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Proemi 
 

I. Les nostres Constitucions Generals, en el capítol II, punt número 20, demanen 
que cada Congregació tingui uns Estatuts Particulars. Fruit d’aquesta demanda, la nostra 
Congregació edita els presents on s’exposa de forma clara i explícita allò que és propi 
de la nostra vida en comú.  
 
 II.  És propi de l’Oratori, des de la seva fundació, no ser gaire primmirats amb les 
qüestions legals i estar més atents al desenvolupament ordinari de la vida. Així, doncs, 
aquests Estatuts Particulars són fruit de la nostra experiència humana del dia a dia més 
que d’una idealització del que hauria de ser una comunitat perfecta; tal com nostre pare 
sant Felip Neri ens ensenyà amb la redacció de les pròpies constitucions de la casa de 
Roma. 
 
 III.  Els anteriors estatuts eren fruit de la demanda del Rvd. P. Visitador de que la 
casa es dotés d’uns mínims, de cara a observar les disposicions de les Constitucions 
Generals recentment aprovades (21/11/1989). En aquell moment es copiaren d’un 
model, en castellà, de les cases de la Federació Mexicana. 
 
 IV. Passat un temps prudencial des de llavors, ha estat desig del P. Prepòsit que, 
aprofitant l’avinentesa de passar-les a la nostra llengua, es modifiquessin en tot allò que 
no respongués a la realitat de la nostra Congregació.  
 

V. Aquests Estatuts Particulars, seguint el costum dels Oratoris, són més una 
consueta, és a dir, un recull de costums que un text legislatiu. No és un text que 
defineixi les nostres actuacions diàries, sinó un reflex de les nostres actuacions diàries 
en un text. 
 
 VI. Aquests Estatuts Particulars, han estat aprovats per la Congregació General 
de l’Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia el 2 de gener de 2005, en l’escaiença del CXX 
aniversari de la fundació de la nostra Venerable Congregació de Gràcia. 
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Capítol I 
 

De la seu de la Congregació i característiques 
 
1. La Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia (en endavant la 

Congregació) és una Societat de Vida Apostòlica de dret pontifici. Pel rescripte 
pontifici In omnibus iuxta preces de 3 de juny de 1881, s’autoritzava al Sr. Bisbe de 
Barcelona l’erecció d’un Oratori de Sant Felip Neri a l’antiga vila de Gràcia. Dita 
autorització va ser concedida per l’Ordinari del lloc amb data 31 de desembre de 
1884 i el P. Salvador Oller i Vilamajó C.O., de la Congregació de Barcelona, en féu 
la fundació efectiva el 2 de gener de 1885, segons consta en acta notarial.  

 
2. La Congregació és persona jurídica i casa autònoma.  
 
3. Aquesta Congregació té la seva seu oficial a la casa i església, dita de l’Oratori, del 

carrer del Sol, 8-12 de l’antiga vila de Gràcia, davant la Confederació dels Oratoris 
de Sant Felip Neri, l’Arquebisbat de Barcelona i totes les altres autoritats religioses i 
civils del nostre país. 

 
4. Aquesta Congregació forma part de la Federació Espanyola d’Oratoris, establerta 

d’acord amb els Estatuts Generals de la Confederació dels Oratoris de Sant Felip 
Neri. 

 
5. La Congregació és una comunitat de vida familiar que, des de la seva fundació, fou 

instituïda pel servei i ajuda de l’Oratori i de les parròquies de l’antiga vila de Gràcia. 
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Capítol II 
 

De la vida familiar dins la nostra Congregació 
 

1. De la Congregació General 
 
1.1 És la reunió que convoca el P. Prepòsit, una vegada al mes, de tots els 

membres que frueixen de la plena agregació.  
 
1.2 En aquesta reunió es tracten les activitats del període i aquelles altres que pel 

seu caràcter s’hagin de discutir de forma comunitària o requereixin d’un major 
estudi. Es comuniquen les diferents activitats dutes a terme pels membres. 

 
1.3 Es revisen els estatuts particulars per tal d’adaptar-los a les noves situacions 

que puguin aparèixer. 
 
1.4 Aquesta reunió té precedència davant qualsevol altra activitat dels membres 

plenament agregats que hi deuen assistir.  
 

