Starptautiskās organizācijas
Svētā Jāzepa vīri
Konstitūcija

Privātas laju apvienības statūti
Ar starprindu komentāriem

Ievads (preambula)
Starptautiskā organizācija Svētā Jāzepa vīri ir veltīta svētajam Jāzepam, Jēzus
audžutēvam un visu kristiešu, sevišķi vīriešu, paraugam. Šajos dokumentos
starptautiskā organizācija Svētā Jāzepa vīri turpmāk tiks apzīmēta ar
abreviatūru MOSJI (Men of Saint Joseph international).
MOSJI kalpojums tapis, pateicoties vēlmei dalīties ar citiem katoļu vīriem
augļos, kas piedzīvoti un saņemti Romas katoliskajā Baznīcā un Harizmātiskajā
atjaunotnē. Tā ir atbilde uz Jēzus vārdiem, ko Viņš sacījis Mateja evaņģēlijā
10,8: „Bez maksas esat saņēmuši, bez maksas dodiet!”
Kaut arī MOSJI kalpojums radies un paplašinājies katoļu Harizmātiskās
atjaunotnes ietvaros, tas tomēr aicina savās rindās ikvienu katoļu vīrieti.
Atvērtība ikkatras harizmātiskās dāvanas izpausmēm ietver sevī arī cieņu pret
MOSJI pasākumu apmeklētāju dažādo dzīves pieredzi.
Mēs vēlamies, lai visi vīrieši iesaistītos personiskās attiecībās ar Jēzu Kristu un
dzīvotu Svētā Gara spēka piepildītu dzīvi. Mēs vēlamies, lai visi vīrieši būtu
vienoti ar Dievu, kaut arī neuzstājam, ka visiem jākļūst vienādiem. „Bet tagad
gan ir daudz locekļu, bet viena miesa.” (1 Kor 12,20)
MOSJI ir katoliska laju apvienība, kas iecerēta, lai apvienotu vīriešus, veidojot
dzīvas attiecības ar Dievu, iedrošinot viņus pārveidoties kā indivīdiem, brāļiem,
tēviem un draudzes locekļiem, dzīvojot saskaņā ar Dieva Vārdu.

I paragrāfs
Nosaukums
Šajā konstitūcijā aprakstītā apvienība ir pazīstama kā starptautiskā organizācija
Svētā Jāzepa vīri.
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II paragrāfs
Mērķi
A) MOSJI mērķi ir šādi:
1) palīdzēt katoļu vīriešiem arvien vairāk atvērties Svētajam Garam ar
dziļāku savas dzīves atdošanu Jēzum kā mūsu Kungam, kā arī dāvāt cits
citam Svēto Garu ar savu mīlestību, kalpošanu un dalīšanos labajā
pestīšanas vēstī;
2) sniegt iespējas, kas sekmētu izaugsmi svētumā;
3) tikties reizi mēnesī (katra tikšanās ilgst 2 stundas);
4) reizi gadā organizēt vīru konferenci (kas ilgst 6 stundas) un
5) reizi gadā organizēt vīru rekolekcijas (kas ilgst 42 stundas).
B) MOSJI iedrošina katoļu vīriešus augt svētumā, izmantojot šādus līdzekļus:
1) personiskā lūgšana katru dienu;
2) izpratne par Dieva Tēva personisko mīlestību;
3) personiska Jēzus Kristus pazīšana, mīlestība uz Viņu un nodošanās Viņam
kā Kungam;
4) pieredze par Svētā Gara klātbūtni un spēku un atvērtība visām Viņa
dāvanām;
5) bieža Euharistijas un Izlīguma sakramentu pieņemšana;
6) Svēto Rakstu – Dieva Vārda – studijas un lasīšana katru dienu;
7) padziļināt mīlestību un uzticību katoliskajai Baznīcai, tās mācīšanas
autoritātei, pāvestam un ar viņu vienotajiem bīskapiem, kuri kalpo kā ceļa
rādītāji ticības un morāles jomās;
8) atsaucība pret Baznīcas vajadzībām un gatavība šīs vajadzības apmierināt
ar materiāliem un garīgiem žēlsirdības darbiem.

III paragrāfs
Organizācijas vadītāji
A) Vispārīgi ņemot,
1) MOSJI ir privāta kristiešu apvienība.
Komentārs: atšķirībā no sabiedriskas apvienības, kas darbojas Baznīcas
vārdā, MOSJI darbojas tikai savā un savu locekļu vārdā. Kā privāta
apvienība MOSJI ir brīva sastādīt un papildināt pati savus statūtus,
izvēlēties savus vadītājus un pārvaldīt savus laicīgos labumus. Tomēr kā
2

