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Statut  

Wspólnoty Radości Paschalnej 

Tekst z dnia 3 sierpnia 2022 r. 

 

Rozdział I   
Informacje ogólne 

§1  

Wspólnota Radości Paschalnej jest wspólnotą katolicką związaną z parafią pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu. 

§2  

Wspólnotę tworzą osoby dorosłe: małżeństwa, rodziny, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby stanu 
wolnego. 

§3  

Źródłem powstania i życia Wspólnoty Radości Paschalnej jest charyzmat Ruchu Światło Życie oraz odkrywanie 
i życie Paschą Chrystusa. 

Rozdział II   
Cele i zadania wspólnoty 

§4  

Cele wspólnoty: 

- pogłębianie wiary 

- budowanie relacji rodzinnych, braterskich i siostrzanych 

- uczestniczenie w życiu, posłannictwie i działalności Kościoła 

- wypełnianie misji kapłańskiej, królewskiej i prorockiej 

- posługiwanie otrzymanymi darami i charyzmatami Ducha Świętego 

- ewangelizacja w życiu codziennym, w miejscach gdzie żyjemy, pracujemy, przebywamy 

- ewangelizacja podczas różnych wydarzeń 

§5  

Wspólnota aktywnie angażuje się w życie parafii poprzez realizację zadań wyznaczonych wspólnie przez księdza 
Proboszcza, księdza Opiekuna i Moderatora. 

§6  

Dzieła jakie realizuje wspólnota rozeznaje Rada Wspólnoty. 

§7  

Każdy członek wspólnoty - po wcześniejszej modlitwie osobistej i rozeznaniu  - ma prawo zaproponować dzieło, 
które miałaby podjąć wspólnota. 
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§8  

Członek wspólnoty może reprezentować Wspólnotę Radości Paschalnej po wcześniejszym rozeznaniu i zgodzie 
(błogosławieństwie) księdza Opiekuna i Moderatora. 

Rozdział III   
Formacja 

§9  

Formacja wspólnoty oparta jest na nauce Kościoła Katolickiego i Piśmie Świętym. 

Drogi formacji proponowane przez wspólnotę: 

a) formacja osobista: 

-  codzienna modlitwa Słowem Bożym 

- systematyczne życie sakramentalne 

b) formacja wspólnotowa: 

- comiesięczna Eucharystia wspólnotowa (tzw. Duże spotkanie) 

- roczny cykl katechez formacyjnych 

- spotkania w grupach formacyjnych (tzw. Małe grupy dzielenia) 

- adwentowe i wielkopostne dni skupienia 

- rekolekcje letnie 

- spotkania modlitewne (uwielbieniowe) (pierwsze soboty miesiąca) 

- msza o zdrowie duszy i ciała (ostatnia niedziela miesiąca) 

Rozdział IV   
Struktura wspólnoty 

§10  

Struktura wspólnoty: 

 Ksiądz Opiekun (Prezbiter) 

 Moderator świecki 

 Rada Wspólnoty 

 Skarbnik 

 Animatorzy grup formacyjnych 

 Animatorzy diakoni 

 Grupy formacyjne 

 Diakonie 

 Członkowie wspólnoty 

 Przyjaciele wspólnoty 

 Uczestnicy spotkań 
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Rozdział V   
Członkowie i przyjaciele wspólnoty; uczestnicy spotkań 

§11  

Członkiem wspólnoty może być każdy człowiek dobrej woli, który pragnie wejść na drogę formacji proponowanej 
przez wspólnotę. 

§12  

Przyjaciółmi wspólnoty są osoby związane ze wspólnotą, które jednak nie uczestniczą w pełni w formacji (w grupach 
dzielenia, mszach wspólnotowych, dniach skupienia i rekolekcjach). Przyjaciele wspólnoty są zaproszeni do 
aktywnego włączenia się w życie wspólnoty oraz wejścia na drogę formacji w przyszłości. 

§13  

Spotkania formacyjne wspólnoty (msze, spotkania modlitewne, dni skupienia i rekolekcje) są otwarte i mogą w nich 
uczestniczyć także osoby spoza wspólnoty. 

Rozdział VI   
Opiekun wspólnoty (Prezbiter) 

§14  

Zadaniem księdza Opiekuna jest posługa słowem i sakramentami, budowanie jedności we wspólnocie, współpraca 
z Moderatorem i Radą Wspólnoty oraz wspieranie duchowe członków wspólnoty. 

§15  

Wyboru księdza Opiekuna dokonuje  Rada Wspólnoty w uzgodnieniu z księdzem Proboszczem i proponowanym 
Księdzem. 

Rozdział VII   
Moderator świecki 

§16  

Moderatorem jest osoba z grona Rady Wspólnoty wybrana przez członków wspólnoty. 

§17  

Zadaniem Moderatora jest prowadzenie wspólnoty zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego przy współpracy 
z księdzem Opiekunem i księdzem Proboszczem. 

§18  

Moderator organizuje życie wspólnoty, spotkania Rady Wspólnoty i spotkania animatorów. Wyznacza i powierza 
członkom wspólnoty zadania mające na celu budowanie jedności wspólnoty. 

§19  

Moderator - przy współpracy z księdzem Opiekunem, Radą Wspólnoty i Skarbnikiem – proponuje cele, na które są 
przekazywane finanse wspólnoty. 