2. Aniversaris i onomàstiques 
 

2.1 Es pren com a festa comunitària les onomàstiques i els aniversaris, també els 
d’ordenació, de tots els membres de la Congregació, essent el P. Prepòsit qui 
convida i organitza. 
 

3. Festes més assenyalades 
 

3.1 La Congregació s’aplega de forma més festiva al voltant de la taula, junt 
amb les persones que el P. Prepòsit considera oportú, per les següents dates: 
 
 La Concepció Immaculada de Sta. Maria Verge 
 Nadal del Senyor 
 Sant Felip Neri 
 L’Assumpció de la Mare de Déu 
 En l’ordenació d’un membre de la Congregació 
 En l’agregació d’un membre a la Congregació 

 

4. De la vida diària 
 

4.1 Tots els membres són responsables del bon funcionament de la Congregació, 
així com de mantenir l’esperit familiar i de caritat vers els germans que ens 
caracteritza. Amb tot, pertoca al P. Prepòsit vetllar per: 
 

 a) L’oració comuna. La nostra Congregació reserva cada dia un 
temps per a dur a terme aquesta oració animada i encoratjada pel P. 
Prepòsit. El temps per aquesta pregària són el rés conjunt de les laudes (a 
les 7 del matí els dies de cada dia i a les 7’30h els dissabtes) i de sexta (a 
les 13’40h tots els dies menys els diumenges). També es procura assistir, 
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juntament amb els fidels de l’Oratori a l’ofici de vespres, en acabar la 
celebració de l’eucaristia vespertina. Els diumenges i festius, el rés de 
l’Oficí Diví queda a la lliure disposició de cada membre. 
 
 b) La celebració diària de l’eucaristia. Perquè el sacrifici 
eucarístic és el culmen i la font de tota la nostra activitat creient, i tenint 
en compte que nostre pare Sant Felip Neri exhortava, ja en el seu temps, 
a tots els seus deixebles a celebrar de forma assídua la santa missa, el P. 
Prepòsit vetlla i encoratja que tots els membres celebrin dignament els 
sagrats misteris. 
   
 Les misses del diumenge i dies de precepte són a les 9’30 h., 
12’30 h., on hi assisteixen tots els membres en la mesura del possible, i 
19,30 h. La missa de vigília es celebra a les 19’30 h. Els dies feiners les 
misses són a les 11 h. i a les 19,30 h.  
 
 c) L’horari dels àpats: Queda a l’arbitri del P. Prepòsit, de comú 
acord amb el P. Ministre, que es serveixi a tothom la mateixa porció 
d’aliment i beguda. Es té en compte, però, les necessitats particulars de 
cada membre degudes a prescripcions facultatives o de qualsevol altra 
mena. Pel que fa als horaris es dina a les 13,50 de dilluns a dissabte. Els 
diumenges i festius són de lliure disposició per a tots els membres. El 
sopar també queda a la lliure disposició de cada membre. 
 
 d) L’espai propi reservat a cada membre: El P. Prepòsit, 
després de consultar amb els altres membres de la Congregació, indica a 
cada nou membre quina és la seva estança. Vigila, amb la màxima caritat 
possible, que s’hi guardi el decor i la sobrietat que ha de ser pròpia dels 
qui formen la Congregació. Els canvis d’habitació s’han de plantejar en 
Congregació General i no són vàlids sense el consentiment de les 2/3 
parts. 

 
4.2 Cada dissabte, el P. Ministre publica en un full el llistat dels serveis que cada 
membre de la Congregació tindrà durant aquella setmana. Els diferents oficis 
són el de presidir els oficis, el lector i l’encarregat de les pregàries. També 
s’indica qui és el sagristà. Qualsevol altre càrrec de servei es contempla segons 
les necessitats particulars del moment. 

 
4.3 Cada membre de la Congregació lliura còpia de la clau de la seva habitació 
al P. Prepòsit. 

 
4.4 Cada membre té cura i decora la seva habitació al seu parer, sempre tenint 
present el bé comú, l’austeritat que ha de guiar tots els membres de la nostra 
Congregació i les normes elementals d’higiene. 

 
4.5 Quan hom té necessitat de sortir de casa i sap que hi faltarà per un dia o més, 
n’informa al P. Prepòsit. 
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5. Dels treballs apostòlics 

 
5.1 S’entenen per treballs apostòlics tots aquells que es desenvolupen pel bé 
espiritual dels qui s’apleguen al voltant de l’Oratori. 
 