privātai apvienībai MOSJI nepieder neierobežota autonomija. (Skat.
revidēto Kanonisko Tiesību kodeksu, k. 323:1.). MOSJI ir un paliek
pakļauta vietējā ordinārija uzraudzībai un jurisdikcijai. (Skat. k. 305.2.).
Parasti vietējā ordinārija uzdevums ir raudzīties, lai MOSJI veiktu savu
apustulātu Baznīcas kopējam labumam (Skat. k. 323.2.). Viņam ir arī
konkrētākas tiesības un pienākumi, kas tiks norādīti turpmākajos statūtos
un komentāros. Vienkāršības dēļ MOSJI bieži vien vietējā ordinārija
tiesības un pienākumus formulē, lietojot apzīmējumu „diecēzes bīskaps”.
2) Šie statūti nosaka visas MOSJI darbības izpausmes, gan galvenajai
kalpotāju komandai, gan vietējām sanāksmēm.
Komentārs: galvenās kalpotāju komandas loma tiks pilnībā izklāstīta XI
paragrāfā.

B) Detalizētāk raksturojot,
1) Vietējām sanāksmēm ir jāatzīst šie statūti, lai panāktu un uzturētu
vienotību ar galveno kalpotāju komandu.
Komentārs: Šie statūti pielieto spēkā neesošu leksiku, lai uzsvērtu
ikvienas vietējās sanāksmes nepieciešamību pieņemt revidēto konstitūciju,
lai vadītu MOSJI kalpojumu savā atrašanās vietā. Šo statūtu būtība ir
nevis apspiest Garu, bet gan piešķirt galvenajai kalpotāju komandai kaut
minimālu kontroli pār kalpojumu – kā tas izplatās Providensas diecēzē
(Rodailenda, ASV) un ārpus tās. Līdz ar to, atsakoties pieņemt revidēto
konstitūciju, vietējā sanāksme anulē savu vienotību ar galveno kalpotāju
komandu. Galvenajai kalpotāju komandai, kā atzīmēts turpmāk, ir tiesības
aizliegt vietējai sanāksmei izmantot MOSJI nosaukumu un logo.
2) Vietējām sanāksmēm ir arī jānodrošina, lai šos statūtus pārbaudītu
vai apstiprinātu viņu diecēzes bīskaps.
Komentārs: MOSJI ir nepieciešams, lai šos statūtus pārbaudītu vai
apstiprinātu bīskaps, lai katoliskā Baznīca šo organizāciju varētu atzīt kā
apvienību. (Skat. k. 299.3.) Kā minēts iepriekš, Providensas diecēzes
bīskaps ir apstiprinājis šos statūtus savā jurisdikcijā. Ikvienas citas
diecēzes bīskapam ir jāapstiprina un jāpārbauda šie statūti, lai MOSJI
varētu pastāvēt viņa jurisdikcijā.
Šo statūtu pārbaude nozīmē vienīgi tos izlasīt. Ar to pietiek, lai atļautu
MOSJI nostiprināties diecēzē bez kādiem komentāriem par šīs apvienības
vērtību vai nopelniem. Statūtu apstiprināšana nodibina ciešākas attiecības
starp MOSJI un diecēzes bīskapu. Ja bīskaps šos statūtus apstiprina, tas
var norādīt uz viņa nodomu padarīt MOSJI par sabiedrisku apvienību.
(Skat. k. 314.) Bīskapa apstiprinājums var arī sagatavot MOSJI kļūt par
privātu juridisku personu. (Skat. k. 322.2.) To diecēžu bīskapi, kurās
izplatās MOSJI, patur sev brīvību pārbaudīt vai apstiprināt šos statūtus.
Līdz ar to dažās diecēzēs MOSJI statūti var būt apstiprināti, turpretim
citās tie var būt vienīgi pārbaudīti.
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3) Vietējās sanāksmes nevar labot šos statūtus, izņemot gadījumu, ja šajā
konstitūcijā paredzēts kāds speciāls nosacījums tos labot. Tādi
labojumi ir jāpārbauda vai jāapstiprina diecēzes bīskapam, kurā
pulcējas vietējā sanāksme. Vietējai sanāksmei par labojumiem ir
jāinformē galvenā kalpotāju komanda.
Komentārs: Šie statūti prasa, lai vietējās kalpotāju komandas saglabātu
MOSJI kalpojuma viengabalainību, anulējot jebkādus neatļautus centienus
pārveidot konstitūciju. Vienlaikus nenozīmīgi grozījumi (kas tiks
paskaidroti tālāk) ir atļauti, lai ikvienai vietējai sanāksmei dotu iespēju
pielāgot konstitūciju savai lietošanai. Diecēzes bīskapa veikta pārbaude
vai apstiprinājums šos nenozīmīgos grozījumus padara par spēkā esošiem.
Ja šādus grozījumus konstitūcija ir atļāvusi, vietējai sanāksmei nav
vajadzīga atļauja no galvenās kalpotāju komandas. Vietējai sanāksmei
tikai jāinformē galvenā kalpotāju komanda, ka ir pieņemti statūtu
grozījumi. Šāds paziņojums sekmēs kārtīgu, akurātu apvienības attīstību.

