współbraci były niezbędne i
pożyteczne czasopisma oraz dobrze urządzone biblioteki.
Należy także roztropnie zbierać przedmioty godne zachowania
w muzeach Zgromadzenia. (K 216)
KM 141-142
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StoSuneK do władZy KoścIelnej

163

Zarządzenia Stolicy świętej
Każdy z przełożonych powinien starać się o to, aby
jego podwładni znali i stosowali w praktyce zarządzenia Stolicy Świętej, te zwłaszcza, które dotyczą zakonników. (K 220)
KPK 592 §2; KM 487

164

posługi duszpasterskie
Niech przełożeni dbają o to, aby wyznaczeni przez
nich współbracia – z zachowaniem karności zakonnej
– chętnie oddawali się posługom duszpasterskim dla zadośćuczynienia potrzebom wiernych, tak we własnych kościołach
lub kaplicach publicznych, jak i poza nimi, przede wszystkim
w diecezji, w której przebywają, gdy biskupi lub proboszczowie będą się tego domagali. (K 223)
KM 489
RoZdZiaŁ ii

165

StruKtura ZgromadZenIa

wiceprowincja
przepisy prawa powszechnego i własnego Zgroma dzenia odnoszące się do prowincji mają również zastosowanie do wiceprowincji z wyjątkiem dopuszczania kandy datów do ślubów wieczystych oraz liczby delegatów na kapitułę generalną określonych w K 260/8. (K 226)
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rezydencja
Rezydencję stanowi dom nieerygowany kanonicznie,
w którym na polecenie przełożonego wyższego, za
zgodą jego rady, wyjątkowo i ze względu na prawdziwą konieczność przebywa i pracuje tylko jeden lub dwóch współbraci należących do jakiejś wspólnoty lokalnej. przełożony
generalny może rezydencję w ten sam sposób jak dom zakonny
uzależnić bezpośrednio od siebie. (K 229)
KM 719
RoZdZiaŁ iii

167

prZełożenI

monitor
Każdy przełożony powinien sobie wyznaczyć monitora, by czuwał nad trybem jego życia i w miarę potrzeby go upominał. (K 236)
KM 498

168

przełożeni wyżsi
Na urząd przełożonych wyższych nie należy wybierać
współbraci, którzy ukończyli 75. rok życia. (K 238)

169

przełożony miejscowy
Na urząd przełożonego miejscowego powinien być
mianowany kapłan normalnie nie wcześniej niż trzy
lata po profesji wieczystej. (K 239)
KPK 623

170

Kryteria wyboru
do zarządu i obowiązków związanych z troską o dobro wspólne i powszechne niech współbracia nie wahają się przeznaczać ludzi najlepszych i obdarzonych odpowiednimi kwalifikacjami. (K 239)
KM 504
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obowiązki
ani przełożeni miejscowi ze swego domu, ani przełożony wikariatu ze swego wikariatu, ani przełożeni
prowincji ze swej prowincji nie powinni oddalać się na taki czas,
który powodowałby szkodę dla współbraci i dla życia zakonnego. Maksymalny czas nieobecności przełożonych w swoim
domu, wikariacie lub prowincji należy określić w Statutach prowincji czy w Statutach wikariatu. Niech również nie przyjmują
zajęć, które by im przeszkadzały w należytym spełnianiu swego
obowiązku. Mają usilnie troszczyć się o dobro wspólne. przy
załatwianiu wielu spraw winni radzić się nie tylko radnych, ale
także innych, zwłaszcza ludzi kompetentnych. (K 241)
KPK 629; KM 509, 515

172

pozostawanie na urzędzie
Każdy przełożony winien pozostać na urzędzie, zachowując wszystkie przyznane mu uprawnienia, dopóki jego następca nie obejmie swego stanowiska, choćby
oznaczony czas już minął. (K 241)
KM 508

173

ograniczenie okresu przełożeństwa
Współbrata, który by już co najmniej przez dziewięć
lat bez przerwy pełnił urząd przełożonego lokalnego,
choćby w różnych miejscach, nie powinno się bezpośrednio
potem mianować na stanowisko przełożonego lokalnego poza
przypadkiem konieczności i po zatwierdzeniu przez przełożo nego generalnego po uzyskaniu zgody jego rady. (K 241)
KPK 624 §2

174

wyznaczenie wizytatora
Gdyby przełożonemu wyższemu coś stało na przeszkodzie i nie mógł osobiście przeprowadzić wizytacji, wów czas przy wyznaczaniu wizytatora delegowanego powinien
uzyskać zgodę swej rady, jeśliby chciał wybrać na wizytatora
kogoś spoza jej członków. Gdy zaś chodzi o wizytatora z grona
radnych albo dla jednego tylko domu lub pojedynczej sprawy,
przełożony wyższy może go wyznaczyć własną powagą. (K 243)
KM 712
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pytania i odpowiedzi
Wizytator ma prawo i obowiązek pytania współbraci o
to, co uważa za słuszne i zasięgać od nich wiadomości
potrzebnych przy wizytacji; wszyscy zaś współbracia są obowiązani odpowiadać zgodnie z prawdą i w duchu miłości; nikomu nie wolno żadnym sposobem odwodzić ich od tego obowiązku ani też w inny sposób przeszkadzać w osiągnięciu celu
wizytacji. (K 243)
KPK 628 §3; KM 715

176

protokół wizytacji
Wizytator powinien sporządzić w księdze wizytacji
protokół o odbytej wizytacji i wpisać do niej stosowne
zarządzenia utrzymujące swoją moc tylko do najbliższej wizytacji, o ile nie zostaną ponownie zatwierdzone. Wizytator ma
również zabrać ze sobą kopię protokołu oraz poczynić na piśmie uwagi o tym, co spostrzegł dobrego albo złego w domu,
dla zdania sprawy delegującemu przełożonemu lub radzie. Ma
roztropnie zachować konieczną dyskrecję i sekret odnośnie do
spraw, o których słyszał. (K 243)
KM 718

177

pomoc przełożonego prowincji
W czasie wizytacji generalnej przełożony prowincji
ma się powstrzymać od ważniejszych decyzji i powi nien wspomagać wizytatora, aby ten jak najlepiej wypełnił
swój obowiązek. (K 243)

178

Inicjatywa i posłuszeństwo
Niech przełożeni starają się pomagać współbraciom
w umiejętności łączenia własnej inicjatywy z pokor nym i doskonałym posłuszeństwem. (K 61)
DD 25.I.1911

179

przykład życia
przełożeni powinni dawać współbraciom zarówno
w modlitwie, jak i w działaniu przykład życia głęboko
zjednoczonego z Bogiem, miłości Kościoła i własnego Zgro -
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madzenia, karności zakonnej i apostolskiej gorliwości, wzajemnego szacunku i braterskiej współpracy. (K 64)
KM 516

180

Zasady postępowania przełożonych
Wszyscy przełożeni mają obowiązek:
1) ustawicznie troszczyć się o to, aby powierzony
sobie urząd wiernie sprawować, świadomi, że będą
musieli przed Bogiem zdać sprawę ze swego włodarstwa (Łk 16,2);
2) usilnie czuwać nad wiernym zachowaniem Konstytucji, dyrektorium i Statutów oraz wypełnianiem
zarządzeń;
3) w taki sposób rozdzielać zajęcia i obowiązki wśród
współbraci, aby każdy z nich mógł rozwijać swe
uzdolnienia, wiedzę lub praktyczne umiejętności
oraz by przyniósł jak najobfitszy owoc Kościołowi
chrystusowemu;
4) swoją władzę tak sprawować w duchu służby, aby
gdzie zachodzi konieczność, ich postawę cechowała giętkość, niezłomność zaś – gdy okoliczności
tego wymagają – aby byli łagodni, zawsze otwarci i
szczerzy;
5) pytając pilnie współbraci o zdanie i przyjmując
z wdzięcznością ich sugestie, pobudzić ich do
wspólnego rozważania przedłożonych spraw;
6) wymagać od wszystkich zdawania w swoim czasie
sprawy z życia zewnętrznego i spełnianych obo wiązków;
7) troszczyć się, aby współbracia byli należycie in formowani o stanie, życiu i działalności Zgroma dzenia, prowincji, wikariatu i własnego domu, aby
coraz bardziej umacniała się braterska jedność i
skuteczniej rozwijała się współpraca wszystkich dla
wspólnego dobra;
8) starać się w miarę możności pozyskiwać i podtrzymywać życzliwość ludzi spoza Zgromadzenia,
dobrodziejom zaś okazywać wdzięczność;
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9) w zakresie swego urzędu jak najusilniej troszczyć się,
aby w całym Zgromadzeniu, w prowincjach, wikaria tach i domach życie układało się doskonale według
ewangelii i ustaw Zgromadzenia oraz by panowała w
nich zakonna karność i gorliwość; by należycie zarządzano dobrami doczesnymi; aby kwitły studia oraz
dzieła podejmowane dla chwały Bożej i zbawienia
dusz; aby domy, prowincje, wikariaty i samo Zgromadzenie trwały w dobrym stanie i postępowały
w doskonałości; by Zgromadzenie wzrastało w liczbę
i zasługi.
Łk 16,2; KM 518

181

używanie pieczęci
pieczęć Zgromadzenia, której używają przełożeni oraz
inni urzędnicy Zgromadzenia, ma wizerunek Najświętszej Maryi panny Niepokalanej z lilią w prawej dłoni, depczą cej stopą głowę węża, z napisem w otoku wymieniającym tytuł
odnośnego urzędu.
KM 781, 783
RoZdZiaŁ iV

182

rada I radnI

obecność radnych
Zarówno dla dokonania wyborów albo nominacji, jak
i załatwienia poważniejszych spraw przewodniczący
ma wezwać wszystkich radnych; wezwani, o ile jakaś poważ na przyczyna nie stoi temu na przeszkodzie, powinni być
obecni. (K 246)
KM 520

183

ważność decyzji
do ważności decyzji rady jest konieczny – i wystarczy
– udział większej części radnych pod przewodnictwem
przełożonego lub jego zastępcy (wikariusza). W sytuacji nadzwyczajnej, z polecenia przełożonego lub za jego domyślną
zgodą, radę może zwołać wikariusz. (K 246)
KM 521
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dokonywanie wyborów lub nominacji
Wybory albo nominacje mają się odbywać przy
pełnym składzie rady i jeżeli nic nie nagli, należy je
odłożyć, aż wszyscy będą mogli uczestniczyć w radzie. Gdyby
jeden z radnych nie mógł wziąć udziału w jakichś wyborach
albo nominacjach, rada ma na jego miejsce wybrać innego
współbrata po ślubach wieczystych. (K 246)
KM 522

185

wezwanie rzeczoznawców
oprócz radnych przełożony może wezwać na zebranie rady jeszcze innych współbraci, doświadczonych w sprawach będących przedmiotem narady, ale bez prawa udziału w głosowaniu. (K 246)
KM 523

186

Zebrania rady
Zazwyczaj rada powinna zbierać się raz w miesiącu, a
ponadto tyle razy, ilekroć przełożony lub większość
radnych uzna to za konieczne albo pożyteczne. (K 246)
KM 526

187

Sposób omawiania spraw
Na zebraniach rady tak należy prowadzić dyskusję
nad poszczególnymi sprawami, aby każdy po kolei
mógł swobodnie wypowiedzieć swoje zdanie. Będzie rzeczą
roztropną, jeżeli przełożony, przedstawiwszy sprawę, sam powstrzyma się od wypowiedzenia własnego zdania, dopóki do
końca nie wysłucha opinii i argumentów innych członków
rady. (K 246)
KM 527

188

Konieczność informacji
przełożeni mają informować swoich radnych nie
tylko o tych sprawach, które oni powinni znać z urzędu, lecz także i o tych, których znajomość wydawałaby się dla
nich pożyteczna i odpowiednia; dlatego niech im przedstawiają listy, pisma i inne dokumenty dotyczące rozważanej
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sprawy, aby ci, dobrze poinformowani, mogli wyrobić sobie
właściwe zdanie. (K 246)
KM 528

189

protokoły i akta
protokoły, czyli akta rady, redaguje sekretarz, podpisują je zaś obecni członkowie rady wraz z sekretarzem. (K 246)
KM 529

190

ogłaszanie uchwał i obowiązek dyskrecji
Sam tylko przewodniczący ma prawo i obowiązek
ogłaszać uchwały podjęte przez radę i przed ogłoszeniem nie wolno ich nikomu ujawniać. Nawet po ogłoszeniu
nie należy wyjawiać niczego ze spraw poruszanych na radzie,
co mogłoby urazić czyjąś powagę lub miłość; szczególnie
bardzo surowo zakazane jest rozgłaszanie, kto co o kim mówił
lub sądził albo na kogo głosował. (K 246)
KM 530

191

wakans na urzędzie przełożonego generalnego i prowincji
jeśli wakans na urzędzie generała lub prowincjała
nastąpi w pierwszym roku urzędowania, należy zwołać nadzwyczajną kapitułę wyborczą celem dokonania wyboru
przełożonego dla dokończenia kadencji i ewentualnego uzupełnienia rady. (K 246, 286, 291)

192

troska o dobro wspólne
Każdy z radnych niech dołoży starań, by wraz z przełożonym i w zależności od niego przestrzegał karności
i obserwancji, pielęgnował ducha zakonnego, pobożność i gorliwość, popierał prace naukowe i dzieła właściwe Zgromadzeniu, umacniał miłość braterską i zgodę, pilnie troszczył się
o dokładne wypełnianie obowiązków i zarządzanie dobrami, we
wszystkim zabiegał o doskonałość i postęp oraz w miarę sił
starał się o dobro wspólne i wzrost Zgromadzenia. (K 249)
KM 533
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współpraca z przełożonym
Niech radni okazują przełożonemu wierność, posłuszeństwo i szacunek; niech ich łączy między sobą i z
nim jak największa miłość; niech podtrzymują słowem i przykładem jego powagę; niech go zawiadamiają o wszystkim, co
dotyczy jego urzędu. Zapytywani o zgodę lub radę niech wypowiadają swoją opinię z należnym szacunkiem, zaufaniem
i szczerością; gdyby mieli zdanie odmienne, niech przedłożą
mu swoje racje swobodnie, z należytą skromnością i pokorą,
lecz gdy postanowienie już zapadnie, niech w miarę możności
z całej duszy starają się o jego wykonanie, odłożywszy na bok
osobistą opinię. Niech się strzegą, by nie przywłaszczać sobie
jakiej części władzy ani nie dawać się kierować upodobaniem do poszczególnych współbraci lub spraw, lecz
niech będą we wszystkim prawdziwymi miłośnikami dobra
wspólnego. (K 249)
KM 534

194

Zastępca przełożonego
Radny, czasowo zastępujący przełożonego, który
aktualnie nie może sprawować swoich obowiązków,
powinien wystrzegać się wprowadzania jakichkolwiek zmian –
poza przypadkiem prawdziwej konieczności bez porozumienia
się z przełożonym. Gdyby sprawa nagliła, niech ją podda głosowaniu pozostałych radnych i niech nie działa wbrew większości głosów. (K 249)
KM 536

195

Zależność od przełożonych
Radni generalni, radni prowincji i wikariatu w wykonywaniu swego urzędu bezpośrednio zależą od swego
przełożonego generalnego, przełożonego prowincji lub wikariatu, natomiast we wszystkich innych sprawach – od przełożonego domu. (K 249)
KM 537
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196

SeKretarZe I archIwa

wybór sekretarza
Sekretarze mają być mianowani: generalny – przez
przełożonego generalnego, prowincji – przez przełożonego prowincji, wikariatu przez przełożonego wikariatu i
miejscowy – przez przełożonego miejscowego, po uzyskaniu
zgody odnośnej rady. (K 250)

197

obowiązki sekretarzy
obowiązkiem sekretarzy jest:
1) wiernie przechowywać w archiwum dokumenty, akta
i pisma odpowiednio ułożone i dokładnie zamknięte,
do istniejących pism odpowiednio w swoim czasie
dołączać nowe oraz posiadać do wszystkich należy cie sporządzony katalog, czyli inwentarz;
2) brać udział w zebraniach rady, sporządzać protokół, czyli akta, oraz podpisywać je po przełożonym
i po jego radnych obecnych na zebraniu;
3) z polecenia i w imieniu przełożonego sporządzać
listy i inne pisma dotyczące spraw Zgromadzenia,
dawać je do zatwierdzenia lub podpisu przełożonemu i przechowywać ich odpisy; w rejestrach
notować listy wysyłane i otrzymywane;
4) prowadzić corocznie odnawiany spis stanu personalnego, w którym należy zaznaczyć każdego
współbrata imię, nazwisko, imiona rodziców, czas i
miejsce urodzenia oraz profesji, wykształcenie,
umiejętności praktyczne, uzdolnienia, sprawowany
urząd i wykonywane zajęcie, jak też inne dane
przydatne do zarządzania;
5) sekretarze: generalny, prowincji i wikariatu powin ni również posiadać spis domów odnawiany każdego roku, w którym powinno się zaznaczać
zarówno informacje dotyczące samych domów,
przydatne do zarządzania nimi, jak też odnotowy wać współbraci przebywających w każdym z nich
oraz spełniane przez nich obowiązki;
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227

6) sporządzać inne księgi konieczne lub pożyteczne
przy zarządzaniu;
7) prowadzić kronikę domu, wikariatu, prowincji lub
Zgromadzenia; ponadto obowiązkiem sekretarza generalnego jest sporządzać roczniki Zgromadzenia pod
kierunkiem przełożonego generalnego i jego rady;
8) udzielać radnym niezbędnych wyjaśnień i wiadomości dotyczących wszystkiego, co przechowuje
się w archiwum i odnosi się do spraw rozważanych przez radę. (K 250)

Zachowanie tajemnicy
Sekretarze powinni zachowywać w ścisłej tajemnicy
to wszystko, co powierzono im w zaufaniu czy to na
radzie, czy poza nią. (K 250)
KM 546

199

przechowywanie dokumentów
Należy składać i przechowywać następujące akta i dokumenty:
1) w archiwum generalnym te, które odnoszą się do
Zgromadzenia jako takiego oraz odpisy akt i dokumentów większego znaczenia, dotyczących poszczególnych prowincji i domów, oraz inne tego
rodzaju pisma, na których przechowaniu Zgromadzeniu szczególnie zależy;
2) w archiwum prowincji i wikariatu te akta, które
odnoszą się do prowincji i wikariatu oraz odpisy
ważniejszych dokumentów dotyczących poszczególnych domów i instytucji, a także ważne, niepotrzebne do własnego użytku, dokumenty poszczególnych członków prowincji lub wikariatu;
3) w archiwum miejscowym akta dotyczące domu i
instytucji oraz to wszystko, co jest ważne z punktu
widzenia prawnego lub historycznego.
ponadto w poszczególnych archiwach należy przechowywać wszelkie zarządzenia i inne tego rodzaju dokumenty, które
w jakikolwiek sposób są lub mogą być przydatne. (K 251)
KM 539
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pisma tajne
pisma wymagające zachowania tajemnicy, które
mogłyby zaszkodzić czyjejś sławie, należy wprawdzie
przechowywać we wspólnym archiwum, ale w specjalnej szafie
lub skrytce zamkniętej, jak najstaranniej strzec ich i corocznie
niszczyć jak najszybciej te dokumenty, których dalsze
przechowywanie przełożony uzna za zbyteczne. (K 251)
KM 543

201

Katalog dokumentów
Z całą starannością i troskliwością należy sporządzić
i co roku odnawiać katalog dokumentów znajdujących
się w archiwum, z krótkim streszczeniem każdego pisma. Zarówno przełożony, jak i sekretarz mają starannie zbierać dokumenty i pisma przypadkowo gdzie indziej rozproszone
i porzucone, starając się użyć wszelkich środków, by je zwrócono do archiwum. Ważniejsze dokumenty należy przechowywać w formie papierowej. (K 251)
KM 540

pod koniec każdego roku należy ważniejsze akta
202
i dokumenty w postaci kopii, fotokopii, mikrofil mów lub zdigitalizowanych plików przesłać do przecho Kopie

wania w innym także miejscu. (K 251)

203

archiwista
Należy starać się, ażeby przynajmniej dla większych
archiwów na urząd archiwisty wyznaczono kogoś
innego ze współbraci niż sekretarza. (K 251)

204

przesyłanie publikacji
Wszyscy członkowie Zgromadzenia są zobowiązani
do przesyłania do biblioteki generalnej w Rzymie
wszystkich publikacji (w wersji drukowanej i elektronicznej –
jeśli to możliwe), odnoszących się do Zgromadzenia, jego
członków, historii, duchowości, misji itp. Zachęca się również
do przesyłania także innych publikacji, zwłaszcza o tematyce
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maryjnej i mariologicznej, a także corocznie sporządzanych
wykazów wszystkich teksów publikowanych przez członków
Zgromadzenia. (K 251)
RoZdZiaŁ Vi

205

wyBory

prawo głosowania w prowincji
członkowie zarządu generalnego zatrzymują prawo
głosowania we własnej prowincji i mogą z niego korzystać przy nadarzającej się okazji. Radny generalny, prokurator generalny, sekretarz generalny i ekonom generalny w
czasie pełnienia powierzonego mandatu nie może być jednocześnie wybrany na urząd wyższego przełożonego prowincji
oraz radnego prowincji. (K 252)
KM 613

prawo głosu poza własną prowincją
lub wikariatem generalnym
Współbracia posiadający głos czynny i bierny, jeśli
przebywają poza własną prowincją lub wikariatem
generalnym dłużej niż dwanaście miesięcy, uczestniczą w głosowaniach i mogą być wybrani na urzędy w tej prowincji lub
wikariacie generalnym, w których pracują. (K 252)