5.2 Són obres comunes aquelles que són promogudes per tota la Congregació. 
 
5.3 Són obres no comunes o particulars, aquelles que qualsevol membre accepta 
a títol personal. També són no comunes aquelles que es puguin realitzar a 
petició del clergat de Gràcia, o a instàncies del Sr. Bisbe 
 
5.4 El P. Prepòsit i aquell a qui la Congregació designa, són els responsables 
directes de les obres comunes. 
 
5.5 A totes les activitats apostòliques es promou la formació cristiana i 
oratoriana per mitjà de l’oració, el tracte familiar amb la Paraula de Déu, els 
cursos específics i tot allò que es creu oportú segons l’esperit de la Congregació. 
 
5.6 Des dels inicis de l’Oratori, les activitats dels qui assitien, estaven marcades 
per una forta estimació a la cultura del seu moment. Els concerts, el cant coral i 
la promoció de la cultura del nostre país en totes les seves dimensions, són 
considerades obres apostòliques de màxim interès.  
 
5.7 Tot allò que està relacionat amb la millora de les celebracions litúrgiques, 
especialment allò que faci referència al cant i a la música són obres d’apostolat 
especialment estimades per la nostra Congregació. 
 
5.8 L’esbarjo i el tracte distés entre els membres de l’Oratori es fomenta amb tot 
tipus de trobades festives i excursions. Les sortides són un medi excel·lent de 
perfeccionar la nostra joia cristiana i conèixer millor els nostres germans. 
 
5.9 Els laics de l’Oratori participen en la planificació de les activitats 
apostòliques comunes. 
 
5.10 L’Esplai de l’Oratori és una obra apostòlica particularment estimada de la 
nostra Congregació. El jovent que s’aplega al nostre Oratori gaudeix de les 
màximes facilitats per poder dur a bon terme les tasques de formació humana i 
cristiana que hi desenvolupen. 
 
5.11 Els monitors de l’Esplai són atesos pels membres de la Congregació per tal 
que, a la vegada que fan créixer en la fe i en la formació humana els infants a 
ells confiats mitjançant l’educació en el lleure, puguin ells mateixos formar-se i 
madurar en el seu propi camí de fe. 
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 6. Dels malalts 
 

6.1 El P. Prepòsit, com a primer en el servei als altres germans, esmerça especial 
interès en atendre de forma caritativa i pacient aquells germans que sofreixin 
alguna malaltia, ja sigui puntual o crònica. 
 
6.2 Quan un membre de la Congregació emmalalteix, s’intenta assistir-lo a casa. 
En cas d’haver-lo d’hospitalitzar es procura mantenir-hi el contacte per tal de no 
perdre l’escalf familiar que ens és propi. 
 
6.3 Si l’hospitalització o el tractament són de certa importància es comunica als 
familiar directes, o als més propers, per tal de coordinar les actuacions oportunes 
i garantir-li una convalescència digna. 

 
7. Vacances 

 
7.1 Tots els membres de la Congregació tenen dret a un mes de vacances; la 
programació de les quals es fa de comú acord amb el P. Prepòsit. Les vacances 
són a discreció de cada membre havent de donar raó del lloc i del temps exacte 
que s’hi roman al P. Prepòsit. 

 
7.2 No es comptabilitzen com a vacances el temps esmerçat en recessos o 
exercicis espirituals. Ni tampoc el temps destinat a tenir cura dels familiars 
directes. 

 
8. Espiritualitat 

 
8.1 La Congregació fomenta la seva espiritualitat procurant que els membres 
puguin gaudir d’un recés anual com a mínim. Preferiblement s’intenta que sigui 
durant els temps de Quaresma o Advent. 

 
8.2 Quan es creu oportú, es pot compartir el temps de recés amb altres 
Congregacions de la Federació Espanyola. 

 
8.3 Seguint l’exemple de nostre pare Sant Felip Neri, aquesta Congregació veu 
en la Verge Maria “un exemple de la actitud espiritual amb què l’Església 
celebra i viu els divins misteris”. Per això les celebracions litúrgiques i 
devocions marianes són part important de la nostra espiritualitat. 