IV paragrāfs
Dalībnieku piederība
A) Piederība pie MOSJI ir pēc būtības garīga un pieejama visiem vīriešiem,
kuri
1) cenšas savā dzīvē īstenot MOSJI mērķus;
2) ir reģistrējušies vietējā sanāksmē.
Komentārs: Piederības pie MOSJI garīgā būtība nozīmē, ka saites starp
dalībniekiem nav juridiskas; šīs saites neietver sevī kādus zvērestus vai
solījumus, kas saistītos ar civillikumu vai Baznīcas likumu. Piederība pie
MOSJI ir brīvprātīga. MOSJI ir ticīgo apvienība, nevis konsekrētas dzīves
institūts. Tā kā piederība pie MOSJI ir pieejama visiem vīriešiem, tie, kuri
pieder pie citām reliģijām, taču īsteno abus priekšnoteikumus, kas minēti
iepriekš, arī var kļūt par apvienības locekļiem. Šī atvērtība nerada nekādu
risku, ka MOSJI varētu novirzīties no saviem katoliskajiem mērķiem.
Tomēr statūti prasa, lai vadībā atrastos praktizējoši katoļi. Nekatoļi var
apmeklēt MOSJI pasākumus, arī nekļūstot par apvienības biedriem. Tā kā
MOSJI pasākumu apmeklēšana neprasa, lai šie apmeklētāji obligāti kļūtu
par apvienības locekļiem, MOSJI var par locekļiem pieņemt tos, kuri
nespēj iziet no mājām vai kādu citu iemeslu dēļ nevar apmeklēt
pasākumus, ja vien viņi īsteno abus priekšnoteikumus, kas minēti iepriekš.
B) Piederība tiek īstenota, iepazīstoties ar MOSJI mērķiem un parakstot
savu lūgumu dalībnieka anketā.
C) Locekļu vārdi tiek ierakstīti vietējās sanāksmes reģistrā, kas glabājas pie
sekretāra.
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D) Piederība pie MOSJI ir beztermiņa, izņemot gadījumu, ja kāds rakstiski
pieprasa, lai viņa vārds tiktu dzēsts no reģistra.

V paragrāfs
Vadība
A) Katru vietējo sanāksmi vada kalpotāju komanda, kas sastāv no trim līdz
pieciem vīriem.
B) Vietējā kalpotāju komanda ir atbildīga par to, lai:
1) vietējā sanāksme paliktu uzticīga MOSJI redzējumam un mērķiem;
2) aizsāktu un uzturētu kontaktu ar diecēzes bīskapu, kura uzraudzībā
un jurisdikcijā MOSJI paliek, kā to prasa Kanonisko Tiesību
kodeksa (1983) 305.2. kanons;
3) izraudzītu vietējās sanāksmes garīgo padomdevēju;
4) pieņemtu visus lēmumus, kas attiecas uz vietējo sanāksmi;
5) organizētu un vadītu MOSJI pasākumus;
6) atpazītu personas, kurām ir pielūgsmes vadītāju dāvana;
7) nozīmētu jaunus kalpotāju komandas locekļus to vietā, kuri nāves vai
atkāpšanās no amata dēļ nav izpildījuši savus pienākumus līdz
noteiktā termiņa beigām;
8) izvēlētu jaunus kalpotāju komandas locekļus;
9) labi pārvaldītu visas sanāksmes materiālos līdzekļus; apstiprinātu to
izlietojumu un ik gadu iesniegtu ziņojumu par vietējās sanāksmes
finansēm;
10) meklētu iespējas garīgai izaugsmei un izietu apmācības laju
apustulāta
veikšanai,
izmantojot
konferences,
seminārus,
rekolekcijas, atjaunotnes dienas un citus līdzīgus vingrinājumus.
C) Vietējā kalpotāju komandā ietilpst šādi vietējās sanāksmes vadītāji:
koordinators, koordinatora asistents, sekretārs, mantzinis un hronists.
D) Šo vadītāju pienākumi ir šādi:
1) Koordinators
a) vada vietējo kalpotāju komandu lūgšanas;
b) vairo vienotības garu starp komandas locekļiem;
c) meklē un raisa potenciālas iespējas citos;
d) uzstājas kā komandas orators;
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e) nodrošina saikni ar garīgo padomdevēju;
f) rūpējas par komandas tikšanos reižu organizēšanu;
g) sasauc un vada komandas sapulces;
h) kad nepieciešams, organizē balsošanu komandas locekļu vidū;
i) nodrošina uzraudzību pār visām rekolekcijām un konferencēm,
nosaka maksu visām rekolekcijām un konferencēm, pārrauga
rekolekcijās un konferencēs sniegtās mācības.
2) Koordinatora asistents
a) rīkojas koordinatora prombūtnes laikā;
b) pārrauga dažādu kalpojumu, kas saistīti ar MOSJI, vadītājus un
citus vietējās sanāksmes pienākumus.
3) Sekretārs
a) protokolē komandas sapulces un reģistrē visus rakstiskos
ziņojumus;
b) vada vietējās sanāksmes korespondenci;
c) uztur kārtībā vietējās sanāksmes locekļu reģistru un adresātu
sarakstu.
4) Mantzinis
a) pārrauga ziedojumu vākšanu, uzskaiti,
noguldīšanu vietējās sanāksmes labā;
b) saņem no kalpotāju
izdevumiem;

