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VARIA

Statut 
Centrum Formaqi Maryjnej 

„Salvatoris Mater”

Zgromadzenie Księży Marianów — Prowincja Polska p.w. Opatrzności
Bożej, z siedzibą władz prowincjalnych w Warszawie przy ul. Sw. Boniface
go 9 (02-914 Warszawa) jako organ założycielski nadaje niniejszy statut
Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” w Licheniu.

Art. I
Natura Centrum

§1. Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris M ater” w Licheniu (dalej 
Centrum) jest dziełem apostolskim Domu Zakonnego Zgromadzenia 
Księży Marianów w Licheniu.

§2. Centrum działa na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego kan. 113- 
123, 675 i 677, Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia (K 3,1, D 
1.1, K 6, K 16, K 18, K 117), oraz dekretu erekcyjnego wydanego 
przez przełożonego prowincji (N 283/97) oraz niniejszego statutu.

§3. Siedzibą Centrum jest Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Maria
nów w Licheniu przy ul. Klasztornej 4.

§4. Centrum Formacji Maryjnej jako publiczna osoba prawna jest w Ko
ściele podmiotem praw i obowiązków (por. kan. 113-116). Na forum 
prawa cywilnego (państwowego) Centrum działa, jako instytucja nie 
posiadająca odrębnej osobowości prawnej, w ramach Domu Zakon
nego Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu (por. art. 12 usta
wy z dn. 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 29 poz. 154).

Art. II 
Cel Centrum

§1. Centrum jest ośrodkiem formacyjnym zmierzającym do ukształtowa
nia zgodnej z duchem Ewangelii i nauczaniem Kościoła pobożności 
maryjnej wśród marianów, duchowieństwa i wiernych.

§2. Zadaniem Centrum jako ośrodka apostolatu maryjnego jest szerzenie 
wśród wiernych kultury maryjnej, czyli stylu życia inspirowanego oso
bą Maryi, Matki Pana, która jest naszą siostrą i nauczycielką w piel
grzymowaniu wiary.

§3. W miarę możliwości Centrum będzie służyło celom badawczym stara
jąc się pogłębić, wzbogacać, rozwijać, przyswajać i popularyzować teo
logię maryjną.

§4. Zadaniem Centrum jest budowanie Kościoła w jedności, aby był święty 
i nieskalany.



Art. III
Środki działania

§1. Centrum prowadzi działalność formacyjną przez:
-  organizowanie rekolekcji, dni skupienia i spotkań o charakterze for

macyjnym,
-  wydawanie książek i materiałów formacyjnych o tematyce maryjnej,
-  promowanie i rozpowszechnianie literatury maryjnej,
-  redagowanie i wydawanie pisma maryjnego o charakterze forma- 

cyjno-informacyjnym.
§2. Działalność apostolska Centrum polega na:

-  prowadzeniu rekolekcji i misji parafialnych o inspiracji maryjnej,
-  organizowaniu cykli konferencji, prelekcji i katechez o tematyce 

maryjnej,
-  opracowywaniu i promowaniu pomocy pastoralno-katechetycz- 

nych,
-  inspirowanie inicjatyw pastoralnych mających na celu pogłębienie 

czci Matki Bożej.
§3. Działalność naukowa Centrum realizowana jest przez:

-  inspirowanie i organizowanie sympozjów, seminariów, sesji nauko
wych i kursów specjalistycznych o tematyce maryjno-mariologicznej,

-  inspirowanie i promowanie badań naukowych, szczególnie w za
kresie ludowej pobożności maryjnej,

-  stworzenie specjalistycznej biblioteki maryjnej.
§4. Do budowania Kościoła w jedności Centrum przyczynia się przez:

-  współpracę z innymi ośrodkami maryjnymi lub o podobnym profi
lu działania, jak sanktuaria, stowarzyszenia i ruchy katolickie, insty
tucje naukowe, domy rekolekcyjno-formacyjne, itd., zarówno w kra
ju jak i za granicą,

-  organizowanie i współuczestnictwo w krajowych i zagranicznych 
spotkaniach dotyczących formacji maryjnej,

-  inspirowanie i organizowanie konkursów w zakresie poezji, literatu
ry, muzyki, małych form teatralnych i innych dziedzin sztuki w celu 
promowania inspiracji maryjnych w kulturze chrześcijańskiej.

Art. IV
Zarządzanie

§1. Zarządzanie Centrum, reprezentowanie go i działanie w jego imieniu 
należy do dyrektora mianowanego przez przełożonego prowincji.

§2. Obowiązkiem dyrektora jest opracowanie i czuwanie nad realizacją 
programu pracy i budżetu na każdy nadchodzący rok oraz sporządze
nie sprawozdania z wpływów i wydatków w roku ubiegłym.

§3. Plan pracy, przewidywany budżet (preliminarz) i sprawozdanie finan
sowe podlegają zatwierdzeniu przez przełożonego domu i jego radę.

§4. Przełożony domu ma prawo i obowiązek przeprowadzenia okresowej 
wizytacji (kontroli) działalności finansowej i merytorycznej Centrum.



Art. V 
Dobra materialne

§1. Centrum nie posiada własnego majątku nieruchomego lecz korzysta 
nieodpłatnie z pomieszczeń udostępnionych przez Dom Zakonny 
w Licheniu.

§2. Przychody Centrum stanowią subwencje Domu Zakonnego w Licheniu, 
dotacje, darowizny i ofiary innych osób fizycznych i prawnych oraz 
dochody z prowadzonej działalności. Rozchody Centrum stanowią kosz
ta prowadzonej działalności statutowej.

§3. Centrum prowadzi własną księgę rachunkową (wpływów i wydatków) 
odrębną od księgi domu zakonnego oraz może posiadać własny ra
chunek bankowy (konto).

§4. W razie rozwiązania Centrum jego majątek przechodzi na Dom Za
konny w Licheniu. Jeśli natomiast zostanie przeniesiona siedziba Cen
trum nabyte przez nie dobra ruchome nadal pozostają własnością 
Centrum.

Art. VI
Obowiązywalność statutu

§1. Statut niniejszy obowiązuje od daty podpisania.
§2. Wykonanie niniejszego statutu podlega kanonicznej wizytacji ze stro

ny przełożonego prowincji.
§3. Zmiany w niniejszym statucie wymagają aprobaty ze strony przełożo

nego prowincji i jego rady.

Statut niniejszy został zaaprobowany na sesji rady prowincji w dniu 4 grud
nia 1997 roku.

(-) ks. Franciszek Smagorowicz MIC (-) ks. Jan M. Rokosz MIC  
sekretarz prowincji przełożony prowincji

Warszawa, dnia 4 grudnia 1997 roku


