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A DOMONKOS CSALÁD VILÁGI KÖZÖSSÉGEINEK SZABÁLYZATA

1. A rendfınöknek a világi domonkosokhoz 1987-ben írt levele
Fr. Damian Byrne OP a teológia professzora és az egész Prédikáló Rend
alázatos mestere és szolgálója
A világi domonkos közösségeknek
Kedves testvérek az Úrban és Szent Domonkosban!
Örömmel adom át nektek Szent Domonkos világi közösségei szabályzatának
szövegét, amely nemrégen erısíttetett meg a szerzetesek és világiak
kongregációja által.
A megelızı szabályzat szövegét, melyet A. Femandez rendfınök 1969-ben
hozott nyilvánosságra, az Apostoli Szentszék 1972-ig csak próbaképpen fogadta
el. Az 1983-as római általános rendi győlés a rendfınököt azzal bízta meg,
hogy Szent Domonkos Családjának világi tagjai részére kongresszust hívjon
össze a világi közösségek szabályzatának a megújítására. Ez a kongresszus
1985. június 24-29. között a kanadai Montrealban a szöveget átdolgozta, és
végérvényesen elfogadta.
Legyen ez a szabályzat minden egyes tag szívében és közösségeitekben egy
cseppnyi evangéliumi kovász, mely szentté érlel benneteket, és az egész
Domonkos Család apostolkodásának a hasznára van.

Üdvözlet az Úrban
Róma, 1987. január 28-án, Szent Tamás ünnepén
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2. A Domonkos Család világi közösségeinek szabályzata
I. Alapszabályok
VILÁGIAK AZ EGYHÁZBAN
1. A világban élı Krisztus-követı férfiak és nık a keresztség és a bérmálás
ereje által Urunk Jézus Krisztus hármas küldetésében - prófétai, papi és
királyi- részesednek. Az a hivatásuk, hogy életben tartsák Krisztus jelenlétét a
népek között, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy az emberek mindenütt a földön
felismerhessék és befogadhassák Isten örömhírét. (A II. Vatikáni Zsinatnak a
világiak apostolkodásáról szóló határozatának Apostolicam Actuoritatem 3. p.)
A VILÁGI DOMONKOSOK
2. A Szentlélek által indíttatva a világiak szabályzatuk szerint tett ígérettel
csatlakoznak a Domonkos Családhoz, Szent Domonkos lelkisége és karizmája
szerinti élethez.
A DOMONKOS CSALÁD
3. Közösségekké kapcsolódnak össze és a Rend más ágaival együtt egy családot
alkotnak.(v. ö. A Prédikáló testvétek szabályzatának 141. p.)
A VILÁGI DOMONKOSOK SAJÁTOS JELLEMZİI
4. Személyes lelki életünkben éppúgy kifejezıdnek sajátosságaik, mint az
Isten iránti és az Egyházban az emberek felé induló szolgá-latukban. A tagok
osztoznak a Család apostoli küldetésében a tanu-lás, az ima és az igehirdetés
által, megırizve világi állapotukat.
AZ APOSTOLI KÜLDETÉS
5. Szent Domonkoshoz, Sziénai Szent Katalinhoz és sok más testvérhez
hasonlóan, - akiknek élete a Rendre és az Egyházra példás hatással volt,- a
világi domonkosok is a testvéri közösségbıl merítenek erıt. Ez mindenekelıtt
a hitükrıl való tanúságtételben erısíti meg ıket, valamint abban, hogy
érzékenyen reagáljanak a mai emberek szükségleteire, és hogy, az Igazságot
szolgálják.
6. Elıtérbe helyezik az Egyház mai apostoli feladatainak, alapvetı céljait, és
különös sürgetést éreznek arra, hogy valódi együttérzést tanúsítsanak az ínség
minden formájával szemben, hogy megvédjék a szabadságot és elımozdítsák
az igazságosságot és a békét.
7. Mindig emlékezzenek arra, hogy a domonkos karizma által indíttatva az
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apostoli munkának a szemlélıdésbıl kell fakadnia.