komandas

visu

ienākumu

apstiprinājumu

visiem

c) apmaksā visus rēķinus;
d) veic akurātus ierakstus par visiem finansiālajiem darījumiem;
e) iesniedz kalpotāju komandai ziņojumu pēc katra pasākuma, kas
saistīts ar finansiāliem darījumiem, taču vismaz divreiz gadā;
f) sagatavo budžetu nākamajam finanšu gadam un iesniedz to
vietējai kalpotāju komandai apstiprināšanai 1. janvārī vai pirms
šī datuma;
g) uzrauga budžetu, lai nodrošinātu, ka komisiju veiktie izdevumi
nepārsniedz piešķirtās summas robežas.
5) Hronists
a) fiksē hronikā visus MOSJI pasākumus – fotogrāfijās, avīžrakstos,
rakstītos ziņojumos vai citādi;
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b) savlaicīgi sagatavo ikgadēju ziņojumu par MOSJI kalpojuma
aktivitātēm vietējai kalpotāju komandai, lai saņemtu komandas
apstiprinājumu, pirms iesniegt ziņojumu vietējās sanāksmes
locekļiem un galvenajai kalpotāju komandai.
Komentārs: iepriekš sniegtais pienākumu apraksts uzliek personai
atbildību par dažādu darbību izpildi. Šis apraksts nepieļauj neoficiālus
pielāgojumus, piemēram, ka atbildīgais lūgtu kādu citu viņam palīdzēt
veikt kādu specifisku uzdevumu.
E) Kad apstākļi nodrošina tikai trīs kalpotāju komandas locekļus, visi
iepriekš minētie vadītāju pienākumi jāsadala starp šiem trim vīriem. Ja
vien visi pienākumi tiek veikti, šīs vietējās kalpotāju komandas drīkst
brīvi lemt, kā tos savā starpā sadalīs.
Komentārs: Panākt, lai darbs tiktu veikts, ir svarīgāk nekā kalpotāju
komandas locekļu skaits. Tādējādi šie statūti sniedz elastīgu iespēju
pielāgot iepriekš minēto pienākumu aprakstu atbilstoši situācijai.
Galvenā kalpotāju komanda iesaka šādu pienākumu sadali starp trim
kalpotāju komandas locekļiem: koordinators, koordinatora asistentsmantzinis un sekretārs-hronists. Šādām amatu kombinācijām
vajadzētu palikt spēkā, līdz vietējo kalpotāju komandu iespējams
palielināt līdz pieciem locekļiem.
F) Pamatinformācija par vietējo kalpotāju komandu
1) Pirmajai vietējai kalpotāju komandai jānāk no to vīru vidus, kuru
kopīgais redzējums un dzīves apstākļi dod viņiem iespēju uzņemties
saistības nodibināt MOSJI konkrētā vietā.
2) Diecēzes bīskapa nozīmētajai personai ir jāieceļ vēlēšanu komiteja,
kas sastāv no trim vīriem, un viņiem ir jāuzņemas saistības nodibināt
MOSJI.
3) Pārējiem, kuri piedalās MOSJI dibināšanā, ir jāiesniedz piemērotu
vīru vārdi vēlēšanu komitejai, un šī komiteja, lūdzot Dievu un
apspriežoties ar diecēzes bīskapa nozīmēto personu, ievēlēs pirmo
kalpotāju komandu.
G) Lai vīrietis būtu tiesīgs kļūt par vietējās kalpotāju komandas locekli,
viņam:
1) jābūt praktizējošam katolim;
2) jāpiekrīt MOSJI mērķiem un jāapņemas tiekties uz tiem;
3) jāizrāda acīmredzama garīga aktivitāte savā ikdienas dzīvē;
4) (vēlams) jāiesaistās katoļu Harizmātiskajā atjaunotnē vai vismaz tā
neapšaubāmi jāatbalsta;
5) jābūt ar kalpotāja sirdi;
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6) regulāri jābūt apliecinājušam aktivitāti, uzņemoties pienākumus
MOSJI vīru tikšanās reizēs.
Komentārs: Praktizējošs katolis ir tāds, kurš pastāv sakramentālā
vienotībā ar katolisko Baznīcu, kā arī piekrīt kanoniskajam likumam un
dzīvo saskaņā ar to un saskaņā ar morāli un maģistērija doktrinālajām
mācībām. Garīgā aktivitāte ir acīmredzama, ja cilvēks ir uzticīgs lūgšanai,
sakramentiem un kalpošanai Baznīcai (piemēram, lasa Sv. Misē lasījumus
vai kalpo draudzes padomē). Persona ar kalpotāja sirdi labi sastrādājas ar
citiem un veicina drīzāk vienotību nekā šķelšanos. Citas vajadzīgās
īpašības ir šādas: uzticamība, godīgums, elastīgums, gudrība un uzticība
aicinājumam. Dzīves stabilitāte ir svarīga pazīme, kas norāda, ka cilvēks
varētu uzņemties vadību.
H) Garīgajam padomdevējam, kuru izvēlas vietējā kalpotāju komanda, ir
jāsaņem apstiprinājums no diecēzes bīskapa.
1) Garīgajam padomdevējam – vēlams, priesterim – jāizpilda šādas
prasības:
a) jābūt iesaistītam katoļu Harizmātiskajā atjaunotnē vai vismaz tā
jāatbalsta;
b) jāpiekrīt un jāatbalsta MOSJI mērķi;
c) jāspēj nodrošināt vietējai kalpotāju komandai garīgo vadību;
d) jāapmeklē vismaz viena MOSJI tikšanās gadā.
Komentārs: Garīgajam padomdevējam jābūt gudram, atpazīt spējīgam
cilvēkam, kurš sniedz padomus kalpotāju komandai garīgos un
teoloģiskos jautājumos saskaņā ar Baznīcas maģistērija mācību. Viņam
jābūt lūgšanas cilvēkam, kurš spēj ar vīriem labi saprasties.
Garīgajam padomdevējam jāapmeklē vismaz viena MOSJI tikšanās gadā.
Parasti gan garīgajiem padomdevējiem vajadzētu apmeklēt MOSJI
tikšanās biežāk, un viņi tiek aicināti to darīt, īpaši, kad vietējā sanāksme
sāk veidoties.
2) Garīgā padomdevēja pienākumi ir šādi:
a) palīdzēt kalpotāju komandai panākt vienprātību, kad tas
nepieciešams;
b) dot padomus kalpotāju komandai, kad ir jāizvēl jauni komandas
locekļi vai jālemj par jauniem amatiem vai kalpojumiem.
Komentārs: Darba attiecības starp kalpotāju komandu un garīgo
padomdevēju ir ļoti svarīgas. Ja šajās attiecībās rodas kādi
sarežģījumi, kalpotāju komandai nekavējoties jāapspriežas ar galveno
kalpotāju komandu, lai izšķirtu apstākļus un saņemtu palīdzību.
Nodrošinot saskarsmi, koordinators ir atbildīgs par padoma meklēšanu
pie garīgā padomdevēja. Svarīgos jautājumos, kā, piemēram, par
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jaunu vadību, un kuros nepieciešama diskusija, garīgajam
padomdevējam ir jātiekas ar visu kalpotāju komandu kopā.
Kalpotāju komandai obligāti jāievēro garīgā padomdevēja padomi
jautājumos, kas attiecas uz ticību un morāli saskaņā ar Baznīcas
maģistēriju. Jautājumos, kas attiecas uz iekšējo pārvaldi, viņa padoms
jāņem vērā un ļoti rūpīgi jāapsver pirms galīgā lēmuma pieņemšanas.

