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Rozdział 1  

Wstęp 

§1.  

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym, znana również jako Katolicka Odnowa 

Charyzmatyczna, w dokumentach CHARIS nazywana jest częścią ekumenicznego strumienia 

łaski, zrodzonego z suwerennej woli Boga w Kościele Katolickim w 1967 r. jako owoc Soboru 

Watykańskiego Drugiego. Odnowa w Duchu Świętym jest niejednolitym ruchem, który nie 

posiada jednego założyciela. „Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek grup i działań 

często niezależnych jedne od drugich na różnym etapie rozwoju i różnorodnie rozłożonych 

akcentach, które łączy to samo podstawowe doświadczenie i które stawiają sobie te same cele.”  

§2.  

Doświadczeniem jednoczącym grupy odnowy jest tzw. „chrzest w Duchu Świętym” 

nazywanym również „wylaniem Ducha Świętego” lub „odnowieniem w Duchu Świętym”. 

Doświadczenie to rozumiane jest jako osobiste przyjęcie łaski osobowego spotkania z Jezusem 

Chrystusem i umocnienie w chrześcijańskiej służbie dla Kościoła. 

§3.  

Statut Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Świdnickiej, zwany dalej „Statutem”, 

określa zasady powoływania i funkcjonowania grup identyfikujących się z Katolicką Odnową 

w Duchu Świętym na terenie Diecezji Świdnickiej. 

§4.  

Charakter i cele Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej są omówione w Preambule do Statutów 

Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (CHARIS), która w 2019 r. 

zastąpiła  obowiązujący od 1978 r. statut ICCRS  (Statutes of the International Catholic 

Charismatic Renewal Services). 

Rozdział 2  

Podstawowe cele Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym  

§5.   

Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu 

Panu i Zbawicielowi oraz pogłębiania i świętości u ludzi, którzy żyją doświadczeniem chrztu 

w Duchu Świętym.  

§6.  

Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia osoby Ducha Świętego, Jego obecności 

i mocy oraz pomoc w pogłębianiu i promowaniu łaski chrztu w Duchu Świętym w całym 

Kościele.  
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§7.   

Pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia 

Kościoła. Przede wszystkim jej obowiązkiem jest zachęta do udziału w bogatym życiu 

sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do 

stałej formacji w nauce katolickiej pod kierunkiem Kościoła i do uczestnictwa w wypełnianiu 

programu duszpasterskiego Kościoła. 

§8.   

Podejmowanie posługiwania darami duchowymi (charyzmatami) nie tylko w Odnowie 

Charyzmatycznej, lecz szerzej w Kościele.  

§9.   

Popieranie i podejmowanie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, również 

ewangelizacji i reewangelizacji chrześcijan jedynie z imienia, ewangelizacji kultury i struktur 

społecznych.  

§10.  

Szczególne angażowanie się w misję Kościoła głosząc Ewangelię słowem i czynem, ukazując 

Jezusa Chrystusa przez osobiste świadectwo oraz te uczynki wiary i sprawiedliwości, do 

których jest powołany każdy chrześcijanin.  

§11.  

Współpraca z innymi wspólnotami zrodzonymi z Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej 

w dziele ewangelizacji mając na celu to, aby doświadczenie poszczególnych wspólnot stało się 

dostępne dla dobra wszystkich. 

§12.  

Promocja posługi na rzecz ubogich i działalności społecznej poprzez Katolicką Odnowę 

Charyzmatyczną. 
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Rozdział 3 

Miejsce Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Świdnickiej 

w strukturze Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce 

§13.  

Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Świdnickiej utrzymuje łączność z Krajowym Zespołem 

Koordynatorów (KZK). KZK nie sprawuje władzy w Odnowie w Duchu Świętym, jest 

natomiast znakiem jedności polskich wspólnot. Podlega on Konferencji Episkopatu Polski, a 

nad jego działalnością czuwa Krajowy Duszpasterz Odnowy. Zespół zbiera informacje 

dotyczące Odnowy, koordynuje ogólnopolskie inicjatywy Odnowy w Duchu Świętym, 

utrzymuje kontakty z Odnową w innych krajach, deleguje również przedstawicieli na 

międzynarodowe spotkania ruchu charyzmatycznego.  

§14.  

W skład Krajowego Zespołu Koordynatorów wchodzi dwóch koordynatorów Odnowy z każdej 

diecezji (mianowany przez Biskupa kapłan oraz świecki – wybrany przez Zespół Pastoralny 

Diecezji świdnickiej), a także przedstawiciele dzieł Odnowy, m.in wydawnictw i czasopism. 

Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym działają niezależnie, podlegając w sensie prawnym 

ordynariuszowi miejsca. 

Rozdział 4 

Struktury Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Świdnickiej 

§15.  

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Świdnickiej funkcjonuje w oparciu 

o następujące struktury, tworzące Koordynację Diecezjalną: 

• Koordynatorzy Diecezjalni 

• Rada Pastoralna 

• Zespół Pastoralny 

• Diakonie Diecezjalne 

• Wspólnoty Modlitewne, działające na terenie parafii 
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4.1 Koordynatorzy Diecezjalni 

§16.  

W Diecezji Świdnickiej Krajowy Zespół Koordynatorów reprezentowany jest przez 

Duchownego Koordynatora Diecezjalnego oraz Świeckiego Koordynatora Diecezjalnego. 

§17.  

Duchowny Koordynator i Koordynator Świecki powinni spełniać swoją funkcję w jedności, 

z tym, że Koordynator Świecki podlega Koordynatorowi Duchownemu. 

§18.  

Duchowny Koordynator Diecezjalny jest mianowany i odwoływany wyłącznie przez Biskupa 

Diecezjalnego. 

§19.  

Świecki Koordynator Diecezjalny wybierany jest poprzez głosowanie (w formie tajnej) przez 

Zespół Pastoralny, spośród obecnie posługujących liderów Wspólnot.  

§20.  

Kandydata na Koordynatora Świeckiego może wskazać wraz z uzasadnieniem: Koordynator 

Duchowny, ustępujący Koordynator Świecki, członkowie Zespołu Pastoralnego. Przed 

wyborami Księża Opiekunowie będący na spotkaniu powinni zostać zapytani o wyrażenie 

opinii o kandydatach. Jeśli kandydat żyje w związku małżeńskim, powinien uzyskać zgodę 

współmałżonka. Obowiązkiem kandydata na Koordynatora Świeckiego jest poinformowanie 

swojej wspólnoty, w której jest liderem, o swoim kandydowaniu. 

§21.  

Lista kandydatów powinna zostać zamknięta i ogłoszona nie później niż tydzień przed 

wyborami. 

§22.  

Prowadzącym wybory i odpowiedzialnym za ich przebieg jest Ksiądz Koordynator. Z wyborów 

powinien zostać sporządzony protokół. 

§23.  

Koordynatorem Świeckim zostaje kandydat, który w wyborach tajnych, przy obecności co 

najmniej 2/3 grona osób uprawnionych do głosowania uzyska bezwzględną większość głosów 

(50% + 1). Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał tej większości, wybór przeprowadza się 

między dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą ilość głosów w pierwszej turze 

wyboru. Koordynatorem Świeckim zostaje ten kandydat, który uzyska więcej głosów niż suma 

głosów oddanych na kontrkandydata.  
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§24.  

Wybór domaga się akceptacji Duchownego Koordynatora Diecezjalnego oraz przyjęcia 

i mianowania przez Biskupa Diecezjalnego.  

§25.  

Kadencja Koordynatora Świeckiego trwa 4 lata, nie dłużej jednak niż dwie kadencje z rzędu.  

§26.  

Koordynator, który w trakcie sprawowania funkcji przestał być liderem, ma prawo kandydować 

na drugą kadencję, z zachowaniem §25. 

§27.  

Koordynator Świecki przestaje pełnić swoją funkcję na skutek: 

 Odwołania przez Biskupa Diecezjalnego lub Koordynatora Duchownego 

 Rezygnacji złożonej w formie pisemnej Zespołowi Pastoralnemu. 

 Zakończenia kadencji 

§28.  

Zobowiązanie Koordynatorów 

 Koordynatorzy: kapłan i świecki powinni spełniać swoją funkcję w jedności. 