II. A közösségek élete
8. Mindent tegyenek meg azért, hogy a Nyolc boldogság szerinti valódi testvéri
közösségben éljenek, és ezt fejezzék ki közösségük tagjai felé, különös
tekintettel a szegényekre és a betegekre, és aszerint, ahogy a körülmények
megkívánják, osszák meg tulajdonukat, irgalmasságot cselekedve,
imádkozzanak a halottakért; így mindannyian egy szív - egy lélek lehetnek
Istenben.
9. A közösség tagjai a domonkos szerzetes testvérekkel és nıvérekkel együtt
vegyenek részt az apostoli munkában;
osztozzanak aktívan az Egyház életében, és legyenek mindig készek együtt
dolgozni más apostoli csoportokkal.
10. Az alapvetı források, amelyekbıl a világi domonkosok az erıt merítik,
hogy fejlıdhessenek hivatásukban, mely a szemlélıdés és az apostoliság
legszorosabb ötvözete:
•
•
•
•
•
•
•
•

A) Az Isten szava, a Szentírás olvasása, különösen az Újszövetség.
B) Ajánlott a napi szentmise, szentáldozás-ha lehetséges.
C) A gyakori szentgyónás.
D) A zsolozsma elmondása a Domonkos Családdal közösen, valamint
magánimádság, pl. elmélkedés, rózsafüzér.
E) A szív állandó megtérése az Evangélium bőnbánati szellemének és
gyakorlatának megfelelıen.
F) A kinyilatkoztatott Igazság kitartó tanulmányozása, korunk
problémáinak folyamatos átgondolása a hit fényében.
G) A domonkos hagyománynak megfelelıen buzgó áhítat Szőz Mária,
Szent Domonkos Atyánk és Sziénai Szent Katalin iránt.
H) Rendszeres lelkigyakorlat.

A KÉPZÉS
11. A domonkos képzés célja, hogy az emberek igazán nagykorú hívıkké
váljanak, akik készek Isten szavát meghallgatni, ünnepelni és hirdetni.
Minden tartomány készítsen képzési programot:
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A. Lépcsızetes alapképzést a kezdık számára.
B) Állandó továbbképzést mindenki számára, az elszigetelt tagoknak is.
12. Minden domonkos legyen képes hirdetni Isten szavát. A prédikálás a
keresztségben kapott prófétai küldetés gyakorlati megvalósítása.
13. A teljes domonkos képzés alapvetı forrásai:
- Isten szava, teológiai gondolatok és azok átelmélkedése,
- A liturgikus ima,
- A Domonkos Rend története és hagyománya,
- Az Egyház és a Rend kortárs dokumentumai,
- Az idık jeleinek megértése.
FOGADALOM ILLETVE ÍGÉRET
14. A Domonkos Család világi közösségébe való belépéshez fogadalmat ill.
ígéretet kell tenniük a belépni kívánóknak, amellyel elkötelezik magukat arra,
hogy a szabályzatban leírt módon Domonkos lelkisége szerint élnek.
A fogadalom ill. ígéret egy idıre vagy az egész életre érvényes.
A fogadalomtételhez a következı- vagy tartalmilag azonos – szöveget kell
használni.
A mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsıségére és a
Boldogságos
Szőz
Mária
és
Szent
Domonkos
dicsıségére
én
............................................
Ön
elıtt
..........................
.....................,
aki
a
közösség
vezetıje
és
ön
elıtt
............................................. Rendi asszisztensünk elıtt, aki a
prédikáló testvérek rendjének általános fınökét képviseli, ígérem, hogy 3
éven keresztül / egész életemen keresztül a világi
domonkosok szabályzata szerint fogok élni.