VI paragrāfs
Tikšanās
A) Vietējai kalpotāju komandai jāapmeklē ikmēneša mazās grupas tikšanās.
B) Jāapmeklē ikgadējā konference.
C) Jāpiedalās ikgadējās rekolekcijās.
D) Vietējai kalpotāju komandai regulāri jātiekas locekļu noteiktā laikā un
vietā. Komandai jātiekas tik bieži, cik nepieciešams, lai atvieglotu MOSJI
kalpojumu.
E) Panākt vienprātību visos jautājumos ne vienmēr būs iespējams, taču tas
ir mērķis, ko vietējai kalpotāju komandai jācenšas sasniegt, pieņemot
jebkādu lēmumu.
1) Tāpēc vietējai kalpotāju komandai ikvienas tikšanās sākumā ir
jāmeklē Kunga vadība lūgšanā. Šo vadību var meklēt, lasot Svētos
Rakstus, lūdzot spontānu lūgšanu un daloties atziņas vārdos vai
pravietojumos.
2) Prāta, sirds un attieksmes vienprātība nenozīmē vienādību.
Vienprātība ir spēja apliecināt citu idejas un spriedumus un uz tiem
balstīties, kā nu katra persona ir saņēmusi. Tas tiek paveikts,
pielietojot vietējās kalpotāju komandas locekļu dažādās dāvanas,
talantus un personības.
3) Ar vienkāršu balsu pārsvaru pietiek, lai izlemtu par tādām detaļām
kā laiks un vieta. Vienprātība tiek pieprasīta rīcības plāna un
pastorālos jautājumos. Par vienprātīgu tiek uzskatīta saskaņa, kad
locekļi piekrīt ievērot grupas lēmumu un neredz vajadzību tam uzlikt
veto.
4) Ja rodas kādi piedauzības akmeņi, jaunu skatījumu uz lietām var
sniegt lūgšana un kopīga paklausība Kungam. Nereti Rakstu vietas
un atziņas vārda dāvana var palīdzēt atrisināt konfliktu. Sastopoties
ar šķietami neatrisināmām problēmām, vietējai kalpotāju komandai
ir jāapspriežas ar savu garīgo padomdevēju. Ja garīgais padomdevējs
nespēj palīdzēt vietējai kalpotāju komandai panākt vienošanos,
komandai – pēc apspriešanās ar garīgo padomdevēju – jāizraugās
kāda objektīva kompetenta persona, kura varētu palīdzēt komandai
pieņemt lēmumus. Ja vienošanās joprojām netiek panākta, jautājums
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vismaz uz kādu laiku jāatliek. Tomēr, ja vien visi kalpotāju
komandas locekļi un garīgais padomdevējs piekrīt, jautājums jāuztic
diecēzes bīskapam vai viņa delegātam.
5) Kad nepieciešams, vietējai kalpotāju komandai jākonsultējas ar
speciālistiem.
F) Vietējai kalpotāju komandai jātiekas ar padomdošanas komandu, cik
bieži tas nepieciešams, lai nodrošinātu sekmīgu MOSJI kalpojuma
vadīšanu, taču vismaz divreiz gadā.
G) Vietējai kalpotāju komandai jātiekas ar savu garīgo padomdevēju, cik
bieži tas nepieciešams, lai saņemtu viņa padomus, taču vismaz reizi gadā.