 
8.4 L’església de la nostra Congregació de Gràcia té per titular la Concepció 
Immaculada de la Verge Maria. 

 
8.5 El ministeri de la reconciliació i la direcció espiritual ha estat un tret 
característic i una pràctica tradicional felipona; aquesta Congregació manté un 
horari d’atenció a l’església per aquestes pràctiques i els seus membres dediquen 
unes hores setmanals per assistir les ànimes que ho necessitin, generalment 
abans de les misses i sempre que ho demanen.  
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Capítol III 
 

De l’Arxiu 
 

1. Aquells que són plenament agregats a la nostra Congregació han de redactar 
testament on queden definits els béns personals que es poden heretar, i alhora 
detallen un inventari dels béns propietat de la Congregació que estan sota la seva 
custòdia.  

 
2. El testament, junt amb l’inventari, es lliura al P. Prepòsit perquè els faci 
constar en el Llibre d’Actes i es conservin a l’Arxiu de la Congregació. 

 
 3. En temps d’eleccions s’ha d’actualitzar el testament si convé. 
 
 4. El Secretari de la Congregació, d’acord amb el P. Prepòsit, té cura de l’Arxiu. 
 

5. La seu de l’Arxiu és la mateixa Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri 
de Gràcia. 

 
6. Només aquelles publicacions aprovades pel P. Prepòsit i els Diputats poden 
ostentar el segell i l’escut oficial de la Congregació. 

 
7. S’ha de posseir un inventari dels béns que pertanyen a l’església de la 
Congregació, el qual romandrà dipositat a l’Arxiu. 

 
8. Els inventaris es lliuren al P. Prepòsit, fent-los constar al Llibre d’Actes i 
conservant-se a l’Arxiu 

 
9. Després de cada elecció de Prepòsit, o abans si fos necessari, s’han 
d’actualitzar els inventaris. 
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Capítol IV 
 

De la formació vocacional a la Congregació 
 

1. Aquesta Congregació requereix a aquells que aspiren a ingressar com a 
candidats: 

 
a) Una primera entrevista amb el Mestre de Novicis, qui el presenta al P. 

Prepòsit per a una posterior entrevista. 
 
b) El P. Prepòsit, després de l’entrevista, suggereix a l’interessat que 

escrigui una carta de sol·licitud, acompanyada d’una còpia de fe de 
baptisme i confirmació, i comprovants del seu currículum acadèmic, per 
tal de ser presentats a la Congregació. 

 
c) Si el candidat prové d’una comunitat religiosa o de la vida diocesana, 

s’acompanya la documentació amb els corresponents informes dels seus 
superiors immediats adreçats al P. Prepòsit. 

 
d) Una vegada el candidat és rebut com a estudiant, el Mestre de Novicis 

l’informa de tot allò referent a la vida ordinària de la casa (quotes 
econòmiques amb què pot contribuir al sosteniment de la casa, habitació 
que haurà d’ocupar, etc...) També se l’indica, si fos el cas, el centre 
acadèmic on ha de cursar les matèries que li calguin per completar la 
seva formació. 

 
e) Als sis mesos del seu ingrés, el Mestre de Novicis elabora un informe 

preceptiu per decidir la seva continuïtat dins la Congregació. 
 

2. La formació s’orienta amb les directrius del Concili Vaticà II, del Concili 
Provincial Tarraconense, els documents més recents del Magisteri, les nostres 
Constitucions, Itinerari Espiritual i Estatuts particulars. 
 
3. Els estudiants acceptats dins la Congregació, viuen animats pel Mestre de 
Novicis amb qui comparteixen l’espiritualitat cristiana emanada del Baptisme 
per mitjà dels sagraments, especialment de l’eucaristia i la reconciliació. Tot 
això juntament amb el ric patrimoni oratorià que els anima a perseverar darrera 
les petjades de nostre pare Sant Felip Neri, apòstol actiu i contemplatiu alhora. 
 
4. La vocació oratoriana es consolida amb la vida en comú, la pregària personal i 
comunitària, la taula comuna, l’estudi i la recreació. Tot és encaminat vers una 
estabilitat domèstica típicament oratoriana.  
 
5. El Mestre de Novicis és qui representa a l’estudiant, en nom de la 
Congregació, davant dels centres d’estudis filosòfics i teològics, i davant de la 
Federació Espanyola d’Oratoris. 
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6. El Mestre de Novicis pot demanar als altres membres de la Congregació 
l’ajuda que estimi necessària per tal d’enfortir la seva formació i n’informa a tots 
els membres a mesura que va progressant. 
 