III. A közösség felépítése és irányítása
15. A közösség a legjobb alap arra, hogy a tagok hivatásuk iránti
odaadottságukban növekedhessenek.
Az összejövetelek gyakorisága közösségenként változó. A részvétel
rendszeressége a hőségrıl és a megbízhatóságról tanúskodik.
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16. A jelöltek felvételénél az elıírásokat, a személyes képzettséget, ill. az
idıtényezıt kell figyelembe venni. A közösségvezetı felelıssége, hogy elıször
a közösség tanácsa szavazzon az új tag felvételérıl, azután a rendi
asszisztenssel beszéljék azt meg, és folytassák le a mindenkori elıírások
szerint.
17. Az elıírásokban megjelölt próbaidı és a közösségi tanács szavazása után a
közösségvezetı a rendi asszisztenssel együtt fogadja az ideiglenes vagy az
örökre szóló fogadalmat.
A RENDI JOGHATÓSÁG ÉS A KÖZÖSSÉGEK AUTONÓMIÁJA
18. A világi közösségek a Rend joghatósága alatt állnak, de a világiak sajátos
autonómiájával rendelkeznek, ezáltal önmagukat önállóan kormányozzák.
RENDI SZINTEN
19. A) Az általános rendfınök, mint Szent Domonkos utódja és az egész
Domonkos Család feje, a világon minden Domonkos közösség elıjárója.
Az İ feladata a Rend lelkületét bennük épen megırizni, célszerő szabályokat
alkotni a kor és a hely követelményeinek megfelelıen,
valamint a tagok lelki javát és apostoli lelkesedését elımozdítani.
B) A rendfınököt a világiak ügyeiért általánosan felelıs helyettese képviseli
minden közösség elıtt, és a közösségek kívánságait elıterjeszti a
rendfınöknek, valamint a rendi nagygyőlésnek.
TARTOMÁNYI SZINTEN
20. A) A tartományfınök áll a közösségek élén tartományának határain belül.
A helyi püspök beleegyezésével alapíthat új közösséget.
B) A tartományi rendi asszisztens (szerzetes testvér vagy nıvér) képviseli a
tartományfınököt, valamint a világiak tartományi tanácsának teljes jogú
tagja.
A Prédikáló Testvérek tartományi győlése vagy pedig a tartományfınök és
tanácsa nevezi ki a világi közösségek tartományi tanácsának véleményezése
után.
C) A világi közösségek hozzák létre tartományi tanácsukat. Tagjait a
közösségek választják az elıírások szabályai szerint. Ez a tanács választja a
tartomány világi elnökét.
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KÖZÖSSÉGI SZINTEN
21. A) A helyi közösséget a világi vezetı és a közösség tanácsa együttesen
vezeti. Teljes körő felelısséget viselnek a közösség kormányzásában és ügyeik
intézésében.
B) A tanácsot a részelıírások által meghatározott idıre és módon választják. A
vezetıt a tanács tagjai maguk közül választják.
C) A rendi asszisztens (szerzetes testvér vagy nıvér) segítséget nyújt a
tagoknak a hitbeli tanulmányokban és a lelkiéletben. A tartományfınök nevezi
ki, aki elızıleg meghallgatja a tartományi rendi asszisztenst és az adott
közösség világi tanácsát.
NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI SZINTEN
22. A) Abban az országban, ahol több Domonkosrendi tartomány létezik,
létrehozhatnak nemzeti tartományi tanácsot az elıírásokban meghatározott
szabályoknak megfelelıen.
B) Hasonlóképpen nemzetközi tanács is létrehozható, ha ez kívánatosnak
látszik. Ezt elızetesen tanácskozzák meg a teljes Rend közösségével.
23. A közösségek tanácsának javaslatát és kérvényeit a Prédikáló Testvérek
tartományi győléséhez intézhetik, a tartományi- és nemzeti tanácsok pedig a
rendi nagygyőléshez.
Az ilyen győlésekre a világi közösségek néhány felelısét meghívhatják, hogy a
világiakra vonatkozó témákat és napirendi pontokat velük is megbeszélhessék.
A VILÁGI KÖZÖSSÉGEK TÖRVÉNYEI
24. A világi domonkos közösségek mőködését a következı törvények
határozzák meg:
A) A közösségek szabályzata
I. A világi domonkosok alapszabályai
II. A közösségek élete
III. A közösség felépítése és irányítása
B) Az általános rendfınök és a nagygyőlések nyilatkozatai
C) Elıírások
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3. A VILÁGI DOMONKOS KÖZÖSSÉGEK SZABÁLYZATÁVAL
KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDFİNÖKI ÉS NAGYGYŐLÉSI
NYILATKOZATOK
1. A világi közösségeket kormányzó szabályzat az ALAPVETİ TÖRVÉNY. Ez
alapján mőködik minden közösség az egész világon.
A nyilatkozatok, amelyeket az általános rendfınök léptetett életbe, a
szabályzat magyarázatai és értelmezései.
A közösségek által létrehozott és az általános rendfınök által jóváhagyott
tartományi ill. nemzetközi elıírások A HELYI KÖZÖSSÉGEK SAJÁTOS NORMÁI.
2. Annak érdekében, hogy a testvérek és a nıvérek kötelességüket „ne úgy
teljesítsék, mint a törvény szolgái, hanem mint a kegyelem által alapított
szabad férfiak és nık” kijelentjük, hogy a szabályzat megszegése nem bőn.
3. A közösségek elöljáróinak joguk van ideiglenes vagy folyamatos felmentést
adni a szabályzat elıírásai alól. Amikor az idıszerőnek látszik.
4. A tartományfınököknek joguk van egy közösség (különösen a fogadalommal
ill.
ígérettel
kapcsolatos)
érvénytelennek
minısülı
cselekedeteit
érvényesíteni.
5. A világi közösségek mellett, amelyekre ez a szabályzat érvényes, léteznek
papi közösségek is amelyekre külön szabályzat vonatkozik:(ford. megjegyzés:
nem szerzetesi, hanem egyházmegyei szolgálatban lévı papok közösségeirıl
van szó.)
6. A helyi elıírások határozzák meg többek között a következıket:
A) A közösségbe való felvétel feltételeit.
B) A próbaidı hosszát, és a fogadalom ill. ígéret elıtt eltöltött idıt.
C) A szentségek vételének gyakoriságát és a napi imádságot, amit a világi
domonkosok Istennek felajánlanak.
D) A közösségi találkozók és a lelkigyakorlatok gyakoriságát és formáját.
E) Az egyes közösségek saját szerkezetét és egy adott rendtartomány minden
közösségének általános szerkezetét.
F) Tisztségviselıik választásának módját, ha arról a szabályzat semmit sem
határoz meg.
G) A felmentések módjait és határait.
H) Az elhunyt testvérekért és az egész Domonkos Családért mondandó imákat.
7.