 Troszczyć się o osobisty rozwój duchowy, szczególnie poprzez udział w 

rekolekcjach Odnowy oraz korzystanie z kierownictwa duchowego. 

 Utrzymywać żywy kontakt ze Wspólnotami Modlitewnymi, w miarę możliwości 

uczestnicząc w ich spotkaniach. 

 Troszczyć się o wierność Wspólnot Modlitewnych nauce Kościoła Katolickiego. 

 Brać odpowiedzialność za funkcjonowanie Wspólnot Modlitewnych w duchu 

tożsamości charyzmatycznej. 

 Troszczyć się o rozwój oraz formację Liderów, Animatorów i Członków Wspólnot 

Modlitewnych. 

 Czuwać nad wyborem Liderów Wspólnot Modlitewnych w swojej diecezji, zgodnie 

z zapisami Statutu. 

 Informować o inicjatywach ogólnopolskich Odnowy i zachęcać do udziału 

i aktywnego zaangażowania się w nie. 

 Uczestniczyć w spotkaniach KZK i jego pracach. 
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 Reprezentować Wspólnoty Modlitewne na zewnątrz i działać w ich imieniu. 

 Uczestniczyć w spotkaniach Rady Pastoralnej i Zespołu Pastoralnego. 

 Opiekować się i troszczyć o Diakonie Diecezjalne. 

4.2 Rada Pastoralna  

§29.  

Rada Pastoralna powoływana jest przez Duchownego Koordynatora Diecezjalnego 

na okres  5 lat.  

§30.  

Rada Pastoralna pełni rolę doradczą, wspierając Koordynatorów Diecezjalnych. 

§31.  

Liczba członków w Radzie Pastoralnej nie powinna być mniejsza niż 3 i nie większa niż 5 osób 

nie licząc Koordynatora Duchownego i Świeckiego. 

§32.  

Koordynator Duchowny i Świecki mogą dokonywać zmian w składzie Rady Pastoralnej, jeśli 

jednomyślnie uznają, że występuje taka potrzeba. 

§33.  

Nowo powołany przez Biskupa Diecezjalnego Duchowny Koordynator Diecezjalny może 

powołać nową Radę Pastoralną, niezależnie od tego, czy upłynął wyżej wymieniony czas 

kadencji poprzedniej rady.  

§34.  

Spotkania Rady Pastoralnej odbywają się na wniosek Duchownego Koordynatora 

Diecezjalnego nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

§35.  

Do zadań Rady Pastoralnej należy: 

 Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Koordynatorów 

Diecezjalnych, 

 Rozeznawanie drogi Wspólnot Modlitewnych i Diakonii Diecezjalnych, 

 Pomoc Koordynatorom Diecezjalnym w realizowaniu na poziomie diecezjalnym 

dzieł wynikających ze zobowiązań statutowych, 
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 Inspirowanie i inicjowanie nowych działań na poziomie diecezjalnym, 

w porozumieniu z Koordynatorami Diecezjalnymi, 

 Pomoc Wspólnotom w przeprowadzaniu seminariów, nabożeństw  itp. 

4.3 Zespół Pastoralny 

§36.  

W skład Zespołu Pastoralnego wchodzą: 

 Koordynatorzy Diecezjalni 

 Rada Pastoralna 

 Liderzy Wspólnot Modlitewnych 

 Opiekunowie Duchowni Wspólnot Modlitewnych 

 Odpowiedzialni za Diakonie Diecezjalne 

§37.  

Zespół Pastoralny spełnia rolę opiniodawczą i doradczą, wspierając Koordynatorów 

Diecezjalnych i Radę Pastoralną.  

§38.  

Spotkania odbywają się na wniosek Koordynatorów i Rady Pastoralnej co najmniej raz w roku. 

§39.  

Zespół Pastoralny bierze czynny udział w wyborze nowego Diecezjalnego Koordynatora 

Świeckiego.  

§40.  

Na spotkaniach Zespołu Pastoralnego obecni są tylko liderzy. Jeśli na spotkaniu nie może być 

obecny lider danej Wspólnoty Modlitewnej, reprezentuje go jego zastępca, jeśli obie te osoby 

są nieobecne w wyjątkowej sytuacji lider może wyznaczyć do reprezentowania go osoby z 

pośród grupy animatorów danej wspólnoty. 
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4.4 Diakonie Diecezjalne 

§41.  

Diakonie diecezjalne to zespoły osób powoływane do konkretnych zadań np. do posługi 

muzycznej, charytatywnej itp. Są powoływane i rozwiązywane przez Koordynatorów 

Diecezjalnych. 

§42.  

Diakonia Diecezjalna składa się z:  

 Lidera Diakonii Diecezjalnej 

 Posługujących 

§43.  

Lidera Diakonii Diecezjalnej powołuje i odwołuje Duchowny Koordynator Diecezjalny. 

Kandydatów przedstawić może Rada Pastoralna. 

§44.  

Kadencja Lidera Diakonii trwa 5 lat, nie dłużej niż dwie kadencje z rzędu. 

§45.  

O składzie Diakonii Diecezjalnej decyduje Lider Diakonii Diecezjalnej.  

§46.  

Skład Posługujących Diakonii Diecezjalnej wymaga akceptacji Koordynatorów Diecezjalnych. 

§47.  

Lider Diakonii Diecezjalnej przestaje pełnić swoją funkcję na skutek: 

 Odwołania przez Koordynatorów Diecezjalnych. 

 Rezygnacji złożonej w formie pisemnej Radzie Pastoralnej. 

 Zakończenia kadencji. 
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4.5 Wspólnoty Modlitewne (wspólnoty działające na terenie parafii) 

§48.  

Podstawową formą działania Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym jest Wspólnota 

Modlitewna. Wspólnoty te wchodzą w skład Koordynacji Diecezjalnej. 

§49.  

Przystąpienie Wspólnoty Modlitewnej do Koordynacji Diecezjalnej jest obowiązkowe. 

§50.  

Członkowie Wspólnoty Modlitewnej, którzy podjęli pisemne zobowiązanie do przestrzegania 

określonych zasad życia wspólnotowego tworzą Wspólnotę Przymierza. 

§51.  

Opracowane i przyjęte przez Wspólnotę Przymierza zasady życia są autoryzowane przez 

Księdza Opiekuna Wspólnoty i zatwierdzane przez Duchownego Koordynatora Diecezjalnego. 

§52.  

Wspólnoty Modlitewne są nazywane w Statucie „Wspólnotami”. 

Rozdział 5 

Powołanie Nowej Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym 

§53.  

Wspólnota osób, która rozeznała, że bliski jest jej charakter i cele Katolickiej Odnowy w Duchu 

Świętym, powinna zgłosić Księdzu Proboszczowi parafii, w której pragnie się spotykać wolę 

powołania Wspólnoty. Proboszcz przedstawia wniosek Diecezjalnym Koordynatorom Odnowy 

w Duchu Świętym. Wspólnie ustalają osobę, która będzie reprezentować Wspólnotę do czasu 

uformowania się jej struktury zgodnie ze Statutem. 

§54.  

Przystąpienie Wspólnoty do Koordynacji Diecezjalnej jest obowiązkowe. 

§55.  

Koordynator Duchowny po rozeznaniu i konsultacji z Radą Pastoralną w okresie do 30 dni 

winien przedstawić Wspólnocie składającej wniosek decyzję przyjęcia lub nieprzyjęcia jej do 

struktur Odnowy Diecezjalnej. Decyzja powinna zostać uzasadniona. 
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Rozdział 6 

Podstawowa struktura Wspólnoty 

§56.  

Podstawowa struktura Wspólnoty składa się z: Lidera, jego zastępcy, Księdza Opiekuna, Rady, 

Diakoni i pozostałych członków Wspólnoty. 

§57.   

Za Wspólnotę bezpośrednio odpowiedzialni są: Lider – osoba świecka powołana przez 

Wspólnotę oraz Ksiądz Proboszcz miejsca działania Wspólnoty lub wyznaczony przez niego 

Ksiądz Opiekun. 

Rozdział 7 

Cel, forma i zasady działania Wspólnoty 

§58.  

Wspólnota jest zobowiązana do brania aktywnego udziału w życiu Kościoła, przede wszystkim 

w parafii, a następnie w diecezji. 

§59.  