7. Noviciat i admissió 
 

7.1 La sol·licitud per començar el noviciat es pot fer després que 
l’aspirant s’hagi hostatjat a la Congregació durant un temps. Aquest 
temps no és inferior a un mes ni superior a sis. 
 
7.2 La sol·licitud es presenta escrita a mà, dirigida al P. Prepòsit i a la 
Congregació. 
 
7.3 El novici depèn econòmicament d’ell mateix encara que la 
Congregació pot ajudar-lo tant com sigui necessari. 
 
7.4 Si es creu oportú, per un millor aprofundiment del nostre carisma, es 
pot aprovar que el novici passi un temps en una altra Congregació. 
 
7.5 El noviciat és un temps privilegiat per a conèixer més intensament el 
nostre ric patrimoni espiritual, els nostres grans personatges especialment 
nostre pare Sant Felip Neri, però també la resta de sants, beats i 
venerables. És un temps per aprofundir en el coneixement de les 
característiques de la pròpia casa, la seva història i la del poble al que 
servim. 
 
7.6 Els novicis participen en tots els actes comuns de la Congregació, 
exceptuant la Congregació General. 
 
7.8 En finalitzar cada període de provació es fa constar en el Llibre 
d’Actes i en el de la Congregació. 
 
7.9 En complir el trienni, el novici és agregat a la Congregació a tots els 
efectes i amb el sexenni aprovat queda definitivament incorporat a la 
Congregació amb tots els deures i obligacions inherents. 
 
7.10 En complir els períodes de formació, els membres d’aquesta 
Congregació tenen molt present que la seva formació no s’acaba mai de 
perfeccionar prou. La Congregació anima els seus membres a tenir cura 
d’una formació permanent per tal d’oferir un millor servei en tots els 
àmbits. 
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Capítol V 
 

De les celebracions 
 

1. La nostra Congregació té, amb caràcter d’assistència obligatòria, les següents 
celebracions litúrgiques a l’església de l’Oratori. 

 
  1.1 De caràcter oratorià: 
 
   25/V Vespres solemnes de Sant Felip Neri 
   26/V Solemnitat de nostre pare Sant Felip Neri 
   03/XI Difunts del nostre Oratori 

08/XII Solemnitat de l’Immaculada Concepció de Maria, titular 
de la nostra església i patrona de la Congregació de 
Gràcia. 

 
1.2 De caràcter general: 

 
   Dimecres de Cendra 
   Triduum Pasqual 

Nadal 
 

1.3 S’entén que les altres celebracions són optatives en allò que es 
refereix a l’assistència, i sempre que el P. Prepòsit no digui altra cosa. 

 
1.4 S’entén obligatòria l’assistència de tots els membres de la 
Congregació a les ordenacions que es celebrin a la nostra església. També 
als funerals per algun membre de la Congregació. 

 
1.5 Les celebracions a dalt esmentades es tenen en consideració a l’hora 
d’acceptar compromisos en les nostres agendes. 

 
1.6 A més dels actes esmentats, es dóna especial relleu als diumenges 
d’Advent, Nadal, Quaresma i Pasqua amb el cant solemne de les II 
vespres. 

 
2. El P. Prepòsit busca cada any un predicador per a la celebració eucarística de 
la solemnitat de nostre pare Sant Felip Neri. 

 
3. També, si no s’encarrega a algun membre de la casa, es busca alguna persona 
adient per tal de pronunciar conferències durant l’Advent i Quaresma; encara 
que també ens afegim de bon grat a les iniciatives del nostre arxiprestat. 

 
4. La litúrgia sempre ha estat una de les característiques pròpies de la nostra 
Congregació. Tots els membres vetllen per celebrar-la de la forma més acurada 
possible, ja sigui en la indumentària, en els gests i la pronunciació dels textos, 
àdhuc en la netedat i la pulcritud dels ornaments. 
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5. És tradició de la nostra Congregació que es prediqui una breu homilia als 
fidels en totes les celebracions eucarístiques, ja sigui festiu o laborable. 

 
6. Li pertoca al P. Prepòsit de presidir les celebracions principals els dies amb 
solemnitat litúrgica. 

 
7. Correspon al P. Prepòsit, o a aquell en qui delega, organitzar com s’han de 
celebrar les festes obligatòries tant en l’aspecte litúrgic com en el de 
conveniència.  
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Capítol VI 
 

De les eleccions 
 

1. La Congregació es reuneix triennalment per celebrar eleccions de govern i 
treballs apostòlics comuns. 

 
2. Reunits els membres amb dret a vot i segons les Constitucions Generals de 
l’Oratori, el dia s’organitza en tres moments. 

