Projekt apostolskog života
Udruženja salezijanaca suradnika
STATUT
Predgovor
Različiti su putovi koji kršćanima stoje na raspolaganju kako bi živjeli vjeru
svojega krštenja. Neke je od njih, potaknute Duhom Svetim, privukao lik don Bosca.
»Raditi s njim« njihov je ideal koji ostvaruju živeći u svijetu karizmu Družbe sv.
Franje Saleškog.
Još od samih početaka don Bosco je naumio organizirati suradnike svojega djela:
pozvao je laike, muškarce i žene, i članove dijecezanskoga klera na »suradnju« u
njegovu poslanju spašavanja mladih, posebice siromašnih i napuštenih. Godine 1876.
jasno je definirao projekt života u Pravilniku salezijanskih suradnika, koji je sam
napisao, a Crkva ga potom odobrila. Danas salezijanci suradnici djeluju po cijelome
svijetu.
Ovaj tekst opisuje njihov Projekt apostolskog života. Nudi im istinski put
posvećenja
, prema potrebama Crkve i današnjega svijeta. Kako bi ostvarili taj projekt,
salezijanci suradnici i suradnice oslanjaju se na Boga Oca, koji ih je i pozvao.
I. POGLAVLJE
Salezijanci suradnici i suradnice u Crkvi i u svijetu
čl. 1. Utemeljitelj: čovjek poslan od Boga
Da bi doprinio spasenju mladih, »tom najnježnijem i najdragocjenijem dijelu
ljudskoga društva«, Duh Sveti je, Marijinim majčinskim posredovanjem, podigao
svetoga Ivana Bosca, koji je osnovao Družbu sv. Franje Saleškog (1859.), sa svetom
Marijom Dominikom Mazarello Družbu kćeri Marije Pomoćnice (1872.) i proširio
apostolsku snagu salezijanske karizme službenim osnivanjem Pobožnog udruženja
salezijanskih suradnika, kao treće grane Salezijanske obitelji (1876.) te je
pripojio Družbi sv. Franje Saleškog, koja se također naziva Salezijanska družba sv.
Ivana Bosca ili Salezijanska kongregacija. Duh Sveti je u sv. Ivanu Boscu oblikovao
srce oca i učitelja sposobno za potpuno predanje i nadahnuo mu odgojnu metodu koja
je prožeta ljubavlju Dobroga Pastira.
čl. 2. Salezijanci suradnici: osobit poziv u Crkvi
§ 1. Biti salezijanac suradnik znači odgovoriti na salezijanski poziv prihvaćajući
jedan osobit način življenja evanđelja i sudjelovati u poslanju Crkve. To je dar i
ujedno slobodan izbor koji daje značenje njihovu životu.
§ 2. Kršćani katolici iz bilo kojih kulturnih i društvenih prilika mogu poći ovim
putem. Oni se osjećaju pozvanima na osobit način zauzeto živjeti svoju vjeru u
svakodnevici koja se prepoznaje po dvama stavovima:
a) osjećati Boga kao Oca i Ljubav koja spašava; u Isusu Kristu susretati
Jedinorođenog Sina, savršenoga Očeva poslanika; živjeti intimno zajedništvo s Duhom
Svetim, pokretačkom snagom Naroda Božjega u svijetu.
b) osjećati se pozvanima i upućenima u konkretno poslanje: doprinositi spasenju
mladih sudjelujući u don Boscovu poslanju za mlade i puk.
čl. 3. Salezijanci suradnici: salezijanci u svijetu