§20  

Kadencja Moderatora trwa maksymalnie 3 lata z możliwością przedłużenia na jeszcze jedną kadencję. Po przerwie 
w tej posłudze można ponownie wybrać na Moderatora osobę, która wcześniej już pełniła tą funkcję.  
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§21  

Moderatora wybierają członkowie wspólnoty spośród kandydatów wskazanych przez Radę Wspólnoty. 
Wskazywanych jest minimum dwóch kandydatów. 

§22  

W wyborach Moderatora mogą głosować tylko członkowie wspólnoty, którzy przeszli minimum roczną formację. 

§23  

Wybory odbywają się w czerwcu. W wyjątkowych sytuacjach może to być inny termin, nie później jednak niż przed 
rozpoczęciem kolejnego roku formacyjnego. 

§24  

Moderator wybierany jest w wyborach tajnych, absolutną większością głosów (ponad 50%). Jeśli w pierwszej turze 
wyborów, żaden z kandydatów nie otrzyma takiej większości głosów, to organizowana jest druga tura wyborów, 
w której uczestniczą tylko dwaj kandydaci z największą liczbą głosów otrzymanych w pierwszej turze. 

§25  

W przypadku, gdy konieczna jest druga tura wyborów, a nie można jednoznacznie wyłonić dwóch kandydatów, 
stosuje się losowanie. Dotyczy to następujących sytuacji: 

a) wszyscy kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów: losowanych jest dwóch kandydatów 

b) co najmniej trzech kandydatów ma jednakową liczbę N głosów większą niż pozostali: losuje się dwóch spośród 
tych, którzy mają po N głosów. 

c) jeden kandydat X ma większą liczbę głosów niż pozostali, którzy mają po tyle samo (N) głosów: do drugiej tury 
przechodzi kandydat X oraz jeden wylosowany z pozostałych, którzy mają po N głosów. 

§26  

W przypadku, gdy w drugiej turze wyborów kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów, ostatecznego wyboru 
moderatora dokonuje się przez losowanie. 

Rozdział VIII   
Rada Wspólnoty 

§27  

Rada wspólnoty podejmuje najważniejsze decyzje związane z funkcjonowaniem wspólnoty. Przed rozpoczęciem 
roku formacyjnego Rada Wspólnoty rozeznaje drogę formacji na kolejny rok oraz ustala kalendarz spotkań 
wspólnoty i najważniejszych działań.  

§28  

W spotkaniach Rady, za zgodą księdza Opiekuna lub Moderatora, mogą uczestniczyć również osoby spoza jej grona. 

§29  

Radę Wspólnoty tworzą Członkowie Założyciele (obligatoryjnie) oraz inni członkowie wspólnoty zaproszeni przez 
Moderatora, Radę Wspólnoty i księdza Opiekuna. 

§30  

Członkami założycielami są: … 

§31  

Rada Wspólnoty powinna składać się z 10-12 osób oprócz Moderatora. 
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Rozdział IX   
Skarbnik 

§32  

Skarbnik jest osobą odpowiedzialną za finanse wspólnotowe. W porozumieniu z Moderatorem i Radą Wspólnoty 
przekazuje środki na wyznaczone cele: bieżące potrzeby Kościoła, ubogich i cele wspólnotowe. 

§33  

Skarbnika wybiera Rada Wspólnoty spośród swojego grona na czas nieokreślony. 

Rozdział X   
Animatorzy grup formacyjnych 

§34  

Zadania animatora grupy formacyjnej (tzw. Małej grupy dzielenia): 

a) jak najpełniejsze uczestniczenie w formacji wspólnoty: w szczególności we wspólnotowej Eucharystii, dniach 
skupienia i rekolekcjach, 

b) dbanie o wzrost swojej grupy formacyjnej, 

c) organizacja spotkań grupy formacyjnej, 

d) uczestniczenie w spotkaniach animatorów grup formacyjnych 

§35  

Spotkania animatorów grup formacyjnych odbywają się przed dużym spotkaniem wspólnoty (comiesięczna 
Eucharystia). 

§36  

Animator, który nie może uczestniczyć w spotkaniu animatorów, wyznacza na to spotkanie osobę z grona swojej 
grupy dzielenia. 

§37  

Animatora grupy formacyjnej wybierają członkowie tej grupy ze swojego grona. 

§38  

Animator wybierany jest na jeden rok formacyjny z możliwością przedłużenia na kolejny rok. 

§39  

Powyższe zasady wyboru animatora nie dotyczą nowych grup formacyjnych. Animator takiej grupy rozeznaje, kiedy 
grupa jest gotowa do wyboru nowego animatora. 

Rozdział XI   
Animatorzy diakoni 

§40  

Animatorzy diakoni wybierani są przez Radę Wspólnoty na czas nieokreślony. 

§41  

Animatorami diakoni mogą być osoby spoza grona Rady Wspólnoty. 
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§42  

Zadaniem diakoni jest umożliwienie realizacji charyzmatów i darów jakimi obdarzeni są członkowie wspólnoty. 

§43  

Do diakoni mogą należeć członkowie i przyjaciele wspólnoty. 

§44  

Osoby spoza wspólnoty mogą należeć do diakoni za zgodą Moderatora, księdza Opiekuna i animatora diakonii. 

§45  

Spotkania diakoni wyznaczają animatorzy diakoni odpowiednio do potrzeb. 

Rozdział XII   
Postanowienia końcowe 

§46  

Zmian w statucie można dokonywać zawsze. Zmian dokonuje Rada Wspólnoty po zatwierdzeniu przez księdza 
Opiekuna.  