VII paragrāfs
Iekšējās kārtības noteikumi
A) Katra vietējā kalpotāju komanda drīkst uzrakstīt savus iekšējās kārtības
noteikumus, lai atvieglotu MOSJI kalpojumu.
1) Šiem noteikumiem jāsaskan ar šīs revidētās konstitūcijas garu un
burtu.
2) Lai šie noteikumi stātos spēkā, tie jāpārbauda vai jāapstiprina
vietējās kalpotāju komandas diecēzes bīskapam.
3) Lai šie noteikumi stātos spēkā, tie ir jāapstiprina arī galvenajai
kalpotāju komandai.
B) Kad vietējā kalpotāju komanda ir noformulējusi iekšējās kārtības
noteikumus un par tiem vienojusies, šai komandai tie jānosūta diecēzes
bīskapam un galvenajai kalpotāju komandai.
Komentārs: Lai panāktu noteikumu stāšanos spēkā, nepieciešamas divas
atšķirīgas darbības: diecēzes bīskapa veikta pārbaude vai apstiprinājums un
galvenās kalpotāju komandas veikts apstiprinājums. Uz diecēzes bīskapu var
paļauties, ka viņš nodrošinās noteikumu atbilstību Baznīcas mācībai,
Baznīcas disciplīnai un sabiedriskajai kārtībai Baznīcā. Tomēr nevar gaidīt,
ka viņš izlems, vai noteikumi respektē MOSJI kalpojuma viengabalainību. Šis
lēmums paliek galvenās kalpotāju komandas ziņā. Tādējādi ir nepieciešamas
šīs divas darbības.

VIII paragrāfs
Kalpojumi
A) Kalpojumi ir dažādi pienākumi, kas nepieciešami, lai varētu vieglāk
noorganizēt ikmēneša tikšanās un citus vietējās sanāksmes pasākumus.
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1) Atkarībā no sanāksmes dalībnieku skaita un vajadzībām šos
pienākumus var veikt vietējā kalpotāju komanda vai arī tos var
uzticēt citiem MOSJI locekļiem.
2) Vietējā kalpotāju komanda var nozīmēt vietējās sanāksmes
dalībniekus vadīt vai līdzvadīt komandas, lai veiktu dažādus
kalpojumus.
3) Jebkurš var atteikties no kalpojuma, ja uzskata, ka vairs nespēj to
veikt.
4) Vietējā kalpotāju komanda var atņemt kalpojumu jebkuram, kura
rīcība nesaskan ar MOSJI mērķiem.
B) Vietējai kalpotāju komandai ir arī vara nodibināt jebkādus kalpojumus,
kas vajadzīgi, lai vieglāk varētu noorganizēt ikmēneša vīru tikšanos un
citus sanāksmes pasākumus.

