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Król-Senior Imperium
Skarlandu

Statut Kościoła Rotryjskiego
Ojca Świętego Piusa II

 z dnia 22 lutego 2010 roku
 
Cytuj

STATUT
 Kościoła Rotryjskiego

  
Preambuła

  
W dbałości o to, by Państwo Kościelne Rotria nie utraciło swego dotychczasowego dorobku, swojej wyjątkowości i
niezwykłości oraz tożsamości, ustanawiamy niniejszym nowy Kościół Rotryjski, który nierozerwalnie związany z

Państwem Kościelnym będzie jego organem wewnętrznym, przydającym mu blasku.
 
Rozdział I

 Przepisy ogólne
  

Art. 1. 
 Nazwa kościoła brzmi "Kościół Rotryjski". 

  
Art. 2. 

 Terenem działania kościoła jest terytorium Państwa Kościelnego Rotria oraz krajów, które z Państwem Kościelnym Rotria
podpisały konkordat.

  
Art. 3. 

 Siedzibą władz kościoła jest Stołeczne Miasto Rotria. 
  

Art. 4. 
 1. Osobowość prawną posiada kościół i jego archidiecezje, diecezje, oraz parafie.

 2. Organami osób prawnych wymienionych w ust. 1 są:
 1) dla kościoła jako całości - Biskup Rotrii (Patriarcha).
 2) dla prymasostwa - Prymas. 

 3) dla archidiecezji – arcybiskup.
 4) dla diecezji – biskup.

 5) dla parafii – kapłan (proboszcz). 
  

 
Rozdział II 

 Cele działalności i zasady realizacji 
  

Art. 5. 
 1. Celem kościoła jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa, Słowa Bożego i doktryny chrześcijańskiej, urzeczywistnianie

jej w codziennym życiu oraz propagowanie chrześcijańskich wartości w życiu codziennym. 
 2. Zgodnie ze swoją doktryną kościół działa także na rzecz ograniczenia negatywnych aspektów relacji międzyludzkich i

życia społecznego, jak w szczególności wykluczenie społeczne, ubóstwo, bezdomność, demoralizacja oraz przestępczość.
  

Art. 6. 
 Dla realizacji swych celów kościół:

 1) zachęca swoich członków do postępowania zgodnego z moralnością chrześcijańską;
 2) głosi nauki dotyczące chrześcijańskiej moralności i etyki, nie głosząc jednak nauk o Trójcy Świętej;

 3) organizuje wspólne rozważania nad Pismem Świętym;
 4) prowadzi działalność charytatywną;

 5) współpracuje z innymi kościołami i związkami wyznaniowymi;
 6) współdziała z państwem dla dobra człowieka i dobra wspólnego,

 7) posiada niezbędny majątek.
  

Rozdział III 
 Członkowie Kościoła 

  
Art. 7. 

 W skład kościoła wchodzą duchowni oraz świeccy wierni. 
  

Art. 8. 
 1. Członkiem kościoła może zostać każda osoba, która dobrowolnie zaakceptowała jego doktrynę zawartą w Piśmie

Świętym i zadeklarowała się wiernym kościoła. 
 2. Osoby niepełnoletnie mogą należeć do kościoła za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
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Aktualności: Rejestracja wyłączona. Państwo Skarlandzkie w dniu 8 marca 2017 roku zakończyło swe istnienie,
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Art. 9. 
 1. Członkostwo w kościele ustaje przez: 

 1) śmierć,
 2) przystąpienie do innego wyznania,

 3) wykluczenie z kościoła na podstawie decyzji Patriarchy,
 4) pisemne oświadczenie o wystąpieniu, złożone Patriarsze.

 2. Każda osoba przynależąca do kościoła ma prawo dobrowolnego wystąpienia z niego. 
  

Art. 10. 
 Członkowie kościoła mają obowiązek życia zgodnie z zasadami jego doktryny i moralności.

  
Art. 11. 

 1. Członkowie kościoła mają prawo:
 1) udziału w spotkaniach i rozmowach o kwestiach moralnych i etycznych;

 2) uzyskiwania informacji o działalności kościoła i jego władz
  

Art. 12. 
 Członkowie kościoła obojga płci mają równe prawa i obowiązki.

  
Art. 13. 

 Duchowni kościoła powoływani są przez Patriarchę.
  

Art. 14. 
 1. Duchownym kościoła może zostać powołana osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1) jest bezżenna;
 2) zdała egzamin z doktryny kościoła przed którymkolwiek wyższym duchownym, 

 3) jest nieskazitelnego charakteru, 
 4) ukończyła studia teologiczne na Uniwersytecie Rotryjskim. 

 2. Duchowni różnych stopni mają prawo używać tytułów:
 1) Patriarcha – Jego Świątobliwość;

 2) Kardynał archidiakon – Jego Eminencja;
 3) Kardynał diakon – Jego Eminencja;

 4) Arcybiskup – Jego Ekscelencja;
 5) Biskup – Jego Ekscelencja;

 6) Protonotariusz Apostolski – Infułat;
 7) Prałat Jego Świątobliwości – Monsignore;

 8 ) Kanonik – Ojciec;
 9) Kapłan – Ojciec.  
  

Art. 15. 
 1. Duchowny jest ustanawiany na czas nieokreślony.

 2. Duchowny może zostać pozbawiony swego statusu, jeżeli:
 1) jego postępowanie lub głoszone poglądy są w oczywisty sposób niezgodne z doktryną kościoła, moralnością oraz

dobrymi obyczajami,
 2) rażąco naruszył statut kościoła

 3) sprzeciwił się swemu zwierzchnikowi. 
 3. O pozbawieniu duchownego jego statusu z przyczyn określonych w ust. 1. decyduje Patriarcha. 

  
Art. 16. 

 Duchowni kościoła mają prawo i obowiązek:
 1) głoszenia i propagowania zasad etycznych zgodnych z doktryną chrześcijańską,

 2) kierowania kościołem oraz jego jednostkami terytorialnymi,
 3) organizowania i prowadzenia działalności charytatywnej oraz imprez o celach edukacyjnych, moralnych i kulturalnych,

  
Rozdział IV 

 Organy kościoła
  

Art. 17. 
 Organami kościoła są: Patriarcha, Kolegium Kardynalskie, Sobór. 

  
Art. 18. 

 Patriarcha reprezentuje kościół, jest zwierzchnikiem duchowieństwa, zarządza ruchomym i nieruchomym majątkiem
kościoła, przewodniczy konsystorzom i Soborowi, podejmuje wszystkie inne zgodne z prawem, statutem i dobrem
kościoła czynności zmierzające do osiągnięcia jego celów oraz wykonuje inne funkcje przewidziane w statucie. 

  
Art. 19. 

 1. Patriarchę powołuje na trzymiesięczną kadencję Konklawe kościoła zgodnie z zasadami określonymi w Bulli
Sykstyńskiej. 

  
Art. 20. 

 1. Patriarcha traci urząd przed upływem kadencji, jeżeli:
 1) abdykował,

 2) zmarł.
 2. Do czasu wyboru Patriarchy jego funkcje pełni Kamerling. 

  
Art. 21. 

 1. Kolegium Kardynalskie składa się z wszystkich kardynałów, za wyjątkiem kardynałów honorowych. 
 2. Kardynałów kreuje i znosi Patriarcha wedle swej woli. 

  
Art. 22. 

 Do kompetencji Kolegium Kardynalskiego należy:
 1) wybór Patriarchy podczas Konklawe, 

 2) wspieranie Patriarchy radą w kierowaniu kościołem. 
  

Art. 23. 
 Kolegium Kardynalskie zbiera się na posiedzeniach zwanych konsystorzami, oraz na Konklawe. 

  
Art. 24. 

 Konsystorzom przewodniczy Patriarcha, a obradom Konklawe Kamerling, lub w razie jego braku najstarszy stażem
kardynał. 

  
Art. 25. 

 Sobór składa się ze wszystkich duchownych kościoła. 
  

Art. 26. 
 Do kompetencji Soboru należy: 

 1) występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany statutu kościoła/związku wyznaniowego,
 2) występowanie z wnioskiem o rozwiązanie kościoła/związku wyznaniowego,

 3) dokonywanie wykładni postanowień statutu, 
 4) upominanie Patriarchy, jeżeli umyślnie działa on na szkodę kościoła, narusza jego statut albo przeczy jego doktrynie
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religijnej lub moralnej, 
 5) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Patriarchę, 

  
Art. 27. 

 1. Posiedzenia Soboru zwołuje Patriarcha minimum raz na trzy miesiące i przewodniczy obradom Soboru z prawem głosu,
bądź powierze ten obowiązek swojemu Legatowi.

 2. Ze względu na dobro kościoła Sobór może być zwołany przez Patriarchę w każdym czasie po uprzednim zawiadomieniu
listami poleconymi wszystkich jej członków.

 3. Jeżeli Patriarcha nie zwoła Soboru w terminach określonych w statucie, obowiązek ten przechodzi na Kamerlinga, który
przewodniczy jej obradom.

  
Art. 28. 

 1. Sobór podejmuje decyzje w formie uchwał. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Soboru zapadają większością
głosów obecnych i głosujących. W razie równości głosów rozstrzyga głos Patriarchy.

 2. Prawo do zgłaszania wniosków i zapytań przysługuje Patriarsze i każdemu duchownemu. 
  

 
Rozdział V 

 Archidiecezja, diecezja i ich organy 
  

Art. 29. 
 Archidiecezja lub diecezja to jednostka terytorialna kościoła, obejmująca swym zasięgiem jeden kraj i dzieląca się na

parafie. 
  

Art. 30. 
 Na czele archidiecezji stoi arcybiskup, a na czele diecezji biskup. 

  
Art. 31. 

 Archidiecezje i diecezje tworzy, znosi, określa ich siedzibę oraz zakres terytorialny Patriarcha. 
   

 Art. 32. 
 Parafia jest podstawową jednostką organizacyjną kościoła.

  
Art. 33. 

 Parafię tworzy, znosi, określa jej siedzibę oraz zakres terytorialny arcybiskup lub biskup, na terenie archidiecezji
(diecezji) którego ma ona się znajdować. 

  
Art. 34. 

 Proboszcz parafii prowadzi rejestr jej członków.
  

Art. 35. 
 1. Wyboru proboszcza parafii dokonuje jej zwierzchnik, tj. arcybiskup lub biskup, na terenie diecezji którego ona leży. 

 2. Zwierzchnik parafii może także odwołać proboszcza. 
  

Art. 36. 
 Proboszcz:

 1) reprezentuje parafię,
 2) przyjmuje nowych członków do kościoła,

 3) głosi na forum parafii rozważania dotyczące etyki i moralności chrześcijańskiej,
 4) organizuje i kieruje działalnością charytatywną oraz imprezami o celach edukacyjnych moralnych i kulturalnych na

terenie parafii,
  

Rozdział VII 
 Postanowienia końcowe

  
Art. 37. 

 1. Zmiany statutu kościoła dokonuje Sobór większością dwóch trzecich głosów obecnych i głosujących. 
 2. Prawo do wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany statutu przysługuje Patriarsze, oraz grupie co najmniej trzech

duchownych. 
  

Art. 38. 
 1. Rozwiązanie kościoła następuje na podstawie uchwały Soboru podjętej większością czterech piątych głosów obecnych i

głosujących.
 2. Likwidatorem kościoła jest Patriarcha.

  
Stołecznie Miasto Rotria, dn. 22.02.2010 roku

 
/-/ Sanctitas Vestra Pius II

 Servus Servorum Dei,
 Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

 

 Zapisane

Jego Wielkoksiążeca i Katolicka Mość,
 Karol II Wawrzyniec de Medici i Zep

 Wielki Książę Toskanii, Książę Florencji, Palestriny i Ferrary, Murcji i Móstoles,
 Król-Męczennik Imperium Skarlandu,

 Gonfalonier Wojsk Patriarszch
  

Strony: [1]   Do góry

 » POZOSTAŁE » Archiwum » Państwo Kościelne Rotria  » Bazylika i Pałac Laterański » Archiwum Patriarsze »
Brewe, Motu Propria, Konkordaty, Prawo Dworskie » Status Kościoła Rotryjskiego - Klemens II

« poprzedni następny »

Skocz do: =========> Brewe, Motu Propria, Konkordaty, Prawo Dworskie  Idź

 

SMF 2.0.11 | SMF © 2013, Simple Machines
Wdrożenie i modyfikacja: Norbert I de Catalan & Francisco Vazquez de Saavedra © Królestwo Skarlandu 2008-2013

Designed: MyTheme © General Forumz
 PHP-Fusion 2008-2011, phpBB3 2011-2013, SMF - 2013-nadal

XHTML  RSS  WAP2
  

DRUKUJ

http://www.scarlana.eu/forum/index.php?action=printpage;topic=1624.0
http://www.scarlana.eu/forum/index.php#c11
http://www.scarlana.eu/forum/index.php?board=82.0
http://www.scarlana.eu/forum/index.php?board=526.0
http://www.scarlana.eu/forum/index.php?board=375.0
http://www.scarlana.eu/forum/index.php?board=377.0
http://www.scarlana.eu/forum/index.php?board=379.0
http://www.scarlana.eu/forum/index.php?topic=1624.0
http://www.scarlana.eu/forum/index.php?topic=1624.0;prev_next=prev#new
http://www.scarlana.eu/forum/index.php?topic=1624.0;prev_next=next#new
http://www.scarlana.eu/forum/index.php?action=credits
http://www.simplemachines.org/about/smf/license.php
http://www.simplemachines.org/
http://www.adminslounge.net/
http://validator.w3.org/check?uri=referer
http://www.scarlana.eu/forum/index.php?action=.xml;type=rss
http://www.scarlana.eu/forum/index.php?wap2

