AKTUALIZACJA PO DRUGIM SPOTKANIU STATUTOWYM 2013
Źródłem powstania i życia Wspólnoty Radości Paschalnej jest charyzmat Ruchu Światło Życie.
Członkiem Wspólnoty może być każdy człowiek dobrej woli, który pragnie wejść na drogę formacji.
Formacja oznacza uczestnictwo w spotkaniach małej grupy i spotkaniach otwartych Wspólnoty i
rekolekcjach letnich. Wszyscy, którzy dobrowolnie rezygnują z takiej formy uczestnictwa we
Wspólnocie stają się Przyjaciółmi Wspólnoty. Przyjaciele Wspólnoty są zaproszeni do aktywnego
włączenia się w życie Wspólnoty oraz wejście na drogę formacji w przyszłości.
Małe grupy tworzą : 3-6 małżeństw lub 6-12 osób w przypadku grupy, którą tworzą pojedyncze
osoby.
Struktura wspólnoty:
 Kapłan
 Małe grupy
 Diakonia ewangelizacji (w tym diakonia tańca)
 Diakonia formacji (w tym budowanie relacji we wspólnocie) – animacja
 Diakonia modlitwy (w tym diakonia miłosierdzia)
Osoby odpowiedzialne - Rada Wspólnoty:
 Kapłan (zaproponowany przez Radę Wspólnoty, za zgodą Proboszcza i proponowanego
Kapłana)
 Odpowiedzialny świecki za Wspólnotę (wybiera cała wspólnota)
 odpowiedzialny za diakonię ewangelizacji + odpowiedzialny za diakonię tańca
 odpowiedzialny za diakonię formacji (osoba spośród animujących)
 odpowiedzialny za budowanie relacji we wspólnocie
 odpowiedzialny za diakonię modlitwy + odpowiedzialny za dzieła miłosierdzia
Osoby odpowiedzialne za poszczególne diakonie wybiera Rada Wspólnoty.
Rada Wspólnoty wybiera osobę odpowiedzialną za finanse wspólnotowe.
Rada Wspólnoty może zaprosić do grona odpowiedzialnych inne osoby spośród członków wspólnoty.

Wybór osoby odpowiedzialnej za wspólnotę :






Kandydatów wskazuje grono odpowiedzialnych (minimum 2 osoby) spośród członków Rady
Wspólnoty
Wybiera cała wspólnota większością głosów osób obecnych na głosowaniu
Kadencja Odpowiedzialnego trwa maksymalnie 3 lata z możliwością przedłużenia na jeszcze
jedną kadencję; po przerwie w posłudze odpowiedzialności można ponownie wybrać na
Odpowiedzialnego osobę, która wcześniej pełniła już taką funkcję
Wybory w czerwcu, w wyjątkowych sytuacjach inny termin, nie później jednak niż przed
rozpoczęciem kolejnego roku formacyjnego

Wybór animatora – dokonuje mała grupa na 1 rok formacyjny z możliwością przedłużenia na drugą
kadencję (nie dotyczy nowych grup – tu prowadzący grupę rozeznaje, kiedy grupa jest gotowa do
wyboru nowych animujących)
Wspólnota aktywnie angażuje się w życie parafii poprzez realizację zadania wyznaczonego wspólnie
przez księdza Proboszcza, Kapłana opiekującego się Wspólnotą i Odpowiedzialnego świeckiego.
Zmiany w statucie można dokonywać zawsze. Zmian dokonuje Rada Wspólnoty po zatwierdzeniu
przez Kapłana opiekującego się wspólnotą.

