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WPROWADZENIE  
 

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangaŜowanej 
w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej 
rzeczywistości, w trosce o to, Ŝeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną 
zgodnie z wolą BoŜą. Grupę tworzą kobiety i męŜczyźni, róŜnych ras, tradycji i kultur, 
róŜnorodnego pochodzenia społecznego i kulturalnego oraz róŜnych powołań duchowych. 
Ta zamierzona róŜnorodność Grupy jest gwarantem właściwej słuŜby na rzecz odnowy w 
jedności, której pragnął Chrystus dla zbawienia świata.  

Dynamice jedności Grupy słuŜy nieustanna troska o wierności swojemu powołaniu i misji, 
która znalazła swój wyraz w dokumencie „Powołanie i misja Grupy Promotorów”. Celem 
dokumentu „Opcje Apostolskie Grupy Promotorów” jest wyznaczenie kryteriów 
pozwalających ocenić, czy jej Ŝycie realizuje powołanie i misję GP. Na straŜy takiego stylu 
Ŝycia stoją odpowiednie cechy grupy, które zostały wyraŜone w takich dokumentach, jak 
„Ukształtowanie i Oblicze Grupy Promotorów” i „Projekt Reorganizacji Grupy 
Promotorów”. Grupa Promotorów jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych 
zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską na podstawie „Statutu Grupy Promotorów Ruchu 
dla Lepszego Świata”, „Dekretem” wydanym przez Papieską Radę ds. Świeckich.  

Źródłem powołania i misji jest duchowość komunii, której synteza została zawarta w 
„Ćwiczeniach duchowości komunii”. Aktualną prezentacją tych ćwiczeń jest dokument „SłuŜba 
Animacji Wspólnotowej – jej racja bytu jako grupy kościelnej”. Podsumowaniem 50-lecia 
działalności Grupy był Międzynarodowy Kongres Komunii, zorganizowany w Rzymie w 
2003 r., którego owocem było wspólnie przyjęte przesłanie „Kantyk nadziei”. Poznanie 
podstawowych etapów historii Grupy umoŜliwia „Krótka historia Grupy Promotorów”, 
uzupełniona przez wykaz najwaŜniejszych dat z historii ruchu w Polsce. Na straŜy jedności 
celów realizowanych przez całą Grupę Promotorów zarówno na poziomie 
międzynarodowych struktur, jak na poziomie Grup Lokalnych słuŜy planowanie 
realizowane według wspólnej „Metody Planowania”. Wierność załoŜeniom metody jest 
częścią ascetycznej dyscypliny w słuŜbie duchowości wspólnotowej.  

Polska Grupa Promotorów postanowiła po raz pierwszy wydać wspólnie wszystkie te 
dokumenty, stanowiące fundament jej toŜsamości. Przy tej okazji poprawiono i ujednolicono 
ich dotychczasowe tłumaczenia, na podstawie oficjalnych dokumentów Dyrekcji Generalnej 
Grupy Promotorów1.  

Dokumenty te wyraźnie dotyczą przede wszystkim Grupy Promotorów, zwanej teŜ SłuŜbą 
Animacji Wspólnotowej. To waŜne, poniewaŜ od początku ojciec Riccardo Lombardi SJ 
(1908-1979) i jego współpracownicy starali się nie mieszać „ruchu dla lepszego świata” z „grupą 
promotorów” i jej działaniami. Obie rzeczywistości są traktowane rozdzielnie, choć wzajemnie 
się łączą i uzupełniają – to wyraźne rozróŜnienie jest w praktyce bardzo przydatne i ma 
wiele istotnych konsekwencji.  

“Ruch dla Lepszego Świata” jest duchowym nurtem, napięciem, wraŜliwością. Powstaje tuŜ 
po zakończeniu II wojny światowej. Z popiołów poranionych relacji międzyludzkich, z 
ogromu ofiar ludzkiego Ŝycia i z dramatu ludzkości zrodziły się początki nowej 
świadomości. Oto następuje przejście od ciemnej nocy do pierwszych promyków poranka. 
Kończy się noc, w której jedni ludzie Ŝyli niezaleŜnie od innych istot ludzkich, co więcej bez 
innych, a nawet przeciwko innym. I rodzi się nowy dzień ludzkości. Odtąd jest juŜ nie do 

                                                 
1 Źródłem nowego tłumaczenia większości dokumentów jest publikacja w języku włoskim: „I documenti fondamentali del 

Gruppo Promotore del Movimento per un Mondo Migliore”, Rzym 1990.  
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pomyślenia, Ŝeby cokolwiek przeŜywać bez innych. Teraz juŜ zawsze: jedni i drudzy, jedni 
razem z drugimi oraz jedni dla drugich.  

Grupa Promotorów jest zaś “słuŜbą” na rzecz ruchu – ewolucji ludzkości, zgodnej z tym 
ideałem. Jest słuŜbą “animacji”, gdyŜ dąŜy do oŜywiania wzajemnych relacji, wspomagając je 
odpowiednimi decyzjami i strukturami. Grupę interesuje animacja “wspólnotowa”, poniewaŜ 
jest ona przeŜywana przez wspólnotę. Za wspólnotę rozumie się grupę męŜczyzn i kobiet w 
róŜnym wieku, Ŝyjących w róŜnorodnych uwarunkowaniach kulturowych i społecznych, a 
ponadto reprezentujących róŜne powołania, których łączy pragnienie wspólnego 
realizowania wybranych celów.  

Prezentowane dokumenty są owocem wieloletnich wysiłków Grupy, starającej się rozpoznać 
i określić własną toŜsamość, wychodząc od doświadczenia i wspólnotowej refleksji. 
Ofiarujemy tę publikację wszystkim, którzy albo przez swoją przynaleŜność do Grupy, albo 
przez przyjaźń i współpracę z jej członkami mają dobrą wolę i pragnienie lepiej zrozumieć, 
czym chce być Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. To takŜe forma zaproszenia 
wszystkich ludzi dobrej woli do słuŜbie Kościołowi i światu, w ich dąŜeniu do jedności.  

 
Polska Grupa Promotorów  

 
14 grudnia 2006, w 27 rocznicę śmierci Ojca R. Lombardiego 
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SKRÓTY  

 

DG – Dyrekcja Generalna Grupy Promotorów 

FT – „full time” (jęz. angielski), czyli promotorzy zaangaŜowani w pełnym wymiarze  

GIA – Międzynarodowa Grupa Animacji (z jęz. włoskiego: „Gruppo Internazionale dell’Animazione”)  

GP – Grupa Promotorów  

M – Metoda Planowania Grupy Promotorów  

KPK – Kodeks Prawa Kanonicznego  

MMM – Movimento per un Mondo Migliore (włoska nazwa: „Ruchu dla Lepszego Świata”  

OA – „Opcje Apostolskie Grupy Promotorów”  

RB – Racja bytu Grupy Promotorów  

PGP – Polska Grupa Promotorów  

PKD – Przesłanie Kongresu Duchowości  

PM – „Powołanie i Misja Grupy Promotorów”  

PR – Projekt Reorganizacji Grupy Promotorów  

PT – „part time” (jęz. angielski), czyli promotorzy zaangaŜowani w częściowym wymiarze  

S – Statut  

S-Rś – „Statut – Reguła śycia”  

SIRA – Międzynarodowa SłuŜba Refleksji i Animacji (z jęz. włoskiego: „Servizio Internazionale della Riflessione e 
Animazione”)  

UO – „Ukształtowanie i Oblicze Grupy Promotorów”  

ZA NOP – Zespół Animacji „Nowego Obrazu Parafii”  
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2 Tłumaczenie na podstawie: „Vocazione e missione del Gruppo Promotore M.M.M”, w: „I documenti fondamentali del 

Gruppo Promotore del Movimento per un Mondo Migliore”, Roma 1990.  
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Wprowadzenie 
 
 
1. JuŜ podczas drugiej wojny światowej (1939-45), a zwłaszcza po jej zakończeniu, ojciec Riccardo 
Lombardi (włoski jezuita), zapoczątkował szczególny rodzaj działalności apostolskiej. Wzywał on ludzi 
do pojednania poprzez głoszenie Jezusa Chrystusa, jako jedynego Zbawiciela.  
W tym kontekście zrodziła się myśl o istnieniu szczególnego powołania do odbudowy świata 
zniszczonego przez nienawiść wojny w Jezusie Chrystusie. Idea ta została przychylnie przyjęta przez 
wielu ludzi kierujących losami narodów3.  
Te szczególne okoliczności, wraz z innymi poruszeniami Ducha Świętego, zaowocowały zbiorowym 
przekonaniem, Ŝe konieczna jest globalna odnowa oraz obudzeniem pragnienia, Ŝeby czynnie włączyć 
się w promowanie takiej odnowy.  

2. PapieŜ Pius XII, który obserwował z bliska działalność o. Lombardiego, ogłosił konieczność 
budowania „lepszego świata”, zgodnego z wolą BoŜą4.W trakcie swojej uroczystej wypowiedzi 
(proklamacji) PapieŜ uznał prawomocność takiego ruchu, dając mu swoje oficjalne i publiczne 
poparcie.  

3. Wezwanie o. Lombardiego spotkało się z masową odpowiedzią ludzi, świadcząc wyraźnie o 
nieustannej aktualności Ewangelii. Skonstatowano równocześnie, Ŝe Kościół - choć jest 
uprzywilejowanym narzędziem realizacji Planu BoŜego i pojednania pomiędzy ludźmi – to jego 
struktury na aktualnym etapie jego istnienia wydają się być nieadekwatne w stosunku do wymagań 
i oczekiwań czasu. Dlatego o. Lombardi i jego pierwsi współpracownicy, za aprobatą Piusa XII, 
zwrócili uwagę na potrzebę takiej odnowy Kościoła instytucjonalnego (czyli biskupów, 
duchowieństwa, ruchów apostolatu świeckich), aby był on zdolny do przekształcenia świata zgodnie 
z BoŜym zamysłem. W tych okolicznościach powstało doświadczenie „Ćwiczeń duchowych” 
o. Lombardiego5.  

4. Przyjęcie, jakie w Kościele zgotowano temu nowemu rodzajowi słuŜby, a przede wszystkim 
stawiane przed nią wymagania juŜ w krótcy wykazały, Ŝe nie moŜe być ona sprawowana przez jedną 
osobę. Potrzebna jest większa grupa, Ŝeby głosić potrzebę globalnej odnowy w Chrystusie.  
Co więcej, grupa ta nie moŜe być jednorodna, jaką jest zgromadzenie zakonne, ale powinna być 
utworzona przez osoby reprezentujące róŜnorodne powołania w Kościele. O. Lombardi od początku 
przeczuwał, Ŝe całościowa odnowa Kościoła, we wszystkich jego wymiarach, moŜe być dokonana 
tylko przez sam Kościół, czyli przez grupę, która będzie zdolna reprezentować całą jego 
róŜnorodność. Faktycznie, papieŜ Pius XII potwierdził słuszność tej intuicji swoim listem z 26 sierpnia 
1958 r. Było to pierwsze oficjalne uznanie istnienia Grupy Promotorów. 

5. Od śmierci Piusa XII (w październiku 1958 r.) do zakończenia Soboru Watykańskiego II (w grudniu 
1965 r.) uwaga grupy promotorów skupiła się na następujących wydarzeniach:  

� zwołanie, przygotowanie oraz realizacja Soboru – Grupa Promotorów skoncentrowała całą swoją 
uwagę słuŜbie temu wydarzeniu6.  

� pragnienie Jana XXIII, aby nadać Grupie Promotorów określone miejsce w prawno-
organizacyjnych strukturach Kościoła, biorąc pod uwagę, Ŝe pierwotna natura grupy nie 
odpowiadała Ŝadnemu z wówczas istniejących schematów kanonicznych.  

6. W toku wydarzeń, z wyniku wielu bolesnych dla o. Lombardiego i jego towarzyszy okoliczności, 
Stolica Apostolska w lipcu i sierpniu 1965 roku przekazała Grupę Promotorów pod pieczę 
Towarzystwa Jezusowego, na podstawie zasad określonych dokumentem Kongregacji ds. Zakonnych 
z dnia 16 grudnia 1965 r.  
Podczas Wieczernika, który zebrał się w tymŜe 1965 r., został opracowany pierwszy oficjalny statut 
dla Grupy Promotorów oraz została wybrana pierwszą Rada Generalna. PrzełoŜony Generalny 
Towarzystwa Jezusowego zarezerwował dla siebie osobistą odpowiedzialność za tę Grupę. Nieco 

                                                 
3 “Per un mondo nuovo” (Dla nowego świata), Rzym 1951.  
4 Pius XII, Przemówienie z 10 lutego 1952 r., w: “Pio XII per un mondo migliore”, Rzym 1954.  
5 Lombardi R., “Ćwiczenia duchowe dla lepszego świata”, Rzym 1958.  
6 Por. Lombardi R., „Il Concilio. Per una riforma nella carità” (Sobór. Odnowa w miłości), Rzym 1969; TenŜe, „Per un 

post-concilio efficace” (Skuteczność odnowy posoborowej), Rzym 1965.  
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później, w swoim liście z dnia 16 grudnia 1956 r. do Rady Generalnej, postanowił on uznać 
specyficzną naturę Grupy Promotorów, zgodnie ze Statutem, który wcześniej został przez niego 
zaaprobowany.  
W ten sposób, tymczasowo został rozwiązany problem statusu prawnego Grupy Promotorów w 
Kościele. Grupa kontynuowała dalsze poszukiwanie rozwiązań, które lepiej wyraŜałby jej 
uniwersalny charakter.  

7. Po zakończeniu Soboru Watykańskiego II Grupa Promotorów zobowiązuje się słuŜyć temu, Ŝeby 
Ŝycie Kościoła zostało ukształtowane przez wymagania wyznaczone w soborowych 
postanowieniach7.  
Następnie, w trakcie Wieczerników z lat 1969 i 1972 podjęto nowe starania, Ŝeby w świetle Soboru 
określić toŜsamość Grupy. Najpierw zastanawiano się nad podstawowymi elementami, które tworzą 
Grupę Promotorów, a w trakcie następnego Wieczernika podjęto zadanie określenia własnej wizji 
apostolstwa.  

8. Obecnie prezentowana refleksja powstała podczas Wieczernika z 1975 r., będąc owocem Ŝycia 
i doświadczenia Grupy z całego procesu jej powstawania. Ukazuje ona na nowo powołanie i misję 
Grupy Promotorów, pomagając jej wzrastać w wierności wobec pierwotnej inspiracji, z której się 
zrodziła.  
TakŜe podczas tego Wieczernika Grupa Promotorów uświadomiła sobie, Ŝe pewne szczególne cechy 
o. Lombardiego nie naleŜą do zasadniczych cech charakteryzujących członków Grupy Promotorów. 
Chodzi przede wszystkim o jego szczególne i osobiste kontakty z papieŜami Piusem XII, Janem XXIII 
oraz Pawłem VI; o jego nastawienie na praktykowanie masowego profetyzmu, jako naleŜącego juŜ do 
minionej epoki; a takŜe o intensywność, z jaką początkowo o. Lombardi przeŜywał wszystko, co 
tworzyło powołanie i misję GP, zwłaszcza jego osobiste intuicje, itp. – wszystko to, według naszej 
oceny, stanowiło osobiste dary o. Lombardiego, którymi Pan posłuŜył się dla jego lepszej słuŜby 
Kościołowi i światu oraz do powołania do istnienia Grupy Promotorów.  
 

                                                 
7 Por. Lombardi R., “Per vivere il Concilio” (Aby Ŝyć Soborem), Rzym 1968.  
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I. Celowo ść Grupy Promotorów  
 
 

Rozwój ruchu dla lepszego świata .  

Przez słowo „świat” rozumie się tę rzeczywistość, którą Sobór opisuje w następujących słowach:  

„Ma więc [Sobór] przed oczami:  

– świat ludzi, czyli całą rodzinę ludzką wraz z całokształtem rzeczywistości, wśród której ona Ŝyje;  
– świat, widownię dziejów rodzaju ludzkiego, naznaczony jego przedsiębiorczością, klęskami 
i zwycięstwami;  

– świat, który – jak wierzą chrześcijanie – został stworzony i jest zachowywany dzięki miłości 
Stworzyciela, popadł w niewolę grzechu, lecz po złamaniu przez ukrzyŜowanego 
i zmartwychwstałego Chrystusa mocy Złego, został wyzwolony, aby przeobrazić się zgodnie 
z zamierzeniami Boga i osiągnąć doskonałość”8.  

Przez wyraŜenie „lepszy świat” podkreśla się:  

� z jednej strony względność wszystkiego, co w czasie, w trakcie historii, dzieje się w świecie na 
rzecz pełnej realizacji człowieka w Bogu;  

� z drugiej zaś strony bezwzględną wartość tych wydarzeń, które, choć dzieją się określonym 
czasie historii świata, to juŜ noszą w sobie zaląŜki pełnej realizacji człowieka w Bogu.  

Dlatego budowanie „lepszego świata” oznacza coraz pełniejszą realizację powołania człowieka 
i ludzkości do jednoczenia się z Bogiem i z braćmi w Chrystusie; a takŜe włączenie całej 
rzeczywistości w powszechne zbawienie.  

Inaczej mówiąc, chodzi: 

� o coraz pełniejszą realizację Królestwa BoŜego w historii świata, jako „Królestwa wiecznego 
i powszechnego, królestwa prawdy i Ŝycia, królestwa świętości i łaski, królestwa sprawiedliwości, miłości 
i pokoju”9;  

� o wypełnienie planu BoŜego, dotyczącego „wyzwolenia-zbawienia” w Jezusie Chrystusie całego 
człowieka i wszystkich ludzi wraz z całym światem;  

� o urzeczywistnianie Kościoła, jako tajemnicy komunii ludzi z Bogiem przez Chrystusa w Duchu 
Świętym, a w konsekwencji – pełna realizacja Kościoła, jako Sakramentu, czyli znaku i narzędzia 
powszechnego zbawienia10. 

WyraŜenie „ruch dla lepszego świata” podkreśla usilne dąŜenie do takich „form, które są całościowo 
lepsze od tych, które dotychczas osiągnięto, jakiekolwiek one są”11; chodzi o „usilne dąŜenie do zmiany poprzez 
ulepszanie tego, co juŜ zostało osiągnięte”12; chodzi więc o dynamikę nieustannego wzrastania i 
przekraczania róŜnych ograniczeń.  
Uczestniczenie w ruchu zakłada, z jednej strony, brak stabilizacji i stałe oddzielanie się od 
dotychczasowych osiągnięć, a z drugiej strony, Ŝycie w stanie nadziei i twórczego poszukiwania oraz 
stałego otwarcia na to, co nowe, Ŝeby w ten sposób tworzyć historię i przygotowywać przyszłość.  
Jeśli więc mówimy „ruch’, to odwołujemy się do postawy i duchowości nieustannego 
pielgrzymowania, która potrafi najmocniej zamanifestować wolność i wyzwalać najlepsze energie.  

Wynika z tego wyraźnie, Ŝe „zapoczątkowanie” ruchu nie jest równoznaczne z tworzeniem jakiejś 
organizacji. Chodzi tu raczej o umoŜliwienie działania, o danie impulsu, o oŜywianie, 
o sprowokowanie niepokoju, o wprowadzenie fermentu, który będzie stale prowadzić do nawrócenia. 
Oznacza to doprowadzenie do wolnej i świadomej decyzji włączenia osób, grup i narodów do 
realizacji wspólnego celu, który wyraŜa, łączy i przenika pragnienia wszystkich.  

                                                 
8 Sobór Watykański II, Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym “Gaudium et spes” (KDK), n. 2. 

(cytaty soborowych dokumentów wg nowego tłumaczenia z: „Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje”, 
Pallottinum Poznań 2002).  

9 Mszał rzymski, Prefacja z Uroczystości Chrystusa Króla; por. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele “Lumen gentium” 
(KK), n. 7.  

10 Por. KK 1 i 48.  
11 Lombardi R.  
12 Lombardi R.  
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Sformułowanie „ruch dla lepszego świata” sugeruje, Ŝe jest w nim coś wspólnego z innymi ruchami, ale 
jest takŜe coś, co go odróŜnia.  

� Grupa Promotorów tego Ruchu czuje się solidarna z tymi osobami i ruchami, które mniej lub 
bardziej świadomie pracują dla lepszego świata, w takim sensie, jak to zostało określone powyŜej. 
Z innymi ruchami chrześcijańskimi, jak z samym Kościołem, łączy nas równieŜ przekonanie o 
konieczności nieustannej odnowy 13.  
To sam Kościół, według Soboru, uznaje odnowę za jednoczący dynamizm, który pogłębia 
świadomość i prowadzi do podejmowania wolnej decyzji o włączeniu się w określone działania, a 
takŜe domaga się takiej koordynacji podejmowanych działań, Ŝeby prowadziły one do głębokiej 
przemiany człowieka, czyli do doświadczenia metanoi14.  

� Jednocześnie fakt przyjęcia nazwy „Ruch dla Lepszego Świata” wyraŜa intencję samookreślenia się 
i odróŜnienia od innych ruchów tym, co dotyczy:  
� specyficznej funkcji naszego ruchu;  
� charakterystycznych cech, które z nich wynikają;  
� własnej duchowości;  
� oraz stałych celów, które są realizowane poprzez podejmowane działania.  

 
 

II. Funkcja Grupy Promotorów  
 
Do podstawowych funkcji określających i warunkujących toŜsamość Grupy Promotorów naleŜą:  

� Promowanie całościowego nawrócenia do Królestwa BoŜego i do jego wymagań:  

� poszczególnych jednostek i grup w wymiarze ich osobowej świadomości;  
� na poziomie relacji pomiędzy osobami, grupami i narodami;  
� na poziomie wszelkich struktur współŜycia między ludźmi.  

� Podejmowania wszelkich moŜliwych działań, Ŝeby wszyscy – czyli kaŜda osoba, grupa, instytucja 
– odczuwali swoją coraz większą integrację z rzeczywistością, a równocześnie byli 
podporządkowani dobru wspólnemu Kościoła i świata;  

� Tworzenie coraz głębszej i powszechnej jedności pomiędzy wspólnotą kościelną i ludzką w 
odniesieniu do róŜnych dziedzin, obejmujących wszystkie poziomy Ŝycia;  

� Troska, aby cały Kościół, jako taki, Ŝył w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania 
lepszego świata, według planu BoŜego.  

 
 

III. Cechy charakterystyczne Grupy Promotorów  
 
Grupa promotorów charakteryzuje się następującymi cechami: profetyzmem, uniwersalnością, 
jednością i prowizorycznością.  
 
1. Profetyzm  

Grupa Promotorów, jako podmiot wspólnotowy, podejmuje słuŜbę prorockiego odczytywania znaków 
czasu – co od początku jest cechą wyróŜniającą cały nasz Ruch.  

Jeśli chodzi o treść przesłania – to profetyzm wyraŜa się przez to, Ŝe:  

� pomaga w zdobywaniu świadomości tego, jaka jest historyczna wartość danej sytuacji, 
umoŜliwiając dostrzeganie w niej obecności znaków aktualnego działania BoŜego (czyli „znaków 
czasu”);  

� wzywa osoby do nawrócenia oraz do zmiany wszystkiego, co sprzeciwia się coraz pełniejszego 
objawienia się BoŜej obecności;  

                                                 
13 Por. KK 8; Sobór watykański II, Dekret o ekumenizmie (DE), n. 6; a takŜe: KK 4, 9, 15; tenŜe, Dekret o działalności 

misyjnej Kościoła „Ad gentes divinitus” (DM), n. 35; KDK 43 i 44; DE 4 i 7.  
14 Por. DE 7; Paweł VI, “Ecclesiam Suam”.  
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� promuje solidarne zaangaŜowanie w realizację działań, które są zgodne z BoŜym planem 
w odniesieniu do historii świata i ludzi.  

Profetyzm domaga się od grupy podjęcia określonych działań, takich jak:  

� zwrócenia uwagi na takie nowe wydarzenia, które pochodzą lub mogą pochodzić od Ducha Św.;  
� rozeznawanie tego, co w tych nowych sytuacjach słuŜy przybliŜaniu Królestwa BoŜego;  
� słuŜenie temu, co moŜe przybliŜyć realizację Królestwa BoŜego;  
� promowanie i animowanie doświadczeń „typicznych”, będących przykładem do naśladowania 
oraz zaczynem poszukiwania nowych doświadczeń.  

W odniesieniu do stylu Ŝycia Grupy Promotorów wszystko to oznacza:  

� poświęcenie odpowiedniego czasu na modlitwę oraz studium tematów związanych zarówno 
z historią, jak i z aktualną myślą i Ŝyciem Kościoła;  

� odnajdywanie wartościowych pierwiastków dobra oraz poszukiwanie odpowiednich form 
nawrócenia, które naleŜy promować w aktualnej sytuacji;  

� stosowanie profetycznej oceny samego siebie, wsłuchując się takŜe w opinie osób i grup;  
� słuŜenie profetyzmowi przez autentyczność własnego Ŝycia, w świadomości, Ŝe właśnie w tym 
tkwi jego największa siła;  

� rozeznawanie profetyzmu członków grupy, solidarnie wspierając związane z tym zachowania;  
� szacunek dla godności wszystkich osób i grup zaangaŜowanych w apostolską słuŜbę.  

Przyjmuje się, Ŝe cechą własną prawdziwego profetyzmu jest doświadczenie braku proporcji 
pomiędzy zadaniami do wykonania a ograniczeniami, na które napotyka się podczas ich realizacji 
oraz owocami, poprzez które Bóg potwierdza słuszność profetycznego zaangaŜowania. Często 
sprawdzianem autentyczności profetyzmu jest napotkanie oporu ze strony róŜnych osób, grup 
i instytucji, które juŜ są ustawione wygodnie i nie zamierzają tego zmieniać. Takim sprawdzianem jest 
równieŜ zdolność samego przesłania do wprowadzania osób i wspólnot w stan kryzysu, budząc w 
nich pragnienie zmiany i potrzebę stopniowej odnowy.  

Lepszemu zdefiniowaniu profetyzmu Grupy Promotorów słuŜy ujęcie tego pierwszego „elementu 
konstytutywnego” łącznie z pozostałymi cechami charakteryzującymi naszą grupę.  
 

2. Uniwersalizm  

Od początku Grupę Promotorów charakteryzuje uniwersalizm.  

Uniwersalizm – w swoim przesłaniu – wyraŜa wszystko to, co słuŜy szczególnej formie nawrócenia. 
Chodzi o nawrócenie, które z jednej strony uwarunkowane jest aktualnymi okolicznościami i 
konkretną sytuację ludzi, a z drugiej strony odnosi się do wizji ogólnej danej sytuacji historycznej oraz 
do wszelkich ogólnoludzkich i ewangelicznych wartości.  

Innymi słowy, chodzi o nawrócenie, które zakłada:  

� otwarcie się na wszelkie uniwersalne horyzonty poprzez przezwycięŜanie kaŜdej formy 
partykularyzmu i stosowania jedynie cząstkowych rozwiązań;  

� podporządkowanie wszystkiego i wszystkich słuŜbie powszechnemu dobru Kościoła i świata, 
jako najwaŜniejszemu kryterium wszelkich decyzji dotyczących osób i grup;  

� zaangaŜowanie wszystkich sił, energii i działań w słuŜbę polepszenia globalnej sytuacji. 

Jeśli chodzi o cechy podejmowanych działań, to:  

Grupa Promotorów nie ogranicza się tylko do jednego wybranego sektora, ani do jakiejś szczególnej 
dziedziny, lecz stara się, Ŝeby na róŜnych poziomach powodować „poruszenie” całości wspólnoty 
chrześcijańskiej i ludzkiej.  

Jeśli chodzi o Ŝycie Grupy Promotorów, to jej uniwersalizm wyraŜa przez:  

� troskę o róŜnorodność powołań osób, które ją tworzą – są to zatem męŜczyźni i kobiety; zarówno 
księŜa, jak osoby zakonne oraz świeccy; to członkowie zaangaŜowani na pełny etat (tzw. FT – „full-
time”), jak i osoby poświęcające tylko część swojego czasu dla GP (czyli PT – „part-time”);  

� uznawanie równości w prawach pomiędzy wszystkimi członkami Grupy Promotorów; i troskę 
o zachowanie róŜnorodności kulturowej w całej Grupie, jak i w zespołach narodowych;  
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� utrzymywanie międzynarodowego charakteru jedynej grupy promotorów w świecie; a takŜe 
zachowanie takiego stylu Ŝycia, który będzie uznawać istniejące i uzasadnione róŜnice, uznając 
pluralizm za źródło swojego wewnętrznego bogactwa.  

W takim sensie uniwersalizm łączy się z zaakceptowaniem pewnych wewnętrznych ograniczeń, 
takich jak brak wyspecjalizowania w określonych dziedzinach. Z drugiej strony pomaga to Grupie 
zachować globalną wizję, zawsze w jej świetle ujmując wszelkie szczegółowe problemy. Ta globalna 
wizja umoŜliwia Grupie wnikanie w całościowe procesy ludzkości oraz odpowiednie rozeznanie 
potrzeby zastosowania róŜnych specjalizacji w słuŜbę całości.  

W sumie chodzi więc o szczególny rodzaj ubóstwa, właściwego dla postawy słuŜebnej. Jego 
ewentualne negatywne konsekwencje mogą być przezwycięŜane przez systematyczną konsultację 
ekspertów, przez dialog z innymi osobami i grupami, a takŜe przez tworzenie doświadczeń typicznych, 
itd.  
 
3. Jedno ść  

Od początku istnienia Grupy Promotorów charakteryzuje ją cecha jedności.  

Ta jedność jest obecna w przesłaniu:  

� Grupa odrzuca to wszystko, co dzieli i zawsze głosi to, co sprzyja jedności lub do niej prowadzi – 
naleŜy pamiętać, Ŝe nie chodzi tu tylko o zachowanie formalnej jedności, ale o jedność, która 
opiera się na prawdzie, sprawiedliwości i miłości;  

� Grupa Promotorów stara się o nawrócenie do takiego rozumienia jedności, które jest 
streszczeniem wszelkich wartości, stając się przez to syntezą Ŝycia osób i grup, jako rezultat 
przeŜywania tajemnicy paschalnej;  

� Z czasem Grupa staje się promotorem tej jedności eschatologicznej, jaką sama Ŝyje – 
rozpoczynając od realizacji cząstkowych celów grupa nieustannie dąŜy do osiągania coraz 
lepszych form, przyjmując za swój horyzont wartości powszechne braterstwo oraz zjednoczenie 
w nim całego świata.  

W swoim działaniu Grupa Promotorów stara się słuŜyć:  

� przezwycięŜaniu wszelkich form podziału i dualizmu;  
� promowaniu zgody, poszanowania dla istniejących róŜnic, a takŜe dąŜeniu do pojednania 
i wspólnoty dóbr oraz wprowadzaniu pokoju, będącego owocem sprawiedliwości.  

W tym celu Grupa Promotorów słuŜy konkretnym wspólnotom, starając się o jedność pomiędzy nimi. 
W podobny sposób słuŜy wspólnotom kościelnym, starając się, Ŝeby wszystkie razem mogły być, 
według wskazań Chrystusa, znakiem nawrócenia świata.  

W Ŝyciu GP jedność wyraŜa się w następujący sposób:  

� wszyscy członkowie przeŜywają jedno powołanie i misję, troszcząc się o stopniowe utwierdzanie 
w tym przekonaniu;  

� wszyscy razem są zaangaŜowani w proces rozeznawania – podejmowania – wykonywania decyzji, 
dotyczących treści przesłania, jej pedagogicznego dostosowania do sytuacji, zastosowania 
odpowiednich metod i czynności oraz właściwego programowania Ŝycia i działania;  

� wszyscy uczestniczą zarówno w spotkaniach poświęconych refleksji i modlitwie, jak 
i w podejmowaniu działań:  
� przyczyniając się do tego, Ŝeby ludzka i kościelna jedność stawała się coraz bardziej 

autentycznym doświadczeniem;  
� a takŜe oddając do dyspozycji grupy tyle jej własnych dóbr duchowych i materialnych, ile 

pozwalają na to istniejące w niej róŜnice;  
� część członków GP Ŝyje we wspólnocie.  

Zintegrowanie w jedną całość róŜnorodnych wewnętrznych róŜnic prowadzi do powstania pewnych 
napięć. Domagają się one, a niejako nawet ułatwiają, osobiste i wspólnotowe przeŜywanie tajemnicy 
paschalnej – stając się okazją do zdobycia doświadczenie, dającego prawo do promowania jedności.  
Innym wewnętrznym napięciem słuŜby na rzecz jedności jest to, które powstaje pomiędzy 
profetyczną wolnością a hierarchiczną słuŜbą komunii – chodzi o napięcie, które moŜe być właściwie 
podjęte tylko w duchu uległości Duchowi Św.  
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4. Prowizoryczno ść  

Od początku istnienia Grupy Promotorów charakteryzuje ją cecha prowizoryczności.  

Ta cecha charakteryzuje przesłanie Grupy:  

� będąc koniecznym warunkiem autentycznego podporządkowania wszystkiego powszechnemu 
dobru Kościoła i świata,  

� inaczej mówiąc, cecha ta domaga się, Ŝeby wszystko uznać za prowizoryczne w porównaniu 
z ostateczną realizacją komunii z Bogiem i osiągnięciem pełnego braterstwa w Chrystusie.  

W ten sposób przesłanie Grupa Promotorów odwołuje się do ewangelicznego radykalizmu, 
przesyconego nadzieją i dąŜeniem na spotkanie z Panem, który nadchodzi.  

Grupa Promotorów wciela tę wartość takŜe poprzez swoje działanie, gdy:  

� najpierw angaŜuje się w tworzenie „ruchu”, a w miarę jego umacniania, pozostawia go, 
powierzając trosce innych;  

� Ŝadnego dzieła nie uznaje za swoje własne, choć uznaje swój udział w nich za istotny i trwały, to 
jednak zawsze pozostaje to tylko obecność okazjonalna w odniesieniu do określonych osób i grup;  

� promuje „ruch” w ścisłym znaczeniu do tego stopnia, Ŝe z osobami, którym Grupa słuŜy, nie 
łączą ją inne zaleŜności niŜ przyjaźń.  

W Ŝyciu samej Grupy Promotorów prowizoryczność objawia się przez:  

� nieustanne przepracowywanie i dostosowywanie głoszonych treści i stosowanych metod;  
� uznawanie jedynie okresowego charakteru przynaleŜności wszystkich członków;  
� dyspozycyjność jej kaŜdego członka i grupy do realizacji wymagań w postawie słuŜebnej;  
� ograniczenie do minimum własnych struktur prawnych i administracyjnych.  

Dynamika prowizoryczności powoduje powstawanie róŜnego rodzaju napięć, które Grupa powinna 
uwzględnić i odpowiednio wykorzystać. Chodzi o napięcia, które tworzą się:  

� pomiędzy procesem nieustannej zmiany i odpowiedniego dostosowywania treści oraz metod a 
wiernością pierwotnemu charyzmatowi Grupy;  

� pomiędzy troską o podtrzymanie istnienia Grupy przy równoczesnym zachowaniu zasady 
okresowej przynaleŜności wszystkich jej członków;  

� pomiędzy uznawaniem tymczasowego charakteru przynaleŜności do Grupy a potrzebą ich 
powaŜnego i pełnego zaangaŜowania w realizację celów;  

� pomiędzy specyficznym powołaniem do Grupy a pierwotnym powołaniem osób, które ją tworzą;  
� pomiędzy koniecznością prowadzenia stałej formacji nowych członków a potrzebą zachowania 
stabilnej słuŜby;  

� pomiędzy potrzebą nieustannego przemieszczania się w odpowiedzi na róŜnorodne potrzeby, 
a koniecznością utrzymywania trwałych relacji osobowych i pełnego zaangaŜowania.  

Z prowizorycznością mogą teŜ wiązać się inne problemy, domagające się od Grupy wspólnotowego 
rozeznania.  

Jednak za cenę takich napięć i problemów prowizoryczność pozwala Grupie doświadczać takiej 
wolności, która jest zdolna oczyszczać międzyludzkie relacje, uwraŜliwiając przy tym Grupę na 
szczególne bogactwo tej chrześcijańskiej wartości. Ponadto praktykowanie przez członków Grupy 
Promotorów tak radykalnego ubóstwa daje im w zamian moŜliwość nieustannego odmładzania 
swojego grona. Chodzi tu więc o szczególnie radykalny sposób realizowania wszystkich cech Grupy 
Promotorów, czyli profetyzmu, uniwersalizmu i jedności, dzięki którym Grupa jest w stanie 
prowokować „ruch”, któremu słuŜy.  
 

IV. Duchowo ść Grupy Promotorów  
 
Grupy, które chcą być chrześcijańskie powinny Ŝyć tym, co jest wspólne dla chrześcijan. Przede 
wszystkim, wychodząc od własnych załoŜeń powinny prowadzić ewangeliczne Ŝycie. Cechy 
charakteryzujące Grupę Promotorów nadają określoną fizjonomię, czyli własne oblicze jej członkom, 
stając się podstawą budowania jedności Ŝycia dla poszczególnych osób i dla całej Grupy.  
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A) Istota duchowo ści  

Istotę duchowości moŜemy w syntetyczny sposób sprowadzić do Tajemnicy Kościoła, wyraŜając ją 
przez wezwanie do „Ŝycia Kościołem”.  

� Chodzi o to, aby Ŝyć Kościołem:  

� jako tajemnicą komunii, czyli wspólnotą z Bogiem w wierze i w jedności z ludźmi w Bogu – 
w sensie powszechnego braterstwa, które jedynie w Bogu znajduje swoje pełne 
urzeczywistnienie; jest to równieŜ sposób na włączenie całej rzeczywistości w słuŜbę 
jednoczenia;  

� jako sakramentem, czyli widoczną i organiczną rzeczywistością, która powinna się 
nieustannie odnawiać, Ŝeby coraz lepiej wyraŜać obecną w niej tajemnicę; chodzi 
o rzeczywistość ludzką, która ma obowiązek stałego nawracania się, stając się przez to coraz 
bardziej autentycznym narzędziem troski o jedność.  

� Chodzi więc o to, aby Ŝyć Kościołem, kochając jego aktualny historyczny obraz, obejmując go 
w całej głębi i pełni, ze wszystkimi zaletami i ograniczeniami oraz ze wszystkimi osobami i 
instytucjami tworzącymi Kościół.  

� Tylko kochając Kościół moŜna przemieniać „Ŝycie Kościołem” w zaangaŜowanie na rzecz jego 
polepszenia, Ŝeby był on zdolny „pokierować sobą” i coraz pełniej objawiać swój autentyczny 
obraz.  

� Wszystko to zobowiązuje Grupę Promotorów do wierności Duchowi Świętemu i Ŝycia 
w szczególnej relacji komunii ze wszystkimi, którzy są powołani do bycia „znakiem” 
wspólnoty i jedności kościelnej, czyli z PapieŜem oraz z biskupami.  

� Chodzi o to, Ŝeby Ŝyć Królestwem BoŜym, które choć wieczne i powszechne juŜ teraz w historii jest 
realizowane, gdy przyjmowane i akceptowane jest to, co łączy się z prawdą, sprawiedliwością, 
pokojem i braterstwem – gdy podejmowane są starania, Ŝeby te wartości były coraz bardziej 
uznawane w nadziei ich pełnego objawienia i całkowitej realizacji w „nowym niebie i nowej ziemi”, 
kiedy Bóg stanie się „wszystkim we wszystkich”15.  

� Słowem chodzi o Ŝycie Chrystusem w postawie aktywnej obecności w historii, podejmując 
starania, Ŝeby przezwycięŜyć w niej wszystko, co prowadzi do podziału i śmierci, przyczyniając 
się tym samym do odnawiania Ŝycia w Duchu Świętym.  
Tylko w ten sposób moŜemy złączyć się w Chrystusie, który jest początkiem, centrum i kresem 
historii. Naśladując w tym Maryję – wzór i figurę Kościoła.  

� Takie Ŝycie Kościołem w czasie nie byłoby moŜliwe bez doświadczania dynamiki 
prowizoryczności. Pozwala ona bowiem Ŝyć tym wszystkim, co nie jest Bogiem, gdyŜ naleŜy do 
tego czasu i historii – czyli Ŝyć światem i Kościołem w ich historycznym wymiarze, w tym, co 
względne i częściowe, co domaga się nieustannej odnowy i nawrócenia, co zawsze pozostaje 
otwarte na to, co „lepsze” i bardziej zgodne z Bogiem oraz Jego planem w Chrystusie.  

W tym świetle zarówno poszczególni członkowie, jak i całe grupy tworzące Grupę Promotorów Ŝyją 
i pogłębiają charakteryzującą ich postawę prowizoryczności. A swoją wiarę w trwałość funkcji 
promowania nieustannej odnowy Kościoła łączą wyłącznie z wewnętrznym powołaniem samego 
Kościoła.  
 
B) Podstawowe walory członków Grupy Promotorów  

Zakłada się, Ŝe warunkiem koniecznym dla kandydatów do Grupy Promotorów jest:  

� odznaczanie się ludzką dojrzałością;  
� uporządkowanie podstawowych problemów związanych z ich religijną wiarą;  
� odczuwanie wezwania do specyficznej słuŜby w ramach Grupy Promotorów.  

Ponadto zaprezentowane juŜ funkcje Grupy Promotorów, jej cechy charakterystyczne oraz istota 
duchowości pozwalają określić cechy toŜsamości jej członków. Z jednej strony są to cechy, bez których 
niemoŜliwa byłaby właściwa realizacja posłannictwa Grupy, a z drugiej strony cechy te wyznaczają 
horyzont dąŜeń Grupy, których osiągnięciu słuŜy całe jej Ŝycie.  
 

                                                 
15 Por. 2 P 3,13; 1 Kor 15,28.  
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1. Członek Grupy Promotorów jest człowiekiem kontem placji  

Oznacza to, Ŝe juŜ doświadczył Boga. Jest przekonany, „Ŝe istnieje Bóg – realny, Ŝywy, osobowy, 
opiekuńczy i nieskończenie dobry – co więcej, Bóg nie tylko jest dobry sam w sobie, ale jest to takŜe 
Bóg nieskończenie dobry dla nas, jako nasz Stworzyciel, nasza Prawda, nasze Szczęście – do tego 
stopnia, Ŝe wysiłek kierowania w Jego stronę naszego wzroku i serca, nazywany kontemplacją, staje 
się najwyŜszym i najpełniejszym aktem ludzkiego ducha, czyli czynnością, która dzisiaj powinna być 
punktem odniesienia dla wszelkich prób porządkowania ogromnej piramidy ludzkich aktywności”16.  

� Członek Grupy Promotorów posiada historyczną wraŜliwość – jest on człowiekiem swoich 
czasów, a zatem nie uchodzą jego uwadze Ŝadne wydarzenia znacząco wpływające na rozwój 
ludzkości; ma zmysł krytyczny i praktykuje chrześcijańskie rozeznawanie, przyglądając się 
istotnym wydarzeniom, w których stara się odkrywać „ziarna Słowa”17 oraz znaki zapowiadające 
lepszą przyszłość ludzkości.  

� Pragnąc rozumieć aktualną historię członek Grupy Promotorów inspiruje się zarówno mądrością, 
związaną z poszukiwaniem prawdy i dobra, jak miłością do tych wartości18. Przenika 
rzeczywistość takim zasobem dobroci, która pozwala mu być wraŜliwym na wszelkie dobro i 
prawdę znajdujące się w róŜnorodnych ludzkich aspiracjach i działaniach.  

� Dzięki temu członek Grupy Promotorów rozpoznaje i przeŜywa w wierze czas teraźniejszy, jako 
„czas sprzyjający dobru”, jako „dzień zbawienia”19, czyli moment objawiania i aktualizacji BoŜej 
miłości.  

� Postawa wiary znajduje swoją pełnię w kontemplacji, dzięki której kaŜdy członek Grupy 
Promotorów moŜe podziwiać i cieszyć się BoŜą obecnością w historii oraz adorować historię BoŜej 
tajemnicy.  

� KaŜdy członek Grupy Promotorów moŜe więc Ŝyć w postawie kontemplacji, wiary 
i wdzięczności.  

 
2. Członek Grupy Promotorów jest człowiekiem nadzie i  

„Ustanowiony Panem przez swoje zmartwychwstanie, Chrystus, któremu została dana wszelka 
władza na niebie i na ziemi (por. Dz 2,36; Mt 28,18), przez moc swojego Ducha działa juŜ w sercach 
ludzkich, nie tylko budząc pragnienie mającego nadejść świata, lecz przez to samo równieŜ oŜywiając, 
oczyszczając i umacniając te szlachetne pragnienia, dzięki którym rodzina ludzka stara się uczynić 
własne Ŝycie bardziej ludzkim i całą ziemię podporządkować temu celowi.”20  

KaŜdy członek Grupy Promotorów jest człowiekiem nadziei:  

� Kontemplując to, co z BoŜej obecności juŜ znajduje się w historii, dostrzega równieŜ to, czego 
wciąŜ w niej brakuje;  

� śyje więc pragnieniem tego, co nadejdzie, czyli nadzieją pełnej realizacji Królestwa BoŜego, 
ostatecznym zbawieniem i powszechnością Kościoła czasów ostatecznych21;  

� Dzięki temu swoje codziennie zatroskanie o cały Kościół oraz o wszystkie Kościoły22 przemienia 
on w modlitwę prośby i poszukiwania woli BoŜej;  

� Pozwala mu to ćwiczyć się w posłuszeństwie Chrystusowi przez zdobywanie cierpliwości 
KrzyŜa23, czyli przez oczyszczanie i wzmacnianie własnej woli w świetle tego, czego domaga się 
jego wewnętrzna wolność uwolniona od róŜnych form opresji i wyobcowania;  

� Tak wewnętrznie wyzwolony członek Grupy Promotorów jest w stanie wybierać to, co tu i teraz 
jest najbardziej właściwym krokiem słuŜącym budowaniu Królestwa BoŜego;  

� Wszystko to pozwala kaŜdemu członkowi Grupy Promotorów Ŝyć nadzieją.  

                                                 
16 Paweł VI, Homilia na zakończenie Soboru, (7.12.1965).  
17 DM 11.  
18 Por. KDK 15.  
19 2 Kor 6,2.  
20 KDK 38.  
21 Por. KK 4.  
22 Por. 2 Kor 11,28.  
23 Por. Hbr 5,8.  
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3. Członek Grupy Promotorów jest człowiekiem zdolny m do po święcenia siebie 

(oblatem)  

„Wy zatem, bracia, zostaliście wezwani do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do 
hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością oŜywieni, słuŜcie sobie wzajemnie”24.  

PoniewaŜ członek GP, będąc człowiekiem kontemplacji i nadziei, Ŝyje w miłości, dlatego:  

� podporządkowuje on swoją osobę i własne sprawy temu, co sumienie uznaje za najlepsze tu 
i teraz;  

� jest zdecydowany, Ŝeby w słowach i czynach ponosić ryzyko wszelkich konsekwencji własnego 
wyboru;  

� jest twórczy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań oraz sposobów ich realizacji.  
 
4. Członek Grupy Promotorów jest człowiekiem grupy  

„śyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – ku 
Chrystusowi. Z Niego całe Ciało – zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi 
umacniającej kaŜdy z członków stosowanie do jego miary – przyczynia sobie wzrostu dla budowania 
siebie w miłości.”25  

KaŜdy, kto jest członkiem Grupy Promotorów:  

� Czyni grupę przedmiotem swojej kontemplacji i nadziei, a takŜe pierwszym i bezpośrednim 
odbiorcą osobistego poświęcenia i ofiary.  

� Działa on w ten sposób, Ŝeby cała grupa mogła przyjąć postawę kontemplacji, nadziei 
i poświęcenia siebie dla większego dobra Kościoła i świata.  

� W odniesieniu do siebie ułatwia on i akceptuje stosowanie braterskiego upomnienia oraz 
braterskiej promocji, starając się, Ŝeby takŜe cała grupa umiała przyjąć taką postawę, gdy inni 
wyraŜają swoje braterskie upomnienie i promocję wobec grupy.  

� Potrafi rozpoznać i zaakceptować jako wolę BoŜą wszelkie decyzje Grupy, podjęte po dojrzałym 
rozeznaniu, choćby oznaczało to potrzebę opuszczenie grupy.  

� AngaŜuje całe swoje istnienie w Ŝycie Grupy, starając się, Ŝeby ona mogła wypełniać swoje 
powołanie i misję.  

 
 

V. Cele działania Grupy Promotorów  
 
W posłudze realizowanej przez Grupę Promotorów od początku dominuje troska o realizację 
określonych celów, które wyznaczają kierunek jej działania, pomimo świadomości, Ŝe całkowicie 
pewnych celów nigdy nie będzie moŜna osiągnąć.  

Celem działania grupy jest:  

� nieustanna troska o tworzenie odnowionego obrazu Kościoła i społeczeństwa;  

� ciągłe przepracowywanie własnych treści i metod działania, Ŝeby przez uwzględnienia 
aktualnych znaków czasu słuŜyć takiemu rodzajowi nawrócenia, jakiego domaga się określone 
miejsce i czas;  

� odnajdywanie tzw. punktów newralgicznych, czyli takich osób i grup, które mogą przyspieszyć 
zmiany, jeśli zostaną zastosowane wobec nich odpowiednie działania (strategia);  

� Tworzenie nowych instrumentów, słuŜących promowaniu oczekiwanych zmian.  
 
 

                                                 
24 Gal 5,13.  
25 Ef 4,15-16.  
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Zakończenie 
 
Powołanie i misja Grupy Promotorów jest jednocześnie źródłem jedności i pluralizmu.  

Jedność i pluralizm przenikają się nawzajem wewnątrz tego, co dotyczy wymagania wierności.  

Wierność wobec BoŜego daru, doprowadziła do powstania w Kościele tej szczególnej słuŜby 
wspólnotowego nawrócenia, której wszyscy jesteśmy dłuŜnikami.  

Wierność Ŝyciu i świętości Kościoła, która doprowadziła do powstania, między innymi, tego ruchu, 
powoduje równieŜ, Ŝe nie naleŜy on do hierarchicznej struktury Kościoła, choć został zatwierdzony 
przez władzę hierarchiczną.  



 23
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UKSZTAŁTOWANIE I OBLICZE  
 

GRUPY PROMOTORÓW  

RUCHU DLA LEPSZEGO ŚWIATA26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wieczernik 1983 
 

                                                 
26 Tłumaczenie na podstawie: „ Configurazione e fisionomia del Gruppo Promotore del Movimento per un mondo migliore”, 

w: „I documenti fondamentali del Gruppo Promotore del Movimento per un Mondo Migliore”, Roma 1990.  
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Prezentacja 

0. WPROWADZENIE OGÓLNE  

I. STRUKTURA GP (10) 

1. Osoby, które j ą tworz ą (11) 
2. Przynale Ŝność do GP (członkostwo) (15) 
3. Współpraca z GP (stali współpracownicy)  (19) 
4. Inne formy współpracy (22) 

II. śYCIE GRUPY (25) 

1. Duchowo ść (26) 
A) Osoby kontemplacyjne (31) 
B) Osoby przepełnione nadzieją (35) 
C) Osoby zdolne do poświęcenia (oblatywne) (38) 
D) Wspólnotowo albo w zespole (43) 
E) W komunii Kościoła (59) 
F) W celowości  (66) 

2. Konwiwencje (69) 
3. Formacja (82) 

III. PROWIZORYCZNOŚĆ GP A POTRZEBA JEJ KONTYNUACJI  (100) 

1. Prowizoryczno ść i oryginalno ść GP (101) 
2. Prowizoryczno ść i integracja nowych członków (110) 
4. Inne wymagania i warto ści zwi ązane z prowizoryczno ścią GP (126) 
5. Prowizoryczno ść jako warunek kontynuacji GP (136) 

IV. STRUKTURY ORGANIZACYJNE GRUPY PROMOTORÓW (146) 

1. Podstawowe zało Ŝenia (147) 
A. Zasada ogólna (148) 
B. Podstawowe funkcje (150) 
C. Współodpowiedzialność i uczestnictwo (156) 

2. Struktury GP na poziomie lokalnym (164) 
3. Struktury GP na poziomie po średnim (173) 
4. Struktura GP na poziomie generalnym (ogólno światowym) (181) 

a) Wieczernik (182)  
b) Dyrekcja Generalna (193) 
c) Międzynarodowa Grupa Animacji (GIA) (201) 
d) Międzynarodowa Grupa Stałej Animacji (GIAP) (208) 
e) Sekretariat Generalny GP (218) 

5. Struktura ekonomiczna GP (223) 
6. «Status» prawny GP (226) 

V. RELACJE ZEWNĘTRZNE GP (230) 

1. Natura GP oraz jej relacje zewn ętrzne (231) 
2. Relacje GP ze wspólnotami i grupami, do których naleŜą jej członkowie (237) 
3. Relacje GP z innymi bytami ko ścielnymi (246)  
4. Relacje GP z bytami poza- ko ścielnymi (255)  
5. Relacje zewn ętrzne GP oraz jej misja profetyczna (260)  

VI. UBÓSTWO I ADMINISTROWANIE DOBRAMI GP  
(ZAŁĄCZNIK)  

1. Zasady ogólne  
a) Znaczenie «ubóstwa»  
b) Ubóstwo zbiorowe  
c) Ubóstwo osób  

2. Zasady odnosz ące si ę do osób  
a) W odniesieniu do członków na “pełny etat”  
b) W odniesieniu do członków na “częściowy etat” 

3. Zasady odnosz ące si ę do funduszu wspólnego  
4. Zasady odnosz ące si ę do nieruchomo ści  
5. Zasady odnosz ące si ę do słu Ŝby apostolskiej wobec ubogich  
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Prezentacja  
 
Podczas Wieczernika 1975, Grupa Promotorów (GP) miała juŜ bogate i róŜnorodne doświadczenie 
kilku dziesięcioleci oraz cieszyła się aktywną obecnością ojca R. Lombardiego SJ, a zatem zdobyła juŜ 
w miarę jasną świadomość swojej toŜsamości, wraŜonej przez dokument: «Powołanie i misji Grupy 
Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata»27. W niniejszym dokumencie – jak moŜna przeczytać we 
Wprowadzeniu (nr 8) zapisano, Ŝe - «chce on być ponownym wyraŜeniem Powołania i misji GP, Ŝeby jej 
pomóc w rozwoju, w wierności pierwotnym inspiracjom, które doprowadziły do narodzin grupy ». 

Dokument ten wyraŜa w sposób bardziej pogłębiony to, co stanowi istotę samej Grupy; jego ustalenia 
moŜna zatem uznać za ostateczne i trwałe. Dokument prezentuje zredagowany obraz ideału – który 
naleŜy stopniowo, krok po kroku, czyli w postawie pielgrzymowania wcielić w Ŝycie – jednak stale 
ten ideał oświetla wszelkie działania GP, jej Ŝycie i słuŜbę własnemu posłannictwu. W miarę, jak 
Grupa stopniowo przyjmowała poszczególne cechy charakteryzujące jej toŜsamość, pozwalając swoim 
członkom na identyfikowanie się z nimi, wzrastała w niej świadomość bycia grupą profetycznego 
posłannictwa. To zdeterminowało kolejne kroki określania własnej toŜsamości.  

Podczas Wieczernika 1979, biorąc pod uwagę, Ŝe misja apostolska jest skuteczne, jeśli została dobrze 
zdefiniowana i określona, uwzględniając równocześnie zarówno własną idealną toŜsamość, jak i 
aktualną rzeczywistość oraz obecny stan rzeczy w świecie i w Kościele, Grupa podjęła się 
zdefiniowania własnych «Opcji Apostolskich Grupy Promotorów» (jako Dokument nr 3 Wieczernika 
1979). Opcje te są wystarczająco precyzyjne, Ŝeby w konkretny sposób określić cele apostolskie jedynej 
grupy, ale takŜe wystarczająco uniwersalne, Ŝeby była moŜliwa ich wierna i róŜnorodna realizacja, 
według strategicznych wymagań międzynarodowej grupy, obecnej na wszystkich kontynentach. 
Opcje te ponadto, są waŜne przez wystarczająco długi okres, jeśli nawet odnoszą się do określonego 
etapu wspólnej historii. 

Ponadto w GP wzrastała świadomość, Ŝe potrzebne jest dopełnienie procesu samookreślania się 
grupy, przede wszystkim przez refleksję i podjęcie wspólnotowych decyzji dotyczących 
podstawowych cech ukształtowania i oblicza Grupy, takich jak: skład i struktura, duchowość, styl 
Ŝycia, formacja wstępna i permanentna, organizacja oraz wewnętrzne relacje, relacje zewnętrzne... 
«Ukształtowanie». 

Chodzi zatem o określenie, jaka powinna być Grupa sama w sobie (ukształtowanie) oraz to, jaką ideę, 
albo wraŜenie powinna ona dawać wobec innych (oblicze). Innymi słowami, jaki «obraz» powinna 
ona mieć, a zatem, w jaki konkretny sposób wciela ona w Ŝycie swoją sakramentalną naturę 
(wraŜliwego i skutecznego znaku) Kościoła, w słuŜbie powszechnego i globalnego zbawienia.  

Temat Wieczernika 1983 jest więc takŜe tematem obecnego dokumentu. GP rozpoczęła refleksję nad 
tym zagadnieniem na rok przed Wieczernikiem, pogłębiła go w miesiącach przygotowujących 
spotkanie na Wieczerniku, a takŜe bezpośrednio po jego zakończeniu aŜ do maja 1984 roku, kiedy 
podczas spotkania Międzynarodowej Grupy Animacji28 została zredagowana i zatwierdzona 
ostateczna wersja tego dokumentu, dzięki czemu został on formalnie uznany za końcowy dokument 
Wieczernika 1983.  

Od tego momentu dokument ten ma wartość oficjalnej prezentacji tych podstawowych elementów, 
dzięki którym GP wciela swoją stałą i idealną toŜsamość, które sama rozpoznaje i którymi pragnie Ŝyć 
dzisiaj, ze świadomością jednak, Ŝe te elementy mogą być o tyle przejściowe o ile identyfikują się z 
konkretnymi formami związanymi z danym czasem i miejscem (jak np. w przypadku struktur 
organizacyjnych), jednak muszą mieć pewną stabilność, która umoŜliwi ich utoŜsamienie z 
określonymi niezmiennymi wartościami.  

W historii wszystko jest poddane zmianom. Zasada ta odnosi się takŜe do GP, tym bardziej, Ŝe 
uczyniła ona z prowizoryczności jedno ze swoich podstawowych wartości, którym jest wierna od 
początku, które teŜ zostały potwierdzone i odnowione na ostatnim Wieczerniku. Ponadto Grupa ma 
pewność, Ŝe w ten sposób został uczyniony waŜny krok związany z fazą samookreślania się Grupy, w 

                                                 
27 W języku włoskim: «Vocazione e Missione del Gruppo Promotore del M.M.M.» 
28 GIA – z jęz. włoskiego – Gruppo Internazionale dell’Animazione, zespół utworzony przez Dyrekcję Generalną oraz 

regionalnych koordynatorów.  
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wierności zarówno doświadczeniom z przeszłości, jak i wymaganiom aktualnym oraz obowiązkowi 
budowania przyszłości.  

Cały przeŜyty proces był specjalną łaską Boga, który przyjmujemy z głęboką wdzięcznością, 
przyjmując obowiązek zaprezentować, jakie jest nasze “powołanie”, zdolne słuŜyć wszystkim 
ludziom umiłowanym przez Boga, do których Ona nas posyła. W tym zamiarze jesteśmy utwierdzani 
przez Tego, który dotychczas był tak hojny dla nas i nieustannie obdarza nas łaskami, poniewaŜ jest 
On wierny samemu sobie. 
 

Dyrekcja Generalna 
Grupy Promotorów 
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0. WPROWADZENIE OGÓLNE  
 
(1) RozróŜnienie pomiędzy Ruchem dla Lepszego Świata i Grupą Promotorów (GP) Ruchu oraz ich 

wzajemne relacje są juŜ wyraźnie obecne w naszej zbiorowej świadomości29. 
W niniejszym dokumencie zajmujemy się tylko Grupą Promotorów.  

(2) Wierzymy, Ŝe GP została powstała i jest oŜywiana przez działania Ducha Św.; przez włączenie 
się do Grupy kaŜdy daje odpowiedź na prawdziwe powołanie, z którym złączona jest 
specyficzne posłannictwo i misja.  

(3) Istnienie (albo brak) takiego powołania ustala się podczas rozeznania duchowego, osobistego 
albo wspólnotowego. 

(4) Grupa Promotorów:  

� nie jest grupą, której członkowie jednoczą się, Ŝeby razem tworzyć wspólnotę, przyjmując 
nowy Ŝyciowy status;  

� nie jest teŜ grupą zwołaną wyłącznie do wypełnienia określonej misji kanonicznej;  

� nie jest teŜ jakąś grupą, która ma po prostu realizować pewne zadanie apostolskie30.  

� Jest to bowiem grupa misyjna, w tym znaczeniu, w jakim wciela jedno z najbardziej istotnych 
wymiarów misja całego Kościoła; wierność swojej naturze domaga się więc od Grupy 
zwrócenie jeszcze uwagi na następujące aspekty:  
� komunia i jedność Ŝycia;  
� misja kanoniczna, jeśli gdzieś domaga się tego prawo kanoniczne;  
� konkretne zaangaŜowanie, którego domaga się praca apostolska.  

(6) Misją GP jest «animacja», albo promocja «nawrócenia-odnowy», według tego, co zostało 
zdefiniowane i opisane podczas Wieczernika 197531:  
� jest to w ogóle podstawowa racja istnienie Grupy;  
� to ona definiuje i identyfikuje Grupę, będąc równocześnie jego naturą i słuŜbą;  
� to ona określa takŜe:  

� styl  Ŝycia Grupy;  
� jej organizację;  
� jej relacje wewnętrzne i zewnętrzne.  

(7) GP «chociaŜ jest uznana i zaaprobowana przez hierarchiczną władzę, to nie naleŜy do 
hierarchicznej struktury Kościoła»32, gdyŜ powstała z Ŝycia i działania Kościoła nie „drogą 
decyzji autorytetu”, ale „drogą animacji”. 

(8) «Statuty prawne zawierają jedynie to, co jest niezbędne dla ustalenia celowości i podstawowej 
natury » GP33.  

(9) GP jest jedyną grupą, podmiotem wspólnotowym własnego Powołania i Misji. Jest grupą 
międzynarodową, która umiejscawia się i wyraŜa poprzez róŜnorodne grupy, dzięki czemu jest 
ona obecna w róŜnych miejscach.  

 
 

                                                 
29 Dokument nr 1 Wieczernika 1975, czyli “Powołanie i posłannictwo Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata”, w 

swojej Pierwszej części zatytułowanej “Celowość GP”, określa i tłumaczy, co rozumie się poprzez “ Ruch dla Lepszego 
Świata”. W tym samym dokumencie, w wyraźny sposób zostało określone, czym powinna być “Grupa Promotorów” tego 
Ruchu.  

30 Chodzi o następujące przypadki:  
- instytuty Ŝycia religijnego albo analogiczne rzeczywistości; w inny sposób takŜe małŜonkowie; oraz ci wszyscy, którzy 

integrują się z takim typem wspólnot, przyjmując jednocześnie nowy styl Ŝycia;  
- komisje diecezjalne do spraw katechezy, powołane przez biskupa; taką grupę powołuje „misja kanoniczna”;  
- ekipa, która spontanicznie zbiera się w celu wspólnego przeprowadzenia badań socjologicznych; w tym przypadku jej 

członkowie zbierają się dla wypełnienia specyficznej funkcji.  
31 Wieczernik 1975, Dokument nr 1, a zwłaszcza jego Część II. “Funkcje GP”.  
32 Wieczernik 1975, Dokument Nr 1 “Zakończenie”. Nawias nie pochodzi z cytowanego tekstu, ale jest całkowicie 

uzasadniony przez całą serię listów i informacji PapieŜy do o. R. Lombardiego i do GP oraz przez rzeczywiste uznanie ze 
strony wielu biskupów. Oficjalne zatwierdzenie oraz pierwszy Statut Stolica Święta podarowała w 1965 r.  

33 Wieczernik 1969, Dokument Nr 6 «Kryteria idealne statusu prawnego Dzieła promotorów», paragraf 4.  
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(10) I. STRUKTURA GP  
 

(11) 1. Osoby, które j ą tworz ą  
 
(12) GP jest utworzona przez męŜczyzn i kobiety, o róŜnej narodowości, z róŜnych kultur, o róŜnym 

poziomie wykształcenia i róŜnym pochodzeniu społecznym… 

(13) Osoby te przynaleŜą do róŜnych form Ŝycia, jakie istnieją w Kościele, dlatego mogą to być: 
• osoby świeckie (celibatariusze/ bezŜenni, małŜonkowie oraz wdowy, wdowcy); 
• osoby duchowne (biskupi, prezbiterzy, diakoni);  
• członkowie zgromadzeń zakonnych lub świeckich. 

(14) KaŜdy jest wezwany, Ŝeby Ŝyć w zgodzie ze swoim powołaniem GP w całkowitej wierności 
swojemu pierwotnemu powołaniu. 

 

(15) 2. Przynale Ŝność do GP (członkostwo)  
 
16) KaŜda osoba staje się pełnoprawnym członkiem GP, jeśli zostało to zaakceptowane przez 

zatwierdzoną grupę na podstawie stopniowego procesu integracji oraz zostało przyjęte i 
ratyfikowane przez Dyrekcję Generalną (DG) w zgodzie ze Statutem Grupy.  

(17) Członkowie GP mogą być członkami na „pełny etat” (FT34), albo w niepełnym wymiarze (PT35). 
Chodzi o rozróŜnienie, które nie oznacza róŜnej jakości przynaleŜenia do grupy, a jedynie 
określa róŜny stopień osobistej identyfikacji z Powołaniem i Misją GP; oznacza to więc tylko 
róŜny czas, którym kaŜdy dysponuje, Ŝeby dać Ŝycie grupie oraz realizować działania grupy36.  

(18) Bycie członkiem GP oznacza być powołanym do:  
� promowania zmiany lub ruchu, albo «nawrócenia - odnowy», według Powołania i Misji GP 
w jej globalnej i uniwersalnej perspektywie37; 

� regularnie i systematycznie uczestniczyć w Ŝyciu i działaniu GP, promując jej wzrost;  
� być do dyspozycji w wypełnianiu konkretnych posług wynikających z dobra wspólnego GP, 
biorąc pod uwagę uwarunkowania swojej osobistej sytuacji.  

 

(19) 3. Współpraca z GP (stali współpracownicy) 38  
 
(20) Być stałym współpracownikiem GP oznacza pomaganie grupie w promowaniu 

proponowanych zmian lub «nawrócenia-odnowy»:  
• zwykle we własnym środowisku, poprzez włączanie się w konkretne projekty oraz branie 
udziału w niektórych działaniach grupy;  

• bez systematycznego i pełnego udziału w Ŝyciu i działaniu grupy.  

(21) Stałymi współpracownikami GP mogą być:  
• katolicy  
• chrześcijanie innych wyznań  
• wierzący z innych religii  
• ludzie dobrej woli «faktycznie» zaangaŜowani w budowanie lepszego świata. 

 

                                                 
34 FT – od angielskiego terminu full-time.  
35 PT – od angielskiego terminu part-time.  
36 Jedyne ograniczenie, w tym aspekcie, dotyczy czasu do dyspozycji. Z tego powodu nie mogą oni, «na pełny etat» ani 

«faktycznie» mieć Ŝycia-w-grupie, ani teŜ działania-w-grupie. Podczas gdy ich identyfikacja z Powołaniem i Misją Grupy 
powoduje, Ŝe uczestniczą «pełnoprawnie» i na «pełny etat» w Ŝyciu i działaniu Grupy. Starając się “zdefiniować” tę 
róŜnicę o. Lombardi często powtarzał, Ŝe «part-time» jest ten, kto nie moŜe być «full-time». 

37 Por. Wieczernik 1975, Dokument Nr 1, a zwłaszcza w Części II “Funkcje”; oraz komentarze na temat tego punktu zawarte 
w Dossier spotkania pt. “Powołanie i Misja GP Ruchu dla Lepszego Świata dzisiaj”.  

38 NaleŜy odróŜnić “stałych współpracowników”, którzy charakteryzują się pewną stałością udzielanej pomocy GP, od tych, 
którzy w po określonym procesie integracji, uznają siebie za “współpracowników”. Ci ostatni są tymi, którzy po pewnym 
okresie znajomości z zatwierdzoną grupą i po rozeznaniu, osobistym i ze strony grupy, przechodzą do statusu określanego 
mianem „współpracownika”, na określony czas. Dopiero późniejsze rozeznanie, określi ewentualne przejście do statusu 
“członka”, albo “stałego współpracownika”, albo teŜ pozostania poza Grupą, po prostu jako jej przyjaciele.  
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(22) 4. Inne formy współpracy  
 
(23) GP, świadoma swojej natury bycia Grupą kościelną, zastanawia się, czy moŜliwe są inne formy 

«pośrednie» uczestniczenia w grupie, jako takiej, ze strony nie katolików, czy są formy 
pośrednie pomiędzy pełną przynaleŜnością oraz stałą współpracą. 

 (24) Doświadczenie oraz odpowiednie wspólnotowe rozeznanie pozwolą GP udzielić w tej kwestii 
właściwej odpowiedzi. 

 
 
(25) II. śYCIE GRUPY  
 

(26) 1. Duchowo ść  
 

(27) «Ćwiczenia dla lepszego świata», które stały się przedmiotem głębokiego osobistego i 
wspólnotowego doświadczenia są wyrazem duchowości GP oraz najlepszą słuŜbą na rzecz 
samej duchowości.  

(28) Tworzą one «stałą podstawę» naszej jedności i działania, będąc naszym «fundamentalnym 
dziedzictwem». GP zawsze znajduje w nich «duszę swojego Ŝycia, uznając je za świadectwo i 
zasadniczą treść swojego przesłania, słuŜącego realizacji własnego Powołania i Misji». W nich 
moŜna więc odnaleźć «waŜną i prawomocną … syntezę»39 syntezę duchowości Grupy.  

(29) W “Ćwiczeniach” o. Lombardi wyraził swoje religijne doświadczenie.  
Zarówno dla niego, jak i dla całej GP oraz dla kaŜdego z jej członków «Ćwiczenia» są:  

� wyrazem Ŝycia zjednoczonego wokół Boga i Jego Królestwa, czyli wokół Jego Planu 
powszechnego zbawienia oraz globalnej jedności, której Kościół jest znakiem i 
instrumentem;  

� środkiem i drogą pozwalającą dąŜyć do tej jedności Ŝycia.  

(30) Taka duchowość oraz taka forma syntezy, albo jedności Ŝycia została wyraŜona przez GP 
podczas Wieczernika 1975 w «niektórych cechach charakteryzujących członków GP.  
Powinni oni być osobami:  

• kontemplacyjnymi  
• przepełnionymi nadzieją  
• zdolnymi do poświęcenia (oblatywnymi)  
• będącymi we wspólnocie lub w zespole; wokół zasadniczej sprawy: „śycia Kościołem»40. 

 
(31) A) Osoby kontemplacyjne 
 
(32) GP oraz kaŜdy z jej członków starają się zdobyć znajomość i doświadczenie świata, jako 

środowiska zbawczej obecności Boga, w taki sposób, Ŝeby przekazać tę znajomość i to 
doświadczenie w postaci przesłania, Ŝycia i działania. 

(33) GP oraz jej członkowie karmią się i wyraŜają tę postawę kontemplacji poprzez stałą lekturę 
znaków czasu, pozwalającą rozpoznać głos Boga w historii, a zwłaszcza w głosie biednych, 
prześladowanych i marginalizowanych.  

(34) Taka postawa kontemplacji domaga się stałego nasłuchiwania Słowa BoŜego.  
 
(35) B) Osoby przepełnione nadzieją  
 
(36) W słuŜbie czynnej nadziei wspólnotowe rozeznanie w Duchu Św. jest stałą częścią Ŝycia grupy.  

(37) Szczególna dla GP forma rozumienia i Ŝycia prowizorycznością, wynikająca z powinności i 
pragnienia podporządkowania wszystkiego wymaganiom słuŜby Królestwu BoŜemu, 
powoduje, Ŝe ta prowizoryczność jest uznawana za:  

� zasadniczy wymiar duchowości grupy;  

                                                 
39 Słowa i zdania cytowane pochodzą z: Wieczernik 1969, Dokument Nr 1 «Wartość Ćwiczeń i ich uaktualnienia».  
40 Wieczernik 1975, Dokument Nr 1 Część IV “Duchowość GP”, B) “Podstawowe cechy członków”, oraz A) “Kwestia 

duchowości”.  
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� centralną cechę jej ascezy;  
� szczególny wyraz radykalnego ubóstwa ewangelicznego, w jego osobistym i 
wspólnotowym wymiarze, co wyraŜa się przez postawę nadziei i ofiarności. 

 
(38) C) Osoby zdolne do poświęcenia (oblatywne)  
 
(39) Duchowość GP znajduje swoją najgłębszą rację bytu w postawie ofiarności (oblatywności), w 

darze z samego siebie na rzecz powszechnego i całościowego zbawienia, zgodnego z wolą Boga. 

(40) Taka postawa ofiarności zakłada:  
� podporządkowanie wszystkiego i wszystkich wymaganiom słuŜby takiemu zbawieniu;  
� siłę i zdolność do podejmowania ryzyka;  
� kreatywność pozwalającą wcielać ją w konkretne sposoby zachowania oraz dostosować do 
wymagań określonych przez stale zmieniającą się sytuację41.  

(41) Postawa ta domaga się ofiary z samego siebie, rozumianej jako uczestniczenie w śmierci 
Chrystusa (kenosis).  

(42) Taka postawa pozwala teŜ doświadczyć bogatych owoców, związanych z autentycznością 
świadectwa i skutecznością słuŜby, które są znakiem uczestnictwa w Zmartwychwstaniu; to 
właśnie w ten sposób GP rozumie postawę promowania we wszystkich i we wszystkim, czyli w 
Kościele i w społeczeństwie, słuŜby dobru wspólnemu.  

 
(43) D) Wspólnotowo albo w zespole  
 
(44) Poprzez taką wspólną harmonię wartości Ŝycia chrześcijańskiego osiąga się pełnię 

wspólnotowej świętości42, charakteryzującą duchowość całej GP oraz kaŜdej z jej 
zatwierdzonych grup; w rzeczywistości wspólnotowa świętość jest centralnym punktem 
„Ćwiczeń dla Lepszego Świata” oraz funkcją GP43 na rzecz całego Ludu BoŜego oraz całej 
ludzkości.  

(45) Wspólnotowa świętość GP domaga się jej wcielania w Ŝycie oraz słuŜby na rzecz jej 
promowania, co powoduje, Ŝe grupa, jako taka, znajduje się stanie nieustannego 
wspólnotowego rozeznania w Duchu konkretnych sposobów realizacji tych wymagań, tutaj i 
teraz, jako daru z siebie na rzecz innych. 

(46) GP oraz kaŜda z jej zatwierdzonych grup powinny przeprowadzać to wspólnotowe rozeznanie 
w odniesieniu do następujących kwestii:  

� jaka jest wola BoŜa w odniesieniu do wypełniania własnej misji oraz do własnego 
duchowego wzrostu w związku z realizacją tej misji;  

� jakie są najbardziej adekwatne środki do realizacji tej misji;  
� jakie powinny być osobiste i wspólne zaangaŜowania;  
� jakie mają być organiczne relacje pomiędzy funkcjami oraz zaangaŜowaniem, oraz 
pomiędzy osobami i organizmami;  

� jakie powinno być poświęcony zakres czasu oraz jakie zasoby naleŜy wykorzystać do 
realizacji misji, czyli do wypełnienia odkrytej w ten sposób woli BoŜej.  

(47) Takie nastawienie, wcielone w proces rozeznania wspólnotowego, wyraŜa się przede 
wszystkim poprzez zdefiniowany Plan ogólny oraz róŜne specyficzne (lub częściowe) plany. 

                                                 
41 Por. Wieczernik 1975, Dokument Nr 1, Część IV “ Duchowość” B) “ Cechy członków”, 3.  
42 WyraŜenie «wspólnotowa świętość», oraz inne wyraŜenia, które pomagają zrozumieć jej znaczenie została wprowadzona 

do kościelnego uŜytku przez Pawła VI, w jego komentarzach do «Lumen gentium» podczas środowych audiencji latem 
1968 r. (por. np. te z 3 lipca oraz z 18 września); wykorzystanie tego wyraŜenia wzrasta w Kościele, choć wciąŜ jeszcze 
nie rozwinęła się zbytnio pogłębiona refleksja teologiczna w tej kwestii. To określenie odnosi się do teologii Ludu BoŜego, 
świętego i powołanego do świętości jako Lud BoŜy (por. ST i jego teologia Przymierza oraz nowotestamentalna teologia 
Nowego Ludu; zob. np. Ef 4,1; 1 Kor 12; 1 P 2,1-10; Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele «Lumen 
gentium», Rozdziały I i II, a zwłaszcza nn. 6, 9, 12, 13 /LG/). W GP wzrasta świadomość, jak głęboko moŜna rozumieć jej 
funkcję w świetle tej rozwijającej się teologii; dajemy jej wciąŜ więcej miejsca w stosowanych przez nas instrumentach 
pracy. Por. Dossier «Dialog, droga do jedności», Część 2 oraz «Przed-projekt odnowy Ŝycia zakonnego», Część 1  
Rozdział II; źródła te zawierają pierwszą próbę opisania tego, co rozumiemy pod pojęciem “wspólnotowej świętości”.  

43 W «Ćwiczeniach»: w całości medytacji poświęconych jedności; na zakończenie drugiego etapu. «Funkcje» GP ustalają, Ŝe 
polegają one na promowaniu procesów integralnego, globalnego, wspólnotowego nawrócenia, mającego na horyzoncie 
sprawę jedności i powszechnego zbawienia, której pragnie Pan Bóg.  
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Podstawowe i konkretne formy wierności woli BoŜej są ścisłym – jeśli nawet w pewnym stopniu 
dostosowanym do okoliczności - realizowaniem tych planów oraz ich odpowiedniej oceny.  

 (48) W ten sposób opracowując, decydując, wprowadzając w czyn i weryfikując własne plany GP 
dąŜy do coraz większego złączenia we wspólnych celach, co oznacza wspólną świadomość tego, 
co jest wolą BoŜą w odniesieniu do jej samej. W ten sposób koordynuje i ukierunkowuje 
wszelkie osobiste energie, dary, charyzmaty i posługi, jak równieŜ wszelkie zasoby w ramach 
wspólnych organicznych działań. Wszystko to potwierdza znaczenie i cele autentycznych relacji 
osobowych oraz owocuje stałym zaufaniem. Taki klimat ułatwia i stymuluje osobistą i 
wspólnotową kreatywność.  

(49) Wspólnie przeŜywanie ascezy związanej z rozeznaniem oraz realizacją woli BoŜej prowadzi do 
nawrócenia GP oraz kaŜdego członka grupy jako dynamicznej wspólnoty44, w dąŜeniu do 
doskonałej miłości, rozumianej jako osiąganie wspólnotowej świętości. 

(50) W tym kontekście kaŜdy członek GP jest współodpowiedzialny za jakościowy i ilościowy 
wzrost grupy, jak równieŜ za rozwój poszczególnych osób. KaŜda zatwierdzona grupa 
podejmuje odpowiedzialność za rozwój innych grup oraz całej GP. Wynika to z jedności i 
jedyności grupy promotorów.  

(51) Osobowy rozwój członków GP, jako dynamicznej wspólnoty osób, domaga się od całej grupy 
stosowania ascezy dialogu, będącej stałą dynamiczną cechą zarówno wzajemnych relacji 
osobowych, jak i relacji pomiędzy grupami. Grupa w róŜnorodny sposób wciela w Ŝycie i 
wyraŜa wszelkie nieformalne oraz instytucjonalne wymagania ascezy dialogu.  

(52) GP oraz wszyscy jej członkowie podejmują problemy związane z budowaniem relacji w takim 
właśnie duchu i zgodnie z takim rozumieniem ascezy, wypełniając w ten sposób posługę 
pojednania.  

(53) Taka duchowość zachęca GP do Ŝycia we wspólnocie dóbr duchowych, kulturowych i 
materialnych oraz do troski o wzajemną wymianę osób zaangaŜowanych, poprzez stwarzanie 
dla nich moŜliwości dawania autentycznego świadectwa komunii i podporządkowania 
wszystkiego dobru wspólnemu.  

(54) Komunia Ŝycia wyraŜa się takŜe poprzez:  
� ściśle określoną przynaleŜność kaŜdego członka do GP, czyli do jednej z tych grup, 
poprzez które GP się wyraŜa; 

� apostolskie działania realizowane w zespole;  
� wspólne Ŝycie niektórych swoich członków.  

(55) Zgodnie z taką duchowością i ascezą:  

a) na podstawowym poziomie  
KaŜda grupa lokalna, w swojej konkretnej sytuacji poszukuje i rozeznaje najwłaściwsze 
formy promowania wzrostu komunii pomiędzy poszczególnymi osobami oraz w samej 
grupie; starając się przystosować, sprawdzić i ocenić odpowiednie metody, techniki i 
struktury, najlepiej słuŜące realizacji tego celu; 

(56) b) na poziomie regionu  
KaŜda grupa lokalna i region jako taki starają się odnaleźć i rozeznać najlepsze formy 
wzajemnego komunikowania się i komunii w ramach regionu oraz danego regionu 
z całością GP, a takŜe najlepszych form organizacyjnych całego regionu, w taki sposób, Ŝeby 
kaŜdy członek grupy mógł mieć pewne doświadczenie Ŝycia i słuŜby na międzynawowym 
poziomie.; 

(57) c) na poziomie globalnym45  

                                                 
44 W przeszłości ideał doskonałości osób naleŜących do danej wspólnoty odnosił się do stabilnych i statycznych cech, którym 

naleŜało być wiernym, zachowując «porządek» odziedziczony po poprzednich pokoleniach. Nowa wraŜliwość ludzka 
i chrześcijańska jest bardziej otwarta na lepszą przyszłość, którą dopiero trzeba zbudować, a zatem stawia ona w centrum 
organiczną «dynamikę» ideału wspólnoty, który cała grupa ludzi stara się wcielać w Ŝycie poprzez wierność stałym 
wartościom oraz aktywną współpracę i wspólną refleksję, poprzez podejmowane decyzje, ich realizację oraz odpowiednią 
ocenę, Ŝeby w ten sposób wspólnie budować «upragnioną przyszłość». W socjologicznym znaczeniu termin wspólnoty 
«statycznej» odnosi się do “wspólnego Ŝycia”, z kolei wspólnota «dynamiczna» odnosi się bardziej do „wspólnej 
świadomości”.  
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Wieczernik, Dyrekcja Generalna, Międzynarodowa Grupa Animacji (GIA46) oraz Stała 
Międzynarodowa Grupa Animacji (GIAP47) starają się odnaleźć i rozeznać najlepsze formy 
słuŜenia komunii całej GP, w zgodzie z zasadą Pomocniczości, Ŝeby Ŝyć komunią poprzez 
realizację odpowiednich funkcji i troskę o utrzymywanie wzajemnych relacji.  

 (58) Bogata róŜnorodność obecna w GP, która jest zintegrowana i zjednoczona w ramach organicznej 
i dynamicznej «jedynej grupy» pozwalają i wspólnie domagają się zarówno Ŝycia, jak i działania 
będącego znakiem i instrumentem zbawczej jedności, wcielającej samego siebie w świętą 
mentalność Kościoła. 

 
(59) E) W komunii Kościoła  
 
(60) «MoŜemy streścić duchowość GP w charakterystycznym dla niej centralnym koncepcie, 

odnoszącym się do Misterium Kościoła: «śycie Kościołem »48. 

(61) GP jest wezwana do Ŝycia w takiej świętości, która ją wyróŜnia, czyli:  

– w komunii Kościoła z całym ludem BoŜym, świętym i wezwanym do świętości49;  

(62) – w komunii Kościoła z całym kolegium Biskupów i z PapieŜem, który jemu przewodniczy, 
biorąc pod uwagę, Ŝe oni: «otrzymali posługę we wspólnocie »… i wykonują ją 
«przewodząc w danym miejscu Ludowi BoŜemu, jako owczarni, której są pasterzami »50; 

(63) – w komunii Kościoła z wszystkimi, którzy otrzymali od Ducha Św. «specjalne łaski» oraz «dary 
poŜyteczne dla odnowy… Kościoła »51.  

(64) Na tym polega świętość, która prowadzi GP oraz kaŜdego z jej członków do «dojrzałej 
wolności» Dzieci BoŜych52, która jest konieczna dla autentycznego wypełnienia swojej 
specyficznej misji.  

(65) We wzrastającej wierności Duchowi Św.  
 
(66) F) W celowości  
 
(67) GP kontempluje Maryję, uznając Ją za typ i figurę Kościoła mówiącego TAK Bogu i ludziom, 

której «serce jest wielkie jak świat »53.  

(68) Eucharystia, będąca aktualizacją i nieustannym celebrowaniem Paschy Chrystusa oraz 
pojednania – zjednoczenia wszystkiego i wszystkich w Jego Krwi, jest dla GP – jak dla całego 
Kościoła - centrum, źródłem i szczytem jej Ŝycia oraz duchowości54.  

 

(69) 2. Konwiwencje  
 
(70)  «Konwiwencje» są dla GP mocnym czasem wzajemnego spotkania i Ŝycia grupy. SłuŜą one, 

jako w sposób niezastąpiony, temu, Ŝeby w ogóle istniała «Grupa» promotorów, ofiarując 
grupie koniecznego doświadczenia, pozwalającego z realizmem i przekonaniem mówić o tym, 
czym jest duchowość komunii i wspólnota Ŝycia.  

(71) Podczas konwiwencji GP podejmuje przede wszystkim:  

                                                                                                                                                         
45 Niniejszy dokument zajmuje się wszelkimi organizmami GP na poziomie ogólnoświatowym, jak równieŜ na poziomie 

grup lokalnych oraz Regionów w IV części.  
46 GIA – z języka włoskiego: Gruppo Internazionale di Animazione.  
47 GIAP – z języka włoskiego: Gruppo di Animazione Internazionale Permanente.  
48 Wieczernik 1975, Dokument nr 1, Część IV “Duchowość”, A) “Istota duchowości”.  
49 Por. Soborowe teksty odpowiadają tym cytowanym w przypisie nr 44.  
50 LG 20.  
51 LG 12.  
52 Pamiętamy, Ŝe Sobór prezentował zawsze tę wolność nieodłącznie związaną z posłuszeństwem: por. m. in.: LG 37; Sobór 

Watykański II, Dekret o odnowie Ŝycia zakonnego «Perfectae caritatis», nr 14 (PC); Sobór Watykański II, Dekret 
o posłudze i Ŝyciu prezbiterów «Presbyterorum ordinis», nr 15 (PO).  

53 Por. LG 53, 56. Cytat za Dokumentem CELAM z Puebla nr 289.  
54 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej «Sacrosanctum concilium», nr 7, a przede wszystkim nr 10 (SC).  
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� wymianę informacji, studium oraz refleksję, modlitwę, rozeznanie, wszystko, co jest 
niezbędne do odczytywania znaków czasu;  

(72) � pogłębienie, medytację oraz dostosowanie do lokalnych uwarunkowań podstawowych 
dokumentów GP; 

(73) � opracowanie, podejmowanie decyzji, ocenę Planu GP oraz specyficznych planów, które 
konkretyzują plan ogólny, wyraŜając zaangaŜowanie GP w posługę wypełniania BoŜych 
zamierzeń według własnego Powołania i Misji;  

(74) � wzajemne komunikowanie i dialog w Duchu Św. 
� ocenę (rewizję) Ŝycia oraz doświadczenie pojednanie; 
� wspólnotową modlitwę i celebrowanie Ŝycia w podczas liturgii i poza nią;  
� momenty rozrywki oraz wspólne celebrowanie świątecznych okazji.  

 (75) Grupa moŜe w ten sposób stale odnawiać swoją apostolską Ŝywotność, zaangaŜowanie 
ofiarowania Ŝycia dla misji oraz doświadczania komunii w Duchu Św., który odnawia oblicze 
ziemi.  

 (76) Jakość konwiwencji zaleŜy od następujących czynników:  

� jasno zdefiniowane cele oraz ich akceptacja przez wszystkich;  
� równa moŜliwość uczestnictwa dla wszystkich członków grupy;  
� przyjęcie istniejących w grupie róŜnic na sposób «organiczny»; 
� właściwe rozdzielenie odpowiedzialności;  
� wybór i odpowiednie zastosowanie metod i dynamik, pozwalających osiągnąć załoŜone cele 
oraz rzeczywiste zaangaŜowanie i integralny wzrost poszczególnych członków grupy oraz 
całej grupy jako takiej;  

� odpowiednie przygotowanie ze strony odpowiedzialnych oraz ze strony kaŜdego uczestnika. 

(77) Zatwierdzone Grupy definiując swój roczny plan, określają takŜe cele, rytm oraz długość 
swoich konwiwencji. 

(78) Jest bardzo waŜną rzeczą właściwe przygotowanie konwiwencji grupy, Ŝeby zapewnić jakość i 
odpowiednio odpowiedzieć na trudności spowodowane ich częstokrotnością i długością. 

(79) Warto więc postarać się, Ŝeby zapewniony był odpowiedni czas na:  

� wstępną refleksję, osobistą i w małych grupach, na poruszane tematy 
� opracowanie tekstów, dokumentów, przewodników do refleksji i pracy w grupach.  

(80) Regiony określają swój plan rocznych spotkań, wyznając takŜe cele, rytm i długość swoich 
konwiwencji regionalnych, jak równieŜ innych form spotkań, jako grupy roboczej.  

(81) TakŜe Dyrekcja Generalna (DG), Międzynarodowa Grupa Animacji (GIA) oraz Stała 
Międzynarodowa Grupa Animacji (GIAP) podczas definiowania Planu GP oraz planów 
specyficznych dla siebie, muszą określać cele, datę i długość swoich konwiwencji.  

 

 

(82) 3. Formacja  
 
(83) KaŜdy członek GP sam jest najpierw odpowiedzialny za swoją formację, której najgłębszym 

celem jest osobiste określenie samego siebie, jako osoby coraz dojrzalszej i utoŜsamiającej się z 
Powołaniem i Misją GP w wierności swojemu oryginalnemu powołaniu.  

(84) Właściwym środowiskiem formacyjnym jest doświadczenie wspólnotowe wypełniania misji 
Grupy oraz, będące złączone z tą misją, Ŝycie Grupy.  

(85) Wzajemne «dzielenie się» misją i Ŝyciem oraz darem z samego siebie domagają się całościowego 
wzrostu kaŜdej osoby; zakładając wstępne uwarunkowania ludzkiej i chrześcijańskiej 
dojrzałości kaŜdego, kto integruje się z GP55. 

(86) «Ćwiczenia dla Lepszego Świata», jako synteza przesłania i doświadczenia Ŝycia, stanowią 
centrum dojrzałości i toŜsamości GP, tworząc tym samym podstawę jej wstępnej i stałej 
formacji56.  

                                                 
55 Por. Wieczernik 1975, Dokument Nr l Część IV “ Duchowość GP”, B) “Podstawowe cechy członków” (Wprowadzenie).  
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(87) Wokół tych «Ćwiczeń» GP buduje podstawowe elementy swojej formacji:  

� budując nieustannie swoje doktrynalne, duchowe, duszpasterskie i metodologiczne 
dziedzictwo;  

� wzrastając w świadomości swojej specyficznej toŜsamości:  
• czyli swojego Powołania i Misji, 
• swoich opcji apostolskich, 
• swojego ukształtowania i oblicza.  

(88) GP organizuje róŜne posługi związane ze stałą formacją swoich członków.  

(89) Te posługi powinny zagwarantować:  

� zrozumienie i przyjęcie dziedzictwa grupy promotorów;  
� znajomość historii Ruchu dla Lepszego Świata oraz GP, a takŜe jej interpretacji w wierze; 
� zrozumienie dla sytuacji świata i Kościoła, wyzwań, które wynikają z takiej sytuacji oraz 

odpowiedzi, jakie są dawane na te wyzwania;  
� przygotowanie do czytania znaków czasu oraz wymaganej przez to znajomość myśli i 

Ŝycia Kościoła;  
� zrozumienie róŜnych projektów, strategii, instrumentów wykorzystywanych przez GP oraz 

ich teologicznych podstaw; 
� zintegrowanie tych wszystkich elementów w syntezie «Ćwiczeń», złączone całościową i 

uniwersalną wizją, która je charakteryzuje.  

(90) W związku z tą formacją oraz w celu ubogacenia jej własnego dziedzictwa doktrynalnego oraz 
stałej odnowy jej przesłania, GP okresowo przeprowadza doświadczenie Międzynarodowej 
SłuŜby Animacji i Refleksji (S.I.R.A.57).  

(91) Polega ono na procesie ułatwiającym organiczne uczestnictwo całej GP we wspólnej refleksji 
«ba aktualne tematy o szczególnej waŜności»58. 

(92) Taki proces został rozpoznany i przyjęty przez GP podczas Wieczernika 1969 jako «waŜny i 
poŜyteczny instrument», który winien stymulować i ułatwiać: 

� «wspólnotową refleksję w kaŜdej grupie», 
� «dialog pomiędzy róŜnymi grupami», ubogacony przez otwarcie znajomość róŜnorodności 

kulturowej, 
� «większą jedność kryteriów», które z tego wynikają,  
� dojrzewanie «uniwersalnej wizji» w całej GP59. 

(93) GP organizuje ponadto róŜne inicjatywy w celu wyszklenia swoich członków do promowania 
ruchu oraz ruchów; celem tego jest: 

� nauczenie, wychodząc przede wszystkim od doświadczenia, kreatywności oraz 
umiejętności wykorzystywania róŜnych metod i technik;  

� odpowiednie przygotowanie koniczne do prowadzenia tych działań, które grupa promuje.  

(94) śeby ta posługa na rzecz formacji i kształcenia swoich członków była skuteczna GP ją 
programuje i organizuje w taki sposób, Ŝeby brała pod uwagę: 

� róŜnorodność istniejącą wśród swoich członków, zwłaszcza pod względem kultury 
pochodzenia, przygotowania doktrynalnego, poziomu wykształcenia, czasowej 
dyspozycyjności, osobistych darów i zdolności;  

� potrzebę zapewnienia wszystkim swoim członkom, jakiegoś rodzaju doświadczenia 
„międzynarodowości”. 

(95) Grupy lokalne powinny zapewnić:  

� formację i wstępne szkolenie, wymagane przez plan integracji nowych członków; 
� formację i stałe szkolenie, nierozłączne z:  

                                                                                                                                                         
56 Por. Wieczernik 1969, Dokument Nr 1, 1 a).  
57 S.I.R.A. – z jęz. włoskiego: „Servizio Internazionale di Animazione e Riflessione” 
58 Wieczernik 1969, Dokument Nr 3 «Dialog instytucjonalny», 1 a). Ta metoda - proces pracy pod tytułem «Dialog 

instytucjonalny (badanie naukowe)» zostało opisane w dossier «Pomoce metodologiczne», część I, nr 9.  
59 Słowa w cudzysłowie są cytatami z Dokumentu nr 3 Wieczernika 1969.  
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• czytaniem znaków czasu, 
• promocją wybranych wartości, 
• realizacją projektów i strategii, instrumentów, za pomocą których zamierza się tworzyć 
ruch lub ruchy na poziomie lokalnym. 

(96) Regiony powinny zatroszczyć się, zgodnie z zasadą pomocniczości: 

� głębsze zrozumienie: historii Ruchu oraz GP, jej Powołania i Misji, jej apostolskich opcji, 
ukształtowania i oblicza oraz jej charakteru grupy międzynarodowej; 

� doświadczenie i głębsze zrozumienie «Ćwiczeń dla Lepszego Świata»; 
� formację i szkolenie potrzebne do realizacji-animacji róŜnych projektów GP 

(97) Na poziomie ogólnym GP powinna zapewnić, zawsze w zgodzie z zasadą pomocniczości: 

� Ŝeby jej członkowie poznali wspólne dziedzictwo (doktrynalne, duchowe, pastoralne i 
metodologiczne), w ramach «Ćwiczeń», uwzględniając uwarunkowania kaŜdej grupy; 

� Ŝeby jej członkowie mogli doświadczać, Ŝe GP jest jedyną grupą, która integruje 
róŜnorodne kultury. 

 (98) Jako Ŝe przynaleŜność członków jest prowizoryczna, kontynuacja GP jest zapewniona tylko 
dzięki jakości jej posługi i Ŝycia, co zaleŜy od formacji-przygotowania osób; jest zatem 
oczywiste, Ŝe słuŜba takiej formacji-przygotowania jest dla GP sprawą o fundamentalnej 
waŜności. 

 (99) W konsekwencji, do planu GP naleŜy włączyć plan formacji i stałego szkolenia swoich 
członków, biorąc pod uwagę róŜnorodne moŜliwości jej realizacji.  

 
 
(100) III. PROWIZORYCZNOŚĆ GP A POTRZEBA JEJ KONTYNUACJI  
 

(101) 1. Prowizoryczno ść i oryginalno ść GP  
 
(102) Prowizoryczność jest cechą, która identyfikuje GP i ma głębokie konsekwencje dla jej 

przesłania, Ŝycia i działania60.  

(103) W tym dokumencie wyjaśniamy i rozwijamy niektóre elementy prowizoryczności, zwracając 
szczególną uwagę na to, co wiąŜe się zarówno z potrzebą posiadania członków przez GP, jak i 
z napięciem, które powstaje pomiędzy prowizorycznością uczestnictwa w GP a koniecznością 
zapewnienia grupie kontynuacji; to oczywiste, Ŝe naleŜy takie napięcia zauwaŜyć i 
pozytywnie rozwiązywać.  

(104) Dla osób naleŜących do GP prowizoryczność jest istotną cechą ich członkostwa.  

(105) Chodzi o cechę charakterystyczną, która:  

� powoduje, Ŝe, zachowując zasadę równości, jest moŜliwa integracja osób o róŜnych 
powołania w Kościele,  

� jednocześnie ułatwia akceptację dla róŜnych posług ofiarowanych przez grupę róŜnym 
środowiskom kościelnym.  

(106) Ponadto, stała wymiana członków grupy, będąca jedną z konsekwencji ich prowizorycznego 
statusu, pomaga unikać ryzyka uniformizmu i bezruchu.  

(107) RóŜnorodność oryginalnych powołań poszczególnych członków oraz prowizoryczność ich 
przynaleŜności czynią z tej grupy – która pragnie być stałą słuŜbą i tak chce być 
rozpoznawana – byt wyjątkowy, zarówno dla niej samej, jak i dla innych.  

(108) śycie z prowizorycznością przynaleŜności do grupy jej członków oznacza ich stałą 
dyspozycyjność, Ŝeby pozostać lub opuścić grupę, w zaleŜności od tego, co stanowi większe 
dobro Kościoła i świata, uwzględniając przy tym specyficzny charakter tej słuŜby, jaką grupa 
wypełnia na rzecz dobra wspólnego.  

                                                 
60 Por. Wieczernik 1975, Dokument nr 1, część III «Cechy GP», 4 «Prowizoryczność».  
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(109) W prowizoryczności przynaleŜenia do GP nie chodzi o ścisłe określenie czasu pobytu 
w grupie, ale oznacza to, Ŝe przynaleŜność do grupy na stałe nie jest moŜliwa.  

 

(110) 2. Prowizoryczno ść i integracja nowych członków  
 
(111) Zdobycie właściwego zrozumienia dla prowizoryczności, jej uzasadnienia i konsekwencji 

stanowią integralną część informacji i formacji, która obejmuje nowych członków od początku 
ich drogi integrowania się z grupą.  

(112) PrzynaleŜność danej osoby do GP nigdy nie powoduje, Ŝe ma ona zrezygnować ze swojego 
oryginalnego powołania duchowego; wręcz przeciwnie, ta przynaleŜność jest okazję do Ŝycia 
swoim oryginalnym powołaniem, przyjmując za swój horyzont powszechne dobro wspólne, 
widziane teraz w nowej i specyficznej formie.  

(113) ZaangaŜowanie w grupie promotorów oraz współdziałanie z tą grupą nie jest niczym innym 
niŜ zaangaŜowanie się we własne oryginalne powołanie, które od tego momentu jest 
przeŜywane w osobistej identyfikacji z Powołaniem i Misją GP.  

(114) GP ma obowiązek zagwarantowania warunków Ŝycia ułatwiających kaŜdemu z jej członków:  

� moŜliwość pełnego Ŝycia w swoim oryginalnym powołaniem; 
� moŜliwość podtrzymywania więzów uczuciowych, duchowych i apostolskich ze własną 

wspólnotą lub grupą;  
W ten sposób, w stosownym momencie, ułatwia to powrót członka GP na pełny etat do 
swojego oryginalnego środowiska.  

(115) Przed oficjalną integracją nowych członków, GP stara się, Ŝeby wspólnota lub grupa 
przynaleŜności dobrze rozumiała sens prowizoryczności, jej motywacje i wymagania.  
Ułatwi to członkom GP, zwłaszcza tym, którzy podlegają kanonicznemu posłuszeństwu, 
poczucie, Ŝe są rzeczywiście «posłani» albo jak «na misjach» w grupie.  

(116) W chwili integracji naleŜy zweryfikować występowanie zgodności trzech „woli”, czyli:  

� woli osoby zainteresowanej,  
� woli jej prawnych przełoŜonych (w przypadku osoby podległej kanonicznemu 

posłuszeństwu),  
� oraz woli GP. 

(117) Ponadto w planie integracji nowych członków GP określa się najlepsze sposoby i środki 
informowania o tym wymiarze prowizoryczności. Powinno to ułatwić:  

� właściwe zrozumienie tej cechy ze strony kandydatów oraz ze strony wspólnoty lub grupy, 
do której oni naleŜą;  

� kształtowanie przekonania po stronie tej wspólnoty lub grupy, Ŝe GP moŜe istnieć tylko 
wtedy, gdy ona będzie przekonana o konieczności działania GP.  

 

(118) 3. Prowizoryczno ść i zawieszenie przynale Ŝności do GP  
 
(119) Zawieszenie przynaleŜności do grupy promotorów następuje wtedy, gdy zabraknie jednej z 

trzech “woli”, które stoją u jej źródeł. 

(120) Wyraźny znak prowizoryczności moŜe być autentycznie rozumiany i przeŜywany, jeśli:  

� zawieszenie przynaleŜności osoby do grupy jest widziane jako normalne zdarzenie w 
Ŝyciu danej osoby i grupy, przy spokojnej zgodzie obu stron, 

� decyzja o tym zawieszeniu dojrzewa powoli, 
� podjęcie decyzji jest w miarę moŜliwości stopniowe.  

(121) Jeśliby wystąpią trudności w dochodzeniu do uzgodnienia stanowisk pomiędzy grupą 
lokalną i zainteresowaną osobą, grupa powinna pilnie poszukać najlepszej drogi rozwiązania 
tej sytuacji, przestrzegając następujących poŜyteczne kryteriów:  

� o tym, co moŜe zranić naleŜy najpierw powiedzieć prywatnie osobie zainteresowanej, 
zanim zostanie to ogłoszone publicznie;  
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� naleŜy zawsze zagwarantować troskę o autentyczne dobro osoby zainteresowanej oraz 
dobro wspólne grupy;  

� naleŜy postarać się najpierw o doprowadzenie do zgody;  
� jeśli byłoby to niemoŜliwe (i przypadek się tego domagał), konieczne decyzje naleŜy 

podjąć w formalny sposób;  
� jeśli to uzna się to za poŜyteczne grupa podejmuje kontakt z przełoŜonymi 

zainteresowanej osoby (lub z innymi osobami szczególnie z nią związanymi), zawsze 
przestrzegając zasady miłości i prawdy.  

(122) W takich przypadkach warto, Ŝeby obecny był ktoś z Dyrekcji Generalnej, albo koordynator 
regionu, pomagając grupie w rozeznaniu i pełniąc rolę gwaranta prawdziwości tego 
rozeznania.  

(123) DG, ze względu na swoją funkcję, ma obowiązek interweniowania, zachowując zasadę 
pomocniczości, w przypadku, gdy jakaś grupa lokalna, z jakiegokolwiek powodu, nie jest 
w stanie rozeznać i w duchu ewangelicznej wolności zadecydować, czy naleŜy pozostawić, 
czy zawiesić czyjeś członkostwo. 

 (124) Nie moŜna teŜ wykluczyć przypadku, kiedy DG sama musi zadecydować o rozwiązaniu całej 
grupy, gdy:  

� pojawiłby się dowód jej niezgodności z Powołaniem i Misją GP;  
� albo wymagałoby tego dobro wspólne Kościoła albo samej GP. 

(125) We wszystkich przypadkach duchem , przenikającym to Ŝyciowe doświadczenie jest 
prowizoryczność, która wyraźnie zweryfikuje się, jeśli:  

� zostaną zachowane wszelkie cechy i wymagania dialogu;  
� wszelkie procedury będą przeprowadzone z dobrocią i stanowczością;  
� będzie się szukać przede wszystkim woli BoŜej, która w konkretnym przypadku nie moŜe 

być sprzeczna z dobrem poszczególnych osób, ani z dobrem GP.  
 

(126) 4. Inne wymagania i warto ści zwi ązane z prowizoryczno ścią GP  
 
(127) W odniesieniu do przesłania, prowizoryczność domaga się od GP stałego wysiłku 

aktualizowania jego treści, a takŜe wszelkich projektów, instrumentów i metod, które słuŜą 
ich przekazowi. Dla zagwarantowania autentyczności takiej aktualizacji, naleŜy przestrzegać 
kryteriów określonych podczas kolejnych Wieczerników61.  

(128) W odniesieniu do działania, prowizoryczność domaga się od GP stałego zaangaŜowania się w 
poszukiwanie najlepszych środków i sposobów, Ŝeby odbiorcy jej działań byli w stanie 
stopniowo przejmować je na siebie, Ŝeby w coraz większej autonomii sami stawali się 
promotorami ruchu wzbudzonego początkowo przez GP.  

(129) Z tego powodu GP hojnie dzieli się materiałami i pomocami, które zostały przez nią 
opracowane i wciąŜ są przygotowywane, starając się, Ŝeby ruch, który został przez nią 
wzbudzony stawał się Ŝyciem Kościoła.  

(130) Taka forma bezinteresownej hojności chce być świadectwem kościelnej komunii oraz stałym 
źródłem odnawiania jej kreatywności.  

(131) W odniesieniu do Ŝycia prowizoryczność domaga się od GP oraz od jej członków:  

� realnej dyspozycyjności kaŜdego do słuŜby w róŜnych środowiskach i miejscach, w 
zgodzie z wymaganiami dobra wspólnego i z uwzględnieniem konkretnych moŜliwości 
danej osoby;  

� gotowości kaŜdej osoby do podjęcia z radością róŜnych funkcji i zadań (w tym równieŜ 
zmiany lub zawieszenia zaangaŜowania) na wezwanie grupy;  

                                                 
61 W odniesieniu do tej kwestii z Wieczernika 1969 naleŜy brać pod uwagę dwa dokumenty: Nr 1 «Wartość “Ćwiczeń” i ich 

aktualizacja („aggiornamento”)» oraz Nr 2 «Wybrane elementy i kryteria konieczne do aktualizacji „Ćwiczeń”»; 
z Wieczernika 1975 - dokument Nr 1 «Powołanie i Misja GP Ruchu dla Lepszego Świata»; z Wieczernika 1979 - 
dokument Nr 3, «Opcje apostolskie GP»; z Wieczernika 1983 – niniejszy Dokument.  



 39

� przeprowadzania osobistego i wspólnotowego rozeznania na temat pozostania w grupie 
kaŜdego z jej członków (wystarczy raz pomiędzy dwoma Wieczernikami);  

(132)      � dyspozycyjności ze strony kaŜdej grupy lokalnej oraz poczucia podporządkowania 
wszystkiego dobru powszechnemu, w celu ułatwienia kaŜdemu z jej członków tej 
dyspozycyjności, która jest wymagana;  

(133)      � dyspozycyjności całej GP, Ŝeby na róŜnych poziomach odnawiać swoje struktury 
organizacyjne, zgodnie z wymaganiami Ŝycia i misji grupy, zachowując zasadę 
posiadania «minimum struktur prawnych i administracyjnych»62;  

(134)   �  zachowania równowagi, dyskrecji i rozwagi w przeŜywaniu prowizoryczności w stanie 
duchowego i psychologicznego spokoju, Ŝeby realizowanie własnych wymagań było 
zawsze rezultatem świadomych i wolnych decyzji.  

(135) Całość wymagań związanych z wartością prowizoryczności powinna być odkrywana i 
wprowadzona w Ŝycie w drodze przeŜywanego w wierze rozeznania i dialogu, ujętej 
w planie GP.  

 

(136) 5. Prowizoryczno ść jako warunek kontynuacji GP  
 
(137) Prowizoryczność przynaleŜności członków GP oznacza postawienie się w sytuacji 

wewnętrznej słabości; grupa musi ją przyjąć w duchu ubóstwa, z tą pewnością, jaką daje 
wiara w Boga, posługującego się słabymi instrumentami do manifestowania swojej potęgi.  

(138) Prowizoryczność zakłada ponadto stałą wymianę członków GP, co daje moŜliwość stałej 
odnowy jej Ŝywotności.  

(139) Wynika z tego zachęta dla GP, która musi zaangaŜować się, Ŝeby nieustannie «odtwarzać się» 
i troszczyć, szczególnie w swoich planach, zarówno o integrację nowych członków, jak i o ich 
stałą formację i szkolenie.  

(140) Prowizoryczność, właściwie rozumiana i przeŜywana w róŜnych wymiarach, ułatwia i 
gwarantuje:  

� stałe wprowadzanie w Ŝycie przesłania GP oraz projektów, środków i metod, które to 
umoŜliwiają;  

� autentyczność świadectwa jej Ŝycia;  
� skuteczność jej działania, jako jedynej słuŜby.  

(141) PrzeŜywanie tych wartości wpływa pozytywnie na kontynuację GP, tworząc wśród jej 
członków pragnienie przedłuŜenia okresu swojej przynaleŜności do grupy.  

(142) Kontynuacja grupy zaleŜy od tego, z jaką powagą i w jakim stopniu zachowuje się:  

� stałą wierność Powołaniu i Misji GP;  
� odpowiednią przestrzeń, w której kaŜdy członek grupy moŜe wyrazić swoją 

wyjątkowość, w organicznej komunii z całą grupą i w odniesieniu do tej misji, która to 
uzasadnia;  

� świadectwo osobistego i wspólnotowego Ŝycia całkowicie ofiarowanego dobru 
wspólnoty, której słuŜy.  

(143) Ponadto prowizoryczność, ze względu na postawę duchową, która ją oŜywia oraz formę, w 
jakiej się wyraŜa w GP – czyli zarówno w starania o zachowanie przynaleŜności jej członków, 
jak i w trosce stałą odnowę własnego przesłania, Ŝycia i działania – jest tą cechą, która 
wprowadza grupę w stały ruch; to z kolei powoduje, Ŝe grupa staje się częścią tego «ruchu», 
który sama promuje.  

(144) Wszelkie wymienione wartości przemieniają się w jedną siłę, która przyciąga do GP, tych 
wszystkich, których Duch Święty. czyni wraŜliwymi na specyficzną posługę odnowy.  

(145) Wniosek na zakończenie: to właśnie prowizoryczność, będąc «słabością» GP, słuŜy jej 
kontynuacji. 

 

                                                 
62 Wieczernik 1975, Dokument Nr l, Część III, 4.  
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(146) IV. STRUKTURY ORGANIZACYJNE GP  
 

(147) 1. Podstawowe zało Ŝenia  
 
(148) A. Zasada ogólna  
 
(149) Struktury organizacyjne GP wynikają z tego, Ŝe mają słuŜyć:  

� jej Powołaniu i Misji,  
� jej Apostolskim Opcjom,  
� jej Ukształtowaniu i Obliczu, 

a wzmacniając jej wierność i funkcjonalność, nie tylko skutecznie pomagają Grupie 
w realizacji jej misji, ale jeszcze czynią całą grupę świadkiem tejŜe misji.  

 
(150) B. Podstawowe funkcje  
 
(151) W odniesieniu do misji GP, a takŜe do jej zamiarów apostolskich, struktury te powinny słuŜyć 

temu, Ŝeby GP, jako grupa misyjna, promowała ruch, a równocześnie, Ŝeby sama była w 
ruchu. Ten «ruch dla lepszego świata» przekłada się na konkretne i róŜnorodne ruchy, 
odpowiadające potrzebom czasu i miejsca, determinując:  

� zdolność grupy do przyciągania nowych członków oraz ich zdolność do zaangaŜowania 
się w wypełnianie misji GP oraz w Ŝycie i rozwój danej grupy;  

� zdolność grupy do uzasadniania swojego istnienia, do nieustannej troski, Ŝeby była ona 
akceptowana nie tylko, jako grupa wartościowa, ale takŜe konieczna dla promowania, 
wraz z innymi grupami i ruchami, procesu nawrócenia - odnowy Kościoła i świata. 

(152) W odniesieniu do Ŝycia samej grupy oraz do jej świadectwa, wszelkie struktury winny słuŜyć 
wyłącznie temu, Ŝeby grupa stawała się coraz bardziej adekwatna wobec wymagań swojej 
misji.  
Istnienie określonej grupy, z własnym Ŝyciem, Powołaniem i Misją do realizacji, rodzi i 
determinuje:  
� skuteczność jej działań  
� oraz stopień akceptacji grupy jako takiej wraz z jej funkcją.  

 (153) W odniesieniu do wymagań związanych z konkretnymi działaniami oraz z Ŝyciem grupy 
struktury powinny słuŜyć odnajdywaniu przestrzeni, które są otwarte na jej posługę i chcą 
liczyć na jej róŜnorodne zasoby niezbędne dla Ŝycia i działania. Konieczność znalezienia 
wsparcia ze strony Ŝyczliwego środowiska, akceptującego funkcję grupy oraz jej 
zaangaŜowanie i potrzeby jest wymagana przez:  

� potrzebę skutecznej realizacji misji przez Grupę,  
� potrzeby związane z warunkami osobistego i grupowego Ŝycia skoncentrowanego na 

misji, Ŝyciu i działaniu GP.  

(154) Trzy wymiary Ŝycia GP, jako grupy misyjnej odnoszą się do:  

� jej wyraźnej i skutecznej misji,  
� tego, Ŝeby grupa mogła być adekwatna do swojej misji,  
� przychylnego środowiska, akceptującego zarówno grupę, jak i jej potrzeby,  

- podstawowych funkcji, które grupa musi podjąć, Ŝeby zapewnić zarówno odpowiednią 
słuŜbę grupy, jak i jej dalsze istnienie.  

Funkcje te wyraŜają się w grupie jako:  

� promocja apostolska;  
� promocja osób i grup;  
� promocja relacji zewnętrznych i słuŜb wewnętrznych. 

Są one wewnętrznie ze sobą powiązane. Od ich planowania, realizacji oraz oceny zaleŜy 
harmonijny wzrost i dojrzałość GP.  
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(155) Wypełnienie tych funkcji ze strony całej GP domaga się współodpowiedzialności oraz 
uczestnictwa, przekładającego się na odpowiednie formy kolegialności wszystkich członków, 
wszystkich grup i organizmów GP na kaŜdym poziomie.  

 
(156) C. Współodpowiedzialność i uczestnictwo  
 
(157) Stałe wzrastanie całej grupy domaga się, Ŝeby odpowiedzialność za wszystkie inicjatywy, 

propozycje, tematy refleksji, projekty i programy miała zapewniony odpowiedni udział 
wszystkich członków i grup poprzez to, Ŝe:  

� wszyscy członkowie i wszystkie grupy uczestniczą w opracowaniu, w podejmowaniu 
decyzji i w realizacji tego, co jest wspólne dla całej GP, uwzględniając róŜnorodność 
funkcji, osób i organizmów;  

� informacja konieczna dla takiego udziału wszystkich jest róŜnorodna, zgodna z tematem i 
dostosowana do róŜnych funkcji, osób i organizmów;  

� kaŜdy członek i kaŜda grupa ma prawo do inicjatywy; a zadaniem Regionu jest jej 
zaadoptowanie na swoim poziomie oraz upowszechnienie na poziomie objętym przez 
DG;  

� jest realizowane prawdziwe dzielenie się dobrami, uznając, Ŝe takie dzielenie się 
doświadczeniami jest obowiązkiem wszystkich osób, grup lokalnych oraz 
międzynarodowych organizmów GP.  

 
(158) Organiczna dynamika pomiędzy róŜnymi bytami GP jest zapewniona poprzez zachowanie 

następujących kryteriów:  

a) Na poziomie podstawowym (lokalnym),  
wszyscy członkowie grupy lokalnej uczestniczą aktywnie w opracowaniu, w 
podejmowaniu decyzji, w realizacji i ocenie tego, co dotyczy Ŝycia i działania grupy; za 
koordynację tego odpowiada dyrekcja grupy lokalnej. 

(159)     b) Na poziomie regionu,  
wszystkie grupy tworzące region, odpowiednio uczestniczą w tym, co jest wspólne; 
koordynator regionu promuje taki sposób uczestnictwa grup. 

(160)     c) Na poziomie światowym,  
DG promuje i koordynuje organiczne uczestnictwo całej grupy w podejmowaniu zadań 
związanych z opracowaniem i decydowaniem tego, co konieczne dla autentycznego 
dobra wspólnego oraz dla realizacji misji grupy;  

DG dzięki pomocy:  

(161)       � innych członków z GIAP (organizm opracowywania propozycji) jest odpowiedzialna za 
podejmowanie inicjatyw, za zbieranie i koordynowanie informacji oraz za 
promowanie dialogu i systematycznej konsultacji podczas opracowywania tego, co 
jest konieczne dla dobra grupy;  

(162)         � GIA, która jest jej Radą Główną, odpowiada za budzenie organicznego uczestnictwa 
wszystkich grup w podejmowaniu decyzji istotnych dla całej grupy. 

(163)     d) W odniesieniu do podejmowanych działań,  
DG na poziomie ogólnym, koordynatorzy regionów na poziomie swoich regionów, a 
dyrekcja kaŜdej grupy na poziomie lokalnym – są odpowiedzialni za dobrą realizację 
postanowień związanych z ich poziomem kompetencji.  

 

(164) 2. Struktury GP na poziomie lokalnym  
 
(165) Struktury GP na poziomie lokalnym mogą mieć róŜną formę, w zaleŜności od okoliczności 

miejsca i czasu. Zatwierdzone grupy, konsultując się z własnym regionem i DG, same 
określają swoje struktury w drodze rozeznania, podejmując decyzję pozwalające, w miarę 
moŜliwości, zapewnić:  

� promowanie nawrócenia – odnowy społeczeństwa i Kościoła na podstawowym 
poziomie;  
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� realną integrację świeckich, zaangaŜowanych w takie nawrócenie – odnowę; 
� najbardziej skuteczną słuŜbę Kościołom lokalnym.  

(166) Struktura GP na poziomie lokalnym zwykle pokrywa się z grupą krajową.  

(167) Grupa krajowa moŜe jednak zorganizować się i ukształtować w inny sposób, to znaczy:  
 

A. Grupa krajowa określa się, jako jedyny zespół.  
 
(168) B. Jedyna grupa krajowa, złoŜona z ekipy centralnej oraz z zespołów diecezjalnych lub 

regionalnych, albo teŜ zespołów reprezentujących róŜne kultury.  

a) Rola ekipy centralnej polega na:  
• zagwarantowaniu jedności wszystkich grup w kraju, poprzez realizację tego samego 
planu dla wszystkich;  

• słuŜeniu, w ramach pomocniczości, innym zespołom;  
• promowaniu Ruchu dla lepszego świata na terytorium całego kraju, zwłaszcza 
w środowiskach, które są niedostępne dla innych ekip;  

• zapewnieniu jedności całej grupie krajowej GP oraz wzajemnej współpracy 
i uczestnictwa w inicjatywach międzynarodowych;  

b) Rola innych zespołów polega na tym, Ŝeby promować Ruch na poziomie społeczeństwa 
i Kościoła.  

Cała grupa krajowa powinna mieć odpowiednią ilość wspólnych konwiwencji, Ŝeby:  
• zapewnić jedność formacji i kierunek działania, wyraŜony we wspólnym planie;  
• dawać wyraźne świadectwo jedności jedynej grupy krajowej.  

(169) C. W szczególnych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku krajów rozległych terytorialnie lub 
bardzo zróŜnicowanych kulturowo, jeśli zainteresowane osoby tego pragną, a sytuacja 
domaga się takiego rozwiązania, wówczas DG, konsultując się z GIA, moŜe zaakceptować 
istnienie róŜnych grup zatwierdzonych w jednym kraju.  
Grupa krajowa przyjmuje wówczas organizację podobną do organizacji regionu, jednak bez 
przyjmowania charakteru nowego regionu.  

(170) Jeśli róŜne grupy krajowe, w trosce o dobro wspólne, preferują utworzenie jednej grupy 
ponadnarodowej, wówczas DG, po konsultacjach z GIA, moŜe zaakceptować takie 
rozwiązanie. Powstaje w ten sposób jeszcze inna forma zatwierdzonej grupy.  

(171) Dyrekcja zatwierdzonej grupy lokalnej moŜe być zorganizowana w róŜny sposób, 
dostosowany do wymagań sytuacji, pod warunkiem, Ŝe zagwarantuje:  

� przez osobę dyrektora odpowiedzialnego jedność prowadzenia i reprezentowania;  
� moŜliwość realizacji swoich podstawowych funkcji.  

(172) Zatwierdzone grupy lokalne promują tworzenie zespołów animacji w diecezjach, 
w zgromadzeniach zakonnych, itp., o ile słuŜy to dobru wspólnemu.  
Same zespoły, jako takie, nie są częścią GP, nawet wtedy, gdy wzajemnie utrzymują one ścisłe 
relacje. Jednak osoby, tworzące takie zespoły, mogą być członkami GP.  

 

(173) 3. Struktury GP na poziomie po średnim  
 
(174) GP zwykle posiada swoją strukturę na pośrednim poziomie tzw. regionów geograficznych 

lub językowych, a ich rozległość i liczba jest określana przez Wieczernik.  

(175) Na tym poziomie wyraŜa się i określa:  

� uczestnictwo wszystkich członków i grup, tworzących jedyną GP;  
� odpowiedzialność i stałą pomoc dla wszystkich grup w regionie, w odniesieniu do 

formacji, Ŝycia i działań apostolskich;  
� współodpowiedzialność i aktywną współpracę wszystkich osób i grup w słuŜbie na rzecz 

dobra wspólnego całej GP.  

(176) Raz ustanowione regiony mogą się organizować w takiej formie, jaką uznają za najbardziej 
odpowiednią, pod warunkiem, Ŝe zagwarantują:  
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� jedność reprezentowania wyraŜoną przez jedną osobę;  
� odpowiednie starania o wypełnianie swoich podstawowych funkcji.  

(177) KaŜdy region ma swój własny plan, zgodny z ogólnym planem całej Grupy. Ten specyficzny 
plan powinien przewidywać pomiędzy kolejnymi Wieczernikami:  

� organizację kilka konwiwencji regionalnych;  
� zorganizowanie w regionie Ćwiczeń wspólnotowych (w dłuŜszej formie);  
� podjęcie się organizacji kilku «znaczących działań», za kaŜdym razem w innym kraju 

regionu, będących czasem intensywnej obecności apostolskiej GP, Ŝeby w środowisku 
umacniało się wraŜenie, Ŝe ma się do czynienia z grupą o charakterze 
międzynarodowym.  

(178) Jest rzeczą konieczną, Ŝeby w kaŜdym regionie byli członkowie, zdolni do:  

� przekazywania innym treści doktrynalnych, duchowych, pastoralnych i 
metodologicznych, które są promowane przez grupę;  

� wypełniania takiej posługi we własnym regionie oraz na poziomie ogólnoświatowym 
całej GP.  

(179) Region moŜe być uznany jako taki, jeśli:  

� składa się z przynajmniej trzech zatwierdzonych grup krajowych;  
� posiada określoną liczbę członków zdolnych do realizacji działań w regionie, zwłaszcza 

w dziedzinie formacji i promocji apostolskiej;  
� wyraŜa swoją jedność poprzez jakąś formę koordynacji realizowanej przez zespół 

wybrany spośród członków grup tworzących dany region;  
� dysponuje potrzebnymi środkami wspólnego funduszu, zapewniającymi minimum 

ekonomicznej autonomii, pokrywającej wydatki danego regionu.  

(180) W przypadku, gdy dany region – czy to juŜ istniejący, czy teŜ będący w fazie tworzenia – nie 
byłby w stanie wybrać spośród swoich członków konkretnej osoby na koordynatora, 
wówczas DG, po konsultacji z GIA i po odpowiednim rozeznaniu z zainteresowanym 
regionem, moŜe wyznaczyć na koordynatora osobę z innego regionu.  

 

(181) 4. Struktura GP na poziomie generalnym (ogólno światowym)  
 
(182) a) Wieczernik  
 
(183) Wieczernik jest kulminacyjnym momentem komunii, dialogu, uczestnictwa 

i współodpowiedzialności całej GP, która przeŜywa go w duchu rozeznania i poszukiwania 
tego, czego w danym momencie domaga się jej słuŜba realizowania BoŜego Planu 
powszechnego zbawienia oraz budowania globalnej jedności.  

(184) Wszyscy członkowie oraz wszystkie grupy GP przeŜywają Wieczernik, w jego 
poszczególnych fazach, czyli jego przygotowanie, celebrowanie i wprowadzania w Ŝycie jego 
postanowień, uznając go za wydarzenie zbawcze, za czas „przejścia Pana Boga”, który 
domaga się zachowania najdoskonalszej wierności własnemu Powołaniu i Misji, w głębokiej 
komunii z Bogiem, działającym w ludzkości i w Kościele.  

(185) Podczas fazy przygotowawczej, w zgodzie z tematem Wieczernika, ustalonym przez Dyrekcję 
Generalną oraz Międzynarodową Grupą Animacji (GIA), wszyscy członkowie GP podejmują 
modlitewną refleksję, prezentując w wyznaczonym czasie jej rezultaty, będące ich 
indywidualnym i grupowym wkładem do Wieczernika. W ten sposób Wieczernik staje się 
wyrazem autentycznego uczestnictwa i współodpowiedzialności wszystkich, słuŜąc 
wymaganiom dobra wspólnego całej grupy oraz tej misji, do której realizacji grupa została 
powołana.  

(186) Po rozpoczęciu celebrowania Wieczernika i regulaminowym wyborze swoich 
koordynatorów, wszyscy członkowie generalnych i międzynarodowych organizmów 
zawieszają wypełnianie swoich funkcji, z wyjątkiem dyrektora generalnego, który 
przewodniczy Wieczernikowi aŜ do wybrania nowej Dyrekcji Generalnej.  

(187) Ta zasada jest rozumiana przez GP jako wymaganie i wyraz:  
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� realnej dyspozycyjności wszystkich swoich członków do słuŜenia dobru wspólnemu całej 
GP, bez względu na to, czy są obecni na Wieczerniku, czy teŜ nie;  

� realnej dyspozycyjności wszystkich do podjęcia konkretnych posług na poziomie 
międzynarodowym, gdy w trosce o dobro wspólne grupa ich o to poprosi;  

� dyspozycyjności grup lokalnych, zgodnej z osobistą dyspozycyjnością ich członków.  

(188) Wszyscy członkowie GP obecni na Wieczerniku są delegatami całej grupy, wyraŜając 
róŜnorodność grup zatwierdzonych, reprezentując róŜne środowiska lokalne, regiony i 
organizmy generalne, a równocześnie tworząc wspólnie kolegialne ciało, słuŜące nawróceniu 
– odnowie Kościoła i świata. Domaga się ono przezwycięŜania cząstkowych wizji i lokalnych 
partykularyzmów i zaakceptowania uniwersalnej i globalnej perspektywy.  

(189) Wieczernik, jako organ o najwyŜszym autorytecie w GP, jest wezwany do określenia tego, co 
jest konieczne dla dobra wspólnego grupy, dlatego jest on stale otwarty na lepsze i bardziej 
autentyczne sposoby rozpoznawania, przeŜywania i realizacji Powołania i Misji GP.  

(190) Jako organ legislacyjny Wieczernik ma obowiązek zdefiniowania Statutów GP.  

(191) Jako ciało odpowiedzialne za wybór członków DG, Wieczernik jest wezwany do rozeznania 
darów i charyzmatów osób, które w kaŜdej chwili mogą pomagać GP, Ŝeby sama była 
lepszym «ruchem» i lepiej go promowała. SłuŜba Ruchowi dla Lepszego Świata, jako racja 
istnienia GP, zakłada konieczność posiadania liderów uzdolnionych do zaangaŜowania całej 
GP w promowanie odpowiedniego nawrócenia – odnowy.  

(192) Po zakończeniu Wieczernika to, co zostało postanowione musi być przyjęte przez całą GP na 
wszystkich jej poziomach, a takŜe przez wszystkich jej członków, czemu słuŜy proces 
asymilacji, adaptacji i planowania, określony przez warunki danego miejsca i czasu. 

 
(193) b) Dyrekcja Generalna  
 
(194) DG jest organem wykonawczym (lub zarządem) GP; a zatem jest ona słuŜbą jedności 

wszystkich członków Grupy, gwarantującą najlepszą realizację jej Powołania i Misji;  
DG, posiadając władzę decyzyjną, wypełnia funkcję animowania całej grupy, Ŝeby mogła być 
wierna swojemu Powołaniu i Misji, a takŜe czuwa, Ŝeby Grupa pozostała wierna swojej 
naturze, duchowi oraz ukształtowaniu i obliczu. 

(195) Dla lepszej słuŜby wszelkim dynamizmem w całej GP, DG jest tak zorganizowana, Ŝeby jej 
podstawowe funkcje były powierzone opiece róŜnych osób, uwzględniając fakt, Ŝe te funkcje 
są wzajemnie powiązane, dlatego DG:  

� podejmuje się solidarnej odpowiedzialności za wszystkie trzy funkcje;  
� działa jako zespół (ekipa), pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego.  

(196) DG tworzy przynajmniej trzech członków, kaŜdy do jej podstawowych funkcji.  
SłuŜy to realizacji jej funkcji oraz zagwarantowaniu, Ŝeby z pomocą Planu Generalnego i 
planów specyficznych był realizowany odpowiedzialny proces opracowywania, decydowania 
i realizacji podejmowanych postanowień.  

(197) Osoba odpowiedzialna za promocję apostolską promuje i koordynuje:  

� pracę nad róŜnymi projektami apostolskimi, za pomocą których GP w konkretny sposób 
promuje Ruch dla Lepszego Świata;  

� definiowanie ogólnej i specyficznej strategii działań całej GP;  
� tworzenie lub adaptację instrumentów potrzebnych do realizacji takich projektów i 

strategii;  
� duchową, pastoralną i metodologiczną refleksję nad treściami, które są koniczne do 

stałego realizowania przesłania i słuŜby GP.  

(198) Osoba odpowiedzialna za promocję osób i grup promuje i koordynuje:  

� starania o stałe integrowanie nowych członków Grupy oraz ich odpowiednią formację 
wstępną;  

� formacją i stałym szkoleniem członków Grupy, Ŝeby byli coraz lepiej przygotowani do 
wypełniania swojej misji;  
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� troską o duchowe i materialne dobro osób oraz jakość Ŝycia grupy, gwarantującą jej coraz 
lepsze wspólnotowe świadectwo, wymagane przez jej misję;  

� starania o dobre funkcjonowanie róŜnych organizmów, za pomocą których GP umacnia i 
ukierunkowuje swoją dynamikę jedynej grupy. 

(199) Osoba odpowiedzialna za relacje zewnętrzne i słuŜby wewnętrzne promuje i koordynuje:  

� to, co moŜe ułatwia akceptację funkcji i słuŜby GP ze strony społeczeństwa i Kościoła; a 
konkretnie – w zaleŜności od przypadku – przez systematyczne relacje i współpracę z 
instytucjami i grupami spoza GP;  

� działania słuŜące poszukiwaniu i wykorzystywaniu materiałów i środków, koniecznych do 
skutecznego funkcjonowania i działania GP, a konkretnie słuŜących wewnętrznemu 
porozumiewaniu się w grupie, zapewnieniu tłumaczenia na języki, prowadzeniu 
archiwum dokumentów, organizowaniu sekretariatu oraz zapewnieniu obsługi 
ekonomicznej, finansowej i prawnej.  

(200) Dla realizacji tych funkcji DG posługuje się współpracą z Międzynarodową Grupą Animacji 
(GIA), z grupą stałej animacji (GIAP) oraz z Sekretariatem generalnym.  

 
(201) c) Międzynarodowa Grupa Animacji (GIA)  
 
(202) Skład GIA: 

• Dyrekcja Generalna;  
• koordynatorzy Regionów;  
• członkowie Grupy Stałej Animacji (GIAP);  
• mała liczba kompetentnych członków GP, wybranych i zaproszonych przez DG.  

(203) Jako Rada Główna Dyrekcji Generalnej, GIA wspomagają ją w podejmowaniu koniecznych 
decyzji, szczególnie w odniesieniu do wypełniania jej podstawowych funkcji.  

(204) GIA realizuje tę funkcje przede wszystkim podejmując specyficzną posługę określania Planu 
generalnego GP.  

205) Zatem do zadań GIA naleŜy ocena:  

• działania i Ŝycia GP;  
• zgodności Planu z Powołaniem i Misją, z Opcjami Apostolskimi, z Ukształtowaniem i Obliczem 
GP;  

• wewnętrznej harmonii samego Planu;  
• powszechnej waŜności instrumentów i środków proponowanych do realizacji Planu; 
• podstawowych linii przesłania grupy, które muszą słuŜyć Planowi;  

ponadto GIA winna okresowo sprawdzać stopień realizacji Planu.  

(206) Biorąc pod uwagę, jak waŜna jest jej opinia dla DG, zwłaszcza przy wyborze najlepszego 
sposobu zatwierdzania i oceny Planu, GIA promuje:  

• wzajemny dialog i wymianę doświadczeń, dóbr duchowych i materialnych;  
• wzajemną wymianę osób i posług;  
• podporządkowanie wszystkich i wszystkiego wspólnemu dobru całej GP.  

(207) W ten sposób GIA promuje Ruch dla Lepszego Świata na poziomie międzynarodowym, 
udzielając koniecznej pomocy grupom lokalnym.  

 
(208) d) Międzynarodowa Grupa Stałej Animacji (GIAP)  
 
(209) GIAP jest grupą utworzoną na poziomie międzynarodowym, na stałe słuŜącą tym funkcjom 

DG, które ona wypełnia wobec całej GP. Tworzą ją:  

• członkowie samej DG;  
• odpowiednia liczba członków – mieszkańców międzynarodowej siedziby Grupy, w miarę 

moŜliwości reprezentujących istniejącą w grupie róŜnorodność;  
• reprezentant Dyrektora Generalnego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.  
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(210) Członkowie GIAP (z wyjątkiem członków DG) są mianowani przez DG na podstawie 
propozycji, które Regiony prezentują podczas Wieczernika, albo podczas GIA; przynaleŜność 
do tej grupy kończy się z kolejnym Wieczernikiem, choć mogą być ponownie zaproponowani 
na następną kadencję.  
Ułatwia to zarówno odnowę tej grupy, w celu większej skuteczności jej posługi i lepszej 
kompetencji zaangaŜowanych osób, jak i troskę o kontynuację jej działania. Wszyscy 
członkowie GIAP są związani z własną grupą lokalną, do której wracają po zakończeniu 
swojej pracy w GIAP.  

(211) GIAP, jako organizm opracowywania propozycji:  

• promuje w całej GP refleksję, dialog, konsultacje – przede wszystkim w tematyce związanej 
z podstawowymi funkcjami Grupy, jak opracowywanie propozycji Planu GP, tworzenie 
koniecznych instrumentów i materiałów do jego realizacji oraz przygotowywanie innych 
odpowiednich pomocy;  

• zajmuję się opracowaniem tych propozycji;  
• prezentuje je podczas GIA, przygotowującego propozycje dla DG, która na podstawie 

przemyślanych opinii ma podjąć odpowiednie decyzje.  

(212) GIAP, jako organizm pomocniczy dla DG, prowadzi badania i konsultacje wewnątrz grupy i 
poza nią, dostarczając DG tego, co jest jej potrzebne do podejmowania decyzji, związanych z 
jej podstawowymi funkcjami.  

(213) GIAP, jako grupa działania apostolskiego:  

• promuje Ruch dla Lepszego Świata w międzynarodowych środowiskach Kościoła i świata;  
• zgodnie z zasadą pomocniczości pomaga regionom i grupom lokalnym, przede wszystkim 
w realizacji ich zadań związanych z formacją i stałym szkoleniem;  

• zapewnia funkcjonalną organizację relacji zewnętrznych oraz słuŜb wewnętrznych na 
poziomie międzynarodowym.  

(214) GIAP w celu odpowiedniego wypełnienia swoich funkcji powinna mieć wystarczającą ilość 
członków, a w razie potrzeby moŜe niektóre zadania delegować innym.  

(215) GIAP, będąc Ŝywą grupą apostolską, oprócz zaplanowanych długoterminowych spotkań 
refleksji i pracy, organizuje teŜ inne działania, takie jak:  

• spotkania modlitwy i dialogu; 
• spotkania rewizji Ŝycia;  
• spotkania rozeznania przynaleŜności dla członków GIAP i GP;  
• spotkania programowania i oceny swojego Ŝycia apostolskiego;  
• inne spotkania, których domaga się Ŝycie i wspólne działania.  

(216) DG moŜe teŜ, w odpowiedni sposób, zapraszać na sesje poświęcone refleksji innych 
członków, w zaleŜności od ich funkcji i kompetencji, jeśli ich pomoc jest szczególnie 
wartościowa w realizacji poszczególnych zadań i programowej tematyki. 

(217) GIAP z natury jest organizmem kierowanym przez samą DG. 
 
(218) e) Sekretariat Generalny GP  
 
(219) DG jest odpowiedzialna za zorganizowanie Sekretariatu Generalnego GP.  

(220) Sekretariat Generalny pełni funkcje administracyjne, pozostając w bezpośredniej zaleŜności 
od DG i przestrzegając kryteriów i polityki, które z tego wynikają.  

(221) Odpowiedzialni (jedna lub więcej osób) róŜnych sektorów Sekretariatu Generalnego 
mianowani są przez DG i są równieŜ członkami GIAP.  

(222) Sekretariat Generalny wypełnia następujące Funkcje:  

a) zapewnia posługę sekretariatu róŜnym organizmom na poziomie światowym 
(generalnym) i międzynarodowym (Wieczernik, DG, GIA, GIAP); 
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b) gwarantuje stałą obecność kilku członków GP w międzynarodowej siedzibie grupy, Ŝeby 
w czasie nieobecności członków DG reprezentowali ich w relacjach z członkami i grupami 
GP;  

c) zapewnia właściwą szybkość przekazu informacji wewnątrz grupy; 
d) gwarantuje jakość i punktualność tłumaczeń róŜnych pism, dokumentów 
i międzynarodowych spotkań;  

e) troszczy się o porządek i ład w archiwum oraz w międzynarodowym centrum 
dokumentacji;  

f) zapewnia skuteczną obsługę techniczną w sekretariacie;  
g) zapewnia systematyczne relacje z róŜnymi międzynarodowymi instytucjami;  
h) organizuje systematyczne relacje i spotkania z róŜnymi ekspertami, których potrzebuje 
Grupa;  

i) zapewnia publikację i dystrybucję wszelkich materiałów grupy na poziomie 
międzynarodowym;  

j) gwarantuje dobrą obsługę promocyjną, ekonomiczną i prawną dla GP.  
 

(223) 5. Struktura ekonomiczna GP  
 
(224) W odniesieniu do ekonomii zachowania Grupy są określone przez wyjaśnienia, kryteria oraz 

ogólne normy postanowione podczas GIA z 1982 r. Odpowiadają one dokumentowi 
«Ubóstwo i administrację dóbr doczesnych GP»63 wraz z dokumentem Wieczernika 1983.  

(225) W tej dziedzinie wszelkie struktury powinny być zgodne z tym, co oprócz Planu 
ekonomicznego grupy zostało określone przez Statut i wspomniany dokument.  

 

(226) 6. «Status» prawny GP  
 
(227) «Status» prawny GP w Kościele odpowiada jej naturze, precyzyjnie określając jej 

instytucjonalne relacje ze Stolicą Apostolską oraz z hierarchią Kościoła.  

(228) Na poziomie lokalnym utworzone grupy utrzymują instytucjonalne relacje z Konferencjami 
Episkopatu oraz z biskupami i diecezjami, na terenie których mają swoją siedzibę. Ponadto, 
swoje działania apostolskie GP uzgadnia z Ordynariuszem miejsca, według zasad prawa 
kanonicznego oraz swojego Statutu.  

(229) W razie potrzeby i moŜliwości GP ma takŜe swój jasno określony «status» prawny 
w odniesieniu do władz cywilnych poszczególnych krajów, gdzie jest obecna. Zawsze naleŜy 
oczywiście brać pod uwagę szczegółowe sytuacje.  

 
 
 
 
(230) V. RELACJE ZEWNĘTRZNE GP  
 

(231) 1. Natura GP oraz jej relacje zewn ętrzne  
 
(232) Wierność swojemu Powołaniu i Misji – co więcej, w ogóle własnemu istnieniu – domaga się, 

Ŝeby GP zwróciła szczególną uwagę na stałe i organiczne relacje, które utrzymuje na kaŜdym 
poziomie ze wszystkimi (osobami, grupami, ruchami, organizmami i instytucjami 
kościelnymi lub cywilnymi);  
Te relacje stanowią część Ŝycia i misji GP.  

(233) GP, «będąc solidarna ze wszystkimi – osobami i ruchami – które pracują dla lepszego 
świata»64, utrzymuje z nimi relacje na poziomie wymiany informacji, współpracy i stałej 
wzajemnej pomocy.  

                                                 
63 Ten dokument został opublikowany w: «Compartiendo», nr 4 (lipiec 1982).  
64 Wieczernik 1975, Dokument Nr 1, Część I «Celowość».  
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(234) Cała grupa i kaŜdy z jej członków ma obowiązek upowszechniać wśród innych znajomość 
natury i funkcji GP, starając się, Ŝeby ją rozumieli i akceptowali.  

(235) GP moŜe więc istnieć tylko wtedy, gdy Kościół – czyli jego osoby, grupy, instytucje – ofiaruje 
Grupie swoje osoby, Ŝeby były członkami GP.  

Kościół, ze swojej strony, będzie posyłać osoby do GP, jeśli rozpozna waŜność jej funkcji oraz 
wartość tej grupy, która te funkcje wciela w Ŝycie.  

(236) GP jest świadoma konieczności tej swojej funkcji, powierzając koordynowanie «promocji 
relacji zewnętrznych» jednemu z członków DG, czyniąc ją przedmiotem swojego Planu 
ogólnego oraz planów specyficznych na róŜnych poziomach.  

 

(237) 2. Relacje GP ze wspólnotami i grupami, do których naleŜą jej członkowie  (rodziny; 
diecezje; instytuty religijne; grupy apostolskie; itp.) 

 
(238) Relacje członków GP ze wspólnotami i grupami ich przynaleŜności są wymagane przez 

Ŝyciowe powołanie kaŜdej osoby, które GP musi szanować i oŜywiać.  

(239) Z tymi wspólnotami i grupami członkowie GP utrzymują stałe relacje, zachowując wszelkie 
obowiązki, wynikające z ich podstawowego powołania.  

(240) Członkowie GP «na pełny etat» powinni starannie i rozsądnie troszczyć się o te relacje i 
obowiązki, starając się o przejrzystość swojego świadectwa swojemu podstawowemu 
powołaniu.  

(241) W relacjach z własną wspólnotą przynaleŜności członkowie GP «na pełny etat» szczególnie 
starają się o:  

• podtrzymywanie więzów przyjaźni (i więzów rodzinnych);  
• udział w znaczących momentach Ŝycia tych swoich wspólnot;  
• to, Ŝeby zawsze pewien okres przebywać w swojej wspólnocie.  

A zatem starają się troszczyć o wszelkie formy kontaktu, które ułatwią wzajemne zrozumienie 
i przyjaźń pomiędzy ich wspólnotą lub grupą a GP, dając przejrzyste świadectwo, Ŝe w tym, 
co ich dotyczy chcą Ŝyć zgodnie z wartością prowizoryczności, która charakteryzuje ich pobyt 
w grupie.  

(242) Jeśli chodzi o księŜy diecezjalnych oraz zakonnych integrujących się w GP, zwłaszcza, jeśli są 
członkami «na pełny etat», naleŜy przeprowadzić wstępną rozmowę pomiędzy GP oraz ich 
kanonicznymi przełoŜonymi, Ŝeby w tym dialogu jasno określić:  

• czas i formę posługi tych osób we własnej wspólnocie na okresie ich «pobytu» w GP, w 
uzgodnieniu z ich funkcją w ramach GP;  

• formy wzajemnego komunikowania i relacji pomiędzy tymi wspólnotami a GP, 
wymaganymi przez miłość (oraz sprawiedliwość). 

(243) Jeśli chodzi o zakonników i zakonnice, podczas takiej rozmowy, naleŜy jasno określić 
wspólnotę odniesienia dla tych osób, Ŝeby mogły wypełniać prawa i obowiązki, które z tego 
wynikają.  

(244) GP systematycznie lub okazjonalnie informuje wspólnoty i grupy przynaleŜności na temat ich 
członków:  

• o tym, czym jest grupa i co proponuje, jakie są jej projekty apostolskie, strategie działania 
i wykorzystywane instrumenty;  

• o Ŝyciu Grupy oraz jej najbardziej znaczących wydarzeniach;  
• o działaniach podejmowanych przez zainteresowane osoby oraz o wkładzie, który 

poprzez Grupę dają oni Kościołowi i społeczeństwu.  

Ponadto grupa daje moŜliwość uczestnictwa w bardziej znaczących momentach jej Ŝycia – 
szczególnie w konwiwencjach – tak, jak podpowiada przyjaźń i rozsądek.  
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(245) Gdy jakaś osoba kończy swoją przynaleŜność do GP, Ŝeby powrócić do własnej wspólnoty lub 
grupy na «na pełny etat», GP kontynuuje podtrzymywanie wzajemnych relacji przyjaźni, a 
przynajmniej współpracy, w zaleŜności od sytuacji.  

 

(246) 3. Relacje GP z innymi bytami ko ścielnymi  
 
(247) GP, dzięki swojej kościelnej naturze, podtrzymuje i troszczy się o system Ŝyciowych i 

harmonijnych relacji z całym Kościołem na wszystkich jego poziomach - generalnym, 
regionalnym i lokalnym, a takŜe uznaje za bogactwo podwójną naturę Kościoła, wyraŜającą 
się przez relacje z hierarchią i ze świeckimi.  

(248) Relacje GP z osobami, grupami, organizmami i instytucjami Kościoła naleŜy przeŜywać, 
przestrzegając następujących zasad:   

� relacje te znajdują swoje uzasadnienie i źródło w misji grupy, która jest zawarta w misji 
samego Kościoła;  

� relacje rozwijają się w kościelnej komunii, która rodzi się dzięki przynaleŜności grupy do 
Kościoła, Ŝeby, w zgodzie ze swoją specyficzną funkcją, grupa mogła mu słuŜyć, 
promując w nim coraz doskonalszą autentyczność, oŜywianą przez Ewangelię i 
oświecaną przez Magisterium kościelne;  

� relacje te wyraŜają się przez współpracę oraz bezinteresowną słuŜbę informowania i 
szczerego przekazu oraz przez zaangaŜowanie się w tworzenie bardziej skutecznego 
świadectwa Ŝycia Kościoła.  

(249) GP w swoich relacjach z Kościołami lokalnymi (diecezjami) zwraca uwagę:  

� Ŝeby stała wymiana informacji ułatwiała zarówno zrozumienia działań grupy i akceptację 
jej słuŜby, jak i pogłębiała zrozumienie konkretnej sytuacji kościelnej, co pozwala jej 
ofiarować lepszą słuŜbę;  

(250)    � Ŝeby być obecnym w najwaŜniejszych chwilach Ŝycia diecezji;  
(251)   � Ŝeby działania grupy na rzecz Kościołów lokalnych odbywało się za zgodą kompetentnych 

władz hierarchicznych oraz była wyrazem wierności temu, co jest sensem kościelnej 
odnowy, którą grupa promuje.  

(252) W tym kontekście GP troszczy się szczególnie o dobre relacje z biskupami.  

(253) KaŜda zatwierdzona GP, w zgodzie z wymienionymi kryteriami, utrzymuje systematyczne 
relacje:  

� z Konferencjami Episkopatu;  
� z róŜnymi organizmami kościelnymi;  
� z konfederacjami zgromadzeń zakonnych Ŝeńskich i męskich;  
� z grupami i ruchami kościelnymi działającymi w danym kraju.  

(254) DG oraz międzynarodowe struktury GP troszczą się o systematyczne relacje:  

� z międzynarodowymi instytucjami Stolicy Apostolskiej;  
� z róŜnymi międzynarodowymi bytami kościelnymi, jak:  

• konfederacje wyŜszych przełoŜonych zakonów Ŝeńskich i męskich;  
• instytuty zakonne;  
• papieskie uniwersytety;  
• grupy i międzynarodowe ruchy...  

 

(255) 4. Relacje GP z bytami poza- ko ścielnymi  
 
(256) GP, na swoich róŜnych poziomach, utrzymuje i troszczy się o relacje z osobami, grupami i 

ruchami, z instytucjami i organizacjami, które są zaangaŜowane w budowanie lepszego 
świata.  

(257) Biorąc pod uwagę, Ŝe takie byty są liczne i róŜnorodne GP winna rozeznać:  
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� które z tych grup rzeczywiście są zorientowane na budowanie Królestwa BoŜego oraz na 
słuŜbę jego obiektywnym wymaganiom, bez względu na to, czy one same mają tego mniej 
lub bardziej pogłębioną świadomość;  

� które z nich wypełniają posługę zbliŜoną do tej, którą wyznacza Powołanie i Misja GP, co 
ułatwiałoby wzajemną pomoc i ubogacanie;  

� które z nich mają większą realną zdolność do pozytywnego wpływania na zmiany 
społeczne;  

� które z tych grup są w stanie być większym wyzwaniem dla GP.  

(258) Na podstawie takiego rozeznania GP – na swoich róŜnych poziomach – wybiera te grupy, z 
którymi zamierza utrzymywać systematyczne relacje, uwzględniając swoje konkretne 
moŜliwości.  

(259) Relacje te mogą polegać na informowaniu, na dialogu, albo nawet na pewnej formie 
współpracy, o ile pozwala na to natura GP oraz wymagania konkretnej sytuacji.  

 

(260) 5. Relacje zewn ętrzne GP oraz jej misja profetyczna  
 
(261) WaŜność, autentyczność i skuteczność relacji GP z innymi bytami zewnętrznymi zaleŜą:  

� od siły ich wpływu na projekty i działania apostolskie grupy;  
� od ofiarowanego świadectwa Ŝycia;  
� od wyraźnego zorientowania tych relacji na realizację misji GP oraz – pozostając w zgodzie 

z tą misją – od większego dobra, które wypływa z relacji z konkretną grupą; a takŜe od 
moŜliwości lepszej słuŜby w realizacji celów grupy;  

� od zdolności Grupy, Ŝeby dzięki pomocy ze strony zewnętrznych bytów, bardziej 
autentycznie i pewnie podejmować napotykane wyzwania.  

(262) GP, uznając potrzebę i konieczność utrzymywania relacji z innymi grupami i instytucjami, jest 
równieŜ świadoma, Ŝe wierność własnej naturze grupy z misją profetyczną będzie prowadzić 
do powstawania określonych konsekwencji, które często objawiają się w formie róŜnych 
napięć i konfliktowych relacji.  

(263) Ta konfliktowość moŜe być skutkiem i znakiem autentyczności prorockiej słuŜby GP, jeśli jej 
źródłem jest opór tych, którzy sprzeciwiają się:  

� nawróceniu – odnowie głoszonej przez grupę,  
� jedności – powszechności, którą ona promuje,  
� podporządkowaniu wszystkich i wszystkiego powszechnemu dobru świata i Kościoła, co 

jest wymagane zarówno przez nawrócenie, jak i przez jedność.  

(264) Po pojawieniu się takich napięć i konfliktów GP ma obowiązek ustalić, jakim stopniu zostały 
one spowodowane przez niedostosowanie, albo przez brak autentyczności ze strony samej 
grupy.  

(265) Gwarancją autentycznej postawy słuŜby i świadectwa wobec ducha komunii w Ŝyciu grupy i 
jej członków będzie:  

� pokora, konieczna wszystkim, którzy czują się podmiotem stałego nawrócenia, 
promowanego przez Grupę oraz postawa rozeznania własnego powołania i misji;  

� wielkoduszność, konieczna do akceptowania wszelkich przejawów kontestacji 
i odrzucenia, uznając je za uprzywilejowane okazje, Ŝeby przeŜyć rozeznanie 
i doświadczyć własnego wzrostu przez akceptację elementów prawdy, w jakimś stopniu 
obecnych w tych kontestacjach;  

(266)       � szczere posłuszeństwo Ewangelii;  
� wolność ducha wobec innych oraz wobec samego siebie (lub samych siebie), co jest 

nieodłącznie złączone z posłuszeństwem Ewangelii;  
(267)     � autentyczność ducha i postawa dialogu, pozwalająca mieć drzwi zawsze otwarte na kolejne 

spotkania oraz ułatwiająca tworzenie pozytywnych gestów i inicjatyw;  
� relacje miłości, które, choć idealnie są nastawione na nawrócenie, zgodę i komunię, to 

często stają się one cierpieniem, z powodu stawianych im ograniczeń oraz z poczucia 
bezsilności, wobec napotykanych trudności.  
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ZAŁĄCZNIK  
 

VI. UBÓSTWO I ADMINISTROWANIE DOBRAMI GP  
 

1. Zasady ogólne  
 

a) Znaczenie «ubóstwa»  

Nawrócenie i odnowa Kościoła, jak i promowanie nowego społeczeństwa65, zachęcają nas do 
zaangaŜowania się w ubóstwo, jako osoby i jako grupa. Radykalna forma naszego ewangelicznego 
ubóstwa polega na Ŝyciu w całkowitej wierności tej prowizoryczności, która charakteryzuje GP66. 
Forma ubóstwa GP na wszystkich poziomach polega na oddaniu się na słuŜbę wszelkim wspólnotom 
chrześcijańskim, dzieląc z nimi całe bogactwo i hojność Ducha Św. oraz wszelkie instrumenty, które są 
do dyspozycji grupy, bez szukania własnego zysku materialnego67.  
 

b) Ubóstwo zbiorowe  

GP na kaŜdym poziomie nie posiada niczego ponad to, co jest konieczne do realizacji swojej misji oraz 
dla dobra swoich członków, Ŝeby mogli realizować swoją posługę apostolską. GP zadowala się tym, 
co konieczne, «unikając wszelkiej postaci luksusu i zbytku, nieumiarkowanego zysku i gromadzenia 
majątku»68.  
Jeśli uzyska się więcej niŜ to, co jest potrzebne do Ŝycia i wypełniania swojej misji, wówczas GP dzieli 
się tym z osobami, znajdującymi się potrzebie69. GP praktykuje na kaŜdym poziomie wymianę osób 
i dzielenie się dobrami kultury, a takŜe dobrami duchowymi i materialnymi, zgodnie z wymaganiami 
dobra wspólnego70.  
Z przyczyn ekonomicznych GP nie zaprzestanie głoszenia Dobrej Nowiny Królestwa ubogim ani nie 
przerwie z tych powodów swojego zaangaŜowania na rzecz odnowy społecznej71.  
Grupy i regiony starają się o swoją ekonomiczną samowystarczalność. Dostosowują programowane 
działania do swoich własnych moŜliwości oraz do zdolności ekonomicznych odbiorców swoich 
działań.  
 

c) Ubóstwo osób  

KaŜdy członek GP Ŝyje w ubóstwie w duchu Ewangelii i zgodnie z wymaganiami swojego stanu 
(świeckiego, duchownego lub zakonnego). «Niech wszyscy pełniąc swoje obowiązki, uwaŜają się za 
podległych powszechnemu prawu pracy i zdobywają w ten sposób środki konieczne do Ŝycia i 
prowadzenia działalności, niech odrzucą wszelką nadmierną troskę o dobra materialne i powierzą się 
opatrzności Ojca Niebieskiego (por. Mt 6,25)»72.  
 

2. Zasady odnosz ące si ę do osób  
 
To, co otrzymają członkowie Grupy – jako FT lub PT (tzn. będący na pełny etat lub częściowy) – w 
formie zapłaty za ich posługę apostolską w imieniu GP jest przeznaczone na tworzenie wspólnego 
funduszu (lokalnego, regionalnego, generalnego).  
 

a) W odniesieniu do członków na “pełny etat” (FT)  

GP jest odpowiedzialna za członków na pełny etat, przyjmując na siebie koszty ich utrzymania, opieki 
społecznej i medycznej oraz innych stałych lub okazjonalnych potrzeb wynikających ze 
sprawiedliwości i miłości.  

                                                 
65 Por. Wieczernik 1975, «Powołanie i Misja GP Ruchu dla LŚ», części II i V.  
66 Por. Wieczernik 1975, część III, 4, oraz część III niniejszego dokumentu.  
67 Por. jw. cytowane dokumenty.  
68 PC 13.  
69 Por. PC 13.  
70 Por. «Powołanie i Misja», część III, 2 i 3; Sobór Watykański II, Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym 

«Gaudium et spes», nr 26 (GS).  
71 Por. Wieczernik 1969, Dokument Nr 3: «Opcje Apostolskie GP».  
72 PC 13.  
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Członkowie na pełny etat otrzymują ponadto od GP pewną miesięczną kwotę, ustalaną przez kaŜdą 
grupę lokalną, według corocznego rozeznania sytuacji. Jako kryterium dla niektórych regionów 
moŜna uznać zasadę, Ŝe daje się tym członkom FT jedną trzecią miesięcznej pensji w realnej kwocie, 
po rozliczeniu z ewentualnych opłat na opiekę społeczną; w rzeczywistości moŜna uznać, Ŝe 
pozostałe dwie trzecie odpowiadają temu, co GP wydaje na wikt, wyŜywienie i ogólne wydatki 
wspólnoty. KaŜdy zarządza tym miesięcznym datkiem według swojej sytuacji, a jeśli uzna za słuszne 
moŜe to zwrócić do wspólnego funduszu.  
 

b) W odniesieniu do członków na “częściowy etat” (PT)  

GP ofiaruje wikt i zamieszkanie swoim członkom PT, przebywającym w międzynarodowym centrum 
GP lub uczestniczą w jej spotkaniach. Ponadto zwraca się członkom PT wydatki, które ponieśli w 
związku z realizacją działań apostolskich. A gdy ich posługa jest stała lub sprawowana w 
rozszerzonym zakresie, to, po wspólnym uzgodnieniu GP, ofiaruje się im pomoc równieŜ w 
osobistych wydatkach.  
 

3. Zasady odnosz ące si ę do funduszu wspólnego  
 
GP posiada wspólny fundusz, zarządzany i rozdzielony na trzech poziomach: generalnym, 
regionalnym i lokalnym. Jest on utworzony z wpływów, które pochodzą z podejmowanych działań 
apostolskich oraz donacji lub ze sprzedaŜy nieruchomości. Jest on przeznaczony na potrzeby 
członków grupy oraz na wydatki związane z ich posługą apostolską.  
KaŜdego roku, grupy, regiony i DG przygotowują bilans minionego roku oraz plan budŜetu na 
następny rok, określając swoją aktualną sytuację finansową. Grupy lokalne zdają relację ze swojej 
sytuacji ekonomicznej do DG, wysyłając jej kopię koordynatorowi regionu. Region zdaje relację do 
DG, wysyłając kopię do swoich grup lokalnych. DG zdaje relację na Wieczerniku, podczas spotkania 
GIA oraz reprezentantowi Ruchu przy Stolicy Apostolskiej.  
Na kaŜdym poziomie GP stara się prowadzić przejrzyste rachunki, powierzając je kompetentnej 
osobie, a jeśli to konieczne, szukając pomocy eksperta. Generalny ekonom jest odpowiedzialny za 
koordynację zarządzania finansami, zapewniając jedność stosowanych kryteriów oraz metod.  
Jeśli grupa lokalna jest ekonomicznie samowystarczalna, kaŜdego roku winna rozeznać, jaką sumą 
moŜe oddać do dyspozycji regionu, po zrealizowaniu dotychczasowych i bezpośrednich wydatków. 
Jeśli region jest samowystarczalny, wówczas kaŜdego roku powinien rozeznać, jaką sumę oddaje do 
dyspozycji funduszu generalnego, po swoich zrealizowaniu dotychczasowych wydatków, wraz z 
tymi z najbliŜszej przyszłości.  

Wspólny fundusz generalny słuŜy do pokrycia następujących wydatków:  

� utrzymanie i wydatki członków i współpracowników GP, zamieszkujących siedzibę 
międzynarodową, miesięczne zapłaty dla pracowników tej siedziby, wydatki związane z 
prowadzeniem sekretariatu międzynarodowego, zwykłe oraz nadzwyczajne utrzymanie 
budynku siedziby międzynarodowej;  

� związanych z organizacją międzynarodowych spotkań (Wieczernik, GIAP, GIA);  
� pomoc – w formie poŜyczki lub daru, zaleŜnie od okoliczności – regionom i grupom 

lokalnym.  

Wspólny fundusz regionalny słuŜy wspieraniu inicjatyw w regionie organizowanych na 
międzynarodowym poziomie, pokrywaniu wydatków koordynatora oraz wspieraniu grup 
lokalnych w danym regionie.  

Wspólny fundusz grupy lokalnej słuŜy pokrywaniu wydatków grupy i jej członków, zgodnie z 
kryteriami określonymi przez niniejszy dokument.  

Wspólny fundusz generalny jest zarządzany przez DG, przy pomocy generalnego ekonoma. Funduszem 
regionu zarządza koordynator oraz członkowie regionu, którzy mogą powierzyć tę funkcję osobie 
najbardziej z nich kompetentnej, albo innej odpowiedniej osobie. Funduszem grupy zarządza sama 
grupa.  
Grupy i regiony powinny prosić o autoryzację DG na wydatki nadzwyczajne, jak kupno/ sprzedaŜ 
nieruchomości, wydatki związane z utrzymaniem nadzwyczajnym nieruchomości oraz korzystanie z 
funduszy rezerwowych. W odniesieniu do funduszu generalnego Wieczernik moŜe określić 
maksymalną kwotę wydatku, której DG nie moŜe przekroczyć bez jego zgody.  
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W przypadku trudności ekonomicznych naleŜy stosować zasadę pomocniczości: grupy lokalne proszą 
o pomoc własny region; a gdy region nie moŜe im pomóc zwracają się za pośrednictwem DG do 
wspólnego funduszu generalnego. KaŜdą prośbę pomocy naleŜy przedstawić z wyprzedzeniem oraz 
odpowiednio udokumentować konkretnym planem finansowym, pozwalającym na odpowiednie 
rozeznanie prośby.  
Podczas międzynarodowych spotkań formą dzielenia się dobrami jest stosowanie, kiedy to moŜliwe, 
kryterium «pro-rata» wraz z zasadą pomocniczości, które moŜna dostosować do konkretnego 
przypadku.  
 

4. Zasady odnosz ące si ę do nieruchomo ści  
 
Dobra nieruchome GP są jej własnością. GP moŜe je nabywać i dysponować zgodnie z obowiązującym 
prawem powszechnym i szczegółowym, za zgodą DG oraz za jej pośrednictwem w zgodzie z 
reprezentantem Ruchu przy Stolicy Apostolskiej. SprzedaŜ i kupno dóbr nieruchomych domaga się 
zatwierdzenia Dyrekcji Generalnej.  
Tytuł własności oraz jego fotokopie powinny być zachowane przez ekonoma generalnego w siedzibie 
międzynarodowej GP. Za administrację i konserwację tych dóbr odpowiada zainteresowana grupa 
lokalna lub międzynarodowa, jeśli nie znajduje się to w obowiązkach DG.  
 

5. Zasady odnosz ące si ę do słu Ŝby apostolskiej wobec ubogich  
 
Zachowując wierność swojej opcji dla ubogich GP pomaga potrzebującym, opłacając częściowo lub 
całkowicie wydatki związane z ich działaniami, albo ofiarując im darmowo swoją pracę.  
Gdy grupa lokalna lub region napotykają na trudności ekonomiczne w programowaniu lub akceptacji 
wartościowych posług na rzecz ubogich naleŜy:  

� najpierw zachęcić odbiorców, Ŝeby ofiarowali tyle, ile mogą;  
� równocześnie szuka się osoby lub instytucje spoza GP do jej finansowania;  
� a gdy nie znajdzie się wystarczających środków naleŜy korzystać z funduszu regionalnego;  
� jako ostatnie źródło pomocy naleŜy uznać DG.  
� Choć GP pracuje zwykle w zespole, to w celu zwrotu kosztów moŜna zaakceptować, Ŝeby 

posługa była wykonywana tylko przez jedną osobę.  
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Wprowadzenie 

 

1. „Opcje Apostolskie” Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata początkowo zostały 
opracowane podczas Wieczernika w 1979 r. w Rzymie z następującym wprowadzeniem:  

- „Na zakończenie pierwszej części Wieczernika (poświęconego ocenie procesu utoŜsamiania się 
z naszym Powołaniem i Misją) ustaliliśmy serię zasad, albo kryteriów działania73, 
wyjaśniających sens tej części Wieczernika. 

- Następnie staraliśmy się odnaleźć w kontekście dzisiejszej sytuacji świata i Kościoła.  

- Opcje te braliśmy pod uwagę juŜ w przeszłości, od momentu formowania się pierwszej grupy 
wokół Ojca Lombardiego aŜ po ostatnie czasy, krok po kroku starając się, Ŝeby nasza posługa 
apostolska stawała się słuŜbą całej grupy – jednej, róŜnorodnej i obecnej na wszystkich 
kontynentach.  

- Długi proces rozeznawania, przeŜywany w modlitwie i dialogu doprowadził nas do takiego 
określenia naszych opcji, które jest tu prezentowane.  

2. W obliczu zachodzących zmian społecznych Wieczernik z 1991 r., podkreślając wartość tych 
„opcji”, wezwał Dyrekcję Generalną, Ŝeby wyraziła je w nowy sposób, poddając je do zatwierdzenia 
podczas spotkania Międzynarodowej Grupy Animacji (tzw. GIA).  

3. Międzynarodowa Grupa Animacji (tzw. GIA), podczas zebrania w maju 1994 r., biorąc pod uwagę 
wskazówki Wieczernika z 1991 r., zaaprobowała nowe sformułowanie OPCJI APOSTOLSKICH wraz 
z następującymi uwagami:  

 

Uwagi wyja śniające  
 

Gdy mówimy o „Opcjach Apostolskich”, zarówno podczas Wieczernika 1979 r., jak i podczas 
tegorocznego spotkania, to wyraŜamy przez takie określenie generalne ukierunkowanie, które w formie 
ogólnych kryteriów wyraŜają „konieczność istnienia” określonych działań podejmowanych przez 
Grupę Promotorów. Są one punktami odniesienia, pozwalającymi ocenić, czy podejmowane działania 
odpowiadają naturze Grupy.  

Są to więc kryteria determinujące ocenę naszego działania.  

Nie chodzi więc:  

- ani o cechy definiujące „rację istnienia” Grupy, ani teŜ jej stylu Ŝycia;  

- ani o cele, które naleŜy osiągnąć;  

- ani o linie działania, które mają być realizowane.  

Chodzi o jakość, która winna być obecna w kaŜdym naszym działaniu. Chodzi o kryteria, które słuŜą 
do rozeznawania autentyczności strategii realizowanej przez nasze działania.  

Struktura początkowa tego dokumentu formułującego pięć opcji była następująca:  

• opcje  

• ich uzasadnienie, wywodzące się zarówno z sytuacji, jak i z nauczania Kościoła;  

• ich implikacje i konsekwencję dla Grupy Promotorów.  

W końcu uznaliśmy, Ŝe warto całe zagadnienie wyrazić według struktury słuŜącej do prorockiego 
odczytywania „znaków czasu”.  

Biorąc to pod uwagę, przypominamy wszystkim, Ŝe:  

• pierwszy element kaŜdej opcji (A) nie zamierza wyraŜać syntetycznie stanu całej aktualnej 
sytuacji w świecie;  

• podobnie jak drugi element (B) nie zamierza wyraŜać syntezy całego nauczania Kościoła, 
odnoszącego się do tej opcji. W obu punktach pragnie się tylko wyrazić podstawowe racje, 
które uzasadniają kaŜdą z opcji;  

• następny element kaŜdej opcji (C) wyraŜa daną opcję;  
                                                 
73 Zob. Wieczernik 1979, nr 2.  
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• w końcu przedstawiane są załoŜenia i konsekwencje, istotne dla działań podejmowanych 
przez Grupę Promotorów (D). 

Ponadto pragniemy sprecyzować, Ŝe opcje te są sformułowane od najszerszej do najbardziej 
specyficznej, czyli najpierw przedstawiana jest:  

� opcja na rzecz Królestwa BoŜego, która jest fundamentalna, wyraŜając sens wszystkiego, co 
czynimy oraz w ogóle sens wszystkich opcji;  

� opcja na rzecz Kościoła, będącego znakiem i instrumentem Królestwa BoŜego w świecie;  

� opcja na rzecz ubogich i na rzecz sprawiedliwości, będąca kryterium autentyczności i 
wiarygodności tego Królestwa;  

� opcja na rzecz uczestnictwa i zaangaŜowania, jako niezbędny warunek, bez którego 
niemoŜliwe jest przeŜywanie wspólnotowego wymiaru Królestwa BoŜego i jego wymagań;  

� opcja na rzecz wyzwolenia, rozumiana jako dynamizm osobistego i wspólnotowego 
dojrzewania w komunii z Bogiem, będąca wyrazem takiej pedagogii i strategii, które wyróŜniają 
działania duszpasterskie słuŜące temu Królestwu.  
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OPCJE APOSTOLSKIE  
 

I. Królestwo Bo Ŝe  
 
A. śyjemy w świecie głęboko wstrząsanym często sprzecznymi dąŜeniami:  

� obserwuje się ogólnoświatowe jednoczenie, powodujące wzrost wzajemnych zaleŜności; a 
równocześnie widać umacnianie lokalnych kultur, nawet przy uŜyciu przemocy;  

� obserwuje się powszechne poszukiwanie nowego sensu współŜycia między ludźmi przy 
równoczesnej dominacji partykularnych interesów poszczególnych osób, grup i narodów, 
niejako zjednoczonych w moralnym subiektywizmie;  

� obserwuje się wzrastająca świadomość wartości pokoju, jako najwyŜszego dobra, związanego 
z poszanowaniem godności osoby ludzkiej; a równocześnie wzrasta przemoc, nawet zbrojna, 
która staje się systemowym sposobem narzucania innym własnej woli;  

� obserwuje się wzrastającą świadomość integralnej jedności człowieka ze światem 
stworzonym; a równocześnie trwa nieograniczona eksploatacja dóbr naturalnych, juŜ wprost 
zagraŜająca istnieniu naszej planety;  

� obserwuje się poszukiwanie nowego porządku świata; a równocześnie wzrasta koncentracja 
władzy nad światem w rękach niewielu ludzi.  

 

B. Jeste śmy przekonani , Ŝe świat nieuchronnie dąŜy do zjednoczenia (por. Lumen gentium, nr 1), 
dlatego szukamy światła wiary, która nam mówi, Ŝe:  

� Chrystus juŜ ustanowił Królestwo BoŜe, będące powszechnym Królestwem „prawdy i Ŝycia, 
świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju” (Liturgia Uroczystości Chrystusa Króla), w 
którym wszyscy ludzie wraz z całą rzeczywistością zostali powołani do zjednoczenia 
w Chrystusie, jako Głowie;  

� „oczekując” pełnego wypełnienia się BoŜej obietnicy, dotyczącej Jego Królestwa, 
otrzymaliśmy od Niego moŜliwość i obowiązek „przyspieszenia Jego powtórnego przyjścia” 
(por. 2P 3).  

 
C. Optujemy, Ŝeby słu Ŝyć:  

� Królestwu BoŜemu, juŜ obecnemu, słuŜąc teŜ jego powszechnemu rozszerzaniu;  

� braterstwu pomiędzy wszystkimi ludźmi, między męŜczyznami i kobietami, między 
narodami i państwami, w duchu szacunku dla toŜsamości kaŜdego;  

� otwarciu całej rzeczywistości na jej transcendentne powołanie.  

 

D. Świadomi jeste śmy, Ŝe wymaga to od nas zaanga Ŝowania Ŝycia do promowanie:  

� kontemplacji i profetycznego odczytywania obecności i działania Boga w naszej historii – 
osobistej, lokalnej, światowej oraz wynikającego z tej obecności nawrócenia;  

� ukierunkowania Ŝycia i działania ludzkiego na transcendentne wartości, uzdolniając ludzi do 
budowania pokojowego współŜycia;  

� otwarcia na wymiar powszechności (uniwersalizmu) i szacunku dla uprawnionej 
róŜnorodności wszystkich osób, grup i narodów na całym świecie;  

� współpracy z tymi osobami, grupami oraz narodowymi i międzynarodowymi organizacjami, 
które w autentyczny sposób angaŜują się w budowanie lepszego świata.  

 

II. Kościół  
 

A. śyjemy w Ko ściele, w którym obecne s ą róŜne, często sprzeczne, nurty dotycz ące:  

� dąŜenia do odnowy, obecnego w róŜnych dziedzinach Ŝycia i działania Kościoła, choć wciąŜ 
dominuje jednak ogólny klimat zachowawczy, niechętny jakiejkolwiek odnowie; choć 
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powszechnie wzywa się do ewangelicznej wolności, to jednak wciąŜ dominuje strach przed 
światem i świecką kulturą;  

� otwarcia na wartości komunii i uczestnictwa, których potrzeba widoczna jest zarówno 
wewnątrz Kościoła i w jego relacjach ze społeczeństwem; a jednak wciąŜ powszechne są 
postawy zamknięcia przed światem;  

� poszukiwania syntezy Ŝycia i działania duszpasterskiego przez mniej lub bardziej udane 
korzystanie z prorockich określeń; a równocześnie wciąŜ pogłębia się rozdźwięk pomiędzy 
nauczaniem i postępowaniem, pomiędzy magisterium Kościoła a profetycznym 
świadectwem.  

� rozwijania świadomości, Ŝe Kościół jest sakramentem jedności w świecie, który juŜ sam dąŜy 
do zjednoczenia; a równocześnie wciąŜ dominuje obraz Kościoła scentralizowanego, 
skoncentrowanego na poboŜnych praktykach, powodując, Ŝe w społeczeństwach coraz 
bardziej dominuje tendencja spychania go do sfer „prywatności”.  

 

B. Jeste śmy przekonani, Ŝe Kościół ma natur ę i misj ę sakramentu – znaku i instrumentu 
Królestwa Bo Ŝego, czyli jest on sakramentem powszechnego zbawien ia74.  

 

C. Optujemy, Ŝeby słu Ŝyć:  

� stałej odnowie tego Kościoła, takiego jaki jest, w postawie dialogu i słuŜby, otwierając go 
coraz bardziej na świat;  

� promowaniu współpracy ze wszystkimi, którzy w autentyczny sposób starają się polepszyć 
świat stworzony, angaŜując się, bardziej lub mniej świadomie, w budowę Królestwa BoŜego 
tu i teraz;  

 
D. Świadomi jeste śmy, Ŝe wymaga to od nas zaanga Ŝowania Ŝycia do słu Ŝenia:  

� promowaniu nowych i nieustannie rozwijanych całościowych syntez Ŝycia i działania 
Kościoła;  

� inkulturacji, której domaga się autentyczna ewangelizacja;  

� dialogowi z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i z innymi wierzącymi;  

� tworzeniu w Kościele i w całym świecie przestrzeni do spotkania i dialogu, prowadzonego w 
kaŜdym moŜliwym kierunku;  

� formowaniu animatorów i współpracowników odnowy, zwłaszcza do posługi Kościoła na 
rzecz odnowy świata.  

 

III. SłuŜba ubogim na rzecz promowania sprawiedliwo ści  
 
A. śyjemy w świecie charakteryzuj ącym si ę:  

� powiększającym się rozłamem pomiędzy bogatymi i biednymi, który coraz bardziej dzieli 
ludzkość;  

� egoizmem i ambicją władzy, która uczyniła z tego strukturalną niesprawiedliwość;  

� systemem ekonomicznym powodującym, Ŝe rozwój krajów Trzeciego Świata słuŜy 
nieproporcjonalnemu bogaceniu się uprzywilejowanych osób, grup i narodów, które często 
nawet nie zdają sobie sprawę, Ŝe istnieją „czwarte światy” pozbawione moŜliwości 
polepszenia swojej sytuacji.  

 

B. Wierzymy  

� w moŜliwość powszechnego udziału wszystkich w podziale dóbr naturalnych na ziemi;  

� w powszechne powołanie osób, grup i narodów do solidarności i braterstwa;  

� w ewangeliczne ubóstwo, bez którego nasze powołanie nie mogłoby być realizowane.  

 

                                                 
74 Por. LG 1, 9, 48.  
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A zatem:  

C. Optujemy na rzecz:  

� ubogich, promując sprawiedliwość, ze wszystkimi tego konsekwencjami, świadomi, Ŝe jest to 
jedyny moŜliwy sposób głoszenia i obrony autentycznej godności wszystkich osób, grup i 
narodów.  

 

D. Świadomi jeste śmy, Ŝe wymaga to od nas:  

� głoszenia słowem i świadectwem Ŝycia ewangelicznego ubóstwa, będącego:  

• postawą wobec dóbr ziemi;  

• podstawowym domaganiem się relacji równości pomiędzy ludźmi;  

� podejmowania starań, Ŝeby z jednej strony Dobra Nowina dotarła do wszystkich ubogich, a z 
drugiej takŜe ubodzy docierali do Dobrej Nowiny, powodując, Ŝe:  

• to spotkanie będzie znakiem nadejścia Królestwa BoŜego (por. Mt 11,5);  

• ubodzy są rzeczywiście i skutecznie ewangelizowani;  

� promowania procesów ewangelizacji w odniesieniu do „ludzkich zbiorowości”, które byłaby 
równocześnie promowaniem integralnego człowieczeństwa:  

• umacniającym sprawiedliwość i owocującym pokojem, starając się przy tym uczyć 
budowania pokoju przez wykorzystywanie środków pozbawionych przemocy;  

• wychowującym do doświadczania sensu i tworzenia dobra wspólnego;  

� promowania duchowości komunii z Bogiem i pomiędzy ludźmi, a takŜe słuŜącemu ochronie 
stworzonego świata przyrody.  

 

IV. Uczestnictwo i zaanga Ŝowanie  
 
A. śyjemy w świecie charakteryzuj ącym si ę:  

� istnieniem takiej sytuacji ekonomicznej, politycznej, kulturowej i religijnej, która 
marginalizuje wiele osób, grup i narodów;  

� formalną „demokracją”, słuŜącą przede wszystkim tym, którzy znajdują się u władzy, choć 
coraz bardziej rozszerza się potrzeba autentycznej demokracji;  

� istnieniem dyktatorskich systemów, które są obecne w róŜnych grupach i narodach, 
powodując wzrastanie zjawiska „dysydentów”;  

 

B. Wierzymy w powołanie wszystkich osób i narodów:  

� do Ŝycia w godności Dzieci BoŜych i w pełnej komunii;  

� do bycia aktywnymi uczestnikami (protagonistami) historii.  

Dzięki temu wszyscy mogą stawać się odpowiedzialnymi za dobro wspólne ludzkości.  

 

C. Optujemy na rzecz:  

� promowania w róŜnych środowiskach i na wszelkich poziomach Ŝycia społecznego – gdzie 
rozwija się historia ludzkości – aktywnych postaw uczestnictwa i zaangaŜowania wszystkich 
osób, grup i narodów.  

 

D. Jesteśmy świadomi, Ŝe wymaga to od nas:  

� promowania działań na rzecz umacniania tkanki społecznej wspólnot ludzkich i 
chrześcijańskich w taki sposób, Ŝe całe „zbiorowości ludzkie” będą w stanie zrealizować się, 
jako jeden „naród”;  

� promowania róŜnych form decentralizacji władzy, zarówno w społeczeństwie, jak i w 
Kościele;  

� promowania działań na rzecz tworzenia wspólnoty, rozpoczynając od podstawy, czyli od 
poziomu „zwykłych” ludzi, Ŝeby wszystkim dać realną moŜliwość uczestnictwa 
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i współodpowiedzialności – a w konsekwencji, stając się dla społeczeństwa alternatywnym 
„modelem” zaangaŜowania i współŜycia;  

� promowania Kościoła jako Ludu BoŜego, który wyraŜa się przez podstawowe wspólnoty, 
znajdujące się we wzajemnej organicznej i dynamicznej komunii, tworząc dzięki temu 
prawdziwie wspólne duszpasterstwo Kościoła lokalnego;  

� promowania wspólnot analogicznych do wspólnot podstawowych takŜe wśród osób z 
innych wyznań chrześcijańskich, jak równieŜ niechrześcijańskich;  

� wspierania rozwoju stowarzyszeń i organizacji, które tworzą podstawy struktur społecznych, 
stając się środowiskiem bezpośredniego zaangaŜowania ludzi w sprawy ekonomiczne, 
polityczne i kulturalne.  

 

V. Wyzwolenie  
 

A. śyjemy w świecie charakteryzuj ącym si ę:  

� skoncentrowaniem władzy ekonomicznej w rękach wąskiej grupy osób, co silnie warunkuje 
Ŝycie polityczne, ekonomiczne i kulturalne oraz wiele spraw militarnych i naukowo-
technicznych;  

� systematycznym wyzyskiem ekonomicznym, politycznych, kulturalnym i religijnym wielu 
osób, grup i narodów;  

� taką logiką światowego systemu ekonomicznego, która powoduje powstawanie róŜnych 
form powszechnej zaleŜności i niewolnictwa;  

� istnieniem róŜnych form dyktatury i naduŜywania władzy.  

 

B. Wierzymy, Ŝe:  

� wszystkie osoby są powołane do wolności Dzieci BoŜych;  

� takŜe całe stworzenie jest wezwane do wyzwolenia z niewolnictwa korupcji – wezwanie to 
powinno dotrzeć do całego rodzaju ludzkiego75.  

 

C. Optujemy na rzecz:  

� słuŜenia wyzwoleniu, rozumianego jako: 

• proces stałego wzrastania osób, grup i narodów w kierunku pełnej realizacji, która 
polega na osiągnięciu komunii z Bogiem, w ramach Królestwa BoŜego, z wszystkimi 
konsekwencjami;  

• proces integralnej humanizacji osoby ludzkiej i wszystkich narodów.  

 

D. Świadomi jeste śmy tego, Ŝe wymaga to od nas:  

� promowania procesów wychowywania do wolności wszystkich narodów, w tym celu łącząc 
się z róŜnymi organizacjami wewnątrz i na zewnątrz Kościoła;  

� promowania ruchów, które budzą i formują krytyczną świadomość ludzi, słuŜąc ich ludzkiej 
i politycznej dojrzałości;  

� takich form pracy duszpasterskiej, które obejmą wszystkich wiernych, tworząc procesy 
stałego nawrócenia zbiorowości ludzkich przez słuŜenie powołaniu do świętości całego Ludu 
BoŜego;  

� promowania róŜnych sposobów inicjowania i umacniania ruchu rodzin i ruchu młodzieŜy 
o rzeczywiście powszechnym charakterze.  

 

VI. Globalnym wymaganiem na rzecz realizacji wszyst kich opcji oraz ich 
podsumowaniem  

 

                                                 
75 Por. Rz 8,21; LG 48.  
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� jest praca za pomocą jasnych i skutecznych projektów oraz strategii.  
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PROJEKT REORGANIZACJI  
GRUPY PROMTORÓW  

 
 

Wyjaśnienia dotyczące rozdziału IV dokumentu “Ukształtowanie i Oblicze Grupy Promotorów",  
odnoszące się do numerów: 146-229.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wieczerniki 1991-1995-1999  
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1. ZAŁOśENIA  

 

1.1. Niniejszy dokument, będąc „Projektem” Grupy Promotorów, wyraŜa wspólną wolę 
osiągnięcia przez nią odpowiedniego kształtu. Dokument ten nie ma jednak charakteru prawno-
dyscyplinarnego.  

1.2. “Projekt”, nawiązując do dokumentu “Ukształtowanie i Oblicze Grupy Promotorów” 
(Wieczernik 1983), wskazuje sposób wprowadzania w Ŝycie jego zasad w aktualnym kontekście 
historii. “Projekt” ten mówi, na czym powinno polegać przystosowanie aktualnego stanu Grupy 
Promotorów do wskazań czwartego rozdziału dokumentu „Ukształtowanie i Oblicze”, 
dotyczącego „Struktury organizacyjnej Grupy Promotorów”76.  

1.3. Celem “Projektu” jest nie tylko danie wyrazu przyszłości, kiedy zostaną osiągnięte wszystkie 
załoŜenia strukturalne i organizacyjne Grupy Promotorów, ale opisuje on równieŜ drogę, którą 
ona ma przejść, Ŝeby w określonym i moŜliwym czasie osiągnęła kształt, który najbardziej 
odpowiada jej naturze, dając moŜliwość prezentowania swojego właściwego obrazu.  

1.4. Dokument wykorzystuje terminologię uŜywana w “Ukształtowaniu i Obliczu GP” oraz 
w „Statucie”. Mówiąc więc o “Grupie Lokalnej”77, myśli się zasadniczo o „Grupie Krajowej”78.  

1.5. Kiedy mówi się o “Zespole Lokalnym”, to odnosi się to do „Zespołu Grupy Promotorów Ruchu dla 
Lepszego Świata”, utworzonego w środowisku zwykle jednej diecezji. “Zespół Rejonowy” odnosi 
się zaś do obszaru geograficznego, łączącego kilka sąsiednich diecezji, odpowiadając często 
terytorialnym strukturom cywilnym lub kościelnym. Za “Zespół krajowy” rozumie się zwykle 
Grupę działającą w środowisku jednego państwa. W kaŜdym razie, chodzi tu o przestrzeń 
geograficzną, w której wyraŜa się Ŝycie i misja jednej Grupy Lokalnej. Przewiduje się równieŜ 
moŜliwość tworzenia Zespołów wyspecjalizowanych w przekształcaniu róŜnych aspektów Ŝycia 
społecznego (np. polityki, edukacji, itd.).  

1.6. W przypadkach wyjątkowych niniejszy “Projekt” stanowi punkt odniesienia, pozwalający 
Grupie Lokalnej osiągnąć odpowiednią strukturę w duchu dialogu z Dyrekcją Generalną.  

1.7. W końcu “Projekt” ten wyraŜa minimum wspólnych elementów, które powinny 
charakteryzować kaŜdą Grupę Promotorów. Zawsze jednak do decyzji kaŜdej Grupy Lokalnej 
naleŜy sposób zastosowania tych elementów w określonej sytuacji. Pozwala to tworzyć jedność 
wychodzącą od róŜnorodności.  

 

2. NIEKTÓRE KRYTERIA REORGANIZACJI  

 

Zakładając waŜność zasad i kryteriów zawartych w dokumencie “Ukształtowanie i Oblicze Grupy 
Promotorów” zwraca się uwagę, Ŝe:  

2.1. Do podstawowych kryteriów naleŜy czas, który osoby ofiarują na Ŝycie i działanie w Grupie 
Promotorów oraz zdolności tych osób. Zastosowanie tych kryteriów domaga się wzięcia pod 
uwagę róŜnorodności powołań, istniejących róŜnic i wzajemnego dystansu, znajomości 
języków, itp.  

2.2. Zanim zostanie przeprowadzone odpowiednie rozeznanie na temat włączenia danych osób 
do Grupy naleŜy wpierw ustalić specyficzną funkcję podstawową, dla której osoba ta włącza się 
do Grupy (czy do: Promocji Apostolskiej, Promocji Relacji Zewnętrznych, czy do SłuŜb 
Wewnętrznych), a takŜe na jakim poziomie będzie ona realizować swoją przynaleŜność do Grupy 
(czy na poziomie: lokalnym, rejonowym, czy krajowym). Ponadto, jeśli uzna się to za stosowne, 
moŜna określić ewentualne obowiązki danej osoby w Grupie. Zaznaczając przy tym, Ŝe kaŜdy 
moŜe przechodzić z jednego poziomu zaangaŜowania na drugi, według wymagań Ŝycia Grupy 

                                                 
76 UO 146-229.  
77 Por. UO 164 oraz “Statut” art. 13.  
78 UO 166.  
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Lokalnej. Podobna zasada odnosi się do realizowanej funkcji, która moŜe być zmieniana według 
moŜliwości i zdolności danej osoby.  

2.3. Istnieją takie prawa i obowiązki, które dotyczą wszystkich członków Grupy Lokalnej oraz 
takie, które wynikające wyłącznie z przynaleŜności do określonego Zespołu, realizującego jedną 
z funkcji.  

2.4. NaleŜy postarać się, Ŝeby w róŜnych Zespołach (lokalnych, rejonowych i krajowych), w miarę 
moŜliwości zapewnić obecność osób o róŜnych powołaniach.  

2.5. Liczba członków w kaŜdym Zespole powinna zaleŜeć od potrzeby wypełnienia wymagań 
wynikających z natury Grupy Promotorów, jako grupy animacji. Zespoły te nie powinny więc 
angaŜować więcej członków niŜ jest to potrzebne do realizacji ich zadań.  

 

3. STRUKTURY NA POZIOMIE GRUPY LOKALNEJ  

 

Grupa Lokalna, zwykle obejmująca członków z jednego kraju, wyraŜa się w trzech wymiarach 
geograficznych, jako poziom: lokalny, rejonowy i krajowy.  

 

3.1. Zespół Lokalny  

1) Specyficzną funkcją tego zespołu jest promowanie i budzenie świadomości, Ŝe potrzebna jest 
nie tylko odnowa – nawrócenie, ale takŜe odpowiednie procesy, które będą to ułatwiać. Zespoły 
Lokalne mają włączać się w uwraŜliwianie Kościoła, Ŝeby rzeczywiście był sakramentem 
powszechnego zbawienia dla społeczeństwa, spełniając wymagania Królestwa BoŜego.  

2) Minimalnym wymaganiem dla działań tego Zespołu jest obowiązek przeprowadzenia sesji 
“Duchowość naszych czasów” (czyli 3-dniowej wersji „Ćwiczeń Wspólnotowych”) oraz 
organizowanie dni skupienia, dyskusji, konferencji, rozmów i publikacji, itp.  

3) Minimalny czas, który kaŜdy członek powinien poświęcić na rzecz Zespołu Lokalnego 
powinien umoŜliwiać mu udział w 3-dniowych działaniach, podejmowanych trzy razy w 
roku (albo poświęcenie w sumie ok. 10 dni na rzecz Grupy).  

4) Minimalny czas poświęcony na przeŜywanie konwiwencji w Zespole Lokalnym wynosi 4-5 dni 
w roku.  

5) Zwykły okres wstępnej formacji kandydata do Zespołu Lokalnego trwa 3 lata. Składa się na nią: 
doświadczenie “Kursu Podstawowego”, czyli „Ćwiczeń Wspólnotowych” (8 pełnych dni), poznanie 
historii Grupy Promotorów, znajomość “11 Konferencji” o. Lombardiego i podstawowych 
dokumentów Grupy, uczestnictwo w konwiwencjach całej lokalnej Grupy Promotorów, 
współpraca przy róŜnych działaniach Grupy oraz zdobycie kompetencji do podejmowania 
działań w imieniu Grupy, a szczególnie umiejętność animowania sesji „Duchowość naszych 
czasów” (czyli 3-dniowej wersji „Ćwiczeń”).  

 

3.2. Zespół Rejonowy  

1) Specyficzna funkcja tego zespołu polega na budzeniu świadomości potrzeby nawrócenia – 
odnowy oraz na zdobywaniu doświadczania Ŝycia według wynikających z tego wartości w 
ramach powołania do świętości wspólnotowej.  

2) Specyficzne działania członków zespołu zaleŜą od konkretnych potrzeb, zawsze jednak 
powinny przygotować wszystkich do prowadzenie całości 8-dniowych „Ćwiczeń 
Wspólnotowych”. Oczywiście naleŜy teŜ pogłębiać wartości proponowane na róŜnych sesjach i 
specjalistycznych kursach, domagając się takŜe uczestnictwa w dłuŜszych – mniej więcej 
tygodniowych – działaniach.  

3) Członkowie powinni poświęcać na działania w Zespole Rejonowym przynajmniej 3 tygodnie 
w roku.  
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4) Minimalny czas udziału w konwiwencjach kaŜdego z członków tego zespołu wynosi 5-7 dni 
w roku.  

5) Zwykle okres wstępnej formacji kandydatów do tego Zespołu trwa 3 lata, łącząc się 
bezpośrednio z formacją członków Zespołu Rejonowego. Dla osób wywodzących się z 
Zespołów Lokalnych okres ten jest ustalany według konkretnych potrzeb.  

6) Koniecznym elementem formacji tego zespołu jest doświadczenie miesięcznych “Ćwiczeń 
Wspólnotowych” oraz pogłębienie znajomości podstawowych dokumentów Grupy, 
studiowanie “Podręcznika Podstawowego”, rozwijanie umiejętności podejmowania 
róŜnorodnych działań oraz zdobywanie kompetencji w wykorzystywaniu odpowiednich 
metod i wspólnotowej dynamiki.  

 

3.3. Zespół Krajowy  

1) Specyficzna funkcja tego Zespołu, oprócz tego, co zostało określone w “Ukształtowaniu i 
Obliczu” (nr 168 B), polega na promowaniu procesów  przemiany rzeczywistości (projektów 
operacyjnych) oraz na słuŜeniu aktywnej formacji liderów do Ruchu oraz dla potrzeb Grupy 
Promotorów. Jego zadaniem jest teŜ reprezentowanie Grupy w ogólnokrajowych 
organizmach kościelnych i społecznych, a jako Grupa Lokalna podtrzymywanie relacji 
z międzynarodowymi strukturami Grupy Promotorów.  

2) Działania podejmowane przez Zespół wynikają z jego funkcji, łącząc się z promowaniem 
i prowadzeniem miesięcznych „Ćwiczeń Wspólnotowych” („Kursu Podstawowego”) oraz z 
udziałem w 3–miesięcznym “Kursie Projektów Duszpasterskich”.  

3) Zespół ten, w miarę moŜliwości, powinien być tworzony przynajmniej przez trzech członków 
na „pełny wymiar” (tzw. FT) oraz innych członków (tzw. PT), którzy są w stanie poświęcić 
Grupie dłuŜszy czas współpracy (od 3 do 6 miesięcy w roku).  

4) Zwykle okres formacji do Zespołu Krajowego trwa 3 lata, opierając się przede wszystkim na 3-
miesięcznej “Konwiwencji”, pozwalającej poznać szerokie dziedzictwo Grupy Promotorów. 
Formacja ta obejmuje takŜe udział w konwiwencjach i specyficznych działaniach Zespołu 
Krajowego.  

 
3.4. Struktury wewn ętrzne Grupy Lokalnej  

1) Dyrekcja Grupy Lokalnej i jej róŜne zespoły powinny wyraŜać się w zespołach realizujących 
jej trzy podstawowe funkcje. Dyrekcja Zespołu Krajowego jest równocześnie Dyrekcją Grupy 
Lokalnej.  

Zatwierdzona Grupa Lokalna wybiera swojego dyrektora, wykorzystując do tego proces 
rozeznania. Wybór ten musi być jeszcze zatwierdzony przez Dyrekcję Generalną.  

2) Wszystkie Zespoły Grupy Lokalnej spotykają się na dorocznej tygodniowej konwiwencji. Jeśli 
nie byłoby to moŜliwe w kaŜdym roku, to naleŜy ją przeŜywać co 2 lata, na przemian ze 
spotkaniem odpowiedzialnych za pracę poszczególnych Zespołów.  

3) Jedność i dynamika Grupy Promotorów domaga się wspólnego planowania, podczas 
którego:  

� wszyscy jej członkowie uczestniczą w zdefiniowaniu wspólnego celu;  
� członkowie realizujący tę samą funkcję Grupy na danym poziomie określają cele 

specyficzne.  

KaŜdy Zespół przygotowuje odpowiednie programowanie swoich działań.  

4) Lokalna Grupa Promotorów posiada jakąś formę wspólnego funduszu.  

 

4. STRUKTURY POŚREDNIE NA POZIOMIE REGIONU  
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4.1. Według “Projektu” idealna koncepcja Struktury Regionu odpowiada postanowieniom 
dokumentu “Ukształtowanie i Oblicze GP” (nry 179-180).  

4.2. NaleŜy ponadto uściślić, Ŝe:  

1) Wszyscy członkowie Grupy Lokalnej – jako członkowie Zespołów Lokalnych, Rejonowych lub 
Krajowych – mogą uczestniczyć w spotkaniu Regionu, przewidzianym przez cytowany 
dokument „Ukształtowanie i Oblicze” oraz przez „Statut”, w części „Reguła śycia” (nr 9).  

Oczywiście, jeśli wymaga tego sytuacja, kaŜdy Region moŜe określić swoje kryteria udziału 
w tym spotkaniu, określając kto ma prawo udziału w ewentualnych głosowaniach.  

2) Pomiędzy dwoma Wieczernikami pastoralnymi naleŜy zorganizować konwiwencję Regionu 
(UO 177), „przynajmniej jedną”79. Oprócz niej w miarę moŜliwości naleŜy promować 
róŜnorodne spotkania, ułatwiające wszystkim doświadczenie „międzynarodowego” charakteru 
Grupy. Mogą to być spotkania:  

- formacyjne, poświęcone komunikowaniu i dzieleniu się doświadczeniem Ŝycia oraz 
sposobami realizacji misji Grupy Promotorów,  

- studiowania i refleksji, np. w formie kongresów lub spotkań poświęconych aktualnym 
problemom, itp.  

3) Cechą stylu Ŝycia Grupy Promotorów jest wspólnotowość i aktywne uczestnictwo. W związku 
z tym koordynacja Regionu powinna być w miarę moŜliwości zespołowa, słuŜąc, z 
zachowaniem zasady pomocniczości, realizacji podstawowych funkcji w poszczególnych 
Grupach. Region wybiera swojego Koordynatora, najlepiej spośród członków zaangaŜowanych 
w pełnym wymiarze (tzw. FT).  

4.3. Funkcje Koordynatora Regionu80 wynikające z dokumentów podstawowych są następujące:  

1) Pomoc Grupom Lokalnym z Regionu, Ŝeby w były wierne i wzrastały w powołaniu i misji GP.  

2) Promowanie współodpowiedzialności za współpracę ze wszystkimi osobami i Grupami 
w słuŜbie dobra wspólnego GP.  

3) Promowanie udziału w Ŝyciu GP na poziomie Regionu wszystkich członków i zatwierdzonych 
Grup.  

4) Promowanie współodpowiedzialności i współpracy między Grupami w regionie, odnośnie:  
� formacji  
� Ŝycia  
� działań apostolskich.  

5) Zapewnienie skutecznej organizacji realizowania trzech podstawowych funkcji GP przez 
podejmowanie odpowiednich decyzji przez Grupy w Regionie.  

6) Reprezentowanie Grupy z Regionu zarówno w międzynarodowych organizmach kościelnych 
i społecznych, obecnych w Regionie, jak i na spotkaniach GIA.  

7) Troska o plan Regionu, w zgodzie z “Planem Generalnym GP” odpowiadającemu potrzebom 
Grup Lokalnych. Jego realizacja powinna zapewniać współpracę wszystkich Grup.  

8) Troska, Ŝeby w Regionie byli członkowie posiadający odpowiednie kwalifikacje do 
przekazywania dziedzictwa, duchowości, duszpasterskich i metodologicznych treści GP, 
zdolnych do podejmowania posługi w całej GP.  

9) Troska, Ŝeby zgodnie z zasadą pomocniczości, członkowie GP posiadali:  

� pogłębione zrozumienie:  
- historii Ruchu dla Lepszego Świata oraz GP  
- powołania i misji GP  

                                                 
79 Wg “Statutu – Reguła śycia”, nr 9.  
80 Dokument w tym miejscu określa te funkcje koordynatora, które nie zostały uściślone w innych dokumentach. W ten 

sposób dokumenty Grupy ustalają wszystkie jej role i funkcje instytucjonalne: Dyrekcji generalnej i jej członków (por. S 
11; UO 26; PR 5.1.;5.3), GIA lub Międzynarodowej Grupy Animacji (por. S12; UO 201; PR 5.2), Sekretariatu 
Generalnego (UO 218), GIAP lub Międzynarodowego Zespołu Stałej Animacji (por. 208); Grupy Lokalnej i jej dyrekcji 
(por. UO 164; S 13; PR 3).   
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- opcji apostolskich GP  
- ukształtowania i oblicza (stylu i profilu Ŝycia) GP  
- międzynarodowego charakteru Grupy;  

� doświadczenie i pogłębione zrozumienie “Ćwiczeń Wspólnotowych”;  

�odpowiednią formację i umiejętności konieczne do wprowadzenie i animacji projektów 
Grupy.  

10) Koordynacje wspólnych działań w Regionie podejmowanych zgodnie z własnym “Planem”.  

11) Pomoc Grupom i osobom w Regionie, według ich potrzeb i zgodnie z zasadą pomocniczości, 
szczególnie wtedy, gdy Grupa Lokalna jest zbyt słaba lub niezdolna, Ŝeby odpowiednio 
odpowiedzieć na pojawiające się potrzeby. 

12) Koordynator moŜe, a w pewnych przypadkach musi, rozwiązywać pewne problemy powstałe 
w Grupach Regionu, z zachowaniem zasady pomocniczości i w duchu dialogu z dyrektorem 
Grupy Lokalnej oraz za zgodą Dyrekcji Generalnej.  

4.4. Wybór Koordynatora przebiega w następujący sposób:  

1) Rozeznanie w Grupie Lokalnej oraz przedstawienie propozycji Koordynatora Regionu;  

2) Na podstawie propozycji Grup reprezentanci Regionu na Wieczerniku po odpowiednim 
rozeznaniu wybierają w tajnym głosowaniu Koordynatora;  

3) Wybrany Koordynator powinien być ratyfikowany przez Dyrekcję Generalną.  

Koordynator jest reprezentantem Regionu na spotkaniu Międzynarodowej Grupy Animacji 
(GIA). Jeśli on sam nie moŜe być obecny wówczas Grupy z Regionu powinny wybrać jego 
zastępcę.  

4.5. „Plan Regionu” powinien aplikować postanowienia „Planu Generalnego” w odniesieniu do 
Regionu, według potrzeb i moŜliwości Grup Lokalnych. W miarę moŜliwości ten plan powinien 
uwzględniać:  

1) promocję Ruchu i Grupy w innych krajach z Regionu;  

2) promocję „znaczących działań” w róŜnych krajach81;  

3) promocję studium i refleksji na temat „znaków czasu” oraz organizację spotkań 
poświęconych dzieleniu się doświadczeniem;  

4) organizację przynajmniej jednej konwiwencji pomiędzy dwoma Wieczernikami82;  

5) organizację przedłuŜonego doświadczenia „Ćwiczeń Wspólnotowych” na poziomie Regionu;  

6) zapewnienie organizacji dłuŜszych inicjatyw formacyjnych;  

7) zapewnienie dłuŜszych form szkoleń w Regionie;  

8) stworzenie lub dostosowanie (inkulturacja) własnych instrumentów realizacji działań przez 
Grupy Lokalne w Regionie;  

9) ułatwianie wymiany osób, instrumentów i dóbr pomiędzy Grupami w Regionie;  

10) opracowanie ekonomicznego planu Regionu.  

4.6. Biorąc pod uwagę postanowienie dokumentu “Ukształtowanie i Oblicze”83, odnoszące się do 
Wspólnego Funduszu, kaŜdy Region określa wysokość wkładu poszczególnych Grup do 
funduszu.  

4.7. KaŜdy Region przedstawia Dyrekcji Generalnej sprawozdanie ze swojej sytuacji ekonomicznej, 
przekazując jego kopię Grupom Lokalnym84. Dyrekcja Generalna podczas Wieczernika włącza 
do informacji ekonomicznej dane Regionów.  

                                                 
81 Por. UO 177.  
82 Por. „Statut – Reguła śycia” , nr 9.  
83 Nr 179 oraz część poświęcona „Ubóstwu i zarządzaniu dobrami w GP” – rozdz. 3.1.–3.2. 
84 Zob. „Ubóstwo i zarządzanie dobrami w GP” – UO rozdz. 3.2. 



 71

 

5. STRUKTURY NA POZIOMIE GENERALNYM  

 

5.1. Dyrekcja Generalna  

1) Dyrekcja Generalna, zgodnie z swoimi funkcjami określonymi w dokumencie 
“Ukształtowanie i Oblicze GP” (nr 191) oraz w “Statucie” (art. 11), powinna promować Ruch 
oraz administrować Grupą.  

2) W miarę moŜliwości wizytuje Grupy Lokalne jeden raz pomiędzy Wieczernikami Pastoralnymi.  

3) Dyrekcja Generalna ratyfikuje nowych członków w kaŜdej Grupie Lokalnej, wyraŜając w ten 
sposób zasadę podstawowej równości wszystkich członków oraz jedność Grupy Promotorów, 
jako jedynej grupy o zasięgu międzynarodowym. Przed odrzuceniem zgody na ratyfikację 
jakiegoś kandydata do Grupy DG powinna wejść w dialog z Dyrekcja Lokalną w celu 
wyjaśnienia sytuacji.  

4) Dyrekcja Generalna, oprócz spotkań wymaganych przez proces formacji i przygotowanie 
liderów do Ruchu i Grupy Promotorów, moŜe promować równieŜ inne międzynarodowe 
spotkania, określając dla nich odpowiednie kryteria. Mogą one być poświęcone aktualnej 
tematyce, wymianie doświadczeń oraz szczegółowym aspektom Ŝycia i misji GP. Chodzi o 
ułatwienie członkom Grupy zdobywania międzynarodowego doświadczenia.  

5) Dyrekcja Generalna w celu uznania danej Grupy „w stanie formacji” za Grupę „zatwierdzoną” 
powinna brać pod uwagę następujące kryteria:  

a) Region, a pomocniczo DG, ocenia, która z Lokalnych Grup we współpracy z innymi 
podejmie odpowiedzialność za promowanie i towarzyszenie tej Grupie „w stanie formacji”.  

b) Osoby z Grupy “w stanie formacji” biorą udział w działaniach promowanych przez GP, 
zdobywając tym samym pewne doświadczenie projektów promowanych przez GP (na 
poziomie uwraŜliwiania, pogłębiania lub realizacji), zgodnych z promowaną 
duchowością komunii.  

c) Grupę tworzy przynajmniej 5-7 osób o róŜnych powołaniach, posiadających pewne 
zdolności promowania "ruchu", przynajmniej na poziomie uwraŜliwiania.  

d) Osoby te juŜ wcześniej rozpoczęły proces formacji do Grupy, a część z nich zbliŜa się do 
jego ukończenia.85  

e) Grupa Lokalna lub Region towarzyszący Grupie “w stanie formacji” przygotowuje formalne 
podanie do Dyrekcji Generalnej, Ŝeby uznać ją za Grupy „zatwierdzoną”, pamiętając teŜ 
o wcześniejszym poinformowaniu Biskupa lub Konferencji Episkopatu, w zaleŜności od 
okoliczności.  

6) Dyrekcja Generalna, w celu uznania Grupy „w stanie formacji” za Grupę „zatwierdzoną”, 
zgodnie z zasadami „Statutu” (art. 13) oraz ze „Stylem śycia” (nr 8), a takŜe po wysłuchaniu 
opinii GIA powinna stosować następujące kryteria, w razie potrzeby odpowiednio 
dostosowane do sytuacji:  

a) Region towarzyszący Grupie “w stanie formacji”, zwraca się do DG o zatwierdzenie tej 
Grupy, po uzyskaniu akceptacji biskupa lub Konferencji Episkopatu. Do podania naleŜy 
dołączyć "relację" z przebiegu procesu formacyjnego, zwłaszcza w odniesieniu do 
zdobytego doświadczenia w promocji apostolskiej, promocji osób i grup oraz w promocji 
relacji zewnętrznych i słuŜb wewnętrznych. Jeśli byłyby tu jeszcze jakieś braki, wówczas 
naleŜy przedstawić odpowiednie wyjaśnienia.  

b) Dyrekcja Generalna składa wizytę w Grupie “ w stanie formacji” przed uznaniem jej za 
Grupę „zatwierdzoną” na znak jedności i łączności z całą GP.  

c) Dana grupa moŜe zostać uznana za Grupę Lokalną jeśli "składa się z osób o róŜnych 
powołaniach"86, ma przynajmniej 5-7 osób, które zakończyły proces formacji wstępnej, 

                                                 
85 Por. 3.1.5. 
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posiadając odpowiednie doświadczenie misji apostolskiej i Ŝycia grupy. DG, oficjalnie 
uznając te osoby za członków GP, równocześnie deklaruje ich Grupę za "zatwierdzoną".  

d) Akceptacja Grupy Lokalnej zaleŜy od tego, czy grupa jest "zdolna do autonomicznego 
podjęcia wymagań powołania i misji GP"87, dotyczących:  

- zdolności do promowania i prowadzenia procesów uwraŜliwiania oraz podejmowania 
przynajmniej kilku inicjatyw pogłębiających, a szczególnie sesji „Ćwiczeń 
Wspólnotowych”;  

- zdolności do towarzyszenia GP we wprowadzaniu projektów operacyjnych oraz 
umiejętności ich bezpośredniej promocji, przynajmniej w fazie wstępnej;  

- zdolności do współpracy w zespole;  
- podjęcia organicznej realizacji czterech funkcji GP, ukazując, Ŝe grupa jest w stanie 
działać jako Grupa Lokalna;  

- zdolności do refleksji nad sytuacją w kraju i w Kościele oraz do rozeznania i 
podejmowania wspólnych decyzji Grupy.  

e) W miarę moŜliwości Grupa Lokalna powinna organizować "spotkania i konwiwencje, 
konieczne do rozwoju jej misji i duchowości komunii"88 je konwiwencje poświęcone refleksji, 
modlitwie, planowaniu i programowaniu;  

- organizuje taką ilość konwiwencji, jakiej wymagają wszystkie zespoły Grupy Lokalnej: 
krótkie – co trzy miesiące i przedłuŜone – raz do roku89;  

- przeŜywa konwiwencję, jako sposób na doświadczanie komunii, uczestnictwa 
i współodpowiedzialności;  

- stara się odbywać je w duchu dialogu, rozeznania, pojednania, nadziei i liturgicznej 
i wspólnotowej celebracji.  

f) Jeśli moŜliwe Grupa Lokalna, po uzyskaniu odpowiedniej informacji o metodzie planowania 
GP, "wyraŜa całość swoich działań w formie planu" 90 który:  

- uwzględni cztery podstawowe funkcje Grupy: promocji apostolskiej, promocji osób i 
grup, promocji relacji zewnętrznych i słuŜb wewnętrznych;  

- zostanie opracowany na podstawie jakiejś formy analizy sytuacji w kraju i w Kościele, 
w kontekście czytania „znaków czasu";  

- określi cele, proces działania, czas, miejsce i osoby odpowiedzialne za róŜne inicjatywy, 
wyznaczając teŜ sposób oceny podejmowanych działań.  

g) Jeśli moŜliwe Grupa Lokalna "mieć wystarczająco długie doświadczenie", czyli:  

- istnieje przynajmniej od trzech lat;  
- zdobyła międzynarodowe doświadczenie przynajmniej na poziomie Regionu, a w miarę 
moŜliwości takŜe podczas Wieczernika.  

7) Dyrekcja Generalna moŜe uznać „zatwierdzoną” Grupę Lokalną za Grupę „w stanie odbudowy”, 
po wysłuchaniu racji zainteresowanych stron, w tym Koordynatora Regionu, stosując 
następujące kryteria:  

a) Grupę tworzy mniej niŜ minimum 3-5 osób;  

b) Po 3-5 latach sieć osób zainteresowanych i chętnych do współpracy nie daje nadziei na 
odbudowanie Grupy;  

c) Grupa nie spełnia obowiązku minimum konwiwencji ani nie realizuje określonego 
minimum działań apostolskich;  

d) Nawet po 3-5 latach korzystania z moŜliwej pomocy i systematycznej opieki ze strony 
innych Grup, Regionu lub DG, Grupa ta wciąŜ nie jest w stanie się odbudować.  

Uwaga: Ŝeby uniknąć pomyłki z grupami, które są „w stanie formacji” przed pierwszym 
zatwierdzeniem, uŜywamy tu określenia „Grupa w stanie odbudowy”.  

                                                                                                                                                         
86 „Statut – Reguła śycia”, nr 8.  
87 Jw.  
88 Jw.  
89 Zob. 3.1.4) oraz 3.4.2.  
90 „Statut – Reguła śycia”, nr 8.  
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5.2. Międzynarodowa Grupa Animacji (GIA)  

1) Wieczernik potwierdza funkcje GIA wyraŜone w “Statucie” (art. 12). W odniesieniu do 
częstotliwości spotkań GIA przyjmuje się ustalenia “Statutu”, mówiące Ŝe: “zwykle spotyka się 
raz w roku, o ile Dyrekcja Generalna nie postanowi inaczej w zgodzie z Planem Generalnym”. 
(Pozwala to zachować zasadę corocznych spotkań, a równocześnie daje moŜliwość rezygnacji 
ze spotkania, jeśli nie jest ono potrzebne). Kalendarz spotkań GIA ustala się wspólnie 
z Dyrekcją Generalną podczas przygotowywania „Planu Generalnego”, określając ich ilość 
pomiędzy Wieczernikami i tematykę.  

2) Koordynatorzy na spotkaniach GIA powinni w miarę moŜliwości wyraŜać zdanie Grup 
Lokalnych ze swojego Regionu. W tym celu naleŜy zadbać, Ŝeby wystarczająco wcześnie 
poznali tematykę kolejnego spotkania, Ŝeby mogli skonsultować się z Grupami Lokalnymi.  

 

5.3. Funkcje pomocnicze i wykonawcze Dyrekcji Gener alnej  

1) Dyrekcja Generalna ma prawo tworzenia róŜnych komisji, o mniej więcej stałym składzie 
osobowym, w celu realizacji funkcji wskazywanych przez art. 9 „Statutu”. Komisje te naleŜy 
określić w „Planie Generalnym”, przedstawiając propozycję ich składu osobowego podczas 
GIA.  

2) Zadanie SIRA (Międzynarodowe studium, realizowane przez wszystkie Grupy Lokalne) 
wypełnia się przynajmniej raz między kolejnymi Wieczernikami. Końcową syntezę tego 
studium przygotowuje odpowiednia Komisja, która powinna reprezentować róŜne 
środowiska. Spotkania Komisji pozostają jednak otwarte dla wszystkich, którzy chcą i mogą 
w nich uczestniczyć na własny koszt.  

 

5.4. Sprawy ekonomiczne  

ZałoŜenia wstępne: 

1) Dokument "Ubóstwo i dzielenie się dobrami w Grupie Promotorów", opracowany przez 
Wieczernik z 1983 r., zatwierdza ogólne zasady wspólnego i osobistego ubóstwa, a takŜe 
normy dotyczące członków FT lub PT. Ponadto określa on zasady odnoszące się do 
funduszu wspólnego. Szczególnie dokument ten podkreśla, Ŝe wspólny fundusz tworzony 
jest przez "wpływy pochodzące z apostolskiej działalności, z darowizn i ze sprzedaŜy dóbr”.  

2) Uwzględniając postanowienia Wieczerników z 1995 i 1999, słuŜące zapewnieniu 
odpowiednich warunków finansowania Grupy w celu:  

- realizacji misji Grupy, ktokolwiek jest odbiorcą działań; naleŜy tu pamiętać, Ŝe powinny 
być ubogie, gdyŜ pochodzą z ubogich krajów;  

- realizacji dłuŜszych inicjatyw formacji osób, zwłaszcza na poziomie międzynarodowym;  
- zapewnienia dobrobytu członkom Grupy, zwłaszcza FT;  
- zaspokojenia logistycznych potrzeb Grupy (siedziba, biuro, pracownicy, materiały, itd.).  

3) Potwierdzamy, Ŝe:  

a) w zgodzie z duchowością komunii, a zatem zgodnie z wymaganiem dzielenia się 
wszystkimi dobrami, naleŜy poszerzyć zaangaŜowanie solidarności wszystkich Grup 
Lokalnych odnośnie spraw ekonomicznych;  

b) zarządzanie funduszem Grupy Promotorów powinno odpowiadać potrzebom 
Międzynarodowych SłuŜb, w miarę moŜliwości pomagając teŜ Grupom w większej 
potrzebie;  

c) kaŜda Grupa jest odpowiedzialna za szukanie środków ekonomicznych do wspólnego 
funduszu Grupy, Regionu i SłuŜb Międzynarodowych;  

d) kaŜdy Wieczernik określa wysokość rocznego wkładu kaŜdej Grupy Lokalnej na rzecz 
wspólnego funduszu Grupy.  
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4) W celu umocnienia wspólnego funduszu cała Grupa, Regiony i Dyrekcja Generalna są 
wezwani do pilnego uwzględnienia tej kwestii w ich własnych planach, pamiętając o:  

a) utworzeniu "sieci darczyńców " z osób i instytucji, które chcą wspierać nasze cele lub 
korzystają z naszych posług; chodzi o osoby i grupy, które regularnie i systematycznie 
wspierają fundusz wspólny;  

b) formacji 'Zespołu troski o fundusz' w oparciu o międzynarodowe instytucje, prywatne 
i publiczne instytucje finansowe oraz o inne odpowiednie źródła;  

c) uformowaniu zespołu osób, zdolnych słuŜyć radą w sprawie zarządzania i troski o 
wspólny fundusz GP;  

d) organizacji róŜnych inicjatyw, takich jak: dzielenia się relacjami o sposobach uzyskania 
wsparcia; określenie kryteriów ofiar za pełnioną posługę; zwiększenia własnych 
publikacji; wykorzystania nowych technologii, pozwalających oszczędzić na 
niekoniecznych podróŜach; organizowania inicjatyw słuŜących zbiórce funduszy, itp.  

5) Promowanie lepszego dzielenia się dobrami, osobami i materiałami w całej Grupie, 
w Regionach oraz w Dyrekcji Generalnej pilnie domaga się powaŜnej realizacji następujących 
propozycji, które powinny znaleźć swój wyraz w planowaniu:  

a) wymiana pomiędzy grupami osób, przygotowanych do działań w danej dziedzinie, 
pomagających innym w potrzebie, gdzie brakuje osób z odpowiednimi kwalifikacjami;  

b) wzajemna wymiana doświadczeń i materiałów;  

c) przekazywanie ksiąŜek i innych publikacji Grupy dla innych, będących w potrzebie, Ŝeby 
dochód ze sprzedaŜy tych materiałów mógł być źródłem ich wsparcia;  

d) informowanie innych Grup o róŜnych sytuacjach potrzeby;  

e) grupy w lepszej sytuacji finansowej pomagają grupom w potrzebie;  

f) promowanie "przyjaźni" między róŜnymi Grupami, diecezjami, parafiami w potrzebie;  

g) stosowanie zasady “pro-rata” podczas krajowych i międzynarodowych spotkań.  

6) Publikacje i wydania (“do uŜytku prywatnego”, w wydawnictwach lub w innych nośnikach, jak 
kasety, dyski lub internet, itp.) materiałów autora, będącego członkiem Grupy, powinno 
odbywać się według następujących zasad:  

a) Za Autora naleŜy uznać:  

- Dyrekcję Generalną w odniesieniu do dokumentów, które powstały podczas: 
Wieczerników, posiedzeń Dyrekcji Generalnej, spotkań GIA lub innych 
międzynarodowych komisji; a takŜe w odniesieniu do wszystkich oficjalnych tekstów 
Grupy, które ogólnie są uznawane za "dziedzictwo Grupy" – w tym przypadku wszelkie 
publikacje powinny być realizowane w imieniu „SłuŜby Animacji Wspólnotowej”;  

- Grupę Lokalną lub Region, jeśli publikacja została opracowana przez ich członków; takŜe 
w tym przypadku publikacje powinny być realizowane w imieniu „SłuŜby Animacji 
Wspólnotowej”;  

- Jeśli publikacja jest przygotowana przez poszczególne osoby, będące członkami Grupy, 
wówczas ukazuje się ona pod ich nazwiskiem, z zaznaczeniem przynaleŜności do SłuŜby 
Animacji Wspólnotowej.  

b) Wszelkie publikacje i kolejne wydania powinny odbywać się za zgodą autora.  

c) Publikacje i kolejne wydania róŜnych opracowań powinny być ustalone przez 
odpowiednią Grupę, ich autora lub przez Dyrekcję Generalną.  

d) Publikacje i kolejne wydania materiałów przygotowanych przez członków Grupy, a 
odnoszących się do natury Grupy oraz do Ruchu powinny być zatwierdzane przez 
Dyrekcję Generalną. Domaga się tego wspólna i ujednolicona wizja Grupy oraz troska 
o jej publiczny wizerunek.  

e) Wszelkie publikacje i materiały wydawane w wydawnictwach powinny odbywać się na 
podstawie pisemnego kontraktu, który chroni prawa autorskie. Autor ma do dyspozycji 
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rekompensatę 10-20 egzemplarzy, a pozostałe dochody ze sprzedaŜy powinny zasilać 
wspólny fundusz Grupy Lokalnej, albo Dyrekcji Generalnej, jeśli okoliczności to 
uzasadniają.  

f) Zyski ze sprzedaŜy publikacji, bez względu na sposób wydania, naleŜą do Grupy lub do 
Dyrekcji Generalnej, jeśli okoliczności to uzasadniają.  

g) Grupa Lokalna lub Dyrekcja Generalna, z wyjątkiem oficjalnych dokumentów, moŜe 
odstąpić innym prawa wydawnicze. W tym przypadku cena publikacji zaleŜy od 
właściciela praw, po uwzględnieniu:  

- godzin pracy autora, sekretariatu, itd.;  
- czy publikacja jest przeznaczona do „uŜytku wewnętrznego”, czy jest publicznie 
dostępna;  

- natury i rozmiarów tekstu;  
- uwarunkowań odbiorców publikacji.  

h) KaŜda Grupa, która przepracowuje teksty otrzymane od innych (osób lub Grup) musi 
wyraźnie zaznaczyć źródło pochodzenia oraz rodzaj dokonanych zmian.  

i) W kontraktach zawieranych z wydawnictwami naleŜy wyraźnie określić:  

- Ŝe dystrybucja publikowanych materiałów dotyczy zasadniczo tylko kraju publikacji;  
- jeśli jest rozpowszechniana w róŜnych krajach, posługujących się tym samym językiem, 
wówczas Grupy Lokalne z tych krajów mogą mieć zyski podobne do Grupy, która ją 
przygotowała.  

 

5.5. Wieczernik  

1) Gdyby Dyrektor Grupy Lokalnej nie mógł jej reprezentować na Wieczerniku wówczas Grupa 
moŜe wybrać jego zastępcę spośród innych członków Grupy, których rola i doświadczenie 
pozwala im realnie ją reprezentować.  

2) Rozpoznana przez DG Grupa “w stanie formacji” zdobywa prawo do uczestnictwa w 
Wieczerniku jako "obserwator", czyli bez prawa do udziału w głosowaniach. Podobna zasada 
stosuje się do Grup „ w stanie odbudowy”.  

3) Kryteria celebrowania Wieczernika Pastoralnego  

Biorąc pod uwagę, co zostało powiedziane w “Ukształtowaniu i obliczu” na temat 
Wieczernika celebrującego misję i Ŝycie GP, podajemy tu pewne funkcjonalne kryteria. 

a) Wieczernik powinien być przygotowany za kaŜdym razem z udziałem wszystkich Grup Lokalnych. 
Powinien być wyrazem całej GP – to jest pierwszy warunek realnego i skutecznego 
udziału wszystkich. Oznacza to, Ŝe wszystkie tematy przewidziane na Wieczernik 
powinny być rozesłane do kaŜdej Grupy, Ŝeby uzyskać ich opinie. Zadaniem Wieczernika 
jest ich podsumowanie, stanowiące podstawę tekstów Wieczernika.  

To nie wyklucza, Ŝeby Wieczernik podejmował takŜe inne zagadnienia, jeśli zostanie to 
uznane za słuszne. Po zatwierdzeniu naleŜy wysłać je do przestudiowania Grupom 
Lokalnym.  

b) Duchowość komunii domaga się zastosowania zasady postępującego konsensusu. Domaga się tego 
napięcie pomiędzy jednością i róŜnorodnością, które jest wewnętrzną cechą Kościoła i naszej 
Grupy. Opinia ta została jasno wyraŜona podczas Wieczernika 1995. Oznacza ona, Ŝe 
przed podjęciem decyzji najpierw naleŜy postarać się o uzyskanie "największej moŜliwej 
zgody (konsensusu)" poprzez proces refleksji i rozeznania. NaleŜy postarać się, Ŝeby 
uczestnictwo w tym procesie było rozszerzone na całą Grupę, choć uczestnicy 
Wieczernika mają w nim szczególny udział.  

c) Profetyzm, wykorzystywany przez Grupę domaga się integrowania nowości Ducha Św. w Ŝyciu 
Grupy. Wieczernik powinien podjąć napięcie pomiędzy wiernością i odnową w taki sposób, 
Ŝeby zawsze pozostawić drzwi otwarte na doświadczenia proponowane przez grupę 
liczącą około jednej trzeciej uczestników Wieczernika. Ich propozycja powinna być 
oceniona podczas Wieczernika, który zadecyduje, czy ją kontynuować, czy teŜ zakończyć.  
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d) Wieczernik powinien poświęcić jak najwięcej miejsca wymianie doświadczeń, wzajemnej informacji 
i komunikacji. Dzięki temu Wieczernik staje się uprzywilejowanym miejscem 
międzynarodowej wymiany doświadczeń dotyczących komunii i udziału w misji GP.  

e) Wieczernik powinien skoncentrować się wyłącznie na sprawach istotnych dla całej GP, które 
dotyczą dobra wspólnego Grup oraz kwestii wymaganych przez „Statut”. Sprawy, które mogą 
być rozwiązane przez Dyrekcję Generalną lub przez GIA powinny być wyłączone z obrad 
Wieczernika. W ten sposób naleŜy unikać poruszania spraw drugorzędnych, o ile tego nie 
domaga się dobro wspólne lub dąŜenie do wzrostu zbiorowej świadomości GP.  

4. Praktyczne wskazówki  

Wymagania jedności – róŜnorodności oraz wierności – odnowy powinny być uwzględnione 
podczas Wieczernika w formie funkcjonalnego rozkładu tematyki Wieczernika.  

 
4.1. Przed Wieczernikiem  

4.1.1. GIA, podczas swojego ostatniego spotkania przed Wieczernikiem, formuje potrzebne 
Komisje Wieczernika, czyli Komisję Tematyczną (według tematów lub konkretnego 
przedmiotu studium) oraz komisje specjalne. Konkretnie:  

A. Komisja Tematyczna:  

"Komisję Tematyczną" tworzy liczba członków, odpowiadająca ilości poruszanych 
tematów oraz ilości uczestników Wieczernika, z zachowaniem kryteriów:  

- kompetencji i doświadczenia w poruszanych sprawach  
- reprezentowania róŜnych środowisk kulturowych  
- róŜnorodności czasu zaangaŜowania w GP.  

Jej zadaniem jest opracowanie "propozycji tematów" prezentowanych podczas 
Wieczernika.  

B. Komisje Specjalne:  

� Komisja "Pamięć i twórcza Wierność" składa się z 3-5 członków wybranych według 
następujących kryteriów:  

- posiadają dłuŜsze i znaczące doświadczenie Grupy  
- uczestniczyli przynajmniej w trzech Wieczernikach  
- posiadają doświadczenie udziału w bardziej złoŜonych działaniach GP  
- znają myśl O. Lombardiego.  

Zadaniem komisji jest troska o historyczną pamięć GP oraz o twórczą wierność jej 
dziedzictwu. Dzięki niej cała GP moŜe Ŝyć i nadawać apostolską formę temu, co 
wyraŜają podstawowe dokumenty GP.  

� Komisja "Kompetencji", podejmuje konieczne kwestie doktrynalne (np. teologiczne, 
prawne, itp.), dając świadectwo doświadczeniom (np. wprowadzania określonych 
projektów, reorganizacji Grupy, itp.) oraz podejmuje inne waŜne sprawy.  

4.1.2. Dyrekcja Generalna wysyła rozkład tematyczny (agendę) Wieczernika do całej Grupy, 
razem ze składem powołanych komisji.  

4.1.3. Grupy zapoznają się z tematyką Wieczernika podczas wspólnego spotkania.  

4.1.4. TakŜe w Regionach odbywa się tym celu spotkanie, z moŜliwie największym 
udziałem poszczególnych Grup.  

 
4.2. Podczas Wieczernika  

Po dyskusji nad proponowanymi tematami Wieczernika wyciągane są odpowiednie 
praktyczne wnioski. Tematykę Wieczernika naleŜy podejmować w następujący sposób:  

a) Moment opracowania propozycji w Komisji Tematycznej. Na podstawie informacji 
przesłanych z Grup Lokalnych Komisja opracowuje pisemne sprawozdanie 
„Propozycji”, które prezentuje się innym Komisjom do analizy.  
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b) Moment dzielenia się i dialogu w Komisjach na temat poszczególnych propozycji. W tym 
czasie przeprowadza się szeroką dyskusję:  

- pomiędzy „Komisją Tematyczną” a kaŜdą komisją w celu analizowania tych 
propozycji;  

- pomiędzy „Komisją Tematyczną” a zgromadzeniem Wieczernika;  
- pomiędzy zgromadzeniem Wieczernika a komisjami "Kompetencji" oraz "Pamięci 
i twórczej Wierności". Wieczernik powinien wysłuchać relacji tych komisji, 
a przynajmniej tej, która ma większą kompetencję w poruszanej sprawie.  

c) Moment osiągania zgody wyraŜa się w podwójnej formie: najpierw przez głosowanie a 
potem przez doświadczenie duchowej komunii.  

 
4.3. Po Wieczerniku  

a) Opracowanie „Planu Generalnego” przez Dyrekcję Generalną we współpracy 
z Koordynatorami podczas GIA.  

b) Spotkanie Regionu (przynajmniej Dyrektorów jego Grup Lokalnych) oraz 
konwiwencja Grup Lokalnych w celu przyjęcia postanowień tego Planu 
i sformułowania własnego planowania.  

5) Podczas wyborów Dyrekcji Generalnej, które odbywają się na kaŜdym Wieczerniku 
Pastoralnym, naleŜy zatroszczyć się o ochronę zasady kontynuacji. NaleŜy więc 
odpowiednio, w miarę moŜliwości, wymieniać skład osobowy Dyrekcji Generalnej, za 
kaŜdym razem przynajmniej dwóch jej członków.  
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ORGANIZACJA GRUPY PROMOTORÓW  

A. Na poziomie generalnym (światowym)  

 
 
B. Na poziomie Grupy Lokalnej  

Poziom Zespół Cel 
 
Operacyjny: 

Krajowy  
• dyrekcja Grupy Lokalnej  

• członkowie FT i z dłuŜszym PT  

Poprzez realizację wspólnego 
„Planu Grupy” promowanie 
globalnych procesów odnowy 
i nawrócenia oraz formacja 
„liderów” dla  poziomów  

 
Pogłębiania: 

Rejonowy  
• ZA NOP i projekt diecezjalny  
• Projekt zakonny  

• Projekty społeczne…  

Przez wspólną refleksję 
i praktykę promowanie okazji do 
pogłębiania znajomości 
wymagań duchowości komunii  

 
UwraŜliwiania: 

Lokalny 
• spotkania, konferencje, dni 

skupienia…  
• informacje i świadectwo 

o Grupie i Ruchu  

Promowanie świadomości 
potrzeby odnowy i nawrócenia w 
zgodzie z nauczaniem Kościoła 
i znakami czasu 

 

STATUT  
PRYWATEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH  

„GRUPA PROMOTORÓW  

RUCHU DLA LEPSZEGO ŚWIATA” 
 

 

 

 

 

WIECZERNIK 

Dyrekcja Generalna GIA 
Międzynarodowy Zespół Animacji 

Dyrektorzy Grup Lokalnych 

KOORDYNATORZY  

Region AFIC (Afryka frankońska) 

Region AFAN (Afryka anglofońska) 

Region ALAN  (Ameryka Środkowa) 

R. CONSAL  (Ameryka Południowa) 

Region AZJA  

Region Europa Południowa  

Region Europa Północna  

Region Europa Anglofo ńska  

Region Europa Centralna  

Region OCEANIA  

Grupa Lokalna 

GIAP  
Międzynarodowy Zespół Stałej Animacji 

Polska Grupa Promotorów 

Austriacka Grupa Promotorów 

Czeska Grupa Promotorów 
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WSTĘP  

STATUT  

Art. 1 (Nazwa, natura i siedziba)  
Art. 2 (Duchowość)  
Art. 3 (Celowość) 
Art. 4 (Działalność)  
Art. 5 (Osoby stowarzyszone)  
Art. 6 (Organy wewnętrzne) 
Art. 7 (Wieczernik) 
Art. 8 (Wieczernik, zwołanie i procedury)  
Art. 9 (Dyrekcja Generalna) 
Art. 10 (Sposoby funkcjonowania) 
Art. 11 (Dyrektor Generalny)  
Art. 12 (Międzynarodowa Grupa Animacji – GIA)  
Art. 13 (Grupy Lokalne)  
Art. 14 (Regiony)  
Art. 15 (Stan posiadania) 
Art. 16 (Zarządzanie finansowe)  
Art. 17 (Komisja Rewizyjna)  
Art. 18 (Rozwiązanie lub zawieszenie Stowarzyszenia)  
Art. 19 (Inne sprawy)  

REGUŁA śYCIA 

I. W odniesieniu do członków  

II. Relacje władzy i autorytetu  

III. Zarządzanie dobrami  

IV. Zasady końcowe  
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WSTĘP  

 

Zrodzony z gorliwości apostolskiej Ojca Riccardo Lombardiego SJ "Ruch dla Lepszego Świata" jest 
duchowością i dynamiką stałego nawrócenia i globalnej odnowy grup i wspólnot w duchu miłości na 
rzecz tworzenia coraz lepszych i pełniejszych form zbawienia w jedności. 

śyczliwość PapieŜa Piusa XII i jego następców, przy róŜnych okazjach pochwalających ten Ruch, 
doprowadziła do utworzenia, przy współpracy Ojca Lombardiego szczególnej Grupy. Chodzi o grupę 
ludzi wiernych duchowi, który doprowadził do powstania Ruchu, którzy podejmują się kontynuować 
i rozwijać tę intuicję potrzeby promowania odnowy Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa oraz 
odnowy społeczeństwa powołanego do powszechnego braterstwa w ramach Królestwa BoŜego, 
któremu Kościół powinien słuŜyć.  

"Ruch dla Lepszego Świata", w rozumieniu Ojca R. Lombardiego nie jest jakąś organizacją, ale 
duchowością i dynamizmem, będących owocem Ŝycia Kościoła i społeczeństwa. Osoby realizujące ten 
ruch nie utrzymują Ŝadnych więzi strukturalnych, ani organizacyjnych z Grupą, która ten ruch 
pobudza, animuje i promuje, z wyjątkiem więzów miłości i braterstwa.  

Ruch, jako rezultat działania Grupy Promotorów, wyraŜa się przez dąŜenie do nawrócenia i do 
osiągnięcia zbiorowej świadomości, Ŝe te zmiany są konieczne i powinny one się charakteryzować 
określonymi cechami, wartościami i liniami działania warunkującymi określony styl Ŝycia, 
zaangaŜowania i dialogu, rozeznania i współodpowiedzialności, podporządkowania wszystkich 
i wszystkiego powszechnemu dobru wspólnemu Kościoła i społeczeństwa. Łączy się to z realizacją 
istotnych doświadczeń, demonstrujących realną moŜliwość wcielenia w Ŝycie tych głoszonych 
wartości, a takŜe z planowaniem procesów odnowy i przemiany wspólnej rzeczywistości, Ŝeby 
skutecznie prowadzić ją w stronę coraz pełniejszych form zbawczej jedności. Wszystko co jest 
wyrazem duchowości komunii i relacji społecznych, łącznie z odpowiadającą jej ascezą, zawsze słuŜy 
budowaniu jedności. Duchowość ta wychodzi od "czytania znaków czasu", zachowując wierność 
zarówno Słowu BoŜemu – aktualizowanemu przez Magisterium Kościoła, jak wierność osobie 
ludzkiej – jej potrzebom i oczekiwaniom. Ruch jest więc częścią ogólnej dynamiki obecnej w Kościele 
i w społeczeństwie, a kierują nim ci, którzy się aktywnie włączą, biorąc na siebie odpowiedzialność za 
jego rozwój.  

Poza pismami Ojca Lombardiego Grupa Promotorów rozpoznaje się dzisiaj w treści trzech 
szczególnie waŜnych dokumentów, będących owocem jej ponad trzydziestoletniego doświadczenia. 
Są nimi: "Powołanie i misja Grupy Promotorów" z Wieczernika 1975 r.; "Opcje Apostolskie Grupy 
Promotorów" z Wieczernika 1979 r.; oraz "Ukształtowanie i oblicze Grupy Promotorów" z 
Wieczernika 1983. W zgodzie z tymi dokumentami oraz biorąc pod uwagę obowiązujące zasady 
Kodeksu Prawa Kanonicznego Grupa Promotorów opracowała niniejszy Statut. 

Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została uznana za Prywatne Stowarzyszenie 
Wiernych przez Papieską Radę do spraw Świeckich na podstawie Statutu zaaprobowanego na okres 
próbny 14 grudnia 1988 r. Ostateczne zatwierdzenie Grupy nastąpiło 3 marca 1992 r.  

 

Art. 1 (Nazwa, natura i siedziba)  

Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata jest międzynarodowym stowarzyszeniem 
prywatnym wiernych, utworzonym na podstawie kanonów 116 i 132 „Kodeksu Prawa Kanonicznego” 
i zaaprobowanym przez Papieską Radę ds. Świeckich dekretem z dnia 14 grudnia 1988 r. Tworzą ją 
członkowie Ŝyjący według róŜnorodnych powołań istniejących w Kościele (duchowni, świecy, 
zakonnicy i zakonnice, członkowie męskich i Ŝeńskich instytutów świeckich)91. 

Siedziba Dyrekcji Generalnej Stowarzyszenia mieści się w Rzymie, ul. Monte Altissimo 23.  

 
Art. 2 (Duchowo ść)  

                                                 
91 Wg ustaleń KPK, Księga II, Część I, Tytuł V, Rozdziały I i III, kanony 298-311 i 321-326.  
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śycie i działalność Stowarzyszenia inspirują się "Ćwiczeniami wspólnotowymi dla Lepszego Świata" oraz 
rekolekcjami wspólnoty chrześcijańskiej ojca Riccardo Lombardiego SJ, które zostały opracowane w 
dziele „śeby Ŝyć Soborem” ("Per vivere il Concilio").  

"Ćwiczenia" te, wyraŜając i słuŜąc Ruchowi, stanowią podstawowe działanie Grupy Promotorów, 
dlatego definiują one jej duchowość, będąc źródłem jedności Ŝycia i misji Grupy.  

 
Art. 3 (Celowo ść) 

Stowarzyszenie istnieje w celu promowania Ruchu dla Lepszego Świata załoŜonego przez Ojca R. 
Lombardiego. Oznacza to, Ŝe promuje ono globalne i stałe nawrócenie – odnowę, której domaga się 
powołanie rodzaju ludzkiego do powszechnego braterstwa oraz wspólnotowe powołanie Ludu 
BoŜego, który jest święty i powołany do świętości. 

Centrum i szczytem tego nawrócenia – odnowy jest jedność w miłości, upragnionej przez Jezusa 
Chrystusa. Celowe jest więc słuŜba dynamice wspólnotowej zarówno w Kościele, jak i w świecie.  

śeby lepiej słuŜyć promowaniu wspólnotowej odnowy członkowie Grupy Promotorów tworzą grupę 
apostolską, która odpowiedni dla siebie sposób stara się wyraŜać świadomość Kościoła na temat jego 
odnowy. Czyni to jednak nie na mocy autorytetu prawnego, ale odwołując się do autorytetu słuŜby 
animacji duchowej, w ramach profetycznej funkcji całego Ludu BoŜego. Ta funkcja wzywania do 
nawrócenia całych "zbiorowości" ludzkich, Ŝeby dąŜyć w stronę coraz pełniejszych form zbawczej 
jedności, jest rozpoznawana przez Grupę Promotorów jako dar BoŜy, przyjmowany z pokorą i w 
duchu słuŜebnej wierności.  

 
 

Art. 4 (Działalno ść)  

Stowarzyszenie „Grupa Promotorów Ruch dla Lepszego Świata” realizuje swoje cele przez 
pomaganie róŜnym grupom osób w Kościele i w społeczeństwie przede wszystkim za pomocą:  

a) róŜnych form kursów „Wspólnotowych Ćwiczeń Duchowych”, zgodnych z duchowością 
komunii;  

b) spotkań formacyjnych z teologii, duchowości, duszpasterstwa i metodologii, słuŜących 
uzdalnianiu róŜnych osób do prowadzenia i animacji zaplanowanych projektów odnowy;  

c) sympozjów poświęconych studiowaniu róŜnych propozycji odnowy i pogłębianiu tej 
duchowości, której domaga się ta odnowa.  

Stowarzyszenie moŜe działać w kraju i za granicą, podejmując inicjatywy, które uzna za konieczne, 
poŜyteczne lub sprzyjające osiągnięciu własnych celów.  

 
Art. 5 (Osoby stowarzyszone)  

Członkami Stowarzyszenia są świeccy, duchowni i osoby zakonne, które identyfikują się z jego 
powołaniem i misją, gdy po złoŜeniu umotywowanego podania zostaną regularnie przyjęci do Grupy 
na mocy wolnej i niezawisłej decyzji jej Dyrekcji Generalnej.  

Członkostwo w Grupie traci się: w wyniku śmierci; przez złoŜenie dymisji; oraz na mocy decyzji 
Dyrekcji Generalnej, która, dając członkowi moŜliwość usprawiedliwienia, uznała jego zachowanie za 
niezgodne z zobowiązaniami, podjętymi w momencie przyjęcia do Grupy.  

 
Art. 6 (Organy wewn ętrzne)  

Do organów wewnętrznych Stowarzyszenia naleŜą:  

a) Wieczernik;  

b) Dyrekcja Generalna (DG);  

c) Dyrektor Generalny i wice Dyrektor Generalny;  

d) Międzynarodowa Grupa Animacji (GIA); 
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e) Komisja Rewizyjna;  

f) Sekretariat.  

 
Art. 7 (Wieczernik)  

Wieczernik jest najwyŜszym organem Stowarzyszenia: wszystkie inne struktury zaleŜą od jego decyzji 
i jemu mają składać sprawozdania ze swojej działalności.  

Wieczernik, zwoływany jest co cztery lata w sesji pastoralnej w celu oceny i planowania działań 
apostolskich, zwłaszcza w odniesieniu do:  

a) oceny i zatwierdzenia głównych linii Ŝycia i działania apostolskiego Stowarzyszenia, słuŜących 
opracowaniu planu generalnego, według znaczenia Art. 9, 4°n., pkt 2.; 

b) wyborów Dyrektora Generalnego oraz pozostałych czterech członków Dyrekcji Generalnej;  

c) oceny pracy wykonanej przez Dyrekcję Generalną oraz rezultatów zwykłego i nadzwyczajnego 
kierowania Stowarzyszeniem, które jej zostało powierzone; 

d) rozwaŜanie słuszności decyzji o rozwiązaniu, zawieszeniu lub przekształceniu Stowarzyszenia 
poprzez zamianowanie jego likwidatora oraz decyzji o dalszym losie pozostałego dziedzictwa. 

Ponadto Wieczernik, zwoływany na sesji zwyczajnej przed 31 października kaŜdego roku, ma za 
zadanie:  

1) przyjęcie bilansu (za miniony rok) i budŜetu Grupy (na przyszły rok);  

2) mianowanie członków Rady Rewizyjnej;  

3) wykluczenia ze swojego grona któregoś z członków, jeśli jest to uzasadnione powaŜnymi 
przyczynami;  

4) zatwierdzanie aktów nadzwyczajnego zarządzania Grupą przez Dyrekcję Generalną, w zgodzie 
z Art.9;  

5) rozwaŜenie treści i tematyki, którą powinna się zająć Dyrekcja Generalna, takŜe postulatów 
większości członków Wieczernika.  

 
Art. 8 (Wieczernik, zwołanie i procedury)  

Wieczernik tworzą:  

a) Dyrektor Generalny, który nim kieruje;  

b) Inni członkowie Dyrekcji Generalnej;  

c) Koordynatorzy Regionów;  

d) Dyrektorzy kaŜdej Grupy Lokalnej, którzy w razie przeszkodzenia, mogą być zastąpieni przez 
innego członka tej Grupy, wybranego jej wewnętrzną decyzją.  

Do udziału w Wieczerniku pastoralnym, który odbywa się co cztery lata, Dyrekcja Generalna moŜe 
ponadto zaprosić innych członków Stowarzyszenia – udzielając im prawo do głosu, jednak nie więcej 
niŜ pięć osób. Chodzi tu o osoby szczególnie reprezentatywne ze względu na ich doświadczenie 
apostolskie i pracę w Grupie lub z powodu ich odpowiednich kompetencji.  

Wieczernik, zarówno ten w corocznej sesji zwyczajnej, jak i ten pastoralny, który odbywa się co cztery 
lata – jest zwoływany przed dniem 31 października przez Dyrektora Generalnego, listem wysłanym 
przynajmniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia spotkania.  

Ponadto, Wieczernik spotyka się za kaŜdym razem, gdy musi podjąć niezawisłą decyzję złączoną z 
jego kompetencjami, dotyczącą Ŝywotnych interesów Stowarzyszenia, albo w przypadku 
niemoŜliwości funkcjonowania innych organów Stowarzyszenia. Spotyka się takŜe za kaŜdym razem, 
gdy Dyrekcja Generalna uzna to za konieczne lub słuszne, albo gdy będzie się tego domagać łącznie 
przynajmniej trzech z jej członków. 
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W przypadku konieczności i szczególnego przynaglenia Wieczernik moŜe być zwoływany takŜe za 
pomocą informacji przesyłanej faksem lub telegramem, wysłanym przynajmniej na 7 dni przed datą 
spotkania. 

KaŜdy członek Wieczernika ma prawo do jednego głosu.  

W przypadku niemoŜności uczestniczenia w posiedzeniu Wieczernika kaŜdy jego członek moŜe być 
reprezentowany przez innego członka Wieczernika, przekazując mu pisemną delegację.  

Jeden członek Wieczernika nie moŜe posiadać więcej niŜ trzy delegacje.  

Do udziału w Wieczerniku pastoralnym, zwoływanym co cztery lata, niedopuszczalne są delegacje. 

Pierwsze głosowanie Wieczernika jest waŜne, jeśli jest obecna, osobiście lub z delegacjami, 
przynajmniej połowa jego członków plus jeden. Do waŜności drugiego głosowania potrzebna jest 
obecność, osobista lub z delegacją, przynajmniej jednej trzeciej członków Wieczernika. 

Do podejmowania niezawisłych decyzji podczas Wieczernika konieczna jest aprobata większości 
obecnych, zarówno podczas pierwszego, jak i drugiego głosowania. 

Do podejmowania decyzji o rozwiązaniu, zawieszeniu działalności lub przekształceniu 
Stowarzyszenia, do mianowania likwidatorów lub do zmian jej kapitału podstawowego 
(patrymonium) konieczne jest zgodne glosowanie przynajmniej trzech czwartych członków 
Wieczernika.  

W przypadku głosowania remisowego przewaŜa głos Dyrektora Generalnego.  

 
Art. 9 (Dyrekcja Generalna)  

Dyrekcja Generalna jest organem odpowiedzialnym za zwyczajną i nadzwyczajną administrację 
Stowarzyszenia, z wyjątkiem tego, co Statut zarezerwował Wieczernikowi. Dyrekcję Generalna 
tworzy Dyrektor Generalny i czterech innych członków, wybieranych co cztery lata w tajnym 
głosowaniu podczas Wieczernika na posiedzeniu pastoralnym. 

Wszyscy członkowie Grupy Promotorów mogą być wezwani do wypełniania posługi w dyrekcji 
Stowarzyszenia. 

Funkcja członka Dyrekcji Generalnej jest niekompatybilna z funkcją Dyrektora Grupy Lokalnej ani z 
funkcją Koordynatora Regionu.  

Do kompetencji Dyrekcji Generalnej naleŜy:  

1) Promowanie i gwarancja jedności Stowarzyszenia;  

2) Przygotowanie „Planu generalnego” Stowarzyszenia, według wskazówek Wieczernika 
pastoralnego i zaprezentowanie go na spotkaniu Międzynarodowej Grupy Animacji (GIA);  

3) Kierowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia;  

4) Prowadzenie zwyczajnej i nadzwyczajnej administracji Stowarzyszenia, z wyjątkiem tego, co 
Statut zarezerwował do kompetencji Wieczernika.  

Wśród działań przekraczających zwyczajną administrację znajdują się: zmiany 
statutowe i w regule Ŝycia, zatwierdzanie i zmiana wewnętrznych regulaminów – wszystko to 
powinno być poddane procedurze zatwierdzenia podczas najbliŜszego posiedzenia 
Wieczernika pastoralnego;  

5) Podejmowanie wszystkich inicjatyw, które zostaną uznane za konieczne lub poŜyteczne do 
realizacji celów statutowych.  

Oprócz tego, co zostało przewidziane w róŜnych postanowieniach Statutu, szczególnie chodzi 
o:  

a) Wybór, w gronie Dyrekcji Generalnej, Wice Dyrektora Generalnego, który przejmuje 
funkcje Dyrektora Generalnego pod jego nieobecność lub w razie jego czasowej 
niemoŜności wypełniania funkcji;  

b) Mianowanie Sekretarza, który moŜe być wybrany takŜe spoza grona samej Dyrekcji;  

c) Mianowanie reprezentanta prawnego Stowarzyszenia, uznanego przez prawo cywilne;  
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d) Przedstawienie do września budŜetu na następny rok oraz rozliczenie bilansu bieŜącego 
roku, a do października naleŜy to poddać aprobacie Wieczernika na posiedzeniu 
zwyczajnym;  

e) Branie pod uwagę postanowień Wieczernika i ich realizacja. 

Dyrekcja Generalna moŜe wydelegować swojego Dyrektora Generalnego do specjalnych zadań 
związanych ze zwyczajnym zarządzaniem Stowarzyszenia.  

 
Art. 10 (Sposoby funkcjonowania)  

Dyrekcja Generalna spotyka się w zwyczajnym trybie przynajmniej dwa razy w roku, a w trybie 
nadzwyczajnym tyle razy, ile Dyrektor Generalny lub większość jej członków uzna za konieczne lub 
potrzebne.  

Zwołanie następuje pisemnym aktem Dyrektora Generalnego przynajmniej na 15 dni przed 
posiedzeniem. W przypadku potrzeby lub nagłej konieczności moŜe to być realizowane faksem lub 
telegramem wysłanym przynajmniej dwa dni przed datą spotkania.  

Posiedzenia są waŜne, gdy bierze w nich udział większość jej członków. Niedopuszczalne są 
delegacje. 

Postanowienia są podejmowane większością głosów obecnych.  

W przypadku równej ilości głosów przewaŜa głos Dyrektora Generalnego, albo Wice Dyrektora 
Generalnego, występującego w jego zastępstwie.  

Dyrekcja Generalna, jeśli to uzna za konieczne, moŜe zapraszać na swoje posiedzenia takŜe innych 
członków Grupy Promotorów, którzy jednak nie mają prawa głosu.  

 
Art. 11 (Dyrektor Generalny)  

Dyrektor Generalny jest wybierany przez Wieczernik na posiedzeniu pastoralnym, gdy uzyska więcej 
niŜ dwie trzecie głosów jego członków.  

Gdyby w pierwszych dwóch głosowaniach nie udało się wyłonić Dyrektora Generalnego, w 
następnym głosowaniu wystarczająca jest większość głosów członków Wieczernika. 

Dyrektor Generalny, oprócz tego, co zostało postanowione w innych artykułach Statutu:  

a) Jest prawnym reprezentantem Stowarzyszenia wobec władz kościelnych i cywilnych, jeśli nie 
został mianowany inny reprezentant prawny w myśl Art. 9, 5°, c);  

b) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Dyrekcji Generalnej, Międzynarodowej Grupy Animacji 
(GIA) i Wieczernika;  

c) Proponuje Dyrekcji Generalnej imiona osób, które powinny być włączone do Stowarzyszenia, 
choćby tylko tytułem współpracownika;  

d) Przygotowuje, wspólnie z Sekretarzem, pisemne sprawozdania z Wieczernika, z posiedzeń 
Dyrekcji Generalnej oraz z Międzynarodowej Grupy Animacji;  

e) Troszczy się o wypełnianie i realizację postanowień Dyrekcji Generalnej;  

f) Podejmuje, w razie nagłej konieczności, postanowienia będące w kompetencji Dyrekcji 
Generalnej, z obowiązkiem poddania ich ratyfikacji przy okazji spotkania Dyrekcji zwołanego 
do 30 dni. 

Do szczególnych zadań Dyrektora Generalnego naleŜy duchowe animowanie Grupy Promotorów 
oraz Grup Lokalnych, jako centrum jedności między wszystkimi członkami i organizmami Grupy 
Promotorów, w celu pełnej realizacji jej powołania i misji.  

 
Art. 12 (Mi ędzynarodowa Grupa Animacji – GIA)  

Międzynarodowa Grupa Animacji (GIA) wspiera Dyrekcję Generalna w prowadzeniu Grupy 
Promotorów, jako organ konsultowania tego, co postanawia prawo. Tworzą ją, oprócz członków 
Dyrekcji, koordynatorzy regionów, w myśl postanowienia Art. 14.  
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Międzynarodowa Grupa Animacji (GIA) spotyka się regularnie raz na rok, jeśli Dyrekcja Generalna 
nie ustali inaczej w celu troski o dobro wspólne Grupy Promotorów, albo na Ŝądanie jednej trzeciej 
Grup Lokalnych.  

Do funkcji Międzynarodowej Grupy Animacji (GIA) naleŜy: 

a) Promowanie i animacja Ruchu dla Lepszego Świata na poziomie międzynarodowym; 

b) Promowanie pomocy Grupom Lokalnym, w zgodzie z zasadą pomocniczości; 

c) Doradzanie Dyrekcji Generalnej w określaniu i realizacji „Planu Generalnego” Stowarzyszenia; 

d) Prowadzenie procesów realizacji „Planu Generalnego” w części, która jej dotyczy; 

e) Ocena stanu realizacji „Planu Generalnego” oraz jego zmian, w zgodzie z potrzebami 
Regionów i Grup Lokalnych;  

f) Pomoc Dyrekcji Generalnej we wszystkich sprawach, w których zwraca się o współpracę, albo 
gdy sama Międzynarodowa Grupa Animacji (GIA) uzna to za poŜyteczne w duchu troski o 
dobro wspólne Grupy Promotorów.  

 
Art. 13 (Grupy Lokalne)  

Stowarzyszenie wyraŜa się poprzez Grupy Lokalne. Zasadniczo terenem ich działania jest własny 
kraj. Grupy Lokalne mogą takŜe odnosić się do regionów lub określonych środowisk kulturowych 
wewnątrz danego kraju, albo teŜ obejmować róŜne kraje, jeśli w nich nie istnieją oddzielne Grupy 
Lokalne. 

Powstanie kaŜdej Grupy Lokalnej musi być zaaprobowane przez Dyrekcję Generalną, która 
zatwierdza takŜe Dyrektora Grupy Lokalnej, wybranego w sposób niezawisły [przynajmniej] co trzy 
lata przez członków Stowarzyszenia, którzy tworzą daną Grupę Lokalną.  

Dyrekcja Generalna opracowuje propozycję „statutu modelowego”, do którego powinny dostosować 
się statuty Grup Lokalnych.  

Dyrekcja Generalna moŜe zawiesić aprobatę dla Grupy Lokalnej, o ile jej istnienie nie będzie 
poŜyteczne lub adekwatne dla wypełniania celów statutowych.  

Grupy Lokalne posiadają autonomię w odniesieniu do zarządzania posiadanymi dobrami, w 
granicach dozwolonych przez ten „Statut” oraz własne Statuty lokalne, a takŜe przez normy „Reguły 
Ŝycia Grupy Promotorów”. Dlatego Stowarzyszenie „Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego 
Świata” zwalnia się z odpowiedzialności za ich ewentualne naduŜycia administracyjne i 
ekonomiczne, powodujące szkodę u osób trzecich.  

W przypadku rozwiązania lub zawieszenia Grupy Lokalnej jej dobra przechodzą na Stowarzyszenie 
zgodnie z zasadami kanonu 326 KPK.  

 
Art. 14 (Regiony)  

Grupy Lokalne organizują się w Regiony, których liczbę i zakres określa Wieczernik pastoralny, 
uwzględniając motywacje kulturowe i geograficzne.  

KaŜdy region jest kierowany przez Koordynatora, wybranego większością głosów przez Dyrektorów 
Grup Lokalnych lub ich zastępców podczas Wieczernika pastoralnego. Wybór ten musi być 
ratyfikowany przez Dyrekcję Generalną.  

Koordynator rezyduje zwykle w kraju swojej Grupy lokalnej, a jego funkcja moŜe być łączona z inną 
funkcją w tej Grupie.  

 
Art. 15 (Stan posiadania)  

Stowarzyszenie „Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata” utrzymuje się z ofiar, które jej 
członkowie otrzymują przy okazji wypełniania posług apostolskich, w wolny sposób ofiarowanych 
przez darczyńców na rzecz wspierania misji Grupy. 

Na stan posiadania Stowarzyszenia składa się:  
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a) Fundusz załoŜycielski (patrymonium);  

b) dobrowolne datki członków;  

c) ofiary innych osób i instytucji;  

d) donacje (testamentowe i inne);  

e) wpływy pochodzące z własnej działalności.  

Zarządzanie dobrami dokonuje się z poszanowaniem zasad prawa powszechnego i wskazań 
przyjętych na Wieczerniku, pod odpowiedzialnością Dyrekcji Generalnej i kontrolą Ordynariuszy 
miejsca podejmowanych działań, zgodnie z postanowieniem kanonu 325 KPK.  

Dokonywanie działań związanych z nadzwyczajną administracją, których wartość przekracza próg 
finansowy ustalony przez Stolicę Apostolską lub gdy dotyczą one dóbr o wyjątkowej wartości 
historycznej, czy teŜ artystycznej konieczne jest uzyskanie odpowiedniej licencji Stolicy Apostolskiej.  

 
Art. 16 (Zarz ądzanie finansowe)  

Rok zarządzania finansowego rozpoczyna się 1 stycznia a kończy się 31 grudnia.  

Do dnia zakończenia kaŜdego roku finansowego naleŜy uzyskać aprobatę Wieczernika dla budŜetu 
planowanego na następny rok oraz dla rozliczenia finansowego wpływów i wydatków za rok 
poprzedni.  

Wszystkie nadwyŜki pochodzące z rozliczeń finansowych będą przeznaczone na działalność samego 
Stowarzyszenia, albo powiększą stan jego posiadania.  

W Ŝadnym przypadku te środki finansowe nie mogą być rozdane, ani wykorzystane, pośrednio czy 
bezpośrednio, na rzecz administratorów lub osób, które z jakiegokolwiek tytułu działają na rzecz 
Stowarzyszenia.  

Członkom Dyrekcji Generalnej i Wieczernika naleŜy się tylko zwrot wydatków poniesionych podczas 
wypełniania ich urzędowych funkcji.  

 
Art. 17 (Komisja Rewizyjna)  

Komisja Rewizyjna utworzona jest przez trzech członków wybranych przez Wieczernik pośród osób 
posiadających odpowiednie przygotowanie profesjonalne.  

Zadaniem tego organu jest ocena finansowych rozliczeń Stowarzyszenia oraz opracowanie na tej 
podstawie sprawozdania, zawierającego odpowiednie uwagi i wnioski.  

Członkowie tej Komisji mogą zabierać głos podczas posiedzeń Dyrekcji Generalnej i podczas 
Wieczernika, prosząc o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii lub udzielając wyjaśnień według swoich 
kompetencji.  

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Na zakończenie kadencji mandat kaŜdego członka 
Komisji moŜe być przedłuŜony.  

 
Art. 18 (Rozwi ązanie lub zawieszenie Stowarzyszenia)  

W przypadku rozwiązania lub zawieszenia działalności Stowarzyszenia decyzją Stolicy Apostolskiej 
jego dobra zostaną przekazane na rzecz dzieł charytatywnych lub apostolskich wskazanych przez 
Wieczernik, albo, gdyby Wieczernik nie chciał lub nie mógł się wypowiedzieć, na rzecz Stolicy 
Apostolskiej.  

 
Art. 19 (Inne sprawy)   

We wszelkich kwestiach nieporuszonych w niniejszym Statucie naleŜy odnieść się do „Reguły śycia”, 
dołączonej do Statutu, do postanowień “Kodeksu Prawa Kanonicznego”, a takŜe do przepisów Kodeksu 
Cywilnego.  
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ZAŁĄCZNIK  

 

REGUŁA śYCIA STOWARZYSZENIA  

GRUPY PROMOTORÓW  

RUCHU DLA LEPSZEGO ŚWIATA  
 
 
I. W odniesieniu do członków  

 

1. Stowarzyszenie „Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata” akceptuje i uznaje oficjalnie za 
swoich członków osoby, które identyfikują się z jej powołaniem i misją, realizując i promując 
odpowiednie działania apostolskie oraz uczestniczą regularnie w Ŝyciu Grupy, w takim wymiarze i w 
takiej formie, jak tego domaga się skuteczne wspieranie działań przez świadectwo.  

Warunkiem uznania danej osoby za członka Grupy Promotorów jest: zdobycie znajomości historii 
i podstawowych dokumentów Grupy Promotorów, przeŜycie "Ćwiczeń wspólnotowych"; 
przygotowanie do realizacji misji Grupy; zdobycie pewnego doświadczenia potrzebnego do 
wypełniania misji Grupy Promotorów, jako Grupy apostolskiej; przynajmniej trzyletnie włączenie się 
w Ŝycie jednej z Grup Lokalnych, co pozwala na „wzajemne poznanie" i współpracę w realizacji 
działań apostolskich Grupy.  

Członkowie Grupy Lokalnej po zakończeniu okresu wzajemnego poznawania się i integracji 
kandydata, na jego prośbę przeprowadzają wspólnotowe rozeznanie jego wcielenia, wyraŜając swoją 
opinię przez głosowanie. Akceptacja nowego członka jest waŜna dopiero po jej oficjalnej ratyfikacji 
przez Dyrekcję Generalną Grupy Promotorów. Jeśli osoba kandydata podlega posłuszeństwu 
kanonicznemu wówczas do oficjalnej akceptacji wymagane jest pisemne pozwolenie jego 
kanonicznego przełoŜonego, albo misja kanoniczna, która powierza tę osobę Grupie Promotorów. 
Takie pozwolenie lub misja jest na czas określony, dlatego podlega odnawianiu w czasie i w sposób 
określony przez przełoŜonego92. 

Członkowie Stowarzyszenia „Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata” mają prawo 
otrzymywać ze strony Grupy konieczną pomoc duchową i materialna, a takŜe odpowiednią formację, 
przygotowującą ich do realizacji misji. Odbywa się to w ramach czasu, który kaŜda osoba ofiarowuje 
na rzecz Ŝycia i działania Grupy, słuŜąc realizacji tych obowiązków, które dana osoba przyjęła na 
siebie, zgodnie z wymaganiami sprawiedliwości i miłości.  

 
2. Członkowie Stowarzyszenia „Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata” realizują w nim 
swoje osobiste powołanie, przekonując, Ŝe przynaleŜność do Grupy jest odpowiednią i uzasadnioną 
formą przeŜywania własnego charyzmatu. Grupa Promotorów, ze swojej strony, sprzyja i pogłębia 
wierność swoich członków względem ich osobistego powołania, ułatwiając podtrzymywanie przez 
nich regularnych relacji ze wspólnotą ich przynaleŜności oraz ich prawnymi przełoŜonymi, słuŜących 
wzajemnemu informowaniu, współpracy i pomocy.  

 
3. Członkowie Stowarzyszenia „Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata” zaangaŜowani są 
w pełnym lub częściowym wymiarze. To rozróŜnienie, zakładając wspólne utoŜsamienie 
z powołaniem i misją Grupy Promotorów, odnosi się wyłącznie do ich większej lub mniejszej realnej 
dyspozycyjności do uczestnictwa w apostolskim Ŝyciu i działaniu Grupy.  

Dyspozycyjność do podjęcia róŜnych zobowiązań i funkcji oraz akceptacja takich form Ŝycia i pracy, 
których Grupa Promotorów moŜe domagać się od swoich członków, ułatwia i sprzyja powadze 
i trwałości Grupy, potrzebnej do wypełnienia wymagań jej misji oraz do dawania świadectwo miłości 
i jedności, której domaga się ta misja. Z tego powodu niektórzy członkowie Grupy podejmują się Ŝycia 
we wspólnocie.  

                                                 
92 Por. KPK, kanony 307,3 i 665; 271 i 278.  
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4. Trwałość więzi ze Stowarzyszeniem „Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata” jest dla 
wszystkich członków okresowa i prowizoryczna. Powoduje to z jednej strony szczególną formę 
ubóstwa, która domaga się od kaŜdego członka stałego rozeznawania i odnawiania decyzji o 
pozostaniu w grupie, będąc przyczyną pewnej formy instytucjonalnej słabości. Z drugiej strony 
prowizoryczność ułatwia stałą odnowę oraz nieustanną troskę o stabilność pomiędzy róŜnorodnością 
czynników tworzących Grupę, przeŜywaną w duchu pielgrzymowania, domagającego się 
podporządkowania wszystkich i wszystkiego wymaganiom absolutnych wartości Królestwa BoŜego.  

Członkostwo w Stowarzyszeniu „Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata” wygasa, jeśli 
zaniknie pragnienie samego członka, albo jeśli ustanie zgoda jego prawnych przełoŜonych, gdy 
podlegają on posłuszeństwu kanonicznemu, albo teŜ jeśli Grupa podejmie taką decyzję, uznając, Ŝe 
Ŝycie i działanie zainteresowanej osoby nie odpowiada juŜ wymaganiom powołania i misji Grupy 
Promotorów.  

Okresowo wszystkie Grupy Lokalne dokonują wspólnotowego rozeznania dalszej przynaleŜności 
kaŜdego jej członka. Gdy Grupa uzna za słuszne przerwanie przynaleŜności danego członka, wyraŜa 
swoją decyzję na podstawie głosowania. W przypadku konfliktu pomiędzy Grupą Lokalną a jednym 
z jej członków ostateczne rozstrzygnięcie zaleŜy od decyzji Dyrekcji Generalnej. 

 
5. Formacja członków Stowarzyszenia „Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata”; zarówno 
początkowa jak i stała, troszczy się o to, Ŝeby jego członkowie przyjęli za własne całe dziedzictwo 
doktrynalne, duchowe, pastoralne i metodologiczne Grupy poprzez udział w Ŝyciowym i apostolskim 
doświadczeniu, zawartym zarówno we "Wspólnotowych Ćwiczeniach" i w podstawowych tekstach 
ojca R. Lombardiego SJ, jak równieŜ w owocach refleksji i Ŝyciowego doświadczenia powstałego 
podczas kolejnych etapów rozwoju Grupy. Wszyscy członkowie są współodpowiedzialni za 
zaangaŜowanie w formację, starając się zagwarantować, Ŝeby odbywała się na róŜnych poziomach, z 
róŜną intensywnością i głębią, słuŜąc wzrostowi wszystkich osób i Grup w ramach wypełniania 
powołania i misji Grupy.  

 
 
II. Relacje władzy i autorytetu  

 
6. Wieczernik jest najwyŜszym organem komunii i dialogu, uczestnictwa i współodpowiedzialności 
całej Grupy Promotorów, słuŜącym jej zrozumieniu, jej Ŝyciu i realizacji jej powołania i misji.  

Wieczernik pastoralny odbywa się głównie w celu celebrowania Ŝycia i misji Grupy Promotorów. 
Realizowany jest więc w świetle Słowa BoŜego. Proces porównania ze Słowem BoŜym umoŜliwia: 
ocenę Ŝycia i działania Grupy; decyzję o składaniu ofiary z siebie dla realizacji Planu BoŜego przez 
podporządkowanie wszystkich i wszystkiego większemu dobru Kościoła i społeczeństwa; słuŜbę 
braterstwu i jedności samej Grupy przez dynamiczną i zaplanowaną organizację działania i Ŝycia 
podczas dąŜenia do pełnej realizacji jej misji.  

 
7. Skład osobowy Dyrekcji Generalnej wyraŜa, na ile to moŜliwe, róŜnorodność powołań i kultur 
obecnych w Stowarzyszeniu „Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata”.  

W celu pełniejszej realizacji swoich funkcji członkowie Dyrekcji Generalnej rozdzielają pomiędzy 
siebie odpowiedzialność za promocję apostolską, za promocję osób i grup, za promocję relacji 
zewnętrznych i za słuŜby wewnętrzne. Wynikające z tej odpowiedzialności zadania i podstawowa 
działania są koordynowane przez „Plan Generalny Grupy Promotorów”.  

Ponadto do wypełnienia róŜnych swoich funkcji pomocniczych i wykonawczych Dyrekcja Generalna, 
moŜe zwracać się o pomoc do innych osób, proponując trwalszą lub okazjonalną współpracę.  

 
8. Ponadto Międzynarodowa Grupa Promotorów, jako Stowarzyszenie „Grupa Promotorów Ruchu 
dla Lepszego Świata” moŜe – za zgodą Ordynariusza miejsca lub odpowiedniej Konferencji 
Episkopatu – zakładać Grupy Lokalne w tych krajach, gdzie podejmuje swoje działania.  

Tworzenie Grupy Lokalnej naleŜy do kompetencji Dyrekcji Generalnej, która po wysłuchaniu opinii 
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Międzynarodowej Grupy Animacji (GIA) ustala, czy „formująca się” Grupa moŜe juŜ zostać Grupą 
„zatwierdzoną”.  

NaleŜy zadbać, Ŝeby w kaŜdej Grupie Lokalnej były osoby o róŜnych powołaniach kościelnych. 
Pozwali to jej w sposób autonomiczny realizować wymagania powołania i misji Grupy Promotorów. 
Grupa, w imię wyróŜniającej ją duchowości komunii, powinna spotykać się na konwiwencjach, które 
są niezbędne do wypełnienie jej misji. Wszystko to powinno znaleźć swój wyraz we własnym planie 
Grupy Lokalnej.  

W sytuacji, gdy jakaś Grupa Lokalna, z róŜnych przyczyn, nie spełnia minimalnych wymagań dla 
„Grupy zatwierdzonej” wówczas Dyrekcja Generalna, po wysłuchaniu zainteresowanej Grupy oraz 
odpowiedniego Koordynatora Regionu, uznaje ją za „Grupę w stanie formacji”. Jeśli zaś jakaś Grupa 
Lokalna z róŜnych przyczyn nie jest w stanie promować Ruchu, albo straciła swoją łączność 
z powołaniem i misją Grupy Promotorów, albo teŜ jeśli domaga się tego dobro Kościoła lokalnego – 
wówczas Dyrekcja Generalna, po uzyskaniu odpowiednich informacji i przeprowadzeniu rozeznania 
ze wszystkimi zainteresowanymi, w tym odpowiedniego Koordynatora Regionu, podejmuje decyzję, 
która wydaje się najbardziej właściwa, nie wykluczając nawet decyzji o rozwiązaniu tej Grupy. 

 
9. Regiony stanowią przestrzeń uczestnictwa i współodpowiedzialności w realizacji powołania i misji 
Grupy Promotorów.  

Koordynator Regionu moŜe – a w pewnych przypadkach musi – rozwiązywać problemy pojawiające 
się w Ŝyciu poszczególnych Grup z Regionu, stosując, za zgodą Dyrekcji Generalnej, zasadę 
pomocniczości i dialogu w relacjach z Dyrekcją Grupy Lokalnej.  

Członkowie zespołu Koordynatora, na jego wezwanie i pod jego przewodnictwem, spotykają się 
przynajmniej raz w okresie pomiędzy kolejnymi Wieczernikami pastoralnymi. 

 

III. Zarządzanie dobrami  

 

10. Prowizoryczność dotyczy wszystkich i wszystkiego w Grupie Promotorów, domagając się troski 
o prostotę Ŝycia, o wzajemne komunikowanie dóbr oraz o współpracę duchową i materialną zarówno 
na poziomie kaŜdej Grupy Lokalnej, jak i w odniesieniu do całej Grupy Międzynarodowej. 
Prowizoryczność powinna być przeŜywana w duchu sprawiedliwości i miłości, promując styl Ŝycia, 
który odznacza się ubóstwem, braterstwem i uznaniem, Ŝe wszelkie dobra Grupy Promotorów są 
oddane na słuŜbę jej powołaniu i misji. 

 

IV. Zasady ko ńcowe  

 
11. Stowarzyszenie „Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata” z punktu widzenia 
kanonicznego podlega Papieskiej Radzie ds. Świeckich. ZaleŜność ta jest wyrazem Ŝywotnej komunii 
z Kolegium Biskupów, a szczególnie z Biskupem Rzymu, który przewodniczy temu Kolegium.  

 
12. Stowarzyszenie „Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata” wypełnia swoją działalność 
apostolską, uwzględniając zawsze wskazania Kościoła Powszechnego i Lokalnego oraz troszcząc się 
o Ŝyczliwość Ordynariusza miejsca, gdzie są realizowane jej działania.  

 
13. Zarówno treść, jak i realizacja tego „Statutu” i “Reguły śycia” stanowi wyraz woli Stowarzyszenia 
„Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata”, Ŝeby pozostać wiernym tak Duchowi Świętemu, 
który powołał je do istnienia, jak i Kościołowi, który je zatwierdził. Jest to takŜe wyraz pragnienia 
Grupy, Ŝeby zachować wierność swojemu powołaniu i misji, która jednoczy ją w imię Pańskie.  

 
18 kwietnia 1997  

(„Statut” został przyjęty podczas Wieczernika 1999) 
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Papieska Rada do spraw Świeckich  

1531/88/AIC-31  
 
 

DEKRET ZATWIERDZAJĄCY  
  
 

Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została utworzona przez Ojca Riccardo 
Lombardi SJ, dnia 10 lutego 1952 jako odpowiedź na wezwanie Piusa XII do odnowy Kościoła, 
przyjmując za swój cel słuŜbę budowaniu świata “według serca BoŜego”. Dzięki mocnej zachęcie ze 
strony Piusa XII i jego następców Grupa Promotorów Ruchu przeŜywała okres silnego rozwoju w 
latach poprzedzających Sobór, przyczyniając się w ten sposób do umocnienia tzw. nurtu “promocji 
laikatu”. Wskutek decyzji Jego Świątobliwości Pawła VI Grupa została powierzona opiece 
Towarzystwa Jezusowego dekretem Kongregacji ds. Zakonów i Instytutów Świeckich z dnia 16 
grudnia 1965.  

W dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II, w kontekście szczególnego rozwoju nowych i 
róŜnych form stowarzyszeń świeckich oraz specjalnej uwagi Magisterium Kościoła wyraŜonej 
podczas ostatniego Synodu biskupów poświęconego “Powołaniu i misji świeckich w Kościele i w 
świecie”, Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, ponawiając swoją propozycję odnowy 
duchowej i apostolskiej według intuicji o. Lombardiego SJ i określając dokładniej własną toŜsamość i 
powołanie, postanowiło odszukać w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego odpowiednią figurę 
prawną najbardziej zgodną z celami i naturą Grupy. 

Grupa Promotorów tworzy jedyną Grupę Międzynarodową, wyraŜającą się w róŜnych grupach 
lokalnych.  

Dlatego jej duchowość i misja są skoncentrowane na wspólnotowej świętości Kościoła, 
wielokrotnie określanej przez Pawła VI w świetle soborowej teologii Kościoła-Komunii i Ludu 
BoŜego93.  

Grupa Promotorów stosuje w Duchu Świętym wspólnotowe rozeznanie konkretnych sposobów 
wypełniania tu i teraz swojej misji, składając dar z siebie Kościołowi i światu poprzez wierność 
własnemu powołaniu i misji oraz przez stałe czytanie znaków czasu i przygotowywanie w tym celu 
odpowiednich instrumentów, planów, projektów i metod najbardziej słuŜących odnowie.  

Po zwolnieniu Towarzystwa Jezusowego z prawnej odpowiedzialności za Ruch dla Lepszego 
Świata przez dokument Kongregacji ds. Zakonów i Instytutów Świeckich z dnia 23 lipca 1988 nr 
0187/55, zgodnie z Ŝyczliwym przyzwoleniem Ojca św. wyraŜonym notą Sekretariatu Stanu do 
powyŜszej Kongregacji z dnia 14 lipca 1988 nr 215.253, Dyrektor Generalny Grupy Promotorów w 
dniu 10 października 1988 zwrócił się z prośbą do Papieskiej Rady ds. Świeckich o uznanie Grupy jej 
jako prywatnego stowarzyszenia wiernych, a takŜe o zatwierdzenie jej statutów ad experimentum 
(próbnie) na okres 3 lat.  

  
Po uwaŜnym przejrzeniu statutów, umocnieni licznymi listami z podziękowaniami, wysłanymi 

przez Ordynariuszy tych diecezji, w których działa Grupa Promotorów dla Lepszego Świata, a takŜe 
utwierdzeni przychylną opinią wyraŜoną przez Ojca świętego, Papieska Rada ds. Świeckich 

ZATWIERDZA  

Statuty Grupy Promotorów ad experimentum na okres trzech lat, uznając ją za stowarzyszenie 
prywatne wiernych zgodnie z kanonami 298-311 i 321-329 Kodeksu Prawa Kanonicznego.  

 
śycząc owocnego zaangaŜowania apostolskiego na chwałę BoŜą i dla dobra Kościoła i świata 

pod kierunkiem Ducha Świętego i matczyną opieką Maryi.  
  
PAUL J. CORDES  
wice-przewodniczący  

Eduardo Card. PIRONIO  
przewodniczący  

Watykan, 14 grudnia 1988  

                                                 
93 Por. Paweł VI, Katecheza podczas audiencji generalnych w dniach 3 lipca i 18 września 1968.  
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ELEMENTY DUCHOWOŚCI  

GRUPY PROMOTORÓW  
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Racja bytu Grupy Promotorów  

 

Przesłanie Kongresu Duchowości  

 

Krótka historia Grupy Promotorów  

Daty z Historii Polskiej Grupy Promotorów  

 

Metoda Planowania Grupy Promotorów  
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SŁUśBA ANIMACJI WSPÓLNOTOWEJ:  
JEJ RACJA BYTU  

JAKO GRUPY KOŚCIELNEJ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja Generalna  

Grupy Promotorów 2001 
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Duchowość komunii (Jan Paweł II, Novo Millenio Ineunte, 43) 

I. KOMUNIA JAKO: “WYDARZENIE” 

1. Poznawanie i rozumienie świata, w którym Ŝyjemy  
2. Interpretowanie świata w świetle wiary  
3. Rozeznanie BoŜej obecności  
4. Odpowiedź Ludu BoŜego  
5. Osobiste i solidarne zaangaŜowanie  

II. KOMUNIA JAKO: “POWOŁANIE” 

1. Kościół jako “komunia”  
2. Nowość relacji  
3. AŜ do podejmowania radykalnych decyzji  
4. W postawie stałego wzrastania  
5. Przyjmując za centrum miłość aŜ do jedności, na wzór Trójcy Świętej  
6. W tajemnicy paschalnej, która jest przeŜywana i celebrowana  

III. KOMUNIA JAKO: “MISJA I ŚWIADECTWO” 

1. Kościół misyjny i misja Kościoła  
2. Dla jakiej wspólnoty?  
3. Ewangelizować, ale dla jakiego Kościoła lokalnego?  
4. W jaki sposób budować taki Kościół?  

5. Dla jakiej społeczności?  

Na zakończenie 
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Duchowo ść komunii  
 

Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas 
w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni BoŜemu zamysłowi, 
a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata…  

Co to oznacza w praktyce? TakŜe tutaj moŜna by bezpośrednio przejść na płaszczyznę 
działania, ale błędem byłoby ulec tej pokusie. Zanim przystąpimy do programowania 
konkretnych przedsięwzięć, naleŜy krzewić duchowość komunii, podkreślając jej 
znaczenie jako zasady wychowawczej wszędzie tam, gdzie kształtuje się człowiek i 
chrześcijanin, gdzie formują się szafarze ołtarza, duszpasterze i osoby konsekrowane, 
gdzie powstają rodziny i wspólnoty.  

Duchowość komunii to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy 
Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask naleŜy dostrzegać takŜe w obliczach braci 
Ŝyjących wokół nas.  

Duchowość komunii to takŜe zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki 
głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co 
pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego 
potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń.  

Duchowość komunii to takŜe zdolność dostrzegania w drugim człowieku przede 
wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co naleŜy przyjąć i cenić jako dar BoŜy: dar 
nie tylko dla brata, który bezpośrednio go otrzymał, ale takŜe «dar dla mnie».  

Duchowość komunii to wreszcie umiejętność «czynienia miejsca » bratu, wzajemnego 
«noszenia brzemion» (por. Gal 6,2) i odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie nam 
zagraŜają, rodząc rywalizację, bezwzględne dąŜenie do kariery, nieufność, zazdrość. Nie 
łudźmy się: bez takiej postawy duchowej na niewiele zdałyby się zewnętrzne narzędzia 
komunii. Stałyby się bezdusznymi mechanizmami, raczej pozorami komunii niŜ 
sposobami jej wyraŜania i rozwijania.  

Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte, 43  
 

Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata przyjęła z wielką radością powyŜszy tekst 
Magisterium Kościoła, który, jak się zdaje, po raz pierwszy bezpośrednio i tak wyraźnie ogłasza i 
opisuje “duchowość komunii”. ZauwaŜamy, Ŝe jej znaczenie jest zgodne z myślą ojca Riccardo 
Lombardiego SJ (1908-1979), zawartą w jego “ĆWICZENIACH WSPÓLNOTOWYCH” (rekolekcje dla 
wspólnoty chrześcijańskiej). Duchowość komunii jest centrum wszelkich starań podejmowanych 
przez naszą Grupę, stanowi ona sens naszych propozycji duszpasterskich i horyzont Ŝyciowych 
dąŜeń.  

Zamierzamy tutaj syntetycznie zaprezentować, jak rozumiemy duchowość komunii, którą nasza 
Grupa promuje. Według naszego przekonania:  

jest to duchowo ść na wzór komunii w Trójcy Świętej,  
która jest prze Ŝywana wspólnie przez Lud Bo Ŝy,  

w okre ślonym czasie i miejscu  
(czyli w Ko ściele lokalnym),  

słu Ŝąc rozszerzaniu Królestwa Bo Ŝego w świecie.  

Chodzi więc o komunię, która rodzi się z BoŜego zamysłu. Przez Ŝycie i miłość Chrystusa jest ona tak 
przedstawiona wszystkim ludziom, Ŝeby wszyscy wierzący w Chrystusa zjednoczyli się w Kościele 
mocą Ducha Św., Ŝyli miłością Boga i dzielili się nią z innymi, dając temu świadectwo w świecie.  



 97

Chodzi więc o logikę komunii, zgodną z myślą pierwszego i drugiego rozdziału Konstytucji soborowej 
„O Kościele w świecie współczesnym Lumen Gentium”. Pozwala ona Ludowi BoŜemu, Ŝeby ogarnięty 
miłością BoŜą, głosił ją i nią się dzielił. Wynika z tego świadectwo, Ŝe chodzi o Lud, który „naleŜy do 
Boga” i o Boga, który “naleŜy do ludu”, co ma słuŜyć odnowie i przemianie świata. Udział Ludu BoŜy 
w potrójnej funkcji Chrystusa pozwala mu doświadczać Trynitarną komunię jako:  

� “wydarzenie”, które ma być zauwaŜone i kontemplowane w historii (wymiar profetyczny);  

� “powołanie” do nieustannego wzrastania i rozwoju coraz bardziej powszechnej świętości i 
jedności, Ŝeby świat mógł uwierzyć (wymiar kapłański);  

� “misja – świadectwo”, które naleŜy wyzwolić podczas budowania wspólnoty kościelnej, Ŝeby 
słuŜyło rozszerzaniu Królestwa BoŜego w świecie (wymiar królewski lub słuŜebny).  

Bóg ofiarował nam tę komunię, jako dar, powołanie i zaangaŜowanie nadziei!  
 

 

I. KOMUNIA JAKO:  
“WYDARZENIE”, KTÓRE NALE śY ZAUWAśYĆ I KONTEMPLOWAĆ W 

HISTORII  
 

 

Chodzi o komunię, “przychodzącą” do historii ludzkości wraz ze zbawczym wcieleniem Chrystusa. 
On pozostaje z nami na zawsze aŜ do skończenia czasów. Jezus – wczoraj, dziś i na zawsze – działa 
w ludzkości przez swojego Ducha, prowadząc ludzkość do jej pełni. Taka jest nasza wiara. DąŜy ona 
do odkrycia Chrystusa w znakach Jego historycznej obecności w wydarzeniach, oznaczających 
zbiorowe dojrzewanie ludzkości i jej dąŜenie do lepszej przyszłości. W wydarzeniach tych ścierają się 
ze sobą dąŜenia do realizacji BoŜych zamysłów i znaki zła. A Chrystus, będąc sensem i wypełnieniem 
historii, rozpoznany w znakach czasu staje się dla nas źródłem nadziei.  

Taki jest profetyczny wymiar Ludu BoŜego. Jego realizacja domaga się kolejnych, powiązanych ze sobą, 
kroków, które umoŜliwią chrystologiczną lekturę ludzkiej historii, którą nazywamy „czytaniem znaków 
czasu”.  

 

1. Poznawanie i rozumienie świata, w którym Ŝyjemy  

� Punktem wyjścia jest opisowa prezentacja znaczącego wydarzenia, czyli rodzaj radiografii – 
prześwietlenia aktualnej rzeczywistości świata. JuŜ taki niepełny opis powinien wystarczyć 
do określenia wspólnej wizji róŜnorodnych i złoŜonych czynników, które tworzą tę 
rzeczywistość.  

� Następnie przechodzi się do dynamicznego opisu rzeczywistości, który wspólnie obejmie fakty, 
które przez swoją wieloznaczność odzwierciedlają bardziej uniwersalne aspiracje ludzkiej 
świadomości w aktualnym momencie historii. To właśnie te fakty, w formie “wydarzeń”, 
popychają historię ludzkości w stronę jej lepszej przyszłości.  

� W końcu ustalane są kluczowe węzły, czyli punkty krytyczne danego momentu historii. Jeśli 
nie zostaną rozwiązane, doprowadzą do pogorszenia sytuacji. Jeśli jednak udałoby się je 
rozwiązać spowoduje to dojrzewanie ludzkości. Chodzi więc o wyzwania, za które jesteśmy 
odpowiedzialni przez historią ludzkości, gdyŜ od naszych decyzji zaleŜy przyszłość świata.  

� Jesteśmy wezwani, Ŝeby zaakceptować nasze powołanie, biorąc odpowiedzialność za świat z 
całym jego dramatem. Wynika to z logiki Tajemnicy Wcielenia, która uczy, Ŝe: “moŜna 
przyczynić się do zbawienia tylko tego, co zostanie przyjęta jako swoje”!  

 

2. Interpretowanie świata w świetle wiary  

� Po rozpoznaniu istotnych faktów historii naleŜy je odczytać i zrozumieć w świetle wiary, 
która staje się przez to kluczem do interpretacji historii. W centrum tej wizji znajduje się Bóg 
oraz objawienie Jego wspólnotowego planu powszechnego zbawienia w jedności. Jest to plan 
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zjednoczenia wszystkich i wszystkiego w Chrystusie, “jako Głowie”. W BoŜym zamyśle 
Kościół jest równocześnie historycznym obrazem i instrumentem, który Chrystus wybrał do 
profetycznego świadectwa.  

� Z drugiej strony religijny wymiar historii pozwala zobaczyć wysiłek ludzkości, pragnącej nadać 
sens swojemu Ŝyciu, swoim relacjom, swojej pracy i miłości, swoim istotnym doświadczeniom, 
jak cierpienie i śmierć… W tym wszystkim juŜ jest obecny początek wiary, będący 
odpowiedzią na Słowo BoŜe, które nas stwarza i powierza nam odpowiedzialność za świat. 
Królestwo BoŜe moŜna odkryć w kaŜdej szczerej trosce o sprawiedliwość i prawdę, o miłość 
i pokój, które pełni objawią się jako Nowe Niebo i Nowa Ziemia, gdy Bóg stanie się 
wszystkim we wszystkich. Kościół jest więc instrumentem i znakiem tego Królestwa BoŜego.  

� W centrum wszystkiego zawsze znajduje się Chrystus, który swoim Ŝyciem i swoimi 
decyzjami, a ostatecznie przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, objawił ludzkości rację 
swojego bytu, czyli sens swojego istnienia oraz jego ostateczne ukierunkowanie. Sam Chrystus, 
będąc syntezą między darem od Boga a odpowiedzią od ludzkości, staje się naszą nadzieją i 
naszym pokojem!  

 
3. Rozeznanie Bo Ŝej obecno ści  

� Kolejny krok polega na przenikaniu dynamiki i procesów historii przez mądrość Ewangelii. Ten 
akt rozeznania pozwala ujawnić objawienie zbawczego działania Boga w historii. Chodzi o 
dostrzeŜenie znaków BoŜej obecności tam, gdzie pojawia się opór i odrzucenie 
podejmowanych działań, czyli tam, gdzie widoczne są znaki zła.  

� Odkrycie obecności Chrystusa pośród ludzkości staje się zaproszeniem do spotkania z Nim i do 
towarzyszenia Jemu. Dzięki temu komunia z Bogiem-który-stał-się-człowiekiem jest spotkaniem 
przeŜywanym w najgłębszym pokładzie ludzkiej świadomości, gdzie Bóg jest obecny, gdzie 
do nas mówi i stawia swoje wymagania. W ten sposób słuŜenie Bogu staje się słuŜeniem 
człowiekowi w jego dąŜeniach do komunii z Bogiem. Komunia staje się nadzieją, która 
wskazuje kierunki przyszłości. Jednocześnie wyznacza ona drogę słuŜby człowiekowi oraz 
sposób oddawania chwały Panu!  

� W obliczu tej obecności Boga, pochodzący ze świata Kościół jest powołany do pokuty i 
nawrócenia z tego, co wciąŜ jeszcze kładzie się cieniem na jego obrazie. Równocześnie Kościół 
jest wezwany do kontemplowania i wychwalania Boga, wskazując na znaki BoŜej obecności, 
objawiające się przez łaskę i owoce Ducha Św. Naszym powołaniem jest dostrzeŜenie 
historycznego oblicza Boga i wejście z Nim w komunię. Owocem tego powołania jest radość 
wierzących ze spotkania, które pozwala im wyznać: “Widzieliśmy Pana”!  

 
4. Odpowied ź Ludu Bo Ŝego  

� Odkrycie dynamicznej obecności Ducha Św. pozwala ustalić linie działania słuŜące tworzeniu 
przyszłego oblicza Kościoła. Ten krok pozwala z wdzięcznością popatrzeć na te starania 
poprzednich pokoleń, które były zgodne z tymi liniami. W konsekwencji naleŜy postarać się 
o to, Ŝeby w przyszłości kontynuować działania, wskazywane przez te profetyczne znaki.  

� W świetle dynamiki, która w Duchu Św. powołuje Kościół do odnowy moŜna określić linie, które 
w przyszłości staną się jakby zwierciadłem, pozwalający widzieć coraz wyraźniej oblicze 
Chrystusa. W tych faktach moŜna więc rozpoznać profetyczną zapowiedź przyszłości świata.  

� Ci, którzy przyjmą dynamikę Ducha wezwani są do zaangaŜowania na rzecz odnowy Kościoła 
i świata. Powinni więc dołoŜyć starań, Ŝeby przybliŜało się nadejście Pana a Duch Św. 
odnowił oblicze tej ziemi.  

� “Ruch dla Lepszego Świata” idzie tym śladem. Dlatego nie chce być stowarzyszeniem, ale 
dynamiką odnowy wzbudzoną przez Ducha Św. w środowisku świeckim i kościelnym. Ruch, 
który powstał w okresie powojennym z intuicji genialnej osobowości, jaką był o. Riccardo 
Lombardi SJ, a rozpowszechnił się za czasów papieŜa Piusa XII. Od tego czasu wciąŜ jest na 
nowo interpretowany, przeŜywany i promowany przez osoby, które bezpośrednio lub 
pośrednio są zaangaŜowane w odnowę społeczeństwa i Kościoła według wskazań Soboru 
Watykańskiego II i późniejszego nauczania Kościoła.  
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� Cechą wyróŜniającą Ruch dla Lepszego Świata jest fakt, Ŝe najpierw zrodził się wśród ludu. 
A w trakcie swojego powstawania spotkał PapieŜa, który uczynił go swoim, konsekrował 
i ogłosił, jako wyzwanie dla Kościoła. Stało się to przez znaną “Proklamację dla Lepszego 
Świata”, wygłoszoną przez Piusa XII dnia 10 lutego 1952 r.  

 
5. Osobiste i solidarne zaanga Ŝowanie  

� śycie i forma dynamicznej odnowy duchowej społeczeństwa i Kościoła, do której wszyscy są 
powołani, wymaga radykalnej wolności w odniesieniu do wszystkich rzeczy, do innych ludzi i do 
siebie samego. Tylko ona pozwala przemieniać się w coraz bardziej odpowiednie instrumenty 
Ducha Św. oraz solidarnie wspierać wszystkich, którzy włączają się w realizację dynamiki 
odnowy.  

� SłuŜba „dynamice odnowy” – „ruchowi” domaga się istnienia grupy, która będzie go 
promować. Wychodząc od nieustannego czytania znaków czasu grupa ta powinna starać się o 
wspieranie i animowanie wszystkich, którzy osobiście lub we wspólnocie podejmą decyzję o 
włączeniu się w tę posługę. Grupą tą jest SłuŜba Animacji Wspólnotowej.  

 
II. KOMUNIA JAKO:  

“POWOŁANIE”, KTÓRE NALE śY ROZWIJAĆ W STRONĘ POWSZECHNEJ 
ŚWIĘTOŚCI I JEDNOŚCI  

 
“Komunia”, która najpierw jest przeŜywana jako przyłączenie się i kontemplowanie Boga, 
zbawiającego w dzisiejszej historii świata, jest obecnie dostrzegana i kontemplowana, odkrywana i 
pogłębiana jako istotny element Kościoła, stanowiące jego powołanie do świętości w Trynitarnej 
jedności.  
 
1. Kościół jako “komunia”  

� Kościół rodzi się z miłości opartej na Bogu Ojcu, który przez Chrystusa dzieli swoje Ŝycie i 
miłość z całą ludzkością. Bóg Ojciec jednoczy w Kościele tych, którzy przez wiarę i sakrament 
chrztu mocą działania Ducha Świętego wierzą w Chrystusa. W ten sposób, dzięki jednemu 
Duchowi, wierzący uczestniczą w komunii Trójcy Świętej, czyli w dynamice miłości Ojca i 
Syna w Duchu Św. Kościół jest komunią z Bogiem, który jest Trójcą Świętą.  

� Komunia z Bogiem jest równocześnie komunią ze wszystkimi wierzącymi, którzy uczestniczą 
w Ŝyciu i miłości Kościoła. Sam Bóg Ŝyje wspólnie z innymi wierzącymi, którzy tworzą 
Kościół – jako “Ciało Chrystusa”, jako Jego Lud, Jego świątynię i Jego rodzinę. „Inny” w tej 
komunii, kaŜdy “inny”, odkrywa, Ŝe jest synem BoŜym – z całym radykalizmem tej prawdy. 
Kościół jest nie tylko instytucją, kierującą się swoim prawodawstwem i autorytetem, ale jest 
przede wszystkim grupą ludzi, która przyjmuje dar komunii Trynitarnej i dzieli się nim z 
innymi.  

� Świat natury (kosmos), złączony z ludzkim istnieniem, równieŜ został przeznaczony do 
komunii Kościoła. Staje się nią w tej mierze, w jakiej jest ona wykorzystywana, rozwijana 
i porządkowana w ramach słuŜby ludziom wszystkich czasów. W ten sposób świat przyrody 
ma udział w wolności Dzieci BoŜych, oczekując takŜe pełnego objawienia się tej wolności.  

� Komunia, która jest fundamentalna dla istnienia Kościoła, znajduje się na przedłuŜeniu relacji 
Bóg-wcielenie-człowiek. Dzięki Kościołowi Chrystus kontynuuje swoją obecność w historii. 
Kościół staje się więc historycznym Ciałem Chrystusa, zamieszkałym przez Ducha Św. Jest to 
zatem Dom Boga Ojca. Kościół jest więc fundamentem duchowości przez swoje Ŝycie w 
Duchu Św.  

 
2. Nowość relacji  

Komunia kościelna domaga się Ŝycia w ramach teologicznych relacji, przeŜywanych w 
eschatologicznym wymiarze “nowości” wiary, nadziei i miłości:  

� w relacji z Bogiem : powierzając się mądrości, według której On nas stworzył jako osobowy 
i wspólnotowy “projekt”; poddając się Jego władzy, prowadzi się do wypełniania tego, co 
zostało rozpoczęte; a oddając się Jego miłości, będącej podstawą naszego Ŝycia, moŜna odkryć 
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rację naszego istnienia i ostatecznego przeznaczenia. W ramach tych teologicznych relacji, 
będących relacją synowskiej miłości, dojrzewa odwaga do podejmowania decyzji zgodnych 
z wolą BoŜą. Pozwala to wypełniać nasze “duchowe dzięcięctwo”, dzięki któremu, jako 
dzieci, oddaliśmy siebie w ramiona BoŜej Miłości;  

� w relacji z innymi  – osobami, grupami i instytucjami – w duchu bezinteresownego zaufania 
“a priori” ofiarujemy siebie i w postawie krytycyzmu rozwijamy się, będąc pewnymi w 
zdolność kaŜdego do przeŜycia nawrócenia i odnowy. Chodzi tu o relacje miłości 
przyjacielskiej, która polega na dzieleniu się z innymi miłością BoŜą, w duchu wzajemnej 
Ŝyczliwości, miłosierdzia, pokoju. Relacje te pozwalają wzajemnie dzielić się duchowymi, 
materialnymi i kulturalnymi dobrami BoŜymi;  

� w relacji ze światem przyrody i z kosmosem  moŜna dostrzec miłość wynagradzającą, która 
wyzwala, uspokaja i podkreśla znaczenie naszego ciała w wysiłkach podejmowanych na rzecz 
rozwoju, w celu mądrego kierowania dobrami ziemi. Opiera się to na wierze w powszechne 
zmartwychwstanie i w Nową Ziemię, gdzie Bóg będzie wszystkim we wszystkich.  

 
 
3. AŜ do podejmowania radykalnych decyzji  

Chrześcijanie, chcą w pełni Ŝyć tymi relacjami teologicznymi, w takiej mierze i w takim stylu, który 
jest zgodny ze stanem Ŝycia osób powołanych do naśladowania Chrystusa. Mogą to uczynić przez 
umacnianie swojej decyzji o Ŝyciu zgodnym ze wskazaniami rad ewangelicznych:  

� Ŝeby kochać innych miłością bezinteresowną i obdarzać ich swoją przyjaźnią, która nie tylko 
pozostawia ich całkowicie wolnymi, ale jeszcze tak im słuŜby, Ŝeby w pełni mogli zrealizować 
swoją komunię z Bogiem;  

� Ŝeby słuŜyć utrzymaniu równowagi ze światem natury i kosmosu, dzieląc dobra ziemi 
zarówno z ludźmi Ŝyjącymi dzisiaj, jak i w przyszłości, z zachowaniem sprawiedliwości, 
której owocem jest pokój. Domaga się to zgody na styl Ŝycia naznaczony przez szczęśliwą 
wstrzemięźliwość;  

� Ŝeby zaangaŜować się w tworzenie dobra wspólnego, w wymiarze powszechnym i lokalnym, 
którego horyzontem jest powszechne braterstwo tworzone przez dialog i metody 
“pozbawione przemocy”, słuŜące współŜyciu społecznemu, którego podstawą jest “wolność 
w solidarności” (o. Lombardi, 1957).  

 
4. W postawie stałego wzrastania  

śycie w komunii, będące darem Boga przeŜywanym w ludzkiej rzeczywistości, nie moŜe być inaczej 
rozumiane niŜ jako proces nieustannego wzrastania w Duchu Jezusa. W ten sposób:  

� osoba, wspólnota i sam Kościół czują się wezwani do stałego rozeznawania woli BoŜej w 
świetle wiary i z uwzględnieniem kontekstu ich kultury, wybierając to, co jest “najlepszym 
moŜliwym” dobrem dla ludzkości, dla Kościoła i dla nich samych, rozwijając wszystkie dary 
otrzymane z BoŜej dobroci;  

� chrześcijanin oraz sama wspólnota w obliczu woli BoŜej czuje się powołana do dojrzewania w 
duchu głębokiej wolności, Ŝeby powiedzieć “TAK” BoŜemu projektowi wobec świata. Chodzi 
tu o modlitwę, będącą przestrzenią, w której Chrystus kontynuuje mówić Ojcu swoje “Tak”, 
prowadząc Trynitarną komunię do jej pełni;  

� osoba i wspólnota wzrastają w Ludzie BoŜym i jako Lud BoŜy, rezygnując z bezpiecznej 
postawy obronnej i akceptując innych, jako “innych”, poniewaŜ naleŜą do Boga, który takŜe 
jest Całkowicie Inny. To zapomnienie o sobie aŜ do utoŜsamienia się z pragnieniem Chrystusa 
umoŜliwia zgodne budowanie wspólnoty kościelnej. Zjednoczenie się we wspólnym darze z 
własnego Ŝycia ofiarowanego Chrystusowi w Jego Ciele, którym jest Kościół, powoduje, Ŝe 
wszyscy mogą doświadczać radości wzajemnego uzupełniania się w komunii słuŜącej 
rozszerzaniu Królestwa BoŜego w świecie na chwałę Najświętszej Trójcy.  

 
5. Przyjmuj ąc za centrum miło ść aŜ do jedno ści, na wzór Trójcy Świętej  

Styl Ŝycia i duchowość komunii w trakcie dojrzewania koncentruje się na dynamice miłości, czyli:  
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� miłości, która na wzór dobrego samarytanina bierze na siebie potrzeby innych – osób, grup i 
ludów, pamiętając, Ŝeby kochać ich, jak siebie samego, czyli tak, jak kaŜdy chciałby być 
kochany;  

� miłości, która staje się słuŜbą wzrastania innych oraz słuŜbą całościowego rozwoju ludzkości na 
rzecz powszechnego dobra wspólnego. Chodzi o miłość, która potrafi kochać Chrystusa. Taka 
miłość jest kryterium, według którego będziemy sądzeni, gdyŜ wszystko, co czynimy innym, 
nawet najmniejszym, czynimy dla Niego;  

� miłości, która rozszerza się jako miłość wzajemna – jest gotowa stracić i nie zaznać pokoju, 
dopóki inny lub inni nie będą Ŝyli we wzajemnej przyjaźni, poznając szerokość i długość 
tajemnicy Chrystusa. Chodzi więc, Ŝeby się nawzajem tak kochać, jak wszyscy są kochani 
przez Jezusa;  

� miłości, która będąc odbiciem Trynitarnej komunii jest zdolna zaprezentować jedność kościelną 
i otwarcie na dobro wspólne. Domaga się ona wzajemnego umacniania przez dialog, 
wspólnotowe rozeznanie i troskę prawdę w miłości aŜ Chrystus stanie się wszystkim w 
miłości. Chodzi tu zatem o jedność Chrystusa, która jest podstawą wiarygodności Ewangelii i 
jej wezwań do nawrócenie świata.  

 
6. W tajemnicy paschalnej, która jest prze Ŝywana i celebrowana  

PrzeŜywana przez ludzi komunia Trójcy Świętej jest juŜ w części “objawiona” w jedności Kościoła. 
A jednocześnie jest ona częściowo “ukryta”, przez róŜne cienie na obliczu Kościoła. Wymaga to 
podjęcia starań o budowanie jedności przez włączenie się w tajemnicę paschalną Chrystusa, będącą:  

� tajemnicą pojednania, której przeŜywanie prowadzi do wewnętrznego uspokojenie i 
naznaczenia relacji z innymi przez cierpliwość nadziei, Ŝeby nawet za cenę odrzucenia 
i krzyŜa promować przebaczenie i pokój między ludźmi. Warunkiem tego jest zaparcia się 
siebie i miłosierdzie na wzór Chrystusa ukrzyŜowanego, który przez swoje “tak” miłości Ojca 
objął nas swoją miłością. Miłość ta, przenikając ciało zniszczyła śmierć i stała się zapowiedzią 
powszechnego zmartwychwstania;  

� tajemnicą zmartwychwstania, czyli eksplozją miłości Ojca, wyzwalającego Chrystusa spod 
władzy śmierci. Zapowiada ona kaŜde odkupienie, wyzwolenie oraz zbawienie od śmierci i 
od wszelkiej niewoli. Tajemnica zmartwychwstania działa dzięki Duchowi Św., który czyni 
wierzących uczestnikami tej samej mesjańskiej mocy, która jest w stanie wzbudzać róŜne 
osobiste, społeczne i instytucjonalne energie, uzdalniające do projektowania nadziei coraz 
lepszej przyszłości, nawet wtedy, gdy chwile ciemności i opuszczenie zdają się mówić, Ŝe jest 
to niemoŜliwe.  

To Chrystus na mocy paschalnego istnienia staje się obecny tam, gdzie dwóch albo trzech 
zjednoczyło się w Jego imię – czyli tam, gdzie jest wspólnota kościelna. Obecność Jego światła 
rozjaśnia myśli szukających prawdy i dodaje mocy w dąŜeniu do skutecznej realizacji BoŜych 
wyzwań wobec wspólnoty. Skuteczność ta jest proporcjonalna do zdolności Ŝycia w tajemnicy 
paschalnej, z całą róŜnorodnością jej relacji osobowych i społecznych. DąŜenie do wspólnotowej 
świętości domaga się, Ŝeby Kościół był coraz bardziej sakramentem – czyli znakiem i instrumentem 
– jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego.  

Dla wzrastania i rozszerzania wspólnoty kościelnej Chrystus przez Ducha Świętego ustanawia 
podwójny stół sakramentalny Słowa i Chleba. Tu aktualizuje się Jego ofiara, poprzez którą 
przyjmuje On na siebie nasze wysiłki na rzecz budowania jedności kościelnej. Taka jest rola 
Eucharystii, będącej sakramentem komunii, którą celebrujemy jako dar i jako zadanie, Ŝeby w 
Chrystusie stawać się coraz bardziej świadomym, uległym i skutecznym instrumentem słuŜby 
rozszerzaniu Królestwa BoŜego w świecie.  

 
 
III. KOMUNIA JAKO:  

“MISJA I ŚWIADECTWO”,  KTÓRE BUDUJĄ WSPÓLNOTĘ KOŚCIELNĄ, 
SŁUśĄC ROZSZERZANIU KRÓLESTWA BO śEGO  
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“Komunia”, najpierw przeŜywana w formie krytycznej i profetycznej świadomości historii, a potem 
doświadczana jako fundamentalny wybór Kościoła, w końcu jest widziana w perspektywie 
operacyjnej: czyli jako “komunię, będącą misją i świadectwem”. Najpierw kontemplowana i przeŜywana 
komunia teraz jest budowana, z wykorzystaniem Kościoła, jako “instrumentu” BoŜego działania 
w historii. Realizuje się to przez stałe dąŜenie do oczyszczania i reformy historycznego modelu 
Kościoła oraz przez przewidywanie takich działań, które będą w stanie najlepiej objawiać Boga 
światu, a świat najpełniej otwierać na Boga.  

Eschatologiczny horyzont Komunii Trynitarnej staje się celem idealnym podejmowanych dąŜeń oraz 
sensem Ŝycia. Kościół, jako “dom i szkoła komunii”, powinien być budowany dzień po dniu, w historii 
wyróŜniającej się dziś coraz szybszymi i globalnymi przemianami. Kościół ma być świadkiem, który 
nieustannie przekazuje to, co odczytuje i kontempluje, co poznaje i kocha – Ŝeby jego radość była 
pełna.  
 
1. Kościół misyjny i misja Ko ścioła  

� Dawanie świadectwa Chrystusowi zmartwychwstałemu jest dla Kościoła nie tylko zadaniem, 
ale naleŜy to do jego natury: sam Kościół “jest” świadectwem. Został wybrany przez 
Chrystusa do komunikowania ludzkości swojego doświadczenia Miłości, Ŝeby świat się 
nawrócił i Ŝył. Kościół “komunikuje” więc tę tajemnicę komunii, która go tworzy i jest racją 
jego istnienia!  

� Potrzeba, Ŝeby Kościół, był w stanie głosić słowem, obecnością i działaniem własne 
doświadczenie. GdyŜ teraz Chrystus głosi światu to, co Kościół przeŜył, zobaczył, usłyszał i 
dotknął swoimi rękami.  

� Głoszenie “Dobrej Nowiny” dotyczy nie tylko historycznego faktu śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa, ale takŜe wiary, dzięki której w Kościele wiemy, Ŝe juŜ nie 
jesteśmy sierotami, lecz Dziećmi Boga – zbawionymi i odkupionymi przez Chrystusa, który 
umarł i zmartwychwstał dla kaŜdego z nas i dla całej ludzkości.  

� Odbiorcami misji Kościoła są ludzie, Ŝyjący w określonym czasie i miejscu. Są to starania, Ŝeby 
nawrócili się, czyli przeszli od nie-wiary do wiary, od wiary niedoskonałej do dojrzalszej. 
Taka ewangelizacja kultury i kultur polega na podejmowaniu wysiłków, Ŝeby Ewangelia tak 
przesiąkła i przemieniła całe Ŝycie ludzi, Ŝeby ludzki świat przez Chrystusa i w Duchu 
Świętym mógł wejść do komunii z Bogiem.  

� Cały Lud BoŜy jest odpowiedzialnym podmiotem tej misji. Oczywiście, kaŜdy według daru, 
charyzmatu i posługi, jaką otrzymał w ramach organicznej jedności, uwzględniającej prawa 
działań duszpasterskich. Do rozwoju włączają się zarówno “instytucje”, mocą swojego słowa, 
sakramentów, autorytetu i prawa, jak i “mediacja Ŝycia”, zdolna przyciągać mocą 
świadectwa.  

� SłuŜba komunii potrzebuje odpowiednich metod, czyli: komunikowania, uczestnictwa, 
pojednania, dialogu, wspólnotowego rozeznawania i współodpowiedzialności, dzielenia się 
dobrami oraz programowania i oceny, pozwalającymi i ułatwiającymi wspólne wzrastanie 
wszystkich.  

 
2. Dla jakiej wspólnoty?  

Głoszenie Dobrej Nowiny prowadzi do integracji wspólnoty. Łączy się z tym kluczowa kwestia: “o 
jaką wspólnotę chodzi”? Nie moŜe to być Ŝadna wspólnota odpowiadająca modelom z przeszłości, 
lecz naleŜy ją tworzyć według wskazań dzisiejszej wiedzy i znaków czasu. Konkretnie, powinna to 
być:  

� Wspólnota, która nie oznacza tylko zwykłego przebywania ze sobą (jak w pociągu), ani 
zwykłego pragnienia przebywania ze sobą (jak w anonimowej społeczności).Chodzi tu 
o wspólnotę, która jest «wspólnym pragnieniem», takim, Ŝeby „chcieć razem”. To wspólne 
odczuwanie jest wyraŜone za pomocą wspólnych celów, których realizacja zaleŜy od współpracy 
tych, którzy są połączeni siecią Ŝyciowych i osobowych relacji. Dynamika tych osobowych 
i funkcjonalnych relacji animuje i stale odbudowuje wspólnotę. Gdy grupa jest zbyt liczna, 
wówczas konieczne jest stworzenie odpowiednich struktur uczestnictwa 
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i współodpowiedzialności, pozwalających wszystkim zachować równość i poszanowanie dla 
róŜnorodności pełnionych ról i funkcji.  

� Wspólnotę chrześcijańską tworzą wszyscy chrzczeni, którzy w Chrystusie i przez Ducha 
Świętego:  

� zostali powołani do dojrzewania, jako rodzina Dzieci BoŜych  
� w organicznej i dynamicznej jedności Ciała Chrystusa  
� w celu rozszerzania w świecie Królestwa BoŜego i jego wymagań w prawdzie, miłości, 

sprawiedliwości, świętości i pokoju.  

� Taka zbawcza wspólnota wyraŜa się konkretnie jako Kościół lokalny, gdzie Ŝyje i objawia się 
Kościół Chrystusowy.  

 
3. Ewangelizowa ć, ale dla jakiego Ko ścioła lokalnego?  

Ewangelizacja w tak rozumianej wspólnocie domaga się od Kościoła lokalnego przemyślenia jego 
historycznego modelu, szukając odpowiedzi na następujące kwestie: Od jakich cech zaleŜy 
„konieczność jego istnienia”? Jaki jest model idealny Kościoła lokalnego, który zamierza budować?  

Pytania te domagają się zasadniczych odpowiedzi. Kościół komunii powinien być, “zlokalizowany” – 
czyli „inkulturowany”. To Kościół:  

� w którym integrują się wszelkie róŜnorodności ludzkie i kościelne, które go tworzą: to Lud 
BoŜy jako taki, wyraŜony przez małe wspólnoty i przez rodziny;  

� w którym wyraŜają się róŜnorodne dary, charyzmaty i posługi, słuŜące budowaniu jedności, 
czyli: ruchy, stowarzyszenia, grupy i instytucje apostolskie, a takŜe posługi święceń oraz 
posługi ustanowione i rozpoznane w Kościele;  

� w którym wszyscy mają moŜliwość uczestnictwa i współodpowiedzialności, kaŜdy według 
własnej roli. Dotyczy to zarówno współpracy przy opracowaniu propozycji, jak i przy 
podejmowaniu decyzji oraz przy realizacji i koordynacji organicznych działań;  

� w którym Ŝyje się w organicznej i dynamicznej komunii, stale wzrastając w świętości i 
jedności Mistycznego Ciała Chrystusa;  

� w którym kaŜdy wypełnia swoją rolę w świecie, słuŜąc przez słowo, obecność i działanie 
rozszerzaniu Królestwa BoŜego, zgodnie z jego wymaganiami;  

� w którym podejmuje się słuŜbę na rzecz wspólnoty ludzkiej przez profetyczne głoszenie tego, 
do czego została ona powołana. SłuŜba ta, wychodząc od znaków czasu, pozwala 
podejmować fundamentalne decyzje o włączeniu się w odnowę świata.  

Takie cechy powinien mieć Kościół lokalny zdolny ofiarować swój udział w tworzenie komunii 
katolickiej, czyli komunii ze wszystkimi Kościołami lokalnymi pod przewodnictwem Kościoła 
Rzymskiego.  
 

4. W jaki sposób budowa ć taki Ko ściół?  

Kościół komunii, jako wspólnota pielgrzymująca i jako pielgrzym historii zawsze jest w stanie 
budowania. Swój obowiązek głoszenia Ewangelii konkretnym ludziom, Ŝyjącym w określonym 
czasie i przestrzeni (w kulturze) Kościół lokalny powinien realizować przez:  

� analiz ę: Ŝeby poznać zarówno społeczeństwo, w którym On Ŝyje i działa, jak i siebie samego, 
zwłaszcza w róŜnych aspektach podejmowanych działań; pozwala ona zrozumieć 
historyczne przyczyny, stojące u źródeł aktualnej sytuacji i opracować prognozę rozwoju 
głównej dynamiki historii, od której zaleŜy przyszłość społeczeństwa;  

� diagnoz ę: Ŝeby interpretować określoną sytuację w świetle modelu idealnego, pozwalającą 
zauwaŜyć w rzeczywistości nie tylko problem fundamentalny, warunkujący obecną sytuację, ale 
takŜe przeszkody i moŜliwości, utrudniające lub ułatwiające osiągnięcie ideału: chodzi o 
odkrycie dynamiki łaski i grzechu, która jest obecna w tej ludzkiej grupie, która tworzy 
Kościół lokalny;  

� projektowanie : Ŝeby określić orientacyjny plan globalny, czyli wyznaczyć kolejne cele, 
uporządkowane według czasu ich osiągania, które w sumie wyznaczają drogę ewangelizacji 



 104 

i odnowy, prowadzącą do przemiany aktualnej sytuacji; droga tę, z róŜnych powodów, 
wyraŜa się dzisiaj w formie procesu ewangelizacji kerygmatycznej, pre-katechumenalnej i 
katechumenalnej, przeŜywanego wspólnie przez lud ochrzczonych oraz przez ludzi dobrej 
woli, tworzących wspólnotę w drodze do własnego ideału Kościoła komunii i wspólnoty;  

� planowanie : Ŝeby w chronologicznym porządku zorganizować środki potrzebne do 
osiągnięcia kolejnych celów, na takich poziomach duszpasterstwa, jak: duszpasterstwo 
wspólnotowe (całe zbiorowości, małe wspólnoty, rodziny), duszpasterstwo sektorów (dzieci, 
młodzieŜ, robotnicy, wychowawcy, politycy, przedsiębiorcy, itp.), słuŜby duszpasterskie 
(katecheza, liturgia, słuŜba charytatywna i misyjna), duszpasterstwo posług (prezbiterzy, 
diakoni, świeccy oraz osoby zakonne); struktury opracowania propozycji, podejmowania 
decyzji i komunikacji.  

� programowanie : Ŝeby ostatecznie i bezpośrednio zrealizować róŜnorodne działania za 
pomocą takich środków, które pozwalają, Ŝeby kaŜda sprawa, nawet najprostsza, prowadziła 
do tworzenia upragnionego ideału Kościoła lokalnego, gdyŜ w kaŜdej z nich, choć 
w ograniczonej formie, konkretyzuje się wola BoŜa, czyli projekt powszechnego zbawienia w 
jedności.  

 
5. Dla jakiej społeczno ści?  

Kościół nie jest celem sam dla siebie, ale istnieje dla świata, aby dzięki świadectwu Kościoła, czyli 
przez jego słowo, obecność i działanie, świat:  

� uwierzył w moŜliwość wypełnienia tego, co Duch Św. objawia mu przez historyczne 
wydarzenia w odniesieniu do zamiarów BoŜych dotyczących dąŜenia do coraz pełniejszej 
realizacji powszechnego braterstwa wśród ludzi;  

� rozpoznał Chrystusa jako objawienie i jako zasadę realizacji BoŜego projektu, przekraczającego 
zamysły i pragnienia ludzi w dąŜeniu do jedności rodzaju ludzkiego w prawdzie i miłości na 
wzór Trójcy Świętej;  

� odnalazł historyczne formy i taką społeczną organizację, która w zgodzie z wymaganiami 
sprawiedliwości i pokoju rodziny ludzkiej będzie zdolna łączyć róŜne osoby, grupy i narody 
z poszanowaniem podstawowej zasady dbającej o “wolność w solidarności”;  

� stopniowo zaakceptował BoŜe panowanie nad sobą, utwierdzając się coraz bardziej w wartości 
wypełniania wymagań prawdy i świętości, sprawiedliwości, miłości i pokoju, pozwalających 
mu wejść do Królestwa BoŜego.  

W naszym przekonaniu komunia jest głównym punktem odniesienia dla wszystkiego, co naleŜy 
budować. Ponadto jest ona środowiskiem, w którym wszystko się odbywa oraz ostatecznym 
horyzontem jej coraz pełniejszej realizacji. W komunii, która staje się dialogiem między 
chrześcijanami i wierzącymi w Boga a róŜnymi współczesnymi nurtami myśli i kaŜdą osobą dobrej 
woli – objawia się niestworzona miłość, czyli Duch Święty, rodzący nowość Ŝycia i budujący jedność 
przez wzmacnianie wzajemnej miłości. Ewangelizacja polega więc na doświadczeniu drogi Ludu 
BoŜego do świętości przez głoszenia Słowa, przez jego akceptację i nawrócenie się na Ŝycie zgodne z 
wymaganiami Ewangelii, dzięki czemu Kościół będzie gromadzić się w jedności Ojca i Syna i Ducha 
Świętego.  

 
 
Na zakończenie 

 
Duchowość komunii, najpierw kontemplowana, a następnie przeŜywana i projektowana, jest niczym 
innym, jak duchowością chrzcielną, kościelną i maryjną. Taka jest własna duchowość Kościoła, będąca 
podstawą tworzenia w nim wszystkich innych duchowości, poniewaŜ wszelkie charyzmaty są 
rozdzielane przez Ducha Świętego w Kościele, przez Kościół, słuŜąc dynamice jego wzrostu w 
jedności.  

Tak rozumiana i wyraŜona duchowość komunii jest racją istnienia dla Ŝycia grupy oraz dla jej apostolskiej 
funkcji, jako “SłuŜby Animacji Wspólnotowej”. Razem z wieloma innymi – osobami, grupami, 
instytucjami – nasza Grupa poświęca swoje Ŝycie staraniom, Ŝeby Kościół był coraz bardziej 
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profetyzmem, kapłaństwem i słuŜbą światu, który “Bóg tak ukochał, Ŝe dał swojego Syna Jednorodzonego, 
aby kaŜdy, kto w Niego wierzy miał Ŝycie wieczne” (J 3,16).  

 

Dyrekcja Generalna  

SłuŜby Animacji Wspólnotowej  

Ruchu dla Lepszego Świata  
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PRZESŁANIE  

 

KANTYK NADZIEI  
 

 

 

 

 

 

 

 
Międzynarodowy Kongres  

“Duchowość komunii  
dla solidarnego świata”  

 

Rzym, 12 października 2003  



 107 

PREZENTACJA  

1. Okoliczności powstania Przesłania  

2. Źródło Przesłania  

3. Natura Przesłania  

 

KANTYK NADZIEI  

I. Wezwani do jedno ści z Ojcem i Synem i Duchem Świętym  

1. Ewangelia Jezusa przekazywana wszystkim  

2. Aktywni i odpowiedzialni członkowie Kościoła  

3. Doświadczenie dialogu  

II. śyjący w organicznej komunii  

1. Wspólnotowe rozeznanie  

2. Organiczna komunia  

3. Plan dojrzewania Ludu w wierze 

III. Odpowiedzialni za losy świata  

1. Wartości Królestwa  

2. Proroctwo społeczności, która musi nadejść  

3. KaŜdy jest dłuŜnikiem innych  

4. W kierunku nowej syntezy: wolność w solidarności  

5. Ubodzy ewangelizują  

IV. Zadania na przyszło ść  

V. OdwaŜni, Ŝeby marzy ć  



 108

 
PREZENTACJA  
 
1.  OKOLICZNOŚCI POWSTANIA PRZESŁANIA  

“Przesłanie” jest owocem Międzynarodowego Kongresu, poprzez który “SłuŜba Duchowości 
Wspólnotowej”, to jest grupa zapoczątkowana przez o. Riccardo Lombardiego SJ (1908-1979), chciała 
upamiętnić pięćdziesięciolecie "Proklamacji dla Lepszego Świata" papieŜa Piusa XII. Tą “Proklamacją” 
PapieŜ poparł swoim autorytetem apel do wspólnotowej reformy, którą o. Lombardi głosił juŜ od  
roku 1939, najpierw we Włoszech, a potem takŜe w innych częściach świata. Znalazła ona swój wyraz 
w Soborze Watykańskim II. Po zakończeniu Soboru, Grupa przeszła od strategii “nauczania” do 
strategii tworzenia “typicznych doświadczeń", rozumianych jako propozycja organicznego i 
całościowego modelu realizowania soborowych inspiracji. Najpierw rozpoczęto tworzenie 
“Podstawowych Wspólnot Kościelnych” (Brazylia 1968), potem był “Projekt Parafii” (wprowadzany 
począwszy od lat ’80-tych), w końcu powstał “Projekt Diecezjalny” oraz “Projekt dla Zgromadzeń 
Zakonnych” (lata ’90-te). 

W realizację “doświadczeniach typicznych” włączyło się niemało osób i wspólnot. Odczuwamy 
pewnego rodzaju zakłopotanie, gdy próbujemy określić ilość tego typu wspólnotowych procesów 
duszpasterskich, lecz wydaje się nam słuszne i uczciwe, Ŝeby powiedzieć, iŜ – na róŜnym poziomie i 
w róŜnorodny sposób – została w nie zaangaŜowana grupa ok. 50 milionów osób. Całość stanowi to, 
co w naszym rozumieniu określamy mianem “ruchu". Dla nas nie jest on jakąś organizacją, lecz 
historycznym faktem odnowy, która została wypromowana przez naszą Grupę, takŜe wśród tych, 
którzy czasem nawet się z nami nie identyfikują. Pragniemy, Ŝeby bohaterem naszych poszukiwań nie 
była Grupa, lecz ci wszyscy, którzy zostali zaangaŜowani w duszpasterskie działania i procesy. Ci 
ludzie realizują projekty, jako "swoje własne", często współpracując z nami, z zachowaniem zasad 
pomocniczości i prowizoryczności. Mogliśmy więc – wychodząc od konkretnych faktów i uzyskanych 
owoców oraz napotkanych problemów – ocenić to, co zostało przez nas opracowane i wypromowane.  

W ten sposób przygotowaliśmy bilans naszego Powołania i Misji oraz mogliśmy zastanowić się nad 
naszą przyszłością. Z tego wynika “nietypowy” układ Kongresu, realizowanego najpierw na 
poziomie podstawowym, wśród Ludu, potem przez współpracowników duszpasterskich z róŜnych 
wspólnot, a w końcu na poziomie międzynarodowym w formie spotkania osób z następujących 
krajów: Argentyny, Australii, Brazylii, Chile, Kolumbii, Kamerunu, Kanady, Ekwadoru, Hiszpanii, 
Indii, Polski, Portugalii, Meksyku, Papui Nowej Gwinei, Peru, Porto Rico, Włoch. Fazę końcową 
Kongresu celebrowano w Rzymie w dniach od 9 do 12 października 2003.  

 
2.  ŹRÓDŁA PRZESŁANIA  

Po otrzymaniu wniosków z Kongresu, z jego dwóch wstępnych faz w Kościołach lokalnych, zespół 
redakcyjny opracował “Tekst Podstawowy”, przepisując wszystkie idee na opracowane moduły, 
pozwalające uporządkować treści. Nic nie zostało dodane, zmienione ani wyeliminowane. 
Ujednolicono tylko styl opisowy, podkreślający strukturę narracji. Wokół tak opracowanego „Tekstu” 
odbywała się trzecia faza Kongresu, z udziałem ok. 350 uczestników, wśród których było 100 
członków SłuŜby Animacji Wspólnotowej. Ich wypowiedzi zostały włączone dopiero w końcowej 
fazie Kongresu. Jedna czwarta z nich wypełniała zadania moderatorów i sekretarzy poszczególnych 
grup językowych. W tej fazie chodziło o pogłębienie opowiadanego doświadczenia z trzech punktów 
widzenia, czyli z perspektywy: a) wspólnego systemu w nim zawartego94 (dzień pierwszy); b) 
dostrzeŜonych tu wartości95 (dzień drugi); c) przesłania wynikającego z doświadczenia96 (dzień trzeci). 
Właśnie trzecia perspektywa stała bezpośrednim źródłem tego “Przesłania”. Nie przynosi ono 
wprawdzie nowych treści, lecz prezentuje nowy sposób-klucz wyraŜający treści wspólnego 
doświadczenia, co pozwoliło je uporządkować i pogłębić. Podczas trzech dni końcowej fazy 
Kongresu, do wspólnej refleksji w grupach dołączono dziewięciu ekspertów. Nie wystąpili jednak w 
roli “prelegentów”, prezentujących długie wykłady, lecz przyjęli na siebie zadanie “komentatorów”, 

                                                 
94 System czyli zbiór cech charakterystycznych, które pozwalają odkryć wewnętrzną strukturę, jej całościowe i organiczne 

ukształtowanie.  
95 Wartości, czyli zbiór inspiracji, znaczeń, postaw i wraŜliwości, które są obecne w doświadczeniu Ruchu. Wynikające z 

tego relacje, pozwalają określić, co jest oŜywczym i inspirującym sercem wszystkich wartości. 
96 Przesłanie czyli zbiór doświadczeń, które wpływają na środowisko, prowadząc do przemiany rzeczywistości, zarówno 

kościelnej, jak i społecznej. 
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wypowiadających się krótko i zwięźle. Specjalnie dobrano osoby spoza naszej Grupy, Ŝeby wzmocnić 
wolność oceny i krytycznego spojrzenia ekspertów. KaŜdego dnia wysłuchano ich komentarzy z 
perspektywy trzech róŜnych dziedzin: eksperta Biblii, teologa i specjalisty od aktualnej sytuacji. 
Eksperci w swoich interwencjach akcentowali róŜne sprawy, ale potwierdzili paradygmatyczną 
wartość projektów.  
 
3.  NATURA PRZESŁANIA   

Przesłanie, które tutaj pomagamy zrozumieć, wyjaśniając jego kontekst i źródło, naleŜy rozumieć nie w 
porządku Ŝyczeń i pragnień, ani w formie pryncypiów, które "powinny być" przestrzegane. Wprost 
przeciwnie, naleŜy ono do porządku "rzeczywistego", jeśli nawet rzeczywistość ta znajduje się na 
razie w formie zaląŜka i nie jest pozbawiona róŜnych cieni, ograniczeń, a nawet braków. Wydaje się 
ona czymś w rodzaju “cichego powiewu wiatru”, o którym mówi prorok Eliasz.  

Podmiotem tego przesłania są nie tylko grupy i specyficzne wspólnoty, ale całość Ludu BoŜego. 
Pozwala to zauwaŜyć tę szeroką i wyartykułowaną dynamikę wzrostu, który jest prawie 
niewidoczny, gdyŜ rośnie podobnie jak las. Grupa jest całkowicie przekonana, Ŝe naleŜy ją uznać za 
autora tego wzrostu, choć oczywiście tylko w części, poniewaŜ głównym bohaterem tej dynamiki są 
sami ludzie, współpracownicy pastoralni, a przede wszystkim – dzięki podejmowanym decyzjom – 
biskupi, proboszczowie i przełoŜeni zakonni.  

Wierzymy, Ŝe w aktualnym momencie historii, gdy w społeczeństwie i w Kościele przewaŜa 
zmęczenie, zamknięcie i strach oraz próby poszukiwania źródeł równowagi i poczucia 
bezpieczeństwa w przeszłości, czyli w czasach, które minęły – to przesłanie ma pewną siłę pocieszenia 
i zachęty. Jest ono owocem odczytania i oceny doświadczenia w perspektywie jego wpływu na 
moŜliwą przemianę świata: z indywidualistycznego na solidarny, z solidarnego na wspólnotowy, a ze 
wspólnotowego na boski, według zamysłu Serca BoŜego.  

Sama okazja, Ŝeby mówić o tym wszystkim i to pełnym głosem nie daje Ŝadnego dodatkowego tytułu, 
ani specjalnego prestiŜu, ani teŜ nie przynosi Ŝadnego zysku dla samej Grupy. Lecz jest to doskonała 
okazja, Ŝeby wychwalać Boga, który czyni "wielkie rzeczy" pośród swoich ubogich w Kościołach i we 
wspólnotach rozproszonych po całym świecie. Bez ofiarnej wspaniałomyślności wielkiej liczby 
pokornych i prostych wiernych, którzy często niezauwaŜaną Ŝadni kronikarze, nie moglibyśmy 
opowiadać o "cudach Boga". Rozpoznajemy więc w tym plan Boga, realizowany według słów Pisma 
św., które mówią, Ŝe:  

"Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby 
mocnych poniŜyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróŜnił 
Bóg, by to, co jest unicestwić, tak by się Ŝadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga" (1 Kor 1,27-29).  
 

SłuŜba Animacji Wspólnotowej  

Ruchu dla Lepszego Świata  
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KANTYK NADZIEI  
 
 

“Wielbi dusza moja Pana...”  
Łk 1,46-55  

 
My, uczestnicy Kongresu - biskupi, kapłani, świeccy, zakonnice i zakonnicy oraz członkowie 
róŜnych grup apostolskich obecnych na pięciu kontynentach – pragniemy wyśpiewać tę 
NADZIEJĘ, jaka wypełnia nasze serca dzięki świadectwu dzieł, którymi dzieliliśmy się 
podczas Kongresu. Dajemy świadectwo ponad pięćdziesięciu milionów osób 
zaangaŜowanych, w róŜnorodny sposób, w dynamikę ewangelizacji i odnowy promowanej 
w naszych parafiach i diecezjach przez SłuŜbę Animacji Wspólnotowej “RUCHU DLA 
LEPSZEGO ŚWIATA”.  

W tej Pieśni Nadziei bierzemy pod uwagę nasze doświadczenia, zarówno te, które były 
realizowane wiele lat temu, jak i te, które są ledwie zapoczątkowane. Chcemy dać świadectwo 
tej części ziarna, które “juŜ” wzrosło w naszych Kościołach. Pragniemy teŜ zwrócić uwagę na 
to ziarno, które choć “jeszcze nie” zdołało całkowicie dojrzeć, lecz dzięki naszemu 
zaangaŜowaniu będzie mogło wzrastać z BoŜą pomocą. 
 
I. Wezwani do jedno ści z Ojcem i Synem i Duchem Świętym  
 
1. Ewangelia Jezusa przekazywana wszystkim  

Jesteśmy świadkami otwarcia się większości ochrzczonych Kościoła Katolickiego oraz wielu 
innych ludzi dobrej woli, na tych, którzy zostali do nich posłani ze wspólnot kościelnych. 
Wszystkim jest głoszona Ewangelia Jezusa Chrystusa, Ŝeby dać im moŜliwość odpowiedzi 
na znaki BoŜej miłości. ZbliŜając się do nich, zwłaszcza do najmniejszych i najbardziej 
“oddalonych” od Kościoła, dostrzegamy ich wielkie, choć nie zawsze wyraźnie 
uświadomione, pragnienie Boga oraz poszukiwanie sensu Ŝycia. Wyznajemy, Ŝe odkryliśmy 
jak nasze zdystansowanie się od nich sprawiło, Ŝe postrzegamy ich jako oddalonych od Pana 
i od Kościoła. Im bardziej potrafimy zbliŜyć się do tych osób, tym wyraźniej zauwaŜamy, jak 
są “blisko Królestwa BoŜego”. Wychwalajmy Ducha Świętego, Ŝe potrafi ponad 
zewnętrznymi pozorami działać wewnątrz osób i kultur, prowadząc je w kierunku 
Ewangelii.  
 
2. Aktywni i odpowiedzialni członkowie Ko ścioła  

Jesteśmy świadkami, Ŝe miliony osób i rodzin czują się coraz bardziej członkami Kościoła 
Katolickiego, dzięki strukturom komunikowania się i uczestnictwa. Choć powoli, jednak 
wzrasta ich świadomość, Ŝe mogą być aktywni w Kościele, odpowiedzialni za własne Ŝycie i 
powołanie. Wewnątrz wspólnoty kościelnej czują się potrzebni i dowartościowana. 
Odkrywają swoje własne imię i miejsce w Kościele, który wierzy w godność Dzieci BoŜych 
oraz w powołanie do powszechnego braterstwa. Klimat ten pomaga we wzrastaniu ducha 
wzajemnej słuŜby, wynikającej z Ŝycia codziennego oraz z wymagań organicznych struktur 
wspólnoty kościelnej. Niekiedy nawet jedna trzecia osób we wspólnocie jest stopniowo 
angaŜowana w stałe podejmowanie pewnych odpowiedzialnych posług. Obraz ten 
przedstawia wielką rodzinę, w której kaŜdy w róŜnorodny sposób uczestniczy, słuŜąc sobie 
wzajemnie. Doświadczyliśmy tego i za to wraz z Wami wychwalamy Pana śycia.  
 
3. Doświadczenie dialogu  

Jesteśmy świadkami coraz większego zaufania, jakie lud odkrywa w sobie dzięki 
doświadczeniu dialogu przeŜywanego podczas spotkań i w dzieleniu się wiarą. 
Dostrzegamy wyzwalanie duchowej siły, która prowadzi do osobistej i wspólnotowej 
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dojrzałości. Wszystko to dzieje się w naszym społeczeństwie, w którym samotność i 
zamykanie się w sobie rodzi doświadczenie opuszczenia, a nawet wykluczenia. W 
autentycznym i głębokim dialogu, w odradzającym pojednaniu, w modlitewnej rozmowie – 
ludzie, Ŝyjący jako Lud BoŜy doświadczają obecności Emanuela, czyli “Boga z nami”, 
Chrystusa Ŝyjącego pośród tych, którzy jednoczą się w Jego Imię oraz doświadczają Ducha 
Świętego, będącego dla nich światłem i siłą odnawiającą oblicze ziemi. Czujemy się coraz 
bardziej zanurzeni w tajemnicę miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego, w ekumenicznej 
komunii z innymi Kościołami Chrześcijańskimi oraz z całą ludzkością. Stopniowo 
odkrywamy, Ŝe nic nie jest niemoŜliwe dla tych, którzy wierzą w Zmartwychwstałego 
Chrystusa i uczestniczą w Jego mocy. Radość, pokój i moc to tylko niektóre dary Ducha, 
które dają radość ludziom. A my doświadczamy tego pełni wdzięczności.  
 
II. śyjący w organicznej komunii  
 
1. Wspólnotowe rozeznanie  

Jesteśmy świadkami zaangaŜowania ochrzczonych i ludzi dobrej woli w proces 
konsultowania i opracowywania duszpasterskich propozycji i inicjatyw. Jest to moŜliwe 
dzięki skutecznemu rozeznaniu wspólnotowemu, które poprzedza wszelkie podejmowane 
decyzje. Wówczas wszyscy mogą zabierać głos i są wysłuchani, gdyŜ dzięki wzajemnemu 
uzupełnianiu się i podejmowaniu uzgodnień zatwierdzanych przez Biskupa albo inne 
kompetentne autorytety, to sam Duch Święty wskazuje, jakie rozwiązanie jest “najlepsze 
z moŜliwych”. Tak rozpoznana wola BoŜa moŜe być realizowana we współpracy ze 
wszystkimi.  
 
2. Organiczna komunia  

Jesteśmy świadkami wzrostu świadomości, Ŝe staliśmy się członkami jednego Ciała 
Chrystusa, w którym organicznie dopełniają się nasze róŜnorodne dary, charyzmaty i 
posługi, przyczyniając się do wzajemnego ubogacenia. Jako świeccy, osoby konsekrowane, 
kapłani i biskupi ponownie odkryliśmy nasze powołania. Co więcej: rozwinęliśmy je w 
Kościele, wspólnie przez nas budowanym w Jezusie Chrystusie, jedynym Dobrym Pasterzu. 
Ta organiczna komunia wypływa z Paschalnej Tajemnicy, którą celebrujemy w Eucharystii. 
Jej owocami moŜemy się cieszyć dzięki łasce Boga, której jesteśmy świadkami.  
 
3. Plan dojrzewania Ludu w wierze  

Jesteśmy świadkami, Ŝe wiele tysięcy współpracowników duszpasterskich własnymi siłami i 
poświęceniem, swoją hojnością i dyspozycyjnością oraz w duchu bezinteresowności i ofiary 
umoŜliwia przeŜywanie doświadczenia Boga Ŝywego w braterstwie. PrzeŜycie to posiada 
taką moc, Ŝe przekazywane innym staje się ewangelizacją. Dzięki temu jest ona obecna 
zarówno w tysiącach codziennych rozmów, jak i w katechumenalnej drodze dojrzewania 
wiary przeŜywanej przez całość Ludu BoŜego.  

Energia wszystkich zaangaŜowanych oraz podejmowane działania są zintegrowane i 
skoordynowane w organicznym planie duszpasterskim. Jesteśmy przekonani, Ŝe właściwa 
odpowiedź na dary Boga, obecne są w braterskiej komunii, domaga się dyscypliny i ascezy 
organicznego planowania. Pełni radości chcemy powiedzieć, Ŝe Kościół jest duchowością 
komunii, którą my staramy się Ŝyć na wszelki sposób.  

 
III. Odpowiedzialni za losy świata  
 
1. Wartości Królestwa  

Jesteśmy świadkami, Ŝe ewangelizacja przeŜywana i stopniowo przekazywana przez 
wspólnotę chrześcijan jest najskuteczniejszą formą promocji godności człowieka, 
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solidarności, równości społecznej, dojrzałej sprawiedliwości i pokoju. Droga dojrzewania 
wiary we wspólnocie wierzących stała się wychowaniem do pokoju, sprawiedliwości i Ŝycia 
w jedności z ludźmi i w harmonii ze światem, dając odpowiedź na pytania o sens Ŝycia. 
Staramy się w ten sposób odpowiadać na znaki czasu, poprzez które Chrystus mówi do nas 
w historii, prowadząc nas do całej pełni. Szczególnie oświecają nas słowa Soboru 
Watykańskiego II: “Przyszłość świata jest w rękach tych, którzy potrafią przekazać przyszłym 
pokoleniom sens Ŝycia i nadziei” (GS 31).  
 
2. Proroctwo społeczno ści, która musi nadej ść  

Jesteśmy świadkami, Ŝe wspólnota chrześcijan staje się coraz bardziej przestrzenią spotkania 
i dialogu, wzajemnej odpowiedzialności i wolności, twórczości, solidarności i kontemplacji. 
Dlatego teŜ nie moŜe ona pozostać bez wpływu na społeczne organizmy i środowiska. Nie 
moŜe teŜ nie wejść w konfrontację sama ze sobą. Kościół jest i staje się coraz bardziej 
wyrazem oczekiwań dzisiejszej ludzkości, a równocześnie jest proroctwem społeczności, 
która musi nadejść: lepszej, bardziej sprawiedliwej, zdolnej połączyć wolność z 
solidarnością, opartej na fundamencie braterskiej miłości. W ten sposób Kościół juŜ jest 
zarodkiem i fermentem świata, którego ludzkość oczekuje.  
 
3. KaŜdy jest dłu Ŝnikiem innych  

Jesteśmy świadkami, jak przeŜywane przez nas doświadczenie Kościoła podkreśla i objawia 
solidarną naturę kaŜdej osoby i całej ludzkości. KaŜdy z nas jest dłuŜnikiem drugiego. 
Wszyscy tworzymy egzystencjalną więź, doświadczając wzajemnej współzaleŜności. 
Jesteśmy wdzięczni poprzednim pokoleniom. Dzięki nim posiadamy zarówno to, co dziś w 
nas jest najbardziej ludzkie, jak i to, co naleŜy do największych świętości w Ŝyciu Kościoła. 
Równocześnie podejmujemy odpowiedzialność za nasze dzisiejsze decyzje, słuŜące temu, 
Ŝeby, świat w przyszłości mógł być lepszy. PrzeŜywane przez nas międzynarodowe 
doświadczenie Kościoła jest juŜ częścią tego solidarnego świata, którego ludzkość poszukuje.  
 
4. W kierunku nowej syntezy: wolno ść w solidarno ści  

Jesteśmy świadkami, Ŝe niektórzy członkowie wspólnot chrześcijańskich podejmują się 
publicznych funkcji. Chcą oni inspirować duchem solidarności i komunii sposoby 
organizacji współŜycia społecznego. Nasze doświadczenie Kościoła budzi bowiem 
pragnienie przeniesienia podobnego stylu Ŝycia na organizacje społeczno-polityczne, Ŝeby 
wolność mogła być realizowana jako wyraz społecznego zobowiązania, a solidarność, Ŝeby 
była słuŜbą na rzecz wolności. Z naszych wspólnot wypływa pewien rodzaj dynamiki Ŝycia, 
które choć jeszcze jest w fazie embrionalnej, to juŜ wskazuje perspektywę nowej historycznej 
syntezy: solidarności wolnego społeczeństwa. WyraŜałoby się to równieŜ w relacjach 
społeczno-ekonomicznych. Dzięki temu, ci którzy kochają solidarność i prawdziwą wolność, 
mogliby odnaleźć się w pełnej zgodzie z Kościołem, bez względu na swoje przekonania 
polityczne i zachowania moralne. JuŜ zaczyna pękać mur, który wielu oddzielał i odrzucał 
od Kościoła. Co więcej, zaczyna umacniać się pragnienie bycia w jedności i zgodzie z 
Kościołem, za czym wielu tęskni w głębi swojego serca – a my jesteśmy tego świadkami.  
 
5. Ubodzy ewangelizuj ą  

Jesteśmy świadkami istnienia wspólnoty, pragnącej wyrazić się jako komunia w warunkach 
społeczności, która zatraciła wartość drugiej osoby. Dlatego stara się ona uprzywilejować 
osoby biedne i najsłabsze. Nie tylko dlatego, by zrealizować ich potrzeby, ale po to, aby dać 
im moŜliwość bycia “kimś”, Ŝeby mogli odzyskać poczucie własnej wartości i godności. 
Dzięki temu doświadczeniu oni sami mogą stawać się ewangelizatorami. Godność osoby 
ludzkiej, nawet tej najbiedniejszej i najsłabszej, bez względu na wyznanie i rasę, zostaje w ten 
sposób rozpoznana i doceniona. Dzięki czemu osoby te mogą zostać włączona do Ŝycia 
wspólnoty w takiej mierze, w jakiej same pragną. Ten rodzaj solidarności, która jest 
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wyrazem współczucia i dzielenia się dobrami materialnymi, kulturalnymi oraz duchowymi 
staje się znakiem i zarodkiem lepszego świata.  
 
IV. Zadania na przyszło ść  
 
Doświadczenie, którego jesteśmy świadkami umacnia nas w nadzieję, Ŝe Kościół przyszłości 
będzie coraz bardziej komunią, a społeczeństwo coraz bardziej solidarne.  

• ZaangaŜujemy się w promowanie takiego systemu komunikowania, który będzie w 
stanie odpowiednio informować i przeprowadzać konsultację wszelkimi sposobami i 
kanałami dostępnymi dla wspólnoty. System ten powinien zachować istotne cechy 
procesu komunikowania: troskę o informację zwrotną od odbiorcy, 
wielokierunkowość działania oraz szacunek wobec kaŜdej osoby;  

• ZaangaŜujemy się w promowanie systemu uczestnictwa i współodpowiedzialności, 
wiernego zasadzie pomocniczości, który będzie uwzględniał róŜnorodność osób i 
funkcji. Decyzje, które zostaną podjęte będą owocem dialogu pomiędzy wszystkimi 
członkami wspólnoty na tych poziomach, na których posiada ona swoje struktury;  

• ZaangaŜujemy się w promowanie przekonania, Ŝe dynamika wzrostu zaleŜy od 
świadomości zarówno tego, Ŝe jesteśmy wobec siebie dłuŜnikami, jak i tego, do czego 
zobowiązuje nas objawione przez Jezusa przykazanie braterskiej miłości;  

• ZaangaŜujemy się w promowanie duchowości osób: zatroszczymy się o ciszę, 
modlitwę i kontemplację, poniewaŜ dzięki słuchaniu Słowa i pojednaniu kaŜdy staje 
się coraz bardziej osobą, a słowo i dialog potrafią tworzyć autentyczne relacje 
osobowe;  

• ZaangaŜujemy się we właściwe i świadome wykorzystanie metod pozwalających 
Kościołowi i społeczności na wyraŜenie w formie idealnej róŜnorodnych, choć 
czasem sprzecznych aspiracji na temat przyszłości, które są zakorzenione w ludzkiej 
duszy. śeby doprowadzić do stopniowego osiągnięcia tych ideałów naleŜy je 
nieustannie w sposób twórczy wzmacniać poprzez wnikliwą analizę i diagnozę 
rzeczywistości. 

 
V. OdwaŜni, Ŝeby marzy ć  
 
śyjąc w społeczeństwie, które jest tak bardzo pragmatyczne i nastawione na skuteczność 
działania wyznajemy, Ŝe tylko wiara daje nam odwagę marzyć, karmić się “utopiami” 
opowiadanymi przez Pismo św., mieć ideały na temat naszej przyszłości oraz oddawać się 
Bogu, wiernemu swoim Obietnicom. Te horyzonty przyszłości staraliśmy się przełoŜyć na 
modele wychodzące od wizji Soboru Watykańskiego II. Ponadto staraliśmy się poprzez 
analizę i diagnozę sytuacji zrozumieć, czego dzisiaj Bóg pragnie od swojego Ludu. Chodzi 
nam zarówno o to, Ŝeby pokonywać napotykane trudności i zwycięŜać “znaki zła”, jak i o to, 
Ŝeby docenić istniejące moŜliwości oraz być w stanie odpowiedzieć na rozpoznane znaki 
obecności Królestwa BoŜego. Nauczyliśmy się więc programować organiczną drogę, 
prowadzącą do powolnego lecz stałego wzrastania, które aktualną sytuację przemieni w 
przyszłość, jakiej pragniemy. Ufamy, Ŝe przez to staniemy się twórcami i sługami historii. 
Nasze czasy są okresem faktycznej i trudnej nadziei.  

“Pielgrzymi i obcy” wyśpiewujemy nadzieję związaną z tym, co się dopiero rodzi, dlatego 
złączone jest to z koniecznością poświęcenia i cierpień. Podejmujemy jednak ten trud 
i pragniemy być wdzięczni za prawdziwą radość i świąteczny pokój, których Bóg juŜ nam 
pozwolił zasmakować jako pierwociny swoich paschalnych darów. I tego właśnie jesteśmy 
świadkami!  
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Rzym, 12 pa ździernika 2003  
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Dziedzictwo Grupy Promotorów i jej duchowo ść  
jako źródło i owoc „ Ćwiczeń dla Lepszego Świata”  

 
Troska o świadomość, o dobrowolne zaangaŜowanie się oraz o wspólną realizację odpowiednich działań wyraŜa 
się przez: 
 

I 
etap 

Czyta
nie 
znak
ów 
czasu 
w 

perspe
ktywie 
solida
rnego 

zaangaŜowania się w 
budowę lepszego świata 

 
 
 

II etap 

Osobiste i wspólnotowe 
zaangaŜowanie w 

nowość Ŝycia wspólnoty 
kościelnej, Ŝyjącej 

w komunii z Bogiem, 

z innymi ludźmi oraz 
z całym światem 

  

III Etap 

Tworzenie nowego 
obrazu Kościoła 
i społeczeństwa 

zgodnego ze znakami 
czasu oraz 

z duchowością komunii 

 
Podstawowe dziedzictwo Grupy Promotorów zostało wyraŜone i nieustannie jest odnawiane poprzez: 

 
Pogłębioną refleksję nad znakami czasu  i troskę o stałą odnowę przesłania:  

 
Znaki czasu (1969, 1994) 
Dialog (1970) 
Sekularyzacja (1971) 
Wyzwolenie (1973) 
Świat, Kościół, Królestwo (1976)  
O nowy obraz Kościoła (1978) 
ZaangaŜowanie (1982) 
Sprawiedliwość (1986)  
Duchowość komunii (1978) 
Solidarność (2002) 
Proces zjednoczenia Europy (2005) 
Alterglobalizacja (2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wspólnotowe doświadczenie  róŜnych wartości istotnych dla procesów odnowy i nawrócenia:  
 
ĆWICZENIA WSPÓLNOTOWE 
Wolni, Ŝeby słuŜyć (rady ewangeliczne) 
Rozeznanie wspólnotowe  
Przestrzeń BoŜa (modlitwa)  
Dialog – jako droga do komunii  
Sprawiedliwość owocuje pokojem 
Duchowość na czas przemian 
ToŜsamość księdza i prezbiterium 
Kościół – Świat  
Duchowość:  

� dialogu 
� relacji 
� zaangaŜowania 
� pojednania  

 
Promowanie projektów operacyjnych , będących świadectwem słuŜby na rzecz przemiany Kościoła i świata w miejsca Królestwa 

BoŜego:  
 
Projekt ewangelizacji i odnowy diecezji 
Projekt ewangelizacji parafii (NOP)  
Projekt duszpasterstwa rodzin  
Projekt duszpasterstwa młodych  
Projekt odnowy posług duszpasterskich  
Projekt odnowy Ŝycia zakonnego  
Projekt dla świeckich zaangaŜowanych w:  

� politykę,  
� w świat edukacji,  
� w słuŜbę zdrowia,  
� w świat środków społecznego przekazu



 

 

Krótka historia  

Grupy Promotorów  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wieczernik 2003  
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Krótka historia Grupy Promotorów  

1. Narodziny Ruchu dla Lepszego Świata  

2. Narodziny Grupy animującej ruch odnowy  

3. Konstytucja i ukształtowanie Grupy  

4. Definiowanie Grupy Promotorów  

5. Oficjalne zatwierdzenie Grupy  

 

Daty z Historii Polskiej Grupy Promotorów  
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Wprowadzenie  
 
Trudno syntetycznie opowiedzieć 50-letnią historię grupy, która promuje całościowe procesy 
wspólnotowego dojrzewania w szybko zmieniających się kontekstach kulturowo-społecznych. 
Sytuację utrudnia jeszcze fakt, Ŝe jej propozycje modelu duszpasterstwa wspólnotowego nie osiągnęły 
jeszcze pełnej dojrzałości. ZłoŜony proces przyjmowania propozycji Grupy wciąŜ przenika małą część 
Kościoła. Celebrowanie 50-lecie „Proklamacji dla Lepszego Świata”, którą wygłosił papieŜ Piusa XII, 
stało się okazją, Ŝeby uczynić pewne podsumowania, choć jest jeszcze zbyt wcześnie na pisanie 
historii ruchu w sensie ścisłym.  
Ksiądz Juan Bautista Cappellaro, bliski współpracownik i następca o. Lombardiego, prezentując 
podczas Wieczernika 2003 zarys historii rozwoju Grupy i Ruchu, podzielił ją na pięć etapów, 
z których kaŜdy pozwolił grupie nauczyć się czegoś waŜnego. 

 

 

1. Etap 1938-1958  – O. Riccardo LOMBARDI SJ z kilkoma współpracownikami:  

NARODZINY RUCHU DLA LEPSZEGO ŚWIATA  

 
Pierwsze intuicje pojawiały się podczas kaznodziejskiej posługi jezuity ojca Riccardo Lombardiego, 
który w uniwersytetach i teatrach, a nawet na stadionach - najpierw we Włoszech a po wojnie równieŜ 
w innych krajach głosił potrzebę głębokiej odnowy świata. Po II wojnie światowej o. Lombardi stał się 
bliskim współpracownikiem papieŜa Piusa XII, który 10 lutego 1952 r. w specjalnym przesłaniu 
wezwał do «budowania Lepszego Świata, według serca BoŜego». Główna myśl papieskiego wezwania 
brzmiała: „Oto cały świat naleŜy odbudować od fundamentów. Potrzeba, Ŝeby przemienił się on z dzikiego w 
ludzki, a z ludzkiego w boski, to znaczy zgodny z zamysłem Serca BoŜego. Wiele milionów ludzi woła o zmianę 
kierunku ludzkiej historii. Dlatego wielu patrzy w stronę Kościoła, jako wyjątkowego i potęŜnego bojownika, 
zdolnego, Ŝeby szanując ludzką wolność wziął na siebie to wielkie dzieło (…)”.   
Sam PapieŜ tak uzasadniał swoje powagę swoich słów: «Przyjmijcie ze świętą uwagą, co Wasz Pasterz i 
Ojciec dzisiaj Wam powierza: naleŜy rozpocząć potęŜne obudzenie myśli i czynów. NaleŜy obudzić wszystkich, 
bez wyjątku: kler i lud, władze i rodziny, grupy i pojedyncze osoby – kaŜdego potrzeba włączyć w dzieło 
całkowitej odnowy Ŝycia chrześcijańskiego, broniąc wartości moralnych przez wprowadzanie sprawiedliwości 
społecznej w odbudowany porządek chrześcijański»97. To papieskie wezwanie przeniknęło serce i myśl o. 
Lombardiego, co znalazło swój oddźwięk całym jego późniejszym Ŝyciu  

Etap ten kończy się datą listu PapieŜa do Ojca Lombardiego, w którym Grupa faktycznie została przez 
niego zatwierdzona.  
Etap ten uczył przede wszystkim, Ŝe promowane przez Grupę procesy odnowy powinny odbywać się 
dwutorowo: jako proces interpretowania w świetle wiary czasów, w których Ŝyjemy oraz jako 
odnowa prowadzona nie tyle przez nauczanie, co przez pastoralne działania prowadzące do 
całościowego nawrócenia. Wielkim dziedzictwem tego okresu są „Wspólnotowe ćwiczenia duchowe” 
o. Lombardiego, które wciąŜ są źródłem oryginalnej Ŝywotności duchowej Grupy.  
 

 

2. Etap 1958–1965  – O. LOMBARDI z grupą współpracowników:  

NARODZINY GRUPY ANIMUJĄCEJ RUCH ODNOWY  

 
W otoczeniu o. Lombardiego tworzy się grupa, która aktywnie uczestniczy w spotkaniach 
przygotowujących Sobór Watykański II. Rekolekcje prowadzone przez o. Lombardiego w obu 
Amerykach i w Europie przyczyniają się do powstawania wielu grup lokalnych.  

W czasie soborowych obrad o. Lombardi spotyka się w Rzymie i w Centrum Ruchu w Rocca di Papa 

                                                 
97 Pius XII, Proklamacja dla Lepszego świata, w: TenŜe, Przemówienia radiowe.  
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z ok. 1200 biskupami z całego świata, proponując tworzenie lokalnych grup zaangaŜowanych 
w promowanie soborowej odnowy i nawrócenie w Ŝyciu Kościoła.  

W 1965 r. Paweł VI oddaje ruch pod prawną opiekę generała jezuitów o. Arrupe.  

W tym okresie grupa, która powstała na bazie wstępnej intuicji, zaczyna nabierać doświadczenia i 
tworzyć swoje podstawowe struktury. Doświadczenie grup lokalnych z Ameryki Łacińskiej 
ukierunkowało ich charakter, całkowicie zaleŜny od biskupa miejsca.  

 

 

3. Etap 1965–1975  – GRUPA PROMOTORÓW z o. Lombardim:  

KONSTYTUCJA I UKSZTAŁTOWANIE GRUPY  

 
Po zakończeniu Soboru grupa zobowiązała się do przepracowania swoich dokumentów w duchu 
Vaticanum II. W Centrum w Rocca di Papa powstaje „Międzynarodowy Instytut Duchowości 
Posoborowej”. Podczas kolejnych Wieczerników zatwierdzane są struktury wewnętrzne Grupy 
oraz Ruchu, a takŜe są przyjmowane oficjalne dokumenty.  

WaŜnym wydarzeniem jest rozpoczęcie doświadczenia projektu „Nowy obraz parafii” (1971).  

Dojrzewa przekonanie, Ŝe istnienie i Ŝycie grupy nie zaleŜy od ilości członków, ani od liczby 
podejmowanych działań, lecz przede wszystkim od wierności własnej funkcji w Kościele oraz od 
zdolności Grupy do promowania ruchu odnowy zarówno w wymiarze Kościoła powszechnego, 
jak i w Kościołach lokalnych. Ponadto zwrócono uwagę, Ŝe nawrócenie promowane przez Grupę 
winno obejmować nie tylko wymiar duchowy, ale takŜe zewnętrzne struktury i róŜnorodne 
sposoby Ŝycia wspólnotowego.  

 

 

4. Etap 1975 – 1989  - GRUPA PROMOTORÓW bez o. Lombardiego:  

DEFINIOWANIE GRUPY PROMOTORÓW  

 
Po Wieczerniku w 1975 r. postanowiono opuścić Centrum w Rocca di Papa, Ŝeby ułatwić 
decentralizację apostolskiej działalności w Kościołach lokalnych. Uznano, Ŝe odtąd Grupa juŜ nie 
będzie zapraszać do centrum, lecz sama uda się wszędzie tam, gdzie ruch jest promowany. Powstają 
struktury regionalnych koordynatorów, jednoczących kilka grup lokalnych z danego kontynentu. 
Koordynatorzy z Dyrekcją Generalną tworzą stałą radę Grupy, która kaŜdego roku potyka się na tzw. 
Wieczerniku zwyczajnym.  

Podczas spotkania grup z Ameryki Łacińskiej (1977) uzupełniono projekt parafialny (NOP). W 
następnych latach opracowano wstępne załoŜenia projektów odnowy Ŝycia zakonnego oraz 
soborowej odnowy diecezji. Opracowano równieŜ projekty pastoralne dla ruchu rodzin, dla 
młodzieŜy oraz dla osób pełniących róŜne posługi pastoralne.  

W grudniu 1979 r. umiera o. Lombardi.  

W 1988 r. Grupa zostaje zaakceptowana przez władze Kościoła „próbnie” na trzy lata, zgodnie z 
nowym „Kodeksem Prawa Kanonicznego.  

Ruch w tym okresie uczy się korzystania z kwalifikacji i talentów wielu osób, pochodzących z 
róŜnych krajów świata. Ponadto przynosi owoce połączenie duchowej refleksji z duszpasterską 
praktyką, dzięki czemu prezentowane projekty nabierają dojrzałości opartej doświadczeniu wielu lat i 
róŜnych środowisk.  
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5. Etap 1989 - ...-  GRUPA PROMOTORÓW jako sukcesor o. Lombardiego:  

OFICJALNE ZATWIERDZENIE GRUPY  

 
W 1989 r. rozpoczyna się wprowadzanie diecezjalnego projektu odnowy i ewangelizacji. 
Wydawnictwo Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM Press, 1999) wydaje podręcznik 
projektu diecezjalnego, który po przepracowaniu został wydany takŜe przez watykańskie wydawnictwo 
LEV (2003). W Kolumbii biskupi z Grupy Promotorów utworzyli nową strukturę zwaną „Komitetem 
prezydenckim”, która okazała się bardzo pomocna dla rozwoju Ruchu, zwłaszcza przez realizację 
projektów diecezjalnych.  

W 1991 r. Stolica Apostolska oficjalnie zatwierdza Grupę, jako „prywatne stowarzyszenie wiernych”. 
W 1995 rząd włoski zaakceptował statuty Grupy, jako oficjalnego stowarzyszenia we Włoszech. Grupa 
promotorów Ruchu przyjmuje nazwę: SłuŜba Animacji Wspólnotowej Ruchu dla Lepszego świata. 

Rozpoczęto prowadzenie doświadczenia 3-miesięcznych kursów, przygotowujących do promowania 
projektów diecezjalnych oraz 6-tygodniowych międzynarodowych konwiwencji, pogłębiających 
zrozumienie natury Grupy.  

W tym okresie zmienia się obraz Grupy, która staje się coraz bardziej słuŜbą wspomagającą 
odpowiedzialnych Kościoła Powszechnego i Kościołów lokalnych we wprowadzaniu w Ŝycie 
Nauczania Kościoła.  
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DATY Z HISTORII 

POLSKIEJ GRUPY PROMOTORÓW  

 
Opracowano na podstawie świadectwa ks. Mieczysława Nowaka i ks Władysława Gila „Czego nas uczy 

25 lat historii Ruchu w Polsce?” (listopad 2003). 

 
1. Pierwsi siewcy i pionierzy - Magdalenka (1971)  

– 1971 r. – S. Maria Stecka RSCJ i kilku kapłanów uczestniczy w rekolekcjach w Centrum „Mondo 
Migliore” w Rocca di Papa;  

– w 1978 r. tuŜ przed powstaniem Grupy w Polsce w Krakowie kilku księŜy polskich i ks. Fidela 
Villaverde, bliski współpracownik o. Lombardiego, spotkali się z kard. Wojtyłą.  

 

2. Narodziny PGP  (1978)  

1978 – Ks. Mieczysław Nowak, proboszcz w Magdalence doprowadza do powstania Grupy, po 
spotkaniu z ks. Villaverde.  

Ks. Mieczysław, przyjmując na siebie „odwagę ojcostwa”, staje się niekwestionowanym 
autorytetem, który od początku kieruje Grupą w Polsce z kolejnych miejsc, jak: Magdalenka, 
Gołąbki, Tamka, „Dom Abba” w Józefowie, Aleksandrów...;  

1979 – Ks. M. Nowak po raz pierwszy reprezentuje Grupę na Wieczerniku, przyjęty owacyjnie 
przez uczestników. Był to ostatni Wieczernik z o. Lombardim, zmarł 14 grudnia.  

1980 – Prezentacja projektu NOP przez o. Francois Creach’a (Grupa francuska) na spotkaniu w 
domu ss. Urszulanek w Zakopanem;  

– Kantakty z ruchem oazowym: spotkanie s. Steckiej z kapłanami „oazowymi” w Podkowie 
Leśnej oraz spotkanie o. Francois z ks. Blachnickim na Pardałówce. Oazowy model tzw. 
„wspólnoty wspólnot” był w wielu punktach zbieŜny z NOP – jednak róŜnica zdania, czy 
wystarczy iść „od elit do całości” spowodowała, Ŝe ks. Blachnicki nie widział potrzeby 
współpracy...  

Od 1981 r. – Sesje „Kościół – świat”.  

1983 – W parafii Trzebinia – Krystynów, na zaproszenie ks. Władysława Gila, o. Francois razem z 
s. Marią Stecką przeprowadzają „analizę – diagnozę”, rozpoczynając realizacje NOP.  

l988 – Kolejne parafie rozpoczynają projekt NOP, dlatego o. Francois przekonuje o potrzebie 
powołania Zespołu Animacyjnego NOP (ZANOP).  

 

3. Wzrastanie grupy  – łączące się z kryzysem wzrostu  

1989 – Powstanie krajowego ZA NOP podczas spotkania w Kalwarii Zebrzydowskiej, oznaczało, 
Ŝe „dziecko” o. Francois się usamodzielnia... Bardzo dynamiczny ZA NOP zdaje się być 
konkurencją dla statycznej PGP.  

Od 1993 dochodzą kolejne projekty NOPP w parafiach przemyskich, w diecezjach północnych, 
w rejonie lubelskim... 

Udział w europejskim spotkaniu Grupy w Walencji (Region Europa Łacińska). Grupę 
reprezentował ks. Władysław Gil i p. Zofia śycińska. O. Francois przekazał Polaków pod 
opiekę Grupy włoskiej, które zaowocowały wizytami s. Antonelli Apolloni i Maxa Taggi.  

 

4. Dojrzało ść grupy – uniezaleŜnienie się od „Ojca ZałoŜyciela”  

Od 2000 r. przyjazdy ks. Gino Moro, nowego dyrektora generalnego, spowodowały „wielkie 
porządki” w PGP, nastąpiło przy tym otwarcie na nowe horyzonty i nowe wyzwania...  



 122 

Po Wieczerniku 1999 ks. Mieczysław stopniowo przekazuje kierownictwo polskiej Grupy, w 
efekcie w 2002 zostaje wybrana nowa Dyrekcja PGP z ks. Marianem Wroną na czele.  

Od 2002 r. Polska Grupa Promotorów wchodzi w skład nowego Regionu „Europa Centralna”.  

PGP angaŜuje się w promowanie nowych doświadczeń apostolskich: uwraŜliwianie na projekt 
diecezjalny oraz cykl kursów duchowości dla księŜy.  

Ks. Władysław Palmowski troszczy się o wydanie podręcznika wszystkich etapów NOP, 
dostosowanego do warunków polskich.  

2003 – Na Kongresie Duchowości, zorganizowanym przez Grupę na Uniwersytecie 
Gregoriańskim w Rzymie w 50-lecie Ruchu, delegacja polska naleŜy do najbardziej licznych. 
Podczas audiencji Jan Paweł II udziela Grupie swojego błogosławieństwa.  

Podczas Wieczernika ks. Mirosław Grendus zostaje wybrany do Dyrekcji Generalnej, 
a ks. Stanisław Zając zostaje koordynatorem Regionu „Europa Centralna”, jako pierwszy 
członek polskiej Grupy na „pełny etat”.  

2005 – Owocem misyjnych wypraw ks. Stanisława Zająca parafia w Postawach na Białorusi 
rozpoczyna realizację projektu NOP, stając się zaląŜkiem nowej Grupy w Regionie.  

Powstaje zespół promujący projekt odnowy Ŝycia zakonnego.  
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METODA PLANOWANIA  
Przewodnik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczernik 2007  
(propozycja)  

 



 124

 
 
I. PRZED WIECZERNIKIEM  

1° Krok : Analiza środowiska, w którym działa Grupa  

2° Krok : Analiza stanu Grupy  

3° Krok : Istotne dane z analizy  

4° Krok : MoŜliwe linie działania  

II. PRZYGOTOWANIA W PRZEDEDNIU WIECZERNIKA  

III. PODCZAS WIECZERNIKA  

5° Krok : Wybór strategiczny  

6° Krok : Globalny Plan Orientacyjny 

IV. PO WIECZERNIKU (Krok 7-8)  
7° Krok : Planowanie strategiczne  

8° Krok : Programowanie  
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Od Wieczernika 1972 Grupa Promotorów poszukuje odpowiedniej metody planowania swoich działań. Choć 
w tym czasie udało się wyjaśnić wiele kwestii, jak np. te związane z poziomami planowania, to wciąŜ, z róŜnych 
powodów, stosowana metoda nie była zadowalająca. SłuŜyła wprawdzie do planowania generalnego 
(międzynarodowego), jednak wciąŜ jawiła się zbyt trudna i skomplikowana do zastosowania w warunkach Grup 
Lokalnych. Mamy nadzieję, Ŝe tym razem udało nam się ustalić wspólną metodę, która pozwoli zaplanować 
działania zarówno Grup Lokalnych, jak i całej Grupy międzynarodowej. Doświadczenie pokaŜe.  

Przy opracowaniu metody wykorzystano doświadczenia ze współczesnych systemów zarządzania i marketingu. 
Dziś stał się on systemem globalnym. MoŜna go wykorzystywać nie tylko w celach ekonomicznych 
i gospodarczych, ale takŜe w szeroko rozumianych celach społecznych na podstawie wartości, które go 
uzasadniają. W tym znaczeniu moŜe być zatem stosowany jako metoda planowania duszpasterskiego. Zostało to 
sprawdzone w doświadczeniu Włoskiej Grupy Promotorów, która z powodzeniem wykorzystuje tę metodę 
planowania od roku 2000. Bogaci o doświadczenie trzech planowań przeprowadzonych tą metodą przez Grupę 
włoską ufamy, Ŝe moŜe ona być z powodzeniem stosowana do planowania pracy kaŜdej Grupy Lokalnej oraz do 
opracowania „Planu Generalnego” na poziomie międzynarodowym.  

 

Na metodę składają się następujące kroki:  

 

I. PRZED WIECZERNIKIEM  

KaŜda Grupa Lokalna opracowuje cztery pierwsze kroki:  

1° Krok : Analiza środowiska, w którym działa Grupa  
A. w kraju: “moŜliwości” i “zagroŜenia” w społeczeństwie.  
B. Kościoła w kraju: “moŜliwości” i “zagroŜenia” w Kościele. 

2° Krok : Analiza stanu Grupy  
KaŜda Grupa Lokalna analizuje swoją sytuację wewnętrzną, Ŝeby: uświadomić sobie jej mocne i słabe  
strony, według oceny i uznania innych osób. 

3° Krok : Istotne dane z analizy  
KaŜda Grupa Lokalna podkreśla istotne dane z analizy środowiska społecznego i kościelnego.  

4° Krok : MoŜliwe linie działania  
KaŜda Grupa Lokalna porównując dane tworzy mo Ŝliwe linie działania , które Grupa mogłaby przyjąć w 
przyszłości, jako swoją operacyjną strategię.  

 

II. PRZYGOTOWANIA W PRZEDEDNIU WIECZERNIKA  

Opracowanie zarysu “Panu Generalnego” zawierającego:  
1. Pierwszy wybór linii działania , które zdają się być bardziej istotne  przyszłości Grupy.  
2. Na ich podstawie opracowuje się propozycje celów  krótko-, średnio- i długoterminowych na poziomie 

działań apostolskich, promocji osób i Grupy, promocji relacji zewnętrznych, i słuŜb wewnętrznych.  
3. DG opracowuje ewentualne wskazówki istotne do planowania na poziomie generalnym 

(międzynarodowym). 

 

III. PODCZAS WIECZERNIKA  

- ZaleŜnie od sytuacji, gdy:  
A. Gdy istnieje ju Ŝ zarys  “ogólnego planu orientacyjnego” (Krok 5);  
B. Gdy nie  istnieje jeszcze zarys  planu Krok 5 i Krok 6  

- Propozycja planowania DG, Regionów i Grup.  
- Celebracja zaangaŜowania.  

 

IV.  PO WIECZERNIKU  

DG, kaŜdy Region i Grupa Lokalna opracowują własne planowanie w świetle Planu Generalnego (Krok 7) oraz 
programowanie kaŜdej inicjatywy (Krok 8).  
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Opis szczegółowy  

 

I. PRZED WIECZERNIKIEM  

 

Wieczernik poprzedzają pierwsze cztery kroki przeprowadzane w Grupach Lokalnych. Dyrekcja 
Generalna przygotowuje syntezę kaŜdego kroku, uzupełniając ewentualne braki, odnoszące się do 
sytuacji w świecie i w całej Grupie. Rezultat tej pracy DG jest prezentowany podczas Wieczernika.  

 

1. KROK PIERWSZY  

Analiza środowiska, w którym działa Grupa  

 

Analiza środowiska zwraca uwagę na konkretne “moŜliwości” i “zagroŜenia”, pozwalające ustalić 
czynniki decydujące o aktualnym stanie sytuacji, w której działa Grupa. Dzięki temu Grupa moŜe 
wyprzedzać rozwój sytuacji, uwzględniając moŜliwy wpływ tych czynników na jej cele i sposób 
funkcjonowania.  

� “MoŜliwo ści ” rozumie się jako punkt oparcia, sprzyjający realizacji funkcji Grupy, czyli to 
wszystko, co jest zgodne z duchowością i działaniem Grupy.  

� “Zagro Ŝenia”  rozumie się jako przeszkodę dla rozwoju funkcji Grupy, czyli to wszystko, co 
sprzeciwia się jej misji i duszpasterskiej wizji. Nie chodzi więc tylko o czynniki atakujące Grupę. 
Nie dotyczy teŜ „sytuacji ryzyka” (ono jest zawsze), ale o przeszkody, będące przeciwieństwem 
„moŜliwości”.  

 
A. Analiza MO śLIWOŚCI  

1. W społecze ństwie  

Jakie główne wydarzenia albo tendencje obecne w społeczeństwie tworzą “moŜliwość” dla 
realizacji zadań i funkcji Grupy?  

a) W środowisku społeczno-politycznym (fakty, realizacje, prawa, nurty…);  
b) W środowisku społeczno-ekonomicznym (stan gospodarki);  
c) W środowisku kulturalnym (kultura ludu, „wysoka” kultura akademicka, kultura róŜnych grup, 

np. mniejszości językowych);  

d) W środowisku technologiczno-naukowym.  

2. W Kościele  

Jakie zasadnicze wydarzenia albo tendencje obecne w Kościele krajowym tworzą “moŜliwość” 
lub szansę na wypełnienia zadań i funkcji Grupy?  

a) Na poziomie Kościoła krajowego i Konferencji Episkopatu (fakty, nurty, jawne i ukryte 
oczekiwania; problemy moŜliwe do rozwiązania; pomoc, na którą moŜna liczyć, itd.);  

b) W róŜnych środowiskach kościelnych (fakty, nurty, jawne i ukryte potrzeby duchowe; problemy 
moŜliwe do rozwiązania; pomoc, na którą moŜna liczyć, itd.). 

 

B. Analiza ZAGRO śEŃ  

1. W społecze ństwie  

Jakie główne wydarzenia albo tendencje obecne w społeczeństwie tworzą “zagroŜenie” dla 
realizacji zadań i funkcji Grupy? (odpowiedzi obejmują poziom ogólny i lokalny)  

a) W środowisku społeczno-politycznym (fakty, realizacje, prawa, nurty…); 
b) W środowisku społeczno-ekonomicznym (gospodarka);  
c) W środowisku kulturalnym (kultura ludu, “ wysoka” kultura akademicka, kultura róŜnych grup, 

np. mniejszości językowych);  
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d) W środowisku technologiczno-naukowym.  

 

2. W Kościele  

Jakie zasadnicze wydarzenia albo tendencje obecne w Kościele krajowym tworzą “zagroŜenie” 
dla realizacji zadań i funkcji Grupy?  

a) Na poziomie Kościoła krajowego i Konferencji Episkopatu (fakty, nurty, jawne i ukryte potrzeby 
duchowe; problemy moŜliwe do rozwiązania; pomoc, na którą moŜna liczyć, itd.);  

b) W róŜnych środowiskach kościelnych (fakty, nurty, jawne i ukryte oczekiwania; problemy 
moŜliwe do rozwiązania; pomoc, na którą moŜna liczyć, itd.). 

 

Uwaga: pisemne opracowanie odpowiedzi przesyła się do DG (przetłumaczone).  

 

2. KROK DRUGI  

Analiza wewn ętrzna Grupy  

 

Celem tego kroku jest:  

(1) syntetyczny i funkcjonalny opis sytuacji Grupy, opierający się na rezultatach uzyskanych przez 
Grupę oraz na zasobach, którymi ona dysponuje.  

(2) Pozwala to Grupie zdobyć świadomość jej mocnych i słabych stron, według oceny i uznania 
innych osób zaangaŜowanych w duszpasterstwie i w róŜnych grupach apostolskich.  

� Za „rezultaty” uwaŜa się to, co Grupa osiągnęła lub zdobyła podczas realizacji ostatniego 
planowania. 

� „Zasobami” Grupy jest wszystko to, co ona posiada lub co moŜe realnie wykorzystywać. Chodzi 
tu o osoby, materiały formacyjne, metodologiczne, itd., o jej środki materialne i finansowe. 

� Za “mocne” strony uznajemy ‘sytuacje’, które w opinii innych są naszym oparciem w realizacji 
misji;  

� Za “słabości” uznajemy ‘sytuacje’, które w opinii innych ograniczają nas w realizacji misji.  

Biorąc pod uwagę, Ŝe długoterminowe cele Grupy sprawiają, Ŝe jej moŜliwości zawsze będą 
ograniczone, dlatego naleŜy zapytać się:  

 
1. Syntetyczny opis sytuacji Grupy  
 

1.1. W odniesieniu do celów (tych lokalnych lub generalnych), wyznaczonych przez Grupę podczas 
ostatniego Wieczernika, naleŜy ustalić, jakiego rodzaju rezultaty zostały osiągnięte dzięki 
działaniu Grupy na poziomie:  

a) Promocji apostolskiej (wspólnotowe refleksje, duchowość komunii, projekty uwraŜliwiania – 
pogłębiania – wprowadzania w Ŝycie, instrumenty)?  

b) Promocji osób i grup (integracja nowych członków, konwiwencje, formacja, generalna i lokalna 
dyrekcja Grupy)?  

c) Promocji relacji zewnętrznych (relacje publiczne, współpraca z innymi grupami, publikacje)?  

d) SłuŜby wewnętrzne (biuro, wewnętrzny przekaz informacji, strona internetowa, sytuacja 
finansowa i prawna)?  

1.2. W odniesieniu do sytuacji Grupy ustala się, na jakie zasoby moŜe liczyć Grupa, w znaczeniu:  

� istniejącej wewnętrznej struktury organizacyjnej (zespoły, ośrodki, itd.);  

� osób zaangaŜowanych:  
� jako członków: liczba całkowita…; w tym FT…; PT:...; skład rady prezydenckiej (biskupi); 
liczba kandydatów do Grupy: …; liczba współpracowników…; 

� ilościowy udział w grupie: biskupów, księŜy, osób zakonnych, świeckich;  
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� poziom ogólnego wykształcenia, kategorie zawodowe, itp.;  
� zakres czasowy współpracy z Grupą członków PT;  
� średni wiek członków i kandydatów;  

� podejmowanej działalności apostolskiej, którą Grupa jest w stanie podjąć dla: 
uwraŜliwiania, pogłębiania, towarzyszenia projektom operacyjnym na poziomie parafii, 
diecezji, Ŝycia religijnego…, przeprowadzenia refleksji „czytania znaków czasu” na 
poziomie lokalnym; tworzenia nowych kursów i innych propozycji, itd.;  

� obecności członków zdolnych do prowadzenia spotkań formacyjnych, sesji i kursów w 
ramach formacji Grupy i realizacji jej projektów;  

� odbywanych konwiwencji: dla poszczególnych zespołów i dla całej Grupy (poziom 
uczestnictwa, ilość dni, stopień zaangaŜowania, itp.);  

� posiadania materiałów słuŜących promocji publicznej, publikacji ksiąŜkowych i innych 
wydawnictw…  

� obecności osób odpowiedzialnych za słuŜby wewnętrzne oraz stanu wyposaŜenia biura 
Grupy; a takŜe jakie środki wewnętrznej komunikacji są wykorzystywane przez Grupę; 
jakie lokalne opracowania: kursów, sesji, refleksji; środków finansowych; sieci 
dobroczyńców.  

 

2. Analiza “mocnych” i “słabych” punktów Grupy 98  
 
Pamiętając, Ŝe zasoby Grupy są zawsze ograniczone w odniesieniu do jej długoterminowych celów, 
naleŜy odpowiedzieć na następujące pytania:  

1) Jakie “mocne punkty”  Grupy są rozpoznawane przez innych? (Rozpoznanie przez innych naszych 
mocnych stron, zwraca uwagę, z czym jesteśmy identyfikowani, podkreślając charakteryzujące nas cechy).  

Odpowiedzi porządkuje się w zaleŜności od dziedziny kompetencji pytanych osób