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Władza rządzenia, kierowania i administrowania
1.

Pojęcie władzy rządzenia w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela obejmuje zdolność
kierowania i administrowania. Kapituły ustanawiają prawa (przez statuty i zarządzenia)
oraz formułują politykę (w formie zaleceń), które są wprowadzanie w życie przez odpowiednie władze. Jednak wykonywanie władzy jest funkcją ważniejszą niż realizowanie zaleceń. Superiorzy i wszyscy mający władzę w Towarzystwie są odpowiedzialni za kierowanie. Lider nie musi być charyzmatykiem, nie musi robić
wszystkiego sam, raczej sprawia, że sprawy idą naprzód, animuje i pomaga innym
rozwijać w sobie poczucie odpowiedzialności i działać osobiście. Przewodnictwo lidera
ma aspekt duchowy, pastoralny i intelektualny, lecz będzie bardziej efektywne jeżeli te
aspekty zostaną połączone z dobrą administracją. Niniejsze dyrektorium zawiera
wytyczne generalatu dotyczące właściwych procedur administracyjnych i tradycji w
Towarzystwie.
Duch zarządzania w Towarzystwie jest naszkicowany w rozdziałach siódmym i ósmym
Konstytucji i Dyrektorium Generalnego. Główne zasady współodpowiedzialności, pomocniczości, solidarności i sprawozdawczości są rozpracowane w Dyrektorium Generalnym, 7.1; przenikają one całe podejście do zarządzania w Towarzystwie

Przełożeni wyżsi
2.

W Towarzystwie Boskiego Zbawiciela przełożonymi wyższymi, według prawa kanonicznego, są: przełożony generalny i przełożeni prowincjalni oraz wikariusz generalny i wikariusze prowincjalni, gdy działają w zastępstwie swoich przełożonych.

3.

Przełożeni wyżsi są ordynariuszami personalnymi członków danych wspólnot (kan.
134) czyli posiadają jurysdykcję kościelną. Jurysdykcja jest uczestnictwem w
kościelnej władzy rządzenia (kan. 129, 596).

4.

Jako ordynariusze obdarzeni jurysdykcją, przełożeni wyżsi mają władzę wykonawczą i
sądowniczą na mocy powszechnego prawa Kościoła i naszych ustaw. Dlatego
gdziekolwiek słowo ordynariusz bez specyfikacji ‘lokalny’ jest użyte w Kodeksie lub innych ustawach, dotyczy ono naszych wyższych przełożonych, z wyjątkiem przypadku,
kiedy są oni wyraźnie wyłączeni. Niniejsze Dyrektorium wyjaśnia sprawowanie władzy
wykonawczej. Ponieważ prowincjał nie będzie miał wielu okazji sprawowania władzy
sądowniczej, w wypadku rozstrzygania sporów i w sprawach karnych wymagany jest
udział eksperta. (kan. 1427 §1; 1717-1731). Prowincjałowie powinni stale korzystać z
pomocy doświadczonego kanonisty i innych specjalnych doradców.

Polski -- 5 -- 2001

Podręcznik Administracyjny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela

5.

Jeżeli okoliczności tego wymagają, przełożony wyższy, może nałożyć karę kościelną
lub deklarować zaciągnięcie kary wiążącej mocą samego prawa (np. ekskomuniki,
suspensy itd.). Mogą to uczynić przez postępowanie karne (kan. 1717-1728) lub w
niektórych przypadkach przez dekret administracyjny (kan. 1341-1342). W każdym
wypadku muszą być ściśle przestrzegane stosowne normy kanoniczne; należy także
wziąć pod uwagę radę ekspertów.

6.

Żeby przestrzeganie prawa, które z natury jest ogólne, nie było dręczące w poszczególnych wypadkach, przewidziane są dyspensy od ustaw kościelnych. Wyjąwszy ustawodawcę i jego przełożonego, dyspensa może być ważnie udzielona tylko z ważnych
powodów, z uwzględnieniem okoliczności i ważności ustawy. W wątpliwości co do
wystarczalności powodów, dyspensa jest godziwie i ważnie udzielona. (kan. 90).
Przełożeni wyżsi jako ordynariusze są kompetentni dyspensować:

7.

a.

od ustaw w wypadku wątpliwości faktycznej, a gdy chodzi o dyspensę
zastrzeżoną, byleby zwykła jej udzielać władza, której udzielanie danej
dyspensy jest zarezerwowane (kan. 14);

b.

od ustaw dyscyplinarnych, jednak nie od ustaw procesowych lub karnych,
jeżeli trudno jest zwrócić się do Stolicy Świętej, a zwłoka grozi
niebezpieczeństwem poważnej szkody (kan. 87);

c.

od wieku wymaganego do święceń prezbiteratu i diakonatu do jednego roku.
(kan. 87, kan. 1031 §4);

d.

od nieprawidłowości i przeszkód do przyjęcia święceń i do wykonywania
przyjętych święceń, nie zarezerwowanych Stolicy Świętej. Kanon 1047 wylicza
te, które są zarezerwowane Stolicy Świętej;

e.

od obowiązku odmawiania Liturgii Godzin (Officium Divinum) (Sacrosanctum
Concilium, nr 97).

Przełożony Generalny mocą wieczystego indultu z dn. 20 sierpnia 1854 r., ma władzę
dyspensowania od przepisanego sześciomiesięcznego odstępu czasu między
przyjęciem posługi akolity i święceniami diakonatu (kan. 1035 §2) oraz między diakonatem i prezbiteratem (kan. 1031 §1).
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Przełożeni prowincjalni
8.

Normy ogólne dotyczące procedury wyborczej przełożonego prowincjalnego są podane w artykule 737 naszych Konstytucji.
Statuty Prowincjalne podają normy bardziej szczegółowe dotyczące wyboru
przełożonego prowincjalnego i jego rady.
Jeżeli jest przeprowadzane głosowanie sondażowe przez członków, w celu wyłonienia
imion kandydatów mające być zatwierdzone przez przełożonego generalnego, pełny
rezultat takiego głosowania, wraz z liczbą głosów jaką otrzymali wszyscy poszczególni
kandydaci musi być przesłany do generalatu.

9.

Zatwierdzenie jakiego dokonuje przełożony generalny jest aktem władzy (kan. 179).
Procedura i normy kanoniczne są następujące:
Ten, który został wybrany, poprosi przełożonego generalnego o zatwierdzenie,
osobiście lub przez kogoś innego, podając szczegóły dotyczące wyborów, procedurę
prawną, daty, ilość otrzymanych głosów i przyjęcie urzędu.
Prośba (o zatwierdzenie) musi być przedstawiona do ośmiu dni od dnia przyjęcia
urzędu. W przeciwnym wypadku wybrany przełożony traci wszelkie prawa do urzędu,
chyba że była przeszkoda poza jego kontrolą.
Przełożony generalny daje swoje zatwierdzenie na piśmie.
Przełożony generalny nie może odmówić zatwierdzenia, jeżeli wybrany przełożony jest
odpowiedni i wybory były przeprowadzone zgodnie z prawem.
Wybrany przełożony nie może sprawować żadnych aktów swego urzędu zanim nie
otrzyma zawiadomienia o zatwierdzeniu.

Rady przełożonych
10.

Rozdział siódmy naszych Konstytucji wyjaśnia naturę i znaczenie rad prowincjalnych
oraz wypadki w których przełożony potrzebuje zgody lub rady swoich konsultorów dla
pewnych aktów prawnych. Poniższe uwagi mają na celu wyjaśnić sposób postępowania. Wyrażenia głos wiążący i głos doradczy zostały tu opuszczone na korzyść
prostszej terminologii, mianowicie zgoda i rada.

11.

Tam gdzie wymagana jest zgoda, zebranie rady musi być zwołane i przełożony musi
uzyskać zgodę absolutnej większości (więcej niż połowa) obecnych konsultorów.
Tam gdzie jest wymagana rada przełożony musi zwołać zebranie swojej rady i
wysłuchać wszystkich obecnych na zebraniu lub wszystkich członków jeżeli konsultacja odbywa się bez zebrania.
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12.

Zgoda: Oznacza, że przełożony jest związany wynikiem głosowania swojej rady. Jeżeli
działa wbrew większości swojej rady działa nieważnie. (kan. 127 §2, 1°).

13.

Rada: Decyzja przełożonego będzie ważna, jeżeli wszyscy konsultorzy wyrazili swoją
opinię. Wprawdzie przełożony nie jest związany głosami swojej rady, ale potrzebowałby przeważającego powodu, by działać wbrew ich radzie (por. kan. 127 §2, 2°).

14.

Biorąc pod uwagę odpowiedzialność jaką posiada przełożony, jest on osobą fizyczną i
indywidualną, niezależną od swej rady. Funkcja rady polega na pomocy przełożonemu
w wykonywaniu jego urzędu. Dlatego, pomimo że pracuje on ze swoją radą nie jest on
jej członkiem i nie głosuje, gdy wymagana jest jej zgoda lub rada, nie może także
oddać swojego głosu by przeważyć równą ilość głosów (Communicationes, vol. xvi, 2,
1985, str. 262).
W Towarzystwie Boskiego Zbawiciela istnieje tylko jeden przypadek gdzie przełożony
musi głosować ze swą radą, mianowicie gdy przełożony generalny i jego rada
działając na sposób kolegialny decydują o wydaleniu członka o ślubach wieczystych
(kan. 699 §1).

15.

W wypadkach wątpliwych lub gdzie zdaje się być lacuna iuris, domniemywa się raczej
radę niż zgodę, chyba, że dowiedzie się czegoś przeciwnego.

16.

W wypadkach gdzie wymagana jest zgoda lub rada, zanim przedstawi się sprawę
wyższemu przełożonemu (prowincjałowi lub generałowi) przełożony lokalny lub
prowincjalny powinien załączyć swoją osobistą opinię i dokładne wyniki głosowania
rady. W sprawach dotyczących formacji (rekomendacje do ślubów czy święceń)
powinna także być dołączona pisemna opinia wychowawców.

17.

Zwoływanie zebrań. Reguluje to kanon 166. Ustawodawstwo salwatoriańskie nie ustala w jaki sposób mają być zwoływane zebrania rady. Można to uczynić za pośrednictwem listu, faksu, telefonu, poprzez decyzję podjętą na poprzednim zebraniu itd.
Trzeba uważać, by wszyscy zostali faktycznie powiadomieni.
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Przynależność do prowincji
Życie poza własną prowincją
18.

Zanim salwatorianin zostanie przydzielony do apostolatu w innej prowincji, lub
podejmie się posługi na terenie innej prowincji, wymaga się pisemnej zgody lub kontraktu między dwoma prowincjami i zainteresowanym członkiem. Kontrakt ten określi
czas przeniesienia, pracę, która ma być wykonana, warunki odwołania i inne informacje dotyczące sprawy (Dyr. Gen. 7. 69).

19.

Jeżeli salwatorianin ma zamieszkać na czas kilku miesięcy na terytorium innej
prowincji w celu odbycia studiów, formacji ciągłej, starszego wieku, słabego zdrowia
itp. jego prowincjał powiadomi o tym odpowiedniego prowincjała.

20.

Salwatorianin rezydujący w prowincji innej niż ta, do której prawnie przynależy, zależy
od swojego prowincjała w sprawach dotyczących dopuszczenia do ślubów (zarówno
czasowych jak i wieczystych), oddzielenia od Towarzystwa w jakiejkolwiek formie,
dopuszczenia do posługi lektora i akolity oraz święceń.

21.

Salwatorianie posiadają głos czynny i bierny w prowincji w której rezydują i pracują tak
długo jak na to pozwala kontrakt. Żaden salwatorianin nie może mieć głosu czynnego
w więcej niż jednej prowincji. Zatrzymuje on jednak głos bierny w prowincji
macierzystej, chyba że kontrakt postanawia inaczej. (Dyr. Gen. 7.2b)

Inkardynacja
22.

Generalat rozpatruje sprawy inkardynacji (tzn. trwałego wcielenia) z jednej prowincji
do drugiej według zasad ustalonych w rezolucji 20 uchwalonej na VIII Synodzie Generalnym.
Przełożony prowincjalny może inkardynować członka z innej prowincji do prowincji nad
którą sprawuje władzę. Jest także wymagana zgoda zainteresowanego członka oraz
prowincjała jego prowincji macierzystej. Członek powinien przepracować dostateczny
okres czasu w prowincji, która go ma przyjąć. Jest wymagana zgoda obydwu rad
prowincjalnych. Dokument inkardynacji ma być podpisany przez zainteresowanego
członka i obydwu prowincjałów. Kopie dokumentu mają być przechowywane przez
wszystkie strony, a ponadto jedna kopia ma być przesłana do generalatu.
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Formacja
23.

Zasady dotyczące przyjmowania kandydatów i formacji zakonników są podane w kanonach 641-661, oraz w instrukcji Stolicy Świętej Potissimum Institutionis z roku 1990,
która wyjaśnia obowiązujące normy prawne. Jeżeli chodzi o ustawodawstwo salwatoriańskie, zobacz rozdział szósty Konstytucji i Dyrektorium Generalnego.

Postulat i kandydantura
24.

Powszechne prawo Kościoła nie wspomina o postulacie ani o kandydaturze, lecz podaje listę wymagań przy przyjęciu do nowicjatu: wiek, zdrowie, odpowiedni charakter,
dojrzałość, wystarczające kwalifikacje, co zakłada znajomość kandydata i odpowiednie przygotowanie (kan. 642).
Dyrektorium Generalne wymaga ustalenia zasad dotyczących przygotowania kandydatów do nowicjatu. Każda prowincja ma ustalić szczegóły dotyczące tego przygotowania (Dyr. Gen. 6.3).
Prowincjał powołuje kandydatów do formacji poprzedzającej nowicjat. Chociaż w tym
wypadku nie jest przepisana ścisła procedura postępowania, powinno to być
sporządzone na piśmie, by był oficjalny zapis tego faktu

Nowicjat
25.

Prowincjał za zgodą swej rady dopuszcza do nowicjatu. Prośba kandydata i zgoda
przełożonego prowincjalnego winny być sporządzone na piśmie. (Konst. 612).
Kandydaci winni posiadać kwalifikacje wymagane przez prawo ogólne – zobacz kanon
642. Przeszkody unieważniające są wymienione w kanonie 643, inne ograniczenia
wymienia kanon 644, a kanon 645 wylicza potrzebne dokumenty.

26.

Przełożony generalny ze zgodą swych konsultorów ustanawia, przenosi lub znosi dom
nowicjatu na prośbę przełożonego prowincjalnego. (Konst. 723 j).
Przełożony generalny ze zgodą swych konsultorów i na wniosek przełożonego
prowinjalnego może pozwolić nowicjuszowi odbyć nowicjat w innym domu Towarzystwa (kan. 647 §2).
Przełożony prowincjalny może zezwolić aby grupa nowicjuszy przebywała przez
pewien czas w salwatoriańskim domu innym niż dom nowicjatu. (kan. 647 §3).
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27.

Aby nowicjat był ważny, winien trwać dwanaście miesięcy spędzonych we wspólnocie
nowicjatu. Mogą być do tego dodane jeden lub dwa okresy działalności apostolskiej
poza wspólnotą nowicjatu. (kan. 648).
Nieobecność w domu nowicjatu ponad trzy miesiące, czy to ciągła czy przerywana,
powoduje nieważność nowicjatu. Nieobecność przekraczająca piętnaście dni powinna
być uzupełniona (kan. 649).
Przełożony prowincjalny może przedłużyć nowicjuszowi nowicjat na okres nie przekraczający sześciu miesięcy, jeżeli istnieje wątpliwość co do jego zdatności (kan. 653
§2). Ponieważ istnieje konflikt między kanonem 653 §2, który pozwala na sześciomiesięczne przedłużenie, a artykułem 609 naszych Konstytucji, które pozwalają na
dwóletnie przedłużenie, w tym wypadku prawo kanoniczne przeważa.

28.

Prowincjał ze zgodą swej rady mianuje magistra nowicjatu (Konst. 614, 615, 616 oraz
734 a. 2.).

Profesja zakonna
Pierwsza profesja
29.

Przełożony prowincjalny ze zgodą swej rady dopuszcza do profesji (Konst. 734a 1).
Przed dopuszczeniem do pierwszej profesji nowicjusz musi złożyć na ręce prowincjała
pisemną prośbę o pozwolenie na złożenie profesji.
Przełożony prowincjalny ze swą radą rozpatruje prośbę nowicjusza razem z rekomendacją pochodzącą od magistra nowicjatu, oraz jeżeli okoliczności za tym
przemawiają, z rekomendacją daną przez przełożonego domu nowicjatu i jego konsultorów.
Przełożony prowincjalny może pozwolić na antycypowanie pierwszej profesji, ale nie
ponad piętnaście dni (kan. 649 §2).
Warunki potrzebne do ważności nowicjatu są wyliczone w kanonach 649 i 656.
Profesja zostaje przyjęta przez przełożonego prowincjalnego lub jego delegata.
Złożenie pierwszej profesji powinno odbywać się według prostego obrzędu i bez wielkiego rozgłosu (Ordo Professionis, nr 5).
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Odnawianie profesji
30.

Całkowity czas profesji czasowej nie powinien być krótszy niż trzy lata i nie dłuższy niż
sześć lat. Z dostatecznych powodów przełożony prowincjalny może przedłużyć okres
profesji czasowej tak jednak, by okres, w którym zakonnik jest związany ślubami
czasowymi, nie przekroczył dziewięciolecia (kan. 657, Dyr. Gen. 6.10).
Odnowienie profesji winno się odbyć w dniu, w którym kończy się czas poprzedniej
profesji. Nie dopuszcza się przerwy między jedną a następną profesją. Jest możliwe
natomiast antycypowane ponowienia profesji do trzech miesięcy, za pozwoleniem
przełożonego prowincjalnego.
Przełożony prowincjalny ze zgodą swej rady dopuszcza do odnowienia ślubów.
(Konst. 734a 1).
Zanim członek o ślubach czasowych zostanie dopuszczony do odnowienia profesji,
musi złożyć na ręce prowincjała pisemną prośbę o pozwolenie na odnowienie ślubów.
Przełożony prowincjalny ze swoją radą rozpatrzy tę prośbę, biorąc pod uwagę rekomendację rektora kleryków, opinię grona wychowawców, i jeżeli ma to zastosowanie,
z rekomendacją przełożonego domu wraz z jego radą.

Profesja wieczysta
31.

Przełożony prowincjalny ze zgodą swej rady dopuszcza do profesji wieczystej tych
salwatorianów, którzy ukończyli okres profesji czasowej, sami o to proszą i zostali uznani za zdatnych (kan. 657, Konst. 734a 1., Dyr. Gen. 6.11).
Zanim profes o ślubach czasowych zostanie dopuszczony do profesji wieczystej, musi
napisać do przełożonego prowincjalnego odpowiednią prośbę.
Przełożony prowincjalny i jego rada rozpatrzą tę prośbę razem z rekomendacją
rektora scholastyków, opinią grona wychowawczego oraz, jeżeli ma to zastosowanie,
superiora domu i jego rady.
Profesja wieczysta może być antycypowana za pozwoleniem prowincjała, jednak nie
ponad trzy miesiące (kan. 657 §3).
Warunki wymagane do ważności profesji wieczystej są wymienione w kanonie 658.
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Inne normy ogólne
32.

Po pierwszej profesji, odnowieniu profesji czasowej lub złożeniu profesji wieczystej,
powinien być sporządzony oficjalny dokument w dwóch egzemplarzach i każdy z
osobna podpisany; jeden z nich powinien być przechowywany w archiwum prowincjalnym, a drugi posłany do sekretarza generalnego (zobacz dodatek 1 – 3).
Wspomniany wyżej oficjalny dokument winien być podpisany przez członka przyjmującego śluby oraz przez składającego profesję.
Przełożony prowincjalny lub inna odpowiedzialna osoba wyśle do parafii, w której dany
profes został ochrzczony, informacje konieczne do zrobienia w Księdze ochrzczonych
odpowiedniej adnotacji dotyczącej złożenia profesji wieczystej (kan. 535 §2).

33.

Salwatorianin rezydujący w prowincji innej od tej do której prawnie przynależy podlega
swojemu przełożonemu prowincjalnemu w sprawach dotyczących dopuszczenia do
ślubów (czasowych i wieczystych), do posługi lektora i akolity oraz do święceń. W tym
wypadku, prowincjał powinien zaczerpnąć koniecznych informacji z prowincji, w której
dany współbrat przebywa.

34.

Przed pierwszą profesją nowicjusz musi wyznaczyć zarządcę swojej obecnej i
przyszłej własności, rozporządzić użytkowanie tej własności oraz dochodów z niej
pochodzących. (Konst. 317). Przed profesją wieczystą członkowie sporządzają również testament ważny także wobec prawa cywilnego. (Konst. 318).

35.

Kandydat, który chce zmienić swój stan ze świeckiego na klerycki i odwrotnie musi
napisać odpowiednią prośbę do swojego przełożonego prowincjalnego. Do podjęcia
decyzji w tej sprawie prowincjał potrzebuje zgodę swej rady (brak ustawy).

Posługi i święcenia
Posługa lektora i akolity
36.

Przełożony prowincjalny dopuszcza do posługi lektora i akolity. Przedtem powinien on
zasięgnąć rady swojej konsulty (brak ustawy).
Prośba o dopuszczenie do posługi lektora i akolity ma być sporządzona na piśmie i
skierowana do przełożonego prowincjalnego.
Przełożony prowincjalny ze swą radą rozpatruje tę prośbę razem z rekomendacją
rektora scholastyków i opinią grona wychowawczego.
Posługi (lektora i akolity) mogą być udzielone przez przełożonego prowincjalnego lub
biskupa według rytu De Institutione Lectorum et Acolytorum. Przełożony prowincjalny
może delegować innego kapłana jako szafarza. (Prywatna odpowiedź Kongregacji
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 15 listopada 1979).
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Święcenia diakonatu i prezbiteratu
37.

Wymagania ogólne:
a)

Przełożony prowincjalny dopuszcza do diakonatu i prezbiteratu (Konst. 734,
a.1). Potrzebuje zgody swojej rady.

b)

Przełożony prowincjalny musi wystawić dymisoria. Dymisoria powinny
zawierać wszystkie szczegóły wymagane prawem w kanonie 1052 §2. (Dodatek 7 & 8)

c)

Zanim kandydat zostanie dopuszczony do diakonatu lub prezbiteratu powinien
przedstawić przełożonemu prowincjalnemu własnoręcznie napisane oświadczenie. Oświadczenie to powinno zawierać wyraźną deklarację, że kandydat chce z wolnej woli, dobrowolnie i na zawsze poświęcić się kościelnej
posłudze (kan. 1036).

d)

Przełożony prowincjalny ze swą radą rozpatrują oświadczenie kandydata
razem z rekomendacją rektora kleryków, opinią grona wychowawczego oraz,
jeżeli ma to zastosowanie, przełożonego domu z jego konsultorami.

e)

Zaświadczenie od tego kto jest odpowiedzialny za formację kandydata wymagane przez kanon 1051, a dotyczące charakteru i przymiotów kandydata,
może być wystawione przez rektora kleryków lub rektora seminarium, w
którym kandydat studiuje.

f)

W sprawie nieprawidłowości i przeszkód zobacz kanony 1041 i 1042.

g)

Po ceremonii święceń, winno być sporządzone oficjalne świadectwo święceń
w dwóch egzemplarzach, osobno podpisanych. Jedno ze świadectw winno
być złożone w archiwum prowincjalnym a drugie wysłane do sekretarza
generalnego. Przełożony prowincjalny lub inna osoba odpowiedzialna muszą
powiadomić parafię chrztu nowo wyświęconego o fakcie przyjętych święceń,
w celu zrobienia adnotacji w Księdze ochrzczonych (zobacz dodatek 5 i 6).
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38.

Wymagania szczególne:
Oprócz wymagań wymienionych powyżej (nr 37) do święceń diakonatu jest wymagane:

39.

a)

Świadectwa ukończenia piątego roku studiów lub przedostatniego roku
studiów filozoficzno teologicznych (kan. 250, 1032 §1).

b)

Świadectwa chrztu, bierzmowania oraz przyjęcia posług lektora i akolity (kan.
1050).

c)

Ukończenia dwódziestu trzech (23) lat życia dla tych, którzy przygotowują się
do kapłaństwa lub ukończenia 25 roku życia dla tych, którzy mają zostać
stałymi diakonami. Dyspensa od wymaganego wieku jest zarezerwowana
Stolicy Świętej jeżeli święcenia mają być przyśpieszone więcej niż rok (kan.
1031). Poniżej roku dyspensy może udzielić przełożony prowincjalny.

d)

Kandydat powinien wykonywać posługi przez pewien określony czas (decyduje o tym przełożony prowincjalny) z zachowaniem przynajmniej sześciomiesięcznego okresu między przyjęciem posługi akolity i diakonatem. W wypadkach specjalnych przełożony generalny może udzielić odpowiedniej dyspensy,
by skrócić ten okres (por. nr 7 , i n. ).

e)

Rekolekcje przed święceniami winny trwać przynajmniej pięć dni (kan. 1039).

Do przyjęcia prezbiteratu oprócz wymagań wymienionych wyżej (nr 37), wymagane są
ponadto:
a)

Świadectwo ukończenia studiów (kan. 1050).

b)

Świadectwo przyjęcia diakonatu (zobacz dodatek 5).

c)

Ukończony dwódziesty piąty (25) rok życia lub wiek wymagany przez Konferencję Episkopatu. Dyspensa poniżej jednego roku może być udzielona przez
przełożonego prowincjalnego, natomiast powyżej roku jest zarezerwowana
Stolicy Świętej (kan. 1031).

d)

Kandydat do kapłaństwa powinien praktykować jako diakon przynajmniej
sześć miesięcy (kan. 1031), ale w szczególnych wypadkach przełożony generalny może skrócić ten okres (nr 6 powyżej).

e)

Kandydaci do kapłaństwa winni odprawić rekolekcje trwające przynajmniej
pięć dni (kan. 1039).
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Nominacje
40.

Wszystkie nominacje winny być uczynione na piśmie i muszą być poprzedzone odpowiednimi konsultacjami.

41.

Przełożony miejscowy. Przełożony prowincjalny ze zgodą swej rady mianuje lub
zatwierdza wybór przełożonego miejscowego, który musi być salwatorianinem
kapłanem po ślubach wieczystych. Jego kadencja trwa trzy lata i może być mianowany na następną trzyletnią kadencję. Nominacja na trzecią kadencję wymaga
pozwolenia przełożonego generalnego ze zgodą jego rady. Pisemna prośba w tej
sprawie adresowana do przełożonego generalnego powinna zawierać poważne
powody tej prośby oraz wyniki konsultacji przeprowadzonej w danej wspólnocie.
(Konst. 738 & 723 k)
W wypadku, gdyby przełożony prowincjalny chciał mianować na przełożonego
miejscowego brata zakonnego, prośba o pozwolenie winna być skierowana przez
przełożonego generalnego do Stolicy Świętej.

42.

Proboszczowie i wikarzy: Przełożony prowincjalny z głosem doradczym swej rady
wybiera członków na urząd proboszczów i wikarych. Kandydaci są przedstawiani
biskupowi, by otrzymać odpowiednią nominację (kan. 682 §1). Jeżeli chodzi o ich
usunięcie zobacz kanon 682 §2.

43.

Zastępcy przełożonych, konsultorzy miejscowi i ekonomowie miejscowi są mianowani lub wybierani według zasad wymienionych w Statutach Prowincjalnych. Ich
kadencja trwa trzy lata i może być ponawiana co trzy lata, lecz jeśli przełożony zostaje
usunięty, ich urzad wygasa (brak ustawy).
Zwykle urząd przełożonego i ekonoma nie powinny być łączone. (Dyr. Gen. 7.75).

44.

Magister nowicjatu i osoba odpowiedzialna za formację podstawową:
Przełożony prowincjalny ze zgodą swojej rady mianuje magistra nowicjatu i osoby odpowiedzialne za formację podstawową (Konst. 614, 616, 734a 2.).
NB Istnieje niezgodność między artykułem 616, który wymaga zgody rady na nominacje (wszystkich) odpowiedzialnych za formację i artykułem 734a 2., który wymaga
zgody na nominację (tylko) magistra nowicjatu i członka odpowiedzialnego za formację podstawową.

45.

Każda prowincja winna posiadać prowincjalną komisję finansową mianowaną lub
wybraną według postanowień Statutów Prowincjalnych (brak ustawy).
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46.

Przeniesienie z jednego domu do drugiego: przełożony prowincjalny z głosem
doradczym swej rady, przenosi zakonnika swojej prowincji z jednego domu do drugiego. W wypadkach wyjątkowych przełożony może zrezygnować z konsultacji ze
swoją radą (Konst. 734 b 1).

47.

Zastępcy: Właściwy i bezpośredni przełożony wyznacza zastępców dla urzędników,
którzy są nieobecni lub mają przeszkodę.
Przełożony wyższy, z poważnych powodów i z głosem doradczym swej rady, może
wyznaczyć zastępcę dla przełożonego lub innego urzędnika, szczególnie jeżeli można
przewidzieć, że nieobecność lub przeszkoda potrwa dłuższy okres.

Apelacje
48.

Apelacja w pierwszej instancji powinna być skierowana do własnego bezpośredniego
przełożonego wyższego. Jeżeli bezpośredni przełożony został pominięty, apelacja
powinna być odesłana najpierw do niego. (Dyr. Gen. 7.42)

Upoważnienia
49.

Jeżeli chodzi o upoważnienia dotyczące sakramentalnego rozgrzeszenia należy
przestrzegać zasad podanych w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Poniżej zostały podane sprawy dotyczące prowincjałów salwatoriańskich.

Upoważnienia w diecezjach
50.

Prowincjał poprosi ordynariusza miejsca o udzielenie upoważnienia do spowiadania
dla swoich kapłanów w miejscu ich rezydencji. Taka prośba zawiera się w prezentacji
danego kapłana ordynariuszowi miejsca na urząd, który zawiera takie upoważnienia z
mocy samego prawa, np. urząd proboszcza. Jest to konieczne, ponieważ ordynariusz
miejsca nie powinien udzielić habitualnego upoważnienia do spowiadania kapłanowi,
jeżeli uprzednio nie wysłucha ordynariusza tegoż prezbitera; zakonnik nie powinien
używać takiego upoważnienia bez zgody, przynajmniej domniemanej, swojego
przełożonego (kan. 971)
Zakonnicy nabywają stałe zamieszkanie w miejscu gdzie jest położony dom (zakonny)
do którego oficjalnie należą (kan. 103). Tak długo jak długo kapłan posiada upoważnienie do spowiadania w miejscu stałego zamieszkania, jest także upoważniony do
spowiadania wszędzie wszystkich wiernych, chyba że miejscowy ordynariusz w
poszczególnym wypadku wycofa takie upoważnienie na swoim terytorium. Także inny
ordynariusz może w poszczególnym wypadku odwołać upoważnienie do spowiadania
na swoim terytorium (kan. 974 §2). W obydwu przypadkach miejscowy ordynariusz
powinien powiadomić przełożonego zakonnego (kan. 974 §3).
Przełożony może zabronić kapłanowi zakonnemu używania upoważnienia, które otrzymał od ordynariusza miejsca (kan. 969 §1).
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Upoważnienia w Towarzystwie
51.

Wszyscy przełożeni salwatoriańscy (wyżsi i miejscowi) mają na mocy swego urzędu
upoważnienie do spowiadania swoich podwładnych i tych, którzy przebywają w domu
zakonnym dniem i nocą (czyli przynajmniej 24 godziny) przez cały czas ich pobytu
(kan. 968 §2). Wszyscy nasi przełożeni mogą udzielić upoważnienia do spowiadania
swoich podwładnych jakiemukolwiek kapłanowi.
Wszyscy mający upoważnienie do spowiadania na mocy urzędu lub specjalnego
upoważnienia mają je także z samego prawa (ipso iure) w stosunku do wszystkich
salwatorianów i wszystkich domowników. Z uprawnień tych korzystają godziwie, chyba
że przełożony prowincjalny w poszczególnym wypadku zabronił ich używania w stosunku do swoich podwładnych (kan. 967 §3).

Uprawnienia do głoszenia kazań
52.

Kapłani i diakoni są upoważnieni do głoszenia kazań wszędzie, gdy mają przynajmniej
domyślne pozwolenie rektora kościoła, chyba że upoważnienie to zostało odwołane
lub ograniczone przez kompetentnego ordynariusza, lub prawo partykularne wymaga
wyraźnego pozwolenia na głoszenie kazań (kan. 764).
Do głoszenia kazań do zakonników w ich własnych kościołach i oratoriach potrzebne
jest pozwolenie kompetentnego przełożonego zakonnego (kan. 765).

Pozwolenia
Ojcowizna
53.

Jedyną osobistą własnością, która należy do salwatorianina, są dobra posiadane
przez niego przed pierwszą profesją,, a także dobra, które nabywa przez spadek, lub
legalną darowiznę. Wszystkie inne dobra należą do Towarzystwa (kan. 668 §3, Konst.
316).
Prawo kanoniczne i nasze Konstytucje wymagają, by salwatorianin nie miał nic do
czynienia z administrowaniem swoją własnością. Dlatego przed pierwszą profesją,
powinien on zadysponować jej użytkowaniem i korzystaniem z dochodów. Jest to
częścią wolności, jaką zakonnik zyskuje przez ślub ubóstwa. Jakiekolwiek zmiany w
tej decyzji można dokonać za pozwoleniem prowincjała, który udziela go na mocy
swojej władzy. (Konst. 317)
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Testament
54.

Przed profesją wieczystą każdy salwatorianin musi sporządzić testament, ważny także
wobec prawa świeckiego, w którym zadecyduje co do obecnie posiadanej i mającej
mu przypaść własności (kan. 668, §1).
Na mocy swojej władzy przełożony prowincjalny może pozwolić na zmianę testamentu
(konst. 318).

Publikacje i środki przekazu
55.

Kodeks Prawa Kanonicznego zawiera jedenaście kanonów dotyczących używania w
celach apostolskich środków masowego przekazu (kan. 822-832). Zachęca się
wszystkich salwatorianów, aby wykorzystywali środki masowego przekazu w apostolatach, gdzie tylko są one dostępne, oraz aby współpracowali ze świeckimi, by wprowadzać do mediów ducha chrześcijańskiego.
Na publikacje dotyczące religii, moralności i Towarzystwa potrzebne jest pozwolenie
od przełożonego prowincjalnego (Konst. 734 c).

Środki komunikacji
56.

Przypomina się wszystkim członkom o ważności komunikowania się na piśmie. Nie
jest to tylko kwestią uprzejmości, ale i sprawiedliwości. Jeżeli ważne sprawy załatwiane są przez telefon, sprawozdanie o treści rozmowy winno być sporządzone na
piśmie, by można było się odwołać do tego w przyszłości. Nie cierpiące zwłoki
pozwolenia mogą zostać udzielone przez telefon, ale winny być natychmiast potwierdzone listownie lub faksem.

57.

Mając na uwadze zasadę pomocniczości wspomnianą w Dyrektorium Generalnym
7.1, uprasza się współbraci o respektowanie różnych poziomów zarządzania, np. nie
powinno zwracać się do przełożonego prowincjalnego jeżeli daną sprawę może załatwić przełożony miejscowy.

58.

Prosi się przełożonych prowincjalnych o niezwłoczne przesyłanie odpowiedzi na
pytania z generalatu dotyczące informacji i sprawozdań.

59.

Zaświadczenia o złożeniu pierwszej i wieczystej profesji, odnowieniu ślubów oraz
przyjęciu świeceń diakonatu i kapłaństwa winny być przesłane do sekretarza generalnego i do archiwum prowincjalnego.

60.

Oficjalna korespondencja do przełożonego generalnego i wszystkie oficjalne dekrety
winna jasno wyrażać o co się prosi, powody danej prośby, jak również zawierać
konieczne lub potrzebne informacje dla podjęcia decyzji, i jeżeli tego wymaga prawo,
wyniki głosowania rady miejscowej lub prowincjalnej. W sprawach finansowych winna
być dołączona opinia ekonoma prowincjalnego. Wszystkie te listy i dekrety powinny
być podpisane przez przełożonego prowincjalnego oraz przez sekretarza, zawierać
pieczęć właściwą dla danej prowincji jak również zawierać listę dołączonych dokumentów.
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61.

Oczekuje się od współbraci, że przyślą do sekretarza generalnego po trzy egzemplarze publikowanych przez siebie książek, broszur, taśm, kaset, muzyki itp. (Dyr.
Gen. 7.51)

62.

Statuty Prowincjalne (w ich ostatecznej zaaprobowanej formie), oraz wykaz członków
prowincji z adresami winny być przesłane do sekretarza generalnego w pięciu egzemplarzach.

Święta liturgiczne i Msze św.
63.

W Towarzystwie w sposób szczególny są obchodzone następujące święta i rocznice
(Konst. 109, Dyr. Gen. 1.4):
5 września;
8 września
11 października
8 grudnia
25 grudnia

Zesłanie Ducha Świętego
Błogosławionej Marii od Apostołów
Narodzenia NMP i rocznica śmierci naszego Założyciela
Matki Zbawiciela
Niepokalane Poczęcie i rocznica założenia Towarzystwa
Boże Narodzenie, święto tytularne Towarzystwa

Obchodzimy także święto Królowej Apostołów w sobotę przed Zesłaniem Ducha
Świętego, święta Apostołów i świętych Michała i Józefa.
64.

Statuty Prowincjalne winny określić specjalne intencje modlitw wspólnych i prywatnych
(Konst. 409, Dyr. Gen. 4.5).

65.

Towarzystwo ma pozwolenie Stolicy Świętej na pobieranie stypendiów mszalnych za
binacje i trynacje odprawiane przez kapłanów z potrzeby duszpasterskiej, pod warunkiem, że ofiary te będą przeznaczone na utrzymanie domów formacyjnych. Kanon 951
stanowi, że stypendia te powinny być przekazane na cele określone przez ordynariusza. Dlatego salwatorianie mogą przyjąć stypendia za binacje i trynacje, ale mają
przesłać je do prowincjalatu na wyżej wymieniony cel. Według tego samego kanonu,
kapłan który koncelebruje drugą Mszę w tym samym dniu nie powinien z żadnego tytułu przyjąć za nią ofiary.
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Zmarli współbracia
Powiadomienie o śmierci
66.

O śmierci salwatorianina profesa lub nowicjusza powiadamia się w sposób następujący:
Przełożony miejscowy powiadomi przełożonego prowincjalnego przez telefon lub faks,
ponadto powiadomi rodzinę zmarłego za pomocą dostępnych środków.
Prowincjał powiadamia o śmierci współbrata:
a)

generalat za pośrednictwem faksu, w którym poda nazwisko zmarłego i dzień
śmierci;

b)

wszystkich współbraci danej prowincji za pośrednictwem dostępnych środków.

Jest rzeczą ważną, by każdy przełożony miejscowy miał aktualną listę najbliższych
krewnych członków wspólnoty, którzy powinni być natychmiast powiadomieni o poważnej chorobie lub śmierci ich krewnego.

Nekrologi
67.

Prowincjał powinien dołożyć starań, by jak najszybciej wysłać do sekretarza generalnego fotografię i nekrolog zmarłego współbrata celem opublikowania ich w Annales
Nekrolog winien zawierać dane dotyczące formacji, apostolatów wykonywanych w
Towarzystwie, charakterystykę osobowości oraz okoliczności śmierci zmarłego. Nekrologi są naszym tradycyjnym sposobem wyrażania wdzięczności współbratu, który
poświęcił swoje życie w służbie Bogu u Salwatorianów oraz służą zbudowaniu i inspiracji innych członków.

Dokumenty osobiste
68.

Winno zatroszczyć się o osobiste dokumenty zmarłego współbrata, które nie powinny
być zniszczone lecz zabezpieczone w archiwum domowym lub prowincjalnym. Dokumenty te mogą zawierać cenne wiadomości dotyczące historii danego współbrata i
Towarzystwa.
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Modlitwy za zmarłych współbraci
69.

Statuty Prowincjalne określają modlitwy i Msze św., które winny być ofiarowane za
zmarłych współbraci.

70.

Przełożeni lokalni winni dołożyć starań, by lista z rocznicami śmierci współbraci była
dostępna dla wszystkich członków.

Kapituły Prowincjalne
71.

Zwołanie, czas i miejsce mającej się odbyć kapituły prowincjalnej określa przełożony
prowincjalny. Statuty Prowincjalne zawierają odpowiednie normy (Konst. 733).

72.

Wszyscy ojcowie kapitulni są zobowiązani do wzięcia udziału w kapitule. Statuty
Prowincjalne winny określić w jaki sposób są wybierani w razie konieczności ich
zastępcy.

Wybory
73.

Zasady ogólne prawa kościelnego dotyczące wyborów są wyszczególnione w kanonach 164-179, 626. Konsultacje, głosowania orientacyjne i sondażowe przed nominacją
nie powinny być uważane za wybory.
Wybory, o których mowa w ustawodawstwie salwatoriańskim to:

74.

a)

te, które mają miejsce w czasie kapituły generalnej i prowincjalnej, oraz w
czasie zebrań rad towarzystwa;

b)

wybory delegatów na kapitułę generalną i prowincjalną;

c)

wybory przełożonego prowincjalnego.

Do ważności głosu w wyborach wymaga się, żeby był on wolny, tajny, pewny, bezwarunkowy, określony (kan. 172). Jeżeli głosowanie wymaga kilku nazwisk razem,
głos zawierający za dużo nazwisk jest nie ważny, natomiast głos zawierający za mało
nazwisk jest ważny.

Wspólnoty
75.

Prowincje są podzielone na wspólnoty po sześciu lub więcej członków. Jeżeli można
przewidzieć, że dana wspólnota będzie miała mniej niż sześciu członków przez
dłuższy czas, musi być przydzielona do innej wspólnoty. (Konst. 738). W tym wypadku, jest wymagana zgoda przełożonego generalnego z głosem wiążącym jego rady.
(Dyr. Gen. 7.38 k) Jeżeli przełożony prowincjalny uzna za stosowne może zamianować koordynatora danego domu.

76.

Dom Towarzystwa może być erygowany przez przełożonego prowincjalnego z głosem
wiążącym jego rady (brak specyficznej ustawy) po konsultacji z generalatem. (Dyr.
Gen. 7.61 d). Wcześniej należy uzyskać pisemną zgodę na erygowanie domu Towarzystwa od biskupa diecezjalnego.
W wypadku erygowania lub zniesienia domu należącego do wiceprowincji wymaga się
pozwolenia przełożonego generalnego z głosem wiążącym jego rady. (Dyr. Gen. 7.
62).
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Nieobecność we wspólnocie
77.

Wyrażenie “nieobecność we wspólnocie” oznacza status zakonnika, który otrzymał
pozwolenie zamieszkania poza domem Towarzystwa przez dłuższy okres czasu. (kan.
665 §1) Nieobecność ponad sześć miesięcy jest uważana za dłuższą nieobecność.
Pozwolenie na nieobecność we wspólnocie nie stawia zakonnika w specjalnej kategorii, ani też nie oznacza nieobecności w Towarzystwie, jak to czyni eksklaustracja.
Pozwolenie może być udzielone członkom o ślubach czasowych i wieczystych, podczas gdy eksklaustracja nie jest udzielana zakonnikom po ślubach czasowych.

78.

Powody proszenia i udzielania takiego pozwolenia mogą być następujące:
a)

względy osobiste, zostawione do roztropnego osądu przełożonego;

b)

względy zdrowotne, fizyczne lub psychiczne, zakonnika;

c)

ze względu na studia;

d)

ze względu na wykonywanie apostolatu w imieniu Towarzystwa.

Jeżeli przyczyny są inne niż wymienione wyżej, przełożony prowincjalny może
rozważyć czy nie byłby usprawiedliwiony indult eksklaustracyjny (kan. 686). Eksklaustracja stawia zakonnika w innej sytuacji i pociąga za sobą inne konsekwencje (zobacz
poniżej).
79.

O pozwolenie na nieobecność zakonnik prosi na piśmie, podając motywy swojej
prośby.
Przełożony prowincjalny z głosem wiążącym swej rady może udzielić pozwolenia na
okres jednego roku, jeżeli w grę wchodzą motywy osobiste, lub na dłużej niż rok, a
nawet na czas nieograniczony lub na okres czasu konieczny w wypadku potrzeb
zdrowotnych, studia lub apostolat wykonywany w imieniu Towarzystwa. (kan. 665 §1).

80.

Gdy skończy się czas, na który pozwolenie zostało udzielone, lub gdy o tym zadecyduje kompetentny przełożony, nieobecny zakonnik jest zobowiązany wrócić do
wspólnoty.

81.

Zakonnik, który otrzymał takie pozwolenie zachowuje wszystkie prawa i obowiązki
członka Towarzystwa. Pozwolenie to ze swej natury zakłada rozluźnienie pewnych
norm, których nie można pogodzić z sytuacją nieobecnego zakonnika.
Zakonnik zachowuje prawo głosu czynnego i biernego. W wypadkach szczególnych,
kiedy nieobecność jest spowodowana względami osobistymi, prawo to może być
ograniczone. Ograniczenie i jego motywacja mogą być wspomniane w dekrecie
udzielającym pozwolenia.
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Czasowe opuszczenie Towarzystwa
Eksklaustracja zwykła
82.

Chodzi o czasowe opuszczenie Towarzystwa przez zakonnika o profesji wieczystej,
na jego życzenie z ważnych powodów. Przełożony generalny z głosem wiążącym
swojej rady może udzielić indultu eksklaustracyjnego zakonnikowi o to proszącemu z
ważnych powodów na nie dłużej niż trzy lata. Stolica Święta może udzielić lub
przedłużyć indult udzielony przez przełożonego generalnego na okres dłuższy niż trzy
lata. (kan. 686 §1).

83.

Prowincjał przesyła do przełożonego generalnego następujące dokumenty:

84.

a)

prośba danego zakonnika, zawierająca motywację;

b)

życiorys;

c)

rekomendację prowincjała z głosem wiążącym jego rady;

d)

jeżeli chodzi o kapłana czy diakona, potrzebne jest pismo ordynariusza, na
którego terenie zakonnik ma zamieszkać jako zwykły rezydent lub z pewnymi
obowiązkami duszpasterskimi.

Eksklaustrowany zakonnik jest zwolniony z tych obowiązków, które nie dadzą się pogodzić z jego sytuacją, np. z obowiązku życia wspólnego, codziennego horarium,
proszenia o pozwolenia, itp.
Jest jednak zależny i pozostaje pod opieką swoich przełożonych. Szczeególnie jeżeli
jest kapłanem lub diakonem podlega także ordynariuszowi miejsca w sprawach
posługi duszpasterskiej.
Nie posiada czynnego ani biernego głosu w Towarzystwie (kan. 687).

Eksklaustracja narzucona (według uznania Stolicy Apostolskiej)
85.

Chodzi o eksklaustrację, która nie jest chciana lub udzielona na prośbę danego zakonnika, lecz narzucona mu jako “kara poprawcza” gdy tego wymagają względy
osobiste lub wspólnotowe życia zakonnego.
Przełożony prowincjalny przygotowuje dokumentację wspomnianą wyżej w punkcie
83, z wyjątkiem prośby danego zakonnika. Gdy przełożony prowincjalny uzyska zgodę
swojej rady, przesyła odpowiednią dokumentację do przełożonego generalnego.
Przełożony generalny za zgodą swej rady przedstawia sprawę Stolicy Apostolskiej z
prośbą, by zastosować eksklaustrację. Indult ma te same skutki jak w wypadku eksklaustracji zwykłej, ale mogą być w nim zawarte dodatkowe sankcje. (kan. 686 §3)
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Odejście definitywne
Zasada ogólna
86.

Odejście jest definitywne kiedy zakonnik osobiście i w sposób wolny prosi o pozwolenie opuszczenia życia zakonnego i otrzyma odpowiednią dyspensę.
Potrzebne są „ważne przyczyny” do uzyskania dyspensy od ślubów czasowych oraz
„bardzo ważne przyczyny”, by uzyskać dyspensę od ślubów wieczystych (kanony 688
§2, 691 §1).

Dyspensa ze ślubów czasowych
87.

Przełożony generalny z głosem wiążącym swojej rady udziela dyspensy ze ślubów
czasowych. (Konst. 723 e). Dokumenty, które powinny być przesłane do przełożonego
generalnego: a) pisemna prośba zainteresowanego zakonnika z wyszczególnieniem
powodów; b) rekomendacja przełożonego prowincjalnego ze zgodą jego rady (brak
ustawy).

Dyspensa ze ślubów wieczystych
88.

Dyspensy ze ślubów wieczystych udziela zakonnikowi Stolica Apostolska za pośrednictwem przełożonego generalnego. (kan. 691). Przełożony generalny, by móc przedstawić prośbę w tej sprawie potrzebuje zgody swojej rady (Konst. 723e).

89.

Następujące dokumenty winny być przesłane do przełożonego generalnego przez
prowincjała:

90.

a)

pisemna prośba zainteresowanego zakonnika skierowana do Ojca św. z
wyszczególnieniem bardzo ważnych powodów. Nie wystarczy napisać ogólnie
np. że „nie czuję powołania do życia zakonnego.” Muszą być przedstawione
rzeczowe i szczegółowe powody.

b)

Życiorys zainteresowanego zakonnika doprowadzony aż do daty złożenia
prośby.

c)

Inne przydatne dokumenty, takie jak opinie wychowawców, świadectwa
medyczne, psychologiczne itp.

Kapłani
Kiedy proszącym jest kapłan, do wyżej wymienionych dokumentów trzeba dodać
pisemne oświadczenie biskupa, który przyjmie danego księdza do swojej diecezji,
niezależnie od tego czy go inkardynuje od razu czy przyjmie na okres próby (kan.
693). W wypadku przyjęcia na okres próbny, kapłan zakonny zostaje inkardynowany
automatycznie (ipso iure) do diecezji po pięciu latach. Chyba, że w czasie tego okresu
lub przy końcu tych pięciu lat, biskup odmówi mu przyjęcia, wtedy zakonnik musi
wrócić do Towarzystwa lub znaleźć innego biskupa, który go przyjmie. W tej sytuacji
winno być sporządzone nowe podanie według zasad podanych wyżej.

Polski -- 25 -- 2001

Podręcznik Administracyjny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela

91.

Diakoni
Kiedy proszącym jest diakon, musi to być zaznaczone w dokumentach wspomnianych
w numerze 89, należy także podać jak najwięcej szczegółów dotyczących tej prośby.
Jeżeli prośba dotyczy tylko dyspensy ze ślubów zakonnych, a nie z diakonatu, wtedy
jest to sprawa inkardynacji do diecezji, w takim wypadku powinna być zastosowana
procedura wymieniona w numerze 90.

Przejście do innego instytutu
92.

Gdy zakonnik o ślubach wieczystych chce przejść z jednego do drugiego instytutu
potrzebuje zgodę przełożonych generalnych zainteresowanych instytutów (kan. 684
§1).

93.

Przełożony prowincjalny prześle do przełożonego generalnego:

94.

a)

życiorys zainteresowanego;

b)

inne dane służące lepszemu zrozumieniu sprawy;

c)

rekomendacja przełożonego prowincjalnego, któremu podlega zainteresowany zakonnik, i jego rady, wraz z opinią przełożonego prowincjalnego
zgromadzenia, w którym zakonnik chce spróbować swoje powołanie.

Okres próby (ale nie nowicjat) będzie trwał przynajmniej trzy lata. Dla zakonnika
wstępującego do naszego Towarzystwa, warunki próby zostaną określone przez
przełożonego prowincjalnego, z głosem doradczym jego rady (kan. 684 §2 i § 4).
W okresie próby zakonnik jest zobowiązany do przestrzegania prawa nowego instytutu. Jego poprzednie prawa i obowiązki, oprócz ślubów, są zawieszone.
Po ukończeniu okresu próby, zakonnik może być dopuszczony do złożenia wieczystej
profesji przez przełożonego prowincjalnego. Jeżeli nie zostanie dopuszczony lub sam
nie chce złożyć profesji, musi wrócić do poprzedniego instytutu.
Okres próby zostaje przerwany, gdy zainteresowany wraca do swojego pierwotnego
instytutu, lub gdy poprosi o sekularyzację za pośrednictwem swojego pierwszego instytutu.

Przejście z instytutu zakonnego do instytutu świeckiego lub stowarzyszenia
życia apostolskiego i na odwrót.
95.

Do tego jest wymagane pozwolenie Stolicy Świętej (kan. 684 §5).

96.

Przełożony prowincjalny przygotuje i prześle odpowiednią dokumentację sporządzoną
na wzór numeru 93. Stolica Święta poda instrukcje, które powinny być przestrzegane.
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Dyspensa z celibatu kapłańskiego
97.

Takiej dyspensy może udzielić tylko Stolica Apostolska za pośrednictwem Kongregacji
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zanim przedłoży się prośbę do Stolicy Apostolskiej, przełożeni winni dołożyć wszelkich możliwych starań, by zachęcić danego
kapłana do powrotu i wykonywania swojej kapłańskiej posługi.
Kościół nie uważa tej dyspensy jako prawa przysługującego wszystkim, ani jako automatycznego rezultatu sumarycznego procesu administracyjnego.
Chociaż względy duszpasterskie winny być wzięte pod uwagę, procedura postępowania podkreśla aspekt sądowniczy, a powody, dla których ma być udzielona dyspensa, winny opierać się na solidnych argumentach.

98.

Stolica Święta uznaje tylko dwa powody do udzielenia dyspensy:
a)

ci, którzy nigdy nie powinni zostać wyświęceni na kapłanów, ponieważ nie
posiadali koniecznej wolności i odpowiedzialności lub ponieważ kompetentni
przełożeni nie byli zdolni w odpowiednim czasie roztropnie i właściwie osądzić
czy kandydat miał odpowiednie kwalifikacje, by żyć w dozgonnej czystości
poświęconej Bogu.

b)

ci, którzy opuścili życie kapłańskie dawno temu, a obecnie pragną uregulować
swoją sytuację, z której nie mogą się wycofać.

Żadne inne powody nie są akceptowane przez Stolicę Świętą. Brak należnej wolności
i odpowiedzialności występuje, gdy: i) kandydat był pod presją indywidualnych osób,
krewnych lub wychowawców, itp. ii) kandydat miał ukryte wady osobowości, które tłumaczą lub powodują obecne trudności. iii) przyjął święcenia wbrew radzie swojego
kierownika duchowego, w stanie kryzysu moralnego, trudności w wierze itp.
Czas „porzucenia kapłańskiej posługi” (nie chodzi o zwykłe odejście ze wspólnoty lub
ślub cywilny) przyjmuje się około 15 lat. Często może być zaakceptowany krótszy
czas, w zależności od wieku i innych okoliczności proszącego.
Gdy proszący nie ma jeszcze czterdziestu lat, jego prośba nie zostanie nawet rozpatrzona, chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności (np. homoseksualizm, proces
sądowy lub uwięzienie). Sprawa nie jest odrzucona, a tylko odłożona, może być
wniesiona ponownie, gdy proszący osiągnie 40 rok życia. W tym wypadku musi on
sporządzić na piśmie nową prośbę. Nie trzeba powtarzać poprzedniej dokumentacji,
ponieważ jest przechowywana w aktach Kongregacji Kultu Bożego. Wystarczy się do
niej odwołać.
Jeżeli sprawa zostanie odrzucona z powodu braku dostatecznych powodów i nie
podobna znaleźć nowych argumentów, po dostatecznym okresie czasu sprawa może
być wniesiona ponownie według powyżej wspomnianego punktu 98 b).
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99.

Instruktor sprawy jest to osoba, która przygotowuje sprawę do wysłania do
przełożonego generalnego i wniesienia jej do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów. Zwykle jest to przełożony prowincjalny, może on jednak pisemnie delegować inną osobę.

100.

Członek starający się o dyspensę z celibatu kapłańskiego skontaktuje się wpierw z
przełożonym prowincjalnym. On jest tym, który sporządza pisemną prośbę o
dyspensę. Jeżeli proszący nie może załatwiać tej sprawy bezpośrednio z przełożonym
prowincjalnym, może poprosić ordynariusza miejsca swego zamieszkania by sprawę
wziął pod rozwagę i rozpoczął proces.
Przełożony prowincjalny z głosem wiążącym swej rady rozsądzi czy istnieją odpowiednie powody do rozpoczęcia procesu i przesłania prośby o dyspensę do Stolicy
Świętej (brak ustawy).
Jeżeli jego osąd jest pozytywny, winien zasuspendować danego zakonnika z wykonywania funkcji święceń, chyba że dobro danego kapłana lub wspólnoty wymaga
czegoś przeciwnego.

101.

Przełożony prowincjalny dopilnuje, żeby sprawa została przygotowana jak najszybciej,
przez niego osobiście lub przez odpowiedniego kapłana, wydelegowanego pisemnie.
On jest „instruktorem” (Dodatek 10).

102.

Przełożony prowincjalny mianuje także notariusza, który posiada następujące uprawnienia:

103.

a)

uwierzytelnić wszystkie akta procesu (delegacje, zaprzysiężenia, wywiad z
proszącym, wywiady ze świadkami lub ekspertami, opinia instruktora lub
przełożonego prowincjalnego oraz biskupa);

b)

uwierzytelnić wszystkie dokumenty, które mogą być sporządzone, a przede
wszystkim zagwarantować wierność tłumaczeń i odpisów. Wszystkie dokumenty zostają uwierzytelnione przez notariusza na końcu każdego dokumentu
jego podpisem i słowami “wierna kopia oryginału” jeżeli chodzi o tłumaczenia i
odpisy.

Instruktor w obecności notariusza postawi proszącemu wszystkie pytania zawarte w
Wywiadzie (Dodatek 11). Wywiad ten będzie zawierał:
a)

przysięgę złożoną przez proszącego, że będzie mówił prawdę;

b)

ogólne dane dotyczące proszącego: data i miejsce urodzenia, wiadomości
dotyczące jego rodziny, przyzwyczajenia i sposób życia, studia, data i miejsce
święceń, opis jego posługi kapłańskiej, obecny stan (kościelny i cywilny) itp.

c)

powody i okoliczności porzucenia życia kapłańskiego, wraz z przyczynami,
które mogły uniemożliwić właściwe zrozumienie obowiązków kapłańskich.
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104.

Jeżeli sprawa jest wnoszona z tytułu jak w punkcie 98 a), braku koniecznej wolności,
itp. wywiad powinien wyjaśnić wszystkie konieczne lub pożyteczne elementy wyjaśniające powody do udzielenia dyspensy. Niekonieczne trzeba zadać wszystkie pytania
zamieszczone we wzorze, lecz tylko te, które pasują do danej sprawy. Trzeba unikać
niepotrzebnych detali. Dodatkowe pytania mogą być dodane zależnie od okoliczności
sprawy.

105.

Jeżeli sprawa jest wnoszona z tytułu jak w punkcie 98 b), mianowicie, ponieważ
proszący porzucił posługę kapłańską dawno temu, a obecnie pragnie uregulować
swoją sytuację, z której nie może się wycofać.(małżeństwo cywilne, dzieci), nie ma
potrzeby dochodzenia jaka była jego formacja lub stan jego świadomości w czasie
święceń. Potrzebna są tylko: podpisana przez zainteresowanego prośba o dyspensę,
wyrażająca deklarację lojalności wobec Kościoła i pragnienie zawarcia sakramentalnego małżeństwa, dokumenty potwierdzające obecny stan faktyczny, rekomendacja
od przełożonego prowincjalnego, deklaracja biskupa miejscowego, że nie ma
niebezpieczeństwa zgorszenia i zaświadczenie, że proszący i jego rodzina prowadzą
dobre katolickie życie. Potrzebny jest także dokument zaświadczający, że żona z
którą żyje proszący w związku cywilnym jest kanonicznie wolna do zawarcia ślubu
kościelnego. Jeżeli jest ona rozwiedziona lub związana innym małżeństwem, dyspensa nie zostanie udzielona.

106.

Instruktor, pomny na argumenty i fakty przedstawione przez proszącego, przeprowadzi wywiad ze świadkami, których wezwie sam lub przez proszącego, mogą to być:
krewni, przyjaciele, współbracia, przełożeni, eksperci itd. Jest rzeczą ważną, by mieć
zeznania przełożonych z czasu formacji proszącego oraz ekspertów z dziedziny
medycyny, psychologii itp. Celem tych oświadczeń jest potwierdzenie lub zaprzeczenie powodów przedstawionych przez proszącego celem uzyskania dyspensy.

107.

Na koniec, Instruktor powinien przygotować swoją opinię. Biorąc pod uwagę wszystkie
dostępne mu dokumenty, Instruktor formułuje swoją opinię o prawdzie sprawy,
uwzględniając następujące punkty:
a)

co przełożeni zrobili dla proszącego;

b)

osąd prawdziwości podanych faktów i siły argumentów za udzieleniem
dyspensy;

c)

osąd co do możliwości zgorszenia z powodu udzielonej dyspensy (tzn.
Dokument „de non timendo scandalo” wydany przez Biskupa diecezjalnego).

Jeżeli Instruktor nie jest przełożonym prowincjalnym, ten ostatni musi sporządzić na
piśmie swoją własną opinię w tej sprawie.
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108.

Po ukończeniu procesu, wszystkie akta mają być przesłane do generalatu celem
przedstawienia ich Stolicy Świętej. Akta sprawy mają być sporządzone w czterech
kopiach (jedna kopia zostaje w archiwum generalnym, a trzy przesyła się do Stolicy
Apostolskiej). Jedna kopia jest także przechowywana w archiwum prowincjalnym.

109.

Akta sprawy winny zawierać:
a)

Formalną prośbę proszącego. Winna być ona skierowana do Ojca św. i
zawierać dane osobiste proszącego, oraz przynajmniej ogólne fakty i powody
na których opiera on swoją prośbę (Dodatek 9). Zwykle do prośby zostaje
załączony specjalny podpisany dodatek, zawierający bardziej szczegółowe
wyjaśnienia faktów i motywów wspomnianych w prośbie.

b)

Przesłuchanie proszącego (zobacz nn. 103, 104 i Dodatek 11);

c)

Przesłuchania lub zeznania świadków i ekspertów (nr 106);

d)

Wniosek (opinia) Instruktora i przełożonego prowincjalnego, jeżeli nie jest instruktorem. (nr 107);

e)

Opinia ordynariusza miejscowego, na którego terenie mieszka proszący,
dotycząca możliwości zgorszenia;

f)

Informacje dotyczące proszącego, pochodzące z okresu przed profesją
wieczystą i przed przyjęciem święceń;

g)

Dokumenty delegujące instruktora i mianujące notariusza (nr 99, 102, Dodatek 10);

h)

Inne dokumenty dotyczące sprawy: świadectwo małżeństwa cywilnego,
„Deklaracja o fakcie” ( zobacz n. 113 i n.) w przypadku wydalenia ipso facto,
lub „Dekret wydalenia” jeżeli został legalnie wydalony, itp (zobacz nr. 114 –
117 i n.).

Jeżeli któryś z dokumentów jest napisany ręcznie, powinno się dołączyć przepisany na
maszynie odpis.
110.

Z chwilą, gdy powyższe dokumenty dotrą do generalatu, przełożony generalny, na
którym spoczywa ostateczna odpowiedzialność za opuszczających Zgromadzenie,
przestudiuje je ze swą radą i wyda swój własny osąd. Następnie akta sprawy zostaną
przekazane Stolicy Świętej.
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111.

Kongregacja rzymska przedyskutuje sprawę i zadecyduje czy:
a)

akta sprawy powinny być uzupełnione dodatkowymi informacjami;

b)

prośba powinna być odrzucona z powodu braku podstaw

c)

prośba powinna zostać wysłuchana.

Kongregacja poinformuje o swej decyzji przełożonego generalnego, ten z kolei powiadomi przełożonego prowincjalnego. W praktyce, powiadomienie o decyzji, nawet gdy
jest pozytywna, może być opóźnione zależnie od wieku proszącego.
Jeżeli potrzeba dodatkowej dokumentacji, powinna ona być dostarczona jak
najszybciej i w jak najpełniejszej formie.
112.

Jeżeli Ojciec św. udzieli dyspensy, zostaje wydany reskrypt i przesłany do przełożonego generalnego.
Generalat przesyła dany reskrypt do przełożonego prowincjalnego i jest on
przechowywany w prowincjalacie.
Przełożony prowincjalny informuje proszącego i może wystawić dokument zaświadczający o otrzymanym reskrypcie podając datę udzielenia dyspensy oraz datę
powiadomienia wraz z numerem protokołu.
Prowincjał powiadamia także o czasie i miejscu wydania i powiadomienia o reskrypcie: a) kurię diecezjalną, gdzie proszący aktualnie mieszka; b) parafię chrztu
proszącego.

Wydalenie z Towarzystwa
Wydalenie ipso facto
113.

Wydalenie automatyczne członka (ipso facto) następuje w przypadkach wymienionych
w kanonie 694 §1: a) który notorycznie odstąpił od wiary katolickiej; b) który zawarł
małżeństwo lub usiłował je zawrzeć, nawet tylko cywilnie.
W takim wypadku przełożony prowincjalny z swą radą, po zebraniu dowodów, wyda
deklarację stwierdzającą ten fakt i poinformuje przełożonego generalnego (kan. 694
§2), któremu prześle świadectwo małżeństwa, które zostanie dołączone do akt personalnych danego członka.
Jeżeli nie istnieje niebezpieczeństwo zgorszenia, przełożony prowincjalny powiadomi
prowincję o fakcie opuszczenia Zgromadzenia przez współbrata.
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Wydalenie dekretem przełożonego generalnego
114.

Dekret wydalający wymaga kolegialnego głosu przełożonego generalnego i jego rady
oraz potwierdzenia ze Stolicy Świętej (kan. 699 §1, 700).

115.

Salwatorianin musi być wydalony w wypadkach przestępstw wyliczonych w kanonie
695 §1:
a)

ten, który popełnia zabójstwo albo siłą lub podstępem porywa lub okalecza lub
poważnie rani człowieka:

b)

ten, który spowodawał dokonanie aborcji;

c)

ten, który żyjący w konkubinacie lub trwając w zewnętrznym grzechu przeciw
szóstemu przykazaniu Dekalogu, wywołuje zgorszenie;

d)

ten, który w inny sposób wykroczył przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, jeżeli jest to połączone z przymusem lub groźbami, lub z osobą
małoletnią poniżej 16 lat. (W tym wypadku przełożony może rozstrzygnąć, że
wydalenie nie jest konieczne przy zastosowaniu innych środków zaradczych –
kan. 695 §1).

Wszystkie wyżej wymienione przypadki winny być poważne, zewnętrzne, poczytalne i
prawnie potwierdzone.
116. Salwatorianin może być wydalony w wypadkach wspomnianych przez kanon 696 §1:
a)

za habitualne zaniedbywanie obowiązków życia konsekrowanego;

b)

za powtarzające się przekraczanie ślubów;

c)

za uporczywe nieposłuszeństwo prawnym nakazom przełożonych w poważnej
materii;

d)

za wielkie zgorszenie powstałe wskutek zawinionego zachowania się członka;

e)

za uporczywe podtrzymywanie i rozpowszechnianie poglądów potępionych
przez Nauczycielski Urząd Kościoła;

f)

za bezprawną nieobecność (z intencją uchylenia
przełożonych) trwającą więcej niż sześć miesięcy.

się

spod

władzy

Przypadki te winny być poważne, zewnętrzne, poczytalne i prawnie potwierdzone.
Jeżeli zaprezentowane podstawy do wydalenia są niewystarczające, można je uzupełnić przy następnej próbie.
Jeżeli sprawa nie została odrzucona tylko decyzja opóźniona, proszący powinien
wnieść sprawę ponownie po upływie odpowiedniego czasu.
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117.

We wszystkich sprawach normy ustanowione przez kanon 695 §2 oraz kanony 697 –
700 winny być skrzętnie przestrzegane.

Pomoc dla tych, którzy opuścili Towarzystwo
118.

Chociaż Towarzystwo nie jest zobowiązane ze sprawiedliwości pomagać finansowo
byłym członkom, prowincjał będzie kierował się słusznością i chrześcijańską miłością
w stosunku do tych, którzy opuścili Towarzystwo i są w potrzebie (zob. kan. 702,
Konst. 724, Dyrektywy Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego, z dnia 25
stycznia 1974 r.).
Prowincjałowie będą specjalnie uważni, by w razie potrzeby udzielić dyskretnie pomocy osobistej lub duszpasterskiej byłemu salwatorianinowi. (Konst. 320).

Wypadki marginalne
119.

Niekiedy salwatorianie coraz bardziej dystansują się od Towarzystwa, duchowo i
prawnie. Do częstszych przypadków należą:
a)

Salwatorianin, który opuszcza wspólnotę bez pozwolenia by tam mieszkać i
pracować. Nie prosi o dyspensę i nie robi niczego (np. zawiera małżeństwo
cywilne) co by go automatycznie oddzieliło od Towarzystwa. Taka sytuacja
ciągnie się miesiącami, a nawet latami;

b)

Salwatorianin opuszcza swoją wspólnotę z pozwoleniem na „dłuższą nieobecność w domu” lub na mocy czasowej eksklaustracji. Termin pozwolenie
się kończy, ale dany członek nie kontaktuje się ze swoim prowincjałem, ani
nie prosi o przedłużenie pozwolenia. Taka sytuacja ciągnie się z roku na rok,
a członek nie wyraża chęci powrotu do wspólnoty;

c)

Salwatorianin zostaje posłany poza prowincję na studia lub do specyficznej
pracy apostolskiej. Po skończeniu studiów lub danej pracy nie powraca do
prowincji. Albo znajduje on sobie różne posługi w miejscu gdzie przebywa, albo przenosi się z prowincji do prowincji i w ten sposób unika władzy swojego
prowincjała.

120. By unikać powyższych przypadków uprasza się prowincjała by:
a)

utrzymywał stały kontakt za pośrednictwem listów lub innymi środkami z
salwatorianami przebywającymi poza wspólnotą;

b)

nie zwracał się do Stolicy Świętej o pozwolenie na dłuższą nieobecność w
domu bez poważnego powodu, a czyniąc to powinien zawsze respektować
naturę tego pozwolenia (kan. 665);

c)

interweniować bezzwłocznie, by pomóc salwatorianinowi, który bezprawnie
dystansuje się od wspólnoty (kan. 665 §2);

d)

nie dopuścić, by sytuacje nieregularne ciągnęły się w nieskończoność.
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121.

Członkom, którzy są nieobecni bez pozwolenia winno się przypomnieć o ich nieregularnej sytuacji oraz: a) zachęcić do powrotu; b) dać pozwolenie na nieobecność lub
eksklaustrację w zależności od tego co ich sytuacja wymaga (w ramach określonych
limitów) lub c) pomóc, by poprosili o inkardynację do diecezji i legalne odejście z Towarzystwa. Jeżeli pracują w duszpasterstwie, (miejscowy) biskup powinien być poinformowany o ich nieregularnej sytuacji i jego obowiązku pomocy, by ją naprawić.

122.

Członkom, którzy odeszli za pozwoleniem lub eksklaustracją lecz nie otrzymali
przedłużenia po upływie limitu czasu także winno się przypomnieć o ich nieregularnej
sytuacji. Prowincjał winien wraz z nimi zadecydować czy przedłużenie jest możliwe i
pożądane. Jeżeli nie ma powodu, by przedłużenie usprawiedliwić, powinno się im
pomóc wrócić do życia wspólnotowego.

123.

Członkowie, którzy są poza Towarzystwem bez pozwolenia długi okres czasu, są kanonicznie członkami Towarzystwa do momentu, gdy zostaną formalnie wydaleni lub
popełnią czyn powodujący automatyczne wydalenie (np. zawrą małżeństwo cywilne),
nawet jeżeli Towarzystwo ma małą, albo żadną wiedzę na temat ich działalności. Stolica Święta zachęca instytuty zakonne, by starały się naprawić taką sytuację przez
przypomnienie danym jednostkom, że ich bezprawna nieobecności we wspólnocie
ponad sześć miesięcy może być dostatecznym powodem do ich formalnego wydalenia z Towarzystwa.
Prowincjał powinien zachęcić i pomóc danej jednostce naprawić sytuację przez powrót
do wspólnoty lub uzyskanie koniecznej eksklaustracji lub pozwolenie na życie na
zewnątrz, kiedy to jest możliwe.
Jeżeli dany członek nie zgadza się lub nie daje odpowiedzi, prowincjał, po skonsultowaniu się ze swoją radą, powinien poinformować go na piśmie, że brak
współpracy z jego strony może być uważane za chęć opuszczenia Towarzystwa i że
może zostać wydalony z Towarzystwa jeżeli nie powróci w określonym czasie.
Prowincjał poprosi zainteresowanego, by dał odpowiedz do miesiąca od otrzymania
pisma.
Jeżeli nie ma odpowiedzi, powinien zostać wysłany następny list. Jeżeli i to nie
pomoże, po ponad miesięcznym oczekiwaniu, prowincjał powinien skonsultować się
ze swą radą i wysłać prośbę o wydalenie do przełożonego generalnego, dołączając
kopie korespondencji i rekomendację swej rady.
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Ponowne przyjęcie
124.

Następujące osoby mogą zostać ponownie przyjęte do Towarzystwa Boskiego
Zbawiciela: a) kto ukończył nowicjat, a nie złożył profesji lub b) kto prawnie opuścił
Towarzystwo po wygaśnięciu profesji czasowej, lub został prawnie dyspensowany
(kan. 690 §1).
Ponownie do Towarzystwa przyjmuje przełożony generalny. On też określi warunki
właściwej probacji zanim kandydat złoży profesję czasową oraz ile czasu ma koniecznie upłynąć w profesji czasowej przed profesją wieczystą (Konst. 724).
Przełożony prowincjalny prześle do przełożonego generalnego prośbę o ponowne
przyjęcie razem z wyjaśnieniem powodów sprawy wraz z osądem swoim i swojej rady.

Relacje z ordynariuszami miejscowymi
125.

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela jest instytutem zakonnym kleryckim na prawie papieskim (Konst. 106).
Skoro Towarzystwo jest na prawie papieskim jest ono podmiotem władzy swoich
własnych przełożonych i podlega bezpośrednio autorytetowi Stolicy Świętej we
wszystkich sprawach dotyczących zarządu wewnętrznego i dyscypliny (kan. 593).
Ponieważ nasze Towarzystwo jest instytutem kleryckim, nasi przełożeni cieszą się jurysdykcją kościelną (kan. 596 §2), a Przełożony Generalny i salwatoriańscy przełożeni
prowincjalni, są ordynariuszami swoich podwładnych (kan. 134, numery 2-7 powyżej).
Tam, gdzie sprawa przewyższa zakres władzy wewnętrznej lub dyscypliny danej
naszym przełożonym przez powszechne prawo Kościoła, nasze Konstytucje i
Dyrektorium Generalne, odwołujemy się do Stolicy Świętej, a nie do ordynariusza
miejscowego (np. w sprawach dyspens, itp.).
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Apostolaty zewnętrzne
126.

Sobór Watykański II podkreślał, że wszyscy zakonnicy, nawet ci na prawie papieskim,
podlegają władzy ordynariusza miejscowego (oraz Konferencji Episkopatu) w
sprawach dotyczących apostolatów zewnętrznych. (Christus Dominus, nr 35, Ecclesiae sanctae, nr. 22 i 40). Stąd, „zakonnicy podlegają władzy biskupów w sprawach,
które dotyczą duszpasterstwa, publicznego wykonywania kultu Bożego oraz dzieł
apostolskich” (kan. 678 §1).
Normy dotyczące głoszenia słowa Bożego (kan. 772 §1) i katechezy (kan. 775 §1)
wydane przez biskupa diecezjalnego obowiązują wszystkich. Konferencja Episkopatu
może określić wymagania dla duchownych i członków instytutów zakonnych odnośnie
do mówienia przez radio lub telewizję na temat nauki lub moralności katolickiej (kan.
772 §2).
Biskup może wizytować kościoły lub oratoria zakonne do których uczęszczają wierni,
także szkoły (z wyjątkiem tych, które są przeznaczone dla własnych uczniów instytutu)
i inne dzieła religijne i dobroczynne (kanony 397 §2; 683, 806).
Podczas gdy zakonnicy podlegają biskupowi diecezjalnemu w wykonywaniu apostolstwa na zewnątrz, podlegają oni równocześnie swoim przełożonym i powinni być
wierni dyscyplinie Towarzystwa; w razie potrzeby sami biskupi mogą domagać się
zachowania tych obowiązków (kan. 678 §2).

Kontrakty
127.

Kontrakt dwustronny ze swej natury jest wzajemną zgodą, a zgoda zwykle jest możliwa do osiągnięcia w procesie negocjacji stron. W takim procesie każda ze stron
przedstawia swoją perspektywę i widzi jaśniej swoje prawa i troski. Jest to też wspaniała okazja do lepszego wzajemnego poznania się stron i do poznania ich roli w misji
duszpasterskiej i jurysdykcyjnej Kościoła. By promować ewangelizację trzeba byśmy
żyli w zgodzie. Dobry kontrakt, podpisany w duchu wzajemnego zrozumienia i
poszanowania jest silną podstawą radosnej współpracy i owocnej posługi.
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128.

Gdziekolwiek praca w diecezji zostaje powierzona Towarzystwu lub salwatorianin jest
wyznaczony przez przełożonego prowincjalnego do pracy lub posługi dla diecezji,
szczegóły pracy i nasza relacja do biskupa powinny być uregulowane kontraktem.
Kontrakt ogólny (generalny) to taki, który reguluje relacje między biskupem i Towarzystwem, gdzie większa ilość salwatorianów jest zaangażowana w posłudze
diecezjalnej lub szereg dzieł diecezjalnych powierzona jest Towarzystwu. Tego
rodzaju kontrakty są negocjowane i podpisane na szczeblu lokalnym przez
przełożonego prowincjalnego ze zgodą jego rady. Jest rzeczą konieczną, by skonsultować się z generalatem zanim zostanie założony dom (Dyr. Gen. 7.61 d). Do
zniesienia domu Towarzystwa potrzeba zgody przełożonego generalnego (Dyr. Gen.
7.61 d), lub jeśli mają być zaciągnięte długi w kwocie przewyższającej kompetencję
przełożonego prowincjalnego (Dyr. Gen. 7.82).
Kontrakty szczególne (partykularne) regulują sytuacje lub prace szczególne, np.
sprawa jednej lub kilku parafii, lub sytuację salwatorianina wyznaczonego przez
prowincjała do specjalnej posługi w diecezji. Kontrakt z instytucjami, np. szpitalem lub
wspólnotą zakonną jest także kontraktem partykularnym. Negocjowanie i podpisanie
kontraktu partykularnego jest zarezerwowane przełożonemu prowincjalnemu (a nie
indywidualnemu salwatorianinowi) nawet gdy dotyczy posługi tylko jednego salwatorianina.

129.

Zaletą kontraktów krótkoterminowych (5 lat lub mniej) jest możliwość zmodyfikowania
go zależnie od zmieniających się z czasem warunków. Może być dodana klauzula, że
kontrakt zostaje przedłużony automatycznie na dany okres czasu jeżeli żadna ze stron
nie domaga się negocjacji lub modyfikacji w okresie sześciu miesięcy przed upływem
ważności kontraktu.
Ponieważ sprawy finansowe są zwykle częścią kontraktu, domagają się one częstszej
rewizji ze względu na inflację, winna być dołączona specjalna klauzula, że sprawy finansowe są określone w aneksie i mogą być zmienione bez negocjowania od nowa
samego kontraktu.
W sprawach dotyczących relacji między biskupem a instytutem zakonnym należy korzystać z dokumentu Stolicy Świętej Mutuae relationes.

Polski -- 37 -- 2001

Podręcznik Administracyjny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela

Parafie
130.

Parafia jest zwykle powierzona Towarzystwu Boskiego Zbawiciela jako instytutowi
zakonnemu w myśl kanonu 520. W pisemnym kontrakcie, zawartym między biskupem
diecezjalnym a prowincjałem lub przełożonym regionu lub ich delegatami, winny być
uwzględnione następujące elementy:
a)

okres czasu na który parafia zostaje powierzona Towarzystwu. Powierzenie
parafii na stałe nie powinno być brane pod uwagę;

b)

sprawa nominacji proboszcza lub kilku (in solidum), według norm przewidzianych w kanonie 517 §1;

c)

minimalna liczba osób jakie mają być przydzielone do pracy w danej parafii;

d)

sprawy wynagrodzenia personelu salwatoriańskiego pracującego w parafii;

e)

lista ważniejszych spraw do wykonania i kryteria ich oceny;

f)

inne sprawy, takie jak klauzule dotyczące odnowienia kontraktu, wzajemnego
powiadomienie o zerwaniu kontraktu, itp.

Zarządzanie dobrami doczesnymi
Zasady ogólne
131.

Konstytucje (art. 311-320 oraz 741-745) wymieniają podstawowe zasady zarządzania
dobrami doczesnymi w kontekście naszego ślubu ubóstwa. Przywiązanie do tego ślubu winno objawiać się w naszym prostym sposobie życia i w odpowiedzialnym administrowaniu dobrami materialnym Towarzystwa dla dobra jego posłannictwa (zobacz
także Dyr. Gen. 7.72 – 7.82).

132.

Podlegając przełożonemu generalnemu i jego radzie, przełożeni prowincjalni są odpowiedzialni za zarządzanie dobrami doczesnymi ich prowincji. Są oni wspomagani
przez ekonoma prowincjalnego, do którego należy aktualna administracja tymi dobrami, i kierują się radą swojej konsulty oraz prowincjalnej komisji finansowej.

133.

Przez zwykłe zarządzanie rozumie się codzienne troszczenie się o prowincję i domy
Towarzystwa i nie wymaga specjalnych pozwoleń na poszczególne działania nie
wykraczające poza zwykle kompetencje danej osoby.

134.

Zarządzanie nadzwyczajne, to takie które zmienia lub w jakiś sposób uszczupla stabilny majątek Towarzystwa, prowincji lub domu. W zakres tego wchodzi kupno,
sprzedaż lub wynajem dóbr; budowa lub większe remonty przekraczające kwotę
będącą w kompetencji osoby na danym stopniu zarządzania (prowincjał, superior
miejscowy); udzielanie pożyczki lub zaciąganie kredytu; oraz kontrakty z obciążeniami
finansowymi.
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135.

Wszystkie akty zarządzania nadzwyczajnego wymagają uzyskania pozwolenia od odpowiedniego przełożonego. Kapituły prowincjalne, za zgodą przełożonego generalnego i jego rady ustalają limity kompetencji przełożonych prowincjalnych i miejscowych,
określając co mogą oni robić na własną odpowiedzialność, a jakie kwoty wymagają
rady lub zgody ich rady. Poza tym istnieją pewne limity, różne dla różnych krajów,
powyżej których przełożony generalny musi zwrócić się do Stolicy Świętej.

136.

Jeżeli prowincjalat rozważa sprawy finansowe, na posiedzenie powinien być
zaproszony ekonom prowincjalny (Konst. 744).

137.

Ekonom prowincjalny powinien regularnie przygotowywać sprawozdania finansowe
dla prowincjała i na kapitułę prowincjalną. Powinien on przesłać do ekonoma generalnego coroczne sprawozdanie o prowincji po zatwierdzeniu go przez prowincjała i jego
radę. W sporządzaniu tego sprawozdania ekonom powinien przestrzegać instrukcji
wydanych przez ekonoma generalnego i Międzynarodową Komisję Finansową.

Biblioteki
138.

Każdy dom ma bibliotekę na użytek wspólnoty, zawierającą przede wszystkim książki i
periodyki dotyczące Towarzystwa, życia zakonnego i apostolatu prowadzonego przez
dany dom.

139.

Przełożony zamianuje jednego z członków bibliotekarzem, który będzie się troszczył o
bibliotekę i zakup książek.

Archiwa
140.

Archiwa Towarzystwa przechowują wszystkie dokumenty, pochodzące z jakiegokolwiek czasu, będące w jakiejkolwiek formie i materiale, wydane lub otrzymane przez
Towarzystwo na różnych stopniach zarządzania i działalności duchowej i doczesnej

141.

Administracja generalna oraz poszczególna prowincja i dom winny posiadać swoje
archiwum. Swoje archiwa powinni mieć także ekonomowie i inni administratorzy.

142.

Archiwa Towarzystwa winny być oddzielone od archiwów szkolnych, parafialnych i
należących do innych dzieł powierzonych Towarzystwu.
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143.

W każdej prowincji i domu Towarzystwa winien być wyznaczony archiwista. W danym
domu jego przełożony może być także archiwistą. W każdym domu winien być zamianowany kronikarz.

144.

Głównym zadaniem archiwisty jest przechowywanie, klasyfikowanie i inwentaryzacja
wszystkich dokumentów powierzonych jego pieczy, winien on także odszukiwać
dokumenty zagubione.

145.

Archiwista generalny i prowincjalny winni ponadto sprawować pieczą i służyć radą
wszystkim archiwom Towarzystwa lub prowincji (Dyr. Gen. 7.51).

146.

Archiwum spraw bieżących zawiera wszystkie dokumenty dotyczące personelu, aktualnego zarządu i wydarzeń. Superiorzy, ekonomowie i inni administratorzy winni
posiadać archiwa spraw bieżących, które są trzymane pod zamknięciem. Dokumenty,
które przestają mieć znaczenie aktualne winny być przeniesione jak najszybciej do
archiwum zwyczajnego.

147.

Archiwa zwyczajne zawierają wszystkie dokumenty o znaczeniu historycznym dla Towarzystwa nie złożone w archiwach spraw bieżących. Archiwista jest odpowiedzialny
za archiwa. Powinny być one zamknięte i tylko odpowiedni superior i archiwista
powinni mieć klucz. (Dyr. Gen. 7.51).

148.

Surowo zabrania się niszczenia i alienowania dokumentów znajdujących się w posiadaniu Towarzystwa bez pisemnej zgody kompetentnego przełożonego.

149.

Roztropność winna towarzyszyć ujawnianiu informacji zawartych w archiwach.
Przełożeni ustanowią odpowiednie normy, którymi winien kierować się archiwista.

150.

Trzy kopie wszystkich książek, periodyków, artykułów, utworów muzycznych, filmów,
taśm video publikowanych przez salwatorianów powinny być przesłane do archiwum
generalnego.
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Dodatki
Poniżej zostały podane wzory niektórych dokumentów. W wypadku profesji (pierwszej, odnowienia i wieczystej), przyjęcia święceń i posług, po każdej ceremonii, jedna kopia dokumentu winna być przechowywana w archiwum prowincjalnym i jedna powinna być przesłana do
sekretarza generalnego.
Z wzorów dokumentów podanych w dodatku można zrobić fotokopie lub skopiować je do
komputera dla łatwiejszego użytku.
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Dodatek 1
PIERWSZA PROFESJA
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Prowincja::

_______________________

Dom::

_______________________

Nazwisko i imię:

_______________________

Data urodzenia:

_______________________

Miejsce urodzenia:

_______________________

Ojciec:

_______________________

Matka:

_______________________

Diocese: ______________________

złożył pierwszą profesję zakonną w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela składając trzy śluby
zakonne bezżennej czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na jeden rok
w dniu (data): _______________________ w (dom) ________________________________
Śluby przyjął:

________________________ (Przełożony prowincjalny/miejscowy/delegat)

Podpisy:
____________________________________ przyjmujący śluby
Profes:

____________________________________

(właściwe zakreślić): kleryk lub brat

Kopie:
Archiwum prowincjalne
Archiwum generalne
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Dodatek 2
ODNOWIENIE ŚLUBÓW CZASOWYCH
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Prowincja::

_______________________

Dom::

_______________________

Nazwisko i imię:

_______________________

Data urodzenia:

_______________________

odnowił śluby czasowe bezżennej czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, w Towarzystwie
Boskiego Zbawiciela na jeden rok
w dniu (data): _______________________ w (dom) ________________________________
Śluby przyjął:

________________________ (Przełożony prowincjalny/miejscowy/delegat)

Podpisy:
____________________________________ przyjmujący śluby
Profes:

____________________________________

(właściwe zakreślić): kleryk lub brat

Kopie:
Archiwum prowincjalne
Archiwum generalne
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Dodatek 3
PROFESJA WIECZYSTA
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Prowincja::

_______________________

Dom::

_______________________

Nazwisko i imię:

_______________________

Data urodzenia:

_______________________

złożył profesję wieczystą w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela składając wieczyste śluby
bezżennej czystości, ubóstwa i posłuszeństwa
w dniu (data): _______________________ w (dom) ________________________________
Śluby przyjął:

________________________ (Przełożony prowincjalny/miejscowy/delegat)

Podpisy:
____________________________________ przyjmujący śluby
Profes:

____________________________________

(właściwe zakreślić): kleryk lub brat

Kopie:
Archiwum prowincjalne
Archiwum generalne

Powiadomienie:

Kościół chrztu
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Dodatek 4
PRZYJĘCIE POSŁUGI
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Prowincja::

_______________________

Dom::

_______________________

Nazwisko i imię:

_______________________

Data urodzenia:

_______________________

Niniejszym zaświadczam, że wyżej wymieniony członek przyjął posługę LEKTORA/AKOLITY
[właściwe zakreślić]
z rąk

_______________________________________ (wprowadzający w posługę)

w dniu

_______________________ w (miejsce) _____________________________

Podpis

______________________________________________

Data

______________________________________________

Kopie
Archiwum prowincjalne
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Dodatek 5
ŚWIĘCENIA DIAKONATU
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Prowincja::

_______________________

Dom::

_______________________

Nazwisko i imię:

_______________________

Data urodzenia:

_______________________

Niniejszym zaświadczam, że wyżej wymieniony członek po ślubach wieczystych Towarzystwa
Boskiego Zbawiciela został wyświęcony na diakona

przez

__________________________________________________________________
Arcybiskupa/Biskupa _________________________________________________

w dniu (data) _____________________ w (miejsce) _______________________________

Świadek święceń _____________________________________________________
Przełożony Prowincjalny/ Miejscowy
Podpisy:

___________________________________________________ świadek
___________________________________________________ wyświęcony

Data:

____________________________________________________

Kopie:
Archiwum prowincjalne
Archiwum generalne

Powiadomienie:
Kościół chrztu
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Dodatek 6
ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Prowincja::

_______________________

Dom::

_______________________

Nazwisko i imię:

_______________________

Data urodzenia:

_______________________

Niniejszym zaświadczam, że wyżej wymieniony członek po ślubach wieczystych Towarzystwa
Boskiego Zbawiciela został wyświęcony na kapłana

przez

__________________________________________________________________
Arcybiskupa/Biskupa _________________________________________________

w dniu (data) _____________________ w (miejsce) _______________________________

Świadek święceń _____________________________________________________
Przełożony Prowincjalny/ Miejscowy
Podpisy:

___________________________________________________ świadek
___________________________________________________ wyświęcony

Data:

____________________________________________________

Kopie:
Archiwum prowincjalne
Archiwum generalne

Powiadomienie:
Kościół chrztu
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Dodatek 7
DYMISORIE DO ŚWIĘCEŃ DIAKONATU
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Prowincja::

_______________________

Ekscelencjo __________________________,
Niżej podpisany _______________________, przełożony prowincjalny wyżej wymienionej
prowincji

Towarzystwa

Boskiego

Zbawiciela

niniejszym

udziela

pozwolenia

______________________, członkowi o ślubach wieczystych tej prowincji, aby został
wyświęcony na diakona przez _______________________________, Arcybiskupa/Biskupa
______________________.
Oświadcza, że kandydat jest wolny od jakiejkolwiek przeszkody lub nieregularności i
dostarczył wymagane przez prawo dokumenty (kan. 1050, 1051): świadectwa studiów, chrztu,
bierzmowania, przyjęcia posług, oraz oświadczenie o wolności i zobowiązaniu do pełnienia
posługi.
Zbadał także świadectwo tych, którzy potwierdzają zdatność kandydata do wykonywania
posługi: przymioty, zdolności, zdrowie fizyczne i psychiczne.
Dan w (miejsce) ______________________________________

dnia (data) __________________________________________
Podpisano: __________________________________________ Przełożony Prowincji

Pieczęć

Kopia:
Archiwum prowincjalne
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Dodatek 8
DYMISORIE DO ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Prowincja::

_______________________

Ekscelencjo __________________________,
Niżej podpisany _______________________, przełożony prowincjalny wyżej wymienionej
prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela niniejszym udziela pozwolenia diakonowi
______________________, członkowi o ślubach wieczystych tej prowincji, aby został
wyświęcony na kapłana przez _______________________________, Arcybiskupa/Biskupa
______________________.
Oświadcza, że kandydat jest wolny od jakiejkolwiek przeszkody lub nieregularności i
dostarczył wymagane przez prawo dokumenty (kan. 1050, 1051): świadectwa o ukończeniu
studiów i o przyjęciu święceń diakonatu.
Zbadał także świadectwo tych, którzy potwierdzają zdatność kandydata do wykonywania
posługi kapłańskiej: przymioty, zdolności, zdrowie fizyczne i psychiczne.

Dan w (miejsce) ______________________________________

dnia (data) __________________________________________
Podpisano: __________________________________________ Przełożony Prowincji

Pieczęć

Kopia:
Archiwum prowincjalne
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Dodatek 9
PROŚBA O DYSPENSĘ Z CELIBATU KAPŁAŃSKIEGO

Ojcze św. ,
ja, _______________________ (nazwisko), kapłan o ślubach wieczystych w prowincji
_______________________ Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, pokornie proszę Waszą
Świątobliwość o łaskę dyspensy z celibatu kapłańskiego.
Urodziłem

się

w

_______________________

wstąpiłem

do

Towarzystwa

dnia

_______________________ Święcenia kapłańskie przyjąłem w _______________________
dnia _______________________
Motywy mojej prośby (szerzej wyjaśnione w załączonych dokumentach) są następujące:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________

And may God. Etc.
Miejscowość, data
_______________________
Podpis proszącego
_______________________
Miejscowość, data

_______________________
Podpis notariusza
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Dodatek 10
PROŚBA O DYSPENSĘ Z CELIBATU KAPŁAŃSKIEGO
Wzór dokumentu rozpoczynający proces oraz wyznaczenie notariusza i w razie konieczności
instruktora.

Ja

(nazwisko)

_______________________

Przełożony

Prowincjalny

prowincji

_______________________ Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, po dojrzałym przemyśleniu
okoliczności i motywacji dołączonych do petycji oraz będąc świadomym moich kompetencji
przyjęcia sprawy zgodnie z artykułem 4 Norm Proceduralnych wydanych przez Kongregację
Nauki Wiary (z dnia 14 października 1980 r.) postanawiam niniejszym co następuje:

1. deleguję księdza _______________________ by przygotował niniejszą prośbę o dyspensę
z celibatu kapłańskiego.

2. mianuję księdza _______________________ notariuszem, by zanotował i poświadczył acta
sprawy i inne dokumenty procesowe.

_______________________
Miejscowość, data
_______________________
Podpis Przełożonego prowincjalnego
_______________________
Podpis notariusza
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Dodatek 11
PROŚBA O DYSPENSĘ Z CELIBATU KAPŁAŃSKIEGO
Poniżej jest podana sugerowana forma przesłuchania, jakie trzeba przeprowadzić z
proszącym. Niektóre pytania mogą być pominięte, zmienione lub inne dodane według potrzeb
danej sprawy. Pytania i odpowiedzi mają być podane na piśmie.

SPRAWOZDANIE Z PRZESŁUCHANIA
Dzisiaj, dnia _______________________, niżej podpisany _______________________
przełożony prowincjalny proszącego (lub: prawnie delegowany przez NN przełożonego
prowincjalnego) po zaprzysiężeniu proszącego w mojej i notariusza obecności, że będzie
mówił prawdę, przedłożyłem mu następujące pytania, na które otrzymałem następujące odpowiedzi:

1.

Proszę podać swoje imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia i adres aktualnego zamieszkania.

2.

Jakie były warunki cywilne, ekonomiczne i religijne twojej rodziny? Jakie było twoje
życie rodzinne? Jakie otrzymałeś wykształcenie?

3.

Gdzie i kiedy:
- otrzymałeś swoje wykształcenie jako młodzieniec?
- wstąpiłeś do nowicjatu Towarzystwa?
- złożyłeś pierwszą profesję?
- studiowałeś filozofię?
- odbyłeś jakieś studia specjalistyczne?
- miałeś praktykę duszpasterską jako student? (kleryk?)
- studiowałeś teologię?
- zostałeś wyświęcony na kapłana?
- kontynuowałeś swoje studia?
- uzyskałeś jakieś stopnie akademickie? Jakie?
- złożyłeś profesję wieczystą?

4.

Jakie funkcje i urzędy sprawowałeś po święceniach? Kiedy i gdzie?

5.

Czy cierpiałeś na jakieś schorzenia fizyczne lub psychiczne zanim wstąpiłeś do Towarzystwa? Lub w czasie formacji? Lub po święceniach? Czy otrzymałeś odpowiednie
leczenie? Z jakim wynikiem? Czy jest ktoś w twojej rodzinie, kto ma te same schorzenia?

6.

Jaki jest twój cywilny i kościelny status prawny?

7.

Czy w czasie twojej młodości, w szkole i w ogóle przed wstąpieniem do Towarzystwa
wydarzyło się coś co zachwiało twoją równowagę (fizyczną, psychiczną i religijną) oraz
zaważyło na właściwym rozwoju twojego charakteru? Czy były jakieś przeciwwskazania dotyczące twojego powołania kapłańskiego?
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8.

Czy twoja decyzja wstąpienia do Towarzystwa była dojrzała, wolna, powzięta bez
zbytniego nacisku ze strony rodziców, krewnych i innych?

9.

Czy twoja decyzja złożenia pierwszej profesji była dojrzała, wolna, odpowiedzialna i
nie powierzchowna, emocjonalna, czy prawie bierna?

10.

Czy w czasie formacji lub przed święceniami, miałeś poważne wątpliwości co do twojego powołania do życia zakonnego i kapłańskiego?

11.

Czy w czasie formacji lub przed święceniami, odczuwałeś osłabienie swojej gorliwości
w zakonnym poświęceniu się modlitwie, przyjmowaniu sakramentów, życiu we
wspólnocie, zachowywaniu ślubów i reguł.

12.

Kiedy zacząłeś studia teologiczne, jakie miałeś pojęcia i sądy o kapłaństwie, o
poświęceniu się za zawsze, o odpowiedzialności? Czy wiedziałeś o trudnościach
związanych z życiem kapłańskim i czy byłeś na nie przygotowany?

13.

Czy przed święceniami kapłańskimi, miałeś jakieś poważniejsze uchybienia w
sprawach ubóstwa, czystości i posłuszeństwa? Czy byłeś psychicznie lub uczuciowo
niedojrzały? Czy miałeś trudności związane z przyjęciem nauki Kościoła, albo przeżywałeś kryzys wiary?

14.

Czy w czasie formacji przed święceniami miałeś szczery dialog z twoim ojcem duchownym i przełożonym na temat twoich trudności, tak by byli w stanie wyrobić sobie
zdanie na temat twojej rzeczywistej przydatności do życia w dozgonnej czystości?

15.

Czy są inne sprawy z czasów przed święceniami, które pozwalają zrozumieć twoje
obecne trudności?

16.

Czy miałeś zamiar, spontanicznie lub za namową przełożonych lub innych, by opóźnić
przyjęcie lub nie przyjąć zupełnie święceń kapłańskich?

17.

Czy w czasie gdy podpisywałeś deklarację, potwierdzoną przysięgą, że przyjmujesz
święcenia z pełną świadomością i wolnością, rzeczywiście zrobiłeś to z pełną
wolnością, odpowiedzialnością, szczerością, a nie pod wpływem emocji, względów
ludzkich, strachu lub pod wpływem innych?

18.

Czy twoja formacja dotycząca życia uczuciowego była wystarczająco zrównoważona
w sprawach celibatu? Czy byłeś w pełni świadom znaczenia i ciężarów związanych z
obowiązkiem celibatu? Czy przyjąłeś ten obowiązek dobrowolnie?

19.

Czy przyjąłeś święcenia kapłańskie, wraz z obowiązkami z nich wypływającymi, dobrowolnie i radośnie, a nie tylko biernie przechodząc z jednego stopnia formacji do
drugiego?

20.

Czy złożyłeś profesję wieczystą z poczuciem pełnego zaangażowania?

21.

Jakie są przyczyny i okoliczności, które doprowadziły cię do podjęcia decyzji, by prosić
od dyspensę z celibatu kapłańskiego? Czy jest to kwestia kryzysu wiary? Czy braku
prawdziwego przystosowania do posługi kapłańskiej? Czy trudności związanych z
życiem wspólnotowym? Czy doświadczasz frustracji i leków? Czy masz poczucie
pustki, samotności? Czy masz problemy moralne?

22.

Co zrobiłeś, by te trudności przezwyciężyć? Jak długo ich doświadczasz?
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23.

Kogo się radziłeś w sprawie tych trudności (przełożonych, kierowników duchowych,
współbraci, lekarzy, czy jeszcze innych)? Jakich rad ci oni udzielili?

24.

Czy sądzisz, że w czasie twojego życia zakonnego i kapłańskiego, że przełożeni,
kierownicy duchowni i inni popełnili błąd w rozpoznaniu twojego powołania i w poradach, które ci dawali? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

25.

Czy mieszkasz obecnie poza domami zakonnymi? Czy przestałeś sprawować funkcje
kapłańskie? Jeżeli tak, to od kiedy?

26.

Czy twoja decyzja poproszenia o dyspensę z celibatu jest ostateczna? Czy nie
sądzisz, że sprawę mógłbyś przemyśleć jeszcze raz, lepiej i głębiej?

27.

Czy w czasie podejmowania tej decyzji korzystałeś z pomocy psychiatry lub psychologa? U kogo? Z jakim wynikiem?

28.

Czy przewidujesz, że będziesz w stanie zapewnić dla siebie odpowiednie utrzymanie
po przejściu do staniu świeckiego?

29.

Jeżeli otrzymasz dyspensę, czy masz zamiar się ożenić? Czy jest to intencja ogólna?
Z konkretną osobą? Kiedy? Z kobietą, która jest wolna kanonicznie? Jeżeli tak, czy
była ona zakonnicą?

30.

Czy w miejscu, gdzie mieszkasz, ludzie wiedzą, że jesteś księdzem?

31.

Czy znasz osoby, które mogłyby złożyć zeznania, które powinny zostać w tajemnicy,
dotyczące twoich trudności i motywów, które obecnie przedstawiasz, by otrzymać
dyspensę? Czy chcesz podać ich nazwiska, żeby mogły być przesłuchane?

32.

Czy zawarłeś małżeństwo cywilne lub religijne? Kiedy? Z katoliczką? Jeżeli tak, jaki
jest jej status prawny (wolna, rozwód cywilny, prawnie wolna od wcześniejszego węzła
małżeńskiego na mocy ostatecznego wyroku wydanego przez kompetentny sąd
kościelny)? Czy była zakonnicą? Czy masz własne dzieci? Dlaczego chcesz naprawić
tą sytuację?

33.

Czy chcesz cokolwiek dodać do powyższych odpowiedzi?

34.

Czy się zgadzasz, by niniejsze informacje mogły być użyte na ile będzie to konieczne
przy rozpatrywaniu twej sprawy przez przełożonego generalnego, jego radę i Stolicę
Świętą?

_______________________

_______________________

Miejscowość, data

Podpis proszącego

_______________________

_______________________

Podpis instruktora

Podpis notariusza
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Dodatek 12
PRZENIESIENIE CZASOWE Z PROWINCJI

UMOWA
1. Za zgodą prowincjałów prowincji _____ (macierzystej) i prowincji_____ [przyjmującej]
z uwzględnieniem opiniodawczego głosu ich rad, Ks./Br_____SDS zostaje przeniesiony do _____.[przyjmującej] prowincji zgodnie z art. 7.69 Dyrektorium Generalnego.
2. Przeniesienie to będzie obowiązywało na _____ lat. Rozpoczyna się ono z dniem
_____.
3. Powody tego przeniesienia są następujące: _____ [Sprecyzuj: działalność apostolska,
studia itd.].
4. Ks./Br. _____ jest gotowy przyjąć takie obowiązki, jakie są konieczne, by przyczynić
się do dobrego funkcjonowania i rozwoju _____ [przyjmującej] prowincji _____, i
które to obowiązki są zgodne z powodami tego przeniesienia.
5. Podczas swego przebywania w _____ [przyjmującej] prowincji Ks./Br. _____
zachowuje członkostwo _____ [macierzystej] prowincji. Jako taki i na mocy art. 7.2b
Dyrektorium Generalnego posiada on głos czynny i bierny w _____ [przyjmującej]
prowincji i ma głos bierny w _____ [macierzystej] prowincji, zgodnie z następującymi
warunkami _____.
6. Na czas tego przeniesienia Ks./Br. zgadza się zachowywać przepisy _____ [przyjmującej] prowincji i miejscowej wspólnoty.
7. W sprawach materialnych uzgodniono, że:
a) Prowincja [przyjmująca] _____ Ks./Br. _____ .i jego nowa wspólnota
miejscowa, ____ zgodnie ze swymi przepisami i procedurami, zapewnią mu
wszystkie jego _____ wydatki:: mieszkanie i wyżywienie, wydatki osobiste (np.
Ubezpieczenie _____ zdrowotne, składka emerytalna, kieszonkowe, podróż) i
związane z pracą;
b) Prowincja [przyjmująca] _____ zapewni Ks./Br. _____ coroczny _____ dniowy
urlop (miejscowy i/lub w prowincji macierzystej).
8. Gdyby Ks./Br. _____ osobiście, prowincjał _____ [macierzystej] prowincji lub
prowincjał _____ [przyjmującej] prowincji pragnął dla wyżej podanych powodów
wypowiedzieć tę umowę przed jej wygaśnięciem, wówczas każda ze stron może to
uczynić, powiadamiając przynajmniej trzy miesiące wcześniej stronę drugą.
____________________________________
Prowincjał macierzystej prowincji członka

____________________________________
Prowincjał prowincji przyjmującej

____________________________________
Sekretarz prowincjalny

____________________________________
Sekretarz prowincjalny

__________________
Data

__________________
Data

[pieczęć]

[pieczęć]
____________________________________
Przenoszony członek

Otrzymują (kopie):
Archiwa prowincjale
Archiwum Generalne
Przenoszony członek
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