Tkz.“Statut” polskojezycznych Grup Odnowy w Duchu Swietym
Odnowa w Duchu świętym w Kościele Katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie
jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego
założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek
i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o
różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one
również te same cele. Taka struktura luźno związanych relacji na szczeblu diecezji i krajów istnieje też na
szczeblu międzynarodowym. Wzajemne stosunki charakteryzuje: dobrowolne stowarzyszanie się, dialog i
współpraca, znacznie bardziej niż zintegrowane i uporządkowane struktury. Kierowanie wyraża się bardziej
podejmowaniem służby wobec tych, którzy sobie tego życzą, aniżeli przez rządzenie.
Podstawowe cele Katolickiej Odnowy w Duchu świętym (Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej):
od roku 2019 cele Odnowy w Duchu Świętym zastąpione zostały lub zmieniły treść przez Statut
CHARIS -postrzegany jako Strumień Laski.( powołany do życia przez papieża Franciszka)
(Treści i Statutu CHARIS szukaj w osobnym dokumencie na stronie)

1. Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu
i Zbawicielowi.
2. Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia osoby Ducha Świętego, Jego obecności i
mocy.
Te dwie łaski duchowe często przychodzą łącznie w doświadczeniu zwanym w różnych częściach
świata "chrztem w Duchu Świętym" lub "wylaniem Ducha Świętego", lub "odnowieniem w Duchu
Świętym". Rozumiane są najczęściej jako osobiste przyjęcie łaski chrześcijańskiej inicjacji i
umocnienie w chrześcijańskiej służbie dla Kościoła i świata.
3. Popieranie przyjęcia i posługiwania darami duchowymi (charyzmatami) nie tylko w Odnowie
Charyzmatycznej, lecz szerzej w Kościele. Te dary zwyczajne i nadzwyczajne ujawniają się obficie
wśród świeckich, zakonników i kleru. Ich poprawne zrozumienie i używanie zharmonizowane z
innymi elementami życia Kościoła jest źródłem mocy dla chrześcijan w ich drodze ku świętości i w
pełnieniu misji.
4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, również ewangelizacji i reewangelizacji
chrześcijan jedynie z imienia, ewangelizacji kultury i struktur społecznych. Odnowa szczególnie
angażuje się w misję Kościoła głosząc Ewangelię słowem i czynem, ukazując Jezusa Chrystusa
przez osobiste świadectwo oraz te uczynki wiary i sprawiedliwości, do których jest powołany każdy
chrześcijanin.
5. Pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła.
Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z
tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej pod kierunkiem
Kościoła i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.
Odnowa w Duchu Świetym w Kościele Katolickim w Niemczech
1. Odnowa w Duchu Świetym w Niemczech (Charismatische Erneuerung CE) jest zatwierdzona jako
wspólnota w ramach Kościoła Katolickiego decyzją Konferencji Episkopatu Niemiec (Deutsche
Bischofskonferenz). Podstwowowym dokumentem określającym funkcjonowanie Odnowy w Duchu Św, w
Niemczech, jest zatwierdzonym w 1987 roku przez Konferencji Episkopatu Niemiec jest „Der Geist macht
lebendig”. Dokumenty te są jawne, dostępne na stronie www.erneuerung.de
2. Funkcjonowanie Odnowy Charyzmatycznej w Niemczech na płaszczyżnie lokalnej, diecezjalnej i
krajowej reguluje przyjęty w roku 1995 przez Konferencję Episkopatu Niemiec dokument „Ordnung der
Charismatischen Erneuerung in der katholische Kirche in Deutschland”

Polskojęzyczna Odnowa w Duchu Świetym w Niemczech
1. Na terenie Niemiec funkcjonują Polskojęczne Grupy Modlitewne, których charakter i cele sa bliskie lub
odpowiadają bezpośrednio Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym, wyrażone w Preambule do Statutów
Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, a ich cechą szczególna jest
Polskojęzyczność.
2. Duszpasterstwo Polonijne na terenie Niemiec sprawuje skupiona w pięciu dekanatach Polska Misja
Katolicka w Niemczech (w skrócie PMK)
3. Polska Misja Katolicka swoją obecność w poszczególnych Misjach zaznacza również poprzez objęcie
duszpasterską troską różne ruchy i grupy formacyjne, między innymi Odnowę w Duchu Świetym, mianując
Asystenta Kościelnego dla tego Ruchu.
Rozdział 1. Wstęp
§1. Statut polskojezycznych grup Odnowy w Duchu Świętym, zwany dalej” Statutem”, określa zasady
funkcjonowania Grup identyfikujących się z Katolicką Odnową w Duchu Świętym na terenie danego kraju.
Rozdział 2. Miejsce grupy w strukturze Odnowy w Duchu Świętym
§1. Na terenie Niemiec, Grupy Odnowy w Duchu Świętym reprezentuje Stowarzyszenie Odnowy w Duchu
Swietym e.V (Verein zur Förderung der Erneuerung im Heiligen Geist e.V. ) zarejestrowane w Rejestrze
Stowarzyszen przy sadzie rejonowym w Ludwigsburgu pod numerem VR 1758
oraz Diakonia
Wspomagania Wspolnot (DWW) powstala z Liderow Grup Odnowy w Duchu Świętym, ktora wspolpracuje
ze Stowarzyszeniem e.V i duszpasterzami przy PMK. Opiekunem duchowym jest kapłan—Asystent
wyznaczony przez Rektora PMK
Rozdział 3. Grupy modlitewne i wspólnoty
§1. Podstawową formą działania Ruchu Odnowa w Duchu Świętym jest Grupa-wspólnota Modlitewna
§2. Członkowie Grupy Modlitewnej, moga podjac pisemne zobowiązanie do przestrzegania określonych
zasad życia i tworzyć Wspólnotę.
§3. Zasady życia opracowane i przyjęte przez Grupe i Wspólnotę są jawne.

Rozdział 4 Powołanie Nowej Grupy Odnowy w Duchu Świętym
§1. Grupa, która rozeznała, że bliski jest jej charakter i cele Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym,
wyrażone w Preambule CHARIS i Porządku Niemieckiej konferencji biskupów z roku 1987, powinna zgłosić
Księdzu Proboszczowi w miejscu działania grupy.
§2. Powstala Grupa moze przystapic do wspolpracy z DWW i Stowarzyszeniem e.V Przystąpienie do
powstałej Daikoni jest dobrowolne. Jest to jednak widoczny znak jedności z braćmi i siostrami innych Grup
Odnowy w Duchu Świętym.

Rozdział 5. Podstawowa struktura grupy
§1. Za Grupę odpowiedzialni są: Proboszcz miejsca działania Grupy, lub wyznaczony przez niego Ksiądz
opiekun, oraz Lider - osoba świecka powołana przez Grupę i zatwierdzina przez ks. proboszcza.
§2. Lider wraz z Księdzem Opiekunem moga powołac Radę Grupy, zwaną dalej Radą.
Rozdział 6. Cel, forma i zasady działania
§3. Lider wraz z Radą opracowują i uzgadniają z Księdzem Opiekunem zasady działania Grupy, jej cel
(misję), strukturę grupy, formy działania, sposób powoływania i odwoływania animatorów, zasady działania
grup dzielenia, program formacji duchowej dla Grupy.
Rozdział 7. Powołanie lidera
§1. Powołanie lidera następuje przez głosowanie. Kandydów na Lidera wskazuja czlonkowie grupy.
Wyboru dokonuja czlonkowie grupy jak i grono osób odpowiedzialnych, złożone z dotychczasowego
Lidera, Rady i Animatorów oraz Księdza Opiekuna. Wybory może poprzedzić rozmowa: przedstawienie
programu działania, omówienie zalet i potencjalnych słabych stron kandydatów.
§2. Liderem zostaje kandydat, który w wyborach tajnych, przy obecności co najmniej 2/3 grona osób
upowaznionych do glosowania uzyska bezwzględną większość głosów (min 50% ).
§3. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał tej większości, przeprowadza się wybór między dwoma
kandydatami, którzy uzyskali największą ilość głosów w pierwszej turze wyboru. Liderem zostaje ten
kandydat, który uzyska więcej głosów niż suma głosów oddanych na kontrkandydata i głosów nieważnych.
§4. Wybór Lidera wymaga akceptacji Księdza Proboszcza parafii, przy której Grupa istnieje.
§5. Funkcja może być sprawowana przez wiele lat, pod warunkiem, że co 3 lub 4 -cztery lata odbywać się
będą wybory Lidera.
§6. Grupa nowopowstała powołuje Lidera jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 6 miesięcy od
czasu zgłoszenia zamiaru powołania Grupy. Wybory powinne byc wynikiem modlitwy do Ducha Swietego
oraz rozeznawania woli Bozej.

Rozdział 8. Odwołanie Lidera
§1. Odwołanie Lidera następuje przez:
1. rezygnację złożoną Księdzu Opiekunowi,
2. Radę i Animatorów, albo aktywnych( członek aktywny obecny jest min.na co 2 spotkaniu grupy)
czlonkow grupy o ile z wnioskiem o odwołanie wystąpi co najmniej 1/3 członków tego grona, a
decyzję o odwołaniu podejmie bezwzględną większością głosów (min.50%) w wyborach tajnych,
przy obecności co najmniej 2/3 grona,
3. Ks. Proboszcza miejsca działania danej Grupy( po wczesniejszej rozmowie z Liderem i rada grupy)
4. po upływie kadencji

Rozdział 9. Prawa i obowiązki Lidera

§1. Lider ma prawo:
1. powoływać Animatorów,
2. powoływać osoby do Rady ,
3. wyznaczać w swoim zastępstwie osoby do reprezentowania Grupy na zewnątrz i działania w jej
imieniu
4. wyznaczać w swoim zastępstwie osoby do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez
Stowarzyszenie Odnowy w Duchu Świętym e.V oraz DWW Diakonie wspomagania wspólnot.
§2. Do podstawowych obowiązków lidera należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

troska o wierność nauce Kościoła, podejmowana we współpracy z Księdzem Opiekunem
regularne uczestniczenie w spotkaniach Grupy, zadbanie o rozeznawanie spotkań modlitewnych
organuzacja nauczania i formacji grupy w lacznosci z kaplanem- opiekunem grupy
reprezentowanie Grupy na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
realizacja zaleceń dzieł Odnowy w Duchu Świętym i CHARIS
coroczne sprawozdanie z działalności Grupy składane na spotkaniu DWW
regularnie uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez DWW lub przez osoby przez nich
wyznaczone.
8. troska o stala formacje wlasna i przynajmniej co 2 lata udzial w rekolekcjach (zamknietych)
Ignacjanskich

Rozdział 10. Ksiądz Opiekun
§1. Ksiądz Opiekun troszczy się o wierność Grupy nauce Kościoła i jest odpowiedzialny za właściwą
formację grupy oraz osób odpowiedzialnych w Grupie, tj. Lidera, członków Rady i Animatorów.
§2. W przypadku, gdy sam nie jest w stanie zapewnić właściwej formacji grupy oraz powierzonym osobom
dba, aby korzystały one z odpowiedniej formacji, proponowanej przez DWW
§3. Ksiądz Opiekun ma prawo,powinien :
1. rozeznawać wspólnie z Liderem i Radą formę spotkania modlitewnego i cele Grupy (doraźne,
krótkoterminowe i długoterminowe),
2. rozeznawać wspólnie z Liderem i Radą właściwą formację dla członków Grupy,
3. wiedzieć i uczestniczyć w każdym dziele podejmowanym przez Grupę,
4. czynnie uczestniczyć w wyborze Lidera i Rady wspolnoty,
Rozdział 11 Rada Grupy
§1. Do zadań Rady należy:
1. rozeznawanie wspólnie z Liderem i Księdzem Opiekunem drogi dzialania Grupy,
2. pomoc Liderowi w odpowiedzialnym wykonywaniu dzieł powierzonych Grupie,
3. inspirowanie lub inicjowanie nowych działań w porozumieniu z Liderem i Księdzem Opiekunem

Rozdział 12. Zobowiązania Grupy
§1. Grupa jest zobowiązana do brania aktywnego udziału w życiu Kościoła przede wszystkim w parafii, a
następnie w danej PMK

§2. Grupa modlitewna, powinna włączać się do organizowania lub w inny sposób wspierać dzieła
inicjowane przez DWW i Stowarzyszenie , takie jak rekolekcje, spotkania formacyjne i działania
ewangelizacyjne.
§3. Grupa powinna szukać form współpracy z innymi Grupami modlitewnymi – zapraszać inne Grupy do
realizacji swoich dzieł oraz włączać się w dzieła inicjowane przez innych.
§4 Grupa moze przyjac przeslania wynikajace z „NaszegoCredo” jako pomoc w ksztaltowaniu swojej osoby
Rozdział 13. Majątek Grupy
§1. Majątek grupy powstaje ze składek członkowskich, darowizn, oraz z własnej działalności.
§2. Majątkiem zarządza Rada Odpowiedzialnych Grupy.
§3. W przypadku rozwiązania Grupy jej majątek przechodzi do dyspozycji Parafi przy ktorej dana Grupa
dziala..
Rozdział 14. Rozwiązanie Grupy
§1. Grupa przestaje istnieć przez samorozwiązanie.
§2. Grupę może rozwiązać Ksiądz Proboszcz miejsca działania Grupy.
§3. Zarząd Stowarzyszenia po rozmowie w DWW może wyłączyć Grupę z DWW z powodu niewypełnienia
wspolnie okreslonych zadań O wykluczeniu ze współpracy Stowarzyszenie i DWW poinformuje
proboszcza danej Parafi
Rozdział 15. Współpraca Grup w danym kraju
§1. Współpracę Grup Modlitewnych i Wspólnot w danym kraju koordynuje DWW
§2. Grupy mogą same podejmować decyzje o współpracy.
§3. Liderzy Grup sa czlonkami DWW oraz Stowarzyszenia Odnowy w Duchu Swietym, mającej charakter
organu koordynujacego, jak rowniez opiniodawczo-doradczego i wspierającą Liderow w wykonywaniu
statutowo zleconych zadań określonych w Statucie DWW . DWW spotyka sie 2-3 razy w roku.

§4. Liderzy Grup mają prawo:
1. zgłaszać kandydatów i czynnie uczestniczyć w wyborze do DWW i Stowarzyszenia
2. uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez krajowa DWW i Stowarzyszenia .

Rozdział 16. Zakończenie
Statut zostaje przyjęty po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów (min 50%), przy obecności co
najmniej 50% + 1 osób upoważnionych do głosowania na DWW i Stowarzyszenia. W takim samy trybie
mogą być wprowadzane poprawki do statutu.

„NASZE CREDO „Credo dla grup modlitewnych odnowy w Duchu Swietym
Nasza misja.
Odczytujemy, że misją do której Chrystus nas wzywa jest: Ewangelizacja; Posługa przez modlitwę
wstawienniczą; Aktywna obecność w życiu parafii; Apostolska obecność w świecie w taki sposób, by
oddziaływać na dzisiejsze oblicze życia politycznego, społecznego, kulturalnego, zawodowego,
rodzinnego, przybliżając w tych środowiskach realizację Królestwa Bożego i przygotowując tym samym
grunt pod zasiew Słowa Bożego.
Wypełnimy to posłannictwo jedynie wtedy, kiedy nasze życie będzie nabierało mocy świadectwa, kiedy
będzie stawało się "żywym obrazem" Ewangelii. W wypełnianiu określonej misji musimy być otwarci na
charyzmaty, które złożył w nas Bóg tak, by one stawały się źródłem błogosławieństwa dla wielu, a nie były
zamknięte w posłudze podejmowanej jedynie w grupie, czy wąskim gronie przyjaciół.

Pragniemy:
1. Codziennie podejmować:
a)modlitwę dziękczynną i wielbiącą jako odpowiedź na Boga obecnego w naszym życiu;
b)rachunek sumienia;
c)lekture Słowa Boże w formie refleksji, medytacji (jeśli nie ma innych wskazań, np.spowiednika) według
kalendarza liturgicznego ,
d)przynajmniej dwie z wymienionych form modlitwy ( Różaniec, Koronka do Bozego Milosierdzia, jedna z
godzin Brewiarza,)
e)podejmowac starania aby Eucharystia towazyszyla nam w dniu powszednim,
2. Podejmować rozeznanie przed ważniejszymi decyzjami życiowymi (np. zmiana pracy, podjęcie bądź
rezygnacja z jakiegoś zaangażowania itp.), w sytuacji odczytywanych natchnień Bożych i znaków czasu.
3. Troszczyć się o żywą pobożność do Ducha Świętego,Bozego Milosierdzia i Maryi.
4. Podjąć konkretnie określoną formę zaangażowania apostolskiego, które byłoby przejawem ewangelizacji
(realizowanej indywidualnie, albo przez włączenie się w konkretną formę działalności apostolskiej Kościoła,
własnej wspólnoty...) bądź przejawem aktywności zmierzającej do przemiany życia w dzisiejszym świecie
tak, by kształtowało się ono bardziej według wartości ewangelicznych (przemiana w życiu społecznym,
politycznym, zawodowym...).
5. Troszczyć się o to, by praca, życie rodzinne lub inne formy służby bliźniemu stawały się drogą ku Bogu i
miejscem zjednoczenia z Nim.
6. Podjąć aktywna formę dzialania w grupie-wspolnocie (w grupie modlitewnej, w grupie dzielenia,diakoni).
7. Troszczyć się czesto o pełny udział w Eucharystii i o adorację Najświętszego Sakramentu .

8. Troszczyć się o uczestnictwo w Sakramencie Pokuty i Pojednania co miesiąc oraz, o ile to możliwe, o
kierownictwo duchowe.
9. Poznawać nauczanie obecnego Papieża i Swietego Jana Pawla II.
10. Dbać o udział w rekolekcjach zamkniętych (Ignacjanskich) przynajmniej raz na dwa lata.
Nasze credo podejmują członkowie grup Odnowy w swojej grupie po 1 rocznej formacji. Przewiduje się
możliwość podjęcia zobowiązań obejmujących wszystkie punkty lub tylko wybrane. Nasze Credo
przeżywamy jako ideał, ku któremu chcemy zmierzać, niż prawo, które jesteśmy w stanie wypełnić.

Wymagania dotyczące osób posługujących modlitwa wstawiennicza.
§ 1. W grupach Odnowy w Duchu Swietym modlitwa wstawiennicza podejmowana jest jako :
1. zwykle powierzenie Bogu wszystkich ludzkich spraw i problemow bez przekazywania
swiatel Bozych
2. powierzenie Bogu ludzkich spraw z otwarciem sie na rozeznawanie Bozej woli i charyzmat
proroctwa.
3. modlitwa wstawiennicza (zespol-diakonia poslugujaca modlitwa) z pelna posluga charyzmatami i
posluga modlitwa o uzdrowienie np. na Mszy sw. z modlitwa o uzdrowienie albo z modlitwa o
otwarcie sie na charyzmaty i ponowne wylanie Ducha Swietego
§ 2. Dwie pierwsze formy (pkt.1 i 2) powinne funkcjonowac w kazdej grupie i nie wymagaja specjalnych
kryteriów dla poslugujacych. Lider lub osoba przez niego wyznaczona powinna czuwac nad
przebiegiem modlitwy.Slowa prorocze powinne byc zweryfikowane i potwierdzone.
§ 3.Grupy ktore sa na poczatku swojej formacji lub nowopowstale powinne podejmowac tylko modlitwe
wstawiennicza w formie 1 lub 2.
§ 4. Osoba poslugujaca w zespole-diakoni modlitwy wstawienniczej – wymagania
1.
2.
3.
4.
5.
6.

powinna uczestniczyc systematycznie w spotkaniach swojej wspolnoty
powinna ja cechowac szczegolna wrazliwosc na drugiego czlowieka
podejmujac posluge powinna byc w stanie laski uswiecajacej (szczegolnie pkt.3)
wskazane aby osoba sama przezyla rekolekcje „uzdrowienia wspomnien”
powinna stale sie formowac i uczestniczyc w seminariach o posludze modlitwa wstawiennicza
do poslugi dopuszcza lider grupy modlitewnej lub kaplan opiekun ( po wczesniejszej konsultacji
z gronem animatorow lub odpowiedzialnych za dany zespol),lider lub kaplan moga tez zawiesic
taka osobe w posludze modlitewnej.Osoba poslugujaca powinna : miec stalego spowiednika lub
kierownika duchowego

§ 5.Osoba odpowiedzialna za zespol(diakonie) modlitwy wstawienniczej – wymagania
1.
2.
3.
4.

powinna spelniac wszystkie wymienione wyzej kryteria,
miec dobre rozeznanie duchowe
miec dluzsze doswiadczenie w tej posludze
osoba odpowiedzialna za zespol(diakonie) modlitwy wstawienniczej jest wybierana przez
czlonkow tej diakoni i zatwierdzana przez lidera grupy modlitewnej. Kadencja trwa 2-3 lata i
moze byc ponawiana.Osoba odpowiedzialna za diakonie zdaje sprawe liderowi z poslugi
zespolu
5. poslugiwanie publiczne na duzych spotkaniach wymaga zgody ksiedza opiekuna grupy