  
2.1 Espiritual:  Les misses d’aquell dia reflecteixen de forma apropiada 
el moment que viu la comunitat. Les vespres del dia abans ho fan d’igual 
manera. A l’hora dels oficis, en el moment més convenient, es prega 
especialment per la circumstància que aplega a tota la comunitat. Després 
de la pregària s’invoca l’Esperit Sant sobre els electors perquè els 
infongui saviesa i capacitat de discerniment.  

 
2.2 Informatiu:  Es passa revista a les activitats dutes a terme durant el 
trienni. El P. Prepòsit pot delegar les explicacions específiques a cada 
responsable en particular. 

 
2.3 Electiu: En aquest moment només hi poden assistir els membres 
sexennals. D’entre ells s’escolleix el P. Prepòsit, els Diputats, el Vicari i 
el Secretari. 

 
2.4 La resta d’Oficials (Dipositari, Ministre, Bibliotecari, etc) són 
escollits pel P. Prepòsit 

 
3. Una vegada realitzades les eleccions, es comunica per escrit el nom del P. 
Prepòsit i del Secretari de la Congregació a: 

 
Delegat de la Santa Seu pels Oratoris 
Procurador General de l’Oratori 
Diputat pro Hispania de l’Oratori 
Procurador de la Federació Espanyola d’Oratoris 
Congregacions germanes d’Espanya 
Arquebisbe de Barcelona, bisbes auxiliars i Cúria diocesana 
Arxiprest i Rectors de les parròquies de Gràcia 
URC (Unió de Religiosos de Catalunya) 

 
4. Es comunica l’elecció del nou Prepòsit a la comunitat que s’aplega a l’Oratori 
en les celebracions eucarístiques del diumenge immediatament posterior a la 
seva elecció.  

 
5. Es procura que el nou Prepòsit i el Secretari visitin les venerables 
Congregacions germanes de Catalunya per saludar-les fraternalment. 
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Capítol VII 
 

De les qüestions econòmiques 
 

1. Els membres plenament agregats d’aquesta Congregació, així com els que 
encara no ho són, es mantenen dels seus propis recursos. 

 
2. Una vegada són plenament agregats, col·laboren amb la quota anyal que 
s’envia als Òrgans Centrals de la Confederació de l’Oratori de Sant Felip Neri, a 
Roma. 

 
 3. Aquesta Congregació es sosté: 
 

a) Amb la quarta part de les col·lectes recollides a l’església. 
b) Amb l’aportació mensual de 360 euros de cada membre, a revisar cada 

any. 
c) Amb l’aportació voluntària que els membres puguin fer, reflectint 

l’esperit evangèlic de pobresa i austeritat. 
d) Amb els donatius dels laics i benefactors de l’Oratori. 

 
4. Les aportacions mensuals dels membres pel sosteniment de la Congregació, es 
ponderen sempre que es creu oportú per tal de que el seu propi sosteniment no 
quedi minvat de forma significativa 
 
5. Quan el P. Prepòsit va en representació oficial de tota la Congregació, o hi va 
algú en representació seva, aquesta subvenciona les despeses com a mínim en un 
50%. 
 
6. Es porta un Llibre de Comptes de la Sagristia i un altre diferent per la Casa.  
 
7. El Ministre porta un altre llibre per dur relació de les depeses quotidianes. 
 
8. S’especifica per escrit l’horari i les activitats dels col·laboradors de la 
Congregació. El P. Ministre fa constar en el seu llibre de comptes l’aportació o 
donatiu amb el qual es remunera habitualment aquesta col·laboració. 
 
9. Els diferents llibres de comptes són presentats, com a mínim, una vegada a 
l’any al P. Prepòsit per a la seva revisió i sempre que aquest ho demana.  
 
10. Les despeses acadèmiques dels estudiants van a càrrec de la Congregació si 
aquests tenen dificultats per cobrir-les.  
 
11. El P. Prepòsit representa legalment a la Congregació davant les 
Administracions públiques. 
 
12. Els comptes bancaris de la Congregació estaran a nom de la mateixa, amb 
firma del P. Prepòsit i del Dipositari. 
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