IX paragrāfs
Laicīgo labumu pārvaldīšana
A) MOSJI prasa ikgadēju nodevu 1 US dolāra apmērā no katra dalībnieka,
kas tiek nosūtīta galvenajai kalpotāju komandai.
B) MOSJI kalpojums ir atkarīgs no brīvprātīgiem finansiāliem
ziedojumiem, lai segtu citus kārtējos izdevumus. Tiem, kuri apmeklē
konferenci, tiek dota iespēja ziedot, kā viņi to vēlas un cik daudz spēj dot.
Komentārs: Kanons 1265.1 prasa, lai katra vietējā sanāksme saņemtu
rakstisku atļauju no sava diecēzes bīskapa šādu fondu dibināšanai.
C) Finanšu gads ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim.
D) Finanšu gada sākumā padomdošanas komanda no sava vidus izvēl trīs
locekļus, kuri kalpos audita komitejā. Jaunā finanšu gada pirmo trīs
mēnešu laikā audita komiteja pārbauda iepriekšējā finanšu gada
finansiālo ziņojumu, ko sagatavojis mantzinis un iesniedzis
padomdošanas komandai. Savukārt padomdošanas komanda kopā ar
sekretāru šo ziņojumu reģistrē, lai iekļautu vietējās sanāksmes
pastāvīgajā protokolā.
Komentārs: Tāpat kā visas reliģiskās institūcijas, arī MOSJI cenšas, cik
vien iespējams, apliecināt finansiālu atbildīgumu un vadīt savas finanšu
lietas atklāti, neko neslēpjot.

X paragrāfs
Vietējās sanāksmes iziršana
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A) Ikviena vietējā MOSJI sanāksme var tikt atlaista, aizliegta vai pārtraukt
funkcionēt jebkāda iemesla dēļ uz desmit pilniem nepārtrauktiem
gadiem, un jebkādi naudas līdzekļi, kas paliek pēc atskaites iesniegšanas,
jānodod citai personai vai apvienībai, kas izpildīs to cilvēku gribu, kuri
šos līdzekļus ziedojuši.
B) Vietējās sanāksmes var šos atlikušos līdzekļus – bet ne savas saistības –
nodot galvenajai kalpotāju komandai, citai vietējai sanāksmei vai
diecēzes bīskapam ar mērķi atbalstīt kalpošanu katoļu vīriešiem.
C) Ar vietējo kalpotāju komandu pietiek, lai atlaistu vietējo sanāksmi.
D) Katra vietējā sanāksme ir atbildīga par to, lai pienācīgi nokārtotu savas
saistības.
Komentārs: Vietējā sanāksme var tikt atlaista trijos veidos. Kā iepriekš
minēts, vietējai kalpotāju komandai pieder autoritāte atlaist savu vietējo
sanāksmi. Diecēzes bīskapam pieder vara aizliegt vietējo sanāksmi savā
teritorijā (skat. kanonu 326.1). Vietējā sanāksme var arī vienkārši
pārtraukt savas tikšanās uz desmit gadiem. Statūti nosaka „desmit pilnus
nepārtrauktus gadus” nerīkot nevienu tikšanos, tomēr šajā laika posmā
vietējā sanāksme turpina eksistēt, izņemot gadījumu, ja tā atlaista vai
aizliegta citā veidā.
Ziedotāja gribas ievērošana ir vissvarīgākais to cilvēku pienākums, kuri
saņem laicīgos labumus, kas veltīti dievbijīgiem mērķiem. Vietējām
sanāksmēm ir trīs iespējas, kā rīkoties ar saviem līdzekļiem. Tos var nodot
galvenajai kalpotāju komandai vai citai vietējai MOSJI sanāksmei.
(Līdzekļu nodošana vietējai sanāksmei, kas atrodas slēgtās sanāksmes
tuvumā, ir īpaši labs veids, kā ievērot ziedotāja gribu.) Šos līdzekļus var
arī droši uzticēt sanāksmes diecēzes bīskapam. Viņš ir atbildīgs par to, lai
visi viņa teritorijā dievbijīgiem mērķiem ziedotie līdzekļi tiktu izlietoti
tikai šiem nolūkiem. (Skat. kanonu 1301.)