Salezijanci suradnici žive vjeru u svojoj svjetovnoj stvarnosti. Nadahnjujući se
don Boscovim apostolskim projektom, živo osjećaju zajedništvo s drugim članovima
Salezijanske obitelji. Zauzimaju se bratski i udruženo u istom mladenačkom i pučkom
poslanju. Rade za dobro Crkve i društva, u skladu s vlastitim stanjem i stvarnim
mogućnostima.
čl. 4. Jedinstven poziv: dva načina njegova življenja
§ 1. Don Bosco je zamislio Udruženje salezijanaca suradnika otvoreno kako laicima
tako i svjetovnom kleru.
§ 2. Salezijanci suradnici laici zalažu se i žive salezijanski duh u redovitim
prilikama života i rada, na način i osjetljivošću laika, šireći njegove vrijednosti
u vlastitoj sredini.
§ 3. Salezijanac suradnik biskup, svjetovni svećenik ili đakon ostvaruje vlastito
služenje nadahnjujući se don Boscom, izvrsnim uzorom svećeničkoga života. U
pastoralnom radu daje prednost mladima i puku.
čl. 5. Udruženje u Salezijanskoj obitelji
Udruženje salezijanaca suradnika jedna je od grana Salezijanske obitelji. Zajedno s
Družbom sv. Franje Saleškog, Družbom kćeri Marije Pomoćnice i drugim službeno
priznatim granama, nositelj je zajedničkoga salezijanskog poslanja i suodgovorno za
životnost don Boscova projekta u Crkvi i u svijetu. Udruženje doprinosi
Salezijanskoj obitelji posebne vrijednosti iz svojega laičkog života, poštujući
identitet i autonomiju svake grane. Živi u posebnom odnosu zajedništva s Družbom
sv. Franje Saleškog, koja, voljom Utemeljitelja, u obitelji ima posebno odgovornu
ulogu.
čl. 6. Udruženje u Crkvi
§ 1. Udruženje salezijanaca suradnika odobrila je Apostolska Stolica kao javno
udruženje vjernika koje ima udjela u duhovnoj baštini Družbe sv. Franje Saleškog.
Članovi aktivno surađuju u njezinu poslanju u ime Crkve, pod vodstvom vrhovnoga
poglavara kao don Boscova nasljednika, u duhu vjernosti pastirima i u suradnji s
drugim crkvenim snagama.
§ 2. Salezijanci suradnici na osobit način osjećaju sinovsku odanost prema Svetom
Ocu.
§ 3. Udruženje salezijanaca suradnika uživa status crkvene javno-pravne osobe.
Glavno mu je sjedište u Rimu.

II. POGLAVLJE
Apostolsko zalaganje salezijanca suradnika i suradnice

čl. 7. Svjedočanstvo blaženstava
Stil osobnoga života salezijanca suradnika prožet je duhom blaženstava i potiče ga
na evangeliziranje kulture i društvenoga života.
Stoga živi i svjedoči:
- prvenstvo duhovnoga, plodnost trpljenja i nenasilja kao kvasca mira i praštanja
- slobodu u poslušnosti Božjem planu, poštujući vrijednost i autonomiju svjetovnih

stvarnosti, nastojeći ih usmjeravati na služenje čovjeku
- evanđeosko siromaštvo, upravljajući razborito dobrima koja su mu povjerena i
dijeleći ih s drugima kao zajednička dobra
- spolnost u skladu s evanđeoskim poimanjem čistoće, prožetu obzirnošću, cjelovitu,
radosnu i usmjerenu na ljubav bilo u braku ili u celibatu.

čl. 8. Apostolsko zalaganje
§ 1. Salezijanci suradnici ostvaruju svoj apostolat u prvom redu svakodnevnim
zalaganjem. Nasljeduju Isusa Krista, savršenoga čovjeka, poslanog od Oca da služi
ljudima na zemlji. Zbog toga nastoje, u redovitim prilikama života, ostvarivati
evanđeoski ideal ljubavi prema Bogu i bližnjemu.
§ 2. Prožeti salezijanskim duhom osobito se brinu za mladež i to u prvom redu za
one najsiromašnije ili žrtve bilo kojeg oblika isključivanja, izrabljivanja ili
nasilja, za one koji traže posao ili pokazuju znakove posebnoga poziva.
§ 3. Promiču i brane vrijednost obitelji kao temeljne jezgre društva i Crkve i
zalažu se da postane »domaća Crkva«. Salezijanci suradnici koji žive u braku
ostvaruju svoje poslanje supružnika i roditelja pedagogijom dobrote koja je
svojstvena preventivnom sustavu kao »suradnici ljubavi Boga Stvoritelja« i kao
»prvi i glavni odgojitelji djece«.
§ 4. Ostvaruju društveni nauk Crkve i pozorni su na sredstva društvenoga
komuniciranja zalažući se za njihovu pravilnu odgojnu uporabu.
§ 5. Podržavaju misijsku djelatnost Crkve i zalažu se za odgoj koji je otvoren
svijetu dijalogom među kulturama.