Wspólnota powinna włączać się do organizowania i/lub w inny sposób wspierać dzieła 

inicjowane przez Koordynatorów Diecezjalnych, takie jak rekolekcje, spotkania formacyjne 

i działania ewangelizacyjne. 

§60.  

Wspólnota powinna szukać form współpracy z innymi wspólnotami i grupami modlitewnymi 

– zapraszać je do realizacji swoich dzieł oraz włączać się w dzieła inicjowane przez nie. 

§61.  

Zachęca się do prowadzenia kroniki Wspólnoty dla dokumentowania istotnych wydarzeń 

z życia (funkcjonowania) Wspólnoty. Wszelkie protokoły wymagane przez Statut winny 

obowiązkowo zostać umieszczone w Kronice Wspólnoty.  

§62.  

Lider wraz z Radą opracowują i uzgadniają z Księdzem Opiekunem i Koordynatorami 

Diecezjalnymi zasady działania Wspólnoty, jej cel (misję), strukturę Wspólnoty, formy 

działania, sposób powoływania i odwoływania Animatorów, zasady działania Grup Dzielenia, 

program formacji duchowej dla Wspólnoty, zobowiązania chcących przystąpić do Wspólnoty. 
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§63.  

Podstawową formą działania Wspólnoty Modlitewnej w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym są: 

spotkania modlitewne, Grupy Dzielenia oraz różne dzieła ewangelizacyjne, charytatywne itp. 

Spotkania Wspólnoty powinny odbywać się raz w tygodniu. 

§64.  

Członkowie Wspólnot powinni co najmniej raz na trzy lata uczestniczyć w Rekolekcjach 

Odnowy Życia w Duchu Świętym (REO).  

§65.  

Wspólnota Modlitewna przestaje istnieć na skutek: 

 Rozwiązania Wspólnoty przez Biskupa Diecezjalnego. 

 Rozwiązania Wspólnoty przez księdza proboszcza parafii, w której Wspólnota 

istnieje. 

 Samorozwiązania. 

§66.  

O zamiarze rozwiązania Wspólnoty należy poinformować niezwłocznie Koordynatorów 

Diecezjalnych. 

§67.  

O Wspólnocie, która używa w nazwie „Odnowa w Duchu Świętym”, a nie utrzymuje 

łączności z Koordynacją Diecezjalną, powiadamiany jest pisemnie Ksiądz Proboszcz miejsca 

działania Wspólnoty i Biskup Ordynariusz przez Księdza Koordynatora Diecezjalnego. Ksiądz 

Proboszcz proszony jest o szczególne zainteresowanie działaniem tej Wspólnoty, a zwłaszcza 

o podjęcie działań zmierzających do integracji Wspólnoty z diecezjalną strukturą „Odnowy w 

Duchu Świętym”. 
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Rozdział 8 

Lider Wspólnoty 

8.1 Powołanie lidera 

§68.  

Liderem zostaje osoba wybrana podczas głosowania (patrz. §70) i zaakceptowana 

przez Księdza Proboszcza parafii, przy której Wspólnota istnieje oraz Koordynatorów 

Diecezjalnych. 

§69.  

Wymaga się, aby kandydaci na liderów zostali wcześniej zgłaszani, zweryfikowani pod kątem 

odpowiedniej formacji i zatwierdzani przez Księdza Opiekuna i/lub Proboszcza. Należy 

sprawdzić, czy nie ma zastrzeżeń co do ich wiary i moralności. Każdy kandydat powinien 

wyrazić zgodę na kandydowanie. Osoby żyjące w związku małżeńskim, powinny uzyskać 

zgodę współmałżonka na kandydowanie.  

§70.  

 Wybory Lidera należy przeprowadzić we wrześniu, w roku w którym upływa 

kadencja Lidera. O dokładnym terminie decyduje Ksiądz Opiekun, który jest 

prowadzącym wybory i odpowiedzialnym za ich przebieg. 

 Kandydatów mogą zgłaszać członkowie Wspólnoty uprawnieni do głosowania. 

Opiekun ogłasza listę kandydatów i potwierdza zgodę kandydatów na wybór. Pełna 

lista kandydatów, którzy potwierdzili zgodę na kandydowanie podawana jest 

do wiadomości wszystkich członków Wspólnoty. 

 Głosować mogą uprawnieni członkowi Wspólnoty, którzy są po Rekolekcjach 

Ewangelizacyjnych Odnowy (REO) i co najmniej od roku uczestniczą 

systematycznie w spotkaniach Wspólnoty i Grupach Dzielenia.  

 Liderem zostaje kandydat, który w wyborach tajnych, przy obecności co najmniej 

2/3 uprawnionych członków Wspólnoty uzyska bezwzględną większość głosów 

(50% + 1); przy czym prawo głosu ma również Ksiądz Opiekun będący na spotkaniu. 

 Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał tej większości, przeprowadza się wybór 

między dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą ilość głosów w pierwszej 

turze wyborów. Liderem zostaje ten kandydat, który uzyska więcej głosów niż suma 

głosów oddanych na kontrkandydata i głosów nieważnych. 

 Wybory odbywają się w obecności Koordynatora Duchownego 

lub Świeckiego w diecezji, bądź osoby z Rady Pastoralnej Diecezji, delegowanej 

przez Księdza Koordynatora. 
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§71.  

Wybór Lidera wymaga akceptacji Księdza Proboszcza parafii, przy której Wspólnota istnieje. 

W  przypadku braku akceptacji należy odwołać się i podporządkować decyzji Koordynatorów 

Diecezjalnych lub powtórzyć wybory. 

§72.  

 Kadencja sprawowania funkcji lidera trwa 3 lata, jednak nie dłużej niż 2 kadencje 

pod rząd. Ustępujący lider może ponownie kandydować po przerwie trwającej jedną 

kadencję.  

 W przypadku braku kandydatów na lidera sprawę należy zgłosić do Koordynacji 

Diecezjalnej, która zdecyduje o tym jak należy dalej postępować. 

 Wyjątek stanowi sytuacja nałożenia się terminu wyboru Lidera i zmiany Księdza 

Opiekuna Wspólnoty. Wtedy  wybory mogą być przesunięte o maksymalnie 6 

miesięcy. W szczególnej sytuacji dopuszcza się inne rozwiązanie w porozumieniu 

z Koordynatorem Diecezjalnym. 

§73.  

Nowopowstała Wspólnota powołuje Lidera jak najszybciej, nie później niż 6 miesięcy od czasu 

zgłoszenia zamiaru powołania Wspólnoty. 

8.2 Odwołanie Lidera 

§74.  

Odwołanie Lidera następuje: 

 Po upływie kadencji, która wynosi 3 lata, do czasu wybrania nowego lidera. 

 Przez rezygnację złożoną Radzie i Księdzu Opiekunowi. 

 Przez Radę Wspólnoty 

 Przez Biskupa Diecezjalnego, na wniosek Księdza Proboszcza miejsca działania 

danej Wspólnoty lub na wniosek Koordynatorów Diecezjalnych. 
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8.3 Prawa i obowiązki Lidera 

§75.  

Lider ma prawo: 

 Powoływać osoby do Rady, Animatorów oraz kandydatów na animatorów. 

 Wyznaczać w swoim zastępstwie osoby do reprezentowania Wspólnoty na zewnątrz 

i działania w jej imieniu. 

 Wyznaczać w swoim zastępstwie osoby do uczestniczenia w spotkaniach 

organizowanych przez Koordynatorów Diecezjalnych. 

§76.  

Do podstawowych obowiązków Lidera należy: 

 Troska o wierność nauce Kościoła we Wspólnocie, podejmowana we współpracy 

z Księdzem Opiekunem. 

 Branie odpowiedzialności za funkcjonowanie Wspólnoty Modlitewnej 

i utrzymywanie tożsamości charyzmatycznej. 

 Regularne uczestniczenie w spotkaniach Wspólnoty, Rady Wspólnoty, zadbanie 

o rozeznawanie spotkań modlitewnych i zorganizowanie nauczania. 

 Realizowanie zaleceń Księdza Proboszcza parafii, przy której istnieje Wspólnota 

Modlitewna. 

 Troska o własny rozwój i formację duchową. 

 Uczestniczenie, przynajmniej raz w roku, w diecezjalnych rekolekcjach Odnowy 

w Duchu Świętym. 