206

207

utrata głosu
pozbawieni są głosu czynnego i biernego:
1) ci, którzy złożyli przełożonym formalną prośbę o
eksklaustrację lub sekularyzację albo otrzymali
indult eksklaustracji;
2) ci, którzy mocą prawa powszechnego lub własnego albo dekretem przełożonego zostali go pozbawieni.
jeśli ktoś z wymienionych zostałby dopuszczony do głosowania, jego głos się nie liczy, ale sam wybór jest ważny,
chyba żeby stwierdzono, iż po odliczeniu tego głosu wybrany
nie uzyskał wymaganej liczby głosów. (K 252)
KM 614
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Zwołanie
Niech przewodniczący, z zachowaniem ustalonego
sposobu, czasu i miejsca, zwoła wszystkich, którzy
powinni być wezwani dla dokonania wyborów. (K 253)
KM 615

209

głos chorego
W przypadku, o którym mowa w K 254, skrutatorzy
lub dwaj radni niech się udadzą do chorego wyborcy
i jego głos wyrażony pisemnie na kartce odbiorą i wrzucą do
zamkniętej urny, dołączając do innych głosów. (K 254)
KM 616

210

prawo jednego głosu
choćby ktoś miał kilka tytułów do głosowania we
własnym imieniu, może oddać tylko jeden głos. (K 255)
KPK 168; KM 617

211

nikt z zewnątrz
Nikt spoza zebranej kapituły lub rady nie może być
dopuszczony do głosowania; w przeciwnym razie wybór tym samym staje się nieważny. (K 255)
KM 618

212

warunki ważności głosu
aby głos był ważny, musi być:
1) wolny; dlatego nieważny jest głos, jeśli wyborcę
zmuszono do wyboru pewnej osoby albo różnych
osób, każdej z osobna, bezpośrednio lub pośrednio
wielkim strachem lub podstępem;
2) tajny; nikomu nie wolno ujawniać, na kogo oddaje
głos;
3) pewny; tzn. zawierający w sobie samym wybiera ną osobę, określoną własnym imieniem i nazwi skiem lub w inny sposób niebudzący wątpliwości;
stąd niepewny, a zatem nieważny byłby głos zawierający imiona kilku osób lub głos nieczytelnie
napisany albo niezrozumiały co do treści lub dany
na niewypełnionej, czyli czystej kartce;
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4) bezwarunkowy; mianowicie niezależny od warunku osłabiającego albo ograniczającego jego skuteczność. Warunki dołączone do głosu przed wyborem należy uważać za nie istniejące;
5) określony; przeto nieważny jest głos dwuznaczny
albo wątpliwy;
6) dany na osobę wybieralną; chyba że postuluje się
osobę, której wybór jest zabroniony przeszkodą, od
jakiej można uzyskać dyspensę. (K 255)
KM 619

213

postulacja
ażeby postulacja w wyborach była ważna, wymagane
są przynajmniej dwie trzecie głosów; głos za postulacją należy wyrazić słowem „postuluję” lub równoznacznym.
ponadto w przypadku postulacji powinno się stosować prawo
powszechne. (K 257)
KPK 180 §1, 181; KM 630-631

214

obowiązki skrutatorów
przed przystąpieniem do wyborów należy wyznaczyć
przez głosowanie dwóch skrutatorów, którzy:
1) czuwają, aby każdy wyborca napisany na kartce
głos składał tajnie, starannie i pojedynczo; wszystkie te kartki zbierają do urny;
2) po zebraniu wszystkich kartek liczą je wobec przewodniczącego i sprawdzają, czy liczba oddanych
głosów odpowiada liczbie wyborców. (K 257)
KM 623, 653

215

głosowanie nieważne
jeżeli liczba głosów przewyższa liczbę obecnych wyborców, nic nie zostało dokonane, tj. głosowanie
uznaje się za nieważne i nie zalicza się go do bezskutecznych,
lecz powinno się zarządzić nowe głosowanie. tak samo się
postępuje, gdy kartek jest zbyt mało. (K 257)
KM 624
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Badanie głosów
Gdy liczba głosów i obecnych wyborców wzajemnie
sobie odpowiadają, wówczas:
1) skrutatorzy otwierają i rozkładają poszczególne kartki w ten sposób, aby imię i nazwisko tego, który
otrzymał głos, mógł widzieć przewodniczący i sami
skrutatorzy, a jednocześnie sprawdzają, czy któryś
głos nie jest z jakiegoś powodu nieważny;
2) jeden ze skrutatorów odczytuje publicznie poszczególne głosy tak, aby każdy z wyborców mógł usłyszeć nazwisko tego, który otrzymał głos;
3) sekretarz w tym czasie zapisuje imiona i nazwiska
wybieranych oraz liczbę głosów oddanych na każdego z nich;
4) skrutatorzy liczą głosy i podają do publicznej wiadomości, ile ich kto otrzymał oraz badają, czy na
któregoś z kandydatów padła wymagana większość
głosów. (K 257)
KM 623, 653

217

wynik głosowania
przewodniczący ogłasza wynik każdego głosowania,
a sekretarz dokładnie go zapisuje. po pierwszym bezskutecznym głosowaniu przystępuje się do drugiego, a gdy i to
okaże się daremne, do trzeciego. po każdym głosowaniu kartki
należy zniszczyć. (K 257)
KM 623, 625

218

ogłoszenie wyboru
przewodniczący ogłasza za wybranego tego, kto
otrzymał wymaganą liczbę głosów. jeżeli wybrany
uważa, że nie może przyjąć urzędu z ważnych powodów, niech
je przedstawi wyborcom; gdyby ci nie uznali ich za wystarczające, niech się stara zlecony sobie urząd przyjąć w duchu
posłuszeństwa. (K 257)
KM 627
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219

KapItuła generalna

przygotowanie
przełożony generalny z głosem doradczym swej rady
powinien przygotować porządek i program całej kapituły, który by uwzględniał ważniejsze sprawy dotyczące całego Zgromadzenia, i przynajmniej na trzy miesiące przed
rozpoczęciem kapituły generalnej przesłać je do przełożonych
prowincji i przełożonych wikariatów generalnych. (K 259)
KM 663

220

Sposób zwołania
Zwołania kapituły dokonuje się listem okólnym na
sześć miesięcy przed jej rozpoczęciem. Miejsce i dzień
kapituły generalnej, jak też modlitwy, do jakich przed nią powinno się zachęcić współbraci, wyznaczy przełożony generalny za zgodą swej rady po konsultacji z poszczególnymi prowincjami i wikariatami generalnymi. (K 259)
KM 637-638

221

termin kapituły generalnej zwyczajnej
Kapitułę generalną zwyczajną należy rozpocząć w
określonym dniu w pierwszym kwartale roku kończącego kadencję zarządu generalnego. (K 259)

222

Sposób odbywania kapituły
Na kapitule generalnej oprócz prawa powszechnego
trzeba przestrzegać przepisów Konstytucji, dyrekto rium oraz zatwierdzonej przez samą kapitułę instrukcji o spo sobie jej odbywania. (K 259)

223

delegaci dodatkowi
oprócz dwóch delegatów każda prowincja mająca
więcej niż 30. a nie ponad 60. współbraci profesów,
wybiera jednego delegata na kapitułę generalną; mająca więcej
niż 60. a nie więcej niż 120 profesów, wybiera dwóch delegatów; mająca więcej niż 120. profesów wybiera trzech delegatów. (K 260)
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Inni delegaci
W wikariatach generalnych, domach i rezydencjach
bezpośrednio zależnych od przełożonego generalnego
powinny się odbyć, o ile to możliwe, kapituły lub przynajmniej
głosowania celem dokonania wyboru delegatów na kapitułę
generalną. Z każdego takiego wikariatu powinien być wybrany
jeden delegat. także jeden delegat powinien reprezentować
przynajmniej dziesięciu współbraci profesów wieczystych
domów i rezydencji bezpośrednio zależnych od przełożonego
generalnego. przełożony generalny za zgodą swej rady rozstrzyga, które domy lub rezydencje i w jaki sposób zostaną
połączone. (K 260)

225

obecność uczestników
Wszyscy wezwani obowiązani są do wzięcia udziału
w kapitule generalnej, chyba że ktoś zostałby prawnie
zwolniony od udziału w niej przez przełożonego generalnego
z głosem doradczym jego rady. jednak do ważności uchwał
wymagana jest i wystarcza obecność przynajmniej dwóch
trzecich wezwanych. (K 260)
KM 640

226

udział rzeczoznawców
przewodniczący ma prawo oprócz członków kapituły
zaprosić na nią także rzeczoznawców od spraw przewidzianych w porządku obrad, lecz tylko na czas ich rozważania i bez prawa głosowania. (K 260)
KM 641

227

ćwiczenia duchowe
Na początku kapituły należy odprawić przynajmniej
jednodniowe ćwiczenia duchowe. (K 261)
KM 648

228

Sprawdzenie obecności
W czasie pierwszego spotkania członków kapituły
na sali obrad sekretarz generalny powinien odczytać
ich imiona i nazwiska według listy uprzednio sporządzonej,
ażeby wszyscy wiedzieli o obecności lub nieobecności we zwanych. (K 261)
KM 651
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Skrutatorzy i sekretarz kapituły
członkowie kapituły mają najpierw wybrać dwóch
skrutatorów i sekretarza, któremu można dodać także
pomocnika. Sekretarze niekoniecznie muszą być członkami kapituły. W tych wyborach wystarcza względna większość głosów,
a kartki z głosami zbierają dwaj członkowie kapituły wyznaczeni przez przewodniczącego. Skrutatorzy razem z przewodniczącym składają przysięgę na wierne wypełnianie swego urzędu
i na dochowanie tajemnicy co do przebiegu kapituły. (K 261)
KM 652

230

obowiązek sekretarza
Sekretarz powinien wszystkie akta kapituły dokładnie
i wiernie sporządzać na piśmie oraz przedstawiać je
kapitule do zatwierdzenia. (K 261)
KM 654

231

Komisje
Zanim przystąpi się do rozważania innych spraw,
członkowie kapituły mają utworzyć komisje: jedną do
sprawdzenia sposobu zarządzania wspólnym mieniem Zgromadzenia i jedną lub więcej do przejrzenia i sformułowania propozycji, próśb i spostrzeżeń doręczonych przez członków kapituły lub innych współbraci. (K 261)
KM 644

232

wybory komisji
Komisje wybiera się względną większością głosów, a
każda z nich w ten sam sposób wybiera spośród swych
członków przewodniczącego, sekretarza i relatora. (K 261)
KM 645

233

ważniejsze sprawy
Ważniejszymi sprawami, jakimi powinna się zająć kapituła generalna, są przede wszystkim:
1) wszelkie zmiany Konstytucji i dyrektorium zgodnie z K 307;
2) erygowanie prowincji i wiceprowincji, określanie
ich granic, znoszenie ich oraz rozporządzanie mająt kiem zniesionej prowincji lub wiceprowincji;
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3) erygowanie i utrzymywanie instytucji użytecznych dla całego Zgromadzenia;
4) wydawanie instrukcji i zarządzeń, które wydają się
pożyteczne dla dobra i rozwoju Zgromadzenia oraz
dla pokonywania rodzących się trudności;
5) ustalenie odpowiednich środków do wykorzenienia ewentualnych nadużyć i wykroczeń, do umocnienia karności zakonnej, do odnowienia ducha i
pomnożenia gorliwości;
6) wydawanie norm dla zarządzania dobrami i ustalenie danin na rzecz kurii generalnej;
7) podejmowanie i rozwijanie przez Zgromadzenie
dzieł, które by mogły – zwłaszcza w najbliższej
przyszłości – przyczynić się do większej chwały
Bożej i korzyści Kościoła. (K 263)

234

przedstawienie propozycji na posiedzeniu ogólnym
tylko taką propozycję przedstawia się na posiedzeniu
ogólnym, która została zbadana i polecona przez odpowiednią komisję. jednak propozycja odrzucona przez komisję może być przedstawiona na plenum, jeżeli ją podtrzymuje
dwadzieścia procent członków kapituły. (K 264)
KM 645

235

Sposób dyskutowania
podczas dyskusji trzeba się starać, ażeby przemówie nia były krótkie, treściwe i wygłaszane spokojnie, bez
powtarzania tego, co już powiedzieli inni. (K 264)
KM 664

236

przygotowanie do wyborów
W sam dzień wyborów należy odprawić Mszę św. z
hymnem „o, Stworzycielu duchu przyjdź”; wypada
także, aby wygłoszono do członków kapituły odpowiednie
przemówienie. (K 266)
KM 648
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przysięga wyborców
przed rozpoczęciem wyborów zarządu generalnego
niech każdy z wyborców zobowiąże się osobiście pod
przysięgą do wybierania tylko takich, których uzna w Bogu za
godnych wyboru. (K 266)
KM 655

238

ogłoszenie wyboru
po należycie przeprowadzonym wyborze przewodniczący lub, gdy on sam został wybrany, sekretarz
kapituły niech ogłosi wybór i oświadczy, że wybór został
dokonany zgodnie z prawem. (K 266)
KM 657

239

wezwanie wybranych
Gdyby ktoś z wybranych nie był obecny na kapitule,
należy go bezzwłocznie wezwać, nie przerywając
jednak kapituły. (K 268 i 269)
KM 666

240

akta i zakończenie kapituły
akta kapituły mają być publicznie odczytane wobec uczestników kapituły i po zatwierdzeniu ich
powinny być na końcu kapituły przez wszystkich pod pisane. po zakończeniu kapituły wszyscy udadzą się na
modlitwy dziękczynne. Wszyscy uczestnicy kapituły mają
roztropnie zachować tajemnicę co do spraw, jakie były na
niej rozważane. (K 270)
KM 668

241

promulgowanie i zmiany redakcyjne uchwał
promulgowanie uchwał kapituły należy do przełożonego generalnego, który może dokonać w nich zmian
redakcyjnych bez naruszania istotnej treści uchwał. (K 270)
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moc obowiązująca uchwał kapituły
uchwały kapituły generalnej obowiązują wszystkich
współbraci i pozostają w mocy aż do następnej kapituły, na której należy je w miarę potrzeby poddać rewizji. (K 270)
KM 669
RoZdZiaŁ Viii

243

KapItuła prowIncjI

przestrzeganie zasad
W przygotowaniu i odbywaniu kapituły prowincji,
a także przy wyborach i omawianiu spraw, przestrzegać należy zasad wyżej wskazanych dla kapituły generalnej
i odpowiednio je stosować. (K 272)
KM 708

244

Sprawy omawiane na kapitule
Ważniejszymi sprawami, którymi powinna się zająć
kapituła prowincji, są:
1) sporządzenie lub zmiana Statutów prowincji;
2) utworzenie lub zniesienie wikariatu prowincji;
3) wydanie instrukcji, które wydają się pożyteczne dla
dobra i rozwoju prowincji, dla wzmocnienia karności
zakonnej, dla odnowienia ducha i zwiększenia gorliwości, dla zdobywania powołań;
4) decyzje o podejmowaniu i rozwijaniu oraz utrzymywaniu dzieł, zwłaszcza tych, które służą pożytkowi
ogółu;
5) wydawanie przepisów dla zarządzania majątkiem oraz
określenie wysokości danin na rzecz kurii prowincji;
6) określenie wysokości wydatków, której przełożeni
miejscowi nie mogą przekroczyć bez pozwolenia
przełożonego prowincji;
7) na kapitule prowincji poprzedzającej kapitułę general ną – rozważenie wniosków na tę kapitułę. (K 274)
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akta kapituły
tekst protokołu kapituły oraz jej uchwał należy przesłać przełożonemu generalnemu i jego radzie dla przejrzenia i zatwierdzenia. (K 274)
KM 711
RoZdZiaŁ iX

246

KapItuła mIejScowa

łączenie domów
ażeby w jakimś domu mogła się odbyć kapituła miejscowa, wymaga się, aby w nim przebywało przynajmniej czterech współbraci profesów. jeżeli domy nie mają czte rech profesów, członkowie tych domów łączą się ze sobą lub
z większym domem w celu odbycia kapituły miejscowej.
przełożony prowincji za zgodą swej rady rozstrzyga, które domy i w jaki sposób powinny się połączyć. (K 275)
KM 747

247

wybory delegatów poza kapitułą
jeżeli domy mające się połączyć tak są od siebie od ległe, że wyborcom trudno jest zebrać się razem, nale ży dokonać wyborów delegatów na kapitułę prowincji za pomocą kartek, które przesyła się z każdego domu radzie prowincji. poszczególni wyborcy takiego domu piszą na kartce
imię i nazwisko współbrata, na którego zdecydowali się głoso wać, starannie ją składają i na zebraniu z przełożonym domu
umieszczają wraz z innymi we wspólnej kopercie; przełożony
zakleja ją wobec wszystkich i przesyła radzie prowincji. prze łożony prowincji lub jego zastępca otwiera kartki wobec dwóch
przynajmniej radnych, ogłasza imiona i nazwiska osób wybranych, a w razie potrzeby poleca dokonanie ponownych wy borów. (K 275)
KM 748
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propozycje na kapitułę prowincji
delegatom wybranym na kapitułę prowincji każdy ze
współbraci może na piśmie polecić sprawy, swoje
prośby, życzenia i projekty, które uzna w panu za odpowiednie
do przedłożenia na kapitule prowincji. (K 275)
KM 750

249

druga sesja kapituły miejscowej
przed sesją wyborczą kapituły prowincji powinna się
odbyć druga sesja kapituły miejscowej, na której
w sposób określony w Statutach prowincji dokonuje się zebrania głosów współbraci dla przeprowadzenia konsultacyjnego
głosowania przed wyborami przełożonego prowincji. (K 275)
RoZdZiaŁ X

250

Konwenty

uczestnicy konwentu generalnego
W konwencie generalnym oprócz zarządu generalnego uczestniczą przełożeni prowincji i wiceprowincji albo ich zastępcy (wikariusze), przełożeni wikariatów generalnych oraz współbracia reprezentujący – odpowiednio do
tematyki konwentu – różne dziedziny życia zakonnego lub
działalności apostolskiej, odznaczający się doświadczeniem
i wiedzą, wytypowani przez przełożonych prowincji czy wikariatów generalnych i zatwierdzeni przez przełożonego generalnego z głosem doradczym jego rady. (K 276)

251

uczestnicy konwentu prowincji
W konwencie prowincji oprócz zarządu prowincji
uczestniczą przełożeni domów i ewentualnie także ich
zastępcy oraz przedstawiciele różnych dzieł prowincji, wyznaczeni przez przełożonego prowincji z głosem doradczym jego
rady, zgodnie z przepisami Statutów prowincji. (K 277)
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RoZdZiaŁ Xi

252

ZarZĄd generalny

praca dla dobra Zgromadzenia
przełożony generalny ma często odbywać narady ze
swymi radnymi nad sprawami Zgromadzenia; winien
się często porozumiewać z przełożonymi, zwłaszcza prowincji
i wikariatów generalnych; w miarę potrzeby ma wydawać stosowne zarządzenia obowiązujące aż do odwołania przez niego
lub do ustąpienia z urzędu; niech również nie zaniedbuje zwracania się do współbraci przez okolicznościowe listy. (K 280)
KM 675

253

Zmiany w radzie generalnej
po śmierci przełożonego generalnego lub po zrzeczeniu się przez niego urzędu pełną władzę nad Zgromadzeniem przejmuje jego wikariusz i sprawuje ją aż do najbliższej zwyczajnej kapituły generalnej, z zachowaniem normy
zawartej w d 191. Na wolne miejsce wikariusza generalnego
lub któregoś z radnych przełożony generalny ze swą radą wybiera kogoś innego na okres do końca sześciolecia. (K 286)

254

prokurator generalny
Zgromadzenie powinno mieć prokuratora generalnego
do załatwiania spraw w urzędach Stolicy apostolskiej.
(K 282 i 283)
KM 684

255

mianowanie prokuratora
prokuratora generalnego mianuje przełożony generalny za zgodą swej rady na okres sześciu lat. Na prokuratora może być wybrany jeden z radnych. (K 282 i 283)
KM 685

256

Zależność od generała
Niech prokurator nie podejmuje się żadnych spraw do
załatwienia bez zlecenia lub wiedzy przełożonego
generalnego, a wszystkie reskrypty Stolicy apostolskiej dotyczące Zgromadzenia ma mu wiernie przekazywać. (K 280)
KM 686-687
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ekonom generalny
ekonoma generalnego mianuje przełożony generalny
za zgodą swej rady na okres sześciu lat. Na ekonoma
generalnego może być wybrany jeden z radnych. (K 282 i 283)

258

postulator generalny i wicepostulatorzy
Zgromadzenie powinno mieć także postulatora generalnego, którego zadaniem jest troszczyć się o postęp
w sprawach kanonizacyjnych oraz prowadzić je pod kierunkiem Stolicy apostolskiej. poza Rzymem postulatorowi będą
służyć pomocą wicepostulatorzy. (K 283)

259

mianowanie postulatora i wicepostulatorów
postulatora generalnego przydziela Kongregacja ds.
Świętych na wniosek przełożonego generalnego po
uzyskaniu zgody jego rady; wicepostulatorów zaś mianuje postulator generalny. (K 283)
RoZdZiaŁ Xii

260

ZarZĄd prowIncjI

powszechne głosowanie konsultacyjne
przełożony prowincji jest wybierany przez kapitułę
prowincji. Wszyscy członkowie prowincji, którzy posiadają prawo głosu czynnego, uczestniczą w powszechnym
głosowaniu konsultacyjnym przed wyborami przełożonego
prowincji na kapitule prowincji. Głosy poszczególnych współbraci przesyła się na kapitułę prowincji według Statutów
prowincji. (K 275, 287)

261

otwarcie głosów
Na kapitule prowincji wszystkie głosy, po uprzednim
sprawdzeniu ich ważności, skrutatorzy zbierają i obliczają, następnie po otwarciu ich odczytują publicznie imiona i
nazwiska tych, na których padły głosy. (K 287)
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wybory na kapitule
Na kapitule dla dokonania wyboru przełożonego prowincji mogą się odbyć cztery głosowania. jeżeli
w trzech kolejnych głosowaniach nikt nie otrzymał większości
absolutnej, w czwartym głosowaniu posiadają głos bierny jedynie ci dwaj kandydaci, którzy w ostatnim głosowaniu otrzymali większość względną; nie mają oni jednak głosu czynnego.
Gdyby w wyniku tego ostatniego głosowania obaj otrzymali
równą ilość głosów, należy postąpić zgodnie z K 268. (K 287)