čl. 9. Zadaća kršćanskog odgoja
§ 1. Salezijanci suradnici se, poput don Bosca, uvijek zauzimaju za odgoj i
evangelizaciju, kao što je to radio don Bosco, kako bi mlade odgajali u »poštene
građane, dobre kršćane i jednog dana sretne stanovnike neba«, uvjereni da su i sami
na putu prema sve većoj ljudskoj i kršćanskoj zrelosti.
§ 2. Dijele s mladima divan osjećaj prihvaćanja istinskih vrjednota kao što su
istina, sloboda, pravda, osjećaj za opće dobro i služenje.
§ 3. Odgajaju mlade za susret s uskrslim Kristom po vjeri i sakramentima, kako bi u
njemu pronašli smisao života i rasli kao novi ljudi.
čl. 10. Pedagogija dobrote
U svojem odgojnom radu salezijanci suradnici:
§ 1. Usvajaju don Boscov »preventivni sustav« koji se »oslanja na razum, vjeru i
ljubaznost«, služe se uvjeravanjem, a ne nametanjem, prevencijom, a ne
kažnjavanjem, i to kroz neprestani dijalog.
§ 2. Stvaraju obiteljsko ozračje u kojemu njihova poticajna prisutnost, osobna
blizina i iskustvo života u skupini pomažu mladima u prepoznavanju Božje
prisutnosti.
§ 3. Promiču dobro i odgajaju za ljubav prema životu, za odgovornost i solidarnost,
za međusobno dijeljenje i zajedništvo.

§ 4. Pozivaju se na unutarnje bogatstvo osoba i vjeruju u nevidljivo djelovanje
milosti. Svakom mladom čovjeku pristupaju s realističnim optimizmom, uvjereni u
vrijednost odgoja kroz iskustvo vjere. U odnosu prema mladima nadahnuti su zrelom
ljubavi koja zna prihvaćati.
čl. 11. Tipične aktivnosti
§ 1. Salezijanci suradnici otvoreni su mnogim oblicima apostolata. Osim vlastitom
radu i profesionalnim obvezama, prednost daju:
- katehezi i kršćanskom odgoju
- animiranju mladenačkih i obiteljskih grupa i pokreta
- suradnji u odgojnim i školskim ustanovama
- služenju siromašnima u društvu
- zalaganju na području društvenih komunikacija
- suradnji u pastoralu zvanja
- misijskom radu
- suradnji u ekumenskom i međureligijskom dijalogu
- karitativnom služenju u društveno-političkim potrebama
- razvoju Udruženja.

čl. 12. Načini i strukture djelovanja
§ 1. Salezijanci suradnici podržavaju svoje apostolsko zalaganje molitvom,
uključivanjem drugih ljudi i materijalnim sredstvima.
§ 2. U duhu zajedničkoga rada i suradnje dobar dio aktivnosti salezijanaca
suradnika odvija se u onim strukturama koje njima kao laicima pružaju najveću
mogućnost znakovitijeg djelovanja kao što su građanske, kulturne, društvenogospodarske, političke, crkvene i salezijanske strukture.
§ 3. Salezijanci suradnici, nadalje, mogu ostvarivati svoj apostolat kroz djela
kojima Udruženje autonomno upravlja i uključivanjem u pothvate proizišle iz potreba
sredine u kojoj žive.

III. POGLAVLJE
Salezijanci suradnici i suradnice u zajedništvu i suradnji
čl. 13. Braća i sestre u don Boscu
Po zajedničkom pozivu i pripadnosti istom Udruženju, salezijanci suradnici duhovna
su braća i sestre. »Ujedinjeni jednim srcem i jednom dušom« žive bratsko
zajedništvo posebnim vezama don Boscova duha.
S radošću sudjeluju u »životu obitelji« svojega Udruženja radi međusobnoga
upoznavanja, rasta, izmjene iskustava i izrade apostolskih projekata.

čl. 14. Suodgovorni u poslanju
§ 1. Salezijanac suradnik osjeća odgovornost za zajedničko poslanje i ostvaruje ga
u skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima. Svatko je pozvan aktivno
prisustvovati sastancima planiranja, ostvarivanja i provjere različitih aktivnosti
što ih nude voditelji Udruženja, a povjerene zadaće izvršavati u duhu vjernosti i
služenja.

§ 2. Svaki salezijanac suradnik odgovorno i s osjećajem pripadnosti podržava
ekonomsku autonomiju Udruženja kako bi ono moglo izvršiti svoje poslanje.