A rózsafüzér, ami a Boldogságos

Szőz

Márián keresztül Krisztus
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misztériumának folyamatos szemlélésére emeli a lelket, a Rend hagyományos
imádsága; így tehát napi elmondását ajánljuk a világi domonkosoknak.
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4. ELİÍRÁSOK A MAGYARORSZÁGI VILÁGI DOMONKOS KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA
A fenti nyilatkozatok útmutatása alapján összeállították a magyar világi
közösségek 2001-ben

–

I. A lelkiség legfontosabb célkitőzései
1. FELADATOK
A világi közösségek tagjait régen világi harmad-rendieknek nevezték.
Ki-ki a maga helyén maradva csatlakozik a Domonkos Család egy világi
közösségéhez.
Szemlélıdı lelkiségre, önmegszentelı, bőnbánó, engesztelı és apostoli
küldetésre ígérettel kötelezik el magukat. Ígéretük betartását lelkiismereti
felelısséggel vállalják.
Ez azt jelenti, hogy a szabályzat és az elıírások be nem tartása nem bőn, de
rendetlenség, és betartása elvárás.
A világi domonkosok imáikkal, keresztény hőségükkel, elkötelezett
cselekedeteikkel a jelenkor sürgetı feladatait törekszenek megoldani a lelkek
üdvössége érdekében.
Isten és az emberek felé irányuló sajátos szolgálatot végeznek egyénileg és
közösségileg, ki-ki a maga területén.
2. AZ EGYHÁZKÖZSÉGEK, PLÉBÁNIÁK SZOLGÁLATÁBAN
A misézı pap körüli teendık rendszeres ellátása és egyéb egyházi szolgálatok,
pl. énekkar, sekrestyési feladatok. Képviselıtestületi munka.
A hívek, a betegek, a családosok lelki gondozása, karitatív munka.
Külön engedéllyel áldoztatás. Hitoktatás. Katolikus oktatási és nevelési
intézmények szervezése, irányítása a helyi püspök és a prédikáló testvérek
felügyelete alatt. 13. old.
3. A TÁRSADALMI, VILÁGI ÉLETBEN
A) AZ EGYÉNI ÉLETVITELBEN
Az állapotbeli kötelességek példás teljesítése.
Az Egyház által kiadott könyvek, folyóiratok tanulmányozása.
Az anyagi értékekkel, javakkal való gazdálkodás jelentıssége abban áll, hogy a
testi életen keresztül a lélek gazdagodását és az örök üdvösséghez való
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felemelkedést szolgálja.
Lényeges szempont pl.: szükségszerőség,
célszerőség, korszerőség, és a jó idıbeosztás.