XI paragrāfs
Galvenā kalpotāju komanda
A) Augstākais MOSJI pārvaldes orgāns tiek saukts par galveno kalpotāju
komandu. Tās centrālā mītne atrodas Providensas diecēzē (Rodailenda,
ASV).
B) Galvenā kalpotāju komanda sekmē vienotību starp vietējām sanāksmēm
un vietējām kalpotāju komandām. Lai arī pamatota dažādība ir atļauta,
galvenā kalpotāju komanda vienotībā ar to diecēžu bīskapiem, kurās ir
izplatīts MOSJI kalpojums, rūpējas par MOSJI kalpojuma
viengabalainības saglabāšanu. Tā koordinē arī MOSJI izplatīšanos,
oficiāli apstiprinot jaunas vietējās sanāksmes un sniedzot padomus, kad
tos lūdz vietējā kalpotāju komanda.
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C) Galvenā kalpotāju komanda sastāv no vismaz pieciem vīriem, kuri var
būt no jebkuras MOSJI vietējās sanāksmes.
D) Galvenās kalpotāju komandas vadība.
1) Galvenā kalpotāju komanda sastāv no tādiem pašiem pieciem
vadītājiem kā vietējā kalpotāju komanda: koordinators,
koordinatora asistents, sekretārs, mantzinis un hronists.
2) Galvenā kalpotāju komanda var izvēlēties pati savu garīgo
padomdevēju. Tam jāatbilst tādām pašām prasībām kā vietējās
kalpotāju komandas garīgajam vadītājam; šajā amatā viņš
jāapstiprina Providensas diecēzes bīskapam.
E) Pirmā galvenā kalpotāju komanda drīkst funkcionēt, cik vien ilgi
nepieciešams, lai nodibinātu kalpojumu uz stingriem pamatiem un
nodrošinātu tā pastāvēšanas nepārtrauktību.
F) Pirmā un nākamā galvenā kalpotāju komanda nav saistītas, bet tām
jācenšas nomainīt savus locekļus tādā pašā veidā kā vietējām kalpotāju
komandām, tādējādi katram paliekot amatā, cik ilgi nepieciešams, lai
nodrošinātu kalpojuma nepārtrauktību.
G) Galvenā kalpotāju komanda tiekas tik bieži, cik nepieciešams, lai veiktu
savus pienākumus. Tā tiekas un lemj par jautājumiem tāpat kā jebkura
vietējā kalpotāju komanda. Tās mērķis arī ir prāta un sirds vienprātība
visos jautājumos.
H) Vienīgi galvenajai kalpotāju komandai pieder šāda vara:
1) piešķirt atļauju izmantot MOSJI nosaukumu un logo, ko aizsargā
autortiesību likums, kā arī civilais un Baznīcas likums;
2) grozīt šo konstitūciju.
a) Jebkādi grozījumi, ko ierosina galvenā kalpotāju komanda,
jāiesniedz Providensas diecēzes bīskapam, lai viņš tos pārbaudītu
vai apstiprinātu.
b) Galvenajai kalpotāju komandai jebkādas pārmaiņas, ko
pārbaudījis vai apstiprinājis Providensas bīskaps, ir jāizziņo
vietējām kalpotāju komandām, kam savukārt tās ir jāpieņem un
jāiesniedz savu diecēžu bīskapiem pārbaudei vai apstiprināšanai.
c) Vietējās kalpotāju komandas drīkst brīvi pieprasīt, lai galvenā
kalpotāju komanda izskatītu grozījumus, ko tās uzskata par
noderīgām MOSJI kalpojumam.
Komentārs: Pie konstitūcijas pieder tikai treknrakstā iespiestie vārdi.
Galvenā kalpotāju komanda var koriģēt vai mainīt vēsturisko ievadu
un komentārus bez bīskapa pārbaudes vai apstiprinājuma.
I) Galvenajai kalpotāju komandai pieder tiesības atsaukt atļauju izmantot
MOSJI nosaukumu un logo ik reizi, kad to cilvēku izturēšanās, kuriem šī
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atļauja dota, pārkāpj šīs konstitūcijas statūtus vai ir pretrunā ar MOSJI
mērķiem.
J) Galvenā kalpotāju komanda var ieviest iekšējās kārtības noteikumus, kas
nosaka tās darbības.
1) Šiem noteikumiem jāsaskan ar šīs konstitūcijas garu un burtu.
2) Lai šie noteikumi stātos spēkā, tie jāpārbauda vai jāapstiprina
Providensas diecēzes bīskapam.
K) Galvenajai kalpotāju komandai pieder vara ieviest jebkādus kalpojumus,
kas vajadzīgi, lai tā veiktu savus pienākumus, kalpojot MOSJI vietējām
kalpotāju komandām un vietējām sanāksmēm.
1) Šie kalpojumi var ietvert sevī komandas praktiskas palīdzības
sniegšanai vietējām kalpotāju komandām un sanāksmēm.
L) Galvenā kalpotāju komanda ir atbildīga par laicīgajiem labumiem tādā
pašā veidā kā jebkura vietējā kalpotāju komanda.
1) Katra finanšu gada beigās galvenā kalpotāju komanda atskaitās par
saviem laicīgajiem labumiem visām vietējām sanāksmēm ar attiecīgo
vietējo kalpotāju komandu starpniecību.
2) Tāds pats ziņojums ir jāiesniedz Providensas diecēzes bīskapam,
tiklīdz viņš to pieprasa.
M) Galvenā kalpotāju komanda var tikt atlaista, aizliegta vai pārtraukt
funkcionēt uz desmit pilniem nepārtrauktiem gadiem jebkāda iemesla
dēļ, un jebkādi naudas līdzekļi, kas paliek pēc atskaites iesniegšanas,
jāizlieto saskaņā ar ziedotāju gribu.
1) Līdzekļi, ko savākušas vietējās sanāksmes, jāatdod tām atpakaļ
proporcionāli tam, cik lielā mērā šīs vietējās sanāksmes atbalstījušas
galveno kalpotāju komandu.
2) Līdzekļi no jebkura cita avota jānodod Providensas diecēzes
bīskapam ar nolūku atbalstīt kalpošanu katoļu vīriešiem.
Komentārs: Galvenā kalpotāju komanda darbojas pēc tiem pašiem
principiem, kas vada un nosaka visus pārējos MOSJI kalpojuma aspektus.
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