
STATUT PRZYJACIÓŁ 
MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY 

 

TOŻSAMOŚĆ I CEL 
1. Przyjaciele Misjonarzy Świętej Rodziny (AMSF) to Stowarzyszenie wiernych chrześcijan 

katolików, założone przez (…) i pod jurysdykcją Misjonarzy Świętej Rodziny.  
2. Stowarzyszenie AMSF  integruje i daje ciągłość mniej lub bardziej nieformalnym 

inicjatywom tego rodzaju, wcielonym w życie w różnych Prowincjach MSF. 
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Misjonarzy Świętej Rodziny ma jako cel ogólny promować w 

świecie miłość (caritas), pobożność i powołania chrześcijańskie (patrz KPK 215; 301) a cele 
szczegółowe są następujące: 
a) Dać możliwość swoim członkom (pojedynczym osobom lub rodzinom) aktywnego 

uczestniczenia w charyzmacie, duchowości i priorytetowych apostolatach Misjonarzy 
Świętej Rodziny; 

b) Promować w rodzinach styl życia zgodnego z Ewangelią Jezusa Chrystusa;  
c) Promować nabożeństwo do Świętej Rodziny z Nazaretu; 
d) Szerzyć znajomość O. Berthiera i Zgromadzenia, które on założył. 

MOTYWACJE I PODSTAWY 
4. Duch Święty kieruje i ożywia Kościół, rozdzielając swoje dary wszystkim wiernym, podczas 

gdy świeccy znajdują w nim charyzmatyczną siłę i pełnią ważną rolę (cfr. LG 12; AA 3). 
5. Misyjne zadanie, dar i odpowiedzialność całego Kościoła, powierzone zostało w szczególny 

sposób instytutom misyjnym, ale chodzi tu o charyzmat, do którego mają prawo dostępu 
również świeccy i za który są wspólnie odpowiedzialni (cf. AG 36; 41). 

6. MSF podejmują nieustanny wysiłek, aby ożywić w świeckich świadomość ich powołania w 
Kościele i w świecie, i aby uczynić możliwym udział świeckich w ich charyzmacie i ich 
duchowości, dając możliwość łączenia się w grupy na różnych poziomach (cfr. K 52; 79). 

7. Ewangelizacja rodzin jest dziełem, które realizuje swój cel tylko wówczas, gdy może liczyć 
na pracę rodzin i świeckich (cf. GE 3). 

KORZYŚCI 
8. Owoce Ducha przekraczają ludzką zdolność postrzegania, ale możemy wymienić 

przynajmniej kilka korzyści, którymi mogą cieszyć się członkowie tego stowarzyszenia: 
a) Odkrycie i realizacja własnego powołania w Kościele i w świecie; 
b)  Udział w dobrach duchowych powierzonych przez Jezusa Kościołowi, szczególnie 

instytutom misyjnym; 
c) Udział w rozwoju i odnowie duchowości, charyzmatu i priorytetowych apostolatów 

MSF; 
d) Możność otrzymywania szczególnej formacji w wymiarze ludzkim, rodzinnym, 

duchowym, kościelnym i apostolskim; 
e) Odnowienie wiary i życia rodzinnego. 

9. Przyjaciele MSF mogą liczyć również na inne konkretne korzyści: 
a) Cotygodniowa Msza św. w ich intencjach; 

b) Zapisani konsekrowani członkowie otrzymują obrazek i medalik Świętej Rodziny. 

PRIORYTETOWE DZIAŁANIA 
10. Przyjaciele MSF uczestniczą na sposób własny w misji pełnionej przez MSF, szczególnie 

poprzez:  



a) Modlitwę (indywidualna, w rodzinie i we wspólnocie) za misje, o powołania i za rodziny; 
b) Udział w zwyczajnej duszpasterskiej działalności Kościoła, szczególnie w duszpasterstwie 

powołań, na rzecz rodzin i misji; 
c) Współpracę w działalności lub projektach misyjnych pełnionych przez Wspólnoty lub 

Prowincji MSF; 
d) Kontrybucję finansowa na rzecz realizacji apostolskiej działalności MSF. 
 

INNA DZIAŁALNOŚĆ 
11. Ponadto Przyjaciele MSF są posłani aby wypełniać własne praktyki: 

a) Konsekracja rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu; 

b) Modlitwa osobista i w rodzinie; 

c) Udział w szczególnych wydarzeniach MSF (śluby, święcenia, wysyłanie misjonarzy na 
misje ad genetes, jubileusze, itp.). 

ORGANIZACJA 
12. Członkowie Stowarzyszenia AMSF  dzielą się na dwie kategorie:  

a) Członkowie współpracownicy; 
b) Członkowie konsekrowani. 

13. Przyjaciele MSF grupują się w ramach Prowincji MSF: 
a)  Każda Prowincja kontaktuje się, dopuszcza, organizuje, towarzyszy i animuje AMSF  w 

swoich własnych ramach; 
b) Prowincja może zorganizować różne mniejsze grupy, wg potrzeb; 

14. Koordynację i animację AMSF  wypełnia się następująco: 
a) Każda grupa wybiera animatora świeckiego, który zostanie zaaprobowany przez 

właściwego Przełożonego Prowincjalnego 
b) Przełożony Prowincjalny mianuje współbrata, odpowiedzialnego za AMSF  w ramach 

swojej Prowincji; 
c) Przełożony Generalny mianuje odpowiedzialnego na poziomie Zgromadzenia. 

PRZYJĘCIE I FORMACJA 
15. Osoba zainteresowana prezentuje, w imieniu własnym lub swojej rodziny, właściwemu 

Prowincjałowi prośbę, przedstawiającą  jej intencje i motywacje (oficjalny kwestionariusz). 
16. Po konsultacji ze współbratem odpowiedzialnym w Prowincji za AMSF , Przełożony 

Prowincjalny może zaaprobować przyjęcie nowego członka do kategorii członków 
współpracowników. 

17. Nowy członek uczestniczy w akcjach formacyjnych, które są proponowane i bierze także 
udział w grupach regionalnych (tam, gdzie istnieją). 

18. Po trzech latach nowy członek może poprosić Przełożonego Prowincjalnego, aby został 
włączony jako członek konsekrowany. 

19. Jeśli otrzyma zgodę, członek dokonuje konsekracji (pojedynczo lub swojej rodziny) Świętej 
Rodzinie z Nazaretu i otrzymuje obrazek i oficjalny medalik AMSF . 

20. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wpisywani są do specjalnej księgi we właściwej 
Prowincji i w Kurii Generalnej MSF. 

21. Za pośrednictwem własnej organizacji Prowincje dają AMSF  formację początkową i ciągłą 
w różnych, następujących formach: 
a) Dzień inicjacji dla nowych członków 

b) Doroczny dzień formacji i modlitwy w grupach lub parafiach MSF 

c) Dni i wakacje braterskiej konwiwencji. 



d) Kwartalne listy w ramach komunikacji i formacji 

e) Rekolekcje w parafiach i w domach rekolekcyjnych 

f) Kursy lub ewentualne spotkania na poziomie prowincji. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWINCJI MSF 
22. Co roku odpowiedzialny za AMSF  z każdej Prowincji wysyła do Zarządu Generalnego 

sprawozdanie z działalności i sytuacji Stowarzyszenia w swoim zakresie, razem z kopią 
kwestionariuszy nowych członków. 

23. Każda Prowincja przekazuje co roku AMSF  w swoim zakresie program formacji i spotkań, 
jak również pomoce dla formacji i modlitwy. 

24. Każda wspólnota zakonna celebruje jedną Mszę w tygodniu w intencjach AMSF . 
25. Konkretna forma kontrybucji finansowej na misje MSF ustalana jest przez każdą Prowincję. 
26. Możliwości i konkretne formy uczestniczenia AMSF  w działalności i szczególnych 

projektach apostolskich MSF określone są i otrzymują strukturę zdefiniowaną przez każdą 
Prowincję. 

27. AMSF są informowani co roku nt. zebranej pomocy finansowej i przeznaczenia 
otrzymanych wpływów. 

 

DYSPOZYCJE DOT. PRZEJŚCIA 
28. Członkowie formalnie wpisani do Stowarzyszeń już istniejących w Prowincjach stają się 

automatycznie członkami współpracownikami AMSF . 
29. Ci członkowie mogą prosić bezpośrednio o przyjęcie jako członkowie konsekrowani. 
30. Stowarzyszenia już istniejące w Prowincjach mogą utrzymać własną nazwę, lecz muszą jako 

drugą nazwę dołączyć określenie AMSF . 
31. Statuty stowarzyszeń już istniejących muszą zostać zastąpione lub dostosowane do 

obecnego statutu generalnego i zaaprobowane przez Zarząd Generalny. 
 
 
 
Uwagi: 
a) Ten statut jest odpowiedzią na otwarte możliwości i na wyzwania, zaproponowane przez 

nasze Konstytucje (cfr. DG 04-06; Cost. 52; 79), przez różne Prowincje i przez decyzje 
Kapituły 2007 (cfr. Linee 2 e 3). 

b) Propozycja statutu była przedstawiona i dyskutowana na Radzie Zgromadzenia w 2003 r. 
(Salatiga, Indonezja). 

c) Niektóre Prowincje przyjęły szkic przedstawiony przy tamtej okazji, dostosowały go i wcieliły 
w życie Stowarzyszenie. 

 
 
Najbliższe kroki: 

a) Prezentacja i refleksja na Radzie Zgromadzenia; 
b) Dekret założenia przez Przełożonego Generalnego; 
c) Mianowanie odpowiedzialnego na poziomie Zgromadzenia i odpowiedzialnych w 

Prowincjach; 
d) Uaktualnienie i zaaprobowanie statutów aktualnych Stowarzyszeń. 

 
 
Kwestionariusz z prośbą o przyjęcie 



a) imię i nazwisko 
b) data urodzenia 
c) data ślubu 
d) adres (ulica, miasto, województwo, kraj, telefon, e-mail, itp.) 
e) motywacje 
f) własnoręczny podpis 
g) zgoda proboszcza 
h) imię, nazwisko i adres odpowiedzialnego prowincjała, do którego należy się zwrócić. 
 
Modlitwa konsekracji Świętej Rodzinie z Nazaretu 
Składam Ci dzięki, Boże i nasz Ojcze, 
ponieważ przez chrzest uczyniłeś mnie członkiem Twego pielgrzymującego ludu 
i wzywasz mnie do pogłębienia mojej konsekracji 
jako Przyjaciel Misjonarzy Świętej Rodziny. 
 
W obecności braci i sióstr mojej wspólnoty, 
zebranej przez Ducha Świętego w charyzmacie Misjonarzy Świętej Rodziny, 
obiecuję dzielić z nią braterstwo i misje zgodnie ze statutem. 
 
Podejmuję zobowiązanie do życia duchem Świętej Rodziny: 
wspólnotą miłości, przebaczenia i wzrastania w życiu rodzinnym,  
braterstwie i służbie w kościelnej wspólnocie, 
zobowiązanie niestrudzone w prowadzeniu wszystkich ludzi 
ku jednej jedynej rodzinie w Bogu Ojcu. 
 
Dlatego też poświęcam siebie samego, moją (mego) małżonkę (małżonka) i moje dzieci (moje 
dziecko) Świętej Rodzinie z Nazaretu, 
szukając w Niej natchnienia, kierownictwa i mocy w wypełnianiu misji 
życia Ewangelią w Kościele domowym i wcielania jej nauki w świecie. 
Amen! 
 


