STATUT
BRACTWA ŚWIĘTEGO JÓZEFA DIECEZJI EŁCKIEJ
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Bractwo Świętego Józefa, dalej zwane Bractwem, jest katolickim stowarzyszeniem
wiernych powołanym do życia przez Biskupa Ełckiego, działającym na podstawie
prawa kanonicznego oraz niniejszego Statutu.
§2
Obszarem działalności Bractwa jest Diecezja Ełcka.
§3
Bractwo jest wspólnotą modlitewno-apostolską, gromadzącą mężczyzn, którzy przez
modlitwę, przykład i świadectwo wiary, uświęcenie siebie i swoich rodzin, realizują
powołanie, którym Pan Bóg ich obdarzył.

Rozdział II. Cele i zadania Bractwa
§4
Celem Bractwa jest szerzenie czci Boga Wszechmogącego poprzez naśladowanie cnót
Świętego Józefa oraz rozwijanie i pielęgnowanie Jego kultu.
§5
Zadaniem Bractwa jest:
1. modlitwa wspólnotowa i osobista w intencji małżeństw i rodzin;
2. formacja duchowa, intelektualna, służebna i apostolska
3. zachowanie jedności z Kościołem powszechnym i lokalnym
4. stawanie w obronie świętości życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej
śmierci;
5. obrona sakralnego charakteru małżeństwa, jako związku mężczyzny i kobiety.
charakteryzującego się jednością, wiernością i nierozerwalnością;
6. wzajemne wspieranie się członków w wymiarze duchowym oraz okazywanie
sobie pomocy w sytuacjach losowych;
7. uczestnictwo w życiu wspólnoty parafialnej, dbanie o jej potrzeby i troska o
świątynię parafialną.

Rozdział III. Formy realizacji zadań
§6
Dla osiągnięcia celu i prawidłowej realizacji zadań stosuje się następujące formy
działań:
1. nabożeństwo ku czci Św. Józefa, szczególnie w każdą środę;
2. codzienna modlitwa prywatna;
3. miesięczne spotkania formacyjne, częste przystępowanie do sakramentu
pokuty i pojednania oraz uczestniczenia w Eucharystii

4. uświęcenie wybranych dni Patrona – 19 marca, 1 maja
5. budowanie wspólnoty poprzez wzajemną modlitwę za członków wspólnoty,
wspólne pielgrzymowanie etc.
6. przestrzeganie przepisów kościelnych i liturgicznych
7. udział w wydarzeniach i przedsięwzięciach promujących obronę świętości
życia;
8. pomoc przy organizacji wydarzeń liturgicznych, pomoc w utrzymaniu,
porządkowaniu i strojeniu świątyni parafialnej oraz jej otoczenia.
9. zaangażowanie się w nową ewangelizację i misję ad gentes
10. pomoc charytatywna i działalność miłosierna
§7
W realizacji swoich celów Bractwo może podejmować współpracę z grupami
parafialnymi, instytucjami kościelnymi i świeckimi oraz z samorządem lokalnym.

Rozdział IV. Struktura i organizacja Bractwa
§8
Biskup Ełcki sprawuje opiekę nad działalnością Bractwa przez mianowanego dekretem
Moderatora Diecezjalnego.
§9
Najwyższą władzą w Bractwie jest Kolegium składające się z prepozytów bractw
parafialnych.
§10
Diecezjalny Zarząd Bractwa tworzą:
1. Superior Kolegium Bractwa;
2. Sekretarz Kolegium Bractwa;
3. Kwestor Kolegium Bractwa.
§11
Wyboru Superiora, Sekretarza i Kwestora dokonuje Kolegium spośród swoich
członków w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
§12
Wybór Superiora, Sekretarza i Kwestora Kolegium musi być zatwierdzony przez
Biskupa Ełckiego, po uprzednim wysłuchaniu opinii Moderatora.
§13
Superior, Sekretarz i Kwestor Kolegium wybierani są na czteroletnią kadencję. Mogą
być odwołani przez Biskupa Ełckiego przed upływem kadencji.

Rozdział V. Zadania i obowiązki Kolegium i Zarządu Bractwa
§14
Spotkanie Kolegium odbywa się przynajmniej raz w roku na wniosek Superiora, w celu
złożenia sprawozdania za ubiegły rok oraz ustalenia i omówienia działań

duszpastersko- organizacyjnych na szczeblu diecezjalnym i parafialnym na kolejny rok.
O miejscu spotkania decyduje Moderator Diecezjalny Bractwa.
§15
Zadania Superiora Kolegium:
1. pełnienie funkcji reprezentacyjnej;
2. planowanie i organizacja działań Bractwa zgodnie z postanowieniami
Kolegium;
3. współpraca z Moderatorem Diecezjalnym.
§16
Zadania Sekretarza Kolegium:
1. dokumentowanie wydarzeń na szczeblu diecezjalnym;
2. pomoc w organizowaniu obrad Kolegium;
3. aktualizowanie Księgi Bractwa.
§17
Zadaniem Kwestora Kolegium jest zarządzanie Funduszami Bractwa zgodnie
z regulaminem i składanie sprawozdań.