263

utrata urzędu przełożonego prowincji
pozbawienia lub usunięcia z urzędu przełożonego
prowincji może dokonać albo przełożony generalny
po uzyskaniu zgody swej rady, na wniosek rady prowincji lub
przynajmniej po zasięgnięciu jej opinii, albo też kapituła
prowincji, jeżeli jej decyzję zatwierdzi przełożony generalny
po uzyskaniu zgody swej rady, zachowując normy prawa
powszechnego. (K 291)
KM 693

264

utrata urzędu radnego
do przyjęcia zrzeczenia się urzędu radnego prowincji
ma prawo przełożony prowincji po uzyskaniu zgody
swej rady, jednakże pozbawienie lub usunięcie go z tegoż urzędu staje się prawomocne dopiero po zatwierdzeniu przez prze łożonego generalnego za zgodą jego rady i przy zachowaniu
norm prawa powszechnego. (K 291)

265

Zmiany w składzie zarządu
Na wakujący urząd przełożonego prowincji wchodzi
jego wikariusz, który obejmuje i sprawuje władzę w
prowincji do końca sześciolecia, z zachowaniem normy za wartej w d 191. Na wakujący urząd wikariusza prowincji lub
któregoś z radnych przełożony prowincji ze swą radą wybiera
innego współbrata na okres do końca sześciolecia. (K 291)
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266

ZarZĄd mIejScowy

większa liczba radnych
przełożony prowincji, wysłuchawszy zdania swej rady, może zadecydować, by rada domu zakonnego
składała się z większej liczby współbraci po ślubach wieczystych należących do tegoż domu. (K 296)

267

przykład przełożonego
przełożony miejscowy ma przyświecać wszystkim
współbraciom przykładem posłuszeństwa względem
przełożonych wyższych, których niech uważa za zastępców
chrystusa, pamiętając, że od należytego i starannego wypełniania przezeń swego obowiązku w najwyższym stopniu zależy dobro i postęp całej wspólnoty, za którą będzie musiał zdać
sprawę przed Bogiem. (K 296)
KM 731

268

Zasadnicza troska
Głównym jego staraniem niech będzie podtrzymywanie, ożywianie i podnoszenie na duchu całej wspólnoty
modlitwą, świętymi pragnieniami, ofiarnością, własną gorliwością, pobożnością i przykładem. (K 296)
KM 732

269

Starania o jedność i zgodę
Niech jak najtroskliwiej pielęgnuje jedność braterską
wśród współbraci i nie toleruje wzajemnych nieporozumień i gniewu między domownikami; gdyby zaś zaszło
coś tego rodzaju, ma się postarać, aby powaśnieni jak
najprędzej przeprosili się i pogodzili. (K 296)
KM 733

270

ojcowska opieka
Niech często i z wielką miłością rozmawia ze swymi
współbraćmi, z ojcowskim uczuciem zaspokaja ich
potrzeby nie tylko cielesne, lecz jeszcze bardziej duchowe;
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niech broni ich przed wszystkim, co może im zaszkodzić bądź
w domu, bądź poza nim, zapobiegając złemu albo, jeśli do
niego doszło, stosując odpowiednie środki zaradcze. (K 296)
KM 735

271

Informacje o szczególnych uzdolnieniach współbraci
przełożony miejscowy powinien informować przełożonego prowincji o szczególnych uzdolnieniach członków domu, aby można było ich wykorzystać do zajęć i obowiązków bardziej dla nich odpowiednich. (K 296)

272

Szczególne zadania przełożonych
przełożeni miejscowi powinni troszczyć się:
1) aby możliwie jak najlepiej wypełniano i wykonywano zajęcia powierzone współbraciom;
2) aby współbracia mieli możność udania się do przełożonego i przedstawienia mu swych własnych potrzeb, trudności, projektów i pragnień;
3) aby współbraciom wygłaszano zwykle przynajmniej raz na miesiąc konferencję duchową;
4) aby przynajmniej raz w ciągu roku wszyscy współbracia przeczytali w całości Konstytucje, dyrektorium i Statuty prowincji. (K 296)
KM 738

273

Sprawozdanie ze stanu domu
Każdego roku przełożony miejscowy przekaże przełożonemu prowincji w dokumencie podpisanym przez
siebie i swą radę sprawozdanie ze stanu domu według wzoru
używanego w Zgromadzeniu. Radni zaś mają pisać oddzielnie
do przełożonego prowincji, ilekroć coś szczególnego mają mu
do przekazania. (K 296)
KM 744

274

Informacje dla następcy
przełożony ustępujący z urzędu ma przekazać swemu
następcy inwentarze domu oraz udzielić odpowiednich informacji i szczerze ujawnić wszystko, co może się przy-
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czynić do dobrego zarządzania domem lub prowadzenia spraw
i dzieł. (K 296)
KM 729
RoZdZiaŁ XiV

eKonomowIe I ZarZĄdZanIe doBramI

275

Zarządzanie dobrami
przez zarządzanie dobrami rozumie się: nabywanie, za mienianie, pożyczanie, inwestowanie, przerabianie, budowy i remonty oraz alienowanie dóbr (por. KpK 1254 §1; d 14).
Zarządzanie jest zwyczajne, jeśli dotyczy działań związanych z
codziennym funkcjonowaniem jednostek prawnych Zgromadzenia oraz jednostek powierzonych Zgromadzeniu, regulowanym przez systematyczne zatwierdzanie budżetu przez kompetentnego przełożonego lub jeśli nie przekracza sumy określonej
w prawie; wszelkie inne, w tym także obejmujące docelową
wartość przedsięwzięcia, jest zarządzaniem nadzwyczajnym.
1) Graniczną sumą dla zarządzania zwyczajnego jest
kwota ustalona przez przełożonego generalnego za
zgodą jego rady. Kwota ustalana jest dla poszcze gólnych krajów co trzy lata.
2) Nadzwyczajne zarządzanie obejmuje:
a. alienację (KpK 638 §3) przekraczającą sumę gra niczną;
b. oddanie w zastaw czy to przedmiotów wartościowych, czy też innych dóbr powyżej sumy
granicznej;
c. zaciąganie długów przekraczających sumę gra niczną;
d. wznoszenie nowych obiektów lub przebudowę
istniejących, kiedy docelowa wartość przedsię wzięcia przekracza sumę graniczną;
e. zawieranie i rozwiązywanie umów, które poważnie obciążają Zgromadzenie personalnie i materialnie, kiedy zostaje przekroczona suma
graniczna;
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f. działania dotyczące dóbr darowanych Kościołowi
na podstawie ślubu, rzeczy kosztownych z racji
artystycznych lub historycznych, kiedy ich wartość przekracza sumę graniczną (KpK 1292 §2);
g. inwestycje finansowe podwyższonego ryzyka
przekraczające sumę graniczną.
3) przełożeni oraz inne osoby reprezentujące jednostki
prawne Zgromadzenia oraz jednostki powierzone
Zgromadzeniu nieważnie wykonują czynności, które
przekraczają sposób zwyczajnego zarządzania, jeśli nie
uzyskali wcześniej pisemnego upoważnienia od przełożonego generalnego (por. KpK 1281 §1, 638 §3).
4) przełożony generalny do podjęcia decyzji o zarządzaniu nadzwyczajnym potrzebuje zgody rady generalnej.
5) Zarządzanie zwyczajne i nadzwyczajne, oprócz zasad wyżej wymienionych, jest regulowane przez
prawo Kanoniczne i normy zawarte w Konstytucjach, dyrektorium oraz Statutach prowincji, wiceprowincji i wikariatów generalnych.

276

łączenie obowiązków
Sam przełożony nie może spełniać obowiązku ekonoma generalnego i prowincji. urząd zaś ekonoma
miejscowego można połączyć z obowiązkami przełożonego,
jeśli konieczność tego wymaga, choć lepiej go oddzielić.
ekonomowie generalny i prowincji mogą być równocześnie
radnymi, jednak nie pierwszymi. Wybiera się ich lub mianuje
na okres sześciu lat, ekonomów zaś miejscowych mianuje się
na okres trzech lat. (K 299)
KM 500

277

Sporządzanie inwentarza
Zanim ekonom obejmie swój urząd, powinien wraz ze
swym poprzednikiem sporządzić dokładny inwentarz
zarówno nieruchomości, jak i bardziej wartościowych rucho mości, zaopatrzony podpisem odnośnego przełożonego; albo
też należy przyjąć inwentarz uprzednio sporządzony, z odno -
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towaniem przedmiotów z biegiem czasu utraconych lub nabytych. jeden egzemplarz inwentarza należy przechowywać
w archiwum domowym, drugi zaś w archiwum prowincji, wikariatu generalnego lub generalnym. (K 299)
KM 589

278

obowiązki ekonoma
Każdy ekonom ma pod kierunkiem i nadzorem przełożonego dobrze, wiernie i z największą starannością
wywiązywać się ze swego obowiązku, a zatem powinien:
1) czuwać, aby dobra zakonne powierzone jego trosce
nie uległy w jakikolwiek sposób zniszczeniu i nie
doznały uszczerbku;
2) przestrzegać przepisów prawa tak kanonicznego,
jak też cywilnego i własnego oraz wszelkich zleceń
nałożonych przez fundatora lub prawowitą władzę;
3) zbierać dokładnie i we właściwym czasie dochody
z dóbr i wpływy, a zebrane przechowywać w bezpiecznym miejscu i wydatkować według woli fundatora albo przyjętych ustaw lub przepisów;
4) prowadzić należycie uporządkowane książki przychodów i rozchodów;
5) należycie porządkować i przechowywać dokumenty, na których opierają się prawa Zgromadzenia do
dóbr; ich zgodne z oryginałem odpisy składać w archiwum prowincji i generalnym. (K 299)
KM 590

279

Sprawozdania ekonomów
co sześć miesięcy – oraz ilekroć tego zażąda przeło żony lub rada – ekonom generalny, prowincji i wikariatu generalnego mają zdawać sprawę z całego swego zarządzania, przedłożywszy księgi przez siebie prowadzone, które
odnośny przełożony i jego rada sprawdzają i zatwierdzają,
jeżeli wszystko zgadza się w zestawieniu z gotówką i z tym, co
znajduje się w kasie. W ten sam sposób co kwartał mają być
sprawdzone księgi ekonomów miejscowych przez dwóch
współbraci wybranych przez wspólnotę domową. (K 299)
KM 593
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Sposób załatwiania spraw
Niech każdy ekonom stara się przy załatwianiu spraw
zachować wielki wewnętrzny i zewnętrzny spokój;
budować bliźnich słowem i przykładem; utrzymywać dobre
stosunki z tymi, których pomocy potrzebuje przy załatwianiu
spraw; zasięgać rady u rzeczoznawców; unikać wszelkich
pozorów kupczenia; sprawy sporne w miarę możliwości załatwiać drogą ugodową i pokojową; nabywać w odpowiednim
czasie rzeczy, zwłaszcza nadające się do dłuższego przechowywania; w swoim czasie i we właściwy sposób załatwiać to,
co należy. (K 299)
KM 591

281

lokata i wydatkowanie pieniędzy
pieniądze, które nie są potrzebne na bieżące wydatki,
przełożony za zgodą swej rady i po wysłuchaniu ekonoma postara się umieścić bezpiecznie i korzystnie; powinno
się jednak unikać wszelkich pozorów interesu handlowego czy
gromadzenia dóbr. Na ile dozwoli stan ekonomiczny i roztropność, usilnie zaleca się, aby z miłości wobec Boga i ludzi
pod kierunkiem zarządu dokonywano darowizn pieniężnych
na cele dobroczynne. (K 300)
KM 561-562, 576

282

nadwyżki
jest rzeczą pożądaną, aby w duchu ubóstwa i zaufania
względem Bożej opatrzności z końcem roku pieniądze, które nie są konieczne dla potrzeb prowincji czy wikariatu
generalnego, przesyłano do kurii generalnej na potrzeby całego
Zgromadzenia. (K 300)
KM 557

283

Zaciąganie długów
Niech przełożeni wystrzegają się, by nie zezwalać na
zaciąganie długów, jeżeli nie jest zupełnie pewne, że
ze zwykłych dochodów będzie można uiścić procenty od
należności i w niezbyt długim czasie odpowiednimi ratami
spłacić całą kwotę. (K 300)
KPK 639 §5; KM 578
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granice wydatków
Kapituła generalna ma ustalić granice wydatków,
których przełożeni prowincji nie mogą przekraczać bez
pozwolenia przełożonego generalnego z głosem doradczym
jego rady. podobnie kapituła prowincji określa granice wydatków dla przełożonych miejscowych. Nawet w tych granicach
przełożeni winni uzyskać zgodę swej rady na wydatki przekraczające zwyczajne zarządzanie dobrami. (K 299)
KM 560

285

coroczne sprawozdanie
przełożony miejscowy przełożonemu prowincji lub
wikariatu, przełożony wikariatu prowincji przełożone mu prowincji, zaś przełożony prowincji lub wikariatu generalnego przełożonemu generalnemu ma pod koniec każdego roku
zdać sprawę z zarządu dobrami. (K 300)
KM 594
ROZDZIAŁ XV

286

uStawy ZgromadZenIa

prośby o dyspensę
o uzyskanie dyspens od Konstytucji i dyrektorium
należy zwracać się do kompetentnej władzy przy zachowaniu norm prawa powszechnego. przełożeni wyżsi nie
powinni udzielać dyspens bez zasięgnięcia opinii przełożonych bezpośrednich. (K 305)
KM 777

287

odwołanie się do przełożonego wyższego
jeżeliby przełożony bezpośredni odmówił dyspensy,
nie można zwracać się do przełożonego wyższego bez
powiadomienia go o odmowie dyspensy; inaczej otrzymana
łaska jest nieważna. (K 305)
KM 778

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 251

288

Struktura i zarząd

251

wiążąca moc Statutów
Statuty, które zawierają przepisy odpowiadające potrzebom regionalnym, obowiązują na równi z Konstytucjami i dyrektorium. (K 308)

289

Statuty wikariatów
uwzględniając potrzeby każdego wikariatu, w jego
Statutach należy określić to wszystko, co w naszych
ustawach zaznaczono, iż domaga się określenia w statutach
prowincji. (K 308)
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reguła życIa
przeznaczona dla

ZGRoMadZeNia ZaKoNNeGo
NajŚWiĘtSZej MaRyi paNNy
NiepoKaLaNie pocZĘtej
eReMitóW MaRiaNóW

wspomagających wiernych zmarłych,
zwłaszcza żołnierzy
i zmarłych wskutek zarazy
poprawiona
przez jego eminencję
Najprzewielebniejszego
Księdza Leandra Kardynała colloredo,
na zlecenie Świętej Kongregacji Zakonników i Biskupów
w Rzymie,
w Roku pańskim 1694
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prZedmowa InFormacyjna

1. to Zgromadzenie Niepokalanego poczęcia, o którym
cię, Najłaskawszy czytelniku, informujemy, zgodził się erygować w stanie eremickim, zgodnie z prawem kanonicznym,
bardzo pobożny arcypasterz Stefan Wierzbowski, biskup
poznański i arcybiskup nominat gnieźnieński1, który chwalebnie przeżył swe życie; następnie świętej pamięci papież
innocenty Xi zechciał je obdarzyć pewnymi odpustami i bractwem2, a wreszcie najjaśniejszy i niezwyciężony monarcha jan
iii, najszczęśliwiej panujący król polski wraz z całą Rzeczpospolitą polską, postanowił uznać je i przyjąć w wieczystą
opiekę na Sejmie, który odbył się w 1677 roku w Warszawie3.
2. Bez wątpienia eremici byli niegdyś i są obecnie trojakiego rodzaju, jak o tym poucza w dziele Quæstiones Regulares
(Zagadnienia zakonne) wielce uczony o. emanuel Roderyk,
znany portugalski teolog [z] Zakonu Franciszkanów obserwantów. jedni z nich bowiem, jak powiada, to wędrujący przez
świat serbici, drudzy są nazywani anachoretami, czyli pustelZgromadzenie Niepokalanego poczęcia zostało erygowane 21 kwietnia
1679 roku (por. Positio, s. 383-400). Bp Stefan Wierzbowski (1620-1687),
ordynariusz poznański od 1663 roku, został w 1686 r. mianowany przez króla jana Sobieskiego na arcybiskupstwo gnieźnieńskie, ale przed swą śmier cią nie zdążył otrzymać potwierdzenia tej nominacji od Stolicy Świętej.
2
papież uczynił to przez brewe Cum sicut accepimus z 20 marca 1681 roku
(por. Positio, s. 404-409), które było pierwszym uznaniem istnienia Zgro madzenia Marianów przez Stolicę Świętą. prawdą jest, że przez to brewe
marianie zostali obdarzeni „pewnymi odpustami”, ale trudno powiedzieć
to samo o bractwie. jednak znajduje się tam twierdzenie – bezpodstawne –
że to brewe dotyczy również „bractwa wiernych”. Niemniej bp
Wierzbowski (i za nim marianie) wywnioskowali z tego dodatku, że Stolica Święta upoważnia ich do założenia jakiegoś bractwa. a więc od tego
czasu marianie zaczęli zakładać przy swych kościołach „Bractwo Nie pokalanego poczęcia wspomagające dusze wiernych zmarłych”. por. niżej,
rozdz. Vii, §8.
3
por. odnośny dokument w Positio (s. 376-378). Mowa jest o królu janie
iii Sobieskim (1674-1696).
1
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nikami; „trzeci są nazywani cenobitami”4. pośród nich wszyscy
składający śluby życia zakonnego, które mają spędzać w zakonie zatwierdzonym przez papieża, albo (co uznałbym za godne
podkreślenia) mający przełożonego od biskupa, nie mogą niczego posiadać na własność i zaliczają się do osób kościelnych.5
eremici, zwłaszcza tego rodzaju, cieszą się także przywilejami przysługującymi mnichom i duchownym: przywilejami
własnego sądownictwa i prawa kościelnego (fori et canonis), jak
między wielu innymi twierdzą autorzy: Lezana, t. 2, Q. Reg.6, i
angelus, w conf. 1217. Nikt też, o ile mogłem stwierdzić, nie
jest przeciwny temu poglądowi. pogląd ten, jako powszechny,
przyjęli dawniej, w decis. 1 de Regul.8, także sędziowie Roty
Rzymskiej, jak o tym świadczy Lauretus de Franchis w części ii,
q. 419.
Natomiast sposób życia eremitów, o których tu mówimy,
został zatwierdzony w „stanie [prawnym] pokutników”, jak
zauważył ten sam Lauretus10, rozdz. 10, q. 1. Wynika z tego, że
nie potrzebują oni żadnego innego zatwierdzenia, jeżeli prawnie i kanonicznie zostali przyjęci przez ordynariusza miejsca.
Rzymski teolog Lezana uważa ponadto, w zacytowanym
miejscu, że ten, kto ślubował na przyszłość żyć w stanie ere4
por. emanuel (Manoel) Rodericus ( Rodrigues), Quæstiones Regulares et
Canonicæ, Venetiis 1611, s. 151-152 (q. 49, art. 4). „cenobitami”, czyli
eremitami żyjącymi wspólnie.
5
Tamże, s. 152: „concludo [...] statum eremitarum [...] inter personas eccle siasticas et religiosas numerari” (wnioskuję [...], że stan eremitów [...]
zalicza się do osób kościelnych i zakonnych).
6
por. juan-Baptista de Lezana, Summa Quæstionum Regularium (jest to
prawdopodobnie skrót dzieła Zagadnienia zakonne), vol. 1, Venetiis 1646,
t. ii, 47a-b (r. Vii, nr. 4-6).
7
por. NVS, s. 29, przyp. 9
8
ten skrót łaciński prawdopodobnie znaczy: „w rozstrzygnięciu [nr] 1 od nośnie do zakonników.”
9
por. Lauretus de Franchis, Controversiæ inter Episcopos et Regulares,
Romæ 1656, ii, 493s (q. 41, nry 1, 2, 4).
10
Tamże, s. 494 (nr 2); również: „tales enim eremitæ sunt et esse debent
sub obedientia episcopi” (tacy bowiem eremici są i powinni być pod
względem posłuszeństwa zależni od biskupa).
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mickim, zobowiązany jest do wypełnienia tego ślubu11. a jeżeli
już przyjął ten stan, zwłaszcza w jakimś zgromadzeniu eremitów zatwierdzonym przynajmniej przez biskupa, i złożył w
nim profesję, nie może tego stanu zmienić inaczej jak za
dyspensą papieską, uzyskaną na wniosek przełożonego
wspomnianego zgromadzenia z bardzo słusznych i ważnych
powodów i to ze względu na szkodę osób trzecich. tak
oświadczyła w 1691 roku Święta penitencjaria, pytana o radę
przez pewnego przełożonego tego rodzaju eremitów12.
Wielce doświadczony interpretator prawa papieskiego,
prosper Fagnanus, w [Commentaria in] Secundum [Librum]
Decret[alium], w rozdz. Nullus, nr 55, niezbicie wykazał, że
tacy eremici, mieszkający w małych klasztorach, nie są objęci
zakazem nabywania nowych domów, a żyjąc w zgromadzeniu,
mogą mieć sposób życia zatwierdzony przez biskupa13.
Nikt też nie może wątpić, że mogą być oni święceni
tytułem ubóstwa albo zgromadzenia (co bardziej jest uznawane
za słuszne w Rzymie).
3. to, co powyżej zostało pokrótce przytoczone, aby
pouczyć tych, którzy o tym to instytucie źle myślą i mówią, po
części ze względu na brak wiedzy o nim, po części ze względu
na złą informację14. jeśli zaś spojrzą łaskawszym okiem na
następujące nieliczne rozdziały [ustaw] przedłożonych ere mitom marianom do przestrzegania, z pewnością będą dla nich
życzliwsi. Nie pragną bowiem oni ani nie pożądają niczego
11
por. Lezana, dz.cyt.,miejscecyt.: „votum validum est et obligatorium”
(ślub jest ważny i obowiązujący).
12
tym „przełożonym” był zapewne sam św. o. Stanisław, który był w Rzy mie w 1691 roku. Rok później, w liście skierowanym do Świętej Kongregacji Biskupów i Zakonników, starał się uzyskać takie oświadczenie na
piśmie (por. pZ, Aneks, nr 2; jest tam również podany powód, dla którego
się o nie starał).
13
por. prosper Fagnani, Commentaria in Secundum Librum Decretalium,
Romæ 1661, s. 59, 60.
14
Mowa tu o pewnych wrogach Zgromadzenia Marianów. W większości
nie wiadomo, kto się do nich zaliczał, jednak od początku istnienia Zgro madzenia obecne są wzmianki o nich czy to w pismach św. ojca Założyciela, czy to w dokumentach odnoszących się do Zgromadzenia. por.
NVS, s. 30, przyp. 15.
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oprócz Boga i jego chwały, oprócz czci Najwybrańszej dziewicy, oprócz zbawienia dusz, a także własnego [zbawienia],
oprócz wspomagania zmarłych modlitwą i innymi dobrymi
uczynkami przebłagalnymi15.
poza tym, chociaż to Zgromadzenie zostało erygowane w
przedstawionym stanie eremickim, nie obstaje ono jednak przy
samotności tak dalece, by nie uważać za zasługujące dla siebie
zajmowanie się niekiedy posługami duchowymi dla bliźnich,
na ile się to godzi, bez cudzej szkody16.
i nie ubiega się ono bynajmniej o tytuł eremitów w celu
zrównania się z kimkolwiek. W rzeczywistości uważa, że
powinno tak cenić najświętsze, a dawno temu założone i wielce
pobożne zakony i wszystkie instytuty, aby siebie mieć za
ostatnie ze wszystkich i pokornie powierzać się ich opiece i
miłosierdziu.
4. Z tego wszystkiego każdy, kierując się życzliwością,
może wyciągnąć wniosek, że ten oto instytut eremitów Marianów, założony w stanie zatwierdzonym przez prawo kanoniczne, nie wymaga żadnego innego zatwierdzenia17. Gdy bowiem przełożony generalny zwrócił się do świętej Stolicy
apostolskiej w sprawie jego aprobaty18, cała sprawa była naj pierw badana niemal przez rok przez świętą Nuncjaturę apostolską w polsce, a na podstawie jej informacji rozpatrywana
była przez dłuższy czas także w Rzymie19. Wreszcie wspom 15
por. niżej, rozdz. i, §2, gdzie jest określony cel Zgromadzenia eremitów
Marianów.
16
por. niżej, rozdz. i, §3.
17
Święty o. Stanisław podkreśla ten fakt, ponieważ niektórzy mu współcześni twierdzili, że marianie nie posiadając aprobaty papieskiej, nie mieli
prawa istnieć jako instytut zakonny.
18
Święty ojciec Założyciel uczynił to w dwóch prośbach skierowanych do
Stolicy Świętej w 1692 roku (por. pZ, Aneks, nr. 2-3). aprobaty nie uzyskał,
bo okazało się niemożliwe otrzymanie reguły Zakonu Mniszek Niepokalanego poczęcia.
19
W wyniku rozpatrywania 22 sierpnia 1692 roku prośby skierowanej
przez o. papczyńskiego do Świętej Kongregacji Biskupów i Zakonników
o aprobatę papieską, Kongregacja zwróciła się 5 września 1692 roku do
nuncjusza apostolskiego w polsce „pro informatione et voto”. treść jego
pisemnej „informacji”, o której tu jest mowa, nie jest znana.
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niany wyżej najdostojniejszy Kardynał odpowiedział, że temu
instytutowi wystarczy zatwierdzenie ordynariusza miejscowego i ta Reguła życia, która została przez jego eminencję z
największą pilnością uporządkowana i z najwyższą mądrością
poprawiona, tak jak to jest zawarte w autentycznym piśmie
jego eminencji, skierowanym do przełożonego i członków
instytutu, a przedstawionym najdostojniejszemu i najczcigodniejszemu, aktualnie szczęśliwie urzędującemu księdzu Biskupowi poznańskiemu, i przez niego przyjętym20.