hatékonyság,

hasznosság,

B) A CSALÁDI ÉLETBEN
Rendezett, kiegyensúlyozott házasságban a szülık Isten szeretı, hívı életet
éljenek, mivel példájuk döntı jelentıségő gyermekeik életszemléletének,
hitéletének, jellemének kialakításában. Meghatározó a szülık egymás iránti
hősége, békességes élete, igazmondó egyenes-beszédősége, mások tulajdonát
tiszteletben tartó élete.
C) A KÖZÉLETBEN
Fı szempont az alapvetı hit- és erkölcsi élet romlásának megakadályozása, a
keresztény értékrend hangsúlyozása.
A keresztény sajtó útján, némely médium észrevehetıen negatív befolyásának
csökkentése.
Embertársaink segítése, gondjaik, problémáik megoldásában.
Különös megértéssel fordulni az igazán elesettek, a valóban kiszolgáltatottak,
a támaszra szorulók felé.
Az emberi személy, az élet és a család méltóságának védelme a társadalom
minden fórumán. Az általánosan kialakult szabadszellemő közszemlélet
ellensúlyozása.
4. A VILÁGI DOMONKOSOK KÖZÖSSÉGÉBEN
A Domonkos Család lelkiségének megfelelıen imában, szolgálatban,
barátságban, szeretetben, testvériesen buzdítsák, támogassák egymást.
Vállalják továbbá az egymástól való függıséget, az egymásra utaltságot.
Mozdítsák elı új közösségek megalakulását.
Segítsék elı, hívják fel a figyelmet a hitbeli ismeretek gyarapítására.
A felmerülı problémákat, kérdéseket vitassák meg, a szerzett tapasztalatokat
tegyék nyilvánossá, beszéljék meg, és alakítsanak ki álláspontot.
Rendszeres kapcsolatot építsenek ki a Domonkos Család más és az Egyház
különféle közösségeivel, valamint a keresztény egységért fáradozó ökumenikus
mozgalommal.
Vegyenek részt a világi közösségek országos találkozóin, elıadásain,
lelkigyakorlatain, a felvételi, fogadalmi, stb. ünnepségein, valamint az elhunyt
rendtagok temetési szertartásain.
Ezekrıl lehetıség szerint tegyenek közzé tájékoztatókat.
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II. A közösségek mőködésének elıírásai
1. ÚJ TAGOK FELVÉTELE
A) Új tagok felvételére jogosult
– a rendfınök és a világiak ügyeiért általánosan felelıs helyettese,
– a tartományfınök, és a tartományi rendi asszisztens a tartomány területén,
a világi közösségvezetı, a helyi közösség tanácsa és a helyi rendi asszisztens
egyetértésével a saját közösségébe.
A felvételt minden esetben a helyi közösség tanácsának szavazása elızi meg,
figyelembe véve a jelölt személyes képességeit.

–

B) A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI
Új tagként felvételt nyerhetnek mindazok a római katolikus vallású 18 éven
felüli, bérmált férfiak és nık, akik a katolikus hit és erkölcs alapvetı tanításait
ismerik, elfogadják és élik, valamint nincsenek elkötelezve más olyan lelkiségi
mozgalomhoz, amelyik szabályzattal rendelkezik. Világi foglalkozásúak, akik
hivatásuk megtartása, ellátása mellett a domonkos világi közösségek szabályai
szerinti feltételeket vállalni tudják.
Lehetnek egyedülállók, vagy szentségi házasságban élık.
Minden jelentkezınél és tagnál egyaránt elvárás az egyházjogilag rendezett
életállapot és az annak megfelelı tisztaság.
Házasoknál ajánlott, hogy lehetıség szerint mindketten csatlakozzanak a világi
közösséghez. Ha csak az egyik fél lép be, akkor az semmiképpen sem
történhet a házasság rovására. Egyházmegyei szolgálatban lévı papok is
csatlakozhatnak. Az alkalmasság megítélésénél fontos szempont az
alkalmazkodó képesség.
C) A VILÁGI KÖZÖSSÉGEKBE TARTOZÁS FOKOZATAI
–