 Troska o rozwój i formację Animatorów i członków Wspólnoty. 

 Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz i działanie w jej imieniu. 

 Uczestniczenie w spotkaniach Zespołu Pastoralnego. 

 Współpraca z Koordynatorami Diecezjalnymi, Radą Pastoralną i Diakoniami 

Diecezjalnymi. 

 Realizacja zaleceń Koordynatorów w diecezji dotyczących form działania Wspólnot 

i dzieł Odnowy w Duchu Świętym. 

 Przekazanie sprawozdania z działalności Wspólnoty składanego Koordynatorom 

Diecezjalnym, do końca lipca każdego roku. 
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 Regularne uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Koordynatorów 

Diecezjalnych lub osoby przez nich wyznaczone, dla osób odpowiedzialnych 

za Odnowę w Duchu Świętym w diecezji.  

Rozdział 9 

Ksiądz Opiekun 

§77.  

Ksiądz Opiekun jako asystent Kościoła we Wspólnocie troszczy się przede wszystkim 

o wierność Wspólnoty nauce Kościoła Katolickiego. 

§78.  

Księdzem Opiekunem Wspólnoty może być Proboszcz miejsca, w którym Wspólnota 

funkcjonuje lub wyznaczony przez niego kapłan. Może on być również wskazany przez 

Biskupa Diecezjalnego. 

§79.  

Ksiądz Opiekun jest odpowiedzialny za właściwą formację Lidera, członków Rady 

i Animatorów. 

§80.  

W przypadku, gdy sam nie jest w stanie zapewnić właściwej formacji powierzonym osobom, 

dba, aby korzystały one z odpowiedniej formacji, proponowanej przez Koordynatorów 

Diecezjalnych. 

§81.  

Ksiądz Opiekun ma prawo: 

 Rozeznawać wspólnie z Liderem i Radą formę spotkania modlitewnego, cele 

Wspólnoty (doraźne, krótkoterminowe i długoterminowe) oraz charyzmaty. 

 Rozeznawać wspólnie z Liderem i Radą właściwą formację dla członków 

Wspólnoty. 

 Wiedzieć i uczestniczyć w każdym dziele podejmowanym przez Wspólnotę. 

 Czynnie uczestniczyć w wyborze Lidera. 

 Powoływać osoby do Rady. 

 Interweniować u Koordynatorów Diecezjalnych w przypadku braku porozumienia 

we Wspólnocie lub z Liderem. 

 Brać udział w spotkaniach Zespołu Pastoralnego. 
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Rozdział 10 

Rada Wspólnoty 

§82.  

Radę Wspólnoty powołują Ksiądz Opiekun i Lider, ma ona charakter organu opiniodawczo – 

doradczego i wspiera w wykonywaniu zadań statutowych. W przypadku trudności w powołaniu 

Rady należy ten fakt zgłosić do Koordynacji Diecezjalnej. 

§83.  

Spotkania Rady Wspólnoty zwaną dalej Radą zwołuje Lider lub Opiekun Wspólnoty. 

§84.  

Spotkania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

§85.  

Radę Wspólnoty należy powołać w ciągu miesiąca po każdorazowym wyborze Lidera 

Wspólnoty. Jej skład może być następnie zmieniany przez Księdza Opiekuna i Lidera 

Wspólnoty, jeśli jednomyślnie uznają, że występuje taka potrzeba. 

§86.  

Członkowie Rady mają prawo: 

 Zgłaszać kandydatów i czynnie uczestniczyć w wyborze Lidera oraz podać sposób 

wyłaniania kandydatów na Lidera oraz ich liczbę. 

 Wysyłać swojego reprezentanta na spotkania organizowane przez Koordynatorów 

Diecezjalnych, w przypadku nie reprezentowania wspólnoty na spotkaniach przez 

Lidera lub przez osobę wyznaczoną przez Lidera. 

§87.  

Do zadań Rady należy: 

 Rozeznawanie wspólnie z Liderem i Księdzem Opiekunem drogi Wspólnoty. 

 Pomoc Liderowi w odpowiedzialnym wykonywaniu dzieł powierzonych 

Wspólnocie. 

 Inspirowanie lub inicjowanie nowych działań ewangelizacyjnych w porozumieniu 

z Liderem i Księdzem Opiekunem. 

 Pomoc we wskazaniu animatorów tylko i wyłącznie na wniosek lidera. 
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Rozdział 11 

Animator 

§88.  

Animator Wspólnoty Modlitewnej jest powoływany przez Lidera, po uzyskaniu akceptacji ze 

strony Księdza Opiekuna Wspólnoty. 

§89.  

Animator po wyrażeniu zgody powoływany jest na okres jednego roku. Może być wybrany na 

kolejny rok. 

§90.  

Fakt powołania osoby do posługi Animatora powinien być ogłoszony całej Wspólnocie. 

§91.  

Animator przestaje pełnić swoją funkcję na wskutek: 

 Prośby Animatora o odwołanie go z pełnienia funkcji. 

 Odwołania Animatora przez Lidera także na wniosek: Opiekuna Wspólnoty, księdza 

proboszcza parafii, przy której Wspólnota istnieje, Koordynatora Diecezjalnego. 

 Po upływie kadencji. 

§92.  

Do pełnienia posługi Animatora może zostać mianowana osoba, która: 

 Ukończyła formację animatorów. 

 Przez co najmniej dwa lata regularnie uczęszcza na spotkania Wspólnoty i Grupy 

Dzielenia. 

 Żyje zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego. 

 Ma rozeznane charyzmaty, którymi posługuje. 

§93.  

W czasie pełnienia funkcji Animatora osoba powołana ma za zadanie: 

 Pomagać Liderowi w wypełnianiu jego zadań dotyczących prowadzenia Wspólnoty. 

 Prowadzić Grupę Dzielenia. 

 Zgodnie z rozpoznanymi charyzmatami czynnie uczestniczyć w spotkaniach 

Wspólnoty, Diakoniach oraz w spotkaniach Rady Wspólnoty. 
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 Brać udział w stałej formacji. 

 Brać udział w spotkaniach formacyjnych polecanych przez Koordynatorów. 

§94.  

Lider może powołać Animatora do posługi tymczasowej. Zakończenie tej posługi ustaje z 

chwilą zakończenia dzieła, do którego został powołany. 

§95.  

Kandydat na Animatora jest to osoba zaproszona przez Lidera oraz zaakceptowana przez 

Księdza Opiekuna Wspólnoty do uczestnictwa w formacji animatorów. Kandydatem na 

Animatora może być osoba która: 

 Przez okres co najmniej jednego roku regularnie uczęszcza na spotkania Wspólnoty. 

 Uczestniczyła w pełnym zakresie Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym 

(REO). 

 Żyje zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego. 

Rozdział 12 

Grupa Dzielenia 

§96.  

Grupę Dzielenia powołuje i rozwiązuje Rada Wspólnoty. Ona też ustala ilość Grup dzielenia 

we Wspólnocie. 

§97.  

Grupa Dzielenia składa się z Animatora i uczestników Grupy Dzielenia. 

§98.  

Z racji tego, że Grupy Dzielenia są podstawą formacji, każdy członek wspólnoty powinien 

należeć do jednej z nich. 

§99.  

Zaleca się utworzenie osobnej Grupy Dzielenia dla osób początkujących, które po raz pierwszy 

wstępują do wspólnoty Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Zadaniem tej grupy jest przede 

wszystkim zapoznanie nowych kandydatów z Ruchem. Grupa ta powinna działać przez okres 

jednego roku formacyjnego. Po upływie tego czasu osoby z Grupy powinny zostać włączone 

w stałe Grupy Dzielenia.  
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§100.  

Zaleca się wyznaczyć osobę lub osoby, które będą pełnić funkcje „witacza”. Do jej zadania 

należy witanie nowych osób i towarzyszenie im na spotkaniach. 

§101.  

Zaleca się, aby podział na Grupy Dzielenia odbywał się w drodze losowania. Z wyjątkiem 

Grupy Dzielenia osób początkujących. 

§102.  

Lider oraz Ksiądz Opiekun Wspólnoty przynajmniej raz w roku powinni być na spotkaniu danej 

Grupy Dzielenia. 