jest tu mowa o bp. janie St. Witwickim, ordynariuszu poznańskim
(1687-1698). to pismo nie zachowało się do dzisiaj, nawet w kopii.
20
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RoZdZiaŁ i

cel [ZgromadZenIa]
I prZyjmowanIe [Kandydatów]

1. ponieważ żadna wspólnota nie może istnieć bez
ochrony prawnej i nie wypada, aby ktokolwiek w tym życiu
doczesnym nie był związany prawem, dlatego wy, zgromadzeni w jednym Stowarzyszeniu i umieszczeni w małych klasztorach pod kierownictwem jednego przełożonego (oprócz Reguły św. augustyna1), macie się starać pilnie przestrzegać tych
nielicznych przepisów dla waszego wewnętrznego spokoju
i pewności waszych sumień.

2. przede wszystkim rozważajcie pilnie i stale cel waszego Zgromadzenia. tak jak wspólnym [celem] wszystkich
najświętszych Zakonów, tak i waszym powinien być: większy
wzrost chwały Bożej i troska o własne zbawienie z poważnym
dążeniem do doskonałości. „Bo co za pożytek człowiekowi,
choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę?” [Mt 16,26].

Byście jednak nie stali bezczynnie w winnicy pańskiej2,
macie szerzyć cześć Niepokalanego poczęcia Najświętszej
Bogarodzicy dziewicy na miarę waszych sił3 oraz z najwyżNV wydana w 1687 roku nie zawiera tych słów w nawiasie. Nie wydaje
się, by to uzupełnienie tekstu pochodziło od kard. colloredo. Należy raczej
sądzić, że to sam św. o. Stanisław (który w żadnym innym piśmie czy dokumencie nie wspomina o tej Regule) zdecydował się na przyjęcie Reguły św.
augustyna, nie w sposób prawny, ale ze względów praktycznych, aby
zapewniała ona marianom duchową i duszpasterską orientację w ich coraz
bardziej aktywnym duszpastersko życiu. taki sposób przyjęcia i przestrzegania Reguły św. augustyna nie udzielał marianom podstawy do ubiegania się o aprobatę papieską (możliwą przy przyjęciu reguły w sposób
prawny), ale dawał Zgromadzeniu Marianów oblicze instytutu zakonnego
mocno osadzonego w prawnie uznanej tradycji Kościoła.
2 por. Mt 20, 1-7.
3 Szerzenie czci Niepokalanego poczęcia NMp zostało pierwszy raz w ten
sposób określone jako cel szczególny Zgromadzenia Niepokalanego poczęcia już w NV wydanej w 1687 roku. już w Oblatio (1670) św. ojciec
Założyciel mówi: „obiecuję, że będę szerzył jej cześć i bronił jej nawet
kosztem mego życia” (por. Ld, nr 5, §4), przy czym słowo „cześć” odnosi
1
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szym wysiłkiem, pobożnością i zapałem wspomagać modlitwą
dusze wiernych zmarłych poddanych karom czyśćcowym,
zwłaszcza żołnierzy i zmarłych wskutek zarazy4.
3. Nie będzie jednak zakazane tym, którzy byliby obdarzeni tego rodzaju zdolnościami, pokornie pomagać proboszczom w pracach kościelnych, jeżeli kiedyś, za uprzednim pozwoleniem ordynariuszy i przełożonych, zostaliby przez nich wezwani, gdyż nie jest dla was odpowiednie tak surowe życie kontemplacyjne, chociaż zostaliście założeni w stanie eremitów5.

4. ci zaś, którzy starają się o przyjęcie do waszego Stowarzyszenia, niech będą dobrze znani albo przynajmniej poleceni; niech okażą poza tym świadectwo prawego pochodzenia. Niech przychodzą z zamiarem prowadzenia doskonalszego życia, dostosowania obyczajów do przepisów [Zgromadzenia] i zmierzania wytrwale do celu powołania; niech wreszcie nie będą uwikłani w żadne cenzury, długi i spory.

się do przywileju Niepokalanego poczęcia NMp. ale też, kiedy o.
papczyński 15 września 1671 roku przywdziewał biały habit (por. Ld, nr
7, §7), czynił to na pewno z myślą, iż będzie to jeden ze sposobów
szerzenia czci Niepokalanego poczęcia, jak to jest powiedziane w NV:
„Wszystko [w odzieży] koloru białego na cześć jaśniejącego bielą
poczęcia Matki Bożej” (rozdz. iV, §4). i zostało przez innych uznane, że
biały habit oznaczał „candorem immaculatæ conceptionis” (blask
Niepokalanego poczęcia). por. Positio, s. 523.
4 już w dokumencie erekcji kanonicznej Zgromadzenia Księży Marianów (1679 roku) znajdujemy podobne sformułowanie jego drugiego
szczególnego celu. por. Positio, s. 395 (doc. Xi, 4, §2).
5 od samego początku św. ojciec Założyciel starał się o uwolnienie siebie
i swych współbraci od ograniczeń, jakie na ich działalność apostolską
nakładał stan prawny eremitów (którego przyjęcie umożliwiło założenie i
zwłaszcza erekcję Zgromadzenia Marianów). udało mu się więc uzyskać
(jak to widać już w NV z 1687 roku) prawne uznanie możliwości zaan gażowania marianów w pracę duszpasterską na zewnątrz klasztoru (choć
przyznano ją w 1679 roku tym, którzy przebywali w Nowej jerozolimie
i mieli przebywać w innych otrzymanych z czasem placówkach; por.
Positio, s. 398, §9). co prawda, ta możliwość jest sformułowana dość
ostrożne, jednak wiadomo, że de facto eremici marianie pod koniec XVii
wieku prowadzili rozległe prace misyjne i duszpasterskie poza swymi
klasztorami (por. wyżej, „przedmowa informacyjna”, §3, oraz listy
polecające do Stolicy Świętej z 1699 roku. por. Positio, s. 521-537).
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5. W wychowaniu nowicjuszy należy się trzymać Konstytucjiapostolskich6 i nie powinno się ich uważać za zdat nych
do złożenia ślubów i przysięgi wytrwania, zanim nie zo sta ną
dobrze wypróbowani we wszelkiego rodzaju umart wie niu, modlitwie, pokucie, skupieniu i gorliwym dą że niu do in nych cnót.

Niech także wiedzą, że po złożeniu profesji droga do porzucenia powołania jest dla nich na zawsze zamknięta7 (z wyjątkiem przejścia, za pozwoleniem przełożo nego zgroma dzenia
i dyspensą Stolicy apostolskiej, do ściślejszego prze strzegania
reguły zakonnej w jakimś zatwierdzonym zakonie8). jeżeli
jednak znalazłby się ktoś niepoprawny, pod żegacz, wich rzy ciel
czy gorszyciel, to po trzykrotnym upom nieniu nale ży go albo
zamknąć na sześć miesięcy w ma łej celi i, jeżeli się nie opamięta, należy go wydalić ze Zgromadzenia, albo jeżeli wy bierze sobie jakiś zatwierdzony zakon i znajdzie takich, którzy go
tam życzliwie przyjmą, należy go temu zakonowi polecić.

6. Formuła zaś profesji, która ma być składana po upływie czasu nowicjatu, będzie następująca: ja N., Syn N., z diecezji N., lat N., dobrowolnie i bez przymusu, z czystej miłości
do Boga, dla większej jego chwały i czci Najwybrańszej dziewicy, dla wspomagania zmar łych po zbawionych pomocy [tzn.
modlitw i innych dobrych uczynków mających wartość przebłagalną], zwłaszcza żołnierzy i zmar łych wskutek zarazy, ofiaro wuję się Boskiemu Majestatowi i Bogarodzicy dziewicy
Maryi w Zgromadzeniu Zakonnym jej Niepokalanego poczę cia
Księży Rekolektów, czyli eremitów marianów, i to na za wsze i

Klemens Viii, konst. Cum ad regularem (19 marca 1603 roku).
Mimo to zdarzały się wypadki „porzucenia powołania” i o. papczyński
w 1692 roku zwrócił się do Stolicy Świętej z prośbą o wydanie oświad czenia zabraniającego spowiednikom (i przełożonym) zwalniania ze ślubów prostych (uważanych za obietnice) i z przysięgi wytrwania w Zgro madzeniu; por. pZ, Aneks, nr 1.
8 jest rzeczą ciekawą, że w NV z 1687 roku marianom było zabronione
opuszczenie Zgromadzenia nawet „pod pretekstem chęci przestrzegania
ostrzejszej reguły zakonnej”, albowiem, jak twierdził św. o. Stanisław,
„każdy z was może przyjąć taką w waszym obecnym instytucie”, mianowicie przez wybranie rezydencji w pustelni Korabiewskiej, gdzie obowiązywały surowe Statuty pustelnicze przepisane przez bp. Święcickiego
(por. NVS, s. 34, przyp. b-b).
6
7
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nieodwołalnie9, oraz ślubuję10 ubóstwo, czystość i posłuszeństwo [wobec] jego przełożonego. tak mi dopomóż Bóg i ta
święta ewangelia.
RoZdZiaŁ ii

mIłość

1. apostoł Narodów bardzo dobrze porównał sługę
Bożego nie pałającego prawdziwą miłością do miedzi dźwięczącej i cymbału brzmiącego [por. 1 Kor 13, 1]. osiągnięcie
życia wiecznego i wartość zasług polega bowiem na miłości.
a zatem każdy z was niechaj stara się jak najskuteczniej, bardziej niż wszelkie dobra, zdobyć dla siebie tę najcenniejszą
perłę, ów skarb ukryty w roli [por. Mt 13, 45-46. 44]. Bo chociaż miłość Boga jest darem, jednak otrzymuje się ją i zachowuje poprzez nieustanną modlitwę i umartwienie. a więc
„wszystko u was niech dzieje się w miłości” [1 Kor 16, 14].

2. przykazania Boże i rady ewangeliczne, prawa świętego Kościoła rzymskokatolickiego, jego przepisy, postanowienia, obrzędy, zwyczaje i nakazy, a także niniejsza Reguła i –
jeśliby kiedyś wydano więcej zarządzeń – niech będą przestrze gane z miłości do Boga. tak bowiem głośno woła Niebieski
Nauczyciel: „jeśli Mnie kto miłuje, będzie przestrzegał nauki
mojej” [j 14, 23], co należy rozumieć nie tylko w odniesieniu
do jego świętej nauki i pisma Świętego, lecz również do nakazów i dokumentów jego świętego Kościoła, który on sam
przez ducha Świętego poucza i nim kieruje, i do decyzji
zwierzchników, które od Kościoła pochodzą albo są przez
niego potwierdzone.
3. poza tym macie z miłości do Boga spełniać wszystko,
co dobre, unikać zaś wszelkiego zła. Macie wprowadzać
9 W owym

czasie nie istniała w instytutach zakonnych praktyka ślubów
czasowych.
10 W NV z roku 1687, zamiast „ślubuję” było: „obiecuję” (promit toque). por. wyżej, przyp. 20 i 35; NVS, s. 35, przyp. 28.
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w czyn wszelką możliwą cnotę, macie się brzydzić wszelkim
występkiem i grzechem. Z miłości do Boga macie chętnie i
mężnie znosić umartwienia, zmartwienia, nagany, krzywdy,
oszczerstwa, trudy, cierpienia, niedostatek, surowość i inne tego
rodzaju rzeczy.

Z miłości do Boga macie wykonywać jak najdoskonalej
wasze ćwiczenia, obowiązki i zlecone wam zajęcia oraz cokolwiek dotyczy waszego stanu i powołania. Miłości Bożej
macie poświęcić całe wasze życie, a szczególnie wszelkie co dzienne działania i wydarzenia, oraz wszystkie [razem] i poszczególne momenty, sekundy, okoliczności, zmiany wszystkich [razem] i poszczególnych działań i wydarzeń. Macie je
poświęcić z należytym poddaniem, ufnością i pobożnością na
całą wieczność, na ołtarzu miłości, sercem, powiadam, czystym, łącznie z zasługami chrystusa pana i jego Nieskalanej
Matki oraz wszystkich Świętych i Kościoła powszechnego.
taka wreszcie ma być wasza wspólna reguła i najpewniejsza droga do nieba, jaką w obu testamentach Boża Mądrość zechciała uznać za najbardziej godną polecenia: „Będziesz miłował pana, Boga twego ze wszystkiego serca twego
i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej” [Mt
22, 37; por. pwt 6, 5; Mk 12, 30; Łk 10, 27].

4. co dotyczy wzajemnej miłości, niech ten spośród was
wie, że jest droższy Boskiemu Majestatowi, kto będzie uwa żany za bardziej wyróżniającego się we wzajemnej miłości.
Niech każdy pamięta, że duszą jego instytutu jest miłość, i na
ile od niej się oddali, na tyle też oddali się od życia.

a zatem, tak jak usilnie będzie się przyczyniał do dobra,
sławy, nieskażoności i świętości całego Zgromadzenia, tak poszczególnym jego osobom okaże wszystko to samo, czego by
sobie życzył.

Niech więc unika owej zgubnej, a miłości najbardziej
przeciwnej zarazy: zazdrości, nienawiści, zawziętości, rywali zacji, podejrzliwości, zniesławienia, antypatii, sympatii, zawiści, donosicielstwa, obelg, plotek, obmów, nękania, stronniczości, pogardy dla innych, mącenia, zamętu, kłótni i sporów. i jak
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o spokój własnej duszy, tak niech dba o spokój cudzy i domowy, jako gorliwy strażnik miłości. Wreszcie tak od całego Zgromadzenia, jak i od każdego jego członka niech odpowiednio
odwraca wszelkie zło.
pamiętajcie o miłości pierwotnego Kościoła, o której
autor dziejów apostolskich mówi: „a mnóstwo wierzących
miało jedno serce i jedną duszę” [dz 4, 32).

5. ponadto, nie zaniedbujcie żadnej nadarzającej się sposobności do okazywania wszelkiego rodzaju miłości osobom
spoza Zgromadzenia i wyświadczajcie zbożną miłość nie tylko
tym, których życzliwości doświadczyliście, lecz także przeciwnikom i nieprzyjaciołom (których pan nasz słusznie poleca kochać [por. Mt 5, 44; Łk 6, 27.35]). Bądźcie zawsze pomni dzieł
miłosierdzia11, które najwyższej Głowie – chrystusowi okazywane są w [jego] członkach i które jako jedyne zatriumfują na
jego surowym sądzie [por. Mt 25, 31-46].
RoZdZiaŁ iii

poSłuSZeńStwo, uBóStwo, cZyStość

1. powinniście przede wszystkim być posłuszni Bogu,
papieżowi, biskupom, przełożonym swego Zgromadzenia, na stępnie ich zastępcom, urzędnikom domowym, dzwonowi
wzywającemu was na wspólne ćwiczenia, i to żywo, ochoczo,
doskonale, cierpliwie, pokornie, mężnie, wytrwale.
Nie wahajcie się też być poddani ludziom, skoro apostoł
chce, abyśmy byli poddani wszelkiemu [ludzkiemu] stworzeniu [por. 1 p 2, 13], a tym bardziej wszelkiej władzy. „Nie
ma bowiem” – powiada – „władzy, jeno od Boga”, stąd „kto
sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu”
[Rz 13, 1-2], co jest rodzajem największej głupoty.
11 por. Templum Dei Mysticum, Varsaviæ 1998, rozdz. XXi, s. 84-100,
gdzie św. o. Stanisław podaje obszerne omówienie uczynków miłosierdzia
względem ciała i względem duszy i gorąco je zaleca.
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pobudkę i przykład posłuszeństwa bierzcie od samego
odkupiciela naszego, który „uniżył samego siebie, stawszy się
posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa” [Flp 2,
8]. Gdyby ktoś w tym przedmiocie wzbraniał się Go naśladować, byłoby oczywistym, że nie chciałby z chrystusem panować, skoro nie chciałby być posłuszny prawowitej władzy dla
chrystusa.

W posłuszeństwie zaś należy zachować taki porządek:
aby władza niższa ustępowała przed wyższą i niech niższa nie
stara się osłabić wyższej. także późniejsze polecenie, jeżeli
wcześniejsze zostało wyraźnie odwołane, należy ponad nie
przedłożyć. chociaż zaś powinniście wszyscy z należną uległością szanować ordynariuszów miejscowych i być jak najbardziej gotowi do okazania im uległości12, tym niemniej, dla uniknięcia zamieszania w zarządzaniu i licznych zakłóceń, niech
jedynie przełożeni zwracają uwagę na uzasadnione polecenia
biskupów, zaś członkowie bez żadnego ociągania się i pretekstu
niech będą posłuszni przełożonym i prawom; i niech nie sądzą,
że mają jakiekolwiek prawo albo przywilej pozywania przełożonych do zewnętrznych sądów, czyli władz sądowniczych, a to
dla uniknięcia licznych sporów, zgorszenia i buntów. jeżeli
jednak zdarzy się kiedyś jakiś spór albo mniej znaczny błąd,
należy to załagodzić i naprawić wewnątrz samego Zgromadzenia zwykłym sposobem, spokojnie i sprawiedliwie.

przez to prawo jednak nie zamierzamy wprowadzić
czegokolwiek, co byłoby sprzeczne z prawem kanonicznym,
dekretami czy postanowieniami świętego Kościoła rzymskiego.

jeżeli zaś znalazłby się między wami jakiś krnąbrny,
wichrzyciel albo buntujący innych niegodziwiec, niech
zostanie ujarzmiony zgodnym działaniem wszystkich, którzy
są zwolennikami wewnętrznego spokoju i dobrego zarządzania
(po uprzednim jednak daniu mu możliwości sprawiedliwej
obrony i oczyszczenia się z zarzutów oraz przy zachowaniu
Należy pamiętać, że w tym czasie marianie, jako zgromadzenie diecezjalne, byli jeszcze podlegli jurysdykcji biskupa, w którego diecezji mieli
domy; w NV z 1687 roku zamiast zdania: „chociaż [...] uległości”, znajdujemy zdanie: „chociaż zaś nie jesteście wyjęci spod jurysdykcji biskupów”.