JELÖLTIDİ

Bizonyos ismerkedési idı (min. 1 hónap) után a közösség tanácsa és a rendi
asszisztens meggyızıdik arról, hogy a jelentkezı megfelel-e a felvétel
követelményeinek. A jelöltnek lehetısége nyílik megismerni a domonkos
karizmát, a szabályzatot, és az egyes közösségi tagokat. A jelöltidı
egyénenként változó, általában néhány hónapig tart.
A közösség tagjai kísérjék figyelemmel a jelölt életét,
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ismerkedjenek meg vele.
Nem a lelkesedés foka dönti el az alkalmasságot, hanem az elhivatottság
megnyilvánulása a közösségi életben való hőséges kitartásban. Ismerjék meg,
hogy a jelölt ıszinte jószándékkal jelentkezik-e, közösségi ember-e, azaz
nincs-e alapvetı alkalmazkodási problémája.
-SKAPULÁRÉ ÁTVÉTELE (régi nevén „beöltözés”)
Ha a közösség a rendi asszisztenssel egyetértésben alkalmasnak tartja a
jelöltet a domonkos hivatásra, javasolhatja a közösség tanácsának a skapuláré
átvételére.
A világi közösségek tagjai „beöltözésként” a Rend ruházatának jelképét: a
skapulárét, valamint sajátos domonkos keresztet kapnak. A jelölt választhat
védıszentet magának, de továbbra is a keresztségben kapott nevét viseli.
-ÚJONCIDİ
A skapuláré átvételével elkezdıdik az egy év próbaidı, ami alatt az újonc
megismerkedik a domonkos lelkiséggel, bekapcsolódik a közösség életébe, és
meghatározott tanulmányokat végez. Gyakorolja a szabályzat szerinti életet.
Szükség szerint az újoncidı legfeljebb félévvel hosszabbítható meg.
-FOGADALOM
A szabályzat szerint való élet megígérése, de nem egyházjogi értelemben vett
szerzetesi fogadalom.
* Ha az újonc az újoncidı alatt megerısödött abban, hogy hívatása van a
domonkos életre, valamint a közösség tanácsa a rendi asszisztenssel együtt
alkalmasnak találja rá, akkor elıször ideiglenes fogadalomra bocsátható. Az
ideiglenes fogadalom 1, 2, vagy 3 évre szólhat, és meghosszabbítható összesen
6 évre. A fogadalomra lelkigyakorlattal ajánlott felkészülni.
*A fogadalmas tagot legalább hároméves hőséges közösségi élet után a
közösség tanácsa a rendi asszisztenssel egyetértésben örökfogadalom
letételére engedheti. Az alkalmas idıpontot elıre tervezzék meg. Az
örökfogadalom végérvényesen elkötelez a világi domonkos életre.
*A fogadalomtétel nyilvánosan, ünnepélyes keretek között, rendszerint a
Domonkos Család tagjai, valamint meghívott vendégek jelenlétében történik,
általában országos találkozón, lelkigyakorlat során vagy egyéb ünnepi
alkalommal.
*Emléklap készíthetı. A fogadalmak idıpontját a közösségvezetık vegyék
nyilvántartásba.
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2. A KÖZÖSSÉGI ÉLET BELSİ RENDJE
A) A közösségekben a tagok száma min 2-3, max. 14-16 fı legyen. A helyi
közösség vezetıje vagy megbízottja szervezi a találkozókat, amelyeknek
rendjét és módját önállóan határozzák meg a szokásokat figyelembe véve,
általában havi 1-2 alkalommal.
Az összejövetelek alapvetı elemei: szentmise, imádság, tanulás, domonkos
ünnepek, emléknapok és a testvéri kapcsolatok ápolása.
A kisebb létszámú közösségek a folyamatos kapcsolattartásra személyes
(telefon) beszélgetés formájában is találhatnak módot.
B) Elszigetelt, magányos világi domonkosok. Életállapotuk (pl. egészségük,
vagy a távolság) miatt nem képesek közösségi összejöveteleket látogatni.
Levelezés útján tartják a kapcsolatot egy közösséggel.
C) Új tagok jelentkezéséhez rendkívül hasznos, ha vannak nyitott közösségi
találkozók, melyeken érdeklıdık is részt vehetnek.
D) Mindazok a tagok, akiknek a körülményei úgy alakulnak, hogy a
továbbiakban a közösségi életben nem tudnak részt venni, a vezetıségtıl a
felmentésüket kérhetik.
E) A közösségi életbıl kizárja magát az, aki a szabályzat
elıírásainak, feltételeinek- szándékosan, önhibájából eredıen- huzamosabb
ideig nem tesz eleget.
Megszőnik a tagsága annak is, aki a Domonkos Család más ágába lép.
Errıl a közösség vezetıje, tanácsa, és a rendi asszisztens dönt.
F) Aki világi domonkos közösség tagja, az más rendbe, társulatba, vagy olyan
lelkiségi mozgalomba, amelynek szabályzata van, nem kötelezheti el magát,
hiszen erre nincs már szüksége.
3. TISZTSÉGVISELİK ÉS FELADATAIK
A feladatokra az örökfogadalmas világi domonkosok választhatók meg.
A) KÖZÖSSÉGI SZINTEN
–