Rozdział 13 

Diakonie we Wspólnotach 

§103.  

Diakonię powołuje i rozwiązuje Rada Wspólnoty. 

§104.  

Diakonię tworzą: Odpowiedzialny za Diakonię oraz Posługujący w Diakonii. 

§105.  

W spotkaniach Diakonii mają prawo brać udział Lider oraz Ksiądz Opiekun. 

§106.  

Zadania Diakonii : 

 Realizacja inicjatyw Lidera i Rady Wspólnoty. 

 Inicjowanie i realizowanie dzieł w porozumieniu z Liderem. 

 Pomoc Koordynatorom Diecezjalnym w wypełnianiu ich zadań. 

 Pomoc Wspólnotom Modlitewnym w realizowaniu ich dzieł. 

 Formowanie swoich Członków i innych Członków Wspólnoty Modlitewnej do 

posług. 
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Rozdział 14 

Działanie Wspólnoty 

§107.  

Rok formacyjny rozpoczyna się we wrześniu a kończy w czerwcu. W okresie wakacyjnym nie 

zaleca się kontynuowania spotkań formacyjnych. Zachęca się jednak do spotkań o charakterze 

integracyjnym Wspólnoty. 

§108.  

Wspólnota jest zobowiązana do brania aktywnego udziału w życiu Kościoła, przede 

wszystkim w parafii, a następnie w diecezji. 

§109.  

Wspólnota powinna włączać się do organizowania i/lub w inny sposób wspierać dzieła 

inicjowane przez Koordynatorów Diecezjalnych, takie jak rekolekcje, spotkania formacyjne 

i działania ewangelizacyjne. 

§110.  

Wspólnota powinna szukać form współpracy z innymi wspólnotami modlitewnymi 

i wspólnotami – zapraszać inne wspólnoty do realizacji swoich dzieł oraz włączać się w dzieła 

inicjowane przez innych. 

§111.  

Członkowie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym nie powinni angażować się i/lub formować 

w innych grupach formacyjnych w parafii, zwłaszcza w innych wspólnotach 

charyzmatycznych. Mogą za to angażować się w grupy modlitewne działające na terenie danej 

parafii. 

Rozdział 15 

Dobra Wspólnoty 

§112.  

Zasady zarządzania dobrami materialnymi ustala Koordynacja Diecezjalna 
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Rozdział 16 

Współpraca Wspólnot w diecezji 

§113.  

Współpracę Wspólnot w diecezji koordynują Ksiądz Koordynator i Koordynator Świecki. 

§114.  

Wspólnoty mogą same podejmować decyzje o współpracy. 

§115.  

Wszelkie inicjatywy i działania o charakterze diecezjalnym Wspólnot muszą być 

zaakceptowane przez Koordynatorów Diecezjalnych. 

 

Rozdział 17 

Zakończenie 

§116.  

Statut zostaje przyjęty po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów (50%+1), przy obecności 

co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania na spotkaniu Rady Pastoralnej, 

organizowanym przez Koordynatorów Diecezjalnych. 

§117.  

Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Biskupa Diecezjalnego. 

§118.  

Poprawki do Statutu mogą być wprowadzane według zasad zawartych w §116, z tymże 

dodatkowo należy wysłuchać opinii Zespołu Pastoralnego. 

§119.  

Każdorazowa zmiana Statutu wymaga zgody Koordynatora Duchownego. 
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	W skład Krajowego Zespołu Koordynatorów wchodzi dwóch koordynatorów Odnowy z każdej diecezji (mianowany przez Biskupa kapłan oraz świecki – wybrany przez Zespół Pastoralny Diecezji świdnickiej), a także przedstawiciele dzieł Odnowy, m.in wydawnictw i ...


	Rozdział 4 Struktury Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Świdnickiej
	§15.
	Katolicka Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Świdnickiej funkcjonuje w oparciu o następujące struktury, tworzące Koordynację Diecezjalną:
	 Koordynatorzy Diecezjalni
	 Rada Pastoralna
	 Zespół Pastoralny
	 Diakonie Diecezjalne
	 Wspólnoty Modlitewne, działające na terenie parafii


	4.1 Koordynatorzy Diecezjalni
	§16.
	W Diecezji Świdnickiej Krajowy Zespół Koordynatorów reprezentowany jest przez Duchownego Koordynatora Diecezjalnego oraz Świeckiego Koordynatora Diecezjalnego.

	§17.
	Duchowny Koordynator i Koordynator Świecki powinni spełniać swoją funkcję w jedności, z tym, że Koordynator Świecki podlega Koordynatorowi Duchownemu.

	§18.
	Duchowny Koordynator Diecezjalny jest mianowany i odwoływany wyłącznie przez Biskupa Diecezjalnego.

	§19.
	Świecki Koordynator Diecezjalny wybierany jest poprzez głosowanie (w formie tajnej) przez Zespół Pastoralny, spośród obecnie posługujących liderów Wspólnot.

	§20.
	Kandydata na Koordynatora Świeckiego może wskazać wraz z uzasadnieniem: Koordynator Duchowny, ustępujący Koordynator Świecki, członkowie Zespołu Pastoralnego. Przed wyborami Księża Opiekunowie będący na spotkaniu powinni zostać zapytani o wyrażenie op...

	§21.
	Lista kandydatów powinna zostać zamknięta i ogłoszona nie później niż tydzień przed wyborami.

	§22.
	Prowadzącym wybory i odpowiedzialnym za ich przebieg jest Ksiądz Koordynator. Z wyborów powinien zostać sporządzony protokół.

	§23.
	Koordynatorem Świeckim zostaje kandydat, który w wyborach tajnych, przy obecności co najmniej 2/3 grona osób uprawnionych do głosowania uzyska bezwzględną większość głosów (50% + 1). Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał tej większości, wybór przeprowa...

	§24.
	Wybór domaga się akceptacji Duchownego Koordynatora Diecezjalnego oraz przyjęcia i mianowania przez Biskupa Diecezjalnego.

	§25.
	Kadencja Koordynatora Świeckiego trwa 4 lata, nie dłużej jednak niż dwie kadencje z rzędu.

	§26.
	Koordynator, który w trakcie sprawowania funkcji przestał być liderem, ma prawo kandydować na drugą kadencję, z zachowaniem §25.

	§27.
	Koordynator Świecki przestaje pełnić swoją funkcję na skutek:
	1. Odwołania przez Biskupa Diecezjalnego lub Koordynatora Duchownego
	2. Rezygnacji złożonej w formie pisemnej Zespołowi Pastoralnemu.
	3. Zakończenia kadencji


	§28.
	Zobowiązanie Koordynatorów
	1. Koordynatorzy: kapłan i świecki powinni spełniać swoją funkcję w jedności.
	2. Troszczyć się o osobisty rozwój duchowy, szczególnie poprzez udział w rekolekcjach Odnowy oraz korzystanie z kierownictwa duchowego.
	3. Utrzymywać żywy kontakt ze Wspólnotami Modlitewnymi, w miarę możliwości uczestnicząc w ich spotkaniach.
	4. Troszczyć się o wierność Wspólnot Modlitewnych nauce Kościoła Katolickiego.
	5. Brać odpowiedzialność za funkcjonowanie Wspólnot Modlitewnych w duchu tożsamości charyzmatycznej.
	6. Troszczyć się o rozwój oraz formację Liderów, Animatorów i Członków Wspólnot Modlitewnych.
	7. Czuwać nad wyborem Liderów Wspólnot Modlitewnych w swojej diecezji, zgodnie z zapisami Statutu.
	8. Informować o inicjatywach ogólnopolskich Odnowy i zachęcać do udziału i aktywnego zaangażowania się w nie.
	9. Uczestniczyć w spotkaniach KZK i jego pracach.
	10. Reprezentować Wspólnoty Modlitewne na zewnątrz i działać w ich imieniu.
	11. Uczestniczyć w spotkaniach Rady Pastoralnej i Zespołu Pastoralnego.
	12. Opiekować się i troszczyć o Diakonie Diecezjalne.



	4.2 Rada Pastoralna
	§29.
	Rada Pastoralna powoływana jest przez Duchownego Koordynatora Diecezjalnego na okres  5 lat.

	§30.
	Rada Pastoralna pełni rolę doradczą, wspierając Koordynatorów Diecezjalnych.