12
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porządku prawnego), używając do tego także, jeżeli zajdzie
konieczność, pomocy władzy świeckiej. prawdziwemu bowiem słudze Bożemu wypada żyć w pokoju i powinien on
zważać nie na to komu, lecz z miłości do kogo powinien być
posłuszny13.

Wszystkie pokuty i umartwienia wyznaczone wam przez
przełożonego wypełniajcie z Boską pomocą pokornie i radośnie, jakkolwiek wydawałyby się surowe. ani też nie szem rajcie przeciwko zwierzchnikom ani nie uskarżajcie się na nich,
lecz kochajcie ich i czcijcie. a jeżeli ktoś byłby rzeczywiście
obciążony przez jakiego przełożonego, niech albo znosi to
bardzo cierpliwie dla zasługi życia wiecznego, albo jak najskromniej sam, bądź przez kogoś innego, niech przedstawi [ten
problem] temu, przez kogo jest obciążony, by zastosował
należne umiarkowanie.
2. istota waszego ubóstwa polega na tym, by nikt bez
zgody przełożonego nie posiadał czegokolwiek prywatnie ani
nie ośmielił się nazywać czegoś własnym. te rzeczy, które by
mu zostały przyznane do użytku, niech czysto, w całości i na
ile to jest możliwe, długo zachowa.

Wszystkie dochody niech należą do użytku wspólnego,
bez względu na to, czy zostały zebrane z jałmużn, czy skąd inąd, a sposób ich zbierania, przechowywania i rozdzielania,
który zawarty jest w dekretach papieskich, niech będzie
zachowany w całości pod groźbą podanych tam kar14.

Niech nikt nie przechowuje u siebie nie tylko pieniędzy,
pod karą pozbawienia głosu czynnego i biernego, ale także
pokarmów ani napojów bez upoważnienia przełożonego, i to
udzielonego rozsądnie na jakiś czas. Wszyscy bowiem powinni

Myśl prawdopodobnie zaczerpnięta z Konstytucji instytutu Szkół pobożnych, gdzie na końcu tego zdania jest wyjaśnione, kim jest ten, „z miłości do kogo”, mianowicie: „qui est christus dominus” (‘a tym jest
chrystus pan’); constSp, rozdz. ii, §11.
14 Wydaje się, że jest tu mowa o dekrecie Klemensa Viii Nullus omnino
(1599), gdzie w §2 jest powiedziane, że zakonnik niczego nie może posiadać na własność. podane są tam również kary grożące tym, którzy nie
poddają się owym przepisom papieskim; por. NVS, s. 40, przyp. 38.
13
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żyć ze wspólnego majątku i stołu. tego zaś upoważnienia
należy udzielać mianowicie jedynie starcom i chorym, przewidziawszy [możliwość] wszelkiej szkody. Stąd też niech żaden z was bez takiego pozwolenia przełożonych nie przyjmuje
czegokolwiek od kogokolwiek, czy to spośród domowników,
czy spoza domu, ani komukolwiek nie daje.

ojcowiznę zaś i dobra, jeżeliby jakie posiadał w świecie,
niech rozdzieli przed złożeniem profesji, chyba że w jakimś
przypadku miałby przeszkodę, a wówczas niech to uczyni jak
najprędzej po złożeniu profesji, jako że pan nasz jasno oświadczył: „Każdy... który nie wyrzeka się wszystkiego, co ma, nie
może być uczniem moim” (Łk 14, 33).

poza tym, aby z powodu raczej surowego niedostatku
członkowie nie byli opieszali w służbie Bożej, przełożeni zaopatrzą ich dostatecznie we wszystko, na ile będą mogli w panu, stosownie do naszych ustaw, lecz nie w nadmiarze. chociaż
każdemu wypada pamiętać, i owszem, naśladować niedostatek
Króla niebieskiego, który, jak czytamy, nie miał nawet
własnego mieszkania [por. Mt 8, 20; Łk 9, 58] i będąc pewnego
razu spragnionym, nie wstydził się prosić o wodę [por. j 4, 7].
dlatego i wy, znajdując się w najwyższym ubóstwie15, cieszcie
się bardzo, że wówczas możecie być prawdziwymi uczniami
chrystusa pana i jego naśladowcami.

3. a ponieważ posłuszeństwo strzeże czystości, zaś
ubóstwo ją karmi, dlatego duch starający się usilnie o czystość
niech ćwiczy się w posłuszeństwie i ubóstwie, a ją posiądzie.
chociaż w zachowaniu owej anielskiej cnoty najbardziej będzie
mogła być pomocna każdemu skromność oczu i jak najczęstsze

to „najwyższe ubóstwo” (summa paupertas) nie jest w ten sposób
nałożone prawnie na Zgromadzenie Księży Marianów, ale wskazane jest
tu jako sytuacja, w której mogliby się oni znaleźć na skutek pewnych
czynników zewnętrznych. Niemniej na co dzień polecony jest duch naj wyższego ubóstwa, czyli zadowalanie się tym, co rzeczywiście konieczne do życia, skromność, prostota i oszczędność w mieszkaniu i wyży wieniu, jak to widać z dalszych rozdziałów NV. i faktycznie, marianie
żyli na ogół w „najwyższym ubóstwie”, jak o tym zaświadcza bp Wierz bowski w 1679 roku. por. Positio, s. 399, §12; NVS, s. 42, przyp. 43.
15
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wznoszenie duszy do Boga, ucieczka od bezczynności, pogawędek, bezużytecznej lektury, roztropne unikanie niebezpiecznych kontaktów, umiłowanie celi i poszanowanie klauzury,
żarliwe wzywanie pomocy ducha Świętego, Bogarodzicy
dziewicy, anioła Stróża, świętego józefa i świętych dziewic.
przełożeni zaś dołożą starań, by nie rzucić kogoś w jakieś niebezpieczeństwo zagrażające tak wielkiej cnocie ani by nie
zaniedbać kogoś znajdującego się w nim, jako że z powierzonych sobie [osób] zdadzą wobec Boga najściślejszy rachunek.
RoZdZiaŁ iV

umartwIenIe

1. do wewnętrznego umartwienia namiętności, pożądliwości, własnego sądu i woli, bez którego w żaden sposób nie
można wyzbyć się starego adama [por. ef 4, 22; Kol 3, 9;
Rz 6, 6], a w którym wypada wam być bardzo doświadczonymi, przyczynia się też szczególnie karcenie ciała. „umartwiajcie członki wasze” – mówi święty paweł – „które są
ziemskie” (Kol 3, 5).

dlatego pożywienie wasze niech będzie umiarkowane,
takie, które by uśmierzyło głód, ale nie doprowadziło do sytości, przyrządzone w niewyszukany sposób z jarzyn, ziół,
korzeni i polewek. Mięsa (z wyjątkiem chorych, wątłych, starców i podróżujących) nie spożywajcie. jednak wolno używać
masła albo jakiegoś tłuszczu jako przyprawy. ale poza waszymi domami spożywajcie umiarkowanie z błogosławieństwem Bożym to, co wam podadzą.

2. Zwykłym waszym napojem powinna być woda, jeżeli zaś będziecie mieć, stosownie do woli przełożonego, jakiś
inny napój, to pijcie go wstrzemięźliwie, z wyjątkiem gorzałki,
która niech będzie wam zakazana16. poza jadalnią zaś, a także
poza domem, niech nie będzie nikomu wolno niczego spożywać bez pozwolenia przełożonego.

por. Positio, s. 343 (doc. X, 3); Ld, nr 14, §15; Ld, nr 16, §5.
Święty ojciec Założyciel dał Zgromadzeniu Księży Marianów absolutny

16
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Rozważajcie często, że jedzenie przeznaczone jest dla
żołądka, a żołądek dla robaków. W ten sposób uczynicie naturę
zadowalającą się czymś małym, a ducha bardziej ochoczym.
prawdziwie „pierwszymi potrzebami życia ludzkiego”17 były
„woda i chleb” [por. Syr 29, 28], i kiedy człowiek tak się odżywiał, dłużej żył. teraz obfitość posiłków powoduje choroby,
skraca życie, otwiera piekło. Zaiste ten, który „ucztował wystawnie na każdy dzień [...], pogrzebany jest w piekle” [Łk 16,
19.22]. Zadowalajcie się zatem pospolitym i skromnym pokarmem i napojem, i nie szemrajcie z tego powodu na kogokolwiek. jeśli zaś przełożony by uznał w panu, że można
podać do zjedzenia coś ponad dwa dania, zwłaszcza w czasie
wielkich uroczystości i miesięcznej rekreacji18, oczywiście pozostawia się to jego rozwadze. to bowiem prawo będzie mógł
na mocy swej władzy w bojaźni pana złagodzić co do ilości,
jak i jakości, ze względu na osoby, miejsca i czasy.

3. oprócz postów kościelnych i zwyczajowych w poszczególnych regionach, będziecie pościć o jednej zupie albo
o chlebie i wodzie w wigilie siedmiu uroczystości pani naszej
oraz świętych: Michała archanioła, józefa, Stanisława19 i anny.

Następnie od uroczystości św. Marcina (wyłącznie) do
święta Niepokalanego poczęcia Najwybrańszej dziewicy i od
jego oktawy do uroczystości Narodzenia pańskiego macie
używać pokarmów wielkopostnych, według miejscowego
zwyczaju. a gdy wstrzemięźliwością ujarzmiacie ciało, jeszcze
bardziej starajcie się powstrzymywać je od występków. W
nieporządny bowiem sposób pości ten, kto ujarzmia część

zakaz używania gorzałki (crematum), ponieważ widział, jak wielkie szko dy moralne, fizyczne i materialne wyrządzał w polskim społeczeństwie
powszechny zwyczaj jej picia. chciał więc uchronić od nich marianów, ale
też mieć zbawienny wpływ na to społeczeństwo przynajmniej przez przy kład abstynencji.
17 Święty o. Stanisław w tekście łacińskim nawiązuje do Wulgaty: „ini tium vitæ hominis”.
18 Nie wiadomo, jaki był program tego dnia rekreacyjnego raz na miesiąc.
por. NVS, s. 44, przyp. 46.
19 chodzi o św. Stanisława Szczepanowskiego, biskupa i męczennika
(† 1079), którego imię nosił w zakonie o. papczyński. Nie mógł to być św.
Stanisław Kostka, który został kanonizowany dopiero w 1714 roku.
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niższą, zaniedbując wyższą, i „nie jest owocne pozbawianie
ciała pokarmu, jeżeli duch nie wstrzymuje się od grzechu”20.

4. a ponieważ miękkość odzieży sprzyja nie tylko pysze,
lecz także żądzy cielesnej, dlatego wy, jako eremici, macie mieć
szaty z najzwyklejszego płótna, raczej surowego i grubego: habit
sięgający do kostek, który nie zamiatałby ziemi ani nie odsłaniałby zbytnio kostek; płaszcz krótki, sięgający każdemu do kolan;
włosiennicę z grubego płótna albo innego kłującego materiału.

Wszystko koloru białego na cześć jaśniejącego bielą
poczęcia Matki Bożej, w której to odzieży należy zachowywać
największą czystość. Brudne bowiem ubóstwo nikomu nie
może się podobać.21

5. Stopy w lecie niech będą bose, w drewnianych sandałach, przynajmniej w domu. poza domem i w zimie, ze względu na pewną przyzwoitość i dla zachowania zdrowia, dozwolone są w zimnych regionach proste buty, jednolite, niewyszukane i kapelusze podszyte jagnięcymi skórami, których także
dla ochrony ciała w zimnym klimacie nie zakazuje się nosić po
zasięgnięciu rady przełożonego Zgromadzenia. Bracia robotnicy powinni jednak nosić ubiór różny od duchownych, a mianowicie habit sięgający do kostek, koloru popielatego, i płaszcz
bez kołnierza. Za [braci] robotników uważa się tych, którzy nie
mogą w chórze wraz z pozostałymi odmawiać oficjum za
zmarłych i innych [modlitw] w języku łacińskim.

Mając dać ciału spoczynek, złóżcie je na macie słomianej i uważając bardzo na przyzwoitość, okryjcie własnym
płaszczem albo jakąś zwykłą materią wełnianą (włochatą z
jednej strony) lub narzutą. tonsurę będziecie wszyscy nosili
jednolitą, stosownie do stopnia święceń22, przestrzegając jej
wielkości i strzygąc co miesiąc także brodę i wąsy.
20 por. św. Leon Wielki, kazanie iV: De Quadragesima, pL 54, 276 (nr
157).
21 por. ic, Rozmyślanie Viii: O tej samej cnocie ubóstwa, 2, s. 997.
22 po łacinie: „iuxta ordinum qualitatem” (stosownie do jakości [czyli
stopnia święceń], tzn. zależnie od tego, czy ktoś miał święcenia wyższe
(kapłani, diakoni i subdiakoni), czy też święcenia niższe (lektorzy, akolici).
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6. Wspólne biczowanie odbywać się będzie w poniedziałek, środę i piątek za grzechy wasze i cudze, szczególnie za
zmarłych. Każdego zaś dnia, powstając lub udając się na
spoczynek, każdy będzie mógł je pobożnie podjąć na cześć
pana naszego ubiczowanego, i ilekroć zostanie mu ono nakazane przez przełożonego.
RoZdZiaŁ V

SKupIenIe wewnętrZne

1. Wasze ustawiczne skupienie ma być takie, abyście
wszędzie uznawali Boga obecnego, czcili Go, błogosławili
i tak przed jego obliczem skromnie, wiernie i pobożnie przebywali, jak przystoi zachowywać się sługom w obecności pana. Starajcie się kontemplować Boga we wszystkich stworzeniach, a nie tylko w was samych, albowiem w nim „żyjemy,
poruszamy się i jesteśmy” [dz 17, 28]. W ten sposób nigdy nie
zniknie on z waszej świadomości.

2. W każdej godzinie badajcie siebie, o ile postąpiliście
w miłości do Boga albo w niej osłabiliście się; poprawiajcie
zatem niedostatek i powodujcie postęp. Bo jeżeli będziecie
myśleć, że o każdej godzinie macie umrzeć albo że przynajmniej godziny te wam przemijają bezpowrotnie, to na pewno
dołożycie starań, byście jak najwięcej, z pomocą Boską, stale
zasługiwali, oczekując na niezawodne danie wiernym sługom
denara za dzień pracy [por. Mt 20, 2].

3. ilekroć będziecie w kościele albo kaplicy, wierzcie,
że jesteście w niebie. ilekroć przechodzić będziecie przed Najświętszym Sakramentem, ucałujcie pokornie ziemię, czcząc
prawdziwie obecnego pana nieba i ziemi i godnie składając
dzięki za tak podziwu godną pamiątkę.

4. Milczenie, stróż błogosławionego skupienia we wnętrznego, niech będzie nieprzerwane wśród was, zwłaszcza
w kaplicy, zakrystii, refektarzu i w innych miejscach przezna czonych dla wspólnoty. po wieczornym zaś błogosławieństwie
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i przed porannym23 nikomu nie będzie wolno czegokolwiek
mówić. a jeżeli ktoś miałby konieczność zwrócenia się jakimś
słowem do drugiego, niechaj to zrobi za pozwoleniem przełożonego24, poprzedziwszy zawsze odezwanie się słowami: „Błogosławiony Bóg” (BenedictusDeus), drugi zaś odpowiada: „Na
wieki” (Inæternum). do biskupów i jakichkolwiek przełożonych, czcząc w nich chrystusa, macie mówić, poprosiwszy
uprzednio raczej pokornie25 o błogosławieństwo.
5. Każdego dnia poświęcicie dwie godziny na rozmyślanie, a każdego miesiąca, według porządku, odprawicie rekolekcje, które nazywamy ćwiczeniami duchowymi. chcemy, by
także przełożeni nie byli z nich zwolnieni, chyba że przeszkodą
dla nich jest obowiązek. do nich należeć jednak będzie troska,
by ciągle ktoś odprawiał rekolekcje i błagał tam gorąco Bożą
dobroć za Kościół rzymskokatolicki, za chrześcijańskich władców, za Zgromadzenie, za dom, za dobrodziejów i zmarłych.

6. Śluby wasze macie odnawiać codziennie indywidualnie przed Najświętszym Sakramentem, byście byli pomni
waszego powołania i spragnieni nagród przygotowanych dla
tych, którzy należycie walczą aż do śmierci.

7. Każdy z nowicjuszy po wstąpieniu [do Zgromadzenia] przynajmniej przez dwa tygodnie i podobnie przed złożeniem profesji, a także ci, którzy mają otrzymać święcenia,
zamknięci w celi, mają oddawać się pilnie ustawicznej modlitwie myślnej i ustnej, ogólnemu rachunkowi sumienia i rozważaniu powołania.

23 chodzi o błogosławieństwo udzielane przez przełożonego swym podwładnym: rano, po rozmyślaniu, i wieczorem, przed udaniem się na spo czynek nocny (por. niżej, rozdz. Vi, §1 i §5).
24 Wydaje się, że to „pozwolenie przełożonego” na zwrócenie się do kogoś
(czyli powiedzenie czegoś komuś ze współbraci) było wymagane zawsze,
tzn. w ciągu całego dnia, a nie tylko w godzinach nocnych, jak to było
przepisane pierwotnie dla pijarów (później ten przepis został złagodzony w
sensie: „non frangi silentium submisse loquendo” – ciche mówienie nie ła mie milczenia); por. constSp, cz. i, rozdz. Vi, §1.
25 W NV z 1687 roku zamiast „raczej pokornie” było: „na klęczkach” (flexis
genibus), według zwyczaju panującego u pijarów (por. constSp, cz. ii,
rozdz. Vii, §1), co od 1659 roku nie obowiązywało ich księży (por. tamże,
przyp. 112).
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8. abyście też nie byli niepokojeni przez ludzi z zewnątrz, drzwi domu niech będą zawsze zamknięte i bez pozwolenia przełożonego nie będzie wolno komukolwiek wprowadzać do domu żadnej osoby z zewnątrz ani komukolwiek
z domowników wychodzić z domu, pod ciężką karą.

ilekroć zaś ktoś zostanie wysłany na zewnątrz, niech nie
wychodzi nigdy bez towarzysza, chyba że szczególny powód
wymagałby inaczej; niech uważa na zewnątrz na dobre zbudowanie ludzi słowami i czynami; idąc oddany modlitwie,
niech nie zaniedbuje w niczym przestrzegania swej reguły zakonnej. Wróciwszy zaś w oznaczonym czasie, niech szczerze
poinformuje przełożonego o wszystkim, co zdziałał.
Gdy zaś zostanie dany znak do udania się na nocny spoczynek, niech nikt nie waży się chodzić po korytarzu, w którym przez całą noc, zgodnie z dekretem papieskim, powinna
świecić się lampa26.

9. abyście również mieli spokój w domu, niech nikt
z żadnego powodu nie wychodzi ze swej celi, chyba że będzie
zmuszony słuszną potrzebą. tym bardziej niech nie wchodzi
do celi cudzej ani nie wpuszcza nikogo do swojej. powinien
utrzymywać ją zawsze w czystości, łóżko mieć zasłane; niech
ma w niej wodę święconą, wizerunek [Zbawiciela] ukrzyżowanego albo Najwybrańszej dziewicy lub jakiegoś świętego
patrona, raczej prosty i papierowy niż malowany 27.
Niech będzie zawsze pomny na Bożą obecność, na opiekę anioła Stróża i niech nigdy nie próżnuje, lecz zawsze niech
będzie zajęty albo czytaniem, albo pisaniem, albo modlitwą,
albo jakąś pożyteczną pracą, i niech poza zwykłymi porami,
nie zażywa w niej odpoczynku, bez pozwolenia przełożonego.
W korzystaniu ze światła niech będzie ostrożny i niech nie

26 Nieznany jest nam taki dekret papieski. owszem, Klemens Viii wydał
dekret o lampie, która powinna świecić się przez całą noc, ale w sypialni,
a nie w korytarzu. por. constSp, cz. i, rozdz. iV, §5.
27 Wizerunek malowany byłby znacznie droższy, a zatem tego rodzaju
nakaz był niewątpliwie wyrazem troski o ducha zakonnego ubóstwa. dlatego też podobny nakaz był w Konstytucjach u pijarów w rozdziale
„o ubóstwie”. por. constSp, cz. i, rozdz. iV, §5.
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trzyma tam [tzn. w swej celi] niczego, co by nie rozsiewało
woni najwyższego ubóstwa. Niech kocha celę tak jak doczesne
niebo i nie pragnie z niej wyjść, chyba że z Bożego miłosierdzia do nieba.
RoZdZiaŁ Vi

roZKład cZaSu

1. „dzień postępuje według rozporządzenia Boga” [por.
ps 118, 91], a zatem powinien być przeżyty w należytym porządku na chwałę Boga. dlatego wstając wkrótce po północy,
po drugim dzwonku udajcie się do kościoła i przez czas strofy
Tantum ergo Sacramentum itd. (Przed tak wielkim Sakramentem itd.) uczcijcie przenajświętszy Sakrament. Następnie od mówcie małe oficjum Niepokalanego poczęcia Najświętszej
Maryi panny aż do Nony włącznie, [oficjum] poprawione
w Rzymie28 i zatwierdzone przez innocentego Xi przez brewe
wysłane do Najdostojniejszego cesarza Leopolda i, 18 grudnia
1678 roku29, wraz z pierwszą częścią Różańca, ze względu na
braci koadiutorów w języku ojczystym, pobożnie, wyraźnie,
uważnie i głośno. Następnie poświęcicie godzinę na modlitwę
28 Małe oficjum Niepokalanego poczęcia NMp było poprawione w pierw-

szych miesiącach 1679 roku w Rzymie przez komisję ustanowioną przez
innocentego Xi. W tym samym roku poprawione małe oficjum było wydrukowane w Lucca. por. Lucien ceyssens, Le Petit Office de l’Immaculée
Conception: Prétendue Approbation, Condamnation (1678), Tolérance
(1679), w: Virgo Immaculata XVII, Romæ 1957, s. 105-106.
29 Mowa jest tu o brewe wydanym 28 (!) grudnia 1678 roku, w nim jednak
innocenty Xi nie udzielił żadnego zatwierdzenia małego oficjum Niepokalanego poczęcia NMp, a tylko odpowiedział na list wysłany do niego
przez cesarza Leopolda 4 listopada 1678 roku, dając wyjaśnienie, co
znaczy zakaz używania tego małego oficjum (dekret z 17 lutego 1678 roku). Nadmienia też, że zakaz ten nie dotyczy oficjum (dużego) Niepokalanego poczęcia NMp, które od dawnych czasów było używane w Koś ciele za pozwoleniem Stolicy Świętej. tak więc oficjum małe zostało
wydrukowane w Lucca bez aprobaty papieskiej, a jego używanie było
tylko akceptowane i tolerowane przez Stolicę Świętą. por. ceyssens, dz.
cyt., s. 91-106, 108-109, 115-117, 121.
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myślną, a po jej zakończeniu otrzymacie od przełożonego błogosławieństwo z użyciem wody święconej.