čl. 15. Sudjelovanje u životu Salezijanske obitelji
Salezijanci suradnici gaje bratsko zajedništvo i suradnju s drugim granama i
članovima Salezijanske obitelji međusobnim upoznavanjem i obavještavanjem,
uzajamnim duhovnim i odgojnim pomaganjem i uključivanjem u zajedničke apostolske
pothvate. Preko Vijeća Salezijanske obitelji na svim razinama, a i drugih organa,
traže mogućnosti za zajednički rad kako bi salezijansko poslanje što bolje služilo
Crkvi i društvu.
čl. 16. Služba vrhovnog poglavara
§ 1. Vrhovni poglavar Družbe sv. Franje Saleškog je don Boscov nasljednik. Po
izričitoj volji Utemeljitelja on je poglavar Udruženja i u njemu ima ulogu vrhovnog
upravitelja. Jamči vjernost projektu Utemeljitelja i promiče njegov rast.
§ 2. U njegovoj službi, koju također vrši preko vikara ili drugoga svojeg
predstavnika, redovito mu stoji na raspolaganju svjetsko vijeće, poglavito u
animiranju cjelokupnoga Udruženja i koordiniranju apostolskih i odgojnih pothvata.
§ 3. Članovi Udruženja gaje prema vrhovnom poglavaru osjećaje iskrene odanosti i
vjerni su njegovim smjernicama.
čl. 17. Osobite veze s Družbom sv. Franje Saleškog i Družbom sestara kćeri Marije
Pomoćnice
Udruženje salezijanaca suradnika ima sa Družbom sv. Franje Saleškog »čvrste i
stabilne veze jedinstva« i osobite karizmatske veze s Družbom sestara kćeri Marije
Pomoćnice.
Svaka je salezijanska zajednica (SDB i KMP) provincijalna i mjesna, uključena u
zadaću koju je želio don Bosco: »podržavati i učiniti da raste« Udruženje,
doprinositi odgoju njegovih članova, upoznavati i promicati njihov Projekt
apostolskog života.

čl. 18. Veze s drugim granama Salezijanske obitelji
Salezijanci suradnici osjećaju povezanost sa svim granama koje pripadaju
Salezijanskoj obitelji. Otvoreni su i promiču svaki oblik suradnje, a na osobit
način s laičkim grupama, poštujući njihov identitet i autonomiju.

IV. POGLAVLJE
Salezijanski duh salezijanca suradnika i suradnice
čl. 19. Dragocjena baština
Vođen Duhom Svetim, don Bosco je živio i prenio članovima svoje obitelji izvorni
stil života i rada: salezijanski duh.

Salezijanski duh jedno je osobito iskustvo evanđelja koje ima svoj izvor u samom
Kristovu srcu. To je duh koji, sve one koji ga žive, potiče na prisutnost i na
djelovanje u Crkvi i u svijetu. Hrani se apostolskim radom i molitvom i obilježava
čitav život koji tako postaje svjedočanstvo ljubavi.
Iziskuje zahtjevnu »asketsku metodu« koju resi osmjeh radosna lica po uzoru na don
Bosca i njegov poticaj na »rad i umjerenost«.

čl. 20. Iskustvo zauzete vjere
§ 1. Salezijanac suradnik prihvaća taj duh kao dar što ga Gospodin daje Crkvi i
pomaže da donosi plodove u skladu s njegovim svjetovnim ili ministerijalnim načinom
života. Sastavni je dio don Boscova duhovnog iskustva, što su ga prvi suradnici
posebno snažno proživljavali s mladima u oratoriju u Valdoccu i trudi se živjeti
nasljedujući Krista.
§ 2. U Bezgrješnoj Djevici i Pomoćnici otkriva najsnažniju sliku svojega poziva:
biti istinski »suradnik Božji« u ostvarenju njegova plana spasenja. Obraća se
Mariji, Pomoćnici i Majci Dobroga Pastira, tražeći potrebnu snagu u konkretnom
zalaganju za spas mladih.
§ 3. Promiče »praktično« iskustvo crkvenog zajedništva.

