A SZOCIÁLIS MISSZIÓTÁRSULAT SZERVEZETE

A társulat beltagokból és világi tagokból áll, valamint a szervezet része egy a Missziótársulat
által létrehozott alapítvány.
A beltagok egyszerű örökfogadalmas nővérek, akik az evangéliumi tanácsok alapján közös
életet élnek. Céljuk Isten dicsőítése, egyéni megszentelődésük, valamint az Egyház és a haza
szolgálata szociális és karitatív munka által.
A befogadás lépcsői: A Szociális Missziótársulat nővérközösségébe jelentkező először az
általános főnöknővel vagy megbízottjával személyesen beszél. Ha az elöljáró elfogadta
jelentkezését, néhány hónapot az anyaházban tölt. Megismeri a nővéreket, tájékozódik
munkájukról és az intézményekben folyó életről, tevékenységekről. Ezt követi a beöltözés és a
próbaidő, a noviciátus megkezdése. A noviciátus két évig tart. Az első év az imádságnak, a lelkiélet
mélyítésének, a szerzetesi szellem megerősítésének és az aszketikus iskolázásnak van szentelve.
Ebben az évben kapnak a novíciák gyakorlati tanítást a Társulat Konstitúcióiból. A nővérek mellé
segítésre beoszthatók. A második év a külső vagy gyakorlati noviciátusi év, mely a novíciák
hivatásbeli képzésére szolgál. Ez az anyaházban, illetve a Társulat intézményeiben történik. A
nővérek a szegénység, tisztaság, és engedelmesség fogadalmai által Jézus Krisztus szorosabb
követésére kötelezik el magukat. A fogadalmak ideiglenes vagy örök fogadalmak. A noviciátus
elvégzése után a nővérek először ideiglenes fogadalmat tesznek, mégpedig 3 éven át évente egy
évre, a negyedik évben három évre, azután pedig örökre.
A világi tagok között megkülönböztetünk kültagokat, önkénteseket és pártoló tagokat.
A kültagok a világban élő katolikus nők, akik igyekeznek állapotbeli kötelességeikben a
missziós életeszményt kialakítani és imaéletük, társadalmi kapcsolataik, valamint munkájuk által a
Társulatot célkitűzéseiben támogatni. Kültagígéretüket évente megújítják.
A befogadás lépcsői: Kültag lehet minden 20 év feletti nő, aki rendszeres lelkiéletre
vállalkozik, a Társulat programját magáévá teszi, és azt szolgálja. Aki kültag akar lenni, azt írásban
kell kérnie az általános főnöknőtől. Ha felvételt nyert, először legalább fél évig kültagjelöltnek kell
lennie. Ebben az időszakban részt vesz a Társulat közös összejövetelein, lelki napokon, imákon. Az
általános főnöknő vagy a kültagvezető beosztja őt a missziós munka valamelyik területére. A
jelöltidő alatt a Társulat meggyőződik a jelölt lelkületétének alkalmasságáról, valamint, hogy
megvan-e benne a rátermettség, az állhatatosság, a kitartás és a hűség. A próbaidő letelte után a
jelölt hűségígéretet tesz, valamint ígéretet arra, hogy a vállalt kötelezettségeknek eleget tesz.
Ezután megkapja a megáldott jelvényt, a zöld kis keresztet.
Az önkéntesek a Missziótársulat munkája, lelkisége iránt érdeklődő keresztény nők és férfiak,
akik valamilyen módon segítik a társulat munkáját, de még nem, illetve egyáltalán nem akarják
véglegesen elkötelezni magukat. Részt vesznek a kültag összejöveteleken és beszámolnak
munkájukról. Egy évi rendszeres segítő munka után a római katolikus önkéntes kérheti a
kültagjelöltséget.
A pártoló tagok anyagilag támogatják a Missziótársulat munkáját.
Az Alapítvány a Szociális Missziótársulat szellemiségét és karizmáját követi, annak
szellemében tevékenykedik. Célja a koruk, egészségügyi állapotuk vagy társadalmi helyzetük miatt
rászorult emberek, családok, fiatalok, idősek támogatása, segítése.
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