2. od godziny szóstej rano aż do dziewiątej macie się
oddawać czytaniu, studiom i pracom, stosownie do zarządzenia przełożonego. o wpół do dziesiątej wraz z oficjum za
zmarłych macie odmówić nokturn dnia z Laudesami. o godzinie dziesiątej ma być Msza święta konwentualna, o jedenastej
rachunek sumienia wraz z rozważaniem czterech rzeczy ostatecznych30 i Litanią do Imienia Jezus (o ile nie byłaby odrzucona przez świętą Stolicę apostolską), a następnie posiłek poprzedzony błogosławieństwem i zwyczajowymi modlitwami.
przyprawą pożywienia ma być czytanie pisma Świętego, zwłaszcza Nowego testamentu, żywotów świętych, waszej
Reguły i pobożnych książek dla wzrostu ducha i doskonałości.
W tym czasie wszyscy zachowują milczenie, poruczając rzeczy czytane pamięci i naśladowaniu.

3. po dziękczynieniu wszyscy mają wspólnie usiąść
i czytać się im będzie dzieło jakiegoś cieszącego się uznaniem
teologa moralisty, w niektórych dniach rubryki Mszału albo
Brewiarza rzymskiego – z wyjaśnieniem wiarygodnego auto ra31 – których mają przestrzegać. po tym czytaniu niech odmó wią drugą część Różańca ze zwyczajną Litanią do Najświętszej
Maryi Panny i aż do [godziny] trzeciej mają się zająć poboż nym czytaniem, pisaniem, pracami ręcznymi, według rozporzą dzenia przełożonego.
te „rzeczy ostateczne” to: śmierć, sąd, niebo, piekło.
W NV z 1687 roku w tym miejscu jest podane nazwisko tego „wiary godnego autora”: Gavanti. chodzi o Bartłomieja Gavanti (zm. 1638), któ ry w owym czasie był uważany za autora o najwyższym autorytecie w zakresie liturgii. Napisał Commentaria in rubricas Missalis et Breviarii Ro mani, Romæ 1628.
32 te psalmy były odmawiane u pijarów; por. constSp, cz. i, rozdz. V, §11:
„quinque psalmos in honorem Nominis [B.V.M.] consuetos [...] recitabunt” (mają odmówić zwyczajowe pięć psalmów na cześć imienia
[NMp]).
30
31

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 280

280

aNeKS

4. usłyszawszy [bicie zegara] o godzinie trzeciej, macie
odprawić nieszpory małego oficjum i te za zmarłych. Na rozmyślanie, poprzedzone psalmami o Najświętszym imieniu
Maryi32, macie poświęcić całą godzinę, którą zakończycie
trzecią częścią Różańca.

5. o siódmej macie udać się do refektarza, dla spożycia
kolacji33 połączonej z czytaniem. po jej zakończeniu, siedząc
wspólnie, będziecie między sobą skromnie i bez chełpliwości
dyskutować albo o doskonałości zakonnej i szerzeniu chwały
Bożej, albo o kazusach sumienia. o ósmej, po rachunku sumienia i wyznaniu wiary wraz z aktami skruchy, miłości i wdzięczności, po otrzymaniu błogosławieństwa przełożonego, ułożycie
się na spoczynek, zasypiając w zbawczych ranach naszego
odkupiciela.
6. dekrety papieskie34 powinny być w oznaczonym
czasie koniecznie czytane przy stole, a przełożeni niechaj nie
sądzą, że wolno im je wyjaśniać w sposób łagodniejszy35, lecz
niech będą one przestrzegane, jak to tylko jest możliwe, a kary
w nich zawarte niech będą nakładane na tych, którzy je przekraczają.

7. tam gdzie godziny kanoniczne będą odmawiane
wspólnie, każdy przełożony będzie uprawniony do dokonania
zmiany tego rozkładu czasu na inny, z korzyścią dla swojego
domu i lepszego ładu, byle tylko nie pominięto niczego z tego,
co zostało tutaj postanowione.

33 tekst łaciński ma tu słowo: „collationem”, które według Lexicon Latini tatis Medii Aevi znaczy: „repas du soir” (posiłek wieczorny, czyli kolacja).
34 Z pewnością jest tu mowa o dekretach Reformationis Regularium
Klemensa Viii. W Konstytucjach Zakonu Marianów wydanych w 1787 ro ku nakazane jest czytanie tych dekretów „bis omni mense in loco capi tulari” (dwa razy każdego miesiąca w miejscu zebrań kapituły).
35 W tekście łacińskim użyto słowa „interpretari”, które ma w tym kontekście takie właśnie znaczenie, jak to jest wyjaśnione w Norma Vitæ et
alia Scripta. por. NVS, s. 52, przyp. „f”.
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prZełożenI

1. całym waszym Zgromadzeniem będzie zarządzał jeden przełożony, wybierany na okres sześciu lat36. po upływie
tego sześciolecia, jak to jest zaznaczone poniżej, albo wybierzecie innego, albo zatwierdzicie tego samego37.

jego obowiązkiem będzie przyjmowanie lub usuwanie
członków [Zgromadzenia]; zatwierdzanie spowiedników, kaznodziejów, wychowawców nowicjuszy, promotorów waszego
bractwa38, książek, które mają być wydane drukiem; mianowanie albo złożenie z urzędu przełożonych miejscowych, przyjmowanie fundacji, wizytowanie domów, upominanie błądzących, a jeśliby to było konieczne, to także karanie i ustalanie,
nakładanie oraz wykonywanie innych obowiązków właściwych
najwyższym zwierzchnikom zakonu.

2. Każdy zaś przełożony niech pamięta to napomnienie
ducha Świętego: „przełożonym cię uczyniono? Nie wynoś się,
bądź między nimi jako jeden z nich” (Syr 32, 1). dlatego nie
jako panujący, ale stawszy się wzorem dla trzody (por. 1 p 5, 3),
niech najpierw uczyni jako przykład to, co zamierza nakazać
słowem, na równi ze wszystkimi zachowujący prawa, a nie tyl ko pilnujący ich; obdarzony pobożnością, dyskrecją, roztropnością, niech powściąga gorliwość łagodnością a łagodność
gorliwością, aby przez zbytnią surowość albo pobłażanie raczej
nie szkodził Zgromadzeniu niż mu pomagał. Niech nie obciąża
swoich [podwładnych] surowymi pokutami albo poleceniami,
nakładając na każdego to, co jest stosowne do jego sił, talentów
i przymiotów. chociaż bowiem podwładni zobowiązani są do
posłuszeństwa bez wymawiania się, to jednak rozkazodawca
powinien troszczyć się o to, by nakładać na nich takie rzeczy,
jakie z chwałą Bożą i zasługą własną każdy może wypełnić.
36 Nie odnosiło się to jednak do św. o. Stanisława, który jako założyciel
Zgromadzenia Księży Marianów został w 1679 roku ustanowiony przez bp.
Stefana Wierzbowskiego przełożonym tegoż Zgromadzenia „ad vitæ suæ
tempora” (tzn. dożywotnio); por. Positio, s. 399, 424 (doc. Xi, 4, §11; 10).
37 por. niżej, rozdz. iX, §1.
38 por. wyżej, przyp. 10.
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3. podwładni z drugiej strony niech nie nękają ducha
przełożonych czy to swym zuchwalstwem, czy szorstkością,
lecz jak najłagodniej niech będą posłuszni ich woli w panu, szanując ich raczej z miłości, niż lękając się z próżnego strachu.
jeżeli zaś któryś z przełożonych wydałby się komuś raczej
niedbały lub mniej przykładny, niechaj z tego powodu nie
przestanie mu okazywać szacunku i słuchać go ze względu na
pana, skoro sam pan przestrzega: „cokolwiek wam rozkażą,
zachowujcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie czyńcie”
[Mt 23, 3]. Wielkiego bowiem współczucia godni są przełożeni,
którzy służąc wszystkim, zmuszeni są niekiedy zaniedbywać
samych siebie. a zatem członkowie niech się zawsze modlą za
przełożonych, aby ich Bóg oświecał, prowadził i zachowywał
w swojej łasce.

4. przełożony całego Zgromadzenia niech wizytuje je
co trzy lata, diecezjalny39 swoje domy każdego roku, a miejscowy cele wszystkich zwykle co miesiąc, aby nie znajdowało
się w nich nic przeciwnego waszemu powołaniu i ubóstwu
albo schludności. Wszyscy wreszcie przełożeni jednomyślnie
niech się starają o to, aby w kościołach kwitnął coraz to większy kult Boży; w domach – pokój, skupienie, miłość, stałość;
w osobach – świętość; w dobrach doczesnych – zachowywanie
i ochrona; nie będzie im wolno, pod groźbą kar kościelnych,
w żaden sposób pozbywać się tych dóbr Zgromadzenia.

5. jeżeliby gdziekolwiek w waszych kościołach było ko nieczne głoszenie słowa Bożego, obowiązek ten niech będzie
przez przełożonego Zgromadzenia nałożony na tych, którzy
posiadają potrzebną wiedzę i wpojone w nich dobre obyczaje,
aby głosili kazania ze zbawiennym skutkiem dla słuchających,
oświecając ich poprzez nauczanie i pobudzając przez przeko nywanie. Niech zawsze starają się głosić to, co by przyczyniało
się do chwały raczej Bożej niż ich własnej, i niech z Boską
pomocą powodują wśród ludzi zbudowanie, naprawę oby czajów, miłość i bojaźń Boga, ćwiczenie się w cnotach i dob-

39 W przyszłości Zgromadzenie miało być podzielone na prowincje odpo wiadające terytorialnie diecezjom. Stąd nazwa: „przełożony diecezjalny”;
por. niżej rozdz. iX, §1.
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rych uczynkach, pogardę świata, gorące pragnienie wiecznej
szczęśliwości i troski o nią40. i jak we własnych kościołach bez
polecenia przełożonego, tak w obcych bez błogosławieństwa
ordynariusza, nie będzie im wolno głosić kazań.

6. Lektorzy (gdyby kiedyś wypadło ich wyznaczyć41)
niech wykonują nałożony na nich obowiązek nauczania na
chwałę Bożą, starannie i pilnie oraz z pomyślnym wynikiem
dla uczniów. Niech raczej odczytują i wyjaśniają [podręczniki]
najbardziej uznanych autorów niż mieliby pisaniem [własnych] zmęczyć siebie samych i uczących się. Niech jednak nie
zagłębiają się w swoich zajęciach szkolnych razem z uczniami
tak bardzo, by mieli zapomnieć o modlitwie i umartwieniu.

7. Na wychowawców nowicjuszy niech będą wyznaczani przykładni, roztropni, pracowici, obdarzeni umiejętnością
rozeznania duchów, tacy, którzy przede wszystkim niech ich
doskonale nauczą wszelkich ćwiczeń, a także niech ćwiczą ich
w zapieraniu się samych siebie i tego, co do nich należy,
w naśladowaniu chrystusa pana, w pogardzie rzeczy doczesnych a pragnieniu wiecznych, w cierpliwości, pokorze, skromności, milczeniu, pokucie, w zamiłowaniu do modlitwy i przestrzeganiu reguły zakonnej, a nade wszystko w miłości Boga,
mając przed oczami zawsze to, że powierzona im została tros 40 W NV z 1687 roku znajdujemy tu dołączoną instrukcję odnoszącą się do

głoszenia słowa Bożego, zapewne tak jak to robił sam o. papczyński (por.
NVS, s. 55, przyp. „m”). ta część tekstu została zapewne wykreślona z NV
przez kard. colloredo w 1694 roku, który może nie uważał za stosowne, by
dawać eremitom marianom tak obszerną instrukcję kaznodziejską. część ta
została przywrócona przez marianów w ich Statutach w 1778 r. por. Positio,
s. 478, przyp. 77.
41 „Lektorzy” to ci, którzy uczyli filozofii i teologii studentów marianów
dążących do kapłaństwa. ci lektorzy zaczęli być wyznaczani w 1722 roku,
kiedy to – po „dispersio Rostkoviana” – marianie zaczęli organizować
własne „studia” dla swoich kleryków. Filozofii i teologii dogmatycznej
nauczano w Skórcu, a teologii moralnej w pustelni Korabiewskiej. por.
S. Sydry, Organizacja Zgromadzenia Księży Marianów w XVIII w.
(Sydry), Warszawa 1930, s. 37-41.
42 o. Kisieliński w 1769 roku oświadczył, że te bractwa „in omnibus ec clesiis nostrorum conventuum vigent” – są czynne we wszystkich kościołach naszych klasztorów (pp, f. 215v).
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ka o tych, którzy powinni być formowani w pierwszym rzędzie
dla osiągnięcia zbawienia duszy, a następnie dla ozdoby i pożytku Zgromadzenia.

8. przełożony [Zgromadzenia] niech wyznaczy ponadto
w poszczególnych domach promotorów Bractwa Niepokalanego poczęcia, wspomagającego dusze wiernych zmarłych,
erygowanego lub mającego być erygowanym w waszych kościołach42, z nadania naszego ojca Świętego innocentego Xi,
udzielonego dnia 20 marca 1681 roku43 i przyjętego przez ordynariusza44.

Komu ten pełen zasługi obowiązek zostanie powierzony,
ten na wszystkie sposoby starać się będzie o to, by zyskać jak
największą liczbę gorliwych i pobożnych sług i czcicieli Niepokalanej dziewicy i orędowników zmarłych. Niech zarządza
tym bractwem roztropnie, by osiągnąć wielki pożytek dla dusz,
wzywając i zachęcając zwłaszcza te osoby, które wstąpiły do
tego bractwa, do częstego i zbawiennego przystępowania do
sakramentów pokuty i eucharystii, a także do dzieł miłosierdzia i unikania występków.

9. ten sam przełożony niech się troszczy, by w całym
Zgromadzeniu mieć również innych urzędników: prokuratorów45, ekonomów i zelatorów46, którzy jak najgorliwiej niech
się starają wypełnić swe obowiązki z miłości do Boga, dla
zasługi posłuszeństwa, by w swoim czasie otrzymali za swą
miłość i uczynki niezawodną zapłatę od pana naszego, jezusa
chrystusa.
43 por. wyżej, przyp. 10.
44 Był nim bp Stefan Wierzbowski, ordynariusz poznański; por. Gratia et

Protectio (22 maja 1681 roku): Positio, s. 409-411 (doc. Xi, 7); Doku ment drugiej erekcji Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia (21 lutego
1687 roku.): Positio, s. 425 (doc. Xi, 10).
45 Znaczenie słowa „prokurator” jest wytłumaczone w NVS, s. 58,
przyp. 75.
46 ich funkcją było zgłaszanie win współbraci na tzw. kapitule win. tam
jednak, gdzie jest o niej mowa, to zebranie współbraci nie jest tak nazy wane ani nie mówi się o zelatorze. por. niżej, rozdz. iX, §3.
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prZyStępowanIe do SaKramentów
I Ich SprawowanIe

1. W każdą niedzielę i w uroczyste święta oraz ilekroć
by się to nabożnie podobało przełożonemu, zarówno klerycy,
jak i bracia koadiutorzy (służba domowa raz w miesiącu), po
uprzedniej spowiedzi sakramentalnej i jakimś pobożnym skupieniu, przystąpią z największą czcią do Komunii świętej.
W wystawieniach Najświętszego Sakramentu, co [do których]
chcemy, by miały miejsce bardzo rzadko, niech będzie zachowana największa przystojność tak co do ozdób, jak i świateł,
podczas gdy przynajmniej jeden [ze współbraci] trwa na ciągłej modlitwie.

2. Kapłani każdego dnia, o ile to będzie dozwolone prawem, niech odprawią ofiarę Mszy świętej według intencji podanej w zakrystii, nie zapominając o zmarłych, zwłaszcza pozbawionych pomocy [ze strony najbliższych], i niech będą
świadomi, że na podstawie dekretu papieskiego są im przyznane tylko dwie Msze święte w każdym miesiącu47.

aby zaś ze swej strony godnie wykonywali swe zadanie,
niech nigdy nie przystępują do ołtarza ze świadomością jakiegoś
grzechu [na sumieniu], nigdy bez najgłębszego skupienia we wnętrznego i dostatecznego przygotowania. Niech będą przy kładni, powściągliwi, skromni, pobożni, biegli w rubrykach i
obrzędach Kościoła rzymskiego, których powinni przestrzegać.
Niech odprawiają Msze świętą bez pośpiechu ani też nazbyt
wolno, lecz czytając wszystko wyraźnie, uważnie i pobożnie,
niech nie przeciągają tej służby Bożej ponad pół godziny.
Godziny kanoniczne48 niech odmawiają raczej wspólnie
niż indywidualnie; niech przykładają się do czytania pisma
Świętego i [dzieł z zakresu] teologii moralnej; niech bez przer wy oddają się modlitwie, aby uczciwością życia i ćwiczeniami
47 Nie wiadomo, który dekret papieski ustanowił taką regułę co do intencji
Mszy św. por. Sydry, dz. cyt., s. 50: Prywatne intencje mszalne (rozdz.
Vii, b).
48 tzn. kościelne modlitwy z Brewiarza.
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pobożności nie tylko Zgromadzenie oświecać, podtrzymywać i
być dla niego użytecznymi, lecz [także] być dla całego świętego
Kościoła katolickiego co najmniej pomocą duchową.

3. do tego zaś królewskiego kapłaństwa niech będą wynoszeni przez przełożonego całego Zgromadzenia tylko ci, którzy są wyposażeni w prawdziwe cnoty i w dostateczną wiedzę.
Mają oni być święceni na należny tytuł49, w tej intencji, aby kult
Boży więcej kwitł między wami i aby pomoc zmarłym, do
której jesteście powołani50, była okazywana skuteczniej i częściej. dlatego przełożony niech dobrze pozna i sprawdzi przymioty wszystkich osób [ze] swojego Zgromadzenia, aby skierować każdego na to stanowisko, które mógłby on godnie zajmować, i na ten urząd, który mógłby zbawiennie wykonywać.

4. Byłoby wreszcie rzeczą pożyteczną dla zachowania
ducha pokory, aby – na ile to możliwe – kapłani sami zamiatali
kościół, czyścili święte naczynia i bieliznę, aby dbali o ozdobę
i utrzymanie świątyń i ich sprzętów. Niech nie przekładają siebie pysznie nad innych, których przewyższają godnością, chociaż im się należy od wszystkich najwyższy szacunek ze
względu na cześć dla chrystusa.

podczas słuchania spowiedzi niech łączą słodycz z roztropnością, ostrożni w badaniu sumień penitentów, a zwłaszcza
ludzi prostych; rozważni w wyznaczaniu pokuty, dalecy od zawierania przyjaźni, biegli w rozwiązywaniu wątpliwości i skru pułów, świadomi kazusów zastrzeżonych dla Stolicy apo stolskiej, biskupów i przełożonych. Niech wiedzą też, że nie na leży zawsze i wszystkim udzielać rozgrzeszenia.

Niech zaś wiedzą, że te prawa nie obowiązują pod
żadnym absolutnie węzłem grzechu, z wyjątkiem tych tylko
zobowiązań, które powodują śluby proste i przysięgi.
por. wyżej, „przedmowa informacyjna”, §2, na końcu.
Wskazuje to cel Zgromadzenia Marianów, tak jakby był on jego
jedynym celem. jednakże w NV z 1687 roku nie ma tych słów: „do której
jesteście powołani”. Można więc przypuścić, że zostały one tu wstawione
przez kard. colloredo, który być może uważał, iż podkreślenie tego celu
jak najbardziej pasuje do statusu prawnego eremitów marianów.
49
50
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KonIecZne ZeBranIa

1. Macie się gromadzić wspólnie wszyscy, albo niektórzy, z następujących powodów. po pierwsze, co sześć lat dla
wyboru albo zatwierdzenia przełożonego całego Zgromadzenia i jego asystentów, jak również przełożonych diecezjalnych, czyli prowincjalnych, mają się zbierać posiadający czynny i bierny głos, po trzech z każdej diecezji czyli prowincji,
zwołani do jednego domu pismem przełożonego zdającego
urząd. tam, po jednym dniu postnych posiłków i po śpiewanej
Mszy świętej o duchu Świętym, mają być zamknięci tak długo, dopóki w tajnym głosowaniu nie wybiorą kogoś godnego
i wyróżniającego się rzetelnością, roztropnością, zakonną karnością i wiedzą. Wybranemu za zgodą większości elektorów
potwierdzający dokument podpiszą sekretarz i dyskret51,
a wszyscy mają ucałować dłoń wybranego na znak uszanowania i posłuszeństwa. po dokonaniu wyboru udadzą się do
kościoła, aby odśpiewać hymn Te Deum laudamus itd.

jeżeli zostało zauważone, że ktoś wyraźnie ubiega się
o urząd, niech będzie ogłoszony jako na zawsze niezdolny do
pełnienia wszelkich urzędów.

