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Załącznik nr 1. do Statutu1. 
 

PRZYMIERZE  

Wstęp  

 

§ 1  

1. Przymierze podejmowane w WŻCh jest zakorzenione w trwałym Przymierzu Boga 
z Jego ludem i stanowi odpowiedź udzielaną Bogu wobec wspólnoty będącej częścią 
Kościoła powszechnego.  

2. Członek WŻCh zobowiązuje się do rozwijania, z pomocą Wspólnoty, stylu życia 
i misji WŻCh, do bycia dyspozycyjnym wobec jej wezwań oraz do podejmowania 
apostolstwa rozpoznanego we Wspólnocie. 

 

Przygotowanie i podjęcie Przymierza czasowego  

 

§ 2  

1. Kwestie związane z prowadzeniem kandydatów do WŻCh do podjęcia Przymierza są 
zawarte w Zasadach Ogólnych (ZO 10, 11, 12) i Normach Ogólnych (NO 2, 3 i 4) 
Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.  

2. Przyjmując do swego grona nowe osoby, wspólnota zobowiązana jest wprowadzić je 
w styl życia i apostolstwa WŻCh oraz pomóc im rozeznać, czy jest to ich powołaniem 
w Kościele.  

3. Okres przygotowania do podjęcia Przymierza czasowego trwa zwykle nie krócej niż 
1 rok i nie dłużej niż 4 lata (zob. NO 2). Aby decyzja była dojrzała, zaleca się 
odprawienie Ćwiczeń Duchowych (przynajmniej Fundamentu i I Tygodnia).  

4. Podjęcie Przymierza czasowego jest rozeznawane we wspólnocie przy udziale 
animatora. Przy rozeznawaniu, oprócz zrozumienia istoty Przymierza, należy 
również spisać i przedstawić do akceptacji swojej wspólnocie konkretne 
zobowiązania dotyczące stylu życia i zaangażowania.  

5. Podpisany tekst podjętego Przymierza należy przesłać do Sekretariatu WŻCh.  
6. Przymierze czasowe powinno być przedmiotem regularnej (raz do roku) rewizji na 

forum wspólnoty podstawowej. Odnowienie Przymierza czasowego w obecności 
wspólnoty powinno następować nie rzadziej niż co dwa lata.  

7. Podjęcie Przymierza czasowego oznacza zobowiązanie się do życia zgodnego 
z Zasadami Ogólnymi WŻCh. Osoby trwające w Przymierzu pogłębiają doświadczenie 
Boga przez Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego i poznają WŻCh jako drogę służby 
w Kościele. Jeśli utwierdzą się w powołaniu do WŻCh, mogą rozpocząć 
przygotowania do podjęcia Przymierza stałego.  

                                                 
1 Statut w tym brzmieniu został zatwierdzony przez Zgromadzenie Krajowe WŻCh 23-26 czerwca 2011 r. 
w Porszewicach i oczekuje na akceptację władz Wspólnoty Światowej WŻCh 
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Przymierze stałe i jego warunki  

 

§ 3  

1. Przymierze stałe jest owocem rozeznania powołania do WŻCh, aktem woli oraz 
deklaracją, aby swoją drogę do zbawienia realizować w duchowości WŻCh.  

2. Warunki podjęcia Przymierza stałego:  

− odprawienie pełnych Ćwiczeń Duchowych w dowolnej formie: w ciągu życia lub 
w odosobnieniu, rozłożonych na kilka lat albo 30-dniowych (zob. NO 4) bądź 
kilkakrotny udział w rekolekcjach ignacjańskich i doświadczenie pełnego procesu 
Ćwiczeń w życiu;  

− podejmowanie rozeznanej misji z Jezusem.  
3. Okres pomiędzy złożeniem po raz pierwszy Przymierza czasowego a podjęciem 

Przymierza stałego powinien trwać nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 8 lat (zob. 
NO 3).  

4. Podjęcie Przymierza stałego wymaga rozeznania we wspólnocie i akceptacji przez 
władzę wspólnoty lokalnej, a w razie jej braku – przez Radę Wykonawczą. 
O zamiarze podjęcia Przymierza należy pisemnie powiadomić Radę Wykonawczą 
i uzyskać potwierdzenie tej decyzji (zob. Statut § 16 p. 14).  

5. Kopię tekstu Przymierza stałego, wraz z datą i miejscem jego złożenia, 
własnoręcznym podpisem oraz z potwierdzeniem przez odpowiednie władze, należy 
niezwłocznie przesłać do Sekretariatu WŻCh.  

 
Ogólny tekst Przymierza WŻCh w Polsce:  
 
W odpowiedzi na dar miłości Boga do mnie pragnę coraz bardziej kochać i naśladować 
Jezusa Chrystusa oraz uczestniczyć w Jego misji. 
Podejmuję Przymierze czasowe (stałe) z Bogiem obecnym i działającym we Wspólnocie 
Życia Chrześcijańskiego, rozumiejąc je tak, jak jest to opisane w Zasadach Ogólnych WŻCh.  
Zobowiązuję się, z pomocą Wspólnoty, do realizacji stylu życia i apostołowania, jaki 
proponuje Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, czerpiąc z osobistego doświadczenia 
Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego.  
Świadomy(a) swoich słabości i ograniczeń proszę Boga w Trójcy Jedynego, aby dopomógł 
mi dochować wierności Przymierzu. Proszę też Maryję, szczególną Opiekunkę naszej 
Wspólnoty, o wstawiennictwo w jego realizacji. Amen. 
 
Można też przygotować własny tekst Przymierza, w którym niezbędne są następujące 
zdania:  
 

Podejmuję Przymierze czasowe (stałe) z Bogiem obecnym i działającym we Wspólnocie 
Życia Chrześcijańskiego, rozumiejąc je tak, jak jest to opisane w Zasadach Ogólnych WŻCh.  
Zobowiązuję się, z pomocą Wspólnoty, do realizacji stylu życia i apostołowania, jaki 
proponuje Wspólnota Życia Chrześcijańskiego. 