čl. 21. Središnje mjesto apostolske ljubavi
§ 1. Srce salezijanskog duha apostolska je i pastoralna ljubav. Ona među mladima
uprisutnjuje Očevo milosrđe, Kristovu spasenjsku ljubav i snagu Duha Svetoga. Don
Bosco ju je izrazio lozinkom:»Da mihi animas, cetera tolle«. Označio ju je imenom
»salezijanci«, odabirući kao zaštitnika sv. Franju Saleškog, uzor kršćanskoga
humanizma, apostolskoga predanja i ljubaznosti.
§ 2. Za salezijance suradnike ta je ljubav dar Božji koja ih sjedinjuje s Njim i s
mladima. Nadahnuta je također Marijinom majčinskom brigom koja im pomaže u njihovu
svakodnevnom svjedočenju.

čl. 22. Salezijanska prisutnost u svijetu
§ 1. Salezijanci suradnici osjećaju se »duboko solidarni« sa svijetom u kojem žive
i u kojem su pozvani biti svjetlost i kvasac. Vjeruju u čovjekove unutarnje snage.
Dijele s drugima vrijednosti vlastite kulture i zauzimaju se oko njezina
kršćanskoga humanističkog usmjeravanja.
Kršćanskim kritičkim osjećajem prihvaćaju sve što je novo. Upotpunjuju svoj život
»svime što je dobro«, osluškujući prije svega svijet mladih.
§ 2. Pred mnogobrojnim izazovima i poteškoćama u kojima su pozvani djelovati
zauzimaju konstruktivan stav. U svijetu se zalažu za izgradnju i širenje kršćanske
kulture solidarnosti i prihvaćanja.

čl. 23. Stil djelovanja

Salezijanci suradnici posvećuju svoj život kroz svakodnevicu, ukorijenjeni u svojem
djelovanju u jedinstvo s Bogom. Žive kao »dobri kršćani i pošteni građani«. Drugima
su na raspolaganju, žive sebedarje, darežljivi su i vjeruju u vrijednost
velikodušnosti.

čl. 24. Stil odnosa
Salezijanci suradnici su u svojim odnosima ljubazni, na način kako je to želio don
Bosco. Otvoreni su, srdačni i radosni, spremni učiniti prvi korak i druge uvijek
prihvaćati s dobrotom, poštovanjem i strpljivošću. Nastoje pobuditi odnos
povjerenja i prijateljstva kako bi oko sebe stvorili obiteljsko ozračje prožeto
jednostavnošću i ljubavlju. Mirotvorci su koji dijalogom žele postići jasnoću i
slogu.

čl. 25. Stil molitve
§ 1. Salezijanci suradnici su uvjereni da bez sjedinjenja s Kristom ne mogu postići
ništa. Zazivaju Duha, koji ih svakodnevno prosvjetljuje i jača. Molitva im je
jednostavna i puna povjerenja, radosna i stvaralačka, prožeta apostolskim žarom,
bliska životu i u njemu se nastavlja.
Da bi hranili svoj molitveni život, salezijanci suradnici utječu se duhovnim
izvorima koje pruža Crkva, Udruženje i Salezijanska obitelj. Aktivno sudjeluju u
liturgiji i prihvaćaju one oblike pučke pobožnosti koji mogu obogatiti njihov
duhovni život.
§ 2. Jačaju svoju vjeru iskustvom sakramentalnog života. Svoju apostolsku ljubav
hrane euharistijom. U pomirenju milosrdni Otac daruje im snagu za život i trajno
obraćenje te ih sve više osposobljava za opraštanje.
§ 3. Osim toga svoj unutarnji i apostolski život jačaju kroz ponude duhovnoga
sadržaja što ih programira samo Udruženje.

čl. 26. U zajedništvu s Marijom i našim svecima
§ 1. Poput don Bosca, salezijanci suradnici njeguju sinovsku ljubav prema Mariji
Pomoćnici, Majci Crkve i svih ljudi. Ona je surađivala u Spasiteljevu spasenjskom
poslanju i nastavlja to činiti i danas kao Majka i Pomoćnica Naroda Božjega.
Osobita je voditeljica Salezijanske obitelji. Njoj je don Bosco povjerio
salezijance suradnike, da ih ona štiti i nadahnjuje u njihovu poslanju.
§ 2. S osobitom se ljubavlju obraćaju sv. Josipu, zaštitniku sveopće Crkve. S
pouzdanjem se utječu zagovoru sv. Ivana Bosca, »ocu i učitelju« mladeži i cijele
Salezijanske obitelji.
§ 3. Među uzorima apostolskog života osobito časte sv. Franju Saleškog, sv. Mariju
Dominiku Mazzarello, bl. Aleksandrinu da Costa, mamu Margaretu i druge svece,
blaženike i časne sluge Božje iz Salezijanske obitelji.