Rozdział VI. Struktura organizacyjna Bractwa w parafii
§18
Bractwo w parafii powołuje do istnienia Proboszcz w porozumieniu z Moderatorem
Diecezjalnym. Do bractwa należą z reguły mężczyźni z danej parafii.
§19
Za opiekę duszpasterską i formacyjną odpowiedzialny jest kapelan Bractwa, którym
jest proboszcz lub delegowany przez niego kapłan.
§20
Proboszcz przewodniczy wyborom Kapituły Bractwa, w skład której wchodzą
Prepozyt, Sekretarz i Kwestor, oraz zatwierdza ich wybór.
§21
Prepozyt, Sekretarz i Kwestor wybierani są na czteroletnią kadencję. Mogą być przez
proboszcza odwołani przed upływem kadencji po wcześniejszym zapoznaniu się z
opinią pozostałych członków i konsultacji z Moderatorem Diecezjalnym.

Rozdział VII. Zadania Kapituły Bractwa w parafii
§22
Zadania Prepozyta Kapituły:
1. z urzędu staje się członkiem Kolegium Bractwa;
2. reprezentuje Bractwo;
3. składa roczne sprawozdanie z działalności przed Kolegium i członkami
w parafii;

4. przewodniczy w planowaniu i organizowaniu działań Bractwa w parafii,
w porozumieniu z kapelanem, a gdy jest nim kapłan delegowany także z
proboszczem.
§23
Zadania Sekretarza:
1. dokumentuje działalność Bractwa;
2. prowadzi parafialną Księgę Bractwa.
§24
Zadania Kwestora:
1. zarządza Funduszami Bractwa w parafii zgodnie z regulaminem
2. składa sprawozdanie finansowe członkom Bractwa.

Rozdział VIII. Członkowie Bractwa
§25
Kandydat starający się o członkostwo w Bractwie powinien:
1. być pełnoletni, ochrzczony i w Komunii z Kościołem
2. przestrzegać zasad moralności chrześcijańskiej;
3. wyrazić wolę przynależności do Bractwa, wypełniając deklarację i
uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych przynajmniej przez pół roku;
4. otrzymać pozytywną opinię Kapituły Bractwa oraz zgodę proboszcza;
5. złożyć przyrzeczenie podczas uroczystego nabożeństwa lub Mszy Świętej.
§26
Po złożeniu ślubowania, każdy członek zostaje wpisany do parafialnej i diecezjalnej
Księgi Bractwa oraz otrzymuje legitymację członkowską jako dokument przynależności
do Bractwa.
§27
Członkostwo w Bractwie jest bezterminowe. Jeśli członek zechce wystąpić z Bractwa
musi złożyć pisemne oświadczenie na ręce Proboszcza i zwrócić legitymację
członkowską. Wykluczenia członka dokonuje się na skutek uporczywego trwania w
gorszącej postawie moralnej.
§28
Członkowie Bractwa mają prawo do udziału we władzach Bractwa oraz korzystania z
przywilejów nadawanych Bractwu.
§29
Członkom Bractwa przysługuje strój, którym jest szkaplerz z wizerunkiem św. Józefa i
napisem: „Bractwo św. Józefa Diecezji Ełckiej” nakładany na ubranie wierzchnie, lub
podczas służby przy ołtarzu na albę, względnie komżę koloru białego.

Rozdział IX. Fundusze Bractwa
§30
Fundusze Bractwa stanowią wyłącznie składki członkowskie i służą one do realizacji
celów i zadań Bractwa. Składki są dobrowolne.
§31
Kwestie związane z Funduszami określa odrębny regulamin ustalany przez Kolegium i
zatwierdzony przez Biskupa Ełckiego.

Rozdział X. Postanowienia końcowe
§32
Wszelkie zmiany w statucie Bractwa mogą być dokonywane przez Biskupa Ełckiego z
własnej inicjatywy lub na wniosek Kolegium oraz Moderatora Diecezjalnego.
§33
Bractwo może zostać rozwiązane decyzją Biskupa Ełckiego z własnej inicjatywy dla
poważnych przyczyn lub na prośbę Kolegium oraz Moderatora Diecezjalnego.

* * *
Zatwierdzam Statut na okres 3 lat.
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