
Załącznik nr 2:  

Kompetencje Koordynatorów Diecezjalnych, Lider Wspólnoty Modlitewnej Odnowy w Duchu 

Świętym, Prawa i obowiązki lidera wspólnoty, Prawa i obowiązki kapłana opiekuna wspólnoty, 

Rozwiązanie Wspólnoty Modlitewnej 

 

1.  Koordynatorzy: Duchowny i Świecki winni spełniać swoją funkcję w jedności. 

2.  Troszczą się o własny rozwój duchowy, szczególnie poprzez osobistą modlitwę, rozważanie Bożego Słowa, 

udział w rekolekcjach Odnowy lub innych rekolekcjach formacyjnych oraz korzystanie z kierownictwa 

duchowego, stałego spowiednika. 

3.  Utrzymują żywy kontakt ze wspólnotami modlitewnymi. 

4.  Czuwają nad wyborem liderów wspólnot w swojej diecezji, zgodnie z zapisami Statutu. 

5. Informują wspólnoty o inicjatywach ogólnopolskich Odnowy. Zachęcają do udziału w nich  

i aktywnego zaangażowania. Koordynują stronę organizacyjną na poziomie diecezjalnym. 

6.  Aktywnie uczestniczą w spotkaniach Krajowego Zespołu Koordynacyjnego i jego pracach. 

7.  Wraz z kapłanami opiekunami wspólnot i liderami świeckimi i troszczą się o wierność wspólnot 

modlitewnych nauce Kościoła Rzymskokatolickiego. 

8.  Wspierają kapłanów opiekunów wspólnot oraz liderów świeckich w ich odpowiedzialności za 

funkcjonowanie wspólnot modlitewnych. 

9.  We współpracy z Radą Odpowiedzialnych i Radą Pastoralną Odnowy przedkładają wspólnotom 

modlitewnym propozycje co do kierunków formacji liderów świeckich i animatorów grup formacyjnych 

wspólnot modlitewnych. Koordynatorzy Diecezjalni winni przy tym mieć na uwadze wskazania 

duszpasterskie formułowane przez Ojca Świętego, Stolicę Apostolską oraz aktualny program 

duszpasterski Kościoła w Polsce. 

10. Reprezentują wspólnoty modlitewne na zewnątrz i we współpracy z liderami współdziałają  

na ich rzecz. 

11.  Zwołują i uczestniczą w spotkaniach Rady Odpowiedzialnych i Rady Pastoralnej Odnowy. 

12. We współpracy z Radą Odpowiedzialnych i Radą Pastoralną Odnowy powołują Diakonie Diecezjalne i 

koordynują ich funkcjonowanie. 

13.  Inspirują wspólnoty modlitewne do podejmowania wzajemnej współpracy. 

 

LIDER WSPÓLNOTY MODLITEWNEJ ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM 

1. Wymagania dotyczące kandydata na lidera. 

1) Liderem wspólnoty może być mężczyzna lub kobieta, posiadający pełną zdolność do czynności 

prawnych.  

2) Powinien mieć ukończoną szkołę animatora.  

3)  Winien być osobą o głębokim życiu modlitwy, żyjącą prawdziwie życiem sakramentalnym, posiadającą 

doświadczenie „chrztu w Duchu Świętym”, formację w Odnowie w Duchu Świętym co najmniej przez 

okres dwóch lat, uczęszczającą systematycznie na spotkania modlitewne wspólnoty i angażującą się 

czynnie w prowadzone przez wspólnotę dzieła. 

4) Winien posiadać umiejętność prowadzenia grupy w posłuszeństwie i we współpracy z Kapłanem – 

opiekunem wspólnoty 

2. W przypadkach szczególnych, gdy wyżej wymienione warunki nie są spełniane przez kandydata na lidera, 

wybór takiej osoby należy konsultować z Koordynatorami Diecezjalnymi. 
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3. Ponadto kandydat na lidera oraz lider winien stale kontynuować swoją formację, dbać o udział  

w rekolekcjach zamkniętych raz na dwa lata, uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych organizowanych 

przez Koordynatorów Diecezjalnych oraz w miarę możliwości innych formach. 

 

Sposób wyboru lidera wspólnoty 

1.  Do wyboru lidera uprawnione są osoby które przeszły doświadczenie „chrztu w Duchu Świętym”, co 

najmniej od roku uczestniczą systematycznie w spotkaniach wspólnoty i przynależą do danej parafii, w 

której działa wspólnota (w pojedynczych przypadkach członkami danej wspólnoty mogą być także wierni z 

okolicznych mniejszych miejscowości, gdzie nie można utworzyć oddzielnej wspólnoty). 

2.  Wymagania dotyczące kandydata na lidera winny być wcześniej podane do wiadomości członkom 

wspólnoty. Nie mogą budzić zastrzeżeń co do wiary i moralności (opinia kapłana opiekuna lub proboszcza) 

3.  Kandydaci są wcześniej zgłaszani powołanej komisji do spraw wyboru lidera, której przewodniczy kapłan 

opiekun wspólnoty. Każdy kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. 

4.  Głosowanie odbywa się w sposób tajny (na kartkach). Każdy uprawniony do głosowania ma jeden głos w 

każdej turze.  

5.  Liderem zostaje osoba, która uzyska większość kwalifikowaną, tj. 50% + 1 głos, w pierwszym głosowaniu. 

Jeżeli w wyniku pierwszego głosowania nie uda się wybrać lidera, należy poddać pod głosowanie w drugiej 

turze dwie kandydatury, które uzyskały największą liczbę głosów. Jeżeli do wyborów zgłoszono tylko 

jednego kandydata, zostaje on liderem, gdy w głosowaniu uzyska ponad 50% głosów osób uprawnionych 

do głosowania. 

6.  Wybór lidera przekazywany jest do wiadomości proboszcza parafii, przy której wspólnota istnieje. 

Wybrany lider, w miarę potrzeby, powołuje swojego zastępcę. 

8.  Funkcja lidera wspólnoty jest kadencyjna i może być sprawowana przez maksimum dwie następujące po 

sobie kadencje. Po upływie każdej kadencji konieczne jest dokonanie wyborów lidera. Kadencja trwa 4 

lata. 

9.  Nowopowstała wspólnota powołuje lidera bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 6 miesięcy od czasu 

powołania wspólnoty. 

10. Wybory lidera powinny być zgłoszone koordynatorom diecezjalnym na miesiąc przed wyborami.  

11. Każdorazowo wybory lidera powinny być poprzedzone modlitwą, aby były one formą rozeznawania woli 

Bożej, a nie sondażem popularności poszczególnych osób.  

12. Funkcja lidera wygasa: 

1) Wraz z upływem czteroletniej kadencji. 

2) Przez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce kapłana opiekuna wspólnoty.  

3) W drodze odwołania. 

13. Odwołania lidera może dokonać: 

1) Wspólnota, o ile z wnioskiem o odwołanie złożonym do księdza opiekuna wspólnoty wystąpi co 

najmniej 1/3 członków tego grona a decyzja o odwołaniu zostanie podjęta bezwzględną większością 

głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej 2/3 członków grona. 

2) Proboszcz parafii, przy której istnieje wspólnota, na pisemny uzasadniony wniosek księdza opiekuna 

wspólnoty, po zasięgnięciu opinii Grupy Odpowiedzialnych Wspólnoty.  

3) W sytuacji opisanej w pkt 1) i pkt 2) liderowi przysługuje prawo zapoznania się z zarzutami, jakie stoją za 

wnioskiem o jego odwołanie oraz prawo przedstawiania swoich racji, tak wobec Wspólnoty jak i wobec 

proboszcza parafii oraz Biskupa Ełckiego. 

4) W sytuacji konfliktu we wspólnocie lub wyraźnego braku jedności kapłan opiekun wspólnoty może 

zwrócić się do Koordynatorów Diecezjalnych o rozpoznanie sprawy i mediację pomiędzy stronami. 
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PRAWA I OBOWIĄZKI LIDERA WSPÓLNOTY 

1. Lider ma prawo: 

1)  Powoływać animatorów – we współpracy z kapłanem opiekunem wspólnoty. 

2) Powoływać osoby do Grupy Odpowiedzialnych Wspólnoty we współpracy z kapłanem opiekunem 

wspólnoty. 

3)  We współpracy z kapłanem opiekunem wspólnoty i Grupą Odpowiedzialnych podejmować inicjatywy 

ukierunkowujące działalność wspólnoty. 

4)  We współpracy z kapłanem opiekunem wspólnoty i Grupą Odpowiedzialnych inspirować tworzenie 

podmiotów prawnych dla prowadzenia dzieł wspólnoty. 

5)  We współpracy z kapłanem opiekunem wspólnoty i Grupą Odpowiedzialnych tworzyć diakonie do 

prowadzenia posług tak we wspólnocie jak i na zewnątrz.  

6)  Wskazać, jeżeli istnieje taka potrzeba, zastępcę lidera, który w zakresie wynikającym z upoważnienia 

jest uprawniony do reprezentowania wspólnoty na zewnątrz i działania w jej imieniu. 

7)  W wyjątkowych sytuacjach wyznaczać w swoim zastępstwie osoby do uczestniczenia w spotkaniach 

organizowanych przez koordynatorów diecezjalnych. 

 

2. Do podstawowych obowiązków lidera należy: 

1) Troska o wierność nauce Kościoła we wspólnocie podejmowana we współpracy z księdzem opiekunem. 

2) Regularne uczestnictwo w spotkaniach modlitewnych wspólnoty, ustawiczna troska  

o rozeznawanie tematyki spotkań modlitewnych i nauczanie (jeżeli ma ku temu odpowiednie 

przygotowanie). 

3) Prowadzenie nauczania oraz, we współpracy z księdzem opiekunem wspólnoty, angażowanie do 

nauczania innych osób 

4)  Troska o formację osób we wspólnocie, rozwój charyzmatów i posług. 

5)  Reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz i działanie w jej imieniu. 

6)  Realizacja zaleceń koordynatorów diecezjalnych dotyczących formacji, form działania wspólnot i dzieł 

Odnowy w Duchu Świętym. 

7) Regularne uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych i organizacyjnych zwoływanych przez 

koordynatorów diecezjalnych lub przez osoby przez nich wyznaczone. 

8)  Członkostwo w Radzie Odpowiedzialnych Odnowy. 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI KAPŁANA OPIEKUNA WSPÓLNOTY 

1. Kapłan opiekun troszczy się o wierność wspólnoty nauczaniu i misji Kościoła i zaangażowanie wspólnoty w 

życie i rozwój parafii. 

 

2.  We współpracy z liderem świeckim, jest odpowiedzialny za właściwą formację wspólnoty. Program 

formacji winien szanować dotychczasowe doświadczenie wspólnoty, jeśli nie są z nim sprzeczne. Winien 

on również uwzględniać zasady sformułowane przez Koordynatorów diecezjalnych. 

 
3. Kapłan opiekun: 

1) We współpracy  z liderem przygotowuje program formacji duchowej dla wspólnoty, który winien być 

spójny z kierunkami formacji wskazanymi zgodnie przez Koordynatorów diecezjalnych. 
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2) We współpracy z liderem w bieżącej działalności określa tematykę spotkań modlitewnych oraz 

tematykę nauczania podczas tych spotkań. 

3) Współuczestniczy w każdym dziele podejmowanym przez wspólnotę. Gdy podejmowane dzieła budzą 

wątpliwości co do ich zgodności z zasadami wiary czy moralności Kościoła Katolickiego, głos kapłana ma 

moc ich blokowania do chwili rozstrzygnięcia niejasności. 

4) Czynnie uczestniczy w wyborze lidera wspólnoty poprzez przewodniczenie wyborom lidera i ogólne 

opiniowanie kandydatów. 

5)  Współdecyduje o powołaniu osób do Grupy Odpowiedzialnych Wspólnoty oraz animatorów. 

6)  Przyjmuje pisemną rezygnację z funkcji lidera wspólnoty. 

7)  Przedkłada proboszczowi parafii pisemny uzasadniony wniosek o odwołanie lidera wspólnoty. 

8)  Konsultuje z Koordynatorami Diecezjalnymi sytuacje tego wymagające w przypadku braku 

porozumienia we wspólnocie.  

9) Jest członkiem Rady Odpowiedzialnych Odnowy i ma obowiązek osobistego uczestnictwa  

w spotkaniach Rady oraz spotkaniach organizowanych przez Koordynatorów Diecezjalnych. 

 

ROZWIĄZANIE WSPÓLNOTY MODLITEWNEJ. 

1. Wspólnota przestaje istnieć przez samorozwiązanie. 

 
2. Wspólnotę, z bardzo ważnych przyczyn, zwłaszcza związanych z wystąpieniem przeciw nauczaniu Kościoła, 

zasad moralności, lub jedności i miłości chrześcijańskiej może rozwiązać ksiądz proboszcz miejsca, po 

uzgodnieniu z Koordynatorami Diecezjalnymi.  

 
3. Koordynatorzy Diecezjalni, po uzgodnieniu z proboszczem parafii, w której wspólnota istnieje, mogą 

wykluczyć wspólnotę spośród Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Ełckiej z powodu uporczywego 

niewypełnienia statutowych celów, jakie wspólnota podjęła. Jednakże: 

1)  Akt ten winien być poprzedzony działaniem nacechowanym pasterską troską ze strony Koordynatorów 

Diecezjalnych wobec wspólnoty oraz poprzedzony pisemnym upomnieniem przekazanym na ręce 

kapłana opiekuna wspólnoty. 

2) wspólnota, która nie utrzymuje łączności z Diecezjalnymi strukturami Odnowy w Duchu Świętym, nie 

może dalej używać w nazwie określenia: „Odnowa w Duchu Świętym”. 

 
4. Kapłanowi opiekunowi wspólnoty, liderowi świeckiemu i Grupie Odpowiedzialnych Wspólnoty,  

przysługuje prawo odwołania się do Biskupa Ełckiego oraz przedłożenia swoich racji. 

 
5.  Biskup Ełcki, po rozważeniu racji stron, ma prawo uchylenia decyzji podjętych względem wspólnoty. 