V. POGLAVLJE

Pripadnost i odgoj i obrazovanje salezijanca suradnika i suradnice
27. Ulazak u Udruženje
§ 1. Da bi netko postao salezijanac suradnik, mora to slobodno izabrati, postupno i
utemeljeno ostvarivati i sazrijevati pod utjecajem Duha Svetoga. Voditelji, kao
odgovorne osobe iz Udruženja, trebaju ga pratiti. Kandidat koji želi pripadati
Udruženju prihvaća odgovarajući program priprave.
§ 2. Kada je kandidat postigao dovoljnu zrelost u salezijanskoj karizmi koju su
prepoznali voditelji u središtu, daje svoju molbu za pripuštanje. Traži se,
svakako, da kandidat bude punoljetan.
§ 3. Pripadnost Udruženju započinje osobnim Obećanjem kojim se očituje spremnost da
se vlastito krštenje živi prema ovom Projektu apostolskog života.

čl. 28. Vrijednost pripadnosti
§ 1. Salezijanci suradnici svjesni su da je pripadnost Udruženju osnova za
privilegirano iskustvo vjere i crkvenoga zajedništva. Osim toga, životno je važno
kao podrška vlastitom apostolskom pozivu.
§ 2. Svjesni su i prihvaćaju da je ovu pripadnost potrebno izražavati konkretnim
znakovima prisutnosti i aktivnog sudjelovanja u životu Udruženja.
čl. 29. Odgovornost i pothvati za odgoj i obrazovanje
§ 1. Salezijanci suradnici su prvi odgovorni za svoj ljudski, kršćanski,
salezijanski i profesionalni odgoj i obrazovanje.
§ 2. Po osposobljenim salezijancima suradnicima, povjerenicima i povjerenicama i
ostalim članovima Salezijanske obitelji Udruženje promiče i podržava osobni i
zajednički odgoj i obrazovanje.
čl. 30. Vjernost preuzetim obvezama
§ 1. Biti salezijanac suradnik poziv je koji traje cijeli život. S dubokim
osjećajem pripadnosti salezijanci suradnici će u svakodnevici znati izražavati
svoje svjedočenje, apostolat i načine služenja. Bog ih je pozvao živjeti
salezijansku karizmu u Udruženju, a otvoreni su i raspoloživi surađivati u
inicijativama koje promiču druge ustanove i organizacije, bilo crkvene, redovničke
ili društvene. Njihovu vjernost podržava ljubav i solidarnost članova Udruženja i
Salezijanske obitelji.
§ 2. Da bi učvršćivali pripadnost Udruženju - i time Salezijanskoj obitelji obveze udruženog života preuzete Obećanjem nastojat će ostvarivati u životu na
najbolji mogući način onako kako ih određuje Pravilnik.
čl. 31. Izlazak iz Udruženja
§ 1. Salezijanac suradnik ili suradnica koji po osobnoj odluci želi prekinuti
pripadnost Udruženju, predat će mjesnom vijeću pismenu izjavu kojom obrazlaže i
potvrđuje osobnu odluku. Mjesno vijeće proslijedit će kopiju izjave provincijalnom
vijeću.
§ 2. Odluku o isključenju iz Udruženja nekoga od njegovih članova, zbog vrlo
ozbiljnih razloga, donosi provincijalno vijeće na osnovu obrazloženoga zahtjeva
mjesnog vijeća, u duhu ljubavi i jasnoće nakon što je utvrđen način života koji
nije u skladu s temeljnim obvezama zacrtanima Statutom i Pravilnikom. Dotičnoga se
o ovoj odluci obavještava u pismenom obliku.