A VILÁGI KÖZÖSSÉG VEZETİJE

Irányítja, szervezi a közösség életét, gondoskodik az egység megırzésérıl, a
közösség fejlıdésérıl, lelki növekedésérıl, rendszeresen imádkozik a közösség
minden tagjáért.
A közösség tagjairól nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a felvettek nevét,
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címét, telefonszámát, skapuláré átvételét és a fogadalomtételeik idıpontját,
valamint a változásokat.
Kapcsolatot tart a közösség tagjaival, a Domonkos Család más közösségeivel, a
világi elnökkel, a rendi asszisztenssel és a tartományfınökkel.
Megerısít a hitben, buzdít, szükség esetén - magánúton- figyelmeztet.
A közösség választja az erre a feladatra alkalmas, megfelelı hitbeli
ismeretekkel rendelkezı örökfogadalmas tagjai közül három évre ugyanolyan
módon, ahogy az országos elnököt választják.
Legfeljebb egyszer választható újra.
–

A VILÁGI KÖZÖSSÉG TANÁCSA

1) Kis létszámú közösségekben nem szükséges tanácsot választani, hanem az
egész közösség végzi el azokat a feladatokat, amivel a szabályzat a közösség
tanácsát ruházza fel.
2) Kb. 15 fınél nagyobb közösségekben érdemes létrehozni a tanácsot.
A közösség tagjai választják maguk közül szavazással 3 évre, legfeljebb
egyszer újra választhatóak. A tanács tagjai: a közösségvezetı, a képzési
felelıs és még egy fı.
–

KÖZÖSSÉGI RENDI ASSZISZTENS- (amennyiben van rá lehetıség)

Olyan domonkos szerzetes testvér vagy nıvér, a Rend nevében segítséget
nyújt a világi közösségnek. A közösség tanácsának kérésére a Domonkos Rend
Generalis Vicariusa nevezi ki. Az asszisztens kivételes gonddal követi a világi
közösség egészének és tagjainak életét. Lehetıség szerint részt vesz a
közösségi találkozókon, segíti ıket a domonkos életben. Szükség szerint
figyelmeztet. Különös gonddal figyeli az újoncok életét, segíti a képzési
felelıs munkáját. Gondoskodik a közösség lelkigyakorlatáról.
–