Następnie niech odbędzie się wybór asystentów i
prokuratora generalnego, a także prowincjałów, również w
tajnym głosowaniu.
jeżeli zaś podczas tego zebrania coś zostanie uchwalone,
niech to zostanie zapisane w aktach generalnych.

51 Słowem „discretus” określano w zakonie franciszkanów radnych prze łożonych lub delegatów na kapitułę, którzy przedstawiali na niej desiderata reprezentowanych przez nich wspólnot współbraci; por. M. Mayer,
art. Discreto, w: Dizionario degli istituti di perfezione, Roma, iii, 715-717.
Nie ma pewności, kto to był ów discretus u marianów, ale możliwe, że na
kapitule był on w jakimś sensie „delegatem” wspólnoty mariańskiej.
przedstawiał on na niej życzenia współbraci i czuwał, by na kapitule były
przestrzegane wszystkie proceduralne przepisy; a więc do niego należało
też zbieranie, sprawdzanie i liczenie głosów przy głosowaniu indywidu alnym, jak to robi obecnie „scrutator” w naszym Zgromadzeniu. por. Di rectorium Marianorum, Romæ 1988, nr 224 i 226.
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2. poza tym, co trzy lata odbywać się mają zebrania
diecezjalne dla postanowienia jakiegoś dobra albo obalenia
zła, i dla [wybrania tych, którzy] mają być wysłani [jako delegaci] na kapitułę generalną, jak to zaznaczono wyżej. Na te zebrania mają się zejść wikariusze miejscowi52 z poszczególnych
domów wraz ze swymi [tzn. tych domów] członkami mającymi prawo głosu, wybranymi w tajnym głosowaniu.

3. przełożony miejscowy ma zwołać swoich [podwładnych] dwa razy każdego tygodnia. a więc na pewno w piątek,
dla zgładzenia win poprzez wyznaczenie odpowiedniej pokuty53, niech każdy na klęczkach ujawni własne winy szczerze,
otwarcie, w duchu pobożności; i nie usprawiedliwiając się,
niech przyjmie tamże z pokorą nałożoną pokutę. a jeżeli zarzuci mu się coś nieprawdziwego, niech nic wówczas nie
odpowiada, lecz później, udając się do przełożonego, niech zaświadczy o swojej niewinności (chyba że wolałby niewinnie
cierpieć z chrystusem); kłamca niech będzie nieodwołalnie
ukarany karą odwetu54.

Z dala zaś od tego znakomitego trybunału miłości niech
będzie nienawiść, zazdrość i zbytnia gorliwość. i owszem, w
zgłaszaniu cudzych win jest rzeczą chwalebną, o ile nie byłoby
niebezpieczeństwa w zwłoce, iść raczej za tą zasadą ewangeliczną: upomnij w cztery oczy, napomnij w towarzystwie
drugiego, a wreszcie, jeżeli się nie opamięta, donieś Kościołowi [por. Mt 18, 15-17]. co zaś dotyczy wad tych, co nie
należą do Zgromadzenia, to do tego stopnia uważajcie, że to do
was wcale nie należy, że nie sądźcie, byście mieli je ganić,
chyba że wydawałoby się wam, że kierujecie się słuszną
gorliwością.
czyli przełożeni miejscowi; byli tak nazywani, ponieważ w doku mencie erekcyjnym jest powiedziane, że przełożony Zgromadzenia „bę dzie
miał swych wikariuszy w każdym poszczególnym domu”. por. Po sitio,
s. 398 (doc. Xi, 4, §10).
53 Mowa jest tu o kapitule win; por. NVS, s. 62, przyp. 80.
54 jest to kara, jaką ponosił oskarżyciel, gdy nie udowodniono winy oskarżonemu. por. pwt 19,18-21; dn 13,61-62.

52
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4. po raz drugi przełożony miejscowy niech zbiera
swoich [podwładnych] w dni pańskie, po wieczornym rozmyślaniu, albo w innym odpowiednim czasie, na konferencję
duchową, którą wygłosi on sam albo ktoś inny z jego polecenia
po łacinie lub w języku ojczystym, mową prostą, jasną, płomienną, dla pobudzenia ducha swoich [podwładnych] do ćwiczenia się w cnotach, do wykorzenienia namiętności i do starania się o doskonałość. albo będzie można czytać jakąś pobożną książkę na ten temat, która by spokojnie, lecz skutecznie
zachęcała wszystkich do miłości Boga, pójścia śladami chrystusa, przestrzegania karności zakonnej i wytrwania w świętej
pokucie. po zakończeniu konferencji niech zostanie wyznaczone jakieś umartwienie lub modlitwa albo inny akt cnoty,
który powinien być wprowadzony w czyn przez wszystkich
w ciągu tygodnia. podczas tego samego zebrania przełożony
będzie też mógł omówić ze starszymi coś, co dotyczy dobra
publicznego, jeżeli tego będą domagać się okoliczności albo
konieczność.

5. Wreszcie niechaj wszyscy zbiorą się na powszechnie
przyjęty sygnał dzwonu dla wsparcia duszy jakiegoś członka
Zgromadzenia odchodzącego z tego życia doczesnego, poprzez pobożne przestrogi, modlitwy i pokorne łzy, by ją polecić Bożej dobroci i miłosierdziu, pomagając po bratersku i ze
wszystkich sił, aby ktoś w tej ostatniej walce nie był zagrożony
co do swego zbawienia. przełożony niech postara się rozsądnie
o to, aby choremu nie tylko z największą miłością dostarczyć
w odpowiednim czasie lekarstw dla wyleczenia, lecz zwłaszcza by go zaopatrzyć w sposoby zabezpieczenia życia wiecznego, którymi są: szczere wyznanie grzechów i wyrzeczenie
się ich, wyznanie wiary, opowiedzenie się przeciw podstępom
szatańskim, powierzenie swojej duszy w ręce Boga i spowiednika, jak najpobożniejsze przyjęcie Najświętszej eucharystii
i ostatniego namaszczenia, wzywanie pomocy niebian, doskonała nadzieja i ufność w zasługi naszego Zbawiciela.

6. przy konającym należy pobożnie odmówić zwyczajne modlitwy Kościoła, jego dusza powinna być gorąco polecona Bogu; ciało zmarłego niech będzie odpowiednio obmyte,
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zbożnie w ciągu trzech dni pochowane, zgon zaś jak najprędzej
ogłoszony w innych domach, aby wszyscy wsparli zmarłego
zarówno ofiarą Mszy świętej, jak i modlitwami oraz umartwieniami.

a wy wszyscy, zjednoczeni, błogosławcie miłosiernego
Boga w niebiosach, któremu, chociaż niegodnie, służycie na
ziemi.55

55 W NV z 1687 roku na końcu (w podwójnym odstępie od końca tekstu
rozdz. iX) są podane słowa: „Soli deo Honor et Gloria” (jedynie Bogu
cześć i chwała).
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dZIeSIęcIu upodoBań
cZylI dZIeSIęcIu cnót
BłogoSławIonej dZIewIcy maryI
albo

reguła naśladowanIa

dZIeSIęcIu cnót ewangelIcZnych
najśwIętSZej maryI panny
na którą marianie składali śluby,
aż do odnowienia Zgromadzenia
w dniu 28 listopada 1910 roku.
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o dusze najmilsze, szczególnie oddane czci Bogarodzicy!
Wypada, abyście szczególnie i przede wszystkim samą dziewicę ustawicznie miały przed swymi oczyma, ku Niej kierując
wasze myśli i spojrzenia, jak Mędrcy [kierowali je] ku
gwieździe [por. Mt 2,1-2. 9-10]. Niech dziewica będzie waszym wzorem, niech będzie Wyrocznią, niech będzie Regułą. i
nie starajcie się o nic więcej, jak tylko abyście naśladując
dziewicę, doskonale podobali się oblubieńcowi dusz waszych. ta bowiem niech będzie wasza roztropność, rada, powołanie, religijność i cel, abyście zawsze szczerze Bogu służyli.
jednakże, ponieważ sposób naśladowania dziewicy i podobania się na jej wzór Bogu, który jest określony w waszej Regule,
został w całości zaczerpnięty z ewangelii, przeto konieczne
jest, abyście wiedzieli, o czym – według ewangelii – dziewica
myślała, co mówiła lub czyniła. tymi trzema sposobami jest
wam ukazana w ewangelii dziewica jako ta, która może jaś nieć w was i która może być naśladowana, i jeśli nią będziecie
jaśnieć, posiądziecie życie wieczne. Wiedzcie zatem, że cho ciaż dziewica Maryja pełna była wszelkich łask i cnót, to jednak duch Święty zechciał i sprawił, że tylko dziesięć ich jest
wspomnianych przez ewangelistów. te dziesięć cnót, które –
według świadectwa ewangelii – dziewica posiadała, wy także
powinniście posiadać, jak również to wszystko, o czym – jak
czytamy – dzięki nim dziewica myślała, co mówiła albo czy niła, powinniście myśleć, mówić i czynić, i tak według każdej
z tych cnót trojakim sposobem powinniście naśladować dziewicę sercem, ustami i czynem, na czym całkowicie opiera się i
polega cała doskonałość i prawdziwe wypełnienie waszej
Reguły.
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roZdZIał I

cNota cZyStoŚci

Maryi Dziewicy spośród Jej cnót wspomniana jest w Ewangelii na pierwszym miejscu; którą to cnotę powinniście po siadać i według niej Dziewicę w trojaki sposób naśladować.

Nie możemy szczegółowo wyliczać wszystkich cnót dziewicy, lecz będziemy wspominać tylko te, które w ewangelii są
wyraźnie wspominane. tam czytamy przede wszystkim, że
wspomniana jest cnota dziewiczości [czystości], aby dusze Bogu poświęcone wiedziały, że przede wszystkim do tego powinny dążyć i użyć całej zdolności myślenia, aby na wzór dziewicy, jako prawdziwe oblubienice, podobały się chrystusowi
w czystości i myślały o tym, mówiły i czyniły to, o czym dziewica z powodu swej czystości myślała, co mówiła i czyniła, jak
o tym czytamy w ewangelii. Z ewangelii zaś jest wiadome, że
dziewica z powodu swej dziewiczej czystości, aby Bogu jak
najdoskonalej się podobać, przede wszystkim ślubowała dziewictwo, a ponadto w tejże ewangelii czytamy, że poślubiła św.
józefa [por. Łk 1,27] i w końcu spytała Gabriela, mówiąc:
„jakże się to stanie, skoro nie znam męża”[Łk 1,34].

tak więc osoby należące do tego Zakonu, według wzoru
i w naśladowaniu dziewicy, aby się chrystusowi oblubień cowi podobać, niech ślubują wieczystą czystość i niech przyj mą prawdziwego józefa, to znaczy jezusa, za swego oblu bieńca. Niech nie szukają żadnych próżności i niech nie mówią
ani nie słuchają żadnych słów próżnej miłości, lecz starają się
żyć w zażyłości tylko z jezusem, swym oblubieńcem. o, jak
słodko i radośnie będzie umierała ta osoba, która w swym życiu
oprócz jezusa nie miała innego ukochanego!

Żeby zaś posiadać tę cnotę, niech unikają próżnowania, pi jaństwa, podejrzanych towarzystw, zdobienia twarzy i ciała,
i głośnego śpiewu dla przypodobania się ludziom, ale niech się
starają, i to usilnie, podobać się tylko chrystusowi, który cały
jest upragniony, godny miłości i piękniejszy od wszystkich.
o, jak wielu próżnowanie i pijaństwo doprowadziły do zguby!
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jak wielu światowe towarzystwo, poufałości, listy i podarunki
doprowadziły do potępienia! jak wiele sumień malowana
twarz i śpiewanie doprowadziły do złego.

Szczęśliwa ta dusza, która sercem, ustami i czynem powie dzieć może: Jezus, Miłość moja! Jezus, Oblubieniec mój!
Jezus, Bóg mój i wszystko! o, jak okazałe i rozległe królestwo
otrzyma w przyszłym życiu dusza, która na tym świecie
zamknęła się dla chrystusa w klasztorze, zwłaszcza jeśli zachowała nie tylko klauzurę jako miejsce, ale także klauzurę
właściwą dla serca, to znaczy nie pozwalając niczemu próż nemu wejść przez okna zmysłów i przez uczucie, sercem nie
wychodząc na zewnątrz, lecz w tych klauzurach jedynie pana
jezusa całym sercem i uczuciem kochając i jedynie w Nim
szukając zadowolenia i pociechy.

roZdZIał II

cNota RoZtRopNoŚci

Dziewicy wspomniana jest w Ewangelii na drugim miejscu;
którą to cnotę powinniście posiadać i według niej Dziewicę
w trojaki sposób naśladować.

Maryja dziewica była zawsze najroztropniejsza i z powodu
swej roztropności, by podobać się chrystusowi, o następują cych rzeczach myślała, następujące rzeczy mówiła i czyniła.
Bo „myślała, jakie by to było pozdrowienie” Gabriela [Łk 1,29],
i „zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu
swoim” [Łk 2,19; por. Łk 2,51], a co więcej, uciekła do egiptu
[por. Mt 2,13-14], aby ocalić Syna, i nie wróciła stamtąd
wcześniej niż po śmierci Heroda [por. Mt 2,19-21]; w końcu
ominęła miejscowość, gdzie przebywał archelaus [por. Mt 2,22].

Według wzoru i w naśladowaniu dziewicy dusze poświę cone Bogu, aby podobać się chrystusowi i dziewicy, nie
powinny mówić lekkomyślnie, lecz powinny być nieskore do
mówienia i powinny uprzednio przemyśleć w sercu to, co ma
być powiedziane, zanim to ustami wypowiedzą. Niech więc
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wystrzegają się słów niepotrzebnych i wszelkiego kłamstwa,
albowiem Bóg zatraci „wszystkich, którzy mówią kłamstwo”
[ps 5,7]. a ponieważ najdoskonalsza mądrość polega na tym,
że ktoś wie, jak podobać się Bogu i jak strzec się wszelkiego
grzechu, którym Bóg jest obrażony, powinny stale rozważać
w swoim sercu, jak przez nie przestrzegana jest Reguła Najświętszej Maryi Panny i czy ich życie jest wobec jezusa czyste i miłe. Najbardziej zaś powinny strzec się Heroda i archelausa; nie jest bowiem pozbawione tajemnej nauki, że – jak to
czytamy – dziewica uciekła przed tymi dwoma królami,
ponieważ Herod oznacza występek ciała, zaś archelaus –
występek ubiegania się o urząd. Nad tymi zaś dwoma grzechami łatwiej jest odnieść zwycięstwo przez ucieczkę niż przez
walkę, gdy mianowicie za przykładem dziewicy osoby poddane tej Regule uciekają przed wszelką poufałością i wzdrygają
się przed wszelkim urzędem lub przełożeństwem. Wtedy zaś
się mówi, że powracają po śmierci Heroda, gdy ciało jest tak
martwe i ubieganie się o urząd tak oddalane, że urzędy, które
przyjmują, tylko na mocy posłuszeństwa przyjmują.

dla doskonalszego zaś przestrzegania tej roztropności dziewicy, do domu Maryi stanowczo niech nie będą przyjmowane
żadne inne osoby, jak tylko anielskie, mianowicie mocne na
ciele i duchu, bez piętna niesławy, wierzące, i to katolickiej
wiary, mające wystarczającą wiedzę i niezwiązane żadnymi
świeckimi więzami.

roZdZIał III
cNota poKoRy

wspomniana jest w Ewangelii na trzecim miejscu; którą to
cnotę powinniście posiadać i według niej Dziewicę w trojaki
sposób naśladować.

Maryja dziewica zawsze była najpokorniejszą, na której
pokorę pan wejrzał [por. Łk 1,48], i z powodu swej pokory, aby
podobała się Bogu, o następujących rzeczach myślała, nastę pujące rzeczy mówiła i czyniła. albowiem zmieszała się, czyli
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zatrwożyła, pochwalona przez Gabriela, któremu z pokorą
odpowiedziała, mówiąc: „oto ja służebnica pańska, niech mi
się stanie według słowa twego” [Łk 1,38].

Według wzoru i w naśladowaniu dziewicy, osoby należące
do tego Zakonu mają się lękać i nie mieć spokoju, gdy są chwalone lub wybrane na jakiś urząd. prawdziwa bowiem pokora
wówczas w duszy jest rozpoznawana, kiedy z zewnątrz chwalona, wewnątrz smuci się i nie ma spokoju, jak też prawdziwa
pycha wtedy jest w kimś poznawana, kiedy przez kogoś podziwiany lub wyniesiony na urząd zaczyna się radować i cieszy
się. Niech się pokornie zachowują na kapitułach i na naradach,
niech się nie uniewinniają i nie bronią, niech nie stawiają
własnych poglądów nad poglądy innych przyjęte w całej
wspólnocie ani nie idą za własnymi skłonnościami, lecz zawsze niech mówią: „Niech mi się stanie według słowa twego”,
nie zaś według mojego.

dla posiadania tej cnoty pokory w sposób doskonalszy,
niech na przełożeństwo wyniosą sobie jedną z osób [ze]
wspólnoty, której niech będą posłuszni, niech ją kochają i szanują jako zastępującą Maryję dziewicę, ponieważ rzeczywiście taka osoba zajmuje jej miejsce. i dlatego jej rozkazy niech
przyjmują nie inaczej, niżby wydobywały się z ust dziewicy,
i niech strzegą się bardzo, aby nie osądzali jej zarządzeń, ale po
prostu niech będą jej we wszystkim posłuszni.

W każdą sobotę z reguły niech się odbywa kapituła win, na
której niech otrzymują za swe ułomności zbawienne pokuty,
pomni, że taka kapituła jest czyśćcem dla pokornych. prze łożony zaś w sposób roztropny niech karze uchybienia, za stosowując na wzór dobrego Samarytanina olej z winem [por.
Łk 10,34].

Raz w roku także poszczególne domy mają być wizytowane
przez przełożonego tego Zakonu, któremu niech będzie zleco na troska o nie, czyli doprowadzenie ich do porządku. W cza sie takiej wizytacji winien on przede wszystkim doszukiwać się
prawdy co do czystości, miłości i pokoju braterskiego, co do
ubóstwa i posłuszeństwa, co do odmawiania oficjum i świętej
modlitwy.
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co się zaś tyczy kapituł, na których mają odbywać się
wybory lub pozbawienia [urzędów] dla poszczególnych
domów albo prowincji, czy też dla całego Zakonu; co do trzymania się norm prawnych w tych i w wielu innych sprawach,
należy przestrzegać pod każdym względem świętych kanonów
i konstytucji apostolskich już wydanych i tych, które mają być
wydane, wraz ze statutami, jakie mają być ustanowione przez
te kapituły co do zarządzania tym Zakonem.

roZdZIał IV
cNota WiaRy

wspomniana jest w Ewangelii na czwartym miejscu; którą
to cnotę powinniście posiadać i w niej Dziewicę w trojaki
sposób naśladować.

Maryja dziewica była zawsze bardzo silna w wierze i na
skutek swej wiary, aby się podobać Bogu, o następujących rzeczach myślała, następujące rzeczy mówiła i czyniła. albowiem
przez wiarę, pokorę i posłuszeństwo poczęła Syna Bożego, poszła w okolice górzyste, weszła do domu Zachariasza i po zdrowiła św. elżbietę, tak że św. elżbieta winszowała jej:
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełni się” w tobie
„to, co ci było powiedziane od pana” [Łk 1,45].

Według wzoru i w naśladowaniu dziewicy, dusze poświę cone Bogu, aby się Bogu podobały, powinny być mocne
w wierze, ponieważ „bez wiary niemożliwe jest podobać się
Bogu” [Hbr 11,6]; powinny też przez wiarę począć jezusa
i pójść w okolice górzyste doskonałości, aby mogły zdziałać
coś dobrego w domu Zachariasza, to jest w Kościele lub w Za konie; pozdrowić zaś św. elżbietę, to jest być uczestnikami
w dobrych uczynkach świętych.

Żadna więc przeto osoba nie może być przyjęta do tego
Zakonu, jeśli nie jest wierząca, i to w ramach Kościoła kato lickiego, jeśli jest podejrzana o jakąś herezję i jeśli jest ekskomunikowana przez Kościół rzymski. Bo jakby to mogło być,
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by do Zakonu tego, który jest cały poświęcony na podobanie
się Bogu, miała być przyjęta osoba, jeżeliby nie była wierząca
i prawowierna?

aby posiąść ową cnotę wiary doskonałej w najwyższym
stopniu, niech się strzegą, by się nie wdawali w jakieś próżne
lub niebezpieczne myśli odnośnie do wiary, ale niech wierzą po
prostu tak, jak wierzy święta Matka Kościół.

przełożeni zaś są zobowiązani prosić ojca Świętego, aby
jeden z kardynałów świętego Kościoła rzymskiego był protek torem tego Zakonu, któremu to dostojnikowi wszyscy [członkowie] niech okazują szacunek i posłuszeństwo, i niech będą
poddani Stolicy apostolskiej i Kościołowi rzymskiemu, a jako
że niewzruszeni w wierze [por. Kol 1,23], niech zachowują
cnoty i upodobania dziewicy Maryi.

roZdZIał V

CnOtA pObOżnOśCI

wspomniana jest w Ewangelii na piątym miejscu; którą to
cnotę powinniście posiadać i według niej Dziewicę w trojaki
sposób naśladować.

Maryja dziewica zawsze była najpobożniejsza, i aby się
Bogu podobać na skutek swej pobożności, o następujących
rzeczach myślała, następujące rzeczy mówiła i czyniła. albo wiem z wielką gorliwością i z radością pochwaliła Boga, mówiąc: „Wielbi dusza moja pana” [Łk 1,46]. Każdego roku uda wała się do jeruzalem, idąc za Synem, bardzo pobożnie słu chała jego kazań, często wracała do Nazaretu, a wreszcie
trwała też na modlitwie z apostołami [por. dz 1,14].