	§31.
	Liczba członków w Radzie Pastoralnej nie powinna być mniejsza niż 3 i nie większa niż 5 osób nie licząc Koordynatora Duchownego i Świeckiego.

	§32.
	Koordynator Duchowny i Świecki mogą dokonywać zmian w składzie Rady Pastoralnej, jeśli jednomyślnie uznają, że występuje taka potrzeba.

	§33.
	Nowo powołany przez Biskupa Diecezjalnego Duchowny Koordynator Diecezjalny może powołać nową Radę Pastoralną, niezależnie od tego, czy upłynął wyżej wymieniony czas kadencji poprzedniej rady.

	§34.
	Spotkania Rady Pastoralnej odbywają się na wniosek Duchownego Koordynatora Diecezjalnego nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

	§35.
	Do zadań Rady Pastoralnej należy:
	1. Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Koordynatorów Diecezjalnych,
	2. Rozeznawanie drogi Wspólnot Modlitewnych i Diakonii Diecezjalnych,
	3. Pomoc Koordynatorom Diecezjalnym w realizowaniu na poziomie diecezjalnym dzieł wynikających ze zobowiązań statutowych,
	4. Inspirowanie i inicjowanie nowych działań na poziomie diecezjalnym, w porozumieniu z Koordynatorami Diecezjalnymi,
	5. Pomoc Wspólnotom w przeprowadzaniu seminariów, nabożeństw  itp.



	4.3 Zespół Pastoralny
	§36.
	W skład Zespołu Pastoralnego wchodzą:
	1. Koordynatorzy Diecezjalni
	2. Rada Pastoralna
	3. Liderzy Wspólnot Modlitewnych
	4. Opiekunowie Duchowni Wspólnot Modlitewnych
	5. Odpowiedzialni za Diakonie Diecezjalne


	§37.
	Zespół Pastoralny spełnia rolę opiniodawczą i doradczą, wspierając Koordynatorów Diecezjalnych i Radę Pastoralną.

	§38.
	Spotkania odbywają się na wniosek Koordynatorów i Rady Pastoralnej co najmniej raz w roku.

	§39.
	Zespół Pastoralny bierze czynny udział w wyborze nowego Diecezjalnego Koordynatora Świeckiego.

	§40.
	Na spotkaniach Zespołu Pastoralnego obecni są tylko liderzy. Jeśli na spotkaniu nie może być obecny lider danej Wspólnoty Modlitewnej, reprezentuje go jego zastępca, jeśli obie te osoby są nieobecne w wyjątkowej sytuacji lider może wyznaczyć do reprez...


	4.4 Diakonie Diecezjalne
	§41.
	Diakonie diecezjalne to zespoły osób powoływane do konkretnych zadań np. do posługi muzycznej, charytatywnej itp. Są powoływane i rozwiązywane przez Koordynatorów Diecezjalnych.

	§42.
	Diakonia Diecezjalna składa się z:
	1. Lidera Diakonii Diecezjalnej
	2. Posługujących


	§43.
	Lidera Diakonii Diecezjalnej powołuje i odwołuje Duchowny Koordynator Diecezjalny. Kandydatów przedstawić może Rada Pastoralna.

	§44.
	Kadencja Lidera Diakonii trwa 5 lat, nie dłużej niż dwie kadencje z rzędu.

	§45.
	O składzie Diakonii Diecezjalnej decyduje Lider Diakonii Diecezjalnej.

	§46.
	Skład Posługujących Diakonii Diecezjalnej wymaga akceptacji Koordynatorów Diecezjalnych.

	§47.
	Lider Diakonii Diecezjalnej przestaje pełnić swoją funkcję na skutek:
	1. Odwołania przez Koordynatorów Diecezjalnych.
	2. Rezygnacji złożonej w formie pisemnej Radzie Pastoralnej.
	3. Zakończenia kadencji.



	4.5 Wspólnoty Modlitewne (wspólnoty działające na terenie parafii)
	§48.
	Podstawową formą działania Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym jest Wspólnota Modlitewna. Wspólnoty te wchodzą w skład Koordynacji Diecezjalnej.

	§49.
	Przystąpienie Wspólnoty Modlitewnej do Koordynacji Diecezjalnej jest obowiązkowe.

	§50.
	Członkowie Wspólnoty Modlitewnej, którzy podjęli pisemne zobowiązanie do przestrzegania określonych zasad życia wspólnotowego tworzą Wspólnotę Przymierza.

	§51.
	Opracowane i przyjęte przez Wspólnotę Przymierza zasady życia są autoryzowane przez Księdza Opiekuna Wspólnoty i zatwierdzane przez Duchownego Koordynatora Diecezjalnego.

	§52.
	Wspólnoty Modlitewne są nazywane w Statucie „Wspólnotami”.



	Rozdział 5 Powołanie Nowej Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym
	§53.
	Wspólnota osób, która rozeznała, że bliski jest jej charakter i cele Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, powinna zgłosić Księdzu Proboszczowi parafii, w której pragnie się spotykać wolę powołania Wspólnoty. Proboszcz przedstawia wniosek Diecezjalnym K...

	§54.
	Przystąpienie Wspólnoty do Koordynacji Diecezjalnej jest obowiązkowe.

	§55.
	Koordynator Duchowny po rozeznaniu i konsultacji z Radą Pastoralną w okresie do 30 dni winien przedstawić Wspólnocie składającej wniosek decyzję przyjęcia lub nieprzyjęcia jej do struktur Odnowy Diecezjalnej. Decyzja powinna zostać uzasadniona.


	Rozdział 6 Podstawowa struktura Wspólnoty
	§56.
	Podstawowa struktura Wspólnoty składa się z: Lidera, jego zastępcy, Księdza Opiekuna, Rady, Diakoni i pozostałych członków Wspólnoty.

	§57.
	Za Wspólnotę bezpośrednio odpowiedzialni są: Lider – osoba świecka powołana przez Wspólnotę oraz Ksiądz Proboszcz miejsca działania Wspólnoty lub wyznaczony przez niego Ksiądz Opiekun.


	Rozdział 7 Cel, forma i zasady działania Wspólnoty
	§58.
	Wspólnota jest zobowiązana do brania aktywnego udziału w życiu Kościoła, przede wszystkim w parafii, a następnie w diecezji.

	§59.
	Wspólnota powinna włączać się do organizowania i/lub w inny sposób wspierać dzieła inicjowane przez Koordynatorów Diecezjalnych, takie jak rekolekcje, spotkania formacyjne i działania ewangelizacyjne.

	§60.
	Wspólnota powinna szukać form współpracy z innymi wspólnotami i grupami modlitewnymi – zapraszać je do realizacji swoich dzieł oraz włączać się w dzieła inicjowane przez nie.

	§61.
	Zachęca się do prowadzenia kroniki Wspólnoty dla dokumentowania istotnych wydarzeń z życia (funkcjonowania) Wspólnoty. Wszelkie protokoły wymagane przez Statut winny obowiązkowo zostać umieszczone w Kronice Wspólnoty.

	§62.
	Lider wraz z Radą opracowują i uzgadniają z Księdzem Opiekunem i Koordynatorami Diecezjalnymi zasady działania Wspólnoty, jej cel (misję), strukturę Wspólnoty, formy działania, sposób powoływania i odwoływania Animatorów, zasady działania Grup Dzielen...

	§63.
	Podstawową formą działania Wspólnoty Modlitewnej w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym są: spotkania modlitewne, Grupy Dzielenia oraz różne dzieła ewangelizacyjne, charytatywne itp. Spotkania Wspólnoty powinny odbywać się raz w tygodniu.

	§64.
	Członkowie Wspólnot powinni co najmniej raz na trzy lata uczestniczyć w Rekolekcjach Odnowy Życia w Duchu Świętym (REO).

	§65.
	Wspólnota Modlitewna przestaje istnieć na skutek:
	1. Rozwiązania Wspólnoty przez Biskupa Diecezjalnego.
	2. Rozwiązania Wspólnoty przez księdza proboszcza parafii, w której Wspólnota istnieje.
	3. Samorozwiązania.


	§66.
	O zamiarze rozwiązania Wspólnoty należy poinformować niezwłocznie Koordynatorów Diecezjalnych.