čl. 32. Značenje i obrazac Obećanja
§ 1. Smisao i svrha obećanja jest u tome da se izrazi spremnost na življenje
krsnoga poziva u skladu s Projektom apostolskog života. Sam don Bosco je predlagao
obećanje kao apostolski izričaj salezijanskog poziva u svijetu.
§ 2.Obećanje
Slavim te, Oče, jer si dobar i sve ljubiš.
Zahvaljujem ti što si me stvorio i otkupio,
pozvao me u svoju Crkvu
i što sam u njoj upoznao/la don Boscovu apostolsku obitelj
koja živi za tebe služeći mladima i običnom puku.
Privučen/a tvojom milosrdnom ljubavi
želim ti uzvratiti ljubav čineći dobro.
Stoga, nakon što sam se pripremio/la,
OBEĆAJEM
da ću nastojati živjeti evanđeoski projekt Udruženja salezijanaca suradnika, to
jest:
biti vjeran/na Kristov učenik/ca u Katoličkoj crkvi,
raditi u tvom Kraljevstvu, osobito za napredak i spasenje mladeži,
produbljivati i svjedočiti salezijanski duh,
surađivati, u zajedništu Salezijanske obitelji i u apostolskim pothvatima mjesne
Crkve.
Daruj mi, Oče, snagu svoga Duha,
kako bih mogao/la ostati vjeran/na ovoj životnoj odluci.
Neka me Marija Pomoćnica, Majka Crkve, prati i vodi.
Amen.

VI. POGLAVLJE
Organizacija Udruženja

čl. 33. Razlozi organiziranja
Živeći svoj poziv, salezijanci suradnici uviđaju potrebu za jednim prikladnim
organizacijskim ustrojstvom. Organiziraju se u Udruženje koje shvaćaju kao sredstvo
koje im pomaže da u duhovnom jedinstvu, prema don Boscovu pozivu, žive Projekt
apostolskog života.
čl. 34. Fleksibilna organizacija
Udruženje, vjerno Utemeljiteljevoj volji, ima fleksibilnu i jednostavnu strukturu
koja ima tri razine upravljanja: mjesnu, pokrajinsku i svjetsku.
Na taj način organizirano, Udruženje želi pratiti učinkovitost svojega djelovanja
na terenu i poticati sveopće zajedništvo i poslanje.
čl. 35. Upravljanje i vođenje na mjesnoj, pokrajinskoj i svjetskoj razini
Udruženje, poštujući autoritet vrhovnog poglavara kojega u pravilu predstavlja
njegov vikar ili neki drugi predstavnik, povjerava upravljanje i vođenje vijećima
čiji su članovi također redovnici i/ili redovnice koje imenuju provincijali i/ili
provincijalke. Zakoniti predstavnik Udruženja je koordinator određenog vijeća.
čl. 36. Mjesna razina
§ 1. Temeljna jezgra udruženog života mjesno je središte. Redovito obuhvaća
salezijance suradnike koji djeluju na određenom prostoru. Središte se po mogućnosti
osniva u nekoj ustanovi don Boscovih salezijanaca ili kćeri Marije Pomoćnice.
§ 2. Mjesnim središtem kolegijalno ravna mjesno vijeće koje između svojih članova
bira mjesnog koordinatora. Svako središte ima povjerenika ili povjerenicu koje
imenuje njihov provincijal odnosno provincijalka.
§ 3. Ljudi dobre volje, čak i druge vjeroispovijesti, religije i kulture, kojima je
draga salezijanska karizma, mogu sudjelovati u pothvatima mjesnoga središta i s
njim surađivati kao don Boscovi prijatelji.
čl. 37. Pokrajinska razina
§ 1. Mjesna se središta organiziraju u pokrajine koje osniva vrhovni poglavar na
prethodni prijedlog svjetskog vijeća.
§ 2. Uzimajući u obzir osobitu povezanost između Udruženja i don Boscovih
salezijanaca odnosno kćeri Marije Pomoćnice, pokrajine uspostavljaju vezu s
pripadajućim provincijama.
§ 3. Svaka pokrajina ima pokrajinsko vijeće koje biraju mjesna vijeća na način
predviđen Pravilnikom.
§ 4. Pokrajinsko je vijeće kolegijalno tijelo koje između svojih članova bira
pokrajinskog koordinatora. Svako pokrajinsko vijeće ima povjerenika i povjerenicu
koje imenuje njihov provincijal odnosno provincijalka.
§ 5. Radi vođenja života Udruženja pokrajine se, u skladu s njihovom vlastitom
autonomijom, organiziraju u regije prema srodnosti jezika, kulture ili prema
teritorijalnoj blizini i to odlukom vrhovnog poglavara u dogovoru sa svjetskim
vijećem. One biraju svjetskog vijećnika za svoju regiju. Provincijali i
provincijalke iz te regije dogovorno imenuju regionalnog povjerenika i regionalnu
povjerenicu.

čl. 38. Svjetska razina
§ 1. Svjetsko vijeće sačinjavaju svjetski vijećnici izabrani u svojim regijama i
svjetsko izvršno tajništvo (SIT). Njega pak sačinjavaju svjetski koordinator kojega
izravno imenuje vrhovni poglavar, svjetski rizničar i svjetski tajnik koje biraju –
tajnim glasovanjem – svjetski vijećnici između sebe, zatim svjetski delegat SDB
kojega imenuje vrhovni poglavar i svjetska delegata KMP koju imenuje vrhovni
poglavar na prijedlog vrhovne poglavarice Družbe kćeri Marije Pomoćnice.
§ 2. Članovi svjetskog vijeća ostaju u službi šest godina.
§ 3. Smjernice svjetskog vijeća postaju obvezatne tek nakon što ih odobri vrhovni
poglavar.

čl. 39. Upravljanje dobrima Udruženja
§ 1. Udruženje salezijanaca suradnika, kao crkvena javno pravna osoba, ima pravo
stjecanja, posjedovanja, upravljanja i otuđivanja materijalnih dobara, u skladu sa
crkveno pravnim propisima. Dobra koja Udruženje posjeduje kao takva crkvena su
dobra.
§ 2. Vrhovni poglavar zajedno sa svjetskim vijećem upravlja dobrima Udruženja na
svjetskoj razini i ima vlast dati mjesnim i pokrajinskim vijećima ovlaštenje za
izvanredno upravljanje i otuđenje dobara, za koja ne treba posredovanje Svete
Stolice.
§ 3. Vijeća se brinu o dobrima Udruženja po rizničaru kojega biraju između sebe.
Rizničar sastavlja godišnje financijsko izvješće i podastire ga vijeću više razine.
čl. 40. Završne odredbe
§ 1. Udruženje salezijanaca suradnika pridržava se ovoga Statuta. Ostala pravila
sadržana su u Pravilniku na svjetskoj razini i Uredbama na drugim razinama.
> Statut definira identitet poziva salezijanca suradnika, njegov duh, poslanje i
načela organizacijskog ustrojstva Udruženja.
> Pravilnik sadrži praktične upute koje pobliže označuju i reguliraju djelovanje,
metodologiju, ustrojstvo i organizaciju. Primjenjuje načela Statuta, kojemu je
podređen, u konkretnom svakodnevnom djelovanju Udruženja.
> Uredbe su pak još podrobnije odredbe Udruženja kojima se Statut i Pravilnik
prilagođavaju konkretnom djelovanju u različitim okolnostima ili posebnim
aktivnostima. Potvrđuju ih nadležna vijeća i odobravaju vijeća neposredno višega
stupnja koja moraju jamčiti njihovu podudarnost s odredbama Statuta i Pravilnika.
§ 2. Ovaj Statut može se mijenjati na prijedlog vrhovnog poglavara, svjetskog
vijeća ili pokrajinskih vijeća. U svakom slučaju vrhovni poglavar Udruženja
odobrava prijedlog promjene, što se na prikladan način treba objaviti. Prijedlog
izmjene treba sadržavati: jasno i detaljno navedene razloge izmjene; konkretne
ciljeve koje želi postići; načela na kojima se prijedlog temelji.
Postupak izmjene određuje svjetsko vijeće pod nadzorom vrhovnog poglavara.
Izmjenu moraju ovim redom potvrditi: apsolutna većina sudionika svjetskog kongresa,
vrhovni poglavar Udruženja i Sveta Stolica.

ZAKLJUČAK
čl. 41. Put svetosti
Salezijanci suradnici i suradnice izabiru evanđeoski put opisan ovim Statutom i
Pravilnikom. Odgovorno se zalaži živjeti taj put koji ih vodi prema svetosti.
Gospodin obiljem svoje milosti prati sve one koji se zalažu u duhu»da mihi animas«
radeći za dobro mladeži i običnog puka.
Ponuđeni se obrazac može prilagođavati ovisno o različitim prilikama, s tim da se
poštuje sadržaj. Kada se Obećanje obnavlja, umjesto riječi: nakon što sam se
pripremio/la obećajem, kaže se obnavljam obećanje.

