Vyskupo M. Valančiaus parašyti, Vyskupo A. Vaičiaus patvirtinti
Klaipėdos šv.Juozapo Darbininko parapijos
BLAIVYBĖS brolijos įstatai
I. Blaivybės brolijos tikslai:
1.Blaivybės brolija organizuotai telkia visus šv. Juozapo Darbininko parapijos katalikus kovoti
prieš Tautai ir Bažnyčiai pragaižtingą girtavimo bei bet kokio svaiginimosi įprotį ir ugdyti
žmonių širdyse kilnią blaivumo dorybę.
II.Priemonės:
2.Brolijos nariai rūpinasi gerai pažinti girtavimo, narkomanijos ir toksikomanijos žalą. Todėl:
a) klauso dvasios vadų pamokslų, konferencijų ir paskaitų šia tema;
b) dažnai naudojasi šventais Sakramentais;
c) dalyvauja Bažnyčios rengiamose blaivybės šventėse;
d) įstatų nustatyta formule ir būdu daro pasižadėjimą nevartoti svaiginamųjų
gėrimų, narkotinių ir toksinių medžiagų;
e) palaiko ir remia blaivybės sąjūdžius;
f) meldžiasi blaivybės intencija ir stengiasi kuo daugiau žmonių patraukti į Blaivybės broliją.
III. Brolijos organizacija ir veikla:
3.Vyskupas yra vyriausias Blaivybės brolijos vadovas.
4.Parapijos Brolijai vadovauja klebonas, kuris gali pasiskirti savo padėjėją.
5.Parapijų Brolijos vadovas :
a) priima brolijon narius;
b) išduoda brolijos nariams bilietus;
c) veda narių sąrašus;
d) rūpinasi brolijos gerove;
e) esant reikalui šalina narius.
6.Parapijos brolijos vadovas bent 2 kartus metuose šaukia brolijos narių susirinkimus, kuriuose
svarsto brolijos veiklą.
7.Nariai, pradėję vartoti svaigalus ar duodantys blogą pavyzdį kitiems, 2 kartus įspėjami,jei
nesitaiso - pašalinami.
8.Parapijos brolijos vadovas kartą metuose raštu praneša Vyskupijos kurijai apie brolijos būklę,
nuveiktus darbus ir ateities planus.
9.Tikslinga parapijos Blaivybės brolijai turėti savo vėliavą.
IV. Brolijos nariai:

10.Brolijos nariais gali būti tik praktikuoją katalikai.
11.Pažado atžvilgiu nariai yra laikinieji ir amžinieji:
a)asmenys,davę pažadą netrumpesniam kaip pusmečio laikotarpiui,yra l a i k i n i e j i;
b)asmenys,davę pažadą visam amžiui, yra a m ž i n i e j i.
V.Narių pareigos:
12.Tiek laikinieji, tiek amžinieji Brolijos nariai duoda pažadą nevartoti visai jokių svaiginamų
gėrimų, narkotinių ir toksinių medžiagų ar minimaliai vartoti svaigalus.
13. Pažado formulė:

‘‘Aš (pasisako vardą ir pavardę), Visagalio Dievo, Švč.Mergelės Marijos,
šv. Angelo Sargo, visų šventųjų ir Bažnyčios akivaizdoje, Dievo malonės
padedamas , iškilmingai pasižadu visą savo gyvenimą (arba : pusę metų,
vienus metus...) nevartoti svaiginamųjų gėrimų , narkotinių ir toksinių
medžiagų arba minimaliai vartoti svaigalus , t.y. labai mažais kiekiais. Taip pat
pasižadu raginti kitus stoti į Blaivybės Broliją. Padėk man, Viešpatie, įvykdyti šį
pasižadėjimą. Švč.Mergele Marija , išmelsk man šią malonę. Amen.‘‘
14.Kadangi Blaivybės brolija yra pavesta ypatingai Švč. Dievo Motinos globai, tai kiekvienas
narys privalo kasdien kalbėti šv. Bernardo maldą ‘‘Atsimink...‘‘, o kas jos nemoka – vieną
‘‘S v e i k a , M a r i j a‘‘. Labai rekomenduojama įsijungti į Gyvojo Rožančiaus maldą.
15.Kiekvienas Brolijon įstojantis narys įrašymo dieną dalyvauja šv. Mišiose ir priima šv.
Komuniją.
16.Brolijos nariai pasižadėjimą atnaujina kasmet Advento ir Gavėnios rekolekcijose.
17.Nariai dalyvauja brolijos šventėse ir susirinkimuose.
18.Nariai pagal galimybę dalyvauja brolijos nario šermenyse ir laidotuvėse.
VI. Brolijos šventės:
19.
Didžiausios brolijos šventės yra Advento ir Gavėnios rekolekcijų dienos bei Švč.
Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas (XII. 8).
Tomis dienomis :
o ruošiamos blaivybės pamaldos;
o sakomi specialūs pamokslai;
o iškilmingai priimami nauji nariai.
20. Vadovo paskirtą dieną atlaikomos šv. Mišios už mirusius brolijos narius.