	§67.
	O Wspólnocie, która używa w nazwie „Odnowa w Duchu Świętym”, a nie utrzymuje łączności z Koordynacją Diecezjalną, powiadamiany jest pisemnie Ksiądz Proboszcz miejsca działania Wspólnoty i Biskup Ordynariusz przez Księdza Koordynatora Diecezjalnego. Ks...


	Rozdział 8 Lider Wspólnoty
	8.1 Powołanie lidera
	§68.
	Liderem zostaje osoba wybrana podczas głosowania (patrz. §70) i zaakceptowana przez Księdza Proboszcza parafii, przy której Wspólnota istnieje oraz Koordynatorów Diecezjalnych.

	§69.
	Wymaga się, aby kandydaci na liderów zostali wcześniej zgłaszani, zweryfikowani pod kątem odpowiedniej formacji i zatwierdzani przez Księdza Opiekuna i/lub Proboszcza. Należy sprawdzić, czy nie ma zastrzeżeń co do ich wiary i moralności. Każdy kandyda...

	§70.
	1. Wybory Lidera należy przeprowadzić we wrześniu, w roku w którym upływa kadencja Lidera. O dokładnym terminie decyduje Ksiądz Opiekun, który jest prowadzącym wybory i odpowiedzialnym za ich przebieg.
	2. Kandydatów mogą zgłaszać członkowie Wspólnoty uprawnieni do głosowania. Opiekun ogłasza listę kandydatów i potwierdza zgodę kandydatów na wybór. Pełna lista kandydatów, którzy potwierdzili zgodę na kandydowanie podawana jest do wiadomości wszystkic...
	3. Głosować mogą uprawnieni członkowi Wspólnoty, którzy są po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy (REO) i co najmniej od roku uczestniczą systematycznie w spotkaniach Wspólnoty i Grupach Dzielenia.
	4. Liderem zostaje kandydat, który w wyborach tajnych, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych członków Wspólnoty uzyska bezwzględną większość głosów (50% + 1); przy czym prawo głosu ma również Ksiądz Opiekun będący na spotkaniu.
	5. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał tej większości, przeprowadza się wybór między dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą ilość głosów w pierwszej turze wyborów. Liderem zostaje ten kandydat, który uzyska więcej głosów niż suma głosów oddany...
	6. Wybory odbywają się w obecności Koordynatora Duchownego lub Świeckiego w diecezji, bądź osoby z Rady Pastoralnej Diecezji, delegowanej przez Księdza Koordynatora.

	§71.
	Wybór Lidera wymaga akceptacji Księdza Proboszcza parafii, przy której Wspólnota istnieje. W  przypadku braku akceptacji należy odwołać się i podporządkować decyzji Koordynatorów Diecezjalnych lub powtórzyć wybory.

	§72.
	1. Kadencja sprawowania funkcji lidera trwa 3 lata, jednak nie dłużej niż 2 kadencje pod rząd. Ustępujący lider może ponownie kandydować po przerwie trwającej jedną kadencję.
	2. W przypadku braku kandydatów na lidera sprawę należy zgłosić do Koordynacji Diecezjalnej, która zdecyduje o tym jak należy dalej postępować.
	3. Wyjątek stanowi sytuacja nałożenia się terminu wyboru Lidera i zmiany Księdza Opiekuna Wspólnoty. Wtedy  wybory mogą być przesunięte o maksymalnie 6 miesięcy. W szczególnej sytuacji dopuszcza się inne rozwiązanie w porozumieniu z Koordynatorem Diec...

	§73.
	Nowopowstała Wspólnota powołuje Lidera jak najszybciej, nie później niż 6 miesięcy od czasu zgłoszenia zamiaru powołania Wspólnoty.


	8.2 Odwołanie Lidera
	§74.
	Odwołanie Lidera następuje:
	1. Po upływie kadencji, która wynosi 3 lata, do czasu wybrania nowego lidera.
	2. Przez rezygnację złożoną Radzie i Księdzu Opiekunowi.
	3. Przez Radę Wspólnoty
	4. Przez Biskupa Diecezjalnego, na wniosek Księdza Proboszcza miejsca działania danej Wspólnoty lub na wniosek Koordynatorów Diecezjalnych.



	8.3 Prawa i obowiązki Lidera
	§75.
	Lider ma prawo:
	1. Powoływać osoby do Rady, Animatorów oraz kandydatów na animatorów.
	2. Wyznaczać w swoim zastępstwie osoby do reprezentowania Wspólnoty na zewnątrz i działania w jej imieniu.
	3. Wyznaczać w swoim zastępstwie osoby do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Koordynatorów Diecezjalnych.


	§76.
	Do podstawowych obowiązków Lidera należy:
	1. Troska o wierność nauce Kościoła we Wspólnocie, podejmowana we współpracy z Księdzem Opiekunem.
	2. Branie odpowiedzialności za funkcjonowanie Wspólnoty Modlitewnej i utrzymywanie tożsamości charyzmatycznej.
	3. Regularne uczestniczenie w spotkaniach Wspólnoty, Rady Wspólnoty, zadbanie o rozeznawanie spotkań modlitewnych i zorganizowanie nauczania.
	4. Realizowanie zaleceń Księdza Proboszcza parafii, przy której istnieje Wspólnota Modlitewna.
	5. Troska o własny rozwój i formację duchową.
	6. Uczestniczenie, przynajmniej raz w roku, w diecezjalnych rekolekcjach Odnowy w Duchu Świętym.
	7. Troska o rozwój i formację Animatorów i członków Wspólnoty.
	8. Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz i działanie w jej imieniu.
	9. Uczestniczenie w spotkaniach Zespołu Pastoralnego.
	10. Współpraca z Koordynatorami Diecezjalnymi, Radą Pastoralną i Diakoniami Diecezjalnymi.
	11. Realizacja zaleceń Koordynatorów w diecezji dotyczących form działania Wspólnot i dzieł Odnowy w Duchu Świętym.
	12. Przekazanie sprawozdania z działalności Wspólnoty składanego Koordynatorom Diecezjalnym, do końca lipca każdego roku.
	13. Regularne uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Koordynatorów Diecezjalnych lub osoby przez nich wyznaczone, dla osób odpowiedzialnych za Odnowę w Duchu Świętym w diecezji.




	Rozdział 9 Ksiądz Opiekun
	§77.
	Ksiądz Opiekun jako asystent Kościoła we Wspólnocie troszczy się przede wszystkim o wierność Wspólnoty nauce Kościoła Katolickiego.

	§78.
	Księdzem Opiekunem Wspólnoty może być Proboszcz miejsca, w którym Wspólnota funkcjonuje lub wyznaczony przez niego kapłan. Może on być również wskazany przez Biskupa Diecezjalnego.

	§79.
	Ksiądz Opiekun jest odpowiedzialny za właściwą formację Lidera, członków Rady i Animatorów.

	§80.
	W przypadku, gdy sam nie jest w stanie zapewnić właściwej formacji powierzonym osobom, dba, aby korzystały one z odpowiedniej formacji, proponowanej przez Koordynatorów Diecezjalnych.

	§81.
	Ksiądz Opiekun ma prawo:
	1. Rozeznawać wspólnie z Liderem i Radą formę spotkania modlitewnego, cele Wspólnoty (doraźne, krótkoterminowe i długoterminowe) oraz charyzmaty.
	2. Rozeznawać wspólnie z Liderem i Radą właściwą formację dla członków Wspólnoty.
	3. Wiedzieć i uczestniczyć w każdym dziele podejmowanym przez Wspólnotę.
	4. Czynnie uczestniczyć w wyborze Lidera.
	5. Powoływać osoby do Rady.
	6. Interweniować u Koordynatorów Diecezjalnych w przypadku braku porozumienia we Wspólnocie lub z Liderem.
	7. Brać udział w spotkaniach Zespołu Pastoralnego.



	Rozdział 10 Rada Wspólnoty
	§82.
	Radę Wspólnoty powołują Ksiądz Opiekun i Lider, ma ona charakter organu opiniodawczo – doradczego i wspiera w wykonywaniu zadań statutowych. W przypadku trudności w powołaniu Rady należy ten fakt zgłosić do Koordynacji Diecezjalnej.

	§83.
	Spotkania Rady Wspólnoty zwaną dalej Radą zwołuje Lider lub Opiekun Wspólnoty.

