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Wstęp 

1. Regulamin Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce (dalej Regulamin) 

jest dokumentem wewnętrznym Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (dalej 
WŻCh) w Polsce. 

2. Regulamin i zmiany w nim są uchwalane przez Zgromadzenie Krajowe 
WŻCh. 

3. Nadrzędnymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie WŻCh są: 
a) Zasady Ogólne Światowej WŻCh (dalej ZO), 

b) Normy Ogólne Światowej WŻCh (dalej NO), 

c) Statut WŻCh w Polsce. 

Wspólnoty podstawowe i prewspólnoty (Grupy) (NO Rozdział E.) 

4. Grupy przechodzą drogę (opisaną w punktach 11-13) od zainicjowania 
poprzez etap poznawania WŻCh zwany prewspólnotą, etap włączania się 

członków grupy do WŻCh poprzez przymierze czasowe oraz dalszego 

poznawania stylu życia WŻCh, aż po etap włączenia się do WŻCh na stałe 
przez podjęcie przymierza stałego i życie w pełni charyzmatem WŻCh. 

5. Grupa zwykle składa się co najmniej z sześciu osób, choć liczba ta może być 
określona stosownie do potrzeb i okoliczności. 

6. Spotkania w grupach służą rozwojowi duchowemu i apostolskiemu 

członków zgodnie ze stylem życia WŻCh. 

Osoby odpowiedzialne we wspólnocie 

7. Koordynator (NO 41 a.) 
a) Każda grupa, niezależnie od etapu rozwoju, ma swojego koordynatora, 

który koordynuje jej życie (spotkania, działania) i reprezentuje grupę na 
zewnątrz. 



b) Grupa wybiera koordynatora spośród swoich członków określając jego 
kadencję. 

8. Asystent kościelny (NO 44-46.) 

a) Za każdą grupę odpowiedzialny jest asystent kościelny mianowany 
przez władzę kościelną. 

b) Jest nim asystent wspólnoty lokalnej, krajowy, lub inny – w uzgodnieniu 
z asystentem krajowym. 

9. Animator(NO 41b.) 

a) Każda grupa ma animatora . Jest to posługa charakterystyczna dla drogi 
WŻCh. 

b) Animator pomaga grupie w rozeznawaniu procesów, które w niej 
zachodzą oraz pomaga jej rozwijać się zgodnie z celami i charyzmatem 

WŻCh. 
c) Animator powinna dobrze znać ignacjański proces wzrostu, duchowość 

WŻCh oraz posiadać umiejętność towarzyszenia innym. 

d) Animator może, lecz nie musi być członkiem grupy. 
e) Wsparcie animatora jest szczególnie wskazane na etapach ważnych dla 

rozwoju wspólnoty. 
f) Animatora wybiera grupa za aprobatą Rady Lokalnej (a w razie braku 

wspólnoty lokalnej – Rady Wykonawczej) oraz aprobatą 

odpowiedniego asystenta. 

10. Inne posługi 

Każda grupa może zgodnie ze swoimi potrzebami powierzać swoim 
członkom określone posługi, np. koordynację określonego dzieła 

apostolskiego, funkcję skarbnika itp. 

Droga Rozwoju wspólnoty 

11. Zainicjowanie grupy 

a) Nowe grupy mogą być inicjowane: 

 przez wspólnotę lokalną lub krajową, 

 osoby z zewnątrz zainteresowane wejściem na drogę WŻCh. 

b) Rada Lokalna, a w razie braku wspólnoty lokalnej Rada Wykonawcza, 

posyła do nowej grupy animatora. 
c) Grupa staje się prewspólnotą, jeśli uczestnicy wyrażają chęć dalszego 

podążania drogą powołania WŻCh. Decyzję tę zatwierdza koordynator 
lokalny (w razie braku wspólnoty lokalnej – prezydent) i asystent. 

 



12. Etap prewspólnoty 
a) Prewspólnota wybiera spośród siebie koordynatora, który 

współpracuje z Asystentem i animatorem. 

b) Animator pomaga członkom prewspólnoty dobrać odpowiednie środki, 
by mogli poznać duchowość i sposób życia WŻCh. 

c) Uczestnicy prewspólnoty poznają styl życia WŻCh i są wprowadzani 
w działalność apostolską. 

d) Etap prewspólnoty jest czasem przygotowania się do podjęcia 

przymierza czasowego WŻCh. 
e) Prewspólnota staje się wspólnotą podstawową jeśli co najmniej trzech 

członków grupy podejmie Przymierze. 
f) Fakt przekształcenia prewspólnoty we wspólnotę musi być 

potwierdzony przez Radę Lokalną, a w razie braku wspólnoty lokalnej – 
przez Radę Wykonawczą. 

13. Etap wspólnoty 

a) Kontynuowana formacja i działania apostolskie prowadzą członków 
grupy do pełnego włączenia w WŻCh, które wyraża się podjęciem 

Przymierza stałego. 
b) Członkowie wspólnoty służą Kościołowi i społeczeństwu realizując 

charyzmat WŻCh oraz podejmują konkretne działania apostolskie 

zarówno indywidualnie jak i wspólnotowo. 

Współpraca Wspólnot Lokalnych 

14. Wspólnoty Lokalne uczestniczą w życiu wspólnoty krajowej poprzez 
wymianę informacji, wspólne spotkania oraz zaangażowania apostolskie. 

15. Jedną z form współpracy są spotkania osób odpowiedzialnych Wspólnot 

Lokalnych, które odbywają się co najmniej raz w roku. 

Rada Wykonawcza 

16. Rada Wykonawcza wybiera spośród siebie osoby odpowiedzialne za: 
a) formację WŻCh 

b) rozwój działalności apostolskiej WŻCh 
c) kontakty ze Wspólnotami Lokalnymi 

d) finanse WŻCh 

17. Rada Wykonawcza może spośród członków WŻCh powołać osoby 
współpracujące do realizacji szczególnych zadań, np. prowadzenia 

projektów apostolskich, pełnienia funkcji eurolinka, skarbnika itp. 



18. Do zadań Rady Wykonawczej należą, m in.: 
a) organizowanie różnego typu spotkań ogólnopolskich, 

b) powoływanie przewodniczącego Sekretariatu Krajowego WŻCh oraz 

nadzorowanie pracy Sekretariatu i wyznaczanie jego zadań, 
c) powoływanie innych jednostek organizacyjnych i apostolskich, 

d) inicjowanie i zatwierdzanie nowych wspólnot w tych miejscach, gdzie 
nie ma wspólnoty lokalnej, oraz posyłanie do nich animatorów, 

e) potwierdzanie decyzji podjęcia Przymierza stałego, jak również 

potwierdzanie rezygnacji z jego realizowania, na prośbę 
zainteresowanego (a w szczególnych przypadkach na prośbę 

koordynatora lokalnego), 
f) stwierdzanie wykluczenia członka wspólnoty z WŻCh (por. ZO 17.), 

g) dbanie o właściwy przepływ informacji wewnątrz wspólnoty krajowej 
(biuletyny wewnętrzne, strony www), 

h) Przygotowanie Zgromadzenia Krajowego. 

Zgromadzenie Krajowe 

19. Zgromadzenie Krajowe jest przygotowywane przez Zespół Przygotowawczy 

powoływany przez Radę Wykonawczą. 

20. Rada Wykonawcza informuje o zwołaniu zwyczajnego Zgromadzenia 

Krajowego na co najmniej trzy miesiące przed wyznaczonym terminem 

jego obrad, z podaniem miejsca, daty i celu Zgromadzenia Krajowego oraz 
składu Zespołu Przygotowawczego. 

21. Rada Wykonawcza jest zobowiązana ogłosić zwołanie nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Krajowego w ciągu miesiąca od wpłynięcia umotywowanego 

wniosku (zgodnie z punktem 20.). 

 


