STATUT PIEKARSKIEGO
BRACTWA KALWARYJSKIEGO
Rys historyczny
Piekarskie Bractwo Kalwaryjskie jest odpowiedzią na chęć powrotu do zapomnianej
tradycji pasyjnej, która przed laty wzbogacała i pogłębiała życie duchowe pielgrzymów
przybywających do Piekar Śląskich. Podjęta została przez wiernych oraz duszpasterzy trzech
piekarskich parafii: Imienia NMP i św. Bartłomieja, św. Apostołów Piotra i Pawła oraz św.
Rodziny. Prowadzone przez długi okres konsultacje, a także gorliwość, z jaką postanowiono
podjeść do tematu powrotu „Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej” na piekarskie wzgórze,
spowodowały, iż w listopadzie 2014 roku zapadła odważna decyzja o rozpoczęciu przygotowań
do wielkiego dzieła nie tylko o charakterze artystycznym, ale przede wszystkim duchowym.
Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej w Piekarach Śląskich nazywane jest duchową
stolicą Śląska. Dzięki swej sięgającej kilkuset lat historii, w którą wpisały się najważniejsze
osobistości Kościoła, jak i naszego narodu (św. Jan Paweł II, król Jan III Sobieski), stało się
ośrodkiem pielgrzymkowym rozpoznawalnym także daleko poza granicami regionu. Chociaż
Sanktuarium jest znane przede wszystkim z cudownego obrazu Matki Bożej Piekarskiej, który
znajduje się w ołtarzu głównym Bazyliki NMP i Św. Bartłomieja, to nieodłączną jego część
stanowi Kalwaryjskie Wzgórze – miejsce rozważania i przeżywania Męki Pańskiej. To właśnie
na Kalwarii od wieków wielokrotnie odbywały się nabożeństwa o charakterze pasyjnym.
Pierwsze Misterium odbyło się, jak podają kroniki, w 1898 roku i wzięło w nim udział
ok. 40 piekarzan. Inicjatorem, reżyserem, a jednocześnie kostiumologiem został Emil Wartini,
który z dużą dbałością o szczegóły wykorzystał dopiero co poświęcone kalwaryjskie wzgórze.
Już wtedy piekarskie Misterium przyciągnęło tłumy. Jak podają źródła, w kolejnych latach w
Wielkim Tygodniu do Piekar pielgrzymowały tysiące wiernych z całego Śląska. Przybywali już
w czwartkowy wieczór, gdzie po adoracji w ciemnicy, ok. godz. 23.00 w procesji kierowali się
do Wieczernika. W Ogrodzie Oliwnym odprawiano stację „Zdrada Judasza” i kolejno
przechodzono na kolanach przez most na Cedronie. Wierni nieśli kamienie na głowie, co
symbolizowało strącenie Jezusa do Cedronu i Jego upadek na kamień. Przy wylocie mostu
uderzano się gałązkami drzew na znak biczowania Jezusa. Dalej kierowano się w stronę Dworu
Annasza i Pałacu Kajfasza – symbolicznego więzienia. Wielu pielgrzymów tam właśnie
spędzało noc, by następnego ranka wyruszyć na kalwaryjskie ścieżki i uczestniczyć w

inscenizowanej Drodze Krzyżowej, która wtedy nosiła nazwę „Żywo Męka”. Czasy wojny i
komunistycznej zawieruchy wyparły z Piekar Śląskich tradycję Misterium, która przetrwała
jednak w formie tzw. „obchodów kalwaryjskich”, odprawianych przez lata m.in. z okazji
sanktuaryjnych odpustów.
Powrót do tradycji odprawiania „Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej” pozwala
pątnikom przemierzającym kalwaryjskie ścieżki w niemal namacalny sposób razem z Jezusem
przejść drogę na szczyt Golgoty, pobudzając ich jednocześnie do refleksji nad tajemnicą męki,
śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Osobiście doznany trud, poświęcenie i zmęczenie na
nowo uświadamia każdemu z wędrujących po Piekarskiej Kalwarii ogrom miłości Boga, który
umarł na krzyżu, by człowiek mógł otrzymać życie wieczne w Królestwie Bożym.

PREAMBUŁA
Stawiając sobie za cel głoszenie zbawczej Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz Jego
chwalebnego Ukrzyżowania, a także pragnąc przyczynić się do umocnienia
w wierze naszych sióstr i braci, uroczyście i jednomyślnie z błogosławieństwem i za zgodą
Czcigodnego Metropolity Katowickiego ks. abpa Wiktora Skworca powołujemy do życia
Piekarskie Bractwo Kalwaryjskie i nadajemy mu statut o następującej treści:

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Piekarskie Bractwo Kalwaryjskie (dalej zwane Bractwem) jest stowarzyszeniem osób
duchownych i świeckich, pragnących w szczególny sposób kultywować nabożeństwo Męki
Pańskiej, zwłaszcza poprzez przygotowanie i uczestnictwo w „Chwalebnym Misterium Męki
Pańskiej na Piekarskiej Kalwarii” oraz udział w innych znaczących wydarzeniach mających
miejsce na Kalwaryjskim Wzgórzu w Piekarach Śląskich i szeroko rozumianej działalności
apostolskiej przy Parafii Imienia NMP i Św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich –
Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej.
2. Bractwo jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych w rozumieniu kanonu 321 i nast.
Kodeksu Prawa Kanonicznego.
3. Bractwo prowadzi działalność na obszarze Archidiecezji Katowickiej i respektuje
kompetencje jej władz określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego.
4. Bractwo może uzyskać osobowość prawną na zasadach określonych w postanowieniach
kanonu 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
5. Siedzibą Bractwa jest miasto Piekary Śląskie. Adres siedziby Bractwa jest następujący:
Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – Sanktuarium Matki Bożej
Piekarskiej, ul. Ficka 7, 41-940 Piekary Śląskie.
§2
Duchowym Opiekunem i Moderatorem Bractwa jest Kustosz Sanktuarium Matki Bożej
Piekarskiej lub inny kapłan przez niego delegowany.
2. Do zadań Moderatora Bractwa należy w szczególności:
1) udział w posiedzeniach Kwestury i Kapituły Bractwa,
2) sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania statutu przez władze Bractwa,
3) duchowa opieka oraz formacja członków Bractwa,
4) utrzymywanie regularnego kontaktu z członkami Bractwa,
5) weryfikacja wydawanych przez Bractwo materiałów i dokumentów,
6) koordynacja przygotowań do „Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej na Piekarskiej
Kalwarii”,
7) koordynacja przygotowań do obchodów „Zaśnięcia i Wniebowzięcia” Najświętszej
Maryi Panny,
8) wykonywanie obowiązków przewidzianych w niniejszym statucie.
1.

ROZDZIAŁ II
CELE, ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA
§3
Celem Bractwa jest wspomaganie ludzi w kształtowaniu dojrzałej wiary i osobowości w duchu
chrześcijańskim oraz szerzenie misji miłości wyrażającej się w poszanowaniu godności osoby
ludzkiej budowaniu więzi braterskich, w szczególności poprzez przygotowanie i uczestnictwo
w nabożeństwach o charakterze pasyjnym.
§4
Członkowie Bractwa są obowiązani do podejmowania działań na rzecz zachowania religijnego
charakteru Piekarskiej Kalwarii oraz propagowania pobożności pasyjnej, w szczególności
poprzez zaangażowanie na rzecz rozpowszechniania lub osobisty udział w nabożeństwie
do Męki Pańskiej, zwanym „Chwalebnym Misterium Męki Pańskiej na Piekarskiej Kalwarii”.
§5
1. Do zadań Bractwa należy:
1) pomoc osobom w odnalezieniu własnej wartości oraz propagowanie pobożności
i hierarchii wartości, zgodnych z nauką Kościoła Katolickiego,
2) propagowanie wzorców służących wszechstronnemu rozwojowi osoby ludzkiej w duchu
Katolickiej Nauki Społecznej,
3) kształtowanie chrześcijańskich postaw i zachowań wobec innych ludzi i instytucji życia
społecznego, politycznego i gospodarczego,
4) praca edukacyjna, oświatowa i opiekuńczo-wychowawcza wśród młodzieży i dorosłych,
5) zabieganie o poszanowanie wartości chrześcijańskich przez władze publiczne,
6) podejmowanie inicjatyw społecznych dla osiągnięcia celów Bractwa,
7) dbałość o zachowanie dziedzictwa religijnego, kulturowego i architektonicznego
Piekarskiej Kalwarii.
2. Bractwo realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1) podejmowanie inicjatyw i akcji o charakterze religijnym,
2) udział w nabożeństwach i przedstawieniach o charakterze religijnym,
3) działalność kulturalną i artystyczną,
4) organizowanie spotkań, wykładów i konferencji,
5) podejmowanie działań propagujących publicznie system wartości i nauczanie Kościoła
Katolickiego,
6) prowadzenie prac i działań w zakresie ochrony zabytków i ochrony dziedzictwa
architektonicznego na Kalwaryjskim Wzgórzu w Piekarach Śląskich,
7) współdziałanie z innymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§6
1. Bractwo tworzą członkowie:
1) zwyczajni,
2) wspierający.
2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wyznania rzymskokatolickiego, który ukończył 16 rok życia i deklaruje gotowość realizowania celów i zadań
Bractwa.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie
dla celów i zadań Bractwa oraz pomoc w ich realizowaniu.
§7
1. Członkami zwyczajnymi są:
1) założyciele Bractwa,
2) osoby przyjęte do Bractwa uchwałą Zarządu Bractwa (Kapituły), po rozpatrzeniu
deklaracji członkowskiej i odbyciu nowicjatu, który trwa co najmniej jeden rok.
2. Obowiązek złożenia deklaracji członkowskiej i odbycia nowicjatu nie obejmuje założycieli
Bractwa.
3. Deklaracja członkowska członka zwyczajnego zawiera:
1) imię i nazwisko,
2) dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
3) numer PESEL, a w przypadku jego braku – datę urodzenia,
4) datę zgłoszenia się do Bractwa.
4. Osoba, która formalnym aktem zgłosiła chęć członkostwa w Bractwie (złożyła deklarację
członkowską), zobowiązuje się do udziału w formacji duchowej zwanej nowicjatem (1 rok).
Odpowiedzialnym za formację jest Moderator Bractwa, który po odbyciu przez kandydata
nowicjatu przedstawia Kapitule opinię w sprawie jego przyjęcia do Bractwa.
5. Przyjęcie do Bractwa następuje po odbyciu nowicjatu i stwierdzeniu zdatności kandydata, o
czym jest on powiadomiony przez Sekretarza Bractwa. Po przyjęciu do Bractwa, członkowie
składają przyrzeczenia wobec Kapituły oraz Moderatora Bractwa. Rotę przyrzeczenia
określa Kapituła w uzgodnieniu z Moderatorem Bractwa.
6. Członkami wspierającymi są osoby przyjęte do Bractwa uchwałą Kapituły, po rozpatrzeniu
deklaracji członkowskiej. Deklaracja członkowska członka wspierającego zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę (w przypadku osoby prawnej),
2) dokładny adres zamieszkania (lub adres siedziby w przypadku osoby prawnej), numer
telefonu, adres e-mail,
3) numer PESEL osoby fizycznej (a w przypadku jego braku – datę urodzenia) lub numer
identyfikujący osobę prawną (REGON, NIP, nr wpisu do właściwego rejestru),
4) datę zgłoszenia się do Bractwa.
§8
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego udziału w wyborach do wszystkich władz Bractwa,
2) udziału w pracach Bractwa,
3) występowania z wnioskami do władz Bractwa we wszystkich sprawach będących
przedmiotem działania Bractwa oraz w jego sprawach organizacyjnych,
4) dostępu do informacji o działaniach podejmowanych przez władze Bractwa,
5) korzystania z urządzeń i pomocy Bractwa.
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) realizować cele i zadania Bractwa,
2) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Bractwa,
3) dbać o dobre imię i majątek Bractwa.
§9
1. Członek wspierający ma prawa, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2-5.
2. Członek wspierający ma obowiązek:
1) upowszechniać cele Bractwa,
2) dbać o dobre imię Bractwa,
3) wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 10
1. Członkostwo ustaje na skutek:
1) śmierci osoby fizycznej bądź ustania osoby prawnej będącej członkiem,
2) wystąpienia z Bractwa w drodze złożenia pisemnego oświadczenia,
3) wykluczenia członka, jeżeli jego członkostwo w Bractwie nie da się pogodzić
z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Przyczyny wykluczenia członka, o których mowa w ust. 1 pkt 3) są w szczególności
następujące:
1) członek publicznie występuje przeciwko Bractwu,
2) działania podejmowane przez członka są sprzeczne z działalnością prowadzoną przez
Bractwo,
3) postawa lub zachowanie członka jest sprzeczne z nauką Kościoła Katolickiego,
4) członek publiczne porzucił wiarę Kościoła Katolickiego.
3. Uchwałę stwierdzającą ustanie członkostwa z przyczyn wymienionych w ust. 1 podejmuje
Kapituła.
4. O wykluczeniu członka Kapituła obowiązana jest powiadomić zainteresowanego listem
poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały oraz podać uzasadnienie wraz z
pouczeniem o możliwości odwołania się.
5. Uchwała w sprawie określonej w ust. 1 pkt 3) staje się skuteczna z datą doręczenia
zainteresowanemu zawiadomienia o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem lub – w przypadku
zwrotu przesyłki, której nie można doręczyć adresatowi – z datą zwrotu przesyłki nadawcy.
Zawiadomienie zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka Bractwa zmiany podanego
przez niego adresu lub w każdym innym przypadku, gdy adresat nie odbierze pisma
skierowanego na prawidłowy adres, ma moc prawną doręczenia.
6. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie powinno zostać
złożone w siedzibie Bractwa albo zostać wysłane listem poleconym na adres siedziby
Bractwa.
7. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zebranie Członków na najbliższym
Zebraniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.
8. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zebraniu Członków w czasie
rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
9. O terminie Walnego Zebrania Członków, na którym ma być rozpatrywana sprawa
odwołującego się, powinien on być zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez
siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 14 ust. 6 Statutu.
10. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zebranie Członków odwołania od uchwały
Zarządu w sprawie wykluczenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w
Bractwie.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE BRACTWA
§ 11
Władzami Bractwa są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany Kapitułą,
3) Komisja Rewizyjna, zwana Kwesturą.

§ 12
1. Kadencja władz Bractwa trwa 3 lata.
2. Wybory do władz Bractwa odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 13
1. Uchwały władz Bractwa zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków, jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej.
2. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem:
1) głosowania w sprawach osobowych, w tym wykluczenia członka z Bractwa,
2) jeżeli głosowania tajnego zażąda co najmniej jedna piąta obecnych członków władz.
§ 14
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Bractwa i stanowi we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych statutem do właściwości innych władz.
2. Walne Zebranie Członków może w drodze uchwały określić zakres spraw, które pozostają
w kompetencji Kapituły.
3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej jeden raz w roku.
4. Walne Zebranie Członków zwołuje Kapituła z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
Kwestury albo jednej piątej liczby członków zwyczajnych.
5. W razie zgłoszenia wniosku, o jakim mowa w ust. 4, Zarząd Bractwa obowiązany jest
zwołać Walne Zebranie Członków nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania
wniosku.
6. Termin Walnego Zebrania Członków oraz miejsce i porządek obrad podawane jest
w zawiadomieniu wysłanym co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem
lub doręczonym za pisemnym potwierdzeniem odbioru co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem. Zawiadomienie może być wysłane członkowi Bractwa pocztą elektroniczną
co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę,
podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Bractwa
zapadają większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków Bractwa.
8. Walne Zebranie Członków wybiera władze Bractwa oraz je odwołuje.
§ 15
KAPITUŁA
1. Kapituła jest organem wykonawczym Bractwa i kieruje jego bieżącą działalnością.
2. Kapituła w liczbie 5-10 członków (w tym Superior), wybierana jest przez Walne Zebranie
Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami zwyczajnymi
Bractwa. Liczbę członków Kapituły w danej kadencji ustala Walne Zebranie przed
przystąpieniem do wyborów.
3. Kapituła wybiera spośród siebie jednego lub dwóch Zastępców Superiora, Skrybę,
Prokuratora i Promotora.
4. Podstawową formą pracy Kapituły jest odbywanie posiedzeń.
5. Kapituła podejmuje uchwały na posiedzeniach. Odbycie i przebieg posiedzenia Kapituły
nie wymaga sporządzenia protokołu, jeżeli Kapituła nie podejmuje uchwał.
6. Kapituła podejmuje uchwały większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby jej członków.

7. Do reprezentowania Bractwa umocowani są łącznie dwaj członkowie Kapituły, w tym
Superior lub jeden z jego zastępców.
8. Do zadań Kapituły Bractwa należy w szczególności:
1) realizowanie celów i zadań Bractwa oraz uchwał Walnego Zebrania,
2) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
3) kierowanie bieżącą pracą Bractwa i jego reprezentowanie,
4) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków do Bractwa,
5) decydowanie o zatrudnianiu pracowników etatowych oraz ich uposażeniu w oparciu o
potrzeby i aktualny budżet Bractwa,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Bractwa do innych organizacji,
7) zarządzanie majątkiem Bractwa, w tym podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia
działalności gospodarczej, przyjęcia zapisów, spadków i darowizn, zaciągania
zobowiązań majątkowych oraz przeniesienia praw majątkowych, w tym kupna,
sprzedaży, zamiany i obciążenia nieruchomości,
8) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu.
9. W posiedzeniach Kapituły Bractwa bierze udział z głosem doradczym Moderator
Bractwa.
§ 16
1. Do kompetencji Superiora należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za funkcjonowanie Bractwa,
2) odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań statutowych,
3) dbałość o zachowywanie i kultywowanie tradycji.
2. Do kompetencji Zastępcy Superiora należy w szczególności:
1) wspomaganie Superiora w prowadzonych działaniach,
2) zastępowanie Superiora wraz z przejęciem jego kompetencji i obowiązków
w razie jego nieobecności, szczególnie w przypadku jego ciężkiej choroby, śmierci
lub wystąpienia z Bractwa.
3. Do kompetencji Skryby należy w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przyjmowania nowych Członków do Bractwa na
postawie złożonych przez kandydatów dokumentów,
2) należyte prowadzenie dokumentacji i archiwum Bractwa,
3) koordynacja działań w zakresie przepływu informacji i dokumentów między członkami
Bractwa oraz poza jego struktury.
4. Do kompetencji Prokuratora należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za majątek Bractwa,
2) ochrona praw autorskich.
5. Do kompetencji Promotora należy w szczególności
1) promocja działalności Bractwa,
2) dbałość o zachowanie dobrego imienia Bractwa.
§ 17
KWESTURA
1. Kwesturę tworzy trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród
nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami zwyczajnymi Bractwa.
2. Kwestura jest organem niezależnym od Kapituły, nie podlega jej w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej oraz nadzoru.
3. Członkowie Kwestury za pełnienie swoich obowiązków nie otrzymują wynagrodzenia.
W szczególnych przypadkach – za zgodą Walnego Zebrania Członków – przysługuje im
jedynie zwrot uzasadnionych wydatków.

4. Członkami Kwestury nie mogą być osoby:
1) będące członkami Kapituły bądź pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Członkowie Kwestury wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
6. Dla ważności uchwał Kwestury wymagana jest obecność na posiedzeniu dwóch osób, w tym
przewodniczącego.
7. Do zadań Kwestury należy:
1) badanie zgodności działania Kapituły Bractwa z postanowieniami statutu i uchwałami
Walnego Zebrania Członków,
2) kontrolowanie gospodarki finansowej Bractwa i jego działalności gospodarczej,
3) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wniosków w sprawie udzielenia
Kapitule Bractwa absolutorium.
8. W posiedzeniach Kwestury bierze udział z głosem doradczym Moderator Bractwa.

ROZDZIAŁ V
ZNAKI ROZPOZNAWCZE BRACTWA I POZOSTAŁE PRZEPISY
§ 18
Modlitewnikiem Bractwa jest Piekarska Kalwaryjka.
§ 19
1. Herbem Bractwa są dwie wieże Piekarskiej Bazyliki oraz krzyż jerozolimski wpisane w owal
o błękitnym tle.
2. Sztandarem Bractwa jest Krzyż Pasyjny, w którym umieszczone zostały relikwie skały
Golgoty z Ziemi Świętej.
3. Osobistym znakiem przynależności do Bractwa jest medalik (krzyżyk jerozolimski) noszony
dobrowolnie, zawsze jednak zakładany podczas uroczystości Bractwa oraz innych
uroczystości kościelnych z udziałem członków Bractwa.
4. Medalik (krzyżyk jerozolimski) przyjmuje się z rąk Moderatora Bractwa w dniu składanych
przyrzeczeń.
§ 20
1. Dniem patronalnym Bractwa jest Święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzone dnia
14. września każdego roku.
2. Szczególnymi dniami są również Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek,
Uroczystość Wniebowzięcia NMP oraz Uroczystość Matki Bożej Piekarskiej obchodzona
dnia 12. września.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
1. Niniejszy statut podlega uchwaleniu przez Członków Założycieli Bractwa, większością
dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Wszystkie sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Bractwa reguluje Prawo Kościoła
Powszechnego, obowiązujące Prawo Diecezjalne oraz niniejszy statut.
§ 22
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Bractwa podejmuje Walne Zebranie
Członków w trybie określonym w § 14 ust. 7. Zmiana statutu wymaga uprzedniego
zatwierdzenia projektowanej zmiany przez kompetentną władzę kościelną – Metropolitę
Katowickiego lub osobę przez niego delegowaną.
2. Uchwała o rozwiązaniu Bractwa powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony jego
majątek. W przypadku braku wskazania tego celu, majątek przypada Parafii Imienia NMP i
Św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 i 2 nie
stanowi inaczej, likwidatorami są Superior i Prokurator Bractwa.
Członkowie założyciele „Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego”
Mateusz Mezglewski – Parafia NMP i św. Bartłomieja
Wanda Kowalewska – Parafia św. Rodziny
Mateusz Gorski – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła
ks. Adam Zgodzaj – Moderator Bractwa
ks. Władysław Nieszporek – Kustosz Sanktuarium
Piekary Śląskie 14.11.2017 r.