	§84.
	Spotkania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

	§85.
	Radę Wspólnoty należy powołać w ciągu miesiąca po każdorazowym wyborze Lidera Wspólnoty. Jej skład może być następnie zmieniany przez Księdza Opiekuna i Lidera Wspólnoty, jeśli jednomyślnie uznają, że występuje taka potrzeba.

	§86.
	Członkowie Rady mają prawo:
	1. Zgłaszać kandydatów i czynnie uczestniczyć w wyborze Lidera oraz podać sposób wyłaniania kandydatów na Lidera oraz ich liczbę.
	2. Wysyłać swojego reprezentanta na spotkania organizowane przez Koordynatorów Diecezjalnych, w przypadku nie reprezentowania wspólnoty na spotkaniach przez Lidera lub przez osobę wyznaczoną przez Lidera.


	§87.
	Do zadań Rady należy:
	1. Rozeznawanie wspólnie z Liderem i Księdzem Opiekunem drogi Wspólnoty.
	2. Pomoc Liderowi w odpowiedzialnym wykonywaniu dzieł powierzonych Wspólnocie.
	3. Inspirowanie lub inicjowanie nowych działań ewangelizacyjnych w porozumieniu z Liderem i Księdzem Opiekunem.
	4. Pomoc we wskazaniu animatorów tylko i wyłącznie na wniosek lidera.



	Rozdział 11 Animator
	§88.
	Animator Wspólnoty Modlitewnej jest powoływany przez Lidera, po uzyskaniu akceptacji ze strony Księdza Opiekuna Wspólnoty.

	§89.
	Animator po wyrażeniu zgody powoływany jest na okres jednego roku. Może być wybrany na kolejny rok.

	§90.
	Fakt powołania osoby do posługi Animatora powinien być ogłoszony całej Wspólnocie.

	§91.
	Animator przestaje pełnić swoją funkcję na wskutek:
	1. Prośby Animatora o odwołanie go z pełnienia funkcji.
	2. Odwołania Animatora przez Lidera także na wniosek: Opiekuna Wspólnoty, księdza proboszcza parafii, przy której Wspólnota istnieje, Koordynatora Diecezjalnego.
	3. Po upływie kadencji.


	§92.
	Do pełnienia posługi Animatora może zostać mianowana osoba, która:
	1. Ukończyła formację animatorów.
	2. Przez co najmniej dwa lata regularnie uczęszcza na spotkania Wspólnoty i Grupy Dzielenia.
	3. Żyje zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego.
	4. Ma rozeznane charyzmaty, którymi posługuje.


	§93.
	W czasie pełnienia funkcji Animatora osoba powołana ma za zadanie:
	1. Pomagać Liderowi w wypełnianiu jego zadań dotyczących prowadzenia Wspólnoty.
	2. Prowadzić Grupę Dzielenia.
	3. Zgodnie z rozpoznanymi charyzmatami czynnie uczestniczyć w spotkaniach Wspólnoty, Diakoniach oraz w spotkaniach Rady Wspólnoty.
	4. Brać udział w stałej formacji.
	5. Brać udział w spotkaniach formacyjnych polecanych przez Koordynatorów.


	§94.
	Lider może powołać Animatora do posługi tymczasowej. Zakończenie tej posługi ustaje z chwilą zakończenia dzieła, do którego został powołany.

	§95.
	Kandydat na Animatora jest to osoba zaproszona przez Lidera oraz zaakceptowana przez Księdza Opiekuna Wspólnoty do uczestnictwa w formacji animatorów. Kandydatem na Animatora może być osoba która:
	1. Przez okres co najmniej jednego roku regularnie uczęszcza na spotkania Wspólnoty.
	2. Uczestniczyła w pełnym zakresie Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym (REO).
	3. Żyje zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego.



	Rozdział 12 Grupa Dzielenia
	§96.
	Grupę Dzielenia powołuje i rozwiązuje Rada Wspólnoty. Ona też ustala ilość Grup dzielenia we Wspólnocie.

	§97.
	Grupa Dzielenia składa się z Animatora i uczestników Grupy Dzielenia.

	§98.
	Z racji tego, że Grupy Dzielenia są podstawą formacji, każdy członek wspólnoty powinien należeć do jednej z nich.

	§99.
	Zaleca się utworzenie osobnej Grupy Dzielenia dla osób początkujących, które po raz pierwszy wstępują do wspólnoty Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Zadaniem tej grupy jest przede wszystkim zapoznanie nowych kandydatów z Ruchem. Grupa ta powinna dzi...

	§100.
	Zaleca się wyznaczyć osobę lub osoby, które będą pełnić funkcje „witacza”. Do jej zadania należy witanie nowych osób i towarzyszenie im na spotkaniach.

	§101.
	Zaleca się, aby podział na Grupy Dzielenia odbywał się w drodze losowania. Z wyjątkiem Grupy Dzielenia osób początkujących.

	§102.
	Lider oraz Ksiądz Opiekun Wspólnoty przynajmniej raz w roku powinni być na spotkaniu danej Grupy Dzielenia.


	Rozdział 13 Diakonie we Wspólnotach
	§103.
	Diakonię powołuje i rozwiązuje Rada Wspólnoty.

	§104.
	Diakonię tworzą: Odpowiedzialny za Diakonię oraz Posługujący w Diakonii.

	§105.
	W spotkaniach Diakonii mają prawo brać udział Lider oraz Ksiądz Opiekun.

	§106.
	Zadania Diakonii :
	1. Realizacja inicjatyw Lidera i Rady Wspólnoty.
	2. Inicjowanie i realizowanie dzieł w porozumieniu z Liderem.
	3. Pomoc Koordynatorom Diecezjalnym w wypełnianiu ich zadań.
	4. Pomoc Wspólnotom Modlitewnym w realizowaniu ich dzieł.
	5. Formowanie swoich Członków i innych Członków Wspólnoty Modlitewnej do posług.



	Rozdział 14 Działanie Wspólnoty
	§107.
	Rok formacyjny rozpoczyna się we wrześniu a kończy w czerwcu. W okresie wakacyjnym nie zaleca się kontynuowania spotkań formacyjnych. Zachęca się jednak do spotkań o charakterze integracyjnym Wspólnoty.

	§108.
	Wspólnota jest zobowiązana do brania aktywnego udziału w życiu Kościoła, przede wszystkim w parafii, a następnie w diecezji.

	§109.
	Wspólnota powinna włączać się do organizowania i/lub w inny sposób wspierać dzieła inicjowane przez Koordynatorów Diecezjalnych, takie jak rekolekcje, spotkania formacyjne i działania ewangelizacyjne.

	§110.
	Wspólnota powinna szukać form współpracy z innymi wspólnotami modlitewnymi i wspólnotami – zapraszać inne wspólnoty do realizacji swoich dzieł oraz włączać się w dzieła inicjowane przez innych.

	§111.
	Członkowie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym nie powinni angażować się i/lub formować w innych grupach formacyjnych w parafii, zwłaszcza w innych wspólnotach charyzmatycznych. Mogą za to angażować się w grupy modlitewne działające na terenie danej para...


	Rozdział 15 Dobra Wspólnoty
	§112.
	Zasady zarządzania dobrami materialnymi ustala Koordynacja Diecezjalna


	Rozdział 16 Współpraca Wspólnot w diecezji
	§113.
	Współpracę Wspólnot w diecezji koordynują Ksiądz Koordynator i Koordynator Świecki.

	§114.
	Wspólnoty mogą same podejmować decyzje o współpracy.

	§115.
	Wszelkie inicjatywy i działania o charakterze diecezjalnym Wspólnot muszą być zaakceptowane przez Koordynatorów Diecezjalnych.


	Rozdział 17 Zakończenie
	§116.
	Statut zostaje przyjęty po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów (50%+1), przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania na spotkaniu Rady Pastoralnej, organizowanym przez Koordynatorów Diecezjalnych.

	§117.
	Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Biskupa Diecezjalnego.

	§118.
	Poprawki do Statutu mogą być wprowadzane według zasad zawartych w §116, z tymże dodatkowo należy wysłuchać opinii Zespołu Pastoralnego.

	§119.
	Każdorazowa zmiana Statutu wymaga zgody Koordynatora Duchownego.