KÉPZÉSI FELELİS – VÁLASZTHATÓ

Megfelelı felkészültségő és adottságú tag, akinek feladata elsısorban a
jelöltekkel és az újoncokkal való foglalkozás. A közösség szótöbbséggel
választja meg három évre. Egyszer választható újra. A közösség tanácsa és a
rendi asszisztens elé terjeszti a jelöltek, újoncok képzési tervét, amit azok
jóváhagynak. Rendszeres oktatásban részesíti és elıkészíti ıket a domonkos
életre. Havonta egyszer közös imára hívja össze a
jelölteket. Igyekszik megismerni adottságaikat, körülményeiket. Rendszeresen
imádkozik értük és tanítja ıket a közösségi élet iránti felelısségre.
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Tájékoztatja a közösséget a jelöltek hitbeli fejlıdésérıl, javaslatot tesz a
skapuláré átvételére, fogadalomtételükre.
B) TARTOMÁNYI SZINTEN
–

ELNÖK: a világi domonkosok országos elnöke

Vezeti a tartományi tanács mőködését. Meghatározza a tanács évi (2-4
alkalommal) ülésének helyét, idejét, célját.
Foglalkozik a közösség lelki fejlıdésével, az új hivatásokkal, és elısegíti a
domonkos hivatás megélését.
Jó kapcsolatot tart a világi közösségekkel, a tartományi rendi asszisztenssel és
a Domonkos Család többi ágával. Látogatja a közösségeket. Gondoskodik a
tartományi tanács győléseinek jegyzıkönyvérıl, a nyilvántartások vezetésérıl
és a közösségek megfelelı informálásáról.
–

ELNÖKHELYETTES: Elısegíti az elnök munkáját.

–

KÉPZÉSI FELELİS

A tartományi tanács választja.
Minden közösségbıl győjt anyagot a jelöltek és az újoncok képzési tervéhez a
domonkos lelkiség megismerése céljából. Amit összeállított, azt azután a
tartományi tanáccsal és a rendi asszisztenssel megbeszéli, majd kiosztja
használatra a közösségek képzési felelıseinek.
–

A VILÁGI KÖZÖSSÉGEK ORSZÁGOS TANÁCSA

A tanács tagjai: a közösségek vezetıi, a képzési felelıs, a pénztáros, az elnök
és helyettese.
Az elnököt a tanács tagjai választják meg a közösségek tagjainak elızetes
véleményét kikérve az örökfogadalmas világi domonkosok közül titkos
szavazással. Addig folytatódik a szavazás, amíg az elnököt egyszerő többséggel
meg nem tudják választani. Minden körben újra lehet bárkire szavazni,
függetlenül az elızı fordulók eredményétıl. Ha hét forduló is kevésnek
bizonyulna, tőzzenek ki újabb idıpontot a választásra. Az elnök választja ki
helyettesét, és a tanács hagyja jóvá.
A tanács dönt a világi közösségek egészét érintı vitás kérdésekben, az
országos találkozókról, lelkigyakorlatokról, a küldöttek és a pénztáros
kiválasztásától.
Gondoskodik a szükséges nyilvántartások vezetésérıl.
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–

TARTOMÁNYI RENDI ASSZISZTENS

A tartományi rendi asszisztenst a Domonkos Rend Generalis Vicariusa
delegálja.
–

A PÉNZTÁROS kezeli a pénztárt.
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III. ZÁRADÉK
Idınként, amennyiben szükségesnek látszik, a tartományi tanács a magyar
világi közösségre vonatkozó elıírásokat megtárgyalja, megújítását
kezdeményezi és a közösségek egyetértésével megújítja azt, ezt követıen
jóváhagyás céljából elküldi a domonkos tartományfınöknek. A tartományfınök
és a rendi asszisztens által jóváhagyott elıírások azután minden közösség
számára normának tekintendık. Bocsássák a szabályzatot az elıírásokkal
együtt minden tag rendelkezésére, hogy azt megismerhessék, idırıl-idıre
átgondolva egyre jobban elmélyítsék, és életüket a domonkos szellemiség
szerint a lelkek üdvözítése, az önmegszentelı, engesztelı és apostoli célok
szolgálatába állítva alakítsák.
* A hely közösségek, ha szükségesnek tartják, a tartományi elıírások alapján
kidolgozhatnak részelıírásokat saját közösségük számára, és azt a tartományi
tanács hagyja jóvá.
* A szabályzatot és a magyar tartomány elıírásait évente olvassák fel a
közösségben a lelki növekedés érdekében.
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