Według wzoru i w naśladowaniu dziewicy, dusze Bogu po święcone, aby podobały się chrystusowi, powinny przede
wszystkim nauczyć się sztuki i umiejętności chwalenia Boga
i modlenia się. Mają odmawiać Brewiarz według porządku
rzymskiego i każdego dnia niech czynią specjalne wspomnie -
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nie o Błogosławionej dziewicy Maryi. Gdzie zaś domy są założone pod tytułami, odnośnie do Zwiastowania, [Niepokalanego] poczęcia albo przenajświętszej eucharystii, bądź Najświętszej Maryi Łaskawej, albo Najświętszej Maryi Bolesnej,
albo pocieszenia, albo Najświętszej Maryi cnót i tym podobnymi, niech odmówią [odpowiednie] oficjum tego dnia i przez
oktawę, i oprócz oficjum każdego dnia niech mają wspomnienie o tego rodzaju święcie tytularnym.

osoby, które nie są zobowiązane do odmawiania oficjum
godzin kanonicznych, mają odmawiać Koronkę do Najświętszej Maryi Panny, która zawiera siedemdziesiąt dwa Zdrowaś
Maryjo i siedem Ojcze nasz. oprócz tego wszystkie osoby w
tym Zakonie winny odmówić raz na dzień dziesięć Zdrowaś
Maryjo na cześć dziesięciu cnót Bogarodzicy, poprzedzając je
jednym Ojcze nasz za papieża i o pomyślny stan Kościoła. Następnie mają stale uczestniczyć we wszystkich nabożeństwach
wyrażonych tak słowem, jak [i samą] myślą, które są zalecone
albo nakazane osobom obojga płci, należącym do trzeciego
Zakonu, bądź też do Bractwa tego świętego Stowarzyszenia. a
ilekroć usłyszą bicie zegara w dzień lub w nocy, powinni
odmówić jedno Zdrowaś Maryjo na cześć dziewicy i aby
wstawiła się u Syna o pokój dla świętego Kościoła katolickiego. Wreszcie mają odmawiać raz na dzień pięć Ojcze nasz
i tyleż Zdrowaś Maryjo na cześć pięciu ran chrystusa i pięciu
szczególnych boleści Maryi dziewicy. oprócz tego, kiedy
usłyszą bicie dzwonów zapowiadających odprawienie Mszy
świętej, niech odmówią jedno Zdrowaś Maryjo za kapłana,
który ma ją odprawiać, i za lud, który ma jej wysłuchać, i niech
wysłuchają lub odprawią, jeśli są kapłanami, każdego dnia
Mszę święta, i niech w kościele nigdy nie mówią [nic], chyba
że byłyby to słowa modlitwy.
osoby nie będące w stanie kapłańskim mają przyjmować
według ustalonego porządku Komunię świętą co dwa tygodnie
oraz w święta pana Zastępów i Maryi dziewicy, w Wielki
czwartek, w niedziele adwentu i w uroczystość Świętych
apostołów.
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W Zakonie tym przełożeni z ustanowienia Stolicy apostolskiej winni kierować braćmi, którzy składają śluby na
Regułę Błogosławionej Dziewicy Maryi.

Wszyscy niech także udają się do jerozolimy, oddając się
modlitwie przez rozmyślanie, a nie tylko ustnej. przełożeni powinni się starać o to, aby ci, co służą panu pod tą Regułą, mieli
głoszone kazania, zwłaszcza w adwencie i w Wielkim poście
oraz we wszystkie większe uroczystości całego roku, których
to kazań niech wszyscy słuchają uważnie i pobożnie, bo dusza,
która „z Boga jest, słów Bożych słucha” [j 8,47].
powracać do Nazaretu znaczy: po spełnieniu obowiązków
zaraz wracać do celi lub do kościoła, by nie trwonili bezużytecznie czasu i nie tracili nabytej zasługi. trwać zaś na modlitwie znaczy: często nawiedzać kościół i brać udział w modlitwach brewiarzowych.

aby posiadać doskonalej tę cnotę modlitwy, niech dusze
Bogu poświęcone nade wszystko mają upodobanie w kulcie
najczcigodniejszego Sakramentu eucharystii. przełożeni niech
czuwają nad tym, by słowem i przykładem uczyli najpierw
nabyć to [upodobanie]; i kiedy to będzie możliwe, niech przez
całe oktawy oddają nieustanną cześć tak wielkiemu Sakra mentowi; szczególną bowiem pobożnością dziewica otaczała
Mszę świętą, czyli najczcigodniejszy Sakrament ołtarza.

roZdZIał VI

cNota poSŁuSZeńStWa

Dziewicy jest wspomniana w Ewangelii na szóstym miejscu;
którą to cnotę powinniście posiadać i według niej Dziewicę
w trojaki sposób naśladować.

Maryja dziewica zawsze była najposłuszniejsza tak wobec
Boga, jak i wobec ludzi ze względu na Boga. dlatego aby po dobać się Bogu na skutek swego posłuszeństwa o następujących rzeczach myślała, następujące rzeczy mówiła i czyniła.
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Gdyż z posłuszeństwa poczęła Boga; i gdy wypełniły się dni
oczyszczenia, stawiła swego Syna [przed panem] w świątyni,
składając tam w ofierze parę synogarlic albo gołębi [por.
Łk 2,22-24]. Była posłuszna cesarzowi, idąc do Betlejem i tam
zgłaszając się jako poddana władcy [por. Łk 2,1. 4-5].

Według wzoru i w naśladowaniu dziewicy, dusze Bogu poświęcone, aby podobać się chrystusowi, powinny być posłuszne Bogu, wypełniając dziesięć jego przykazań; powinny ofiarować synogarlice, spowiadając się ze swych grzechów; po dobnie i gołębie, miłując Boga z całego serca, i jemu, po zakończeniu dnia, zanim udadzą się na spoczynek, mają przedstawić swoje prace, zdając z nich sprawę. powinni być zatem
posłuszni swoim przełożonym ze względu na Boga, pamiętając, że dziewica, która poczęła z posłuszeństwa, również
trwając w posłuszeństwie wobec człowieka, to jest cesarza
augusta, porodziła Boga. Bez posłuszeństwa bowiem dusza
nie może począć niczego dobrego ani zrodzić lub uczynić
jakiegoś dobrego dzieła.

aby zaś posiadać doskonalej cnotę posłuszeństwa, powinni
mieć wybranego na kapitule jednego zwierzchnika i jemu stanowczo być posłuszni. a ponieważ tego rodzaju zwierzchnik
zastępuje dziewicę, wypada, aby był „naczyniem wybranym”
cnoty, i wszelkiej doskonałości. odnośnie zaś do innych prze łożeństw miejscowych i oddzielnych wyborów tych, co spra wują urzędy we wspólnotach, niech przestrzegają swoich włas nych Konstytucji. Wszyscy muszą pamiętać również, że kiedy
przyszli do tego Zakonu, wyrzekli się swojej woli ze względu
na Boga, i że dopuszczają się świętokradztwa tego rodzaju
osoby, kiedy na nowo podejmują własne wole i skłonności.

Żadna z nich niech nie składa profesji ślubów przed ukoń czeniem szesnastu lat ani niech nie będzie przyjmowana przed
czternastym lub po czterdziestym roku życia, chyba że istnieje
bardzo konieczna i nagląca przyczyna takiego przyjęcia.

Gdy zaś składają profesję zakonną, niech mówią: W imię
Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, i najczcigodniejszej Matki Bożej, Dziewicy Maryi, ja N.N. przyrze -
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kam i ślubuję Bogu i Dziewicy Maryi oraz wszystkim świętym
i Tobie N.N. (wymienia się tytuł przełożonego, przed którym
składa się profesję), przez całe moje życie przestrzegać „Reguły
dziesięciu upodobań Błogosławionej Dziewicy Maryi”, żyjąc w
czystości i posłuszeństwie oraz świętym ubóstwie, dostosowując
me obyczaje do tejże Reguły przez tego rodzaju zobowiązanie,
jakim w niej i przez nią są zobowiązani jej profesi.

przyjmujący zaś profesję niech powie: Jeśli tych rzeczy
będziesz przestrzegał, obiecuję ci, że posiądziesz Pana Jezusa
jako tego, który cię wynagrodzi w niebie. Wszyscy obecni niech
odpowiedzą głośno: Amen.

roZdZIał VII
cNota uBóStWa

Dziewicy, jest wspomniana w Ewangelii na siódmym miejscu; którą to cnotę powinniście posiadać i według niej Dziewicę w trojaki sposób naśladować.

Maryja dziewica najuboższa zawsze żyła bardzo ubogo i na
skutek ubóstwa, aby się Bogu podobać, o następujących rzeczach myślała, następujące rzeczy mówiła i czyniła. albowiem,
ponieważ nie było dla Niej miejsca w gospodzie, zamieszkała
w ubożuchnym miejscu; jezusa „złożyła w żłobie”, w nędzne
pieluszki Go owinęła [por. Łk 2,7], piersią swą karmiła, nie mając dla swego Syna jakiegokolwiek innego pożywienia.

Według wzoru i w naśladowaniu dziewicy dusze Bogu poświęcone powinny kochać i zachowywać tę ewangeliczną perłę
ubóstwa, bez której upadają prawie wszystkie fundamenty doskonałości. Niełatwo w klasztorze znaleźć te dwie rzeczy ra zem, mianowicie: bogactwo i pobożność. a zatem osoby składające śluby na tę Regułę, niech przebywają jak podróżni
w domach swego Zakonu; których budynki niech będą wznoszone bez przesadnej elegancji i zbytku. jezusa bowiem skła dają w żłobie, kiedy kochają liche cele i sypialnie; owijają w
pieluszki, kiedy ubierają się w szorstką i grubą odzież; karmią
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mlekiem dziewiczym, kiedy nie dopuszczają sprośnych myśli
do swoich serc.

dla posiadania tej cnoty w sposób doskonalszy, aby chrystusowi się podobać, powinni wszystko mieć wspólnie, a nic
prywatnie. powinni też zwrócić uwagę na dwie rzeczy: po
pierwsze, aby w żaden sposób nie przyjmowano do nowicjatu
osoby ze skazą symonii; po drugie, aby nie kupowano ani nie
przyjmowano lub nie szukano posiadłości i dochodów zbędnych, czyli zbytecznych, nie proszono o książki albo o inne rzeczy do ubrania lub dla [wykonania] niepotrzebnych prac, ale
niech starają się jeść z pracy własnych rąk, tak dla unikania
próżnowania, jak też dla naśladowania dziewicy, która własnymi rękami pracowała. a zatem niech naśladują też, tak w
pracach duchowych, jak i fizycznych, chwalebne zwyczaje
innych zakonów.

Wreszcie wszyscy powinni strzec raczej rzeczy wspólnych
aniżeli tych, które są udzielone każdej poszczególnej osobie.
trzeba zaś zaopatrzyć każdego w to wszystko, co jest konieczne według ślubowanego ubóstwa, w szczególny sposób
chorych, stosownie do potrzeb każdego. W odpowiednim cza sie należy robić zapasy, zwłaszcza tych rzeczy, których wcale
nie można znaleźć w innym czasie. Lecz niech przełożony
strzeże się, aby sprzyjając jednemu, innych przez to nie
skrzywdzić.

roZdZIał VIII

cNota cieRpLiWoŚci

Dziewicy wspomniana jest w Ewangelii na ósmym miejscu;
którą to cnotę powinniście posiadać i według niej Dziewicę
w trojaki sposób naśladować.

Maryja dziewica zawsze była najcierpliwsza i aby po dobać się Bogu na skutek swej cierpliwości o następujących
rzeczach myślała, następujące rzeczy mówiła i czyniła.
cierpliwie znosiła prześladowanie ze strony Heroda i Żydów.
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przez trzy dni strapiona szukała Syna, a kiedy Go znalazła,
głosem w jakimś sensie radosnym i matczynym rzekła: „Synu,
cóżeś nam tak uczynił? oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie” [Łk 2,48].

Według wzoru i w naśladowaniu dziewicy, dusze Bogu poświęcone, aby podobać się chrystusowi, winny pragnąć dla
imienia swego oblubieńca coś wycierpieć [por. dz 5,41] i jakikolwiek krzyż cierpliwie znosić, a nawet cieszyć się, kiedy
cierpią niesłuszne prześladowania, gdyż pan jezus powiedział:
„W cierpliwości waszej posiądziecie dusze wasze” [Łk 21,19].
apostoł zaś rzekł: „jeśli razem z Nim cierpimy, razem z Nim
też królować będziemy” [por. Rz 8,17; 2 tm 2,12]. a zatem
dusze, które dla chrystusa znoszą zło na tym świecie, otrzymają od chrystusa wynagrodzenie w niebie.

aby posiadać tę cnotę cierpliwości w sposób doskonalszy,
dusze Bogu poświęcone powinny być napawane otuchą; jeśli
czasem Bóg je nie tak szybko wysłuchuje lub jeśli nie jest przez
nie natychmiast znaleziony, oto powinny dalej szukać jezusa w
cierpliwości przez trzy dni, to jest przez skruchę, spowiedź i zadośćuczynienie, i w końcu pobożnie się użalając, powinny prowadzić zaufane rozmowy z chrystusem i zadawać Mu pytania,
jak to zwykły czynić oblubienice wobec oblubieńca. Wielu jest
bowiem ludzi, którzy nie znajdują jezusa, ponieważ nie szu kają Go przez trzy dni, lecz tylko przez dwa dni; nie czynią
bowiem dobrej i ważnej spowiedzi, ponieważ ukrywają i prze milczają pewne grzechy.
Niech więc zwrócą uwagę na to, że nie ma niczego, co by
tak czyniło duszę przyjazną jezusowi, jak radosne znoszenie
krzywd dla Niego.

Konstytucje po polsku 2018.qxp_Layout 1 12/12/18 12:44 PM Page 307

Reguła dziesięciu cnót

roZdZIał IX

307

cNota ŁaSKaWoŚci

Dziewicy, czyli Jej miłości bliźniego, wspomniana jest
w Ewangelii na dziewiątym miejscu, którą to cnotę powinniście posiadać i według niej Dziewicę w trojaki sposób naśladować.

Maryja dziewica zawsze była w najwyższym stopniu gorejąca miłością i była łaskawości, a zwłaszcza miłosierdzia najpełniejsza, i aby na skutek swej miłości bliźniego Bogu się
podobać, o następujących rzeczach myślała, następujące rzeczy mówiła i czyniła. albowiem Syna własnym mlekiem karmiła i oddaliła Go od prześladowania Heroda, przenosząc do
egiptu [por. Mt 2,14]; troszczyła się o swego bliźniego, domagając się wina w Kanie Galilejskiej [por. j 2,3], a w końcu
dała sługom zbawienną naukę, pouczając i oświecając ich [por.
j 2,5].

Według wzoru i w naśladowaniu dziewicy, dusze Bogu poświęcone, aby podobać się chrystusowi, powinny jezusa kar mić mlekiem, to znaczy świętymi uczuciami, nikogo oprócz
chrystusa nie kochać i jedynie z jezusem szukać zażyłości,
z nikim innym. oprócz tego mają chrystusa zanieść do egiptu,
to znaczy w swoich pokusach myśleć o śmierci, która oznacza
egipt. Wino zaś i naukę dawać będą bliźniemu, gdy będą
wykonywać uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy. Sko ro osoby należące do tego Zakonu są i zwą się szczególnymi
i osobliwymi naśladowcami Maryi dziewicy, powinny więc
wraz z dziewicą miłosierdzia najpełniejszą i one same być
pełne miłosierdzia. Niech ten Zakon przewyższa inne w poko rze, łaskawości i czystości, gdyż chwalebna dziewica te trzy
cnoty spośród innych szczególnie umiłowała.

aby zaś posiadać tę cnotę łaskawości doskonalej, niech roz ważą, że dom, w którym mieszkańcy się wzajemnie nie ko chają, jest domem diabła, w którym chrystusa nie ma, gdyż
„stało się w pokoju miejsce jego” [ps 75,3]; i że tracą i mar notrawią, cokolwiek czynią bez miłości. Niech zatem codzien -
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nie czynią między sobą słowo pokoju, według pobożności
dziewicy, aby mianowicie czynili zawsze i zachowywali pokój
między sobą, jednając spierających się, wszystkim wybaczając
i zawsze będąc rzecznikami pokoju; niech także łatwo odpuszczają innym przewinienia, jeśli chcą, by Bóg odpuścił im ich
własne [por. Mt 6,14-15]; i niech cudzych grzechów nie widzą,
lecz swoje zawsze mają przed oczyma [por. Mt 7,1-5], gdyż
jest to warunek prawdziwej miłości bliźniego i pokory.

dlatego więc osoba ustanowiona w przełożeństwie niech
ma tę troskę, i ani jej oczy niech nie zamkną się na spoczynek,
jeśli uprzednio nie pojedna kłócących się albo nienawidzących
się, albo ubliżających innym lub źle o nich mówiących, wielu
bowiem zgubił oszczerczy język. W końcu niech tym większe
i obfitsze będzie współczucie wobec chorych, którym osoby
zdrowe mają tak służyć, jak sami by w wypadku swej choroby
chcieli, aby z nimi rozsądnie postępowano i im służono [por.
Mt 7,12], i niech rozważą, że cnoty są siostrami, a co więcej,
nie powinni siostry miłości wypędzać z domu.

roZdZIał X
cNota BoLeŚci

czyli współcierpienia wspomniana jest w Ewangelii na dziesiątym miejscu; którą to cnotę powinniście posiadać
i według niej Dziewicę w trojaki sposób naśladować.

Maryja dziewica zawsze była najboleściwsza i najpełniej sza współcierpienia ze śmiercią Syna, i aby podobać się Bogu
przez współcierpienie z Synem, o następujących rzeczach
myślała, następujące rzeczy mówiła i czyniła. albowiem częs to rozważała w duchu słowa Symeona: „a duszę twoją własną
przeniknie miecz” [Łk 2,35]. Stała pod krzyżem umierającego
Syna [por. j 19,25], często rozważała jego rany i ustawicznie
nawiedzała miejsca [jego] Męki.

Według wzoru i w naśladowaniu dziewicy, dusze Bogu po święcone, aby się chrystusowi podobać, powinny w sercach
swoich stale nosić wiązkę mirry. ta dziesiąta cnota krzyża jest
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ostatnią i końcową, ponieważ na niej, jak długo żyjemy na tym
łez padole, polega doskonałość dusz naszych.

dla posiadania więc tej łaski krzyża, czyli współcierpienia
z ukrzyżowanym i z dziewicą Matką, niech pomyślą, że ta
łaska „nie bywa znaleziona w ziemi ludzi rozkosznie żyjących”
[Hi 28,13]. Stąd jest rzeczą konieczną, aby dusza, która pragnie
dojść do tej cnoty, żyła trzeźwo i wstrzemięźliwie, i aby tylko
w swym oblubieńcu szukała pociechy; i aby również w szatach jaśniała śmierć jej oblubieńca, niech umartwia swoje ciało
i okrywa je szorstkim i lichym ubraniem.

Stąd, co się tyczy wstrzemięźliwości, osoby należące do
tego Zakonu powinny pościć, poza zwykłymi wigiliami,
suchymi dniami i Wielkim postem Kościoła, w ciągu całego
swego życia także w każdy piątek i sobotę, ponieważ i dziewica w te dwa dni była w żałobie i największej boleści. Skoro
jednak jakieś osoby, uzyskawszy uprzednio pozwolenie,
chciałyby pościć w adwencie, niech będą błogosławione przez
chrystusa pana i przez jego dziewicę Matkę.

co zaś do habitu, to niech trzymają się tego przepisu: aby
mianowicie odziewały się w taki sposób i na taki wzór, jak
odziewali się jezus i jego Matka, i ponieważ dusze Bogu po święcone mają być czynem i habitem podobne do swego oblu bieńca chrystusa i do dziewicy Matki jego, konieczne jest,
aby tak Matka, jak i Syn jaśnieli w ich ubiorach, to jest przez
biały kolor w habitach i przez czerwony we wstęgach Szka plerza Niepokalanego poczęcia, do którego, noszonego pod
zewnętrznym odzieniem, ma być przymocowany wizerunek
Bogarodzicy, ozdobiony ciemnoniebieskim kolorem. poza tym
niech noszą dziesięć modlitewnych czarnych paciorków, w
sposób widoczny wiszących u pasa, czyli dziesięć Zdrowaś
Maryjo na pamiątkę dziesięciu cnót tejże przeczystej dzie wicy.

oprócz tego, aby służyły chrystusowi i jego Najświętszej
Matce dziewicy z radością i w pokoju, i ze spokojnym sumieniem, oddaliwszy wszelką wątpliwość i mgłę niepokoju, niech
osoby podlegające tej Regule i składające profesję według po -
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danej wyżej formuły wiedzą, że są zobowiązane pod grzechem
śmiertelnym tylko do trzech ślubów; jeśli zaś złożyły tylko śluby proste z przysięgą wytrwania, są zobowiązane przestrzegać
również tej przysięgi. do innych zaś dzieł dziewicy są zobowiązane tylko pod sankcją kary lub dyscypliny.

teraz zaś, ponieważ wyłożyliśmy wszystkie ewangeliczne
sposoby postępowania, w których dziewica Maryja bez zmazy
poczęta powinna jaśnieć i być naśladowana, zwieńczeniem tej
Reguły czynimy wytrwałość, gdyż i w piśmie Świętym na koniec jest powiedziane, że „wszyscy trwali [...] na modlitwie [...]
z Maryją, Matką jezusa” [dz 1,14]; niech więc osoby poświęcone Bogu, a należące do tego Zakonu, trwają w przestrzeganiu
swej Reguły, gdyż te, które „wytrwają aż do końca, te będą zbawione” [Mt 10,22].
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