Procedura postępowania w przypadku transfiliacji
brata po ślubach wieczystych
z jednej jurysdykcji do drugiej
„ad tempus” lub „in perpetuo”
(Konst. 231, § 5)
1 – In iure
Konstytucje postanawiają:
art. 28, § 1: Dla zapewnienia skutecznej organizacji i kierowania życiem oraz działalnością
braci Zakon składa się z prowincji i kustodii, do których bracia są afiliowani.
art. 231, § 5: Brata z własnej do innej prowincji lub kustodii można przenieść albo na stałe,
albo na określony czas, za zgodą zainteresowanego brata oraz ministrów lub kustoszy obydwóch
prowincji lub kustodii, przy uprzedniej zgodzie właściwego definitorium.
Statuty generalne postanawiają:
nr 118, § 2: Po ogłoszeniu kapituły zwyczajnej powinien się odbyć wybór delegatów, w
którym wszyscy bracia profesi uroczyści afiliowani na stałe lub czasowo do prowincji mają głos
czynny.
Por. nr 47, § 5 o braciach udających się z pomocą misyjną do innej jurysdykcji.
Oczywiste jest, że wraz z transfiliacją z własnej prowincji/kustodii (a quo) do innej
jurysdykcji (ad quem), brat przenosi z jurysdykcji a quo do tej ad quem swoje prawa
klasztorne i prowincjalne, o których mowa w art. 231, § 2, i będzie uczestniczył w kapitule
tylko tej prowincji, do której jest afiliowany ad tempus lub in perpetuo.
2 – Transfiliacja ad tempus lub in perpetuo
Transfiliacja może być czasowa (ad tempus) lub stała (in perpetuo), niemniej jednak
wskazane jest, aby najpierw dokonać transfiliacji ad tempus, czyli ad experimentum, a
dopiero po odpowiednim okresie próby, w którym zweryfikuje się zintegrowanie brata ze
wspólnotą braterską jurysdykcji ad quem, można złożyć prośbę o transfiliację in perpetuo i
przyznać ją według tej samej procedury.
3 – Dokumenty potrzebne do zatwierdzenia transfiliacji
a) Pisemna prośba od zainteresowanego brata, skierowana do dwóch ministrów
prowincjalnych i/lub kustoszy oraz ich definitoriów (a quo i ad quem). W piśmie
powinno być w jasny sposób przedstawione uzasadnienie prośby.
b) Wynik głosowania i pozwolenie odpowiednich definitoriów, zawarte w wyciągu
ze sprawozdania z posiedzenia obydwu definitoriów.

c) Prowincja/kustodia a quo powinna przesłać do ministra generalnego
powiadomienie o zaistniałej transfiliacji w celu odnotowania w albumie
generalnym.
4 - Umowa
W celu zapewnienia większej przejrzystości zaleca się, aby zawrzeć umowę między
ministrem prowincjalnym a quo i ministrem prowincjalnym ad quem, która określi pewne
szczegółowe normy, jak utrzymanie ekonomiczne, opłata ubezpieczeń, szczególna
działalność brata podejmowana w prowincji/kustodii ad quem, zagwarantowanie
wcześniejszego zakończenia procesu transfiliacji z powodów uznanych za poważne przez
właściwych ministrów lub kustoszy.
5 – Wymagane informacje
Właściwy minister/kustosz brata a quo powinien udzielić ministrowi/kustoszowi ad
quem wszelkich szczegółowych informacji o bracie, który prosi o transfiliację, niczego nie
ukrywając. Wskazane byłoby przekazanie kopii całej dokumentacji dotyczącej brata,
przechowywanej w archiwum kurii prowincjalnej, oraz omówienie ewentualnych
dokumentów znajdujących się w archiwum tajnym.
6 – Przypadki szczególne: afiliacja ipso facto
In iure: Statuty generalne postanawiają:
nr 165: Jeśli jest zakładana nowa prowincja lub nowa kustodia generalna, wszyscy bracia
pracujący aktualnie na jej terenie, a pochodzący z innej prowincji lub kustodii, są ipso facto
afiliowani do nowej prowincji lub kustodii generalnej, chyba że przed zwołaniem kapituły nowej
prowincji lub kustodii generalnej potwierdzą swą przynależność do rodzimej prowincji lub kustodii
(Konstytucje, art. 29, § 2).
In facto: Przed zwołaniem kapituły nowej jurysdykcji brat, który znajduje się na jej
terenie, winien pisemnie wyrazić ministrowi/kustoszowi a quo i przełożonemu wyższemu
jurysdykcji, w której przebywa, swój zamiar nie afiliowania się do erygowanej
prowincji/kustodii generalnej. Jeśli to nie nastąpi, czynny udział brata w kapitule jest
ostatecznym aktem jego woli afiliowania się in perpetuo do nowej jurysdykcji.

