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Konstytucje 2017 r.
Prezentacja
Javier Álvarez-Ossorio SSCC

„Przyjdźcie do Mnie” zaprasza Jezus (Mt 11, 28). Chcemy
do Niego iść. Ale którą drogą? Jest tyle różnych sposobów życia
Ewangelią…
Ewangelia jest tak wielka, że nie ma nikogo, kto mógłby
ją ogarnąć w całości. Możemy tylko iść za Jezusem, obierając
konkretną drogę, z określoną grupą towarzyszy. Dlatego Duch
daje wiele różnych charyzmatów, tak aby każdy mógł odnaleźć
swą drogę i swój dom. Potrzebna nam jest droga, która pasuje do
wielkości naszego serca i do granic, które czynią nas ludźmi.
Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi jest jedną
z dróg prowadzących do Jezusa, konkretnym sposobem
zakosztowania Boga na drodze życia, duchowym domem,
w którym można doświadczyć mocy Ewangelii.
Czy
właściwe
jest
stwierdzenie,
które
właśnie
przedstawiłem? Czy nie jest zbyt pretensjonalne? Nie, nie jest.
Kościół potwierdza ważność otrzymanego charyzmatu i „uznaje
nas za ciało zakonne”, jak powiedział Dobry Ojciec w swym
liście z 14 kwietnia 1817 r., w którym informował Zgromadzenie
o zatwierdzeniu Konstytucji przez Stolicę Apostolską. Oficjalne
uznanie ze strony Kościoła ma decydującą wartość: przyznaje
nam miejsce w Ciele Chrystusa i na drodze Ludu Bożego.
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Konstytucje to tekst, w którym opisana jest nasza szczególna
droga dojścia do Ewangelii, która sprawia, że nasza wspólnota
jest też „szkołą służby Pańskiej”, jak mówił o tym św. Benedykt
w swej starej regule (Prolog, 45), która zainspirowała wiele
innych, również naszą. „Niniejsze Konstytucje i Statuty” – mówi
art. 153 – „są dla nas, zakonników Najświętszych Serc, drogą
życia”, która pozwala nam „głosić miłość Najświętszych Serc
naszym życiem i naszą posługą”.
Mija już 200 lat od zatwierdzenia tej drogi. 10 stycznia 1817
r. papież Pius VII potwierdził miejsce naszego Zgromadzenia
w Kościele, zatwierdzając Konstytucje. Uradowany Dobry Ojciec
odczytał to jako odnowione wezwanie Pana: „Boski Mistrz
wydaje się otwierać swe Serce i mówić nam: Przyjdźcie wszyscy
do Mnie”. To tak jakby Kościół, zatwierdzając nas, mówił:
„liczymy na was, jesteście przydatni do misji Boga w świecie,
macie coś wartościowego, czego nie możecie zatrzymać dla siebie”.
Minęły dwa wieki, a Konstytucje nadal są niezbędne,
by uznać kim jesteśmy i zrozumieć nasze miejsce w Kościele
dzisiaj. Na każdym kroku naszej drogi, podczas każdej kapituły
prowincjalnej bądź generalnej, nasza wspólnota stara się
dostrzec to, co proponuje nam Bóg, i poszukuje konkretnych
sposobów kochania i służenia. Jednak owo ćwiczenie odnowy
nigdy nie zaczyna się od zera, lecz opiera się na tym, co mówią
Konstytucje. Mówią słowami, zawsze jednak pozostaje wiele do
powiedzenia czynami. Są rzeczy znane i zapomniane, poznane
i do odkrycia.
To dwusetlecie zatwierdzenia Zgromadzenia wydaje się
nam doskonałą okazją do opublikowania specjalnego wydania
Konstytucji, które właśnie trzymasz w rękach. Dzięki pracy
grupy braci, którym w imieniu wszystkich dziękuję za ich cenny
wkład, w jednym tomie opublikowanym w ośmiu językach,
zebrano: obecny tekst Konstytucji, listy Dobrego Ojca informujące
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o zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską, studium historyczne
pozwalające na prześledzenie ewolucji Konstytucji od początków
Zgromadzenia oraz fragmenty Reguły św. Benedykta, które Dobry
Ojciec zalecał braciom do czytania i medytacji.
Umieszczenie tych dokumentów razem w sposób
szczególny uwidoczniło historyczną solidarność, która łączy nas
z różnymi pokoleniami Zgromadzenia od jego początków.
Spontanicznie rodzi się pytanie: kim jesteście dzisiaj, tworzący
Zgromadzenie Najświętszych Serc? To specjalne wydanie może
nam dopomóc w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie. Widząc,
skąd przychodzimy, i zwracając uwagę na określenie tego, kim
jesteśmy, możemy zaspokoić potrzebę bycia tym, do czego
jesteśmy powołani, by być teraz i w przyszłości.
Czy chodzi o to, aby powtórzyć to, co już wiemy? W dużej
mierze tak. Również dlatego, że większość wytycznych oraz
decyzji Zgromadzenia w ostatnich dekadach to w rzeczywistości
obstawanie przy tym, co już jest zawarte w Konstytucjach.
Z drugiej jednakże strony, jeżeli ktoś dawno do nich nie zaglądał,
to może odkryć parę miłych niespodzianek przy ich ponownej
lekturze.
W każdym razie nie należy mieć skrupułów powtarzając
w kółko to, co najważniejsze. Bóg czyni to samo z nami: wciąż
nas przywodzi w te same miejsca, wciąż nas konfrontuje z tą
samą Ewangelią; jednocześnie robi to w taki sposób, że nigdy nie
wygląda to tak samo. Dzieje się tak dlatego, że Bóg nie działa
w nas w sposób imitujący zamknięte koło, ale spiralnie, tak że
w miarę kolejnych okrążeń przenika nas coraz głębiej. Zawsze
to samo, nigdy tak samo głęboko. Ta sama Ewangelia, zawsze
stara i zawsze nowa.
W obliczu możliwych oznak zmęczenia, które możemy
dostrzec wśród nas jako jednostek i jako wspólnoty, w obliczu
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pokusy ograniczenia się do powtarzania stereotypów i tego
co znane, w obliczu niepewności właściwej naszym czasom,
która często prowadzi do niewiedzy jak działać… ponowna
lektura naszych Konstytucji jawi nam się jako wyzwanie
odnowionej młodości, wyzwanie do tego, aby odważyć się
rozpocząć na nowo.
Zapraszam Was, bracia do lektury tej książki i do jej osobistej
oraz wspólnotowej medytacji. Niech Pan pomoże nam iść do
Niego, radować się Nim na drodze życia, wstąpić do szkoły Jego
służby i głosić Jego miłość wszędzie tam, gdziekolwiek pragnie,
abyśmy byli.

Javier Álvarez-Ossorio SSCC
Przełożony Generalny
Rzym, 20 sierpnia 2016 r.
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Konstytucje SSCC
Eduardo Pérez-Cotapos SSCC

W całej historii męskiej gałęzi Zgromadzenia SSCC było
siedem różnych opracowań Konstytucji. Pierwszy tekst
Konstytucji został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską
10 stycznia 1817 r. Obecne Konstytucje zostały zatwierdzone
przez Stolicę Apostolską 9 lipca 1990 r. W tym okresie można
wyróżnić dwa ważne etapy:
− Konstytucje okresu założycielskiego: począwszy od
tekstu w znacznym stopniu niepełnego − niemal projektu
Konstytucji − zatwierdzonego w 1817 r., poprzez jego
uzupełnienie − zatwierdzone w 1826 r., po pełne i dojrzałe
opracowanie w 1840 r. Tekst ten został poprawiony w 1909
r. i w 1928 r., jednak nie wprowadzono do niego istotnych
zmian.
− Poszukiwanie nowych Konstytucji: zapoczątkowane
w wyniku decyzji Kapituły Generalnej z 1953 r., aby
dokonać „Przeróbki Reguły” („Refonte de la Règle”)
i zakończone tekstem z 1966 r., który był owocem
wytężonej pracy, jednak już w chwili powstania martwym,
w związku z nowościami wprowadzonymi przez Sobór
Watykański II. Potem nastąpił dłuższy okres
eksperymentowania i odnowy z bardzo zmiennym
prawodawstwem, zakończony w 1990 r. tekstem
Konstytucji − dojrzałym owocem tego procesu.
Konstytucje są podstawowym tekstem normatywnym
w życiu Zgromadzenia. Wszystkie nasze Konstytucje były
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zatwierdzone przez Kapitułę Generalną, a następnie przez
Stolicę Apostolską, która zazwyczaj proponowała jakieś
poprawki do przedkładanego tekstu. Zatwierdzenie przez
Stolicę Apostolską nadaje Konstytucjom moc prawną i prowadzi
do formalnego uznania prawnego istnienia Zgromadzenia.
Ogłoszenie Konstytucji zawsze należało do Przełożonego
Generalnego.
Od samego początku tekst końcowy dzielony był na dwie
główne części − Konstytucje i Statuty: ogólne wytyczne oraz
bardziej praktyczne i konkretne normy. W pierwszych pięciu
tekstach mówi się też o Regułach, jednak nie da się wyraźnie
wyodrębnić tak zatytułowanego ciągłego tekstu. Konstytucje
z XIX wieku zawierają również bardzo wyraźnie określony
Ceremoniał. Do czasu Soboru Watykańskiego II zwyczajowo
części te nazywano „Nasza Reguła” lub „Nasza Święta Reguła”.
Krótkie podsumowanie siedmiu głównych kroków:
1. Pierwsze Konstytucje to te zatwierdzone w 1817 r. przez
papieża Piusa VII. Zatwierdzone były po łacinie, istnieje też,
zaakceptowane przez Dobrego Ojca, tłumaczenie na język
francuski. W owym czasie nigdy nie ukazały się one drukiem. Po
raz pierwszy zostały opublikowane w czasopiśmie Annales
Congregationis Sacrorum Cordium w 1961 r. Niedawno zostały
przetłumaczone na język hiszpański i angielski.
2. Drugie Konstytucje zostały zatwierdzone przez papieża
Leona XII w 1825 r. i opublikowane w następnym roku jako:
Ceremoniał, Reguły, Konstytucje i Statuty Zgromadzenia Najświętszych
Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu
Ołtarza.1

Cérémonial, Règles, Constitutions et Statuts de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de
Jésus et de Marie, et de l’Adoration Perpétuelle du Très-Saint Sacrement de l’Autel».

1
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3. Trzecie Konstytucje zostały zatwierdzone przez papieża
Grzegorza XVI w 1840 r. i zaraz opublikowano je zarówno po
łacinie2 (Konstytucje, Statuty, Reguły Zgromadzenia Najświętszych Serc
Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu
Ołtarza) jak i w tłumaczeniu na język francuski3 (Konstytucje, Statuty,
Reguły i Ceremoniał Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz
Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza). Zazwyczaj
obie wersje były drukowane w jednym tomie. W 1875 r. tekst ten
został ponownie wydany, a jako załącznik dodano odpowiednio
zatwierdzone przez Stolicę Apostolską dokumenty z Kapituły
Generalnej z 1874 r.
4. Czwarte Konstytucje zostały zatwierdzone w 1909 r.
przez papieża Piusa X i natychmiast opublikowane w jednym
tomie o łacińskim tytule4, który zawiera różne dokumenty,
zarówno po łacinie jak i po francusku, o osobno numerowanych
stronach, wklejonych w różnej kolejności. Są to Konstytucje,
Statuty, Reguły Braci Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi
oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza.
5. Piąta wersja Konstytucji została zatwierdzona w 1928 r.
przez papieża Piusa XI. Zawarto w niej wytyczne nowego
Kodeksu Prawa Kanonicznego wydanego w 1917 r. W tym samym

Troyes, De l’Imprimerie de Ve. André, Imprimeur-Libraire de l’Évêché 1826 r.,
60 str.
2 Constitutiones, Statuta et Regulae Fratrum Congregationis Sacratissimorum Cordium
Jesu et Mariae, necnon et Adorationis Perpetuæ Sanctissimi Sacramenti Altaris. Paris
1840 r., 174 str.
3 Constitutions, Statuts, Règles et Cérémonial de la Congrégation des Sacrés Cœurs
de Jésus et de Marie et de l’Adoration Perpétuelle du Très-Saint Sacrement de l’Autel.
Paris 1840 r., XVI + 236 str.
4 Constitutiones, Statuta et Regulæ Fratrum Congregationis SS. Cordium Jesu et
Mariæ necnon et Adorationis Perpetuæ Sanctissimi Sacramenti Altaris. Domus
Principalis, Braniæ-Comitis in Belgio 1909 r., 522 str.
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roku opublikowano po francusku5 Konstytucje, Statuty, Reguły
Braci Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej
Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza oraz Ceremoniał6 dla Braci
ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej
Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Istnieje też tłumaczenie
na język hiszpański wydane w 1941 r.
6. Szósty tekst Konstytucji był wynikiem długiego dogłębnego
procesu opracowywania naszych Konstytucji (zwanego „Refonte
de la Règle” − „Przeróbka Reguły”). Zatwierdzone ad experimentum
w 1966 r. przez papieża Pawła VI, zostały niezwłocznie
opublikowane w wersji łacińskiej:7 Zgromadzenie Najświętszych
Serc Jezusa i Maryi, Konstytucje z załącznikami: Statutami i decyzjami
Kapituły. Oficjalnie wydano tylko tekst łaciński, natomiast
tłumaczenia były obowiązkiem każdej prowincji.
7. Siódme Konstytucje – obecne – zostały zatwierdzone
w 1990 r. przez papieża Jana Pawła II i opublikowane w wersji
oryginalnej po hiszpańsku oraz w oficjalnych tłumaczeniach
na języki: francuski, angielski i niderlandzki: Konstytucje i Statuty.
Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej
Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Rzym: Casa General
1990 r., 158 str. Niektóre prowincje przetłumaczyły je na inne
języki: portugalski, indonezyjski, niemiecki, polski itd.
Przyjrzymy się dokładniej owym siedmiu tekstom Konstytucji,
kładąc nacisk na ich główne aspekty.

Constitutions, Statuts et Règles des Frères de la Congrégation des Sacrés Cœurs de
Jésus et de Marie et de l’Adoration Perpétuelle du Très-Saint Sacrement de l’Autel.
Maison-Mère, Braine-le-Comte (Belgique) 1928 r., XXXIX + 208 str.
6 Cérémonial à l’usage des Frères de la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de
Marie et de l’Adoration Perpétuelle du Très Saint Sacrement de l’Autel. 60 str.
7 Congregatio Sacrorum Cordium Constitutiones cum adnexis Statutis et Decisionibus
Capitularibus. Romae: Domus Principalis 1966 r., 140 str.
5
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1. Pierwsze Konstytucje – 1817 r.
Nasze pierwsze Konstytucje zostały zatwierdzone
20 grudnia 1816 r. na Zgromadzeniu Plenarnym Kongregacji
Biskupów i Zakonników i potwierdzone przez papieża Piusa VII
Dekretem Apostolskim z dnia 10 stycznia 1817 r.;8 datę tę można
uznać za oficjalną datę zatwierdzenia naszych pierwszych
Konstytucji.9 Nowe Konstytucje zostały przedstawione
Zgromadzeniu przez Dobrego Ojca w Liście Okólnym z dnia
14 kwietnia 1817 r.
Bula Pastor Aeternus, datowana na 17 listopada 1817 r.10, nie
dodała nic nowego do tekstu Konstytucji wcześniej już
zatwierdzonych Dekretem, a jedynie nadała temu tekstowi charakter
uroczystego zatwierdzenia, co było wówczas niezbędne, aby
Zgromadzenie zostało uznane przez biskupów francuskich oraz
władze świeckie.
Te nowe Konstytucje zostały zatwierdzone dla całego
Zgromadzenia – braci i sióstr. Są one napisane z punktu
widzenia braci i te same reguły są „dostosowane” dla sióstr.
W poszczególnych artykułach przemieszane są teksty odnoszące
się do obu gałęzi.
Aby poprawnie odczytać te teksty, trzeba pamiętać,
że w tamtym czasie Zgromadzenie było bardzo małe, zwłaszcza
gałąź męska. W roku 1815 bracia mieli tylko 22 członków:

Tekst Dekretu zatwierdzającego znajduje się w dwujęzycznym wydaniu
łacińsko-francuskim w Annales Congregationis Sacrorum Cordium 1956, str. 2-7.
Wiadomość o tym Dekrecie dotarła do Picpus 24 marca 1817 r.
9 Ten tekst Konstytucji nie był w tamtym czasie opublikowany, krążył jedynie
w formie rękopisu. Pierwsze wydanie drukiem znalazło się w Annales
Congregationis Sacrorum Cordium w 1961 r., str. 161-232.
10 Tekst Buli Pastor Aeternus znajduje się w Annales Congregationis Sacrorum
Cordium 1957, str. 97-109.
8
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16 kapłanów i 6 braci, natomiast sióstr było 180, (sióstr
chórowych i sióstr konwersek).
Dekret z dn. 10 stycznia 1817 r., przedrukowany w całości
w tym tomie, stanowi dobrą syntezę wielkich duchowych
priorytetów nowej wspólnoty, która otrzymuje zatwierdzenie.
Opiera się przy tym na „czterech okresach” życia Jezusa: „Celem
tego Zgromadzenia jest wspominanie czterech okresów życia naszego
Boskiego Zbawiciela: Jego dzieciństwa – ucząc nieodpłatnie ubogie
dzieci obu płci, formując młodych wychowanków do pełnienia posługi
sakralnej; Jego życia ukrytego – wynagradzając za pośrednictwem
wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu zniewagi wyrządzone
Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. Dlatego Przenajświętszy
Sakrament jest adorowany w dzień i w nocy, bez przerwy, zwłaszcza
w domach sióstr, ponieważ jest ich więcej; Jego życia apostolskiego –
oddając się głoszeniu Ewangelii i misjom; i wreszcie Jego życia
ukrzyżowanego – praktykując umartwienie ciała i ducha, na tyle na ile
pozwala na to słabość człowieka”.
Ten sam Dekret zawiera bardzo ważne prawne stwierdzenie:
to Zgromadzenie … „przyjmuje regułę św. Benedykta w Konstytucjach,
które są jego własnymi”. Przyjęcie Reguły św. Benedykta jako
duchowej drogi dla Zgromadzenia jest zgodne z regulacjami
przyjętymi przez Sobór Laterański IV (1215 r.).11 Dobry Ojciec

Sobór Laterański IV (1215 r.) w rozdziale 13 ustala, że wszystkie nowe
zgromadzenia zakonne muszą ograniczyć się do jednej z wcześniej
zatwierdzonych Reguł: «Zakaz nowych zakonów. Aby nadmierna różnorodność
zakonów nie powodowała poważnego zamieszania w Kościele Bożym,
surowo zabraniamy, aby w przyszłości dochodziło do fundacji nowych
zakonów. Dlatego też ten, kto chciałby rozpocząć życie zakonne ma wybrać
jedną z zatwierdzonych już form. Podobnie każdy, kto chciałby założyć nowy
dom zakonny, ma przyjąć regułę i instytucje zakonów już zatwierdzonych
[qui voluerit religiosam domum fundare de novo regulam et institutionem
accipiat de religionibus approbatis]». Głównymi Regułami, którymi mają się
kierować nowe zakony są Reguła św. Bazylego, św. Augustyna i św. Benedykta.
11
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znał Regułę św. Benedykta taką jak była ona rozumiana
i przeżywana w klasztorze Valsainte we Fryburgu w Szwajcarii.
Wielką duchową postacią, która zapewniła mu to doświadczenie
był Dom Augustyn de Lestrange (1754-1827), mnich
benedyktyński z opactwa La Trappe, który w 1791 roku wraz
z grupą mnichów wyemigrował do Szwajcarii, osiadając
w klasztorze kartuzów w Valsainte. Była to grupa, która
zachowała jakość życia duchowego i nadała ciągłość życiu
monastycznemu pośród zawieruchy Rewolucji. Objaśnienie
Reguły benedyktyńskiej, praktyczne, a zarazem wymagające,
bardzo interesowało Założyciela.12 Do przedstawionych tam
Sobór Lyoński II (1274 r.) w rozdziale 24 ponownie obstaje przy tym zakazie:
„Odnawiając konstytucję (Soboru Laterańskiego) absolutnie zabraniamy
wszystkim zakładania nowego zakonu lub jakiejś nowej formy życia
zakonnego, lub przywdziania habitu w nowym zakonie. Na zawsze
zabraniamy wszelkich, absolutnie wszelkich form życia zakonnego
i zakonów żebraczych powstałych po tym Soborze, które nie zostały
zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, oraz dokonujemy kasaty tych, które
się rozpowszechniły”. Następnie wyraźnie zwalnia z tego przepisu cztery
niedawno powstałe zakony żebracze: franciszkanów, dominikanów,
karmelitów i augustianów. Pozostałe 22 zakony powstałe po 1215 roku, które
nie zastosowały się do tego zakazu, zostały zlikwidowane przez Stolicę
Apostolską.
12 Odwołuję się tu do dwóch opasłych tomów, liczących w sumie z 1100 stron,
wydanych we Fryburgu w 1794 r. przez Dom Augustyna de Lestrange jako
opata Valsainte. Noszą one długi programowy tytuł: Regulamin klasztoru
Matki Bożej z la Trappe, autorstwa Wielebnego Opata de Rance, jego godnego
reformatora, spisany w nowej kolejności i poszerzony dla potrzeb własnych klasztoru
Valsainte Matki Bożej z la Trappe, w kantonie fryburskim w Szwajcarii, wybrany
i wyselekcjonowany przez pierwszych zakonników tego klasztoru pod względem tego
co jest najbardziej jasne w Regule św. Benedykta, najbardziej nieskazitelne
w Zwyczajach i konstytucjach Cystersów, co najbardziej czcigodne w Rytuale
Zakonu, i wreszcie tego, co jest najbardziej dojrzałe we własnych przemyśleniach,
a zatem służy postawionemu sobie przez nich celowi odnowy w duchu, oraz jak
najściślejszemu podążaniu śladami św. Bernarda [podkreślenia w drugiej części
tytułu zachowano jak w oryginale]. (Règlements de la Maison-Dieu de Notre
Dame de la Trappe, par Mr l’Abbé de Rancé, son digne Réformateur, mis en nouvel
ordre et augmentés des Usages particuliers de la Maison-Dieu de la Val-Sainte de
Notre Dame de la Trappe au Canton de Fribourg en Suisse, choisis et tirés par les
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praktyk odwołuje się w „Prośbie do Wikariuszy z Poitiers”
z dn. 17 czerwca 1800 r., gdy stwierdza: „Nasze główne praktyki
zewnętrzne pochodzą z Reguły św. Benedykta”.
Prezentując Konstytucje w Liście Okólnym z 14 kwietnia
1817 r., zamieszczonym również w całości w tym wydaniu,
Dobry Ojciec szerzej wyszczególnia ważne duchowe aspekty
nowego Instytutu: „Jedną z głównych powinności jest wspominanie
czterech okresów życia Człowieka-Boga, Jego dzieciństwa, życia
ukrytego, życia apostolskiego i życia ukrzyżowanego. Nie zapominajmy
o tym, że nasz Pan chce abyśmy wniknęli zwłaszcza w wewnętrzne
ukrzyżowanie Jego Serca. Powinniśmy więc, jak Magdalena, trwać
u Jego stóp i jak św. Jan towarzyszyć Mu aż po krzyż”. I kontynuuje:
„Pierwszą cnotą w naszym Panu, którą wam zalecamy byście naśladowali,
jest prostota, ponieważ jest to pierwsza cnota, którą praktykował sam Boski
Zbawiciel. Bez prostoty nigdy nie osiągnie się doskonałości… Pokora jest
wierną towarzyszką prostoty. Te dwie cnoty pozostają w wiecznym
związku, gdyż nie ma prawdziwej pokory bez prostoty, a pokora jest
szczególnie zalecana przez naszego błogosławionego ojca − św. Benedykta”.
Następnie Założyciel przedstawia wielkie duchowe postaci,
które powinny towarzyszyć zakonnikowi SSCC na jego drodze
wierności Jezusowi. Najpierw przedstawia nam Maryję:
„Pamiętajcie również, nasi umiłowani bracia i siostry, że po godnym
uwielbienia Sercu Jezusa powinniśmy szczególnie czcić najsłodsze
Serce Maryi… Najświętsza Dziewica nigdy nie doświadczyła zła
grzechu ani tego, co ohydne w ludzkim sercu. Zna Ona tylko ból, jaki
zadaje on Bogu. Dlatego jest tak bardzo miłosierna. Pocieszajmy się
w naszych smutkach myślą, że Maryja jest i zawsze będzie naszą
obrończynią, naszym wspomożeniem i że zawsze będziemy obdarzani
premiers religieux de ce monastère de tout ce qu’il y a de plus clair dans la Règle de
St. Benoit, de plus pur dans les Us et constitutions de Cîteaux, de plus vénérable
dans le Rituel de l’Ordre, et enfin de plus réfléchi dans les propres délibérations, en
conséquence du dessein qu’ils formèrent de se renouveler dans l’esprit de leur état et
de suivre les traces de St. Bernard de plus près qu’ils pourraient).
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miłością Jej Serca. Mamy uciekać się do Niej, gdy Bóg zdaje się
wycofywać – w smutku, opuszczeniu i niewierności: Ona będzie się
za nas modlić, jeżeli będziemy ją wzywać zamiast się smucić”.
Po tym, gdy mówi o Maryi, proponuje św. Józefa i świętych
Joachima i Annę, rodziców Maryi, na naszych towarzyszy
na drodze życia zakonnego. Następnie mowa jest o każdym
ze świętych, których Założyciel stawia jako duchowy punkt
odniesienia dla nowo powstającego Zgromadzenia: o św. Benedykcie,
św. Pachomiuszu, św. Augustynie, św. Dominiku, św. Bernardzie
i św. Janie Franciszku Regis. W ten sposób Dobry Ojciec składa
propozycję duchową, która jest bardziej narracyjna niż
spekulacyjna: nie daje on syntezy teologii duchowości, lecz
wybiera konkretne osoby, których przykład życia może
ukierunkować nowych zakonników.
Tekst pierwszych Konstytucji − integralna część bulli sub
plumbo z 17 listopada 1817 r. – jest stosunkowo krótki i ma nadać
kierunek życiu zarówno braci jak i sióstr. Zaczyna się od
składającego się z sześciu punktów „Rozdziału wstępnego”,
który przedstawia cel Zgromadzenia opierając się na planie
czterech okresów życia Jezusa. Z biegiem czasu tekst ten był
wielokrotnie poprawiany i rozszerzany, do tego stopnia,
że w każdym z wydań Konstytucji miał inne brzmienie. 13
Zachowujemy go jako rozdział wprowadzający do naszych
obecnych Konstytucji.14
Dobra analiza w: Antoine Hulselmans, Exposé historique sur le Chapitre
Préliminaire de la Règle de la Congrégation des Sacrés-Coeurs. Braine-le-Comte,
Maison-Mère 1948 r. (Études Picpuciennes 1).
14 Obecnie drukowany tekst z wprowadzeniem do naszych Konstytucji
odpowiada w zasadniczej części tekstowi drugich Konstytucji zatwierdzonych
w 1825 r. Tekst z 1817 r. liczy sześć punktów, a ten z 1825 r. – osiem. Ten ostatni
jest inaczej zredagowany i zawarto w nim nową tematykę: o protektorach
Zgromadzenia, o Regule św. Benedykta jako podstawie dla naszej oraz
stwierdzenie, że bracia i siostry tworzą jedno Zgromadzenie.
13
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Tekst tychże własnych Konstytucji składa się z 58 artykułów
o wyraźnym charakterze prawnym. Faktycznie są to Konstytucje
„dotyczące Zarządu Generalnego Zgromadzenia” składające się
z czterech rozdziałów:
1. O Przełożonym Generalnym Zgromadzenia i Przełożonej
Generalnej sióstr oraz ich Radach; art. 1-18. Zgromadzenie
zorganizowane jest w oparciu o wspólnoty lokalne, gdzie duże
znaczenie przypada osobie Przełożonego Generalnego,
wybieranego przez Kapitułę Generalną składającą się głównie
z przełożonych (superiorów) wspólnot lokalnych (wyznaczonych
przez Przełożonego Generalnego) i członków Rady Generalnej.
2. O Kapitule Generalnej całego Zgromadzenia; art. 19-36. Ustala
się skład i zasady funkcjonowania Kapituły. Mowa o Kapitule,
dla której postacią centralną jest Przełożony Generalny: „Jeżeli
Przełożony Generalny Zgromadzenia sprzeciwia się jakiejś decyzji
przedstawionej przez Kapitułę Generalną, to do przyjęcia tej decyzji
potrzeba czterech piątych głosów” (art. 29).
3. Wzajemne relacje obu Zgromadzeń Braci i Sióstr; art. 37-48.
Relacje te są uregulowane, dając duże uprawnienia Przełożonemu
Generalnemu i braciom wizytatorom ze wspólnot sióstr. Jednak
„Niezmienną jest zasada, że Przełożony Generalny nie może
podejmować żadnych decyzji w sprawach dotyczących sióstr
bez uprzedniego zasięgnięcia opinii Przełożonej Generalnej sióstr”
(art. 48).
4. O Przełożonych lokalnych [braci i sióstr]; art. 49-58. Podane
są kryteria wykonawcze do organizowania wspólnot lokalnych,
kierowanych przez przełożonych wybieranych na okres trzech
lat. Ponieważ doświadczenie praktyczne jest wciąż bardzo małe,
ustala się, że: „Kapituła Generalna z 1819 roku, a najpóźniej ta z roku
1824, zadecyduje o wszystkim co dotyczy domów braci lub sióstr, które
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mogą powstać w krajach heretyckich lub niewiernych, a zwłaszcza
domów poza Europą” (art. 58).
Na koniec są Statuty, z 49 artykułami, które odnoszą się do
spraw innych niż te zawarte w Konstytucjach. Są one podzielone
na pięć rozdziałów:
1. O różnych osobach, z których składa się Zgromadzenie; art. 17. Artykuł pierwszy określa nazwę Zgromadzenia oraz pięć
kategorii członków tworzących gałąź męską: „Zgromadzenie
założone pod nazwą: Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz
Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza składa się −
jeśli idzie o domy mężczyzn − z braci misjonarzy, braci nauczycieli,
braci chórowych, braci konwersów i z braci donatów”.
2. O wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, Oficjum
publicznym oraz innych praktykach pobożności; art. 8-19.
3. O ślubach i nowicjacie; art. 20-37. Zaproponowano prostą
teologię ślubów zakonnych, uregulowano związane z nimi
konkretne praktyki i ustalono zasady funkcjonowania nowicjatu.
Ustalono, że wszystkie domy zakonne mogą przyjmować
nowicjuszy, ale nie wszystkie mogą dopuszczać do profesji; nim
upłynie sześć miesięcy nowicjatu, młodzi ludzie powinni zostać
odesłani do domu, który może ich dopuścić do profesji.
4. Pytania przedstawione Kapitule Generalnej; art. 38-45. Są to
kwestie pozostawione do decyzji na Kapitule Generalnej w 1819
r. lub w 1824 r.: ustalenie jednolitego stroju, posiłków, opieki
ambulatoryjnej, zasad upomnienia braterskiego oraz zasad
klauzury dla sióstr.
5. O stowarzyszeniu zewnętrznym; art. 46-49. Ustala się,
że przełożeni i przełożone „wszystkich domów Zgromadzenia mogą
dopuścić do specjalnej jedności w modlitwie tych wiernych, którzy żyjąc
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w świecie, pragną jednocześnie żyć bardziej po chrześcijańsku” (art. 47).
Określenie kwestii praktycznych pozostawiono Kapitule w 1819 r.
2. Drugie Konstytucje – 1825 r.
Kapituły Generalne w 1819 i w 1824 roku dokończyły tekst
z 1817 r., który był bardzo niepełny i nieścisły. W pewnym sensie
można mówić o jednym procesie opracowania Konstytucji, który
rozpoczął się w 1817 r., a zakończył w 1825. Ów tekst ostateczny
został uznany za Regułę Założycieli.
Święta Kongregacja Biskupów i Zakonników zatwierdziła
nowe rozporządzenia w dniu 19 sierpnia 1825 r., a papież Leon
XII potwierdził tę decyzję 26 sierpnia 1825 r.; niektórzy określają
tę datę jako „drugie zatwierdzenie” Konstytucji. Ceremoniał –
pierwszy w historii Zgromadzenia – został zatwierdzony 27
września 1825 r. Zatwierdzone teksty dotarły do rąk Dobrego
Ojca 26 grudnia 1825 r.
Wspólnota, która otrzymała te nowe Konstytucje,
powiększyła się i zróżnicowała. Gałąź męska w 1825 roku liczyła
122 członków: 74 kapłanów, 8 braci chórowych i 40 braci
konwersów. Sióstr było znacznie więcej: około 520.
Założyciel przedstawił całemu Zgromadzeniu ów nowy
dokument w Liście Okólnym z 11 lutego 1826 r.; jest on
zamieszczony w tym tomie. W Liście wyraża radość z powodu
otrzymanego zatwierdzenia oraz porusza dwie ważne kwestie:
1. Informuje, że Kongregacja Propaganda Fidei poprosiła
kapłanów ze Zgromadzenia „aby dawali świadectwo wiary
mieszkańcom Wysp Sandwich położonych w regionie morza Oceanii”
oraz, że jeden z braci został nominowany na Prefekta
Apostolskiego ze wszystkimi uprawnieniami do pełnienia tej
niedawno powierzonej misji. „W ten sposób wieczne miłosierdzie
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daje nam środki do pełniejszego naśladowania ewangelicznego życia
naszego Boskiego Zbawcy i do podjęcia ważnego dzieła Misji
zagranicznych, jednego z głównych celów Instytutu, szczególnie
poleconego nam przez następcę św. Piotra”.
2. Wyjaśnia jak ważna dla Zgromadzenia jest Reguła
św. Benedykta: „Wy to wiecie, nasi umiłowani Bracia i najdroższe
Siostry: Reguła św. Benedykta jest fundamentem naszej. Namawiamy
was do częstego czytania i medytowania, przed Bogiem, reguły tego
wielkiego Patriarchy cenobitów zachodu. Szczególnie zalecamy wam
przeczytanie rozdziałów 4, 5, 6, 7, 19, 20, 33, 34, 54, 68, 71 i 72 Reguły
św. Benedykta”. Następnie Dobry Ojciec komentuje te tematy,
które uważa za główne w regule benedyktyńskiej: posłuszeństwo,
pokorę, gorliwość w modlitwie, ubóstwo ducha, uległość ducha
i serca – oparte na zaufaniu do Boga, wewnętrzną ciszę i żarliwy
zapał, który oddala od występku, a prowadzi do Boga i do życia
wiecznego. Kończąc swój komentarz, odnosi się do oczekiwań
wobec dobrych zakonników poprzez cytat ze św. Benedykta:
„Niech kochają swego Przełożonego miłością pokorną i szczerą i niech
nie przedkładają niczego ponad Jezusa Chrystusa”.
Zatwierdzony w 1825 r. tekst „Reguł, Konstytucji i Statutów”
ma zupełnie nowe brzmienie wnoszące dwie wielkie nowości.
Pierwsza, to fakt, że nie ma rozróżnienia między „regułami”,
„konstytucjami” i „statutami”, ale jest jeden tekst złożony z 258
artykułów; do nich dodano zupełnie nowy element – ceremoniał.
Drugą wielką nowością jest to, że są teraz dwa teksty konstytucji:
jeden dla braci, a drugi dla sióstr. Są dość symetryczne (każdy
ma 258 artykułów), ale lepiej zajmują się specyfiką każdej
z gałęzi Zgromadzenia. Nad tekstem tym długo pracowały
Kapituły Generalne w 1819 i w 1824 r.; został on przedłożony
w Rzymie osobiście przez Dobrego Ojca. Stolica Apostolska
zatwierdziła go bez wprowadzania większych zmian. W tym
przypadku Stolica Apostolska zatwierdza wspomniane wcześniej
decyzje Kapituł Generalnych, a nie nowy tekst konstytucji. Inaczej
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mówiąc, rozumie, że chodzi tu o „poprawione i uzupełnione
wydanie” Konstytucji z 1817 r.
Tekst Konstytucji zaczyna się od „Rozdziału wprowadzającego”
obowiązującego dla całego Zgromadzenia, zatytułowanego
„O celu naszego Instytutu” złożonego z 8 artykułów, co – jak już
sygnalizowaliśmy – jest znaczną przeróbką poprzedniego tekstu
z 1817 r. Następnie jest „Część pierwsza” złożona z 16 rozdziałów
dla braci, a dalej „Część druga” z kolejnymi rozdziałami dla sióstr.
Rozdziały przeznaczone dla braci mają następujące tytuły:
1.

O Przełożonym Generalnym, 20 artykułów.

2.

O Kapitule Generalnej całego Zgromadzenia, 36 artykułów.

3.

Wzajemne relacje dwóch Zgromadzeń Braci i Sióstr,
2 artykuły.

4.

O różnych osobach,
11 artykułów.

5.

O Nowicjuszach i Nowicjacie, 42 artykuły.

6.

O przełożonych lokalnych, 23 artykuły.

7.

O Ślubach i ich składaniu, 20 artykułów.

8.

O Regule i zwolnieniach z niej, 13 artykułów.

9.

O ćwiczeniach pobożności, postach i umartwieniach,
22 artykuły.

które

tworzą

Zgromadzenie,

10. O spowiedzi i Komunii św., 5 artykułów.
11. O Kapitule win i karze, 20 artykułów.
12. O modlitwach za żywych i umarłych, 15 artykułów.
13. O łóżku, stroju i posiłkach braci, 11 artykułów.
14. O ambulatorium, 10 artykułów.
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15. O domach, które mogą powstać w krajach heretyckich
lub niewiernych oraz o misjach, 4 artykuły.
16. O Stowarzyszeniu zewnętrznym, 4 artykuły.
Ten prosty schemat tekstu pozwala dostrzec postęp
w stosunku do roku 1817. Znalazły się tu nie tylko struktury
zarządu, ale także propozycja sposobu przeżywania życia
zakonnego. Oczywiście, ustawodawstwo jest zgodne z duchem
epoki, ale mamy do czynienia z konsekwentnym dążeniem do
wcielenia wielkich wartości w konkretne praktyki duchowe,
wspólne dla całego Zgromadzenia.
3. Trzecie Konstytucje – 1840 r.
Mimo wielkich wysiłków Kapituły z 1824 r., zmierzających
do nadania Konstytucjom bardziej logicznego układu, trzecia
Kapituła Generalna, która odbyła się między 1 września
i 12 października 1838 r., opracowała nową wersję Konstytucji
dokonując przeglądu, poprawiając i uzupełniając pierwszą.
W tamtym czasie Zgromadzenie już się bardzo zmieniło.
Zmarli Założyciele: Dobra Matka w 1834 r., a Dobry Ojciec
w 1837 r. Zgromadzeniem kieruje drugi Przełożony Generalny,
bp Raphaël Bonamie. Znacznie przybyło braci: w 1840 r. jest ich
253: 117 kapłanów, 10 braci chórowych i 126 braci konwersów.
Liczba sióstr znacznie przekroczyła 1000. Konstytucje z 1825 r.
wykazały swą słabość: są w nich rzeczy bardzo niejasne,
pewnych kwestii brakuje oraz powstały nowe realia misyjne,
których wcześniej nie brano pod uwagę (obecność na Hawajach
w 1827 r., w Chile w 1834 r. i w Belgii w 1840 r.).15 Jest jednak

Wyraźnym przykładem nowych problemów jest obszerny przypis do
artykułu 213, który zawiera opracowany przez Kapitułę Generalną z 1838 r.
pięciopunktowy regulamin dotyczący domu w Valparaiso w Chile.

15
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kluczowa kwestia, którą w 1838 r. trzeba dogłębnie zmienić:
władzę, jaką dysponuje Przełożony Generalny, którym nie jest
już czcigodny Założyciel, oraz skład Kapituły Generalnej, która
wybiera Przełożonego Generalnego. W obu tych punktach stare
praktyki utrzymane w Konstytucjach z 1825 r. nie zdają już
egzaminu. Podejmujące te tematy, artykuły 12-131 nowych
Konstytucji stanowią największą nowość w kwestii organizacji
Zgromadzenia w sposób bardziej demokratyczny. Zaś artykuły
388-427, dotyczące obecności w miejscach misji, wprowadzają
funkcję „Prowincjała misyjnego” oraz ustalają kryteria formacji
początkowej w krajach misyjnych.
W pierwszym artykule nowych Konstytucji stwierdza się, że
w Zgromadzeniu są trzy rodzaje osób: kapłani (likwidując
poprzednie rozróżnienie na misjonarzy i nauczycieli), bracia
chórowi i bracia konwersi. Nadal istnieją „bracia donaci” (art.
428-430), jednak ponieważ nie składają ślubów zakonnych, nie
mogą być uznani za członków Zgromadzenia.
Po aprobacie przez Kapitułę, Raphaël Bonamie przedłożył
gotowy tekst Stolicy Apostolskiej w grudniu 1838 r. W maju 1839
r. pojechał do Rzymu, aby wesprzeć prośbę o zatwierdzenie
nowego tekstu, do którego Kuria rzymska wprowadziła sporo
zmian. W końcu tekst został zatwierdzony przez papieża
Grzegorza XVI, w Breve z 24 marca 1840 r.
Nowe Konstytucje są zatytułowane Reguła Braci Zgromadzenia
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego
Sakramentu Ołtarza16 i tym razem składają się z 443 artykułów.
Zachowany jest rozdział wprowadzający z dziewięcioma

W regulaminie tym jest rozróżnienie między Prowincjałem misyjnym
w Oceanii a Przełożonym z Valparaiso.
16 Règle des Frères de la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, et de
l’adoration perpétuelle du Très-Saint Sacrement de l’autel.
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artykułami i jedynie nieznacznymi zmianami, a następnie jest
tekst podzielony na dwie główne części:
Pierwsza część Reguły Braci, Konstytucje, art. 1-173.
1. O różnych osobach, które tworzą Zgromadzenie, art. 1-11.
2. O Przewielebnym Przełożonym Generalnym całego Zgromadzenia,
art. 12-69.
3. O Kapitule Generalnej, art. 70-131.
4. O przełożonych lokalnych, 132-162.
5. O czcigodnych ojcach wizytatorach, 163-173.
Druga część Reguły Braci, Reguły i Statuty, art. 174-434.
1.

O nowicjuszach i nowicjacie, art. 174-237.

2.

O ślubach i ich składaniu, art. 238-257.

3.

O Regule i zwolnieniach z niej, art. 258-276.

4.

O Kapitule win i karze, art. 277-302.

5.

O ćwiczeniach pobożności, postach i umartwieniach,
art. 303-334.

6.

O łóżku, stroju i pożywieniu braci, art. 335-346.

7.

O ambulatorium i opiece nad chorymi, art. 347-367.

8.

O modlitwach za żywych i umarłych, art. 368-387.

9.

O domach, które mogą powstać w krajach heretyckich
lub niewiernych oraz o misjach, art. 388-427.

10. O „donatach”, 428-430.
11. O Stowarzyszeniu zewnętrznym, art. 431-434.
W aż tylu artykułach, w sposób uporządkowany i pełny,
podejmuje się tematy, które w dwóch poprzednich wersjach
Konstytucji
nie
zostały
dostatecznie
uporządkowane
i wyszczególnione. Nie dąży się do zaproponowania nowych
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doktryn, ale do jak najlepszego usystematyzowania
podstawowych instytucji z czasów założycielskich. Być może
jedynym nowym tematem są artykuły 396-415, które
wprowadzają funkcję „Prowincjała misyjnego”: „…powoła się
spośród misjonarzy kapłana, w funkcji Prowincjała, który będzie
Przełożonym wszystkich członków Zgromadzenia zatrudnionych na tej
misji i do którego będą się wszyscy zwracać w sprawach dotyczących
ich obowiązków jako zakonników” (art. 396).
Procesy po zatwierdzeniu. Ten tekst Konstytucji pozostał
w mocy do 1909 r. z kilku uzupełnieniami opracowanymi na
Kapitule Generalnej z 1874 r. Na tejże kapitule zredagowano 35
artykułów, które zostały zatwierdzone przez papieża Piusa IX
w dniu 3 października 1874 r. i dołączone w pewien sposób do
tekstu Konstytucji jako statuty. Traktują one: 1. O częściach
(Zgromadzenia); 2. O relacjach hierarchicznych między poszczególnymi
władzami; 3. O ćwiczeniach pobożności; 4. O stroju; 5. O posiłkach;
6. O ubóstwie; 7. O misjach; 8. O różnych sprawach. W celu
rozpowszechnienia tekstu kapituły, w roku 1875 opublikowano
nowe wydanie Konstytucji, zarówno po francusku jak i po łacinie,
wraz z tekstem z 1840 r. i artykułami zatwierdzonymi przez
Kapitułę z 1874 r. Dołączono również wiele innych dokumentów:
list Dobrego Ojca z 1826 r., Ceremoniał oraz różne dekrety
zatwierdzające.
Innym ważnym dokumentem z końca XIX w. jest Główny
Przewodnik Zakonników Najświętszych Serc, ogłoszony przez
Kapitułę Generalną z 1893 r. i opublikowany z jej mocy w 1898 r. 17
W liście z 8 grudnia 1898 r. przedstawiającym ten tekst, ojciec
Marcelin Bousquet zauważa: „Od jakiegoś czasu w naszej zakonnej
rodzinie wyrażano pewne życzenie: aby mieć Przewodnik i Księgę
Zwyczajów, które − jak sama nazwa wskazuje − będą określać nasze
Directoire général des religieux des Sacrés-Cœurs, décrété par le Chapitre général
de 1893 et publié par l’autorité de celui de 1898.
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działania wewnętrzne oraz życie zewnętrzne, i pomogą nam osiągnąć
doskonałość naszego powołania oraz dadzą nam tę jedność, która
tworzy piękno Instytutu zakonnego”. Tekst ten reguluje całe życie
zakonne, po najdrobniejsze szczegóły, takie jak dokładna
godzina każdej czynności w ciągu dnia.18
Zgromadzenie bardzo się zmieniło od 1840 r. Urosło
liczebnie − braci jest około 400, i sklerykalizowało się.
Ustanowienie szkół apostolskich od 1878 r. zwiększyło liczbę
nowicjuszy, ale pociągnęło za sobą głęboką zmianę w sposobie
rekrutacji powołań; oznaczało to zmianę w profilu kandydatów
wstępujących do Zgromadzenia. Misje się umocniły i stanowią
ważną część działalności Zgromadzenia. Wszystko to jest
przeżywane zgodnie z duchem kościelnym końca XIX wieku,
który jednolitość wśród zakonników traktuje jako bardzo dużą
wartość i kładzie silny nacisk na praktyki uregulowanego życia
wypełniane wspólnie przez wszystkich razem. Dlatego pojawia
się potrzeba zorganizowania życia w większym stopniu niż
przewidują to Konstytucje.
4. Czwarte Konstytucje – 1909 r.
Kapituła Generalna z 1908 r. dokonała znacznych zmian
w Konstytucjach, które Przełożony Generalny przedłożył do
zatwierdzenia niedawno utworzonej Świętej Kongregacji
ds. Zakonów, z datą 17 października 1908 r. Zatwierdzenie
to zostało udzielone 5 kwietnia 1909 r. przez papieża Piusa X.
Dekret zatwierdzający stwierdza, że chodzi o „pewne zmiany,
których wprowadzenie podpowiada nam doświadczenie, a których
w swej mądrości wymagają opublikowane w ostatnim czasie Dekrety
Tej pracy, dotyczącej praktycznej organizacji, towarzyszyły starania,
by usystematyzować i skodyfikować naszą duchowość, co zaowocowało
publikacją: Marie-Bernard Garric sscc, Le Religieux des Sacrés-Cœurs. Paris
1898 r.

18
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apostolskie”. List przewodni ojca Marcelina Bousqueta z 20 maja
1909 r. stwierdza wyraźnie, że Konstytucje z 1840 r. przestały
wystarczać w związku ze zmianami w Zgromadzeniu
i z nowymi przepisami kościelnymi.
Nowe Konstytucje liczą 449 artykułów i ściśle naśladują
schemat i język Konstytucji z 1840 roku. W ramach tego
schematu przewijają się nowe tematy, które uzasadniły tę
przeróbkę. Główne nowości to:
- Ustala się, że odtąd w Zgromadzeniu będą tylko dwie
kategorie członków: kapłani i bracia konwersi (art. 1).
Oznacza to, że likwiduje się kategorię „braci chórowych”
i w tej kategorii nie będzie się przyjmować nowych
profesów.
- Ustala się podział Zgromadzenia na prowincje.19 Taki
podział został już wprowadzony przez Kapitułę
Generalną z 1898 r. i usankcjonowany ad experimentum na
10 lat Dekretem Apostolskim z 21 marca 1899 r.
Doświadczenie to okazało się pozytywne, dlatego
nakazano wprowadzenie tej struktury do Konstytucji.
Ustala się dwa rodzaje prowincji: „prowincje zwyczajne”
i „prowincje misyjne” (art. 136 – 155).
- Nowe przepisy Kongregacji Propaganda Fidei z dn.
30 listopada 1906 r. dotyczące sposobu zarządzania
terytoriami misyjnymi zobowiązywały do udzielenia nowych

Podziału Zgromadzenia na Prowincje zażądała Stolica Apostolska dn. 28
listopada 1866 r., jednak jedynym konkretnym krokiem w tamtym momencie
było ustanowienie „Prowincji Ameryki”, poprzez oddzielenie jej od domów
w Oceanii. „Domy w Ameryce są zakładane w innej prowincji niż Misje. Prowincja
ta powinna być włączona do tych, które mogą w przyszłości powstać w Europie,
zgodnie z sugestią Stolicy Apostolskiej, a nie do Misji, z którymi nie należy jej mylić”.
(Kapituła Generalna, 1868 r., art. 2)
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uprawnień Prokuratorowi Generalnemu w Rzymie (art. 61 i
62) i Sekretarzowi Generalnemu (art. 63-64).20
- Formalna prośba Świętej Kongregacji ds. Zakonów,
z dnia 17 lutego 1909 r., aby pierwsze śluby zakonne były
składane czasowo (a nie, jak to było do tej pory, jako śluby
wieczyste) na okres trzech lat (art. 236-258). Ten wymóg
został postawiony przez Stolicę Apostolską jako warunek
konieczny do zatwierdzenia nowych Konstytucji, mimo
że prośbę skierowano już po tym, gdy tekst został
przedłożony do zatwierdzenia. Przełożony Generalny
przyjął go z szacunkiem.21
- W nowy i bardziej precyzyjny sposób podchodzi się do
wszystkiego, co ma związek z zarządzaniem dobrami
ziemskimi (art. 72-81). W tej kwestii trzeba pamiętać,
że od 1904 roku działała komisja papieska, pracując nad
nowym, pierwszym Kodeksem Prawa Kanonicznego,
który opublikowano w 1917 r., a który wprowadził
znaczne zmiany w kwestiach administracyjnych.
5. Piąte Konstytucje – 1928 r.
Tekst zatwierdzony w 1909 r. zawierał ważne elementy,
dostosowując Konstytucje w kluczowych kwestiach. Miał jednak
znaczne luki, co podkreśliła już Kapituła Generalna z 1913 r.22
Ta Kapituła przygotowała szereg poprawek, które przedłożyła
do zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej, ale zostały one odrzucone.
Następnie opublikowany został Kodeks Prawa Kanonicznego,
który uwidocznił więcej niezgodności między Konstytucjami
Zgodnie z tymi decyzjami, już w 1903 r. zaczęto prace nad założeniem domu
w Rzymie na siedzibę Prokuratora Generalnego.
21 Pierwsza grupa nowicjuszy, która złożyła śluby czasowe, zrobiła
to 15 sierpnia 1909 r.
22 Na przykład nie utworzono funkcji Ekonoma Prowincjalnego.
20

31

a przepisami prawa kanonicznego, które weszły w życie w 1918
r. Kapituły Generalne z 1919 i 1923 r. pracowały nad zmianą
Konstytucji. W końcu ojciec Flavien Prat przedstawił do
zatwierdzenia nowy tekst; udzielił go Pius XI dnia 14 lutego 1928 r.
Nowy tekst został zaprezentowany Zgromadzeniu przez
ojca Flaviena Prata w Liście Okólnym z dn. 16 lipca 1928 r.
Przełożony Generalny zaczyna od opisu długich lat wcześniejszych
prac: „Reguły, które do tej pory ożywiały życie Zgromadzenia
Najświętszych Serc, nie zostały im od początku dane
z Nieba, jako tekst doskonały i ostateczny. Boska Opatrzność chciała
powierzyć wybranemu przez siebie człowiekowi, pod swym działaniem,
troskę o ich spokojne opracowanie i udoskonalenie … Nadal są one
nacechowane ludzką niedoskonałością. Nie ma się więc co dziwić
poprawkom, uzupełnieniom i drobnym zmianom, które − to prawda –
wprowadzono”. Następnie, jako jeden z podstawowych
elementów do korekty w tekście, wskazuje przepisy prawa
kanonicznego.
Nowe Konstytucje składają się z 464 artykułów i zachowują
schemat tekstu z 1909 r., który ostatecznie jest tym z roku 1840.
Są tu drobne zmiany, które tylko precyzują pewne kwestie lub
dostosowują je do nowego prawa. List okólny Przełożonego
Generalnego wskazuje na poważniejsze tematy, które zostały
zmodyfikowane:
- dokładniejsze określenie warunków niezbędnych do
przyjęcia kogoś do nowicjatu i dopuszczenia do ślubów
zakonnych oraz do stwierdzenia ważności nowicjatu (art.
199-263).
- kwestia wyboru administratora majątku,
dla nowicjuszy jak i dla profesów (art. 270).

zarówno

- kwestia wydalenia niewiernych zakonników, lub tych,
którzy popełnili przestępstwo, zarówno profesów
czasowych jak i wieczystych (art. 330-339).
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6. Szóste Konstytucje – 1966 r.
Dwadzieścia pięć lat później, z powodu poważnych
niedogodności związanych z niespójnością Konstytucji, podjęto
decyzję, aby je całkowicie przerobić, to znaczy odnowić
podstawową strukturę nadaną tekstowi w 1840 r., a zachowaną
aż do tej pory. Zgromadzenie znacznie zwiększyło liczebność,
braci jest ponad 1500 i stale ich przybywa, tak że w trakcie
opracowywania nowych Konstytucji przekroczą liczbę 2000.
Większość z nich (blisko 90%) to kapłani. Nastąpił intensywny
proces ekspansji terytorialnej i umiędzynarodowienia. W tym
kontekście Kapituła Generalna z 1953 r. podejmuje decyzję
o ustanowieniu dwóch komisji z siedzibą w Rzymie, podlegających
Przełożonemu Generalnemu: jednej do „Przeróbki Reguły” („Refonte
de la Règle”), a drugiej do pogłębienia znajomości naszej
duchowości. Obie komisje z powodzeniem ukończyły trwające
ponad 10 lat prace, których owoce znalazły odzwierciedlenie
w czasopiśmie Annales Congregationis Sacrorum Cordium.
Ojciec Henry Systermans tak podsumowuje przebytą drogę:
„Kapituła Generalna z 1953 r. podjęła decyzję o przerobieniu Reguły,
pozostawiając Przełożonemu Generalnemu powołanie w tym celu
komisji, oraz ustanowiła Komisję Duchowości do studiowania naszej
duchowej tradycji. Po Kapitule z 1958 r., która zajęła stanowisko
odnośnie do niektórych zasadniczych kwestii oraz dzięki rosnącej
współpracy Prowincji, zredagowano trzy kolejne projekty:
w roku 1960., w 1962 i w 1963. Ostatni z tych trzech projektów został
jeszcze raz przedłożony do przestudiowania Prowincjom, zanim
posłużył za podstawę do dyskusji na Kapitule Generalnej, która miała
miejsce w Rzymie od 22 sierpnia do 24 października 1964 r.
(Dekret promulgacyjny z 26 maja 1966 r.). Te nowe Konstytucje
zostały zatwierdzone przez Kongregację ds. Zakonów 14 maja
1966 r., jednak zgoda została wydana ad experimentum na siedem
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lat, ponieważ trwający właśnie Sobór Watykański II wymagałby
ich modyfikacji.
Wśród wielu nowości w nowych Konstytucjach ważne
było wzmocnienie prowincji i ustanowienie Kapituł. Wkrótce
potem te ostatnie dały upoważnienie do stworzenia Statutów
Prowincjalnych, a w nich do określenia sposobu wyboru przełożonego
prowincjalnego, który w związku z tym przestał być powoływany
bezpośrednio przez Przełożonego Generalnego (art. 165 i 168.2
o powoływaniu rad prowincjalnych). W kolejnych latach Zarząd
Generalny delegował wiele innych uprawnień zarządom
prowincjalnym; między innymi prawo do dopuszczenia do
ślubów wieczystych i do święceń kapłańskich, które Konstytucje
zastrzegały dla Przełożonego Generalnego (art. 23.3).
Nowe Konstytucje były wynikiem blisko 15 lat intensywnej
pracy i zaproponowały zupełnie nowy układ tekstu. Jednak
były one nie dość otwarte na nowe odczucia w Kościele,
które znalazły swój wyraz na Soborze. Powstały w 1966 r.
ad experimentum, z jasną świadomością, że trzeba będzie dokonać
w nich zmiany, i dlatego miały niewielki wpływ na codzienne
życie braci. Jak mówi ojciec Systermans w Dekrecie
promulgacyjnym: „Sobór w tym okresie otworzył nowe horyzonty.
Wierni jego duchowi zrozumieliśmy, że „przeróbka”, o której
zdecydowano trzynaście lat temu powinna zmienić się w dostosowaną
odnowę”. Jednak podczas trwania ostatniej Kapituły Generalnej
Sobór nie zakończył jeszcze obrad. „Musieliśmy więc zadowolić się
stosowaniem się do ogólnych wskazówek, nie znając do końca
konkretnych punktów Życia Zakonnego, które powinny być
poprawione i dostosowane do tekstów soborowych. Następna Kapituła
Generalna da nam okazję do wprowadzenia poprawek i dodatkowych
zmian”. (Dekret promulgacyjny z dn. 26 maja 1966 r.)
Nierówność tekstu Konstytucji została do pewnego stopnia
zrekompensowana przez opublikowanie w 1970 r. Reguły
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Życia.23 Trzeba jednak stwierdzić, że w różnych rejonach
geograficznych Zgromadzenia miała ona niejednakowy wpływ.
Reguła Życia to tekst nowatorski, owoc prac Komisji
ds. Duchowości powołanej w 1953 r.; do pewnego stopnia Reguła
miała zastąpić w zupełnie nowym duchu teksty: Główny
Przewodnik Zakonników Najświętszych Serc,24 i Zakonnik
Najświętszych Serc,25 oba z 1898 r.
7. Proces, który doprowadził do Konstytucji z 1990 roku
Podsumujmy teraz złożony okres po zatwierdzeniu nowych
konstytucji.26 Sobór Watykański II znacząco zmienił wizję
Kościoła i jego relacje ze społeczeństwem świeckim, a tym
samym rozumienie życia zakonnego. Wkrótce po ogłoszeniu
naszych Konstytucji, 6 sierpnia 1966 r., Paweł VI ogłosił Motu
proprio «Ecclesiae Sanctae», z Zasadami propagowania odpowiedniej
odnowy życia zakonnego. Dokument ten zwracał się do
zgromadzeń zakonnych, aby zwołały Kapitułę Generalną
nadzwyczajną, po której powinien nastąpić okres doświadczeń. 27
23 Kapituła Generalna z 1970 r.: „1. Kapituła Generalna zaleca osobom i wspólnotom
korzystanie z Reguły życia w taki sposób by Reguła służyła ocenie ich życia. 2.
Kapituła Generalna uważa, że projekt Reguły zawiera podstawowe wartości, które
powinny ożywiać nasze życie zakonne i służyć jako przewodnik”.
24 Directoire général des religieux des Sacrés-Cœurs.
25 Le Religieux des Sacrés-Cœurs.
26 Trzymam się tu dość wiernie tekstu Patryka Bradleya SSCC, Nasze powołanie
i misja SSCC w świetle naszych nowych Konstytucji, Rzym 1992 r., Rozdział I.
Komentarz historyczny.
27 Eclesiae Sanctae II, 3-8: „W celu wspierania odpowiedniej odnowy, w każdym
z instytutów zostanie zwołana specjalna Kapituła Generalna, zwyczajna lub
nadzwyczajna, w okresie dwóch lub najwyżej trzech lat. Kapituła ta może być
podzielona na dwa odrębne okresy, jednak czas ten nie powinien przekroczyć jednego
roku … Wraz z przygotowaniem tej Kapituły Rada Generalna odpowiednio wspiera
szerokie i swobodne konsultacje między zakonnikami oraz odpowiednio organizuje
przebieg konsultacji, aby wspomóc prace Kapituły i skierować je na prawidłowe tory
… Ta Kapituła Generalna ma prawo zmienić, w ramach eksperymentu, niektóre
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Święta Kongregacja ds. Zakonów i Instytutów Świeckich pozwoliła
nam przesunąć termin Kapituły Nadzwyczajnej na później, do
1970 roku, z uwagi na to, że nasze Konstytucje dopiero co zostały
zatwierdzone w 1966 r. W rzeczywistości wszystko działo się
szybko. W tamtym czasie pojawił się silny ruch w kierunku
decentralizacji. Świeżo utworzone kapituły prowincjale zaczęły
coraz bardziej regulować życie Prowincji. Istniała jednak silna
świadomość przynależności do wspólnoty międzynarodowej,
podzielania tego samego charyzmatu i posiadania wspólnej
misji. Stąd wynikało wielkie wyzwanie: znalezienie zdrowej
równowagi między potrzebami wspólnoty międzynarodowej
o własnej tożsamości a zaangażowaniem naszych wspólnot
prowincjalnych w sprawy kościołów lokalnych i tamtejszych
kultur. Kapituła Generalna z 1970 r. wzięła pod uwagę te
kwestie; wezwała wszystkich członków Zgromadzenia, aby żyli
zgodnie z ogólnymi wskazówkami znajdującymi się w Konstytucjach
z 1966 r. i uznała za konieczne przedłużenie okresu doświadczenia
do następnej Kapituły. Z kolei Kapituła Generalna z 1976 r.
wyraziła chęć przedłużenia okresu doświadczeń do Kapituły w
1982 r. Na Zgromadzeniu Przełożonych Wyższych w styczniu
1981 r. zadano następujące pytanie: Czy powinniśmy się
zdecydować na zupełnie nowe Konstytucje, czy po prostu
dokonać zmian w Konstytucjach z 1966 roku? Zgromadzenie
zdecydowało się na zmiany. Jednak, gdy na Kapitule z 1982 r.
przyjrzano się zmienionemu tekstowi, w którym zawarto
wszystkie zmiany prawne od 1964 r., stwierdzono nagromadzenie
tekstów o charakterze zbyt prawnym, zimnych i bez życia.

przepisy Konstytucji … Doświadczenia przeciwne prawu powszechnemu, ale
czynione z rozsądkiem, zostaną w odpowiednim momencie zatwierdzone przez Stolicę
Apostolską. Te eksperymenty można odłożyć do następnej Kapituły Generalnej
zwyczajnej, która będzie miała prawo je odroczyć, jednak na okres nie dłuższy niż do
następnej najbliższej Kapituły. Takie samo uprawnienie ma Rada Generalna w okresie
między obiema Kapitułami … Ostateczne zatwierdzenie Konstytucji leży w gestii
właściwego organu”.
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W związku z tym Kapituła Generalna z 1982 r. zarządziła
zupełnie nowe opracowanie Konstytucji.28
Zarząd Generalny zwrócił się o pozwolenie Watykanu
na przełożenie przedstawienia ostatecznego tekstu do Kapituły
w 1988 r., po to, aby treść nowych Konstytucji „nie tylko została
przestudiowana, ale aby doświadczyły jej w swym życiu wspólnoty
braci i sióstr”. Oczekiwano, że proces prac nad nimi rzuci światło
na misję i stanie się dobrą okazją dla wszystkich do przemyślenia
swego powołania w świetle priorytetów Kapituły z 1982 r.
Wspólnota stanęła przed wyzwaniem, by „na nowo podjąć, ponownie
przemyśleć, odnowić i przeformułować swe powołanie”. Komisja ds.
Konstytucji wykonała doskonałą pracę organizując, dokumentując
i dokonując syntezy przemyśleń napływających od braci,
uwzględniając również uwagi zarówno od konkretnych osób jak
i Konferencji Kontynentalnych oraz Zebrania Przełożonych
Wyższych z 1986 r. Całe Zgromadzenie miało bezprecedensową
okazję do wypowiedzenia się, przybywając na Kapitułę z 1988 r.
z projektem tekstu, przyjętym jako dobry dokument roboczy. Po
ponad trzech tygodniach dyskusji i dialogu, podczas których
uczestnicy Kapituły wprowadzili odpowiednie, ich zdaniem,
poprawki i zmiany, powołano Komisję Redakcyjną, która miała
przygotować tekst ostateczny i przesłać go Zarządowi
Generalnemu. Po wprowadzeniu kolejnych poprawek, Zarząd
Generalny przedstawił Stolicy Apostolskiej jego ostateczną
wersję, z dn. 29 maja 1989 r. W piśmie z 3 maja 1990 r.
otrzymaliśmy Uwagi od Stolicy Apostolskiej. Zarząd Generalny
zapoznał się z nimi i po pozytywnym i serdecznym dialogu
z Kongregacją ds. Zakonów, w dniu święta Matki Bożej Królowej
Kapituła Generalna z 1982 r.: „1. Konstytucje Zgromadzenia zostaną gruntownie
przeredagowane. 2. Nowa ‘Reguła’ zostanie podzielona na dwie części: Konstytucje
i Statuty. 3. Kapituła Generalna powierzy Zarządowi Generalnemu powołanie,
na poziomie ogólnym Zgromadzenia Komisji ds. Konstytucji. 4. Komisja
ds. Konstytucji zbierze wszystkie przedstawione na Kapitule decyzje i sugestie
dotyczące Konstytucji. Uwzględni również pracę naszych sióstr”.
28
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Pokoju, 9 lica 1990 r., otrzymaliśmy Dekret Zatwierdzający nasze
nowe Konstytucje.
Te nowe Konstytucje zostały przedstawione Zgromadzeniu
w obszernym komentarzu Przełożonego Generalnego, Patricka
Bradleya: Nasze powołanie i misja SSCC w świetle naszych nowych
Konstytucji, Rzym, 1992 r. Komentarz ten uwypukla sposób,
w jaki nowe Konstytucje – w odróżnieniu od poprzednich –
ukazują podstawy teologiczno-duchowe, aby rzucić światło
na znaczenie przepisów prawa. Są tam takie tematy jak:
poświęcenie Najświętszym Sercom jako fundament naszego
życia; wynagrodzenie w świetle dynamiki zbawczej miłości
Jezusa; śluby w świetle naśladowania Jezusa jako droga życia
i wolności; misja SSCC przeżywana we wspólnocie apostolskiej,
braterskiej, modlącej się i międzynarodowej, we wspólnocie
braci i sióstr zjednoczonych tym samym powołaniem i tą samą
misją; dzielenie się naszą duchowością i misją ze świeckimi
SSCC; itd. Jest też dobra analiza procesów włączenia do
wspólnoty i wzrostu w niej.
Dążąc do udzielenia odpowiedzi na nowe wyzwania
w życiu Zgromadzenia, Kapituły Generalne z lat 1994, 2000, 2006
i 2012 wprowadziły pewne zmiany, uzupełnienia bądź
wykreślenia w tekście zatwierdzonym w 1990 r., które zostały
włączone do tekstu w niniejszym wydaniu. Zmiany zmierzają
do tego, by:
- odciążyć ogólne posługi poprzez likwidację Sekretariatu
Generalnego Misji (wykreślić Statuty 25, 26 i 27),
- doprecyzować wymagania, które muszą spełnić
Wikariusze Prowincjalni i Wiceprowincjalni (dodać
Statut 53B),
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- zmienić sposób wyboru Przełożonego Generalnego
(zmienić Statut 82.1) i wybory w ogólności (zmienić
Konstytucje 127.3b),
- utworzyć nową funkcję w Zgromadzeniu − Delegatury
(dodać Konstytucje 89.3 i zmienić Konstytucje 144; dodać
Statuty 66B i 67.3),
- lepiej
sformalizować
ideę
międzynarodowości
w Zgromadzeniu w drodze umów, które określą
miejsce, głos czynny i bierny zaangażowanych braci
i wspólnot (wykreślić Statuty 23, 24 i 28; dodać Statuty
22B i 22C; oraz zmienić Statut 85),
- wprowadzić w kalendarzu liturgicznym wspomnienie
bł. Eustachego i św. Damiana (zmienić Statut 18).
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Dekret apostolski1
10 stycznia 1817 r.

Ojcze Święty,
Bracia i siostry Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa
i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu
Ołtarza, założonego niedawno przez Józefa Marię Piotra
Coudrin, kapłana, pokornie przedstawiają Waszej Świętobliwości
cel jego Instytutu. To Zgromadzenie, na którego łonie jest wielu
kapłanów i wiernych obojga płci, zaczęło istnieć w Poitiers,
kiedy Francja padła łupem strasznych prześladowań,
wywołanych przez Konwent narodowy. Otrzymało ono już
pewne łaski od Najwyższego Kapłana Piusa VI, szczęśliwej
i chwalebnej pamięci poprzednika Waszej Świętobliwości.
Następnie rozszerzyło się na różne miejscowości we Francji
i obecnie istnieje w siedmiu miastach, są to: Paryż, Poitiers,
Mende, Cahors, Laval, Mans Séez, a mamy pewną nadzieję,
że rozszerzy się jeszcze bardziej, ponieważ już wiele innych
miast prosi o założenie. Ostatnio otrzymało ono od Waszej
Świętobliwości na trzydzieści lat wiele odpustów pod nazwą
bractwo Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, co stanowi Indult
z 4 września 1814 r.
To właśnie Zgromadzenie, poświęcone Najświętszym
Sercom Jezusa i Maryi, ma za patrona świętego Józefa. Oparte na
regule świętego Benedykta, ma swoje własne Konstytucje. Czci
też szczególnie św. Pachomiusza, św. Augustyna, św. Bernarda
Jednocześnie wydawany jest podwójny tekst, po łacinie i po francusku.
Tłumaczenie oficjalnego tekstu po francusku.

1
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i św. Dominika. Celem Zgromadzenia jest odtworzenie czterech
okresów życia naszego boskiego Zbawiciela; Jego dzieciństwa,
wychowując za darmo biednych chłopców i dziewczęta,
kształcąc młodych alumnów do kapłaństwa; Jego życia ukrytego,
wynagradzając przez wieczystą adorację Najświętszego
Sakramentu zniewagi wyrządzone Najświętszym Sercom Jezusa
i Maryi. To dlatego Najświętszy Sakrament jest adorowany dzień
i noc bez przerwy, szczególnie w domach sióstr, które są
liczniejsze; Jego życia apostolskiego, poświęcając się przepowiadaniu
Ewangelii i Misjom; wreszcie Jego życia ukrzyżowanego,
praktykując umartwienie ciała i ducha, jak na to pozwala słabość
ludzka. Wszyscy bracia i siostry składają proste śluby wieczyste
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, i żyją wspólnie według
reguły pod posłuszeństwem właściwym Ordynariuszom,
Przełożonemu całego Zgromadzenia, Przełożonej sióstr,
Przełożonym lub Przełożonej każdego poszczególnego domu
wybranym według określonego sposobu zawartego w dołączonych
tu Konstytucjach i Statutach.
W tych okropnych czasach, kiedy Wasza Świętobliwość była
wystawiona na okrutne prześladowania, Proszący nie przestają
przedstawiać Bogu modlitwy, by ubłagać uwolnienie dla
Najwyższego Zwierzchnika Kościoła, a w kilku domach
Zgromadzenia odmawia się, przez około trzy lata w każdej
godzinie dnia i nocy, siedem psalmów pokutnych aż do
momentu, kiedy Bóg mocy i miłosierdzia, rzuciwszy
z wysokości swego tronu litosne spojrzenie na nieszczęsny stan
Kościoła i racząc życzliwie wysłuchać błagań wiernych,
przywróci Następcy św. Piotra Katedrę Rzymu i da czasy
szczęśliwe i pomyślne, za co Proszący składają dzięki autorowi
wszelkiego dobra. Teraz, z szacunkiem padłszy u stóp Waszej
Świętobliwości, błagają na kolanach, by władza apostolska
raczyła zaaprobować i potwierdzić ich Instytut, oraz dołączając
w tym celu Waszemu pełnemu mądrości osądowi Konstytucje

42

i Statuty niżej załączone. Ponadto upraszają Waszego
ojcowskiego i apostolskiego błogosławieństwa dla siebie, swych
rodziców i krewnych, oraz dla dzieci obojga płci, które
wychowują w swych domach.

[Następuje tekst Konstytucji.]
Święta Kongregacja Najczcigodniejszych i Przewielebnych
Kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego, zajmująca się
sprawami biskupów i zakonów, w raporcie Jego eminencji kard.
Scotti, sprawozdawcy, zapoznawszy się ze zdaniem Wikariusza
Kapitulnego Paryża, po przejrzeniu tego, co było do przejrzenia,
rozważywszy to, co było do rozważenia i po dojrzałym
zbadaniu sprawy, aprobuje i potwierdza Konstytucje i Statuty,
niniejszym załączone, Zgromadzenia ustanowionego pod nazwą
Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz wieczystej
adoracji Najświętszego Sakramentu, w ten sposób wszakże,
że wszystkie dekrety i statuty, które zostaną powzięte później
przez kapituły generalne wymienionego instytutu, będą poddane
osądowi Świętej Kongregacji, by otrzymać jej konieczną
akceptację, a ona wyznaczy sekretarza, by przedłożyć raport Jego
Świętobliwości.
Rzym, 20 grudnia 1816 r.
Jak zostało przedstawione Św. Kongregacji Biskupów
i Zakonów, Dekret aprobaty, jaki przyjęła 20 grudnia 1816 r.
został zaprezentowany u Świętego Piotra podczas audiencji
10 stycznia 1817 r.
Na koniec Dekretu naniesiono następującą uwagę:
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Podpisany Sekretarz złożył raport Jego Świętobliwości ze
wszystkiego, co powyżej na audiencji dziesiątego stycznia
obecnego 1817 roku. Jego Świętobliwość raczyła zezwolić na
wszystkie prośby wyrażone przez Świętą Kongregację.
Rzym.

A. Kard. MATTHEJUS

miejsce pieczęci.
F. Arcybiskup Béryte,
Sekretarz.

Sekretariat Generalny SSCC
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List okólny o. Coudrin
14 kwietnia 1817 r.

V.S.C.J.

Paryż 14 kwietnia 1817 r.

Brat Maria Józef, Przełożony Generalny Zgromadzenia
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz wieczystej adoracji
Najświętszego Sakramentu Ołtarza do swoich umiłowanych braci
i swych najdroższych sióstr śle pozdrowienie i błogosławieństwo
Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Nasi kochani bracia i najdroższe siostry, we wszystkich
wiekach Kościół uważał instytuty zakonne za swoją najpiękniejszą
ozdobę. Pobożni cenobici pochodzili z różnych klasztorów pełni
gorliwości i zapału dla ożywienia na misjach wiary, prawie
wygasłej pośród ludu: śluby, błagania, praktyki pokutne
różnych Zgromadzeń wypraszały dla innych wiernych Boskie
miłosierdzie i pomimo tego wszystkiego, co mówi się
o zakonnikach, bywało dwóch lub trzech zakonników, którzy
w wielu miejscowościach przez swoją świętość i swe modlitwy
powstrzymali gniew niebios i uciszali zagniewanie Pańskie.
Również szatan używał wszelkich sił, by zniszczyć wszystkie
instytuty życia zakonnego i prawie mu się to udało; pośród
horroru rewolucji nieczyste tchnienie bezbożności rozproszyło
wszystkie pobożne dzieci z klasztorów i wypędziło ze świętych
azylów te bojaźliwe dziewice, które w ciszy skupienia rozbrajały
Pański odwet.
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Tymczasem Jego dobroć nie pozwoliła, by święte praktyki
życia zakonnego zostały porzucone na zawsze. Pośród samych
nawet prześladowań powstały nowe Zgromadzenia.
Dobrze wiecie, nasi kochani bracia i najdroższe siostry,
że w szczególności nasz Instytut rozpoczął się w czasach, gdy
krew sług Bożych spływała na szafotach, i liczymy już
dwadzieścia trzy lata istnienia. Trzeba było cudów Boskiej
dobroci, by nas podtrzymać pośród nawałnic.
Pan nie przestał rozjaśniać nad nami cudów swej Opatrzności;
prowadził nas jak za rękę. Każdego dnia otrzymywaliśmy
dowody Jego wszechmocnej opieki. Zostaliśmy utwierdzeni
podczas królowania terroru. Prześladowania Dyrektoriatu nie
mogły nas dosięgnąć i przez czternaście lat opresyjnych rządów,
wsparci pomocą i przychylnością nieba, mogliśmy uchronić
przed przebiegłą i perfidną policją fakt istnienia naszego
Instytutu, a zwłaszcza odniesienia do naszych różnych zakładów.
Do tak wielkich i licznych dobrodziejstw Pana wypada
dodać jeszcze jedno, nie mniej cenne. Mamy w końcu, nasi
kochani bracia i najdroższe siostry, pociechę z ogłoszenia wam,
że otrzymaliśmy to, co stanowiło od tylu lat przedmiot naszych
najgorętszych pragnień. Stolica Apostolska raczyła zaaprobować
i potwierdzić nasz Instytut dziesiątego stycznia tego roku;
Najwyższy Kapłan, który okazał się nie mniej ozdobiony przez
swą niewzruszoną odwagę, jak i przez wzniosłą godność swej
stolicy, zechciał nas uznać jako zakonników i udzielić nam, jak
i naszym krewnym i dzieciom wychowywanym w naszych
domach, swego ojcowskiego i apostolskiego błogosławieństwa.
Ogłaszając wam tę radosną wieść, chcielibyśmy móc wam
dostarczyć w tym samym czasie kopię Dekretu apostolskiego,
który nas aprobuje i potwierdza zarazem Konstytucje, które
złożyliśmy Stolicy Apostolskiej, jak to wam ogłaszaliśmy
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w naszym Okólniku z dwunastego listopada 1816 r., ale trzeba
byłoby czekać zbyt długo na te kopie, a my nie chcieliśmy
opóźniać powiedzenia wam, jak święci aniołowie do pasterzy, że
ogłaszamy wam wielką radość: Gaudium magnum annuntio vobis.
Napełnieni taką przychylnością Boga wszelkiego miłosierdzia,
uważajmy, nasi kochani bracia i najdroższe siostry, by nie
zapomnieć wielkości naszego powołania.
Jesteśmy przeznaczeni do adorowania Serca Jezusa, do
wynagradzania zniewag, jakich doznaje każdego dnia.
Powinniśmy wejść w wewnętrzny ból tego Najświętszego Serca.
Jednym z naszych głównych zadań jest naśladowanie
czterech okresów życia Boga-Człowieka, jego dziecięctwa, życia
ukrytego, życia apostolskiego i życia ukrzyżowanego. Nie
traćmy z widoku tego, że nasz Pan pragnie, byśmy weszli
szczególnie w wewnętrzne ukrzyżowanie Jego Serca. Musimy
więc, jak Magdalena trzymać się u jego nóg i, jak święty Jan
towarzyszyć Mu aż do krzyża.
Pierwszą cnotą, jaką wam polecamy dla naśladowania
naszego Pana, jest prostota, ponieważ jest to pierwsza cnota, jaką
Boski Zbawiciel sam praktykował. Bez prostoty nie dochodzi się
nigdy do doskonałości.
Pierwszą racją, która dowodzi miłości naszego Pana do
prostoty, jest to, że rodząc się miał umysł człowieka
doskonałego, a zarazem zachował prostotę dziecka. To przez
miłość do nas i by dać nam odczuć, że możemy i że powinniśmy
go naśladować we wszystkim, zechciał zachować wygląd
dziecięcej słabości. Miał On prawdziwie prostotę. Łączył z nią
słodką radość, czułą naiwność, stałą skłonność ku dobru, które
sprawiały, że był najpiękniejszym i najukochańszym ludzkim
dzieckiem.
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Drugą racją jest to, że pasterze zostali pierwsi wezwani
z powodu ich wielkiej prostoty. Serce świętego Dziecięcia
rozweseliło się, kiedy przyszli go adorować, a Magowie dostali
to z delikatnym ciężarem…
Trzecia racja to ta, że przestaje się być prostym, kiedy
zaczyna się poznawać zło.
Czwartą racją jest, że nawrócony grzesznik staje się prosty
w miarę jak nasz Pan wymazuje rdzę, jaką grzech zostawił
w jego duszy.
Piąta to ta, że skrupuły pochodzą z braku prostoty. To
dlatego skrupulaci nie dochodzą nigdy do pewnego stopnia
doskonałości. W końcu, bez wielkiej prostoty nie ma tego
słodkiego odniesienia do Boga. 1
Pokora jest wierną towarzyszką prostoty. Te dwie cnoty
mają nieograniczony związek, nie ma prawdziwej pokory bez
prostoty, a pokora jest nam szczególnie polecana przez naszego
błogosławionego ojca, świętego Benedykta.
Pamiętajcie, nasi kochani bracia i najdroższe siostry, że po
uwielbionym Sercu Jezusa powinniśmy czcić zwłaszcza
najsłodsze Serce Maryi. Święta Dziewica została poczęta bez
grzechu, urodziła się z wszelkimi cnotami, nigdy nie miała
pokus, została odwiecznie przeznaczona, by być Matką Boga; ale
zasłużyła sobie na ten znakomity przywilej najpierw przez
całkowitą wierność łaskom Boga, następnie przez trzy cnoty,
które doskonale praktykowała, od kiedy anioł przybył ogłosić jej
tę wielką nowinę. Pierwszą jest jej miłość do dziewictwa. Drugą,
jej pokora. Trzecia, która dopełnia wszystkie, to jej doskonałe
Świadectwa o prostocie zostały wzięte z „liścików” Dobrej Matki (1801),
podobnie, tak jak z innej strony, ten duch prostoty dawał się zauważyć
w duchu Zgromadzenia.

1
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zdanie się na wolę Boga przez czystą miłość do Niego. Kiedy
nasz Pan został poczęty w jej łonie, miała poczucie, to znaczy
świadomość życia, cierpień i śmierci swego Boskiego Syna
i otrzymała w swym sercu tę samą ranę, jaką nasz Pan otrzyma
w swej męce, to znaczy, że święta Dziewica doświadczyła
bolesnego odczucia, jakie zachowała do momentu, kiedy
aniołowie zabrali ją do nieba.
Miłość Maryi do Jezusa wzrastała aż do jej chwalebnego
wniebowzięcia. To uczucie miłości nie może być stałe, jeśli nie
wzrasta, zmniejsza się. Święta Dziewica nie odczuła nigdy
złośliwości grzechu ani ohydy ludzkiego serca. Znała tylko
boleść, jaką ono sprawia Bogu. Oto dlaczego jest ona tak bardzo
miłosierna.
Pocieszajmy się w naszych cierpieniach, myśląc, że Maryja
jest i będzie zawsze naszą protektorką, naszym podtrzymaniem
i że nawet będziemy mieli udział w odczuciach jej Serca. Trzeba
się do niej uciekać, kiedy Bóg się wycofuje, w naszych boleściach,
w naszych strapieniach, w naszych niewiernościach; ona będzie
modlić się za nas, jeśli ją wezwiemy zamiast się smucić.
Z kultem do Maryi powinniście, nasi kochani bracia
i najdroższe siostry, łączyć czułą pobożność do świętego Józefa,
patrona naszego Instytutu. Ojciec żywiciel Jezusa, stróż
dziewictwa Maryi, jeśli nawet nie posiadał jak Maryja wszystkich
cnót wlanych, to był podniesiony na wysoki stopień kontemplacji,
był przejęty miłością do Jezusa. Miał wielki autorytet u Syna
i Matki; nie przestawajcie więc wzywać go każdego dnia.
Miejcie też na względzie waszych protektorów św. Joachima
i św. Annę; niech kapłani naszego Zgromadzenia głoszą
pobożność ku tym dwojgu świętym, wzywanie których jest tak
rzadkie, a przez wstawiennictwo których można uzyskać wiele
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łask. Mamy nadzieję pewnego dnia uczynić im szczególne
święto w naszych domach.
Nie zapominajcie też wzywać pośrednictwa naszego
błogosławionego ojca, świętego Benedykta, patriarchy cenobitów
Zachodu.
Wiecie, nasi kochani bracia i najdroższe siostry,
że powinniśmy wliczyć szczególnie do naszych Protektorów
św. Pachomiusza, św. Augustyna, św. Dominika i św. Bernarda.
Czcimy św. Pachomiusza, bo powinniśmy za przykładem jego
uczniów, wieść życie pokuty, naśladować jego milczenie, jego
modlitwę i wychowywać dzieci, które prowadząc inne życie,
będą miały tego samego ducha. Mamy też, jak św. Dominik,
głosić wiarę pośród ludu. Ten święty jest ulubionym dzieckiem
Najświętszej Dziewicy, której przywilejów bronił przeciwko
heretykom swoich czasów. Jest on dla głoszenia, edukacji
młodzieży i nauki. Św. Augustyn uczy nas, że powinniśmy
przyjmować grzeszników, pomagać im i że łatwo wielu nawrócimy;
ale to głównie św. Bernard, którego winniśmy naśladować w jego
umiłowaniu samotności, w zapale jego gorliwości. Oczekiwać
możemy, że będziemy jak on prześladowani, krytykowani. Cierpmy
z poddaniem się, by zjednoczyć się bardziej z cierpiącym Sercem
Jezusa.
Polecamy wam również wielką pobożność do św. Jana
Franciszka Regis, apostoła okręgu Vivarais, którego daliśmy za
patrona zewnętrznemu Stowarzyszeniu wiernych w łączności
modlitwy z nami.
Nasza liczba wzrasta każdego dnia. Nasz Boski Mistrz zdaje
się otwierać nam swe Serce i mówić nam: Przyjdźcie do Mnie
wszyscy lub: należycie do Mnie wszyscy. Bądźmy więc Jego bez
zastrzeżeń, jeśli chcemy otrzymać nagrodę.
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Czy mógłbym nie zaadresować kilku uwag szczególnie do
was, nasi kochani bracia, którzy już przybrani w szlachetny
charakter kapłaństwa lub przeznaczeni do jego otrzymania,
winniście naśladować życie apostolskie Boga-Człowieka?
Pamiętajcie, że im bardziej jesteście wyniesieni do wzniosłej
godności, tym więcej musicie się starać być podobnymi do
Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie też, że nie ma akcji kapłana,
czynionej zgodnie ze swoim stanem, która by nie wyjednała łaski
dla niego lub dla tego, dla którego jest sprawowana. Kapłani
niech zwracają szczególną uwagę na błogosławieństwo, jakiego
udzielają przed spowiedzią. Wielu grzeszników przychodząc
ze złym nastawieniem, nawróciło się przez łaskę błogosławieństwa
kapłana i wbrew sobie zostawali skłonieni wyznać swe występki.
Bóg jest niejako zmuszony udzielić nadzwyczajnej łaski, jeśli
kapłan błogosławiący o nią dla kogoś prosi.
Jeśli wyznaje się grzechy powszednie, błogosławieństwo
kapłana nie tylko je wymazuje, ale daje siłę, by nie wpadać
w nie tak często.
Wdzięczność dla naszych dobrodziejów jest naszym
obowiązkiem, który dla was będzie słodkim do spełnienia.
Powinniście więc, nasi kochani bracia i najdroższe siostry, modlić
się za naszego Ojca świętego Piusa VII, nie tylko dlatego, że jest
głową Kościoła, Ojcem dla wierzących, następcą świętego Piotra,
ale jeszcze dlatego, że raczył zaaprobować i potwierdzić nasze
Zgromadzenie.
Zanoście również błagania do nieba za Jego Eminencję
Księdza Kardynała Scottiego, który zechciał ubiegać się o naszą
aprobatę i za Najczcigodniejszych Kardynałów ze świętej
Kongregacji Biskupów i Zakonów. Módlcie się też i za inne
osoby, które działały na naszą korzyść, szczególnie
za bpa Vidala, który zajmował się naszymi sprawami w Rzymie.
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Z tych przyczyn nakazujemy:
1. żeby wszyscy kapłani naszego Zgromadzenia ofiarowali
jedną Mszą św. i by wszyscy nasi bracia ofiarowali
komunię jako dziękczynienie za dobrodziejstwo naszej
aprobaty.
2. żeby przez miesiąc odmawiano każdego wieczoru po
Salve Regina raz Modlitwę Pańską, raz Pozdrowienie
Anielskie za naszych dobrodziejów a szczególnie za Jego
Świętobliwość.
Niech łaska, pokój i błogosławieństwo naszego Pana Jezusa
Chrystusa będzie z wami wszystkimi, nasi kochani bracia
i najdroższe siostry.
Niech nasz obecny list będzie czytany po akapicie
we wszystkich domach braci i sióstr Zgromadzenia.
Dan w Domu Macierzystym w Paryżu dnia 14 kwietnia roku
łaski tysiąc osiemset siedemnastego.

br. M. J. COUDRIN,
Przełożony generalny
i protonotariusz apostolski.

przez rozporządzenie

br. Rafael BONAMIE,
sekretarz
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List okólny o. Coudrin
11 lutego 1826 r.

Brat Maria-Józef, Przełożony Generalny Zgromadzenia
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu Ołtarza, do naszych ukochanych
Braci i najdroższych Sióstr, pozdrowienia w naszym Panu
Jezusie Chrystusie.
Od ponad trzydziestu lat, ukochani Bracia i najdroższe
Siostry, Bóg wszelkiego miłosierdzia nie przestawał rozlewać
swych błogosławieństw na nasz Instytut; ale szczególnie
podczas tych ostatnich lat nasze Zgromadzenie otrzymało liczne
dowody boskiej dobroci. Dostaliście już oficjum własne dla
naszego Instytutu, zaaprobowane przez Stolicę Apostolską.
Dzisiaj przekazujemy wam reguły wyznaczone przez nasze
Kapituły generalne i potwierdzone przez święty Kościół
Rzymski, przez ten główny Kościół, centrum katolickiej jedności
i źródło wszelakiej jurysdykcji duchowej. Dołączamy do tego
Ceremoniał naszego Zgromadzenia, który Najwyższy Pasterz
raczył również zaaprobować.
Nie ignorujcie też faktu, że Kongregacja Rozkrzewiania
Wiary prosiła o kapłanów z naszego Zgromadzenia, by zanieść
płomień wiary mieszkańcom Wysp Sandwich, położonych na
Oceanie i już 3 grudnia zeszłego roku J. Em. kardynał Della
Somaglia, pro-prefekt tej Kongregacji, wystawił nam dekret
Stolicy Świętej, który ustanowił jednego z Braci naszego
Zgromadzenia Prefektem apostolskim Wysp Sandwich,
a dwóch innych naszych Braci Misjonarzami apostolskimi
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z najbardziej rozszerzonymi uprawnieniami i 15 stycznia tego
roku papież przekazał Prefektowi apostolskiemu autentyczną
kopię bulli jubileuszowej, traktując go jako uposażonego w moc
Stolicy Apostolskiej i jej autorytet. Tak to wieczne miłosierdzie
ofiaruje nam środki do jeszcze doskonalszego naśladowania
życia ewangelicznego naszego boskiego Zbawiciela i do
rozpoczęcia ważnego dzieła Misji zagranicznych, jednego
z podstawowych celów naszego Instytutu, a które nam zostało
szczególnie polecone przez następcę świętego Piotra.
Pozostaje nam tylko, ukochani Bracia i najdroższe Siostry,
jedno życzenie do wyrażenia: by łaski Boga nie były nam
wyświadczone na próżno, byście byli wierni zachowywaniu
naszych świętych Reguł. To wierność będzie waszym
pocieszeniem na ziemi i zapewni wam szczęście wieczne. Nasi
Bracia i nasze Siostry, którzy nas poprzedzili w lepszym życiu,
byli przekonani o tej wielkiej prawdzie. Jedni i drudzy budowali
was przez swe cnoty, przez swą regularność, przez swe
posłuszeństwo, ducha oderwania i ofiary, i mamy słodką
nadzieję, że ich śmierć była drogocenna w oczach Pana. Usiłujcie
naśladować ich: czeka was ta sama korona. Niech nasze święte
Reguły będą ciągłym przedmiotem waszych czytań i refleksji, by
przez to wzmocnić wasze dobre postępowanie.
Wiecie, ukochani Bracia i najdroższe Siostry: Reguła świętego
Benedykta jest fundamentem naszej. Nakłaniamy was do czytania
i częstego medytowania przed Bogiem Reguły tego wielkiego
Patriarchy cenobitów Zachodu. Szczególnie polecamy wam
czytać rozdziały 4, 5, 6, 7, 19, 20, 33, 34, 54, 68, 71, i 72 Reguły
św. Benedykta.1 To tam nauczycie się szanować i praktykować tę
świętą cnotę posłuszeństwa, która ma być taka, że głos
Przełożonego, który poleca i działanie ucznia, który wypełnia jego
polecenia, znajdują się prawie zjednoczone w tym samym momencie; tę
1

Zob. Aneks na końcu tego Listu Okólnego.
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pokorę, która ma swe upodobanie w tym, co najlichsze i odrzucone,
która sprawia, że w głębi serca czujemy się ostatnimi ze wszystkich
i która prowadzi nas do odkrycia naszemu Panu swych myśli
i najskrytszych win, ponieważ uważamy się za niezdolnych do
kierowania samymi sobą; ten zapał w modlitwie, który pobudza
nas do głębokiego skupienia w obecności Boga i Jego świętych
aniołów; to ubóstwo w duchu, które nie pozwala nam mieć nic na
własność, ponieważ nie dysponujemy nawet naszą wolą i która
zachowuje pokój i jedność, bo przepędza próżne pragnienia
i narzekania; to poddanie ducha i serca, oparte na zaufaniu Bogu,
które sprawia, że Zakonnik, opierając się na boskiej asystencji, jest
posłuszny przez miłość i nie znajduje nic niemożliwego
w posłuszeństwie, i które nie sprawdza nigdy tego, kto wydaje
polecenie, tylko Bóg sam, do którego zbliża się drogą poddania;
tę wewnętrzną ciszę, która sprawia, jak mówi Prorok, że kładzie
się wędzidło na usta, by nie zgrzeszyć językiem; w końcu tę
płomienną gorliwość, która oddala wady i prowadzi do Boga i do
życia wiecznego: „Trzeba, kontynuuje święty Benedykt, od
którego tak lubimy pożyczać wyrażenia, trzeba, by Zakonnicy
wykonywali tę gorliwość przez gorącą miłość, to znaczy, by
nawzajem się uprzedzali oznakami szacunku i respektu, by
znosili bardzo cierpliwie słabości bliźniego, by nikt nie szukał
tego, co dogodne dla niego, ale raczej tego, co jest dogodne dla
jego brata, by oddawali sobie wzajemną posługę miłości przez
poruszenie czystej miłości Boga, by bali się Boga, by kochali
swego Przełożonego uczuciem pokornym i szczerym i by nie
pragnęli niczego nad Jezusa Chrystusa”.
Jeśli chodzi o nas, ukochani Bracia i najdroższe Siostry, to
przypominamy wam tutaj to, co wiele razy wam powtarzaliśmy:
mamy was zawsze w sercu i w myślach, i wyrażamy ciągle
życzenie, byście nie przestali być nigdy prawdziwymi dziećmi
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
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Niech łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa będzie
zawsze z wami wszystkimi.
Niech nasz obecny list będzie czytany dwa razy każdego
roku we wszystkich domach Zgromadzenia.
Dan w Troyes, z naszym podpisem i kontrasygnatą Sekretarza
naszego Zgromadzenia, jedenastego lutego roku łaski tysiąc
osiemset dwudziestego szóstego.

Br. M.-J. COUDRIN,
Przełożony generalny.

Z rozporządzenia

Br. Hilarion LUCAS,
Sekretarz Zgromadzenia.
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Aneks
REGUŁA ŚW. BENEDYKTA

Aneks
REGUŁA ŚW. BENEDYKTA (1)

Rozdział IV
JAKIE SĄ „NARZĘDZIA” DOBRYCH UCZYNKÓW
Przede wszystkim kochać Boga z całego serca, z całej duszy
i z całej mocy (Mk 12,30), 2następnie bliźniego, jak siebie samego
(Mk 12,31; Łk 10,27. 3Następnie: nie zabijać. 4Nie cudzołożyć.
5Nie kraść. 6Nie pożądać.7Nie świadczyć fałszywie. 8Szanować
wszystkich ludzi. 9Nie czynić nikomu tego, co tobie niemiłe.
1

Wyrzekać się samego siebie, aby iść za Chrystusem. 11Ciało
poskramiać. 12Nie szukać przyjemności. 13Kochać post. 14Ubogich
wspierać. 15Nagich przyodziewać. 16Chorych nawiedzać. 17Zmarłych
grzebać. 18Cierpiącym pomagać. 19Smutnych pocieszać.
10

Zerwać ze sposobem postępowania tego świata. 21Niczego
nie przedkładać nad miłość Chrystusa. 22Nie działać pod
wpływem gniewu. 23Nie zachowywać urazy.
20

Nie kryć w sercu podstępu. 25Nie dawać fałszywego znaku
pokoju. 26Nie schodzić z drogi miłości. 27Nie przysięgać, aby
przypadkiem nie dopuścić się krzywoprzysięstwa. 28Prawdę
wyznawać sercem i ustami.
24

Złem za zło nie odpłacać. 30Krzywdy nie wyrządzać,
a wyrządzone cierpliwie znosić. 31Miłować nieprzyjaciół.
32Złorzeczącym nie złorzeczyć, ale raczej ich błogosławić. 33Dla
sprawiedliwości znosić prześladowanie.
29

(1)

Reguła Św. Benedykta: http://www.benedyktyni.net/regula
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Nie być pysznym. 35Ani pijącym zbyt dużo. 36Ani
żarłokiem. 37Ani ospałym. 38Ani leniwym. 39Nie szemrać. 40Nie
obmawiać.
34

Nadzieję swoją w Bogu pokładać. 42Widząc w sobie jakieś
dobro, przypisywać je Bogu, nie sobie. 43Zło zaś uznawać zawsze
za własne dzieło i sobie je przypisywać.
41

Lękać się dnia sądu. 45Drżeć przed piekłem. 46Całą duszą
pragnąć życia wiecznego. 47Śmierć nadchodzącą mieć codziennie
przed oczyma. 48W każdej chwili strzec swego postępowania.
49Uważać za rzecz pewną, że Bóg patrzy na nas na każdym
miejscu. 50Złe myśli przychodzące do serca natychmiast rozbijać
o Chrystusa (Ps 136,9) i wyjawiać je ojcu duchownemu. 51Strzec
ust swoich od złej i przewrotnej mowy. 52Nie mieć upodobania
w wielomówstwie. 53Nie wypowiadać słów czczych lub
pobudzających do śmiechu. 54Nie lubować się w nadmiernym
lub głośnym śmiechu.
44

Słuchać chętnie czytania duchownego. 56Często znajdować
czas na modlitwę. 57Dawne swoje grzechy codziennie ze łzami
i wzdychaniem na modlitwie wyznawać Bogu. 58A na przyszłość
poprawić się z tych grzechów.
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Nie spełniać zachcianek ciała. 60Nienawidzić własnej chęci.
61Poleceń opata we wszystkim słuchać, nawet jeśliby on, co nie
daj Boże, sam inaczej postępował, mając wówczas w pamięci ten
nakaz Pana: Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam
polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie (Mt 23,2).
59

Nie pragnąć, by nas nazywano świętymi, zanim nimi
zostaniemy; lecz najpierw świętym zostać, by nazwa ta
odpowiadała prawdzie. 63Przykazania Boże codziennie w czynach
wypełniać. 64Kochać czystość. 65Nikogo nie nienawidzić. 66Nie
zazdrościć. 67Nie czynić niczego z zawiści. 68Nie lubić kłótni.
69Unikać wyniosłości. 70Starszych szanować. 71Młodszych miłować.
62

60

W duchu miłości Chrystusowej modlić się za nieprzyjaciół.
Jeśli zdarzy się jakaś kłótnia, pojednać się przed zachodem
słońca.
72

73

I nigdy nie tracić ufności w miłosierdzie Boże.

74

Oto są środki postępu duchowego. 76Jeżeli zasady te
będziemy nieustannie, we dnie i w nocy, wypełniać i jeżeli
w dzień sądu zyskają one uznanie, wówczas otrzymamy od
Pana nagrodę, którą On sam obiecał: 77Czego oko nie widziało,
ani ucho nie słyszało... jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym,
którzy Go miłują (1 Kor 2,9).
75

Naszą zaś pracownią, w której mamy się posługiwać pilnie
tymi wszystkimi [narzędziami dobrych uczynków], jest stałe
życie we wspólnocie w ramach klauzury klasztornej.
78

Rozdział V
O POSŁUSZEŃSTWIE
Najprzedniejszym stopniem pokory jest bezzwłoczne
posłuszeństwo. 2Osiągnęli go ci, dla których nie ma nic
droższego od Chrystusa. 3Czy to ze względu na Świętą Służbę,
jaką ślubowali, czy to z lęku przed piekłem, czy wreszcie dla
chwały życia wiecznego, 4gdy tylko przełożony wyda jakieś
polecenie, nie zwlekają oni ani chwili z jego wykonaniem tak, jak
gdyby sam Bóg rozkazywał. 5O nich to mówi Pan: Są posłuszni
na pierwsze wezwanie (Ps 18 [17], 45), 6a tym, którzy uczą,
powiada także: Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 10,16).
1

Tacy właśnie porzucają natychmiast swoje sprawy
i wyrzekają się własnej woli. 8Od razu wszystko wypuszczają
z ręki i pozostawiają nie ukończoną pracę, którą wykonywali,
aby jak najrychlej w duchu posłuszeństwa odpowiedzieć czynem
na otrzymane polecenie. 9Dzięki bojaźni Bożej wszystko odbywa
się tak szybko, że dwa te akty: rozkaz mistrza i czyn wypełniającego
7

61

ów rozkaz ucznia, następują bezpośrednio po sobie niemal
w jednym momencie.
To miłość nakazuje im śpieszyć do życia wiecznego.
Dlatego wybierają drogę wąską, o jakiej Pan mówi: Wąska jest
droga, która prowadzi do życia (Mt 7,14). 12Nie żyją oni według
swojego upodobania, posłuszni własnym pożądaniom
i zachciankom, lecz stosują się do rozstrzygnięć i poleceń
drugiego człowieka. Mieszkają w klasztorze i pragną podlegać
opatowi. 13Bez wątpienia, ci właśnie naśladują prawdziwie Pana,
który mówi o sobie: Nie przyszedłem czynić swoją wolę, ale
wolę Tego, który Mnie posłał (J 6,38).
10

11

Posłuszeństwo to jednak tylko wówczas jest Bogu
przyjemne i miłe ludziom, jeśli polecenie spełnimy nie wahając
się, nie ociągając, nie ozięble, bez szemrania, bez słowa sprzeciwu.
15Posłuszeństwo bowiem okazywane przełożonym zwraca się do
Boga. On sam przecież powiedział: Kto was słucha, Mnie słucha
(Łk 10,16). 16Trzeba również, by posłuszeństwo uczniów było
pogodne, gdyż radosnego dawcę miłuje Bóg (2 Kor 9,7 za Prz 22,8
LXX). 17Jeśli uczeń słucha niechętnie i protestuje nie tylko słowem,
lecz także buntuje się w sercu, 18to choćby nawet rozkaz wypełnił,
nie może podobać się Bogu, który widzi jego zbuntowane serce.
19Taki czyn nie przyniesie mu żadnej łaski, a wręcz przeciwnie
może ściągnąć na niego karę za szemranie, jeśli nie poprawi się
szybko i za błąd swój nie zadośćuczyni.
14

Rozdział VI
O CNOCIE MILCZENIA
Postępujmy tak, jak mówi Prorok: Rzekłem: Będę pilnował
dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem; wędzidło nałożyłem
na usta, oniemiałem w pokorze i powstrzymałem się nawet od
[słów] dobrych (Ps 38,2-3 Wlg). 2W ten sposób chce nam Prorok
wskazać, że jeśli powinniśmy się niekiedy powstrzymywać od
mówienia rzeczy dobrych ze względu na milczenie, tym bardziej
1
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musimy unikać mówienia złych rzeczy z obawy przed karą za
grzechy. 3Dlatego też ze względu na ważność milczenia, nawet
na rozmowy dobre, święte i budujące należy rzadko pozwalać
uczniom dojrzałym, 4bo jest napisane: Nie unikniesz grzechu
w gadulstwie (Prz 10,19) 5i gdzie indziej: Życie i śmierć jest
w mocy języka (Prz 18,21). 6Wypada bowiem, by nauczyciel
mówił i uczył, uczeń zaś powinien milczeć i słuchać.
Toteż kiedy mamy prosić o coś przełożonego, należy prosić
z szacunkiem pełnym pokory i uległości. 8Nie dopuszczamy zaś
nigdy do niestosownych żartów oraz do gadania pustego
i pobudzającego do śmiechu; potępiamy je zawsze i wszędzie.
Nie pozwalamy uczniowi otwierać ust do takich rozmów.
7

Rozdział VII
O POKORZE
Bracia, Pismo Święte woła do nas: Każdy kto się wywyższa,
będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony (Łk
14,11). 2Słowami tymi poucza nas, że wszelkie wynoszenie się
jest rodzajem pychy. 3Jej to wystrzega się Prorok, który mówi:
Moje serce nie pyszni się, Panie, i oczy moje nie patrzą wyniośle.
Nie gonię za tym, co wielkie, albo dla mnie zbyt jest wysokie. 4Co
by się jednak stało, gdybym nie myślał pokornie, gdybym wynosił
moją duszę? Postąpiłbyś z moją duszą, jak z małym dzieckiem na
łonie jego matki (Ps 130,2 Wlg.)
1

Tak więc, bracia, jeżeli chcemy osiągnąć szczyt wielkiej
pokory i jeśli chcemy szybko dojść do tego wywyższenia
w niebie, do którego dochodzi się przez uniżenie w życiu
ziemskim, 6musimy wstępując do góry po stopniach naszych
czynów wznieść ową drabinę, która ukazała się we śnie Jakubowi.
Na niej to widział on zstępujących i wstępujących aniołów (Por.
Rdz 28,12). 7Nie ulega wątpliwości, że to zstępowanie
i wstępowanie oznacza po prostu, iż wynosząc się schodzimy
w dół, wstępujemy natomiast ku górze przez pokorę. 8Ustawiona
5
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drabina to nasze życie na świecie, które Pan podnosi ku niebu, gdy
serce stanie się pokorne. 9Dwoma bocznymi żerdziami tej drabiny
są, jak sądzimy, nasze ciało i dusza, a wzywająca nas łaska Boża
umieściła w nich różne szczeble pokory i karności zakonnej, po
których do góry wstępujemy.
O pierwszym stopniu pokory mówimy wówczas, jeśli
człowiek ma stale przed oczyma bojaźń Bożą i gorliwie się stara
o niej nie zapominać. 11Zawsze pamięta o wszystkim, co Bóg
nakazuje, i ustawicznie w sercu swoim rozważa zarówno ogień
piekielny palący tych, którzy Bogiem wzgardzili, jak i życie
wieczne przygotowane dla tych, którzy Boga się boją. 12Każdej
zatem chwili wystrzega się błędów i grzechów popełnianych
myślą, językiem, rękami, nogami, czy to wolą własną; a broni się
przed pożądaniami ciała. 13Człowiek powinien być przekonany,
że Bóg z nieba patrzy nań zawsze i o każdej porze, a także, iż
czyny jego w każdym miejscu rozgrywają się przed oczami
Bożymi, aniołowie zaś w każdej chwili donoszą o nich Bogu.
10

Tego właśnie chce nas nauczyć Prorok, gdy ukazuje nam
Boga zawsze obecnego w naszych myślach, mówiąc: Boże, co
przenikasz serca i sumienia (Ps 7,19). 15A w innym miejscu: Myśli
człowiecze są Panu znane (Ps 94 [93], 11). 16Gdzie indziej jeszcze:
Z daleka myśli moje pojmujesz (Ps 139[138],3) 17i Myśl człowiecza
będzie sławić Ciebie (Ps 75,11 Wlg). 18Pragnąc czuwać nad swymi
przewrotnymi myślami, niechaj brat „użyteczny” powtarza
zawsze w swoim sercu: Wtedy będę wobec Niego bez skazy i winy
się ustrzegę (Ps 18[17],24).
14

Czynić własną wolę zabrania nam Pismo Święte słowami:
Powstrzymaj się od twoich pożądań (Syr 18,30). 20Podobnie też
prosimy Boga w modlitwie, by Jego wola w nas się wypełniała.
21Słusznie nas zatem uczą, byśmy nie czynili naszej woli. W ten
sposób unikamy tego niebezpieczeństwa, o którym mówi Pismo
Święte: Jest droga, co zdaje się słuszna, a w końcu prowadzi do
śmierci (Prz 16,25). 22Lękamy się również tego, co zostało powiedziane
19
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o niedbałych: Zepsuci są i stali się wstrętni w swoich chęciach
(Ps 52,2 Wlg).
Co do pożądań ciała, to wierzymy, że Bóg jest zawsze przy
nas obecny, gdyż Prorok mówi do Pana: Przed Tobą, Panie,
wszelkie me pragnienie (Ps 38[37],10). 24Trzeba zatem wystrzegać
się złych pożądań, gdyż śmierć stoi na progu rozkoszy. 25Dlatego
też poucza nas Pismo Święte: Nie idź za twymi namiętnościami
(Syr 18,30).
23

Jeżeli więc oczy Pana dobrych i złych wypatrują (Prz 15,3)
i na synów ludzkich Pan spogląda z nieba, badając, czy jest
wśród nich rozumny, który szuka Boga (Ps 14[13],2), 28jeżeli
także przydzieleni nam aniołowie codziennie w dzień i w nocy
przedstawiają Panu nasze uczynki, 29trzeba zatem, bracia, pilnować
się każdej godziny, aby Pan, jak Prorok mówi w psalmie, nie ujrzał
nas w jakiejś chwili zwróconych ku złu i bezużytecznych. 30Dziś nas
jeszcze oszczędza, bo jest łaskawy i oczekuje nawrócenia ku
lepszemu, wówczas jednak musiałby w końcu powiedzieć: Ty to
czynisz, a Ja mam milczeć? (Ps 50[49],21).
26
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Drugi stopień pokory: jeśli nie kochamy już własnej woli
i nie znajdujemy przyjemności w wypełnianiu swoich pragnień,
32lecz czyny swoje stosujemy do słów Pana, który mówi: zstąpiłem
nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który mnie posłał
(J 6,39). 33Jest też napisane: „Własna chęć ściąga na siebie karę,
związanie [z cudzą wolą] zdobywa wieniec zwycięstwa”.
31

Trzeci stopień pokory: jeśli z miłości do Boga poddajemy
się z całkowitym posłuszeństwem przełożonemu naśladując
Pana, o którym mówi Apostoł: Stał się posłuszny aż do śmierci
(Flp 2,8).
34

Czwarty stopień pokory: jeśli w sprawach trudnych
i w przeciwnościach, a nawet doznając jakiejś krzywdy,
zachowujemy w posłuszeństwie milczącą i świadomą cierpliwość,
36a znosząc wszystko nie słabniemy i nie odchodzimy, gdyż
35
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Pismo mówi: Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mt
24,13), 37a w innym miejscu: Niech się twe serce umocni
i wyczekuj Pana (Ps 27[26],14). 38Aby zaś wskazać, że ten, kto jest
wierny, powinien znieść dla Pana wszystko, nawet najgorsze
przeciwności, Pismo mówi w imieniu cierpiących: Lecz to przez
wzgląd na Ciebie ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź
przeznaczone (Ps 44[43],23). 39A cierpiący, bezpieczni w swojej
ufności w zapłatę Bożą, dodają, pełni wesela: Ale we wszystkim
tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas
umiłował (Rz 8,37). 40Również w innym miejscu Pismo mówi:
Albowiem Tyś nas doświadczył, Boże; badałeś nas ogniem, jak
się bada srebro; wprowadziłeś nas w pułapkę; na grzbiet nasz
włożyłeś ciężar (Ps 66[65],10-11). 41I aby pouczyć, że powinniśmy
żyć pod władzą przełożonego, dodaje: Postawiłeś ludzi nad
naszymi głowami (Ps 65,12 Wlg). 42W przeciwnościach i w
niesprawiedliwości przez cierpliwość wypełniają tacy ludzie
przykazania Pana: uderzeni w policzek nadstawiają drugi,
zabierającemu tunikę oddają płaszcz, ze zmuszającym iść tysiąc
kroków idą dwa tysiące, 43z Apostołem Pawłem znoszą fałszywych
braci i błogosławią tych, którzy ich przeklinają .
Piąty stopień pokory: jeśli w pokornym wyznaniu
wyjawiamy swojemu opatowi wszystkie złe myśli przychodzące
do serca, lub złe czyny w ukryciu popełnione. 45Zachęca nas do
tego Pismo mówiąc: Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu (Ps
37[36],5) 46oraz Wyznawajcie Panu, bo dobry, bo na wieki Jego
miłosierdzie (Ps 106[105],1 Wlg). 47A Prorok dodaje jeszcze:
Grzech mój Tobie wyznałem i nie ukryłem mej winy. 48Rzekłem:
Wyznaję nieprawość moją Panu, a Tyś darował winę mego
grzechu (Ps 32[31],5).
44

Szósty stopień pokory: jeśli mnich zadowala się wszystkim,
co tanie i ostatnie, a cokolwiek mu zlecono czynić, uważa siebie
[zawsze] za sługę złego i niegodnego, 50powtarzając z Prorokiem:
49
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Byłem nierozumny i nie pojmowałem: byłem przed Tobą jak
juczne zwierzę. Lecz ja na zawsze będę z Tobą (Ps 73[72],22-23).
Siódmy stopień pokory: jeżeli mnich nie tylko ustami
wyznaje, że jest najpodlejszy i najsłabszy ze wszystkich, lecz jest
o tym również najgłębiej przekonany, 52upokarza się i mówi
z Prorokiem: Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko
ludzi i wzgarda pospólstwa; 53wywyższyłem się, zostałem
upokorzony i zawstydzony (Ps 22[21],7; 88[87],16). 54 A także na
innym miejscu: Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się
nauczył Twych ustaw (Ps 119[118],71).
51

Ósmy stopień pokory: jeżeli mnich czyni to tylko, do czego
zachęca go wspólna reguła klasztoru i przykłady starszych.
55

Dziewiąty stopień pokory: jeżeli mnich powstrzymuje język
od mówienia, a zachowując milczenie, nie odzywa się nie pytany,
57gdyż Pismo poucza, że nie uniknie się grzechu w gadulstwie
(Prz 10,19) 58i że mąż gadatliwy nie znajdzie kierunku na ziemi
(Ps 139,12 Wlg).
56

Dziesiąty stopień pokory: jeżeli nie jest łatwy i skory do
śmiechu, ponieważ zostało napisane: Głupi przy śmiechu
podnosi swój głos (Syr 21,23).
59

Jedenasty stopień pokory: jeżeli mnich, gdy nawet otworzy
usta mówi powoli i bez śmiechu, pokornie i z powagą, niewiele,
ale w sposób przemyślany i nie nazbyt krzykliwie, 61bo jest
napisane: Mądry daje się poznać w kilku słowach .
60

Dwunasty stopień pokory: jeżeli mnich nie tylko w sercu,
ale także w samej postawie okazuje zawsze pokorę oczom ludzi,
63a mianowicie w czasie Służby Bożej, w oratorium, w klasztorze,
w ogrodzie, w podróży, na polu, czy gdziekolwiek indziej, bez
względu na to, czy siedzi, chodzi, czy też stoi, zawsze niech ma
spuszczoną głowę i oczy skierowane ku ziemi. 64Czuje się bowiem
w każdej chwili winnym grzechów swoich i uważa, że już staje
przed straszliwym Sądem. 65Powtarza też sobie zawsze w sercu
62

67

to, co mówił ze spuszczonymi ku ziemi oczami ów ewangeliczny
celnik: Panie, ja grzeszny, nie jestem godzien podnieść oczu
moich ku niebu;66 a także z Prorokiem: Schylony jestem i poniżony
ciągle (Ps 38[37],7-9; Ps 119[118],107).
Przeszedłszy wszystkie owe stopnie pokory, mnich
dojdzie wkrótce do tej miłości Boga, która, jako doskonała,
usuwa precz lęk (1 J 4,18). 68I co poprzednio tylko z obawy
wypełniał, tego wszystkiego będzie teraz przestrzegał bez
żadnego trudu, z przyzwyczajenia, niejako w sposób naturalny,
69już nie ze strachu przed piekłem, lecz z miłości do Chrystusa,
bo nawykł już do dobrego i znajduje radość w cnocie. 70Oto, co
przez Ducha Świętego zechce Pan objawić łaskawie w słudze
swoim oczyszczonym z błędów i grzechów.
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Rozdział XIX
JAK NALEŻY ŚPIEWAĆ PSALMY
Wierzymy, że Bóg jest wszędzie obecny i że oczy Pana
patrzą na dobrych i na złych na każdym miejscu (Prz 15,3).
2Przede wszystkim jednak powinniśmy być tego niewzruszenie
pewni wówczas, gdy uczestniczymy w Służbie Bożej. 3Dlatego
też pamiętajmy zawsze, co mówi Prorok: Służcie Panu z bojaźnią
(Ps 2,22), 4a również na innym miejscu: Śpiewajcie mądrze (Ps 46,8
Wlg) 5i będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów (Ps 138[137],1).
6Zastanówmy się zatem, jak należy zachowywać się w obliczu
Boga i Jego aniołów, i tak śpiewajmy psalmy, 7aby nasze serce było
w zgodzie z tym, co głoszą nasze usta.
1

Rozdział XX
O CZCI NALEŻNEJ BOGU PODCZAS MODLITWY
Jeśli ludziom możnym pragniemy przedstawić jakąś
sprawę, ośmielamy się czynić to jedynie z najgłębszą pokorą
i szacunkiem. 2Z o ileż większą pokorą i czystszym oddaniem
1

68

musimy zanosić nasze prośby przed oblicze Boga, Pana
wszechświata! 3A i to należy wiedzieć, że nie wielomówstwo,
lecz tylko czystość serca i łzy skruchy zasługują w oczach Boga
na wysłuchanie. 4Dlatego też modlitwa powinna być krótka
i czysta, chyba że natchnienie łaski Bożej skłoni nas do jej
przedłużenia. 5Wspólna jednak modlitwa niech będzie zawsze
krótka, a na znak dany przez przełożonego wszyscy razem
powstaną.
Rozdział XXXIII
CZY MNISI POWINNI POSIADAĆ COŚ NA WŁASNOŚĆ
Tę zwłaszcza wadę należy w klasztorze wykorzenić: 2Niech
się nikt nie ośmiela cokolwiek dawać lub przyjmować bez
pozwolenia opata, 3ani czegokolwiek posiadać na własność,
choćby najmniejszej rzeczy, ani książki, ani tabliczek do pisania,
ani rylca, niczego w ogóle. 4Mnisi nie mają przecież prawa
rozporządzać samodzielnie nawet własnym ciałem i własną
wolą, 5a wszystkiego, co niezbędne, oczekują od ojca klasztoru.
Każdemu tylko to posiadać wolno, co mu opat sam dał lub na co
mu pozwolił. 6Wszystko dla wszystkich powinno być wspólne
i niechaj nikt niczego nie nazywa swoim ani za swoje nie uważa.
1

Gdyby się okazało, że ktoś przywiązał się do tej szkaradnej
wady, należy takiego brata raz i drugi upomnieć. 8Jeśli się zaś nie
poprawi, podlega karze.
7

Rozdział XXXIV
CZY WSZYSCY W RÓWNEJ MIERZE POWINNI
OTRZYMYWAĆ TO, CO NIEZBĘDNE
Napisane jest: Każdemu rozdzielano według potrzeby (Dz
4,35). 2Nie chcemy przez to powiedzieć, że należy mieć wzgląd
na osoby, co nie daj, Boże!, lecz że trzeba brać pod uwagę
słabości ludzi. 3Ten, kto mniej potrzebuje, niechaj dziękuje Bogu
1
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i niech się nie smuci. 4Ten zaś, kto ma większe potrzeby, niech
się upokorzy z powodu swej słabości, a nie wynosi z racji
okazywanego mu miłosierdzia. 5I w ten sposób wszyscy będą
w pokoju. 6Przede wszystkim niech nigdzie i z żadnego powodu
nie dochodzi do głosu to zło, którym jest szemranie,
w jakiejkolwiek formie, czy to w słowie, czy to w jakimś znaku.
7Gdyby ktoś został na tym schwytany, powinien ponieść
szczególnie surową karę.
Rozdział LIV
CZY MNICH MOŻE OTRZYMYWAĆ LISTY LUB
COKOLWIEK INNEGO
W żadnych okolicznościach bez pozwolenia opata nie wolno
mnichowi ani od rodziców, ani od żadnego innego człowieka, ani
od innego mnicha otrzymywać listów, poświęconych pamiątek
lub choćby najmniejszych podarków. Nie wolno też ich dawać.
2Gdyby nawet właśni rodzice coś mu przysłali, niechaj nie waży
się przyjąć, dopóki nie przedstawi sprawy opatowi. 3Opat zaś,
jeśli poleci przyjąć, sam zadecyduje, komu rzecz tę należy
przydzielić, 4a brat, któremu ją przysłano, niechaj się nie smuci, by
nie dawać okazji diabłu. 5Kto by ośmielił się postąpić inaczej,
poniesie karę przewidzianą w Regule.
1

Rozdział LXVIII
JEŚLI BRAT DOSTANIE POLECENIE NIEMOŻLIWE DO
WYKONANIA
Jeśli jakiś brat otrzymałby polecenia trudne lub zgoła
niemożliwe do wykonania, niechaj przyjmie wówczas rozkaz
z całą łagodnością i posłuszeństwem. 2Gdyby zaś się przekonał,
że ciężar tego zadania przekracza całkowicie jego siły, niech
cierpliwie i w chwili stosownej przedstawi przełożonemu
przyczyny swojej niemożności, 3jednak nie okazując pychy, nie
sprzeciwiając się jego woli ani nie odmawiając jej spełniania. 4Jeśli
1
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po tym wyjaśnieniu przełożony rozkaz swój nadal utrzyma,
podwładny musi wiedzieć, że tak właśnie jest dla niego dobrze.
5Niechaj więc będzie posłuszny z miłości, ufając w pomoc Bożą.
Rozdział LXXI
NIECHAJ BRACIA BĘDĄ POSŁUSZNI SOBIE NAWZAJEM
Wszyscy powinni okazywać posłuszeństwo, które jest
wielkim dobrem, nie tylko samemu opatowi, lecz w tymże
duchu bracia niechaj będą posłuszni także sobie nawzajem
wiedząc, 2że właśnie drogą posłuszeństwa mają iść do Boga.
3Wprawdzie rozkazy opata lub wyznaczonego przez niego
przeora wypełniać trzeba przede wszystkim i nie wolno dawać
przed innymi pierwszeństwa prywatnym zleceniom, 4poza tym
jednak młodsi powinni słuchać starszych z całą gotowością
miłości. 5Gdyby jakiś brat okazał się krnąbrny, należy go skarcić.
1

Jeśli opat lub jakikolwiek inny przełożony udziela w taki
czy inny sposób nagany jednemu z braci, choćby za najmniejsze
uchybienie, 7a brat ów domyśli się lub spostrzeże, że stał się
przyczyną nawet niewielkiego gniewu przełożonego, 8niech
zaraz bez zwłoki padnie na ziemię i aby zadośćuczynić za błąd
swój, tak długo u stóp jego leży, aż otrzyma błogosławieństwo,
które to wzburzenie uspokoi. 9Jeśli ktoś zaniedba tego przez
lekceważenie, należy mu wymierzyć karę cielesną, gdyby zaś
upierał się przy swoim, nawet usunąć go z klasztoru.
6

Rozdział LXXII
O DOBREJ GORLIWOŚCI, JAKĄ MNISI MIEĆ POWINNI
Podobnie jak istnieje zawziętość zła i gorzka, która oddala
od Boga i prowadzi do piekła, 2tak jest i gorliwość dobra, która
oddala od grzechów, a prowadzi do Boga i do życia wiecznego.
3Ta więc właśnie gorliwość niechaj wyróżnia mnichów w ich
życiu żarliwej miłości 4tak, aby w okazywaniu czci jedni drugich
1
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Objaśnienie skrótów
Art.

Artykuł Konstytucji.

A. SSCC

Annales Congregationis Sacrorum Cordium.

KPK

Kodeks Prawa Kanonicznego.

K

Konstytucje.

kan.

Kanon (kanony) Kodeksu Prawa Kanonicznego.

CS 10

Cahiers de Spiritualité nr 10, 1970 r.: Quelques traits de
la physionomie spirituelle du Bon Père de la communauté
primitive.

GS

„Gaudium et Spes"; Konstytucja Duszpasterska o Kościele
w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II.

LEBP

Lettres et Écrits du Bon Père (5 tomów maszynopisu.
Podaje się numery listów, a nie stronic).

LEBM

Lettres et Écrits de la Bonne Mère (ą tomy maszynopisu.
Podaje się numery listów, a nie stronic).

LG

„Lumen Gentium", Konstytucja Dogmatyczna o Kościele
Soboru Watykańskiego II.

PC

„Perfectae Caritatis", Dekret o odnowie życia zakonnego
Soboru Watykańskiego II.

KG

Kapituła Generalna

RD

„Redemptionis Donum”, Adhortacja Apostolska Ojca
Świętego Jana Pawła II.

Nota

Znak (*) odnosi się do referencji, ss. 173-176.
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Rozdział wstępny z 1825 r. (1817 r.)

CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE
Prot. n. P. 61 - 1/89

DEKRET
Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz
Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza, którego
Dom Generalny znajduje się w Rzymie, otrzymało od swych
Założycieli misję kontemplowania, przeżywania i zwiastowania
światu Zbawczej Miłości Boga wcielonego w Jezusie. Tak więc,
poświęcenie się Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi skłania
braci, aby koncentrowali swe życie na Eucharystii i sprawia, że
wkraczają w uczucia Chrystusa identyfikując się z Jego dziełem
zadośćuczynienia; „śluby zakonne wlewają do serca każdego
miłość Ojca: tę Miłość, która jest w Sercu Jezusa Chrystusa,
Odkupiciela świata” (por. Redemptionis Donum, nr 9). Oddanie
Sercu Jezusa i Maryi wzywa ich, by głosili Boga jako Boga łaski,
Boga współczucia, Boga o sercu dla każdego, wykazującego
upodobanie dla cierpiących, dla ubogich i dla tych, którzy nie
znają Ewangelii.
Zgodnie z zasadami Soboru Watykańskiego II i idącymi
w ślad za nimi dyspozycjami Kościoła, Instytut odnowił tekst
swych Konstytucji, które Przełożony Generalny w imieniu
Kapituły Generalnej przedłożył Stolicy Apostolskiej do
zatwierdzenia.
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Kongregacja dla Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, po uważnym zbadaniu
tekstu i biorąc pod uwagę przychylny głos uczestników
Zebrania, które miało miejsce 5 lipca 1990 roku, niniejszym
Dekretem aprobuje i zatwierdza wzmiankowany tekst ze
zmianami wprowadzonymi przez to samo Zebranie, zgodnie
z egzemplarzem zredagowanym w języku hiszpańskim, który
zostaje złożony w jej Archiwum, przy zachowaniu wszystkiego
tego, czego wymaga prawo.
Niech bracia ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa
i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu
Ołtarza, wierni swemu duchowi i wspólnie z siostrami tego
samego Zgromadzenia (których identyczne powołanie i misja
znajdują swój wyraz w pierwszym, wspólnym rozdziale
Konstytucji) utrzymują i rozwijają bogactwa swego duchowego
dziedzictwa. Niech wypełnianie tych Konstytucji pomaga im
w byciu prawdziwymi świadkami w Kościele Zbawczej Miłości
Boga, świadkami Wspólnoty inspirowanej Miłością oraz
w przedłużaniu jej „Dzieła” na ziemi. Niech Matka Boska,
Królowa Pokoju, Patronka misji Zgromadzenia od jego początków,
będzie zawsze źródłem inspiracji i siły dla wszystkich w realizacji
misji, którą powierzył im Pan.
Nie ma niczego, co by stało na przeszkodzie. Nihil obstat.
Podpisane w Rzymie dnia 9 lipca 1990, wspomnienie
Najświętszej Maryi Królowej Pokoju, Patronki misji
Zgromadzenia.
+ J. Jerôme Card. Hamer
Pref.
+ Vincentius Fagiolo
Sekr.
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ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZYCH SERC
DOM GENERALNY

Rzym, 14 lipca 1990 roku
Drodzy Bracia!
22 maja 1989 roku zostały ogłoszone, zgodnie z własnym
prawem Zgromadzenia, nasze nowe Konstytucje. Brakowało
jednak jeszcze ostatecznej aprobaty Stolicy Apostolskiej. 29 maja
przedstawiliśmy tekst Kongregacji dla Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (CIVCSVA).
W liście datowanym 3 maja 1990 roku otrzymaliśmy uwagi
poczynione przez Stolicę Apostolską. Zarząd Generalny ze swej
strony przeanalizował te uwagi i po bardzo pozytywnym
i serdecznym dialogu z CIVCSVA mogę Was z radością powiadomić,
że ostatecznie zatwierdzony tekst wiernie odzwierciedla charyzmat
i ducha naszego Zgromadzenia na dziś, tak jak to zostało
wyrażone na Kapitule Generalnej 1988 roku.
Otrzymaliśmy Dekret Aprobaty tych nowych Konstytucji po
przejściu długiej drogi. Są one owocem najszerszej konsultacji,
jaka kiedykolwiek miała miejsce w naszym Zgromadzeniu. Nasze
ostatnie Konstytucje były zatwierdzone w 1966 roku i od tego
czasu wiele wydarzyło się w Kościele jak i w życiu zakonnym.
Ta duża zwłoka w dojściu do obecnych Konstytucji była
błogosławieństwem, pozwalającym nam na włączenie do nich
ducha Soboru Watykańskiego II. Jeszcze przed odnowieniem
naszych struktur mogliśmy doświadczyć, jak Duch działa
w Zgromadzeniu, a także doświadczyć świeżości i żywotności
odnowy. Wierzę, że obecnie dysponujemy Konstytucjami
wiernymi pierwotnej wizji naszych Założycieli, które zawierają
podstawowe wartości i „zdrowe tradycje” (PC, 2) naszego
Zgromadzenia. Jednocześnie są one dostosowane do zmieniających
się warunków naszych czasów i pozostają otwarte na przyszłość.
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Jestem przekonany, że gdyby nasi Założyciele żyli teraz
wśród nas, byliby pierwszymi, którzy odpowiedzieliby na
wezwanie do odnowy. Kapitula Generalna 1982 roku wzywając
do nowego zredagowania Konstytucji dążyła do tego samego
celu: do odnowy naszego życia zakonnego. Nasze Konstytucje
mówią kim jesteśmy i kim chcemy być w latach dziewięćdziesiątych
i w przyszłości. Pomogą nam zrozumieć nasz charyzmat,
tę szczególną łaskę Ducha Świętego, na którą powinniśmy
dzisiaj odpowiedzieć. Pomogą nam żyć Ewangelią Jezusa
w duchu naszych Założycieli zgodnie z naszym powołaniem.
Żadne ustawodawstwo samo z siebie nie może rozwiązać
naszych problemów, ale nasze własne prawo jest środkiem
pomagającym nam lepiej żyć. Przyjmijmy te Konstytucje
z wiarą jako wyraz Opatrzności Bożej dla nas wszystkich, jako
dane nam dla lepszego zrozumienia naszego powołania. Jestem
przekonany, że nowe Konstytucje szanują, zachowują i wzbogacają
nasze dziedzictwo duchowe, uwypuklając podstawowe zasady,
na których chcemy oprzeć nasze życie. Bogu niech będą dzięki
za ten dar i za to, że On sam kierował nami.
Miło mi powtórzyć to, co mówiłem w liście promulgującym:
Na tych stronach znajdujemy owoc modlitwy, ciągłych
poszukiwań i licznych doświadczeń w przeżywaniu naszego
charyzmatu. Odkryjemy, że w tych Konstytucjach istnieje realne
nawiązanie do przeszłości, a jednocześnie zawierają one znaczne
zmiany w porównaniu z poprzednimi Konstytucjami. Jest to
normalne, że dążymy do przeżywania charyzmatu naszych
Założycieli w świecie współczesnym. Istnieje całe źródło bogactw,
które musimy odkryć, omodlając zawartość wielu artykułów, które
ukazują wyzwania dla naszego powołania dziś.
Chciałbym podziękować za wielką pomoc wielu osób, które
sprawiły, że nowe Konstytucje ujrzały światło dzienne: za
pomoc Komisji d/s Konstytucji, członkom Kapituły Generalnej,
Komisji Redakcyjnej, Zarządowi Generalnemu, a szczególnie
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dziękuję tym wielu Braciom, którzy zastanawiali się nad naszym
powołaniem i dzielili się swymi doświadczeniami dotyczącymi
naszego charyzmatu. Nie wolno nam też zapomnieć o Siostrach,
które tak chętnie pracowały z nami przy opracowywaniu
pięknego pierwszego rozdziału, wspólnego obu gałęziom.
Wszystkim tym osobom i każdej z osobna, pragnę wyrazić moją
głęboką wdzięczność. Jestem pewny, że podczas dokonywania tej
pracy Duch Święty zawsze był obecny, i że redagowanie tego
tekstu było prawdziwym uczeniem się współodpowiedzialności.
Oficjalny tekst Konstytucji został zredagowany po
hiszpańsku i wkrótce zostanie opublikowany. Zważywszy, jak
ważne są Konstytucje, Zarząd Generalny weźmie na siebie
odpowiedzialność za opublikowanie ich po francusku, angielsku
i holendersku, gdy tylko zostaną dokonane tłumaczenia. Gdy
wszyscy bracia będą mieć możliwość przeczytania i przestudiowania
tego tekstu, mam nadzieję, że będziemy mogli pójść dalej w refleksji
nad jego tak bogatą zawartością.
Niech Najświętsze Serca Jezusa i Maryi nadal okazują nam
wszystkim swą miłość i niech nam dopomogą w pogłębianiu
naszej jedności w misji i w coraz większym uświadamianiu sobie
piękna naszego powołania.
Wasz brat w Najświętszych Sercach,

O. Patrick Bradley, SSCC
Przełożony Generalny
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CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Rzym, 14 grudnia 1994 r.
Czcigodny Ojciec Enrique Losada
Przełożony Generalny Zgromadzenia
Najświętszych Serc
Rzym
Czcigodny Ojcze,
Z przyjemnością informuję Ojca, że została przestudiowana
prośba i została zaaprobowana zmiana w artykule 127 Konstytucji
waszego Zgromadzenia, którą Ojciec przedłożył w imieniu ostatnio
odbytej Kapituły Generalnej.
Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zatwierdza wspomnianą
wyżej zmianę, zgodnie z tekstem, który znajduje się w Archiwum.
Korzystając z okazji pragnę wyrazić mój serdeczny szacunek
i jedność w Panu.

Eduardo Cardenal Martínez Somalo
Prefekt
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CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE
Watykan, 30 października 2012 r.

Czcigodny Przełożony Generalny,
Otrzymaliśmy oficjalny komunikat o składzie nowego Zarządu
Generalnego wybranego podczas 38. Kapituły tak zasłużonego
Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, której obrady
ostatnio zostały zakończone.
[...]
Kapituła zgodziła się również na pewne zmiany w Konstytucjach,
dotyczące funkcji „Delegatur”, które do tej pory nie były
uwzględnione w waszym własnym prawie.
Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego, po przeanalizowaniu prośby, zatwierdza
zmiany wprowadzone w art. 89 i 144 Konstytucji.
Polegajcie więc na świetle Ducha Świętego i na zaangażowaniu
wszystkich braci w Zgromadzeniu; niech ta wykonana praca
i droga, którą idziecie, realizując decyzje podjęte przez Kapitułę,
przyniesie obfite owoce by ożywić wspólną misję SSCC.
Serdecznie pozdrawiam w Panu.
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ROZDZIAŁ WPROWADZAJĄCY
PIERWSZYCH KONSTYTUCJI
BRACI I SIÓSTR
ZATWIERDZONYCH W 1825 ROKU (1817 r.) **

1. Celem naszego Instytutu jest odtworzenie czterech okresów życia
naszego Pana Jezusa Chrystusa: Jego lat dziecięcych, Jego życia
ukrytego, Jego życia ewangelicznego i Jego życia ukrzyżowanego
oraz szerzenie nabożeństwa do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
2. W celu odtwarzania lat dziecięcych Jezusa wychowujemy
bezpłatnie ubogie dzieci obu płci. Otwieramy bezpłatne szkoły dla
wszystkich ubogich dzieci, które nie mogą być wychowywane
w naszych domach. Przyjmujemy pensjonariuszy obu płci. Szczególnie
Bracia przez ich troskliwą opiekę, przygotowują do pełnienia świętej
posługi młodych uczniów z powołaniem do służby ołtarza
3. Usiłujemy odtworzyć życie ukryte Jezusa Chrystusa, wynagradzając
przez wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu Ołtarza zniewagi
wyrządzane Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi przez ciężkie
przewinienia grzeszników.
4. Bracia odtwarzają życie ewangeliczne Zbawiciela przez
głoszenie Ewangelii i pracę na misjach.
5. Na koniec powinniśmy, ile tylko w naszej mocy, odtwarzać życie
ukrzyżowane naszego Boskiego Zbawiciela, praktykując gorliwie

W celu objaśnienia tego dokumentu por. Eduardo Pérez-Cotapos SSCC,
Konstytucje SSCC, przypis 14, patrz: str. 19.

**
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i z roztropnością dzieła chrześcijańskiego umartwienia, zwłaszcza
przez opanowywanie naszych zmysłów.
6. Ponadto, celem naszego Zgromadzenia jest szerzenie z całą − na
jaką nas stać − gorliwością prawdziwego nabożeństwa do Najświętszego
Serca Jezusowego i Najsłodszego Serca Maryi zatwierdzonego przez
Stolicę Apostolską.
7. Patronem specjalnym naszego Zgromadzenia jest święty Józef,
Oblubieniec Błogosławionej Dziewicy Maryi, zaś szczególnymi
protektorami są: św. Augustyn, św. Dominik, św. Bernard,
św. Pachomiusz.
8. Podstawą naszej Reguły jest Reguła świętego Benedykta.
Prowadzimy życie wspólne, zachowując przepisy życia zakonnego pod
władzą Przełożonego Generalnego całego Zgromadzenia, Przełożonej
Generalnej Sióstr, Przełożonego i Przełożonej każdego poszczególnego
domu, jak o tym będzie mowa dalej. Bracia i Siostry składają śluby
wieczyste ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.
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KONSTYTUCJE

KONSTYTUCJE

KONSTYTUCJE

Rozdział I
POWOŁANIE I MISJA
ZGROMADZENIA

2.
„Konsekracja Najświętszym Sercom jest fundamentem
naszego Instytutu” B.P.1
W niej bierze początek nasza misja: kontemplacja,
przeżywanie i głoszenie światu Miłości Boga wcielonego
w Jezusie. Maryja w szczególny sposób została złączona z tą
tajemnicą Boga, który stał się człowiekiem i z Jego zbawczym
dziełem; to wyraża się w zjednoczeniu Serca Jezusa i Serca
Maryi.
Tak więc nasza konsekracja wzywa nas do przeżywania
dynamizmu zbawczej Miłości i napełnia nas gorliwością dla
naszej misji.*
3.
„W Jezusie znajdujemy wszystko: Jego narodzenie, Jego
życie, Jego śmierć, oto nasza Reguła” B.P.2
Wybory i czyny Jezusa, które zaprowadziły Go aż do
śmierci na Krzyżu i przebicia Serca uczynimy naszymi własnymi
postawami.

Por. Memoriał przesłany przez Dobrego Ojca do Świętej Kongregacji
ds. Biskupów i Osób Zakonnych (6.12.1816 r.) LEBP, 519.
2 Por. Reguła Dobrego Ojca, LEBP, 2197.
1
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KONSTYTUCJE

1.
We wspólnocie Kościoła, Ludu Bożego, Zgromadzenie
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji
Najświętszego
Sakramentu
Ołtarza
jest
apostolskim
Zgromadzeniem zakonnym na prawie papieskim, założonym
przez Piotra Coudrin i Henrykę Aymer de la Chevalerie. Bracia
i Siostry, złączeni tym samym charyzmatem i tą samą misją,
stanowią jedno i to samo Zgromadzenie zatwierdzone jako takie
przez Papieża Piusa VII w 1817 roku.

W naszym radykalnym naśladowaniu Chrystusa, Maryja,
Jego Matka, wzór wiary w miłości, uprzedza nas w drodze
i wspiera nas, byśmy mogli w pełni współuczestniczyć w misji
Jej Syna.*
4.
Będąc świadomymi potęgi zła, które przeciwstawia
się Miłości Ojca i zniekształca jego plan względem świata, pragniemy
identyfikować się z postawą i dziełem wynagradzającym Jezusa. *
Naszym wynagradzaniem jest jedność z Tym, którego
pokarmem jest pełnić Wolę Bożą i którego dziełem jest jednanie
rozproszonych synów Bożych poprzez Jego przelaną Krew.
Przez to wynagradzanie uczestniczymy w misji Chrystusa
Zmartwychwstałego, który nas posyła, aby głosić Dobrą Nowinę
o zbawieniu. Równocześnie, uznając naszą grzeszność, czujemy
się solidarni z mężczyznami i kobietami, ofiarami grzechu tego
świata, niesprawiedliwości i nienawiści.
Wreszcie, nasze powołanie wynagradzające przynagla nas
do współpracy z tymi wszystkimi, którzy ożywieni Duchem
Świętym, trudzą się nad zbudowaniem świata sprawiedliwości
i miłości, znaku Królestwa Bożego.
5.
W Eucharystii stajemy się uczestnikami dzieła dziękczynienia
Jezusa Zmartwychwstałego, Chleba Życia, uobecnienia Miłości.
Sprawowanie Eucharystii i Adoracja kontemplacyjna czynią
nas uczestnikami postaw i uczuć Chrystusa względem Ojca
i świata. Wzywają nas do podjęcia wstawienniczej posługi
i przypominają nam naglącą potrzebę pracy w przemienianiu
świata zgodnie z kryteriami Ewangelii.
Tak, jak nasi Założyciele, znajdujemy w Eucharystii źródło
oraz szczyt naszego życia apostolskiego i wspólnotowego.*
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Aby Królestwo Boże się urzeczywistniło, staramy się
przekształcać ludzkie serca i być nosicielami wspólnoty
braterskiej w świecie. W solidarności z ubogimi pracujemy nad
zbudowaniem społeczności sprawiedliwej i pojednanej.
Cechami przejętymi w dziedzictwie od naszych Założycieli
są dyspozycyjność względem potrzeb i naglących spraw
Kościoła, odkrytych w świetle łaski Ducha Świętego oraz
zdolność przystosowywania się do okoliczności i wydarzeń.*
Duch misyjny czyni nas wolnymi i dyspozycyjnymi do
wykonywania naszej posługi apostolskiej gdziekolwiek
zostaniemy posłani, aby przyjmować i nieść Dobrą Nowinę.
7.
Nasze powołanie i misję przeżywamy we wspólnocie.
Prostota i duch rodziny są znakiem charakterystycznym dla
naszych stosunków w międzynarodowym Zgromadzeniu, które
pragnie być otwarte dla wszystkich narodów. Nasze życie
wspólnotowe jest świadectwem życia Ewangelią i czyni
wiarygodnym nasze głoszenie Miłości Odkupieńczej.*
8.
Bracia i Siostry naszej rodziny zakonnej stanowią jedno
Zgromadzenie. Każda gałąź posiada samodzielną osobowość
prawną, z własnym ustawodawstwem, ze strukturami władz,
formacją, z życiem wspólnotowym i czasowym dziedzictwem
majątkowym.
Nasza rodzina zakonna posiada od momentu swego
założenia ten sam charyzmat, tę samą misję, tę samą duchowość.
Bracia i siostry wspólnie podejmują odpowiedzialność za
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6.
Nasza misja przynagla nas do działalności ewangelizacyjnej.
Ta zaś włącza nas w wewnętrzny dynamizm Miłości Chrystusa
do Ojca i do świata, przede wszystkim do ubogich, przygnębionych,
zepchniętych na margines życia społecznego i tych, którzy nie
znają Dobrej Nowiny.

zachowanie i wzmacnianie jedności,
że stanowi ona bardzo znaczącą wartość.*

będąc

świadomymi,

O rozwijanie tej jedności troszczą się w sposób szczególny
Zarządy obu gałęzi na wszystkich szczeblach.
Zarządy Generalne Braci i Sióstr są w najwyższym
wymiarze, w sposób kolegialny, gwarantami jedności całego
Zgromadzenia.
9.
Od samego początku swego istnienia Zgromadzenie
posiada gałąź świecką; jej członkowie zobowiązują się żyć misją
i duchem Zgromadzenia; kieruje się ona własnymi Statutami
zatwierdzonymi przez Stolicę Apostolską.*
10. Oprócz Konstytucji i Statutów, Zgromadzenie posiada
„Regułę Życia”, która prezentuje fundamentalne wartości naszej
duchowej tradycji, jest elementem jedności oraz narzędziem
formacji.

N.B.
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Od teraz termin „Zgromadzenie” odnosi się i oznacza
wyłącznie gałąź męską braci, chyba że z kontekstu wynika
inaczej.
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Rozdział II
NASZA KONSEKRACJA

12.

Profesja zakonna:

1. Przez posługę Kościoła poświęca nas Bogu. Śluby
publiczne są całkowitym oddaniem siebie samych Bogu, które to
oddanie zostało zapoczątkowane w konsekracji chrzcielnej.
2. Wyznacza nam również własne miejsce w widzialnym
ciele Kościoła, wraz z innymi zakonnikami.*
3. Wciela nas prawnie do Zgromadzenia z obowiązkami
i prawami określonymi przez Prawo. Stwarza między nami
więzy solidarności i czyni nas członkami tej samej rodziny.*
13. Naszą konsekrację wyrażoną w profesji zakonnej przeżywamy
jako „poświęcenie się Najświętszym Sercom”. Jesteśmy wezwani
do włączenia się z Jezusem, tak jak Maryja, w odwieczny plan
Ojca dotyczący zbawienia świata przez miłość.*
14. Profesja rad ewangelicznych, jako forma życia, wzywa nas
do bycia w Kościele „symbolem dóbr ewangelicznych już tu
obecnych w świecie” i świadectwa „nowego i wiecznego życia
zdobytego przez odkupienie Chrystusa”. 4

Statut 1

3
4

Por. PC, 2 a.e.; LG, 44, 3; por. Mk 3, 14.
Por. LG, 44, 3.
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11. Duch Święty różnymi drogami prowadził każdego z nas do
wstąpienia do Zgromadzenia, abyśmy kroczyli w nim za
Jezusem. Z miłości do Niego zobowiązujemy się poprzez
profesję zakonną przyjąć Jego „formę życia”. W ten sposób
pozostajemy wolni, aby „przebywać z Jezusem” oraz dyspozycyjni,
aby „zostać posłanymi przez Niego” do głoszenia Królestwa
Bożego.3

15. Śluby w swej treści ewangelicznej ukazują profetycznie
najbardziej charakterystyczne przejawy „grzechu świata”, które
ranią podstawowe wartości ludzkiego życia. Złożone w tym
duchu, przyczyniają się do uwydatnienia i propagowania
wspomnianych wartości oraz stają się istotną częścią naszej misji
wynagradzającej.*
16. Śluby czynią nas także w sposób radykalny uczestnikami
krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego przyjmujemy je
z wiarą jako drogę życia i wolności.
17. Formuła naszej profesji zakonnej, zarówno czasowej jak
i wieczystej jest następująca:
„Ja, N.N., zgodnie z Konstytucjami zatwierdzonymi przez
Stolicę Apostolską, ślubuję na zawsze (lub: na rok, … lat) czystość,
ubóstwo i posłuszeństwo jako brat Zgromadzenia Najświętszych Serc
Jezusa i Maryi, w służbie których pragnę żyć i umierać. W imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego. Amen”.5
Po złożeniu ślubów przewodniczący dodaje:
„Ja, N.N., Przełożony Generalny, Prowincjalny lub Delegat,
przyjmuję twe śluby zakonne w imieniu Kościoła i Zgromadzenia”.

Statut 2

CZYSTOŚĆ
18. Swoją Miłość do Ojca i do ludzi przeżywał Jezus
w dziewictwie. Słuchającym Go proponował możliwość wyboru
takiego samego sposobu życia „dla Królestwa Niebieskiego”,
podkreślając że jest on niemożliwy bez specjalnej i darmowej
Por. Cérémonial, Règles, Constitutions et Status de la Congrégation des Sacrés
Cœurs de Jésus et Marie et de l'Adoration Perpétuelle du Très Saint Sacrement de
l'Autel. Troyes 1826 r., s. 19.

5
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19. W Maryi dostrzegamy wypełnienie idei, zgodnie z którą
czystość może być elementem, który dynamizuje zdolność
kochania i służenia Jezusowi, Kościołowi i światu.
20. Zobowiązujemy się przez ten ślub do uświęconej czystości
w celibacie. Wiemy, że bogactwo życia uczuciowego odkrywa
się stopniowo. Przyjmujemy nasze życie uczuciowe wraz z jego
perspektywami wzrostu i dojrzałości, ufając w wierność Tego,
który nas powołał. Potrzebną pomoc znajdujemy w modlitwie,
ascezie i roztropnym postępowaniu.
Statut 3

21. Przeżywamy ślub czystości wewnątrz wspólnoty braci.
Oznacza to, że możemy liczyć na ich braterską pomoc, aby być
wiernymi naszym zobowiązaniom oraz, że przyczyniamy się do
stworzenia w życiu wspólnotowym atmosfery potrzebnej do
rozwoju osobistego w uczuciowej równowadze i uczeniu się
miłości rozumianej jako oddanie.*
22. Naszą konsekrowaną czystość staramy się przeżywać
będąc świadomymi jej osobowych i eklezjalnych wartości:
1. Jest ona wezwaniem do przeżywania w sposób bardziej
osobisty naszej wspólnoty miłości z Chrystusem.
2. Czyni nas wolnymi, aby być bardziej ludzkimi, otwartymi
i twórczymi dla większej możliwości podejmowania ryzyka
w naszej pracy apostolskiej.

6

Por. Mt 19, 10-12.
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łaski. Dlatego zdajemy sobie sprawę z tego szczególnego
aspektu naszego powołania, rozumiejąc, iż bardziej jest to dar
Boga dla nas, aniżeli dar złożony Bogu przez nas. 6

3. Jest profetycznym ukazaniem egoizmu, który poniża
seksualny wymiar osoby i jest zapowiedzią nowego rodzaju
relacji między osobami.
4. Przeżywana we wspólnocie i z radością jest znakiem
przyszłego świata i antycypacją Królestwa Bożego oraz objawia
możliwość wspólnoty nie wynikającej z więzów ciała ani krwi.*
5. Prowadzi nas do specjalnej solidarności z tymi, dla
których życie w celibacie oznacza samotność i przeznaczenie
życia w warunkach narzuconych przez okoliczności.

UBÓSTWO
23. 1. Jezus „będąc bogaty, stał się ubogim” i w czasie swej
działalności publicznej żył we wspólnocie dóbr ze swymi
uczniami.7
2. Uznał za zło ubóstwo, które cierpią ubodzy tego świata
i zwiastował im dobrą nowinę, że Bóg nadchodzi królować, aby
ująć się za nimi. Równocześnie ukazał niebezpieczeństwo
wiążące się z bogactwem i potępił pogoń w poszukiwaniu
bogactw tego świata.*
3. Jezus zapraszał słuchających Go do życia z sercem
wolnym i oderwanym od przywiązań materialnych. Tym,
którzy pragnęliby naśladować Go w jego mesjańskiej misji,
polecał pozostawić wszystko i przyjąć ubogi styl życia, który
sam dzielił ze swymi uczniami.*
24. Maryja ukazuje się nam w tradycji „ubogich Jahwe”.
W Magnificat wyśpiewuje chwałę Pana, który „głodnych nasyca
dobrami”, „bogaczy z niczym odprawia i wywyższa
pokornych”.8
7
8

Por. 2 Kor 8, 9.
Por. Łk 1, 52-53.
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1. Misja Zgromadzenia zobowiązuje nas do dzielenia życia
z ubogimi oraz przyjęcia ich sytuacji, ze świadomością tego, co
solidarność z nimi może nam przynieść w świecie nacechowanym
przez niesprawiedliwość.
2. Pragniemy żyć w oderwaniu od dóbr tego świata,
pokładając całą naszą ufność w ojcowskiej Opatrzności Boga
i pozostając czujnymi, aby nie dać się pozyskać bogactwu
i żądzy władzy.
3. Praktykujemy wspólnotę dóbr, zgodnie z przykładem
Jezusa i ideałem pierwszych chrześcijan.*
26.

Poprzez ślub ubóstwa zobowiązujemy się:

1. Do tego, by nie dysponować dobrami materialnymi,
zarówno osobistymi jak i wspólnotowymi, oraz nie używać ich
bez autoryzacji prawowitych przełożonych, którzy reprezentują
naszą wspólnotę zakonną zgodnie z prawem powszechnym
i własnym.9
2. Do przekazywania wspólnocie wszystkiego, co zarabiamy
lub otrzymujemy z jakiegokolwiek tytułu, z wyjątkiem dóbr
otrzymanych na drodze spadku czy dziedzictwa.
3. W konsekwencji, wszystko, co nabywamy własną pracą
lub ze względu na przynależność do Zgromadzenia, nabywamy
dla Zgromadzenia; analogicznie w przypadku wszelkich dochodów
z tytułu pensji, zapomogi lub ubezpieczenia.10
Statut 4

Wyrażenie „zgodnie z prawem” winno być rozumiane w odniesieniu do
prawa ogólnego i własnego.
10 Por. kan. 668, 3.
9
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25. Jako zakonnicy jesteśmy wezwani do przyjęcia w sposób
radykalny zaproszenia Jezusa wyrażonego zarówno przez Jego
słowa jak i życie:

27. ȱ ¢ȱ ïȱ à ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ùïȱ
swych dóbr, ȱ Č ïȱ ¢ ȱ ¢ȱ ȱ
dziedziczenia. ȱ£ȱȱ£ ȱ ȱ££°ȱ
Č¢ȱ ȱ  ȱ ï ȱ ǰȱ  £¢, kogo
¢££ȱȱȱȱ£ȱȱȱ¿£ȱȱČ¢ °ȱ
ȱ £¢°ȱ £ȱ à ǰȱ ¢ȱ ȱ ¿ȱ £ £ȱ ïǯȱ ȱ
nie ȱ£¢°ȱ£ȱÙ¢ȱà ȱ£ȱ Ùȱǰȱ£ȱ
¢ £¿ïȱ £ȱ ȱ £ ȱ ïȱ ȱ
ǯȱ ȱ £ȱ ȱ £¢ȱ  ȱ ££°ȱ
testament ¢£¢ȱȱǰȱ Č¢ȱ ȱ ȱï ǯȱ
¢ȱ °ȱ £¢ȱ ¢£¢ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ £ȱ ¢ȱ
dokumentów, potrzebȱ ££ ȱ  Ùǰȱ ȱ ȱ
w przypadku zrzeczenia ¿ȱàȱČ¢ȱȱȱǯȱ
28. ȱ ïȱ £¢¢ȱ ȱ à Čȱ ȱ ££ȱ ¿ȱ
Ù£¢ȱ ȱ £¿ïȱ ȱ Ùïȱ  ȱ ǰȱ £¢ȱ ȱ £ȱ
£ȱ£ÙČȱ ȱȱ ȱȱ ǰȱà¢ȱ¢Ù¢ȱ
Č¢ȱ ȱ ȱï ǯ
29. £ȱ Č¢ȱ ȱ à ȱ ¢£¢ȱ ȱ Č¢ȱ ȱ
Čȱ £ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ à¢ǯȱ  ȱ  ȱ
ono przed nami zadanie, które przekracza osobiste spojrzenie
i wymaga od nas postaw i ¢£ǰȱ àȱ ¢ȱ £¢°ȱ
wspólnotowo.*
Statut¢ 5-6

30. £ȱČ¢ȱ ȱà ȱ£ ȱ ïǰȱàȱ¢ȱ
£¢°Ǳ
1. ȱ ȱ ¢ȱ £ȱ ȱ àȱ Č¢ȱ ȱ
¢¢ȱ £¢ȱ ïȱ Ùȱ £ȱ Č¢ȱ
zakonnego.
2. ȱàȱČ¢ȱ£¢ȱȱ£°ȱ ¢ȱ£¢ȱȱ
¢ǰȱ à£¢ȱ ȱ £ȱ ȱ £ ȱ ȱ ¢ °ȱ ïàȱ
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3. Jest równocześnie znakiem dla świata, albowiem
odrzuca idolatrię zysku i konsumpcjonizmu wraz ze wszystkimi
jego niszczycielskimi skutkami, zarówno dla bogatych jak i dla
ubogich, oraz ukazuje wartości Królestwa, wyznaczając drogę
wolności i realizacji człowieczeństwa.
4. Wiara nakazuje nam przyjmować Jezusa i służyć
Jezusowi cierpiącemu w ofiarach ludzkiej chciwości
i niesprawiedliwości aż do skończenia wieków.*

POSŁUSZEŃSTWO
31. 1. Jezus mógł powiedzieć, że Jego pokarmem było pełnienie
woli Ojca. Oddany zupełnie swej misji głoszenia nadejścia
Królestwa Bożego, był zawsze uważny, aby rozpoznawać wolę
swego Ojca i wcielić ją w życie. Jego posłuszeństwo jako Sługi
było konkretnym objawem Jego miłości jako Syna i właśnie to
posłuszeństwo wobec Boga sprawiło, że stał się Sługą ludzi.*
2. Tym sposobem Jezus nauczył nas swoim życiem,
że pełnia człowieczeństwa znajduje się w bezwarunkowym przyjęciu
woli Boga żywego, a nie w indywidualistycznym poszukiwaniu
realizacji siebie samych. Nauczył nas równocześnie, że należy
przemieniać naszą instynktowną wolę władzy w postawę służby dla
drugich.
32. Maryja, poprzez swoją odpowiedź: „Niech mi się stanie
według słowa Twego”, przypomina nam o tym, jak wielkie
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pozbawionych majątku i zmarginalizowanych prawdziwą godność
osoby ludzkiej i autentyczną jakość życia.

owoce może przynieść życie bezwarunkowo
na przyjęcie i pełnienie woli Bożej.11

otwarte

33. Podobnie jak wszyscy chrześcijanie, jesteśmy wezwani do
uczynienia naszą postawy Jezusa posłusznego woli Ojca. To
wezwanie konkretyzuje się dla nas w apostolskim życiu
zakonnym, które proponuje nasze Zgromadzenie. Identyfikując
się z jego misją i jego wytycznymi, odnajdujemy naszą drogę
kroczenia za Jezusem. Nasze posłuszeństwo, jako zakonników,
wynika z przynależności do Zgromadzenia i w niej znajduje
swój sens.
34. Przynależność ta wymaga od każdego z nas aktywnego
i sumiennego uczestnictwa w życiu Zgromadzenia, na wszystkich
jego poziomach. Wykorzystując własne talenty, każdy zakonnik
wypełnia posługę na jakimkolwiek jest miejscu i przyczynia się do
spełnienia misji Zgromadzenia.
35. 1. To uczestnictwo jest niezastąpione przede wszystkim
w misji, która dotyczy całego Zgromadzenia oraz każdej jego
wspólnoty: rozpoznać wolę Bożą, aby spełnić ją w codziennym
życiu.*
2. W tym procesie rozpoznawania woli Bożej specjalne
zadanie ma we wspólnocie stosowny Przełożony: do niego
należy promowanie, ożywianie i ukierunkowywanie tego
procesu. Gdy uzna to za odpowiednie, w duchu ewangelicznym
i w braterskim dialogu może podjąć decyzje, które uzna
za słuszne.
Statut 7

11

Por. Łk 1, 38.
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Statut 8

37. Życie wartościami nieodłącznie związanymi ze ślubem
posłuszeństwa zakonnego:
1. Dopomaga skutecznie w tym, aby zamierały w nas
cechy „starego człowieka”, pragnienie autonomii i dominacji. 12
2. Otwiera nam możliwości przeżywania nowej wolności,
uwalniając nas z niewoli i ograniczeń wypływających z naszego
egoizmu oraz uwarunkowań i uprzedzeń naszego środowiska.
3. Pozwala nam przychodzić z wyzwoleńczą pomocą dla
tych, którzy są uzależnieni od własnego grzechu, czy też od
„grzechu świata”, jak również sprawia, że stajemy się
profetycznym znakiem wolności synów Bożych w świecie,
w którym wiele istot ludzkich jest uciśnionych. 13

12
13

Por. Ef 4, 22; Kol 3, 9.
Por. J 1, 29.
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36. Przez ślub posłuszeństwa zobowiązujemy się do przyjęcia
woli Bożej, wyrażonej przez naszych prawowitych przełożonych,
kiedy decydują zgodnie z naszymi Konstytucjami. Jednocześnie,
na mocy cnoty tego ślubu, zachowujemy posłuszeństwo
Papieżowi.*

KONSTYTUCJE

Rozdział III

NASZA JEDNOŚĆ W MISJI

1. Komunia pomiędzy braćmi jest nieodzownym
warunkiem tego, aby egzystencja ludzka osiągnęła poziom,
który jej przynależy.
2. Nasze wspólnoty czerpią natchnienie z ideału życia
pierwszych chrześcijan, którzy „mieli jedno serce i jednego
ducha”.14
3. Wspólnoty mają być dla nas środkiem służącym
pełnieniu naszej misji, zaczynem jedności i pojednania
w naszym świecie oraz znakiem antycypującym pełnię życia
ludzkiego w Królestwie Bożym.
39. Nasze życie wspólnotowe rozwija się naturalnie
we wspólnocie lokalnej, w domu zakonnym prawnie erygowanym.
Ożywia je duch braterskiej miłości i wola dzielenia się ze
wspólnotą nie tylko dobrem materialnym, lecz także naszym
osobistym życiem, w jedności ducha i serca.*
Statut 9

WSPÓLNOTA APOSTOLSKA
40. Jesteśmy zakonnikami Zgromadzenia apostolskiego.
Dlatego nasze życie wspólnotowe i nasza działalność apostolska
są dwoma biegunami tej samej rzeczywistości, które zazębiają
się wzajemnie. Struktury naszego życia wspólnotowego
organizujemy w służbie misji Zgromadzenia i równocześnie
14

Por. Dz 2, 44-47; 4, 32-35.
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38. Tożsamość naszej misji i naszej konsekracji poprzez
profesję zakonną tworzy między nami więź jedności, która
sprawia, że jesteśmy powołani do pielęgnowania intensywnego
życia wspólnotowego.

uważamy je za podstawowy element i pierwsze świadectwo
naszego apostolstwa.*
41. Współzależność naszego życia wspólnotowego i naszej
misji apostolskiej sprawia, że:
1. Wspólnota docenia dary i charyzmaty otrzymane od
Boga przez każdego z braci i przyjmuje je jako łaskę udzieloną
przez Niego dla Zgromadzenia.
2. Aktywność naszej posługi jest owocem wspólnotowego
rozeznania i decyzji wspólnie podjętych.
3. Każdy zakonnik w swym apostolstwie jest świadomy
bycia posłanym przez wspólnotę. Dlatego żaden zakonnik nie
może przyjmować zajęć i obowiązków poza Zgromadzeniem
bez zgody prawowitego przełożonego.
4. Doświadczenia
i
kryteria
naszej
działalności
apostolskiej, misyjnej, edukacyjnej i społecznej zostają
przedłożone wspólnocie i poddane przez nią ocenie w świetle
Ewangelii i w zgodzie z Art. 6 naszych Konstytucji.
5. Wspólnota sprawdza swą wartość bycia znakiem
Miłości Boga do ludzi objawionej w Jezusie Chrystusie,
pozwalając oceniać się osobom, pośród których żyje i którym
służy.
42. Staramy się zachować w sobie zawsze żywą miłość naszych
Założycieli do Kościoła.*
1. Wierność naszym Założycielom wymaga od nas
otwartości i jedności naszych wspólnot wobec Kościoła
lokalnego, do którego przynależą. Jednocześnie powinniśmy
pozostawać uważnymi na potrzeby Ludu Bożego i wskazania
jego Pasterzy. Uznajemy duszpasterską władzę Biskupów
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2. Nasza współpraca z Kościołem lokalnym nie może
przysłaniać nam profetycznej misji, do realizacji której zakonnicy
są powołani oraz specyficznego wkładu, który możemy wnieść
jako członkowie naszego Zgromadzenia.
3. Nasz duch wynagrodzenia zachęca nas do nadania
naszej działalności apostolskiej aspektu ekumenicznego.
Doceniamy duchowe wartości wszystkich narodów i osób.
Pragniemy pracować dla jedności upragnionej przez Chrystusa
jako znaku komunii i miłości w całej rodzinie ludzkiej.
Statut 10

43. Pomiędzy posługą apostolską i życiem wspólnotowym
powstaje napięcie i wzajemne ubogacenie.
1. Jesteśmy świadomi, że napięcie to stanowi część
apostolskiego życia zakonnego i nigdy nie zostanie do końca
rozwiązane. Nasze wyzwanie polega na uczeniu się przeżywania
go w taki sposób, aby napięcie to przekształciło się w źródło życia.
2. Aby miało miejsce wzajemne ubogacenie, wymaga się
od nas:
a) stałego nawracania, które poprzez doświadczenie
Boga na modlitwie, w życiu wspólnotowym i działalności
apostolskiej, doprowadzi nas do bardziej intensywnego
i radosnego przeżywania naszej konsekracji Bogu i naszej służby
światu;
b) zrozumienia, że jesteśmy ewangelizowani przez lud,
któremu służymy i że nasza posługa apostolska może być
prawdziwym przeżyciem duchowym, które ożywia i ubogaca
życie wspólnotowe i naszą modlitwę.
15

Por. kan. 678, 1.
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w dziedzinie apostolatu, kultu i posług duszpasterskich zgodnie
z prawem powszechnym.15

WSPÓLNOTA BRACI
44. Nasze życie braterskie składa się z sieci relacji
międzyludzkich, które budują wspólnotę. Dlatego nie jest ono
czymś zamkniętym, lecz pozostaje zawsze otwartym. Aby
je budować, każdy musi odpowiedzialnie współpracować.
45. Konstruktywny dialog pomiędzy braćmi jest koniecznym
środkiem dla budowania braterstwa.
1. Aby każdy z braci mógł wzrastać we wspólnocie jako
osoba, musi odczuwać, iż on sam, jego talenty i jego praca są
doceniane przez innych.
2. Braterskie napomnienie dokonywane w duchu
ewangelicznym przyczynia się do żywotności braterstwa
we wspólnocie.*
3. Napięciom i konfliktom należy stawiać czoła
z przejrzystością, odwagą i duchem przebaczenia. W ten sposób
może rozwijać się prawdziwa jedność i ewangeliczna przyjaźń.*
4. Program życia wspólnotowego
spotkania całej wspólnoty.

ustala

regularne

a) Zebrania te będą dla braci stanowić okazję do
dzielenia się swoimi doświadczeniami, skonfrontowania tychże
z rozważanym wspólnotowo Pismem Świętym oraz wspólnej
modlitwy.
b) Równocześnie będą one okazją do wzajemnego
dzielenia się, dającego możliwość rozpoznania i oceny
działalności każdego z osobna.
Statut 11

46. 1. Każda wspólnota lokalna musi określić i rozwijać relacje
z innymi wspólnotami, aby móc podjąć konkretne formy
odpowiedzialności w budowaniu wspólnoty prowincjalnej,
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2. Każda Prowincja musi szukać sposobów, aby
wspólnoty ją stanowiące mogły otworzyć się na życie całej
Prowincji.
Statut 12

47. 1. Każda wspólnota usiłuje tak zaistnieć w świecie,
w którym żyje, aby stawać się znakiem obecności Królestwa
Bożego. Taka forma obecności pozwala odkryć wartości
ewangeliczne we wszystkich ludziach i dostrzegać w nich
działalność Ducha Świętego.*
2. Równocześnie, chcąc być znakiem Bożej transcendencji,
wspólnota musi przyjmować krytyczną postawę wobec świata,
a zwłaszcza wobec mediów.*
3. Każda wspólnota wydzieli odpowiednie pomieszczenie,
gdzie bracia będą mogli znaleźć ciszę, atmosferę do modlitwy
i odpoczynku.
4. Habit Zgromadzenia nosimy zgodnie ze Statutami.
Statut 13

48. Praktyka życia wspólnotowego, dążąca do ideału
opisanego wyżej, niesie ze sobą próby przyczyniające się do
śmierci w każdym z nas wszystkich przejawów indywidualizmu
i egoizmu, prowadząc tym samym do życia bardziej pełnego
i radosnego.
49. Bracia w podeszłym wieku oraz chorzy będą przedmiotem
naszej szczególnej troski i naszej opiekuńczej miłości bratniej.
Statut 14

125

KONSTYTUCJE

pogłębiać ustawicznie świadomość przynależności do
Zgromadzenia i nadawać prawdziwą treść słowu solidarność.

WSPÓLNOTA MODLITWY
50. Nasza jedność w spełnianiu misji Zgromadzenia musi być
zakorzeniona w osobistym spotkaniu ze Zmartwychwstałym
Panem.
1. To On nas powołuje i udziela nam swojego Ducha,
przekształcając nas w swoich świadków.
2. Nasza modlitwa wspólnotowa i nasza modlitwa osobista
ubogacają się wzajemnie: oba rodzaje modlitwy są życiowymi
sokami, zarówno dla wspólnoty jak i dla jej członków.
3. Modlitwa, jako adoracja, uwielbienie lub milczenie tego,
który poddaje się całkowicie działaniu Boga w nas, ma wartość
samą w sobie.

Statut 15

51.

Nasze życie modlitwy:

1. Koncentruje się wokół Eucharystii, będącej żywotnym
przejawem naszego wspólnotowego i osobistego oddania.
2. Ubogaca się i oczyszcza poprzez doświadczenia wiary,
które przynoszą nam posługi apostolskie.
3. Karmi się Słowem Bożym i Liturgią, jak również
różnorodnymi formami autentycznej duchowości chrześcijańskiej,
szczególnie tymi, które stanowią dziedzictwo naszego Zgromadzenia.
4. Jednocząc nas ściśle z Maryją, łączy naszą modlitwę z Jej
modlitwą.
52. W Eucharystii wyrażamy i celebrujemy działanie Boże
w naszym życiu i w świecie. Eucharystia, którą w miarę
możliwości celebrujemy codziennie, jest podstawą braterskiej
jedności i apostolskiej działalności.
Statut 16
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2. W naszym apostolskim życiu zakonnym adoracja
zakorzenia się w sprawowaniu Eucharystii i jest czasem
kontemplacji wraz z Jezusem zmartwychwstałym, umiłowanym
Synem Ojca, który przyszedł aby służyć i oddać swe życie.
3. W adoracji:
a) jednoczymy się z modlitwą wstawienniczą Jezusa do
Ojca i z jej błaganiem w solidarności ze zranioną przez grzech
ludzkością;
b) jesteśmy przynagleni do oddania się bez reszty
spełnianiu naszej misji, aby „przez Niego, z Nim i w Nim” nasze
życie i świat, wyzwolone od zła i wszelkiego grzechu, dawały
chwałę Ojcu.
4. a) Każda wspólnota będzie poszukiwać konkretnych
i charakterystycznych form przeżywania adoracji i nieustannie
odwoływać się będzie w swym życiu do Eucharystii.
b) Jako wyraz naszej stałej postawy adoracji, każdy brat
zobowiązuje się spędzić codziennie przed Najświętszym
Sakramentem pewien okres czasu, który zostanie określony
przez Kapituły Prowincjalne.
Statut 17

54. 1. Korzystamy regularnie z sakramentu pojednania, który
odnawia i umacnia naszą wierność Panu.
2. Dopilnujemy, aby bracia chorzy i starsi mieli możliwość
przyjęcia sakramentu chorych i wiatyku.
55. Okresy liturgiczne i święta kościelne nadają w ciągu roku
kształt i ducha naszemu życiu wiary i modlitwy. Celebrujemy
także święta, które są włączone do naszego własnego kalendarza
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53. 1. Adoracja eucharystyczna jest zasadniczą częścią
dziedzictwa naszego Zgromadzenia i jego wynagradzającej misji
w Kościele.*

zakonnego, zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską dla
Zgromadzenia.
Statut 18

56. W naszej modlitwie wyrażamy jedność, która łączy nas
ze zmarłymi braćmi i siostrami Zgromadzenia. Kapituły
prowincjalne określą stosowne modlitwy za zmarłych.
57. Modlitwa wspólnotowa jest zasadniczym elementem
w programie życia zakonnego, na którym budujemy nasze
wspólnoty. Liturgia Godzin, szczególnie jutrznia i nieszpory,
zajmują w niej uprzywilejowane miejsce; można praktykować
chwile wspólnej modlitwy lub refleksji opartej na Piśmie
Świętym, jak również modlitwy tradycyjne Kościoła
i Zgromadzenia.
58. W celu zrewidowania naszego życia i zaangażowania
w świetle Ewangelii, w programie naszego życia osobistego
potrzebujemy regularnego czasu na osobistą modlitwę, studium
i medytację Pisma Świętego oraz rocznych rekolekcji.
Statuty 19-20

59. W naszym dziedzictwie zakorzeniona jest synowska
pobożność maryjna, która może wyrażać się w bogatych
i różnych formach, zarówno w modlitwie osobistej, jak
i wspólnotowej, a zwłaszcza w modlitwie różańcowej.
Statut 21

WSPÓLNOTA MIĘDZYNARODOWA
60. 1. Nasza misja ewangelizacyjna może się rozwijać
we wszystkich kulturach, w duchu pierwszej myśli naszego
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2. Ta uniwersalność naszej misji niesie ze sobą naturalność
zaszczepiania się Zgromadzenia w miejscach, w których
pracujemy i otwartość na przyjmowanie miejscowych powołań.
61. Misję ewangelizacyjną Zgromadzenia, realizowaną
w różnych miejscach świata, uznajemy za odpowiedzialność,
która wywiera na nas wpływ i ubogaca każdego z nas. Jesteśmy
gotowi pozostawić ojczyznę, rodzinę i środowisko, aby służyć
tam, gdzie będzie taka potrzeba.
62. Gdy podejmujemy misję Zgromadzenia w różnych krajach,
staramy się inkulturować w tym, co dotyczy naszego sposobu
bycia i życia, jak również naszego głoszenia Dobrej Nowiny.
Statut 22

63. Każda Prowincja ponosi bezpośrednią odpowiedzialność
za misję Zgromadzenia we własnym okręgu geograficznym, jak
również w miejscach poza nim, które objęte zostały za zgodą
Zarządu Generalnego.
64. Całościowa odpowiedzialność za wypełnianie misji
ewangelizacyjnej całego Zgromadzenia wyraża się poprzez:
1. Ożywianie i koordynację różnych inicjatyw misyjnych
przez działania Zarządu Generalnego.
2. Rozpowszechnianie w całym Zgromadzeniu informacji
dotyczących sytuacji naszej misji w różnych miejscach.

16

CS 10, 286.
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Założyciela, który widział nas jako „grupę misjonarzy, którzy
powinni głosić Ewangelię na wszystkie strony.”16

3. Zapewnienie każdemu z braci możliwości zgłoszenia
się ochotniczo do pracy w jakiejkolwiek misji Zgromadzenia.
4. Gotowość wszystkich prowincji do finansowego
wspierania projektów misyjnych oraz ofiarowania w taki sposób
swoich współbraci, aby mogli osobiście współpracować
w misjach innych prowincji, bardziej potrzebujących wsparcia
personalnego.
65. Jako Zgromadzenie międzynarodowe przeżywamy naszą
misję w jedności z Papieżem, Pasterzem wszystkich.
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Rozdział IV
WSTĄPIENIE DO WSPÓLNOTY
I WZRASTANIE W NIEJ

66. Wstępując do Zgromadzenia zobowiązujemy się do
rozpoczęcia procesu formacji, wzrostu i odnowy, który trwa całe
życie.*
1. Jest to proces stałego nawracania, który nas zobowiązuje
jako osoby i jako wspólnotę, do zgodnego z naszym charyzmatem
radykalnego postępowania za Chrystusem, w rozwoju misji
Zgromadzenia i w jakości jego jedności wewnętrznej.
2. Proces ten przeżywamy w jedności z naszymi braćmi,
będąc zaangażowanymi w tym samym powołaniu.
Statut 29

67. Prócz ogólnego planu formacji, każda Prowincja ma swój
własny plan formacji początkowej i stałej. Opiera się on
na wspólnych zasadach prawa kanonicznego, naszych Konstytucjach
i Statutach Generalnych, Regule Życia i prowincjalnym planie życia
i misji, którego integralną część stanowi.
Statuty 30-31

POWOŁANIA I DUSZPASTERSTWO POWOŁANIOWE
68. Zadanie budzenia powołań jest nierozłącznym aspektem
naszej apostolskiej posługi. Szanując wezwanie, które Pan Bóg
kieruje do każdej osoby, troszczymy się o przekazywanie
naszego życia i charyzmatu, naszej tradycji i historii.
W powołaniach widzimy zaproszenie do wzrastania i osobistej
odnowy, aby wspólnie dążyć do pełniejszej realizacji naszego
powołania.
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ZASADY OGÓLNE

69. 1. Ewangeliczne świadectwo naszych wspólnot powinno
stanowić najskuteczniejsze zaproszenie dla innych, a szczególnie
dla młodych, by zbliżając się do nas lepiej poznawali nasze życie
oraz mogli przyjąć i uczynić swoim nasz sposób kroczenia za
Jezusem.*
2. Praca powołaniowa bazuje na głębokim przekonaniu
każdego z nas co do wartości naszego charyzmatu. Wszyscy
członkowie Zgromadzenia są za nią odpowiedzialni, co nie
stanowi przeszkody dla stworzenia specjalnego duszpasterstwa
powołaniowego.
3. Dobrze zorganizowane duszpasterstwo powołaniowe
przyczynia się do budowy wspólnoty chrześcijańskiej, która
ma prawo do bogacenia się różnorodnymi charyzmatami, jakie
Duch Święty rozdziela w Kościele.

FORMACJA POCZĄTKOWA
Podstawowe zagadnienia
70. Plan formacji początkowej określa sposób, w jaki nowi
członkowie progresywnie włączają się w życie wspólnoty oraz
wskazuje dokładne cele każdego z etapów procesu formacyjnego
wraz ze środkami ułatwiającymi jego osiągnięcie.
71.

Podstawowym celem formacji początkowej jest:

1. Umożliwić kandydatom rozpoznanie powołania, które
Bóg do nich kieruje, aby mogli dać na nie osobistą i stale
odnawianą odpowiedź.
2. Włączyć ich w żywą tradycję Zgromadzenia,
zapoczątkowaną
przez
naszych
Założycieli,
wcieloną
na przestrzeni długiej historii, wyrażoną w naszym własnym
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przez

kolejne

kapituły

generalne

72. Każdy kandydat jest pierwszym odpowiedzialnym
za swoją formację, w postawie otwartej na głos i wewnętrzne
poruszenie Ducha Świętego oraz na wskazania wychowawców
naznaczonych przez Zgromadzenie.*
1. Kandydat dobrowolnie zobowiązuje się do wierności
obejmującej trzy płaszczyzny: jego powołanie osobiste, tradycję
Zgromadzenia, wyzwania świata i Kościoła.
2. Na każdym etapie tego osobistego procesu
Zgromadzenie zapewnia wychowawców, którzy powinni mu
dopomóc w osobistym procesie rozpoznawania i dojrzewania.
Wychowawcy muszą zachowywać następujące zasady:
a) Szanować głęboko osobowość i wolność kandydata.
b) Prowadzić z każdym kandydatem otwarty i pełen
respektu dialog, z uwagą uwzględniając występujący kontekst
socjologiczny i kulturowy.
c) Troszczyć się, aby wzrost każdego z kandydatów był
integralny, zrównoważony i zgodny z jego własnym rytmem.
Statut 32

73. Od samego początku procesu formacji, życie wspólnotowe
jest najważniejszym czynnikiem w rozpoznawaniu i formacji
każdego kandydata.
1. W domowej wspólnocie formacyjnej kandydat może
odkryć naszą ewangelizacyjną misję, sens życia wspólnotowego
oraz jej prosty i rodzinny styl. W niej uczy się dzielenia swoim
doświadczeniem wiary, swoją sytuacją osobistą i wspólnotową
oraz swoimi odpowiedzialnościami apostolskimi.
2. Proces identyfikowania się z misją i życiem
Zgromadzenia nie będzie mógł być osiągnięty przez kandydata
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prawie i odnawianą
i prowincjalne.

bez wzrostu jego uczestnictwa w życiu swej własnej wspólnoty
wyższej oraz w międzynarodowej misji Zgromadzenia.
Statuty 33-34

74. W procesie formacji początkowej, do zadań Prowincjała,
za zgodą jego Rady należy:
1. Przy zachowaniu norm prawa kanonicznego − mianowanie
odpowiedzialnych za formację, szczególnie Mistrza Nowicjatu
oraz Prowincjalnego Dyrektora Formacji.
2. Zachowując normy prawa kanonicznego − przyjmowanie
kandydatów do nowicjatu oraz dopuszczanie do profesji czasowej
i wieczystej tych, którzy o to proszą.17
3. Zgodnie z kan. 649, 2, udzielanie
na antycypację pierwszej profesji zakonnej.

pozwolenia

4. W indywidualnych przypadkach przedłużanie do
sześciu miesięcy nowicjatu zakonnego, zgodnie z kan. 653 i bez
naruszenia artykułu 74 niniejszych Konstytucji.
5. Dopuszczanie do posług lektoratu i akolitatu oraz
wystawianie list dymisoryjnych dla kandydatów proszących
o święcenia diakonatu i prezbiteratu.*

Statut 35

Nowicjat

75. Nowicjat jest uprzywilejowanym czasem wprowadzania
kandydatów w głębokie życie duchowe, teoretyczne i praktyczne,
jak również czasem zapoznawania się z życiem zakonnym
i charyzmatem Zgromadzenia, z którym nowicjusze mają
stopniowo jednoczyć swe serca i umysły. W tym celu:

17

Por. kan. 642-645, 656 i 658.
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2. Wraz z poznawaniem naszej historii i tradycji, naszych
Konstytucji, Statutów i Reguły Życia, winni oni mieć
bezpośredni kontakt ze wspólnotą prowincjalną lub Regią, taką
jaka ona jest i jak rzeczywiście żyje.
3. Umożliwi się nowicjuszom sposobność uczestnictwa
w doświadczeniach życia apostolskiego, towarzysząc im
w zadaniu zgłębiania dynamiki wiary obecnej w pracy pastoralnej
oraz integracji życia i modlitwy.*

Statuty 36-37

76. W naszym Zgromadzeniu nowicjat trwa jeden rok
kanoniczny. Partykularne Statuty poszczególnych Prowincji
mogą postanowić, że nowicjat będzie mógł być przedłużony
o okres nie dłuższy niż sześć miesięcy w celu praktycznej
formacji apostolskiej, która może być odbyta także poza domem
nowicjackim. Kwestię nieobecności w domu nowicjackim,
należy interpretować w kontekście przepisów kanonu 649, 1.
77. Zgodnie z normą kan. 647, nowicjat kanoniczny odbywa
się w domu erygowanym ad hoc z prawa przypisanego
Przełożonemu Generalnemu za zgodą jego Rady.
78. Mistrz Nowicjatu winien mieć przynajmniej 30 lat oraz
5 lat życia zakonnego po profesji wieczystej. Podlegając
Przełożonemu Prowincjalnemu, jest on odpowiedzialny
za formację nowicjuszy.
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1. Nowicjusze muszą dysponować czasem, miejscem
i pomocą, aby pogłębiać swoją zażyłość z Panem na modlitwie
wspólnotowej i osobistej.

Profesja i formacja profesów
79. Nowicjusze, dopuszczeni zgodnie z art. 74, 2, Ùȱ
 ȱ  £ȱ ï¢ȱ ȱ £¢ȱ ǯȱ  ȱ ȱ ȱ £ ¢ȱ
ȱ ȱ £¢ǯȱ ȱ ££à¢ȱ £¢ǰȱ Čȱ
£ÙČ¢ȱ  ¢ȱ £ȱ £ȱ  ǰȱ Čȱ £ÙČ¢°ȱ
£ȱ  ȱ ïà ȱ £ ych, jednak okres, w którym
£ȱ ȱ £ £¢ȱ ïȱ £ ¢ǰȱ ȱ Čȱ
££¢°ȱ£ ¿ȱǯ
80. g¢ȱ£ǰȱ£à ȱ£ ȱȱȱ £¢ǰȱÙȱ
ȱȱ¿ȱ£ÙČȱ ȱȱ ȱ£¿ ȱ£ȱǰȱ
ȱ¿ȱ Ùȱ Ùȱȱȱǯ
81. £ȱ £ȱ ïȱ £ ¢ȱ £ȱ £¢ȱ  ȱ
Ùȱ £¢ǰȱ ¢ȱ Čȱ Ùȱ  ȱ £¢ȱ
£ǯȱ ȱ £ȱ £ȱ ï¢ȱ ȱ ¢ȱ
 ȱÙȱȱ£¢ȱ £ȱ£ȱȱ £¢ǯ
Statut¢ 22B, 22C

82. ȱ ȱ £ȱ  ȱ ïà ȱ £ ¢ȱ ££ȱ
ȱ ¢ ȱ ȱ  £ȱ £ȱ ȱ £Ùïȱ
ȱ £¢ȱ¢ǰȱȱ£¢Ùȱ ȱ ǯȱ
1. Ùà ¢ȱ ȱ £ȱ ÙČ¢ȱ ȱ ¢¢£ȱ
ȱ£¢ ȱ¿ȱ£ȱȱ ǰȱȱ£¿¢ȱ
ȱ £Ùȱ Č¢ȱ
ȱ £ȱ  ȱ Ùȱ
apostolskiej.
2. ȱ ïȱ £ȱ Č¢ȱ ȱ ȱ ȱ £à ȱ
£ȱ ï ¿£¢ȱ ǰȱ £ȱ Ù£ȱ ¿ȱ
ȱ Č¢ȱ à¢ȱ à ǰȱ  ȱ £¢¢ °ȱ ȱ ȱ
£¿ȱ ȱ
ȱ  ȱ £Č¢ ȱ  ȱ
ï £ȱ ȱ ǰȱ Č¢ȱ à ǰȱ £Ùïȱ
pastoralnej, refleksji i nauki.
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3. Nowy zakonnik ma być równocześnie otwarty
na poznanie świata i inkulturację w niego, aby móc mu służyć.

83. Złożenie ślubów wieczystych powinno być poprzedzone
okresem dłuższego przygotowania, którego natura i okres
trwania powinny być zatwierdzone przez Zarząd Prowincjalny.
84. Przygotowanie kandydatów do posługi kapłańskiej
podlega orientacjom i programom Kościoła powszechnego
i lokalnego oraz Generalnemu Planowi Formacji Zgromadzenia.
Statut 39

FORMACJA STAŁA
85. 1. Pan Bóg każdego dnia wzywa i zaprasza nas codziennie
do ponawiania naszej odpowiedzi, toteż nasza formacja jako
zakonników nie kończy się nigdy.
2. Formacja stała służy w decydujący sposób odnowie
całego Zgromadzenia oraz temu, aby jego skuteczna misja
odpowiadała na wyzwania stawiane Zgromadzeniu przez
Kościół i świat podlegający ciągłemu przekształcaniu.
86. 1. Odnowa osobista i wspólnotowa wymaga od każdego
z braci zaangażowania się w pogłębianie i aktualizowanie naszej
formacji teologiczno-duchowej, zgromadzeniowej, pastoralnej
i zawodowej.*
2. Każda wspólnota, poprzez tych, którzy ją reprezentują,
jest odpowiedzialna za budzenie tego zaangażowania pośród
braci oraz za zapewnienie im niezbędnych środków i koniecznego
czasu do jego realizacji.
Statut 40
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Statut 38
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Rozdział V
SŁUŻEBNA ROLA WŁADZY

POSŁUGA WŁADZY

Nasze Zgromadzenie
87. Do Zgromadzenia przynależą wszyscy zakonnicy, profesi
czasowi i wieczyści, z prawami i obowiązkami określonymi
przez niniejsze Konstytucje.
88. Nasze Zgromadzenie jest instytutem zakonnym o takiej
naturze, że wszyscy zakonnicy po ślubach wieczystych mogą
pełnić jakąkolwiek posługę władzy, chyba że prawo powszechne
lub własne stanowi inaczej.18
89. 1. Zgromadzenie składa się z prowincji, te zaś
z mniejszych wspólnot. Prowincja może posiadać jedną lub więcej
Wiceprowincji lub Regii, które z kolei składają się z mniejszych
wspólnot.
2. Podział ten przekłada się na określone projekty życia
wspólnotowego i apostolskiego, które są zintegrowane w jedności
z naszą misją, oraz posiada konsekwencje prawne i administracyjne.
3. W drodze wyjątku mogą istnieć delegatury
bezpośrednio podlegające pod Przełożonego Generalnego.
Statut 66B

4. Osobowość prawną posiada nie tylko Zgromadzenie,
ale także Prowincje i Wiceprowincje, Regie, delegacje i domy
zakonne erygowane kanonicznie.

18

Por. kan. 129; 134, 1; 150; 274, 1; 596, 2.
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W ZGROMADZENIU W OGÓLNOŚCI

Sens posługi władzy
90. Przeżywanie jedności w misji, o której mówi Rozdział III
Konstytucji, wymaga stylu posługi autorytetu, który wspiera
współuczestnictwo i współodpowiedzialność.
91. Posługa autorytetu w Zgromadzeniu ma być sprawowana
w duchu służby braciom, zgodnie z nauką Pana Jezusa zawartą
w Ewangelii.*
92.

Bracia, którzy sprawują posługę autorytetu:

1. Troszczą się o rozwój osobowy, jakościowy i dobro
każdego brata.
2. Ożywiają we wspólnocie zadanie rozpoznawania woli
Bożej w życiu, czuwają nad jej wypełnianiem i popierają naszego
„ducha rodzinnego”.*
3. Dają pierwszeństwo realizacji naszej misji przed jedynie
zewnętrznym zachowaniem przepisów.*
4. Są powołani do rozwijania solidarności i jedności
pomiędzy różnymi częściami Zgromadzenia oraz do
ustanowienia koniecznych więzów z różnymi organizmami
i ruchami w Kościele i społeczeństwie.

Sprawowanie władzy
93. Wyższymi Przełożonymi w Zgromadzeniu są: Przełożony
Generalny, Prowincjałowie, Wiceprowincjałowie i ich odnośni
Wikariusze sprawujący urząd.*
94.* 1. Przełożeni wraz z ich odnośnymi Radami tworzą
wspólnie ekipę Zarządu, w której jednak, zgodnie z prawem,
zachowują swój własny autorytet osobowy.
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3. Przed podjęciem decyzji, które dotyczą braci, zawsze,
gdy tylko to będzie możliwe, należy je konsultować
z zainteresowanymi. Tym sposobem osiągnie się szczerą
współpracę i współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji
i wcielaniu ich w życie.

Statut 41

95. Przełożeni i ci, którzy uczestniczą w instancjach władzy,
muszą w sprawowaniu swego urzędu mieć zawsze na uwadze:
− szacunek dla osoby ludzkiej,
− fundamentalną równość w powołaniu zakonnym,
− zasadę pomocniczości,
− możliwe talenty przywódcze każdego z braci,
− współodpowiedzialność wszystkich, jakkolwiek
w zróżnicowany sposób, w promowaniu misji Zgromadzenia.*
96. Zakonnik, któremu powierzono dany urząd, może
ze słusznej przyczyny przedstawić zrzeczenie się go wobec
Przełożonego, który go mianował lub zatwierdził. Zrzeczenie się
nie wchodzi w życie dopóty, dopóki wspomniany Przełożony
nie przyjmie tej rezygnacji.
1. Przełożony Generalny, który w swoim sumieniu
dojdzie do wniosku, że musi podać się do dymisji, po uprzednim
wysłuchaniu opinii swojej Rady, przedstawi swoje zrzeczenie się
Stolicy Apostolskiej.
2. Jeżeli urząd został powierzony przez Kapitułę, dymisję
należy przedstawić odnośnemu Wyższemu Przełożonemu.
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2. Przełożeni i ich Rady szukają środków, w celu
stworzenia pomiędzy sobą prawdziwej jedności ducha
i współodpowiedzialności koniecznych dla ożywiania wspólnoty,
której służą. Każda wspólnota, zgodnie ze swoją rolą, pracuje
jako autentyczna ekipa władzy w służbie misji Zgromadzenia.

97. 1. Zakonnik, któremu powierzono urząd na czas określony,
może zostać zwolniony z niego przed upływem czasu
z odpowiednio poważnej przyczyny albo gdy wymaga tego
dobro Zgromadzenia. Krok ten podejmuje ten sam Przełożony,
do którego należałoby przyjęcie zrzeczenia w adekwatnej
sytuacji, posiadając wcześniej zgodę swojej Rady.
2. W sytuacji, gdy rezygnacja dotyczy Przełożonego
Generalnego, Rada Generalna przedłoży tę sprawę Stolicy
Apostolskiej.

ZARZĄD LOKALNY
98. 1. Realizacja naszej misji w różnych krajach i różnorodność
naszej działalności apostolskiej wymaga na poziomie lokalnym
pewnego pluralizmu odnośnie struktur i organizacji.
2. Wspólnoty ukonstytuowane prawnie składają się
z minimum trzech zakonników, z których jeden jest Przełożonym
lokalnym.
3. Statuty prowincjalne określą czas trwania mandatu
przełożonego, jak również sposób konsultacji poprzedzającej
jego nominację. Wymaga się, aby był on przynajmniej jeden rok
po ślubach wieczystych.
4. Kapituły Prowincjalne ustanawiają i regularnie sprawdzają
przepisy, które określają te struktury w służbie naszej jedności we
wspólnej misji.*
99. Ustanawiając wspomniane przepisy, Kapituły Prowincjalne
muszą zwrócić uwagę na:
1. Konieczność istnienia w każdej Prowincji urzędów
posługi autorytetu różnych od Wyższego Przełożonego,
a jednocześnie jemu podległych.
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100. 1. Erygowanie domu zakonnego należy do kompetencji
Prowincjała, za zgodą jego Rady, przy zachowaniu zgodności
z wymogami prawa kanonicznego.*
2. Zniesienie domu erygowanego kanonicznie należy
natomiast do Przełożonego Generalnego, po konsultacjach
z biskupem diecezjalnym.*
a) Jeżeli o zniesienie prosi odnośny Prowincjał za zgodą
swej Rady, Przełożony Generalny potrzebuje tylko wysłuchania
opinii Rady Generalnej.
b) W przeciwnym przypadku, musi on uzyskać zgodę
Rady Generalnej, wysłuchując wcześniej opinii Zarządu
Prowincji, do której dom należy.
c) We wszystkich przypadkach do kompetencji
Prowincjała, za zgodą jego Rady, należy wydanie dyspozycji
dotyczących dóbr doczesnych zniesionego domu, zgodnie
z kan. 616, 1.

ZARZĄD PROWINCJALNY
Prowincje
101. Prowincja jest częścią Zgromadzenia ustanowioną poprzez
jedność i współuczestnictwo mniejszych wspólnot we wspólnym
projekcie apostolskiego życia zakonnego. Na jej czele stoi Wyższy
Przełożony, z własną władzą podległą Przełożonemu Generalnemu.*
Statuty 42-43

147

KONSTYTUCJE

2. Stworzenie możliwości wejścia do Rady lokalnej
wszystkim profesom wspólnoty.

102. Erygowanie, modyfikowanie lub znoszenie Prowincji
należy do kompetencji Przełożonego Generalnego za zgodą jego
Rady i po wysłuchaniu opinii zainteresowanych.
Statut 44

Kapituła Prowincjalna*
103. Kapituła Prowincjalna stanowi najwyższą wewnętrzną
władzę w Prowincji. Odbywa się ona z częstotliwością ustaloną
przez Statuty Generalne i Prowincjalne.

Statuty 45-46

104. Statuty te określają równocześnie skład Kapituły, starając
się według okoliczności o szerokie współuczestnictwo.
Jeżeli Kapituła nie jest otwarta dla wszystkich członków
Prowincji, należy wziąć pod uwagę:
1. Aby członkowie z wyboru byli liczniejsi od tych
z urzędu.
2. Aby pośród uczestników z urzędu znajdowali się
Wiceprowincjałowie, jeżeli Prowincja posiada podległe sobie
Wiceprowincje.
3. Aby przy wyborze delegatów wszyscy profesi posiadali
przynajmniej prawo głosu czynnego.
4. Aby Wiceprowincje i Regie posiadały swoją własną
reprezentację, wybraną zgodnie z postanowieniem partykularnych
Statutów.
Statuty 47-48

105. Prowincjał po wysłuchaniu swojej Rady zwołuje Kapitułę.
Czyni to ze stosownym wyprzedzeniem czasowym, określonym
przez Statuty Prowincjalne. Jemu też przysługuje przewodniczenie
Kapitule.
Statut 49
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1. Promuje i ożywia życie oraz misję Prowincji w jedności
z życiem i misją całego Zgromadzenia. Dlatego podejmuje
decyzje, ustala priorytetowe zadania i proponuje orientacje,
które uznaje za konieczne.
2. Redaguje Statuty Prowincji zgodnie z prawem.
3. Po przestudiowaniu odpowiednich sprawozdań
podsumowuje działalność Zarządu Prowincji na wszystkich jego
obszarach, łącznie z administracją dóbr doczesnych.
4. Rekomenduje Przełożonemu Generalnemu podniesienie
Regii do Wiceprowincji lub Wiceprowincji do Prowincji lub, po
dokładnym zbadaniu sytuacji, sugeruje ich redukcję.
Statuty 50-51

107. Statuty Prowincjalne powinny ustalać:
1. Sposób wyboru Prowincjała i okres trwania jego mandatu.
2. Liczbę Radnych Prowincjalnych, sposób ich wyboru
i okres pełnienia przez nich funkcji.
3. Sposób wyznaczenia Wikariusza Prowincjalnego.
4. Przepisy prawne wyznaczenia zastępcy lub następcy
Prowincjała w przypadku jego nieobecności, niezdolności do
pełnienia funkcji, zrzeczenia się jej lub jego śmierci.
108. 1. Prowincjał, za zgodą swojej Rady i po zaczerpnięciu
opinii Prowincji, może zwołać nadzwyczajną Kapitułę Prowincjalną,
jeżeli wymagają tego pilne sprawy należące do kompetencji
Kapituły.
2. Prowincjał poinformuje niezwłocznie o tej decyzji
Przełożonego Generalnego.
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106. Kapituła Prowincjalna:

109. Decyzje Kapituły Prowincjalnej wchodzą w życie
po promulgowaniu ich przez Prowincjała, jak tylko zostaną
zatwierdzone przez Przełożonego Generalnego i za zgodą jego
Rady.
Statut 52

Zarząd Prowincjalny
110. Władzę zwyczajną w Prowincji sprawuje Zarząd
Prowincjalny składający się z Prowincjała i towarzyszącej mu
zgodnie z prawem Rady.
111. 1. Aby móc zostać wybranym Prowincjałem, zakonnik
musi ukończyć przynajmniej 30 lat oraz powinien być 5 lat
po ślubach wieczystych.*
2. Jego wybór musi być zatwierdzony przez Przełożonego
Generalnego.*
3. Prowincjał nie może pełnić swej posługi władzy dłużej
niż 9 lat, chyba że w międzyczasie miała miejsce przynajmniej
trzyletnia przerwa .*

Statuty 53, 53B, 54

112. Przełożony Prowincjalny prosi o zgodę swoją Radę zawsze
wtedy, gdy wymaga tego prawo powszechne lub Konstytucje,
a zwłaszcza w następujących przypadkach:
1. Przyjęcia do nowicjatu i dopuszczenia do ślubów
czasowych i wieczystych.
2. Przedstawiania kandydatów do diakonatu i kapłaństwa.
3. Nominacji przełożonych lokalnych.
4. Administrowania
z prawem.
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dobrami

doczesnymi,

zgodnie

1. Ożywiać więzy jedności i misji Prowincji zgodnie
z Konstytucjami oraz wcielać w życie orientacje i decyzje Kapituł
Generalnych i Prowincjalnych.
2. Rozwijać współuczestnictwo i współodpowiedzialność
braci w opracowywaniu, realizowaniu i ocenianiu planów
działalności Prowincji.
3. Określać konkretne uczestnictwo każdego z braci
w życiu i działalności Prowincji, po uprzednim porozumieniu
się ze wspólnotami i braćmi, których to dotyczy.
4. Rozwijać i kierunkować duszpasterstwo powołaniowe,
jak również formację początkową i stałą.
5. Czuwać nad włączaniem się wspólnot i braci w życie
Kościoła lokalnego.
6. Ułatwiać inkulturację wspólnot i braci w środowisko
społeczne i kulturowe, w którym są zaangażowani.
7. Przyczyniać się do wzrostu jedności pomiędzy braćmi
i siostrami oraz do międzynarodowej solidarności Zgromadzenia.
Statuty 55-58

114. Oprócz obowiązków sprecyzowanych w różnych artykułach
niniejszych Konstytucji i Statutów, Prowincjał jest osobiście
odpowiedzialny za:
1. Staranie się, aby Zarząd Prowincji, któremu przewodzi,
pełnił swą misję w jedności i w duchu współodpowiedzialności.
2. Utrzymywanie osobistych kontaktów z braćmi Prowincji.
3. Przewodzenie wizytacji kanonicznej we wszystkich
wspólnotach i dziełach Prowincji z częstotliwością określoną
przez Statuty Prowincjalne.
4. Utrzymywanie kontaktów z Zarządem Generalnym.
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113. Zarząd Prowincjalny jest zobowiązany do tego, aby:

5. Reprezentowanie Prowincji wobec władz i organów
Kościoła lokalnego i społeczeństwa.
6. Legalizowanie aktów, które zgodnie z prawem ogólnym
wymagają interwencji Wyższego Przełożonego, z wyjątkiem tych,
które są wyraźnie zastrzeżone w Konstytucjach do kompetencji
Przełożonego Generalnego.
7. Udzielanie zgody na wydawanie publikacji dotyczących
religii i zwyczajów.
Statuty 59-60

Wiceprowincje i Regie
115. 1. Wiceprowincja jest częścią Prowincji, jasno określoną
terytorialnie. Zwyczajną władzę wikariuszowską sprawuje
w niej Zarząd Wiceprowincjalny złożony z Przełożonego
Wiceprowincjalnego i Radnych, przy zachowaniu zgodnie
z prawem osobistego autorytetu Przełożonego Wiceprowincjalnego.
2. Erygowanie Wiceprowincji należy do Przełożonego
Generalnego za zgodą jego Rady, po rekomendacji odnośnej
Kapituły Prowincjalnej.
Statuty 61-62

116. Aby zostać wybranym Wiceprowincjałem, należy spełnić
te same warunki, które są wymagane przy wyborze Prowincjała.
Przełożony Generalny po uwzględnieniu poważnych przyczyn
i za zgodą swojej Rady może udzielić dyspensy odnośnie wieku
i lat profesji wieczystej.
117. 1. Zarząd Wiceprowincji posiada w niej te same obowiązki,
mutatis mutandis, co Zarząd Prowincji w Prowincji, zgodnie
z normami naszego prawa.
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2. Zostaje zastrzeżone dla Przełożonego Prowincjalnego
za zgodą jego Rady:
b) podejmowanie decyzji, które dotyczą osób i dóbr
Prowincji.
118. Między Prowincją i Wiceprowincją należy spisać protokół,
który sprecyzuje przynajmniej:
1. Relacje pomiędzy dwiema Większymi Wspólnotami.
2. Normy prawne dotyczące administrowania dóbr
Wiceprowincji oraz przechodzenia osób z Prowincji do
Wiceprowincji i odwrotnie.
3. Normy dotyczące głosu czynnego i biernego należne
członkom Wiceprowincji w procesach wyborczych Prowincji.
4. Warunki i kompetencje Kapituły Wiceprowincjalnej,
jeżeli uważa się za słuszne jej ustanowienie lub, w przeciwnym
przypadku, spotkania Wiceprowincjalnego.
119. Regia jest częścią Prowincji posiadającą pewną autonomię
z racji szczególnych okoliczności i zarządzaną przez Przełożonego
Regionalnego ze swoją Radą z pełnomocnictwami sprecyzowanymi
w Statucie Regii.
Statuty 63-66

120. Erygowanie Regii wewnątrz Prowincji należy do kompetencji
Prowincjała za zgodą jego Rady, po uprzednich konsultacjach
z braćmi, którzy mają ją tworzyć, oraz za zezwoleniem
Przełożonego Generalnego i za zgodą jego Rady.
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a) dopuszczenie do ślubów wieczystych;

ZARZĄD GENERALNY
Kapituła Generalna*
121. 1. Kapituła Generalna jest najwyższą władzą wewnętrzną
w Zgromadzeniu.
2. Ma ona za cel wspieranie i zachęcanie Zgromadzenia
w realizacji jego misji z odnowioną wiernością swemu własnemu
powołaniu.
3. Do jej kompetencji należy określenie generalnych
wytycznych i ustanowienie norm, które zostaną uznane za słuszne
dla wspólnego dobra Zgromadzenia, zgodnie z prawem
ogólnym i własnym prawodawstwem.
122. 1. Kapituła Generalna zwyczajna odbywa się co sześć lat.
2. W razie potrzeby Przełożony Generalny może zwołać
nadzwyczajną Kapitułę Generalną. Czyni to po zasięgnięciu
opinii Prowincjałów i za zgodą swojej Rady.
123. Członkami Kapituły Generalnej z urzędu są: Przełożony
Generalny, który jej przewodzi, członkowie Rady Generalnej
i Przełożeni Prowincjalni.
124. Delegatów z wyboru na Kapitułę Generalną jest przynajmniej
o czterech więcej niż jej uczestników ex officio i są wybierani
bezpośrednio przez wszystkich profesów każdej Wyższej
Wspólnoty.
Statuty 67-69

125. Przełożony Generalny może wezwać maksymalnie trzech
braci z głosem czynnym i biernym na Kapitułę Generalną. Jeżeli
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126. 1. Ogłoszenie Kapituły Generalnej należy do Przełożonego
Generalnego po zasięgnięciu opinii jego Radnych i powinno być
dokonane przynajmniej rok przed jej rozpoczęciem.
2. Formalnego zwołania Kapituły Generalnej dokonuje
Przełożony Generalny po wysłuchaniu opinii swojej Rady
z wystarczającym uprzedzeniem i po upewnieniu się, czy
w całym Zgromadzeniu dokonano już wyboru delegatów.
Statuty 70-73

127. 1. Dla ważności swoich aktów Kapituła Generalna
wymaga obecności przynajmniej dwóch trzecich swoich
członków.*
2. Jeżeli nie zostanie dokładnie określone inaczej, decyzje
i wybory Kapituły Generalnej wymagają absolutnej większości
głosów, licząc członków obecnych w chwili głosowania.
3. W jakimkolwiek wyborze podczas Kapituły Generalnej:
a) W przypadku jednakowej ilości głosów zostaje
wybrany kandydat młodszy wiekiem; gdyby dwaj kandydaci
byli w tym samym wieku, wybranym zostaje ten, który jest
starszy profesją zakonną. Tę samą zasadę stosuje się również
w głosowaniach, które ograniczają ilość kandydatów
w głosowaniach następnych.
b) Jeśli z jakiegoś powodu jest tylko dwóch kandydatów,
wówczas tracą oni głos czynny.
c) Jeżeli zostaje określona najwyższa liczba głosowań,
w ostatnim głosowaniu zostaje wybrany kandydat, który
uzyskał największą liczbę głosów, zachowując przy tym
postanowienie podpunktu „a”.
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przed rozpoczęciem Kapituły nastąpi wakat Przełożonego
Generalnego, prawo to wygasa.

128. Do podstawowych zadań Kapituły Generalnej należy:
1. Utrzymywanie duchowego dziedzictwa Zgromadzenia
i nadawanie mu pełnej mocy poprzez proponowanie orientacji
i zaleceń mających inspirować życie Zgromadzenia, a zwłaszcza
działalność Zarządu Generalnego.
2. Ocenianie życia i misji Zgromadzenia na podstawie
sprawozdania Zarządu Generalnego i całej informacji przedstawionej
Kapitule od ostatniej Kapituły Generalnej i w świetle jej orientacji.
3. Ocenianie sytuacji ekonomicznej Zgromadzenia.
4. Sprawdzanie decyzji i orientacji poprzedniej Kapituły.
5. Przedstawianie Stolicy Apostolskiej modyfikacji
Konstytucji, o ile zostały wcześniej zaaprobowane większością
dwóch trzecich głosów.
6. Redagowanie, modyfikowanie lub anulowanie Statutów
Generalnych, o ile zyskały one większość dwóch trzecich
głosów.
7. Podejmowanie decyzji ważnych od Kapituły do
Kapituły absolutną większością głosów. Decyzje te są przedłużane
automatycznie, jeżeli nie są odwołane lub zmodyfikowane przez
następne Kapituły Generalne.
8. Wybieranie Przełożonego Generalnego i członków
Rady Generalnej, a spośród nich, na wniosek Przełożonego
Generalnego, Wikariusza Zgromadzenia.

Statuty 74-80

129. Wybór Przełożonego Generalnego dokonuje się zgodnie
z wytycznymi ogólnymi zawartymi w artykule 127,3 niniejszych
Konstytucji i z następującymi wskazówkami szczegółowymi:
1. W trzech pierwszych głosowaniach, aby kandydat
został wybrany, potrzeba, aby uzyskał kwalifikowaną większość
głosów obecnych wyborców.
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3. W piątym i ostatnim głosowaniu mają głos bierny tylko
dwaj bracia, którzy uzyskali najwięcej głosów w czwartym
głosowaniu.*

Statuty 81-82

130. 1. Jeżeli wybrany przyjmuje wybór, obejmuje urząd
Przełożonego Generalnego na zakończenie Kapituły.
2. Jeżeli wybrany nie przyjmuje wyboru, zaczyna się
głosowanie od początku.

Statut 83

131. 1. Wybór każdego członka Rady Generalnej odbywa się
oddzielnie. Podczas tego wyboru stosuje się dyspozycje ogólne
artykułu 127, 3 oraz następujące wskazania szczegółowe:
a) w dwóch pierwszych głosowaniach wymagana jest
absolutna większość głosów obecnych wyborców;
b) w trzecim i ostatnim głosowaniu mają głos bierny
tylko dwaj bracia, którzy uzyskali najwięcej głosów w drugim
głosowaniu.
2. Wybór Wikariusza Generalnego wymaga absolutnej
większości głosów, otrzymanej najpóźniej w trzecim głosowaniu.
Jeżeli dany kandydat nie uzyska tej większości, Przełożony
Generalny zaproponuje innego Radnego.
Statut 84

132. Przy powtórnym wyborze Przełożonego Generalnego,
Wikariusza i Radnych Generalnych stosuje się te same zasady,
co przy ich pierwszym wyborze.
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2. W czwartym głosowaniu mają głos bierny tylko trzej
bracia, którzy uzyskali najwięcej głosów w trzecim głosowaniu.
Aby kandydat został wybrany, musi uzyskać absolutną
większość głosów obecnych wyborców.

Zarząd Generalny
133. Władzę zwyczajną w Zgromadzeniu sprawuje Zarząd
Generalny składający się z Przełożonego Generalnego i Radnych,
z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych przez prawo ogólne i
nasze własne prawo odnoszące się do osobistej władzy
Przełożonego Generalnego.
1. Przełożony Generalny musi mieć przynajmniej 35 lat
oraz co najmniej 10 lat profesji wieczystej.*
2. Rada Generalna składa się z co najmniej czterech Radnych
po ślubach wieczystych, włącznie z Wikariuszem Zgromadzenia,
który ma spełniać te same warunki co Przełożony Generalny.
3. Na mocy swego urzędu Wikariusz Generalny zastępuje
Przełożonego Generalnego w przypadku jego nieobecności lub
czasowej przeszkody i obejmuje jego urząd do końca mandatu w
przypadku śmierci, zrzeczenia się lub przeszkody trwałej,
uznanej za taką przez Stolicę Apostolską na wniosek Rady
Generalnej.
Statut 85

134. Przełożony Generalny i członkowie Rady Generalnej są
wybierani na okres sześciu lat. Jeżeli urząd Radnego Generalnego
pozostaje wakujący poza czasem Kapituły, Przełożony Generalny
i pozostali Radni wybiorą w sposób kolegialny nowego Radnego
na okres do zakończenia sześciolecia.
135. Przełożony Generalny i członkowie Rady Generalnej mogą
być ponownie wybrani, ale tylko jeden raz, chyba że nastąpiła
przerwa przynajmniej sześcioletnia.*
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136. Do Zarządu Generalnego należy:

2. Wspieranie wcielania w życie Konstytucji, wytycznych
i decyzji Kapituł Generalnych.
3. Rozwijanie jedności i współodpowiedzialności pomiędzy
różnymi Wspólnotami Zgromadzenia.
4. Zaprogramowanie i zrealizowanie wizytacji całego
Zgromadzenia.
5. Zapewnienie dobrego funkcjonowania Sekretariatu,
administracji dóbr doczesnych i innych urzędów generalnych.
6. Popieranie i koordynowanie inicjatyw dążących do
udoskonalenia początkowej i stałej formacji w całym Zgromadzeniu.
7. Umacnianie jedności pomiędzy dwiema gałęziami
Zgromadzenia przede wszystkim poprzez inicjatywy ułatwiające
większą współpracę apostolską między braćmi i siostrami.
Statuty 86-87

137. Oprócz obowiązków sprecyzowanych w różnych
artykułach niniejszych Konstytucji i Statutów Generalnych,
Przełożony Generalny jest osobiście odpowiedzialny za:*
1. Staranie się, aby Zarząd Generalny, któremu on przewodzi,
pełnił swoją misję w duchu jedności i współodpowiedzialności.
2. Powoływanie zakonników z jakiejkolwiek Prowincji, po
uprzednim wysłuchaniu Wyższego Przełożonego, do obowiązków
użytecznych dla całego Zgromadzenia.
3. Bycie wyższą instancją w niektórych określonych
przypadkach, jak np. przeniesienie zakonnika z jednej Prowincji
do drugiej.
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1. Ożywianie i animowanie Zgromadzenia, aby było wierne
swej misji w Kościele i w świecie.

4. Utrzymywanie kontaktu ze Stolicą Apostolską i innymi
Przełożonymi Generalnymi.
5. Prawne reprezentowanie całego Zgromadzenia wobec
władz i organów kościelnych oraz świeckich, mogąc delegować
tę reprezentację zgodnie z prawem.
138. 1. Do obowiązków Sekretarza Generalnego należy
czuwanie nad porządkiem i zachowaniem oficjalnej korespondencji
Zarządu Zgromadzenia, a także działanie w roli „męża
zaufania” (notariusza) Zgromadzenia.
2. Sekretarz Generalny jest mianowany przez Przełożonego
Generalnego za zgodą jego Rady na określony czas, który nie
może przekroczyć okresu trwania władzy Przełożonego
Generalnego. Możliwe jest jego ponowne potwierdzenie na
urzędzie. Sekretarz Generalny winien być po ślubach wieczystych.
139. „Poszerzona Rada Generalna” składa się z członków
Zarządu Generalnego i Wyższych Przełożonych. Zbiera się ona
zgodnie z postanowieniami Statutów Generalnych.
Statuty 88-91

140. W przypadku wątpliwości odnośnie sensu jakiegoś tekstu
Konstytucji lub Statutów, Przełożony Generalny, działając
kolegialnie ze swoją Radą, może wyjaśnić jego znaczenie
w okresie do najbliższej Kapituły Generalnej. Zawsze pozostaje
w mocy prawo autentycznej interpretacji Konstytucji przysługujące
Stolicy Apostolskiej, jak mówi art. 151,1 niniejszych Konstytucji.
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Rozdział VI
ADMINISTRACJA
DÓBR DOCZESNYCH

142. Wszystkie doczesne dobra Zgromadzenia służą wzajemnej
jedności, misji, sprawiedliwości i solidarności. Celem administracji
tych dóbr jest zapewnienie potrzeb braci i wspólnot, wspieranie
i rozwijanie misji Zgromadzenia, jak również wspomaganie
braci w dawaniu odpowiedzi na naglące potrzeby Kościoła
i świata, w świetle naszych Konstytucji i Statutów oraz decyzji
i orientacji Kapituł.
Statut 92

143. Ze
wspólnotowego
charakteru
własności
dóbr
w Zgromadzeniu wynika odpowiedzialność samej wspólnoty
oraz każdego brata.
144. Zgromadzenie samo w sobie, Prowincje, Wiceprowincje
i Regie oraz domy posiadające osobowość prawną wyposażone
są we władzę nabywania, posiadania dóbr doczesnych,
zarządzania nimi i zbywania ich zgodnie z prawem.*
Statuty 93-98

145. 1. Zgromadzenie będzie posiadało Ekonoma Generalnego,
którego mianuje Przełożony Generalny za zgodą swej Rady.
Będzie on spełniał swoje zadania pod opieką Przełożonego
Generalnego i jego Rady.
2. Każda Wyższa Wspólnota będzie też posiadać swojego
własnego Ekonoma mianowanego zgodnie z własnymi odnośnymi
Statutami.*
Statuty 99-105
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141. Administracja naszych dóbr, podobnie jak całe nasze życie,
ma być znakiem i świadectwem życia ewangelicznego.

146. W zwyczajnym i nadzwyczajnym zarządzaniu dobrami
doczesnymi zachowujemy prawo ogólne, kanoniczne i cywilne,
jak również przepisy naszego prawa własnego.
Statuty 106-107

147. Każdy Ekonom ważnie mianowany uzyskuje zdolność
reprezentowania Zgromadzenia odnośnie dokonywania aktów
prawnych niezbędnych do zwyczajnego zarządzania dobrami,
będącymi pod jego opieką, zgodnie z jego kompetencjami. Do
dokonywania aktów nadzwyczajnych potrzebuje on specjalnego
pełnomocnictwa od odnośnego Przełożonego.*
Statut 108
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Rozdział VII
OPUSZCZANIE
ZGROMADZENIA

149. Różne formy opuszczenia Zgromadzenia − eksklaustracja,
zmiana Instytutu, dyspensa od ślubów czasowych lub
wieczystych, rezygnacja − następują zgodnie z normami prawa
powszechnego.19
150. Kiedy opuszczenie jest faktyczne, przestają istnieć prawne
więzy pomiędzy bratem i Zgromadzeniem.
1. Brat nie może niczego żądać za usługi oddane
Zgromadzeniu.
2. Prowincjał i Wspólnota muszą podjąć z prawością,
ofiarnością i sprawiedliwością wszelkie potrzebne kroki,
włącznie z ekonomicznymi, aby ułatwić bratu dostosowanie się
do nowych warunków życia.
3. Jeżeli Zgromadzenie zarządzało dobrami dziedzicznymi
danego brata, musi mu je zwrócić integralnie w stanie, w jakim
się znajdują w chwili zwrotu, bez zysków, które Zgromadzenie
mogło prawowicie otrzymać podczas okresu zarządzania.
Statut 109

19

Por. kan. 684-704.
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148. Prawne opuszczenie Zgromadzenia jest procesem, który
wymaga zawsze stosownego klimatu poszanowania danej osoby.
Zakłada on dialog w atmosferze modlitwy i rozpoznania.

EPILOG
KONSTYTUCJE

2. Statuty Generalne uzupełniają Konstytucje i precyzują
sposób ich zastosowania. Autentyczna interpretacja Statutów
w okresie do następnej Kapituły Generalnej należy do Zarządu
Generalnego.
152. Ze słusznej przyczyny i w czasie jej trwania Przełożony
Generalny, Prowincjałowie i Przełożeni miejscowi, w granicach
swoich kompetencji, posiadają władzę dyspensowania
od prawnych przepisów Konstytucji i Statutów Generalnych.
153. 1. Niniejsze Konstytucje i Statuty są drogą życia dla nas,
zakonników Najświętszych Serc. Poprzez profesję zobowiązujemy
się dobrowolnie do ich zachowania i rozmyślania nad ich
przesłaniem. Tym sposobem będziemy mogli głosić miłość
Najświętszych Serc naszym życiem i naszą posługą.
2. Uważamy nas samych za pielgrzymów wraz z całym
Ludem Bożym. Nasze Konstytucje i Statuty wyrażają
przekonanie, aspiracje i konkretne możliwości, które obecnie
posiadamy w naszym pielgrzymowaniu. W założeniu równości
i wspólnie dzieląc odpowiedzialność, pragniemy dążyć do
pełnej jedności pomiędzy nami, z naszymi siostrami oraz
ze wszystkimi świeckimi chrześcijanami.
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151. 1. Konstytucje mają moc prawną wynikającą z prawa ich
zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską, do której też należy
autentyczna ich interpretacja.

Art. 2

„Napełnia nas gorliwością...”. Trzeba zaznaczyć,
że Założyciele życzyli sobie nazwy Zgromadzenia
jako „Zelatorzy Miłości...”, i w jej obronie Dobry
Ojciec napisał „Memoire” w dniu 6.12.1816 r.

Art. 3

„Maryja Jego Matka…”, por. LG, 58.

Art. 4

O „wynagradzaniu” Jezusowi zobacz również:
Mt 26, 28; Mk 10, 45; Rz 3, 23-25; 5, 8-10; 8, 3; 2 Kor 5,
14-21; Ga 2, 20-21; 3, 13-14; 4, 4-5; Ef 1, 7; 5, 2; Kol 1,
20; Hbr 10, 1-14; 1 P 2, 14; 1 J 1, 7; 2, 1-2; 4, 9-10;
Dz 1, 5 i Iz 52, 13-53, 12.

Art. 5

Generalnie por. CS 10, nº 429-457 i por. Dobra Matka,
LEBM, 98.

Art. 6

Generalnie, por. CS 10, 285-298, 600-606.
„Dyspozycyjność...” por. PC, 2 d; GS, 4, 1; 11;
CS 10, 287, 291, 306, 323.

Art. 7

Generalnie, por. CS 10, 473-534; por. LEBM, 1425.

Art. 8

Suplika do papieża z 1800:
A. SS.CC. 1963, nº 35, s. 182.
Suplika do papieża, 25 październik. 1814:
A. SS.CC. 1963 nº 35 s. 189.
Pierwszy Memoire o. Hilariona Lucasa, 7 grudnia. 1814:
A. SSCC 1963, nº 35, s. 193.
Dekret Zatwierdzający z 10 stycznia 1817 r.:
A. SS.CC. 1956-57, nº 1, s. 2.
Bula „Pastor Aeternus”, 17 październik 1817:
A. SS.CC. 1956-57, nº 3 i 4, s. 97.
Konstytucje z Rozdziałem Wprowadzającym:
A. SS.CC. 1961, nº 27, s. 178.
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Referencje

Art. 9

Por. kan. 303.

Art. 12.2

Por. LG, 43, 2.

Art. 12.3

Por. LG, 44, 1.

Art. 13

Por. Artykuł 2.

Art. 15

Por. J 1, 29; 1 J 2, 16.

Art. 21

Por. PC, 12, 2, 3.

Art. 22.4

Por. Mk 12, 25.

Art. 23.2

Por. Łk 6, 20; 4, 18; 7, 22; Mt 6, 24; 19, 23-24;
Łk 16, 19-31; Mt 6, 19-21; Łk 12, 15-21.

Art. 23.3

Por. Mt 6, 25-34; 8, 19-20; 10, 9-10; 19, 16-21.

Art. 25.3

Por. J 13, 29; Dz 2, 44-45.

Art. 29

Por. PC, 13, 5.

Art. 30.4

Por. Mt 25, 31-45.

Art. 31.1

Por. J 4, 34; Flp 2, 7-8; Rz 5, 19; Hbr 5, 8; Mk 10, 45;
Łk 22, 27.

Art. 35.1

Por. Rz 12, 3; Ef 5, 10; Flp 1, 10.

Art. 36

Por. kan. 601.

Art. 39

Por. Dz 4, 32.

Art. 40

Generalnie, por. CS 10, nº 285-298.

Art. 42

Por. CS 10, nº 299-324.

Art. 45.2

Por. Mt 18, 15-17; Ga 6, 1; Jk 5, 19-20.
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Por. o „przyjaźni” w naszych wspólnotach,
por. CS 10, nº 207-208, 551-552.

Art. 47

O konsekwencji tego „wprowadzenia”, por. 1 Kor 9,
20-23. O „postawie krytycznej wobec świata” por.
J 8, 23; 15, 19; 17, 14.16-19; 1 J 2, 15-17; 4, 4-6.

Art. 53.1

Por. CS 10, nº 458-472.

Art. 66

Por. PC, 2, e.

Art. 69

Por. PC, 24.

Art. 72

„Dać im dużo wolności ducha i w modlitwie”, to jest
wskazówka Założyciela dla młodych zakonników
w formacji: CS 10, nº 213.

Art. 74.5

Por. kan. 1051-1052.

Art. 75.3

Założyciel powierzał nowicjuszom różne zadania
apostolskie: CS 10, nº 313.

Art. 86.1

Por. PC, 18, 3.

Art. 91

Por. Mk 10, 42-45; Mt 11, 29-30; 2 Kor 1, 24;
zob. CS 10, nº 246-256.

Art. 92.2

Por. Artykuł 35.1 (i Statut 7).

Art. 92.3

Por. Artykuł 7 i zob. CS 10, nº 252.

Art. 93

Por. kan. 620.

Art. 94

Por. kan. 627, 1-2.

Art. 95

Por. kan. 618.

Art. 98.4

Por. kan. 631-632 i zob. CS 10, nº 293.
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Art. 45.3

Art. 100.1

Por. kan. 609-612.

Art. 100.2

Por. kan. 616.

Art. 101

Por. kan. 581-585.

Art. 103-109 Por. kan. 632.
Art. 111.1

Por. kan. 623.

Art. 111.2

Por. kan. 625, 3.

Art. 111.3

Por. kan. 624, 2.

Art. 121-132 Por. kan. 631, 1-3.
Art. 127.1

Por. kan. 119, 1-2.

Art. 129.3

Por. kan. 625, 1.

Art. 133.1

Por. kan. 623.

Art. 135

Por. kan. 624, 2.

Art. 137

Por. kan. 622.

Art. 144

Por. kan. 634.

Art. 145.2

Por. kan. 636.

Art. 147

Por. kan. 638, 2.
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NASZA KONSEKRACJA
1.
Zadanie uczynienia Ewangelii decydującym punktem
odniesienia w świecie poddanym różnym przemianom
zobowiązuje nas do bycia uważnymi na rzeczywistość, która nas
otacza, wraz z jej strukturami, wartościami i grzechem. Jeżeli nie
będziemy uważnymi na to wszystko, może zagrozić nam
ryzyko, że konkretne formy naszego życia i posługiwania okażą
się znakiem niezrozumiałym lub wręcz kontr-znakiem.
2.
Wspólnotowe odnowienie ślubów następuje przynajmniej
raz w roku, w dniu który poszczególne Prowincje uznają za
najbardziej stosowny.
3.
Życie w bezżennej czystości oddziałuje na najgłębsze
przejawy naszej egzystencji. Wymaga to od nas przyjęcia
w nowy sposób wartości ściśle związanych z naturą ludzką,
takich jak uczuciowość i seksualność, jak również pragnienia
ojcostwa i uzupełniania się.

2. Staramy się wyjaśniać i przezwyciężyć napotykane
trudności poprzez otwarty i szczery dialog z kompetentnymi
osobami, które potrafią przyjść nam z pomocą.
3. Przyjmujemy jako Boży dar i przeżywamy z wdzięcznością
głębokie przyjaźnie, które pojawiają się w naszym życiu,
z przekonaniem, że nasza osobista równowaga związana jest
z pozytywnym rozwojem naszego życia uczuciowego.
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1. Świadomi naszej ludzkiej słabości, staramy się
postępować w sposób roztropny i dojrzały w stosunkach z ludźmi
we wszelkich sytuacjach jakie nas spotykają w społeczeństwie,
w którym żyjemy.

4. Przyjmujemy jako własny ten wymiar samotności, który
jest właściwością ludzkiego bytowania i towarzyszy zawsze
naszemu życiu. Nasza równowaga emocjonalna jest uzależniona
od zdolności zaakceptowania samotności oraz od tego, byśmy
żyli całą głębią życia wspólnotowego, posługi apostolskiej
i modlitwy.
4.
Aby otworzyć osobiste konto bankowe, bracia potrzebują
zgody swojego Wyższego Przełożonego. Prawo dokonywania
wszelkich operacji otrzyma jeszcze co najmniej jeden upoważniony
zakonnik.
5.
Aby żyć we wspólnocie zgodnie ze ślubowanym
ubóstwem, kierujemy się następującymi wytycznymi:
1. Wspólnoty przyjmują prosty i oszczędny poziom życia,
stanowiący ewangeliczne świadectwo w środowiskach, w których
są ustanowione, poddając swoje wydatki założeniom opracowanym
i ocenionym wspólnotowo.
2. W każdej wspólnocie i pomiędzy wspólnotami różnego
poziomu dzielimy się dobrami w duchu solidarności i służby.
3. Wszyscy członkowie troszczą się o wszelkie dobro
globalne, włącznie z materialnym. Dbają o dobro wspólnoty,
wykonując swoje obowiązki i podejmując stosowne prace oraz
kierując się duchem odpowiedzialności w używaniu rzeczy
wspólnych.
4. Każda wspólnota, szczególnie na poziomie prowincjalnym,
czuła na „krzyk ubogich” dzieli się z nimi dobrami, którymi
dysponuje, przeznaczając na te cele znaczną część swych
dochodów.
5. Bracia, zgodnie z prawem powszechnym oraz zależnie
od wieku i zdrowia, podejmują obowiązek pracy. Dochody
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uzyskane z tytułu pracy stanowią źródło utrzymania wspólnoty
oraz dzielenia się z innymi. O wyborze rodzaju podejmowanych
zajęć nie będzie decydować w pierwszej kolejności kryterium ich
opłacalności ekonomicznej.
6. Jeżeli funkcjonowanie wspólnoty nie jest możliwe bez
korzystania z dochodów z kapitału dla pokrycia codziennych
potrzeb naszego życia i naszych posługi, podejmuje się wszelkie
możliwe kroki, aby nasze inwestycje przyczyniały się do szerzenia
sprawiedliwości społecznej, a przynajmniej nie były jej przeciwne.
7. Kontakt z potrzebującymi i nasza troska o nich powinny
wpływać na sposób naszego życia; powinniśmy być otwarci
i wrażliwi, aby pozwolić się przez nich „ewangelizować”.
6.
Zarząd Generalny i wszystkie Większe Wspólnoty
dostosowują swoje wydatki do budżetów rocznych. Zarówno
plany budżetu, jak i bilans mają być zatwierdzone przez
odnośnego Przełożonego za zgodą jego Rady. Następnie mogą
być podane do wiadomości wszystkich braci.
7.
1. W procesie wspólnotowego rozpoznawania woli Bożej,
należy uwzględnić:
a) kryteria ewangeliczne,
b) misję i orientacje Zgromadzenia,

d) potrzeby ludzi,
e) możliwości i uzdolnienia wspólnoty i jej członków.
2. Proces ten realizuje się w atmosferze modlitwy
i dyspozycyjności. Wymaga on zaangażowanego uczestnictwa
wszystkich we wzajemnym dialogu i kończy się podjęciem
decyzji.
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c) wytyczne Kościoła, zarówno powszechnego jak
i lokalnego,

8.
Przełożony Generalny i Wyżsi Przełożeni mogą wydać −
z ostrożnością i z poważnej przyczyny − nakaz na mocy ślubu
posłuszeństwa. Nakaz ten powinien być podany albo
na piśmie, albo w obecności dwóch świadków.
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NASZA JEDNOŚĆ W MISJI
9.
1. Zarządy Prowincjalne postarają się ażeby, na ile będzie
to możliwe, wspólnoty liczyły standardowo przynajmniej trzech
członków. Jeżeli Zarządy uznają to za wskazane, zgrupują
wspólnoty zbyt mało liczne w taki sposób, aby stanowiły
„Wspólnoty Rejonowe”.
2. Bracia, którzy ze słusznej przyczyny mieszkają sami,
zgodnie z zasadami prawa powszechnego (kan. 665, 1), będą
przedmiotem szczególnej troski Prowincjała, aby nie byli
pozbawieni życia wspólnotowego. Poprzez braterski dialog
Prowincjał wyznaczy im wspólnotę lokalną lub rejonową,
w której życiu będą mogli uczestniczyć, przynajmniej częściowo.
10. Odnośnie
pełnienia
naszej
posługi
apostolskiej,
w stosunkach z biskupem diecezjalnym należy stosować się do
kanonów KPK 673-683.
1. Wspólne nieformalne spotkania pozwalają na
stopniowe wzajemne poznanie się i budowanie wzajemnego
szacunku. Każda ze Wspólnot dołoży też starań do organizacji
wspólnych posiłków oraz zatroszczy się o znalezienie czasu
na zorganizowanie wspólnotowych form rekreacji.

12. 1. Do uczestnictwa wszystkich w życiu Prowincji mogą się
przyczynić następujące środki:
a) Regularne lub okazjonalne spotkania pomiędzy
dwiema lub więcej wspólnotami w celu wspólnych modlitw
oraz rozmów na temat naszej misji apostolskiej zgromadzenia,
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2. Aby osiągnąć atmosferę bardziej braterską, wspólnota
zadba o uroczyste obchodzenie niektórych świąt w sposób, jaki
uzna za najbardziej stosowny.

a także bogactwa, jakie niesie ze sobą życie wspólnotowe, jak
również celem podzielenia się z braćmi tym, w jaki sposób każdy
stara się być wiernym swojej konsekracji zakonnej.
b) Zwołanie braci z różnych wspólnot przez Zarząd
Prowincjalny w celu ustanowienia Komisji Prowincjalnych dla
wspomagania go w rozwiązywaniu niektórych problemów, takich
jak duszpasterstwo powołań, formacja, dzieła apostolskie,
sprawy ekonomiczne itd.
c) Ustanowienie prowincjalnych grup studyjnych
celem zbadania niektórych aspektów naszej misji i jej związku
z życiem zakonnym, takich jak np. duszpasterstwo parafialne,
katechizacja, duszpasterstwo akademickie itd.
d) Zebranie wszystkich braci Prowincji, które dopomoże
przez ważne składniki do wzajemnego ubogacenia się i pobudzi
świadomość przynależności do tego samego Instytutu.
2. To, co zostało określone w powyższym paragrafie
odnośnie Prowincji, mutatis mutandis dotyczy także całego
Zgromadzenia zakonnego w ogólności.
13. Habit Zgromadzenia składa się z długiej tuniki koloru
białego, skórzanego pasa i białego szkaplerza z wyhaftowanym
białym emblematem Najświętszych Serc. Statuty prowincjalne
określą jego użycie.
14. Bracia, którzy zachorują, mogą liczyć na wszelkie
zwyczajne środki potrzebne do wyleczenia lub przyniesienia
ulgi w cierpieniu. Należy podjąć niezbędne kroki, aby bracia
w podeszłym wieku mogli cieszyć się pogodną starością, bez
odczuwania samotności i nieużyteczności. Wspólnota potrafi
docenić ich sposób przyczyniania się do budowy Wspólnoty
Prowincjalnej i całego Zgromadzenia.
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15. Będziemy starać się z wszystkimi budować taki klimat, aby
faworyzować zdrowe życie modlitwą osobistą i wspólnotową
w naszych wspólnotach.
16. 1. Nie zawsze jest możliwe codzienne sprawowanie
Eucharystii we wspólnocie z powodu posługi kapłańskiej jej
członków. Jednak każda wspólnota, stosownie do swoich
możliwości, ma za zadanie zapewnić, aby sprawowano ją
wspólnotowo z pewną regularnością.
2. W celu wspólnotowego celebrowania Eucharystii, zostanie
ustanowione odpowiednie miejsce, ażeby był to czas kulminacyjny
dla wszelkich innych spotkań na różnych poziomach.
17. W kaplicach naszych Wspólnot umieści się Najświętszy
Sakrament.
18. Specjalne święta Zgromadzenia obejmują niektóre święta
Kościoła i inne, które są własne dla naszego Instytutu:
św. Józefa, głównego Patrona Zgromadzenia.
Uroczystość.

10 maja:

św. Damiana De Veuster, kapłana.
Wspomnienie.

15 maja:

św. Pachomiusza, opata,
Protektora Zgromadzenia. Wspomnienie.
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19 marca:

Piątek po drugiej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
niedzieli po
Tytularne święto Zgromadzenia
Pięćdziesiątnicy Uroczystość.
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Sobota po
Najświętszym
Sercu Jezusa

Niepokalanego Serca Maryi.
Tytularne święto Zgromadzenia.
Uroczystość.

16 czerwca:

św. Jana Franciszka de Regis, zakonnika,
Patrona Oddziału Świeckiego.
Wspomnienie.

9 lipca:

Matki Bożej Królowej Pokoju,
Patronki naszych misjonarzy. Święto.

11 lipca:

św. Benedykta, opata, Drugiego
Protektora Reguły. Święto.

8 sierpnia:

św. Dominika, zakonnika,
Protektora Zgromadzenia. Wspomnienie.

20 sierpnia:

św. Bernarda, opata,
Protektora Zgromadzenia. Wspomnienie.

28 sierpnia:

św. Augustyna, biskupa,
Protektora Zgromadzenia. Wspomnienie.

30 sierpnia:

bł. Eustachio van Lieshouta, kapłana.
Wspomnienie.

29 września:

św. Michała, archanioła,
Patrona naszych misjonarzy. Święto.

1 października:

św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zakonnicy.
Protektorki Zgromadzenia. Wspomnienie.

16 października:

św. Małgorzaty Marii Alacoque, zakonnicy,
Protektorki Zgromadzenia. Wspomnienie.
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20 października:

św. Kaprazjusza, biskupa i męczennika.
Wspomnienie dowolne.

6 listopada:

Błogosławionych Teofila, Izydora, Gonzalo,
Eladio i Mario, męczenników. Wspomnienie.

19. Nasze coroczne rekolekcje są czasem uprzywilejowanym.
W miarę możliwości powinny się odbywać wspólnie.
20. Wielką wartością są okresowe zgromadzenia na jeden lub
kilka dni skupienia, organizowane na poziomie lokalnym,
rejonowym lub prowincjalnym. Bardzo pożyteczne mogą być
również spotkania konkretnych grup braci, np. pracujących
w tych samych czy podobnych zaangażowaniach.
21. Śpiew antyfony Salve Regina, głównie na zakończenie dnia,
jest synowskim hołdem dla Najświętszej Dziewicy, bardzo nam
drogim od czasów pierwszych naszych Założycieli.

22B. W sytuacji, gdy jakiś zakonnik jest wysyłany do udziału
w misji Większej Wspólnoty lub Delegatury innej niż jego
własna, obaj Wyżsi Przełożeni, których to dotyczy, podpisują
umowę określającą sytuację zakonnika w stosunku do jego
własnej Większej Wspólnoty lub Delegatury, jak i tej, która go
przyjmuje. (dodane, KG 2012)
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22. Każdy z braci udający się na pełnienie misji poza swoją
prowincją pochodzenia, będzie miał do dyspozycji odpowiednio
długi czas, aby poznać w wystarczający sposób język, kulturę
i historię ludu, do którego udaje się, aby mu służyć.

22C. Nikt nie może cieszyć się podwójnym prawem głosu
czynnego i biernego. Gdy zakonnik jest wysyłany do Większej
Wspólnoty lub Delegatury innej niż jego własna, na mocy
umowy spisanej między dwoma Wyższymi Przełożonymi
określone zostanie, w której z tych dwóch wspólnot zakonnik
będzie miał głos czynny i bierny. (dodane, KG 2012, związany
z artykułem 81 Konstytucji).
23.

[Zniesiony przez Kapitułę Generalną 2012.]

24.

[Zniesiony przez Kapitułę Generalną 2012.]

25.

[Zniesiony przez Kapitułę Generalną 2006.]

26.

[Zniesiony przez Kapitułę Generalną 2006.]

27.

[Zniesiony przez Kapitułę Generalną 2006.]

28.

[Zniesiony przez Kapitułę Generalną 2012.]
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WSTĄPIENIE DO WSPÓLNOTY I WZRASTANIE W NIEJ
29.

Proces formacji ma być integralny, co oznacza że:

1. Obejmuje on różne przejawy osobowości: duchowy,
intelektualny, uczuciowy, cielesny, społeczny itp.
2. Dotyczy różnych aspektów konstytutywnych naszego
powołania: naśladowanie Chrystusa w życiu wspólnotowym
i apostolskim, twórcza wierność intuicji naszych Założycieli,
profetyczna misja, którą mamy podejmować w Kościele jako
zakonnicy, zdolność interpretacji znaków czasu i dawanie im
odpowiedzi jakiej wymagają.
3. Zawiera aspekty doktrynalne wraz z doświadczeniami
praktycznymi.

31. 1. Prowincje muszą współpracować między sobą
w rozwoju i wcielaniu w życie swoich programów formacji
początkowej i stałej. Współpraca ta, która powinna być ożywiana
przez Zarząd Generalny i przez Konferencje Międzynarodowe,
może zawierać następujące inicjatywy:
a) międzynarodowe spotkania formatorów;
b) doświadczenia wspólnoty międzynarodowej;
c) wspólne etapy formacji początkowej dla członków
różnych Prowincji;
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30. Zarząd Generalny opracuje Plan Ogólny Formacji, który
będzie zawierać wspólne kryteria, jakie będzie się uważać za
podstawowe i konieczne dla uzupełnienia kryteriów zawartych
już w Rozdziale IV Konstytucji i odnośnych Statutów.

d) programy
międzyprowincjalnym.

formacji

stałej

na

poziomie

2. Powyższe wytyczne należy zastosować we współpracy
z siostrami, zawsze, na ile to możliwe.

32. 1. Plan Formacyjny każdej Prowincji musi wyszczególnić
konkretne aspekty, które powinno brać się pod uwagę
w formacji osobistej braci, w miarę precyzowania się i rozwoju
ich powołania.
2. Prowincje, Wiceprowincje, i w miarę możliwości także
Regie, mają starać się troskliwie przygotować braci powołanych
do spełniania obowiązków formatorów.

33. Przy określaniu usytuowania domów formacji ważnym
kryterium jest element solidarności z ubogimi, po uwzględnieniu
wymogów właściwych każdemu etapowi formacji, na którym
znajdują się kandydaci.

34.

Podczas etapu formacji początkowej:

1. Należy wskazać kandydatom międzynarodowy wymiar
misji Zgromadzenia, zarówno w kontekście historycznym jak
i aktualnym.
2. Należy podjąć szczególny wysiłek, aby ukazać im
wymowne doświadczenie naszej działalności ewangelizacyjnej,
głównie w krajach Trzeciego i Czwartego Świata.
3. Należy ich zachęcić, aby poznali jeden z języków obcych,
których używa się w Zgromadzeniu.
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35. Prowincjał i jego Rada w odpowiednim czasie mają
otrzymywać od odpowiedzialnych za formację niezbędne
sprawozdanie, aby adekwatnie wypełnić wskazania zapisane
w artykule 74, 2-5 niniejszych Konstytucji.
36. Przed nowicjatem będzie istniał okres, którego charakterystykę
i czas trwania określi każda Prowincja, przeznaczony na bliższe
poznanie kandydata ze Zgromadzeniem, celem lepszego
początkowego rozpoznania jego powołania do naszej rodziny
zakonnej. Stworzy to okazję do tego, aby nowicjat był przede
wszystkim solidnym doświadczeniem wiary i życia zakonnego.
37. Pośród elementów, które należy
rozpoznaniu powołania, znajdują się:

uwzględnić

przy

1. Pozytywna postawa wobec życia, otwarta na rozpoczęcie
procesu formacji i nauki.
2. Zdrowa relacja z Panem Bogiem.
3. Wystarczająca równowaga psychiczna, stwierdzona
przez specjalistę.
4. Wystarczająca zdolność intelektualna, aby podjąć owocnie
naukę, o której mówią Konstytucje (art. 82 i 84) i Statuty (39).

6. Adekwatna motywacja do podjęcia osobistych zobowiązań
wobec Chrystusa i Jego naśladowania w apostolskim życiu zakonnym
naszego Zgromadzenia.
38. Profesi po ślubach czasowych wcielają się do wspólnoty
o specyfice formacyjnej, z wyjątkiem szczególnych okoliczności,
które według opinii Zarządu Prowincjalnego doradzałyby inne
postępowanie. W każdym przypadku pozostają zawsze pod
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5. Podstawowe przymioty osobowe do podjęcia
normalnych stosunków międzyosobowych i wspólnotowych.

bezpośrednią odpowiedzialnością formatora mianowanego ad
hoc.
39. 1. Profesi, którzy przygotowują się do posługi kapłańskiej,
kontynuują swoją formację jako zakonnicy Najświętszych Serc
w trakcie odbywania studiów kościelnych.
2. Profesom, którzy nie ukierunkowują się do posługi
kapłańskiej, należy zapewnić adekwatną formację teologiczną
i duchową.
40. 1. W myśl nr 31 niniejszych Statutów, Prowincje promują
stałą formację dla swoich członków poprzez rekolekcje, zebrania,
warsztaty, spotkania, okresy „drugiego nowicjatu” itd.
2. Plan formacji stałej każdej Prowincji musi przewidzieć
także dla jej członków dłuższy okres specjalizacji, uaktualnienia
i odnowy.
3. Formacja stała da pierwszeństwo zdolnościom
i dyspozycyjności braci, którzy będą formatorami.
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SŁUŻEBNA ROLA WŁADZY
41. 1. Jeżeli prawo ogólne lub własne wymaga skonsultowania
się z Radą, do ważności aktu wystarczy, aby Wyższy
Przełożony skonsultował się z poszczególnymi Radnymi, włącznie
z posłużeniem się telefonem, gdy ma się do czynienia z przypadkiem
nieprzewidzianym i pilnym oraz nie można łatwo i szybko zwołać
Rady.
2. W przypadkach, w których wymagana jest zgoda Rady,
należy stosować się do wytycznych prawa ogólnego (kan. 127).
42. Zakonnicy i wspólnoty podejmujące posługę duszpasterską
na terytorium innej Prowincji, włącznie z jej Wiceprowincjami lub
Regiami, powinni dostosować się do zakonno-apostolskiego
projektu tejże Prowincji, Wiceprowincji lub Regii.
43. Współpraca w świetle wyżej wspomnianego Statutu
zakłada porozumienie się pomiędzy Zarządami Prowincjalnymi
z prawem interwencji Zarządu Generalnego.
Umowa sporządzona na piśmie określi warunki tego
wzajemnego porozumienia.
Kryteria przy erygowaniu Prowincji są następujące:

1. Dysponowanie wspólnym projektem apostolskiego życia
zakonnego, wystarczająco opracowanym i przetestowanym.
2. Posiadanie niezbędnych
początkową i stałą formację.

struktur

zapewniających

3. Posiadanie autonomii finansowej.
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44.

4. Posiadanie liczby zakonników wystarczającej
zagwarantowania Prowincji własnego rozwoju.

do

5. Zagwarantowanie, że znaczna liczba zakonników
podejmie się działalności misyjnej w jej wymiarze
międzynarodowym lub poprzez pracę pośród ubogich
i zepchniętych na margines życia społecznego we własnym kraju.
45. Prowincje zwołają przynajmniej jedną Kapitułę Prowincjalną
pomiędzy każdymi dwiema Kapitułami Generalnymi.
46. W każdej Prowincji, o ile to możliwe w każdym roku,
będzie miało miejsce otwarte zebranie dla wszystkich braci,
rozumiane jako narzędzie współodpowiedzialności, uczestnictwa
i wspólnoty. Jego regulamin będzie sprecyzowany przez Statuty
Prowincjalne.
47. Każdy, kto ma prawo z jakiegokolwiek tytułu uczestniczyć
w Kapitule Prowincjalnej, ma również obowiązek w niej
uczestniczyć. Jeżeli ktoś nie mógłby uczestniczyć ze słusznej
przyczyny w wyniku zaistniałej przeszkody, musi uprzednio
powiadomić o tym Prowincjała.
48. Wszyscy zakonnicy i wspólnoty mają prawo wysyłać
na Kapitułę listy, aby wskazać zagadnienia, które uważają za
stosowne do rozważenia. Kapituła ustali czas i sposób analizy
tych listów, które będą do dyspozycji wszystkich członków
Kapituły.
49. Zwyczajowo wybory i decyzje Kapituły kierują się
normami prawa ogólnego. Jednakże, przy podejmowaniu
decyzji o szczególnej ważności i przy wyborach o specjalnym
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charakterze, Statuty Prowincjalne mogą wymagać większości
dwóch trzecich głosów obecnych członków z prawem głosowania.
50.

Statuty Prowincjalne mają określić:
1. Częstotliwość Kapituł Prowincjalnych.
2. Ich skład i sposób wyboru delegatów, gdyby tacy byli.
3. Sposób i czas zwoływania Kapituły.
4. Procedurę Kapituły.
5. Częstotliwość wizyt kanonicznych Prowincjała w Prowincji.

6. Wewnętrzną organizację Prowincji oraz jej strukturę
w służbie stosownej misji i umacniania więzi wewnętrznych
wspólnoty.
51. Zarząd Prowincjalny przedstawi Kapitule sprawozdanie
ze swojego zarządzania, a także o stanie Prowincji, w świetle
norm określonych przez poprzednią Kapitułę i ogólnych
wytycznych Zgromadzenia.

53. Przełożony Prowincjalny zostaje wybrany w sposób określony
przez Statuty Prowincjalne. Należy zawsze uwzględnić w procesie
wyboru jakiś rodzaj osobistego i wyraźnego udziału każdego
z profesów Prowincji.
53B. Wikariusz Prowincjalny i Wikariusz Wiceprowincjalny
muszą spełniać te same wymagania, które dotyczą Przełożonych
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52. Decyzje Kapituły, zaakceptowane i zatwierdzone, pozostają
w mocy, jeżeli nie zostają zmodyfikowane lub zniesione przez
następne Kapituły.

Prowincjalnych i Wiceprowincjalnych. Oznacza to, że musi mieć
30 lat oraz 5 lat profesji wieczystej. (uzupełnienie, KG 1994)
54. Jeżeli z poważnych przyczyn, uznanych za takie przez
swoją Radę, Przełożony Generalny nie potwierdzi wyboru
dokonanego przez Prowincję, musi on wyjawić te przyczyny
zainteresowanemu. W takim przypadku, w okresie
nieprzekraczającym jednego miesiąca, należy przystąpić do
nowego wyboru.
55. Aby ułatwić jedność i współpracę pomiędzy Prowincjami
istnieją „Konferencje Międzyprowincjalne” jako narzędzie
współodpowiedzialności w jedności i ożywianiu Zgromadzenia.
56. Erygowanie Konferencji należy do Zarządu Generalnego
po wysłuchaniu zainteresowanych Przełożonych Wyższych.
57. Jeżeli któraś z Wyższych Wspólnot pragnie zmienić
przynależność do Konferencji, po zaczerpnięciu opinii obydwu
odnośnych Konferencji, poprosi Zarząd Generalny o autoryzację.
58.

Konferencje Międzyprowincjalne:

1. Ustalają kryteria odnośnie swego składu i swojej
struktury działania.
2. Poszukują środków dla lepszego spełniania swojej misji
i konkretnie dla praktycznej współpracy pomiędzy wspólnotami,
które je formują, przede wszystkim w sprawach dotyczących
początkowej i stałej formacji, solidarności finansowo-ekonomicznej
i współpracy personalnej.
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59. Prowincjał może delegować swoje prawo reprezentowania
Prowincji. Statuty Prowincjalne wskażą sposób dokonywania
takiej delegacji, aby osiągnęła ona efekty, których się pragnie.
60. Wypada, aby Prowincjał utrzymywał częsty kontakt
listowny z Przełożonym Generalnym, dla potwierdzenia jedności
Prowincji ze Zgromadzeniem jako takim. Korespondencja musi
zawierać niezbędne informacje dla zaktualizowanej znajomości
Większej Wspólnoty w różnych aspektach jej działalności.
61. Przełożony Generalny, za zgodą swojej Rady, eryguje
nową Wiceprowincję tylko wtedy, gdy zaistnieje nadzieja,
że pod roztropną dyrekcją Prowincji, do której będzie ona
przynależeć, możliwy stanie się taki jej rozwój, że będzie ona
mogła przekształcić się w niezależną Prowincję.
62. Przy erygowaniu Prowincji należy wziąć pod uwagę
następujące kryteria:
1. Projekt życia zakonnego i apostolskiego.
2. Stosowną autonomię do realizacji określonego projektu.
3. Wystarczającą możliwość zorganizowania wspólnot
posiadających dobre struktury.
4. Wystarczającą liczbę zakonników (około 20).

63. Przełożony Generalny autoryzuje utworzenie nowej Regii
dopiero po okresie przynajmniej trzyletniej próby i pod
warunkiem, że jej projekt zakonnej i apostolskiej działalności
łączy się organicznie z misją Kościoła lokalnego i generalnym
rozwojem Zgromadzenia.
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5. Projekt formacji kandydatów i personel do jego realizacji.

64. Przełożony Generalny ma prawo wymagać, aby istniał
prawny Statut Regii, który jasno wyszczególnia granice jej
autonomii i wzajemne zobowiązania Prowincji i Regii.
65. Statut prawny Regii będzie obowiązkowo zawierał
następujące punkty:
1. Zakres geograficzny.
2. Życie wspólnotowe i apostolskie.
3. Zarząd lokalny i regionalny: jego kompetencje i sposób
wyboru.
4. Plan formacji ewentualnych kandydatów do Zgromadzenia.
5. Wytyczne dotyczące spraw ekonomicznych.
66. W Regiach, w których pracują bracia różnych Prowincji,
Prowincjał odpowiedzialny za Regię powinien kontaktować się
regularnie z innymi Prowincjałami w sprawach dotyczących
tych braci i ich włączenia się w życie Regii.
66B. 1. Kiedy grupa braci nie spełnia koniecznych warunków,
by być Prowincją, Wiceprowincją lub Regią i nie wydaje się,
że jest możliwe ani też właściwe wcielenie ich do innej Większej
Wspólnoty, Przełożony Generalny może erygować Delegaturę.
2. Władza erygowania, modyfikacji lub zniesienia danej
Delegatury należy do Przełożonego Generalnego, za zgodą jego
Rady, po uprzednich konsultacjach z zainteresowanymi braćmi.
3. Przełożony Delegatury będzie miał władzę delegowaną
przez Przełożonego Generalnego, według Statutu zatwierdzonego
w każdym przypadku przez Zarząd Generalny.
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4. Delegatura będzie miała plan apostolskiego życia
zakonnego (PARL) organicznie zintegrowany z misją Kościoła
lokalnego i całego Zgromadzenia. (dodany, KG 2006)
67. 1. Każda Większa Wspólnota ma prawo do przynajmniej
jednego delegata z wyboru.
2. Liczba delegatów każdej Większej Wspólnoty będzie
określona przez Przełożonego Generalnego za zgodą jego Rady,
po uprzednim skonsultowaniu tej decyzji z Wyższymi
Przełożonymi podczas dwóch lat poprzedzających Kapitułę
Generalną, w dążeniu do najbardziej zrównoważonej proporcji.
3. Przełożony Generalny za zgodą swojej Rady określi
również w każdym przypadku sposób zapewnienia reprezentacji
na Kapitule Generalnej Delegatur, które mogą istnieć. (dodany, KG
2012)
68.

W wyborze delegatów:

1. Głos bierny mają wszyscy zakonnicy po ślubach
wieczystych.
2. Koniecznym jest, aby głosowało przynajmniej 50%
mających prawo głosu zakonników.

69. Jeżeli wybrany delegat nie mógłby ze słusznej przyczyny
uczestniczyć w Kapitule Generalnej i zostanie to zaakceptowane
przez Przełożonego Generalnego, zastąpi go ten zakonnik, który
otrzymał najwięcej głosów po delegacie lub delegatach
wybranych, chociażby nie uzyskał większości bezwzględnej.
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3. Każda Większa Wspólnota określi formę wyboru
swoich delegatów.

70. Ogłoszenie Kapituły Generalnej uprawnia wybór delegatów,
który ma się dokonać w Większych Wspólnotach.
71. W piśmie zwołującym Kapitułę Generalną wyszczególnia
się członków, którzy będą ją stanowić oraz miejsce i datę jej
rozpoczęcia, jak również propozycje celów i tematów, które
zostaną poruszone.
72. Z wystarczającym wyprzedzeniem Zarząd Generalny
prześle wszystkim Kapitulnym sprawozdanie o zarządzaniu
i stanie Zgromadzenia, szczególnie w świetle decyzji i wytycznych
poprzedniej Kapituły Generalnej.
73. W przypadku Kapituły Generalnej Nadzwyczajnej
Przełożony Generalny może skrócić okres przed ogłoszeniem
i zwołaniem Kapituły, wysłuchawszy opinii Wyższych
Przełożonych oraz za zgodą swojej Rady.
74. Odnośnie Kapituły Generalnej zachowuje swoją ważność
to, co wskazuje statut 48 dla Kapituły Prowincjalnej w sprawie
prawa braci i wspólnot do kierowania na Kapitułę listów
i sposobu ich analizowania.
75.

Do Kapituły Generalnej należy także:
1. Wybór swojego Sekretarza.
2. Określenie procedury, tematyki i kalendarza.

76. Wszyscy wybrani na Kapitułę mają obowiązek
uczestniczyć w Kapitule Generalnej i w wyznaczonym dniu
stawić się na jej rozpoczęcie. Jeżeli zdarzy się jakaś przeszkoda,
należy poinformować Przełożonego Generalnego.
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77. Kapituła Generalna rozpoczyna się Mszą świętą o Duchu
Świętym.
78. W czasie trwania Kapituły będzie miał miejsce czas
skupienia.
79. Przy prowadzeniu
następujące przepisy:

Akt

Kapituły

należy

zachować

1. Kapituła zatwierdza akta każdej sesji kapitulnej.
2. Kapituła decyduje o procedurze dotyczącej prezentacji
i zbadania poprawek do naniesienia w aktach codziennych sesji.
3. Akta każdej sesji po zaaprobowaniu zostają podpisane
przez Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły.
4. Akta wyborów zostają ponadto podpisane przez
skrutatorów.
5. Kompletne akta Kapituły zostają podpisane przez
wszystkich uczestników Kapituły.
80. Skrutatorami Kapituły zazwyczaj są jej członkowie najmłodsi
wiekiem.

82. 1. Wybór Przełożonego Generalnego poprzedza głosowanie
próbne, w którym każdy głosujący pisze dwa nazwiska w
porządku pierwszeństwa. (zmiana, KG 1994)
2. Jeżeli jeden lub kilku zakonników z tych, którzy
otrzymali głosy w tym głosowaniu, wycofa swoją kandydaturę,

201

STATUTY

81. W dniu wyboru Przełożonego Generalnego celebruje się
uprzednio Mszę świętą o Duchu Świętym.

Kapituła zadecyduje, czy
głosowanie orientacyjne.

przeprowadzić

jeszcze

jedno

83. Po wyborze Przełożonego Generalnego ma miejsce
dziękczynienie Panu Bogu poprzez odpowiednie nabożeństwo.
84. W wyborach Radnych Generalnych Kapituła stara się
zapewnić najbardziej odpowiednią reprezentację całego
Zgromadzenia.
85. 1. Członkowie Zarządu Generalnego zachowują głos
czynny w swojej prowincji pochodzenia, ale nie posiadają głosu
biernego.
2. Zakonnicy powołani przez Przełożonego Generalnego
do posługi w Domu Generalnym zachowują głos czynny
w swojej prowincji pochodzenia, lecz tracą głos bierny w stosunku
do urzędów, które nie są do pogodzenia z posługą, do której
zostali wezwani. (zmiana, KG 2012)
86. Zarząd Generalny może tworzyć komisje lub ekipy, które
uznaje za niezbędne do wykonania powierzonych mu zadań.
(dodanie, KG 2006)
87.

[Zniesiony przez Kapitułę Generalną 2006.]

88. Rada Generalna Poszerzona zgromadzi się przynajmniej
jeden raz pomiędzy dwiema Kapitułami Generalnymi, w celu
umocnienia więzów jedności pomiędzy Większymi Wspólnotami
oraz w celu ich współodpowiedzialności z Zarządem Generalnym.
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89. Zwołanie Rady Generalnej Poszerzonej należy do Przełożonego
Generalnego, za zgodą jego Rady, po uprzednim skonsultowaniu się
z zainteresowanymi odnośnie daty i miejsca zebrania.
90. Tematykę każdej Poszerzonej Rady Generalnej ustala
Zarząd Generalny po uprzednim skonsultowaniu się z Wyższymi
Przełożonymi.
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91. Rada Generalna Poszerzona, najbliższa zwołaniu Kapituły
Generalnej, przygotowuje jej kalendarium i proponuje sposób
wyboru Radnych Generalnych, którym powinna się inspirować
Kapituła Generalna, celem osiągnięcia możliwie największej
reprezentatywności, o której mówi statut 84.
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ADMINISTRACJA DÓBR DOCZESNYCH
92. Kryteria sprawiedliwości, solidarności i miłości, które mają
przesycać nasze zarządzanie dobrami, powinny szczególnie
objawiać się w przy zatrudnieniu osób, także w rodzajach
podejmowanych inwestycji oraz w zachowywaniu prawa
odnośnie pracy i warunków socjalnych.
93. Administracja dóbr wspólnoty będzie prowadzona oddzielnie
od Administracji dzieł obsługiwanych przez nią.
94. Każda Większa Wspólnota sama będzie troszczyć się
o zaspokojenie swych potrzeb oraz o uczestniczenie w ruchu
wspólnotowym i solidarnym, o którym mówią Konstytucje (por.
statut 100).
95. Kapituły Większych Wspólnot wydadzą normy dotyczące
Administracji ich dóbr i będą czuwać, aby Administracja ta
służyła spełnieniu misji Zgromadzenia według projektu każdej
Prowincji, jedności między jej członkami i wspólnotami, a także
solidarności z potrzebującymi.
96. 1. Do Kapituły Generalnej należy ustalenie systemu,
według którego Większe Wspólnoty mają współuczestniczyć
w pokrywaniu wydatków Zarządu Generalnego.
2. W przypadku konieczności i po skonsultowaniu się ze
wszystkimi Wyższymi Przełożonymi Zarząd Generalny może
ustalić nadzwyczajną kwotę.
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97. Przełożony Generalny, po skonsultowaniu się ze swoją
Radą, po zaczerpnięciu rady zainteresowanych Przełożonych
i Rad, może ze słusznej przyczyny przekazać dobra jednej osoby
prawnej Instytutu dla drugiej, szanując zawsze wolę ofiarodawców
i inne prawa.
98. To, co zostało wskazane na poziomie generalnym
w powyższych statutach (96 i 97), dotyczy także, mutatis
mutandis Kapituły i Zarządu Prowincjalnego.
99. Okres nominacji Ekonoma Generalnego nie może przekraczać
długości mandatu władzy Przełożonego Generalnego. Może on
zostać wielokrotnie potwierdzony na stanowisku.
100. Oprócz wytycznych art. 145 i 146 naszych Konstytucji,
Ekonom Generalny:
1. Przygotowuje coroczną relację o sytuacji kasy generalnej
i innych dóbr jemu podległych oraz przedstawia ją Zarządowi
Generalnemu.
2. Proponuje Zarządowi Generalnemu w stosownym
czasie projekty inwestycji z funduszu kasy generalnej.

a) ustalić i znać na bieżąco sytuację materialną całego
Zgromadzenia;
b) ułatwić wzajemną pomoc między Prowincjami;
c) koordynować przyjęcie przez różne Prowincje lub przez
całe Zgromadzenie projektów pomocy materialnej w Zgromadzeniu
jak i poza nim.

205

STATUTY

3. W ścisłym kontakcie z Zarządem Generalnym ułatwia
komunikowanie się i współpracę pomiędzy Ekonomami
Prowincjalnymi, aby przy pomocy wszystkich zdołać:

4. Redaguje relację o stanie ekonomicznym przeznaczoną
na Kapitułę Generalną i przedstawia ją Zarządowi Generalnemu.
5. Przygotowuje budżet i poddaje go aprobacie Zarządu
Generalnego.
101. Ekonom Generalny będzie wspierany przez komisję
przynajmniej dwóch ekspertów, zakonników lub świeckich.
102. Przy podejmowaniu ważnych decyzji posiadających
reperkusje finansowe Zarząd Generalny skonsultuje się
z Ekonomem Generalnym.
103. Ekonom Prowincjalny posiada, mutatis mutandis, te same
funkcje wobec Zarządu Prowincjalnego i Ekonomów lokalnych
co Ekonom Generalny wobec Zarządu Generalnego i Ekonomów
Prowincjalnych, włącznie z tym, co stwierdza się w poprzednim
statucie.
104. Aby zrealizować w Prowincjach to, co postanawia statut
101 należy wziąć pod uwagę, że:
1. Kryteria odnośnie składu i mianowania członków tej
komisji na poziomie prowincjalnym będą określone przez
Zarząd Prowincjalny.
2. Ekonom Prowincjalny musi poddać ocenie tej komisji
kosztorys i roczny bilans, który ma przedstawić Zarządowi
Prowincjalnemu, jak również relację o stanie ekonomicznofinansowym, którą przedstawia Kapitule Prowincjalnej.
3. Ekonom Prowincjalny powinien także okresowo
sprawdzać wraz z komisją inicjatywy dotyczące inwestycji.
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105. Zarząd Prowincjalny wysyła każdego roku Zarządowi
Generalnemu relację o sytuacji ekonomicznej Prowincji,
opracowaną przez Ekonoma Prowincjalnego.
106. 1. Za akty zwyczajnej administracji uważa się:
a) te, które są wymagane do administracji dóbr na to
przeznaczonych w celu otrzymania zysku, nawet jeżeli sumy są
pokaźne albo wymagają odpowiednich przepisów prawa;
b) koszty utrzymania i konserwacji dóbr;
c) zarobki zatrudnionych osób;
d) kredyty, które mogą zostać pokryte w krótkim czasie
przez zwyczajne dochody wspólnoty proszącej o nie.
2. Aktami administracji nadzwyczajnej są:
a) przekazanie prawa własności dóbr ruchomych lub
nieruchomych, które stanowią podstawową bazę utrzymania
danej wspólnoty lub dzieła autonomicznego;
b) operacje, w których może zostać pokrzywdzone
patrymonium osoby prawnej, będącej jego właścicielem;
c) operacje przekraczające limity lub sposoby określone
przez Kapitułę Generalną dla Zgromadzenia, Prowincjała lub
jego Większej Wspólnoty.

1. Przełożony Prowincjalny za zgodą swojej Rady może
autoryzować operacje do 70% sumy, którą Stolica Apostolska
ustaliła za wystarczającą, aby odwołać się do tej samej instancji.
2. Przełożony Wiceprowincjalny i Przełożeni Prowincji
za zgodą ich odnośnych Rad, mogą autoryzować wydatki do
wysokości określonej przez Przełożonego Prowincjalnego i jego
Rady.
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107. W aktach administracji nadzwyczajnej:

3. Jeżeli istnieje potrzeba przekroczenia tych sum,
koniecznym jest otrzymanie upoważnienia, zgodnie
z kompetencjami, bądź Przełożonego Prowincjalnego lub
Generalnego za zgodą ich Rad, bądź Stolicy Apostolskiej
w przypadkach przewidzianych przez prawo ogólne.
108. Oprócz wytycznych przedstawionych w innych miejscach
naszego prawa, do każdego ekonoma należy:
1. Zapewnić administrację zwyczajną dóbr powierzonych
jego opiece.
2. Składać regularnie relację o administracji kompetentnemu
Przełożonemu.
3. Prowadzić ze wspólnotą otwarty dialog odnośnie jej
utrzymania.
4. Utrzymywać na bieżąco inwentarz dóbr ruchomych
i nieruchomych.
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STATUTY

109. Dla oceny patrymonium, które należy zwrócić bratu,
należy wziąć pod uwagę dyspozycje artykułu 27 Konstytucji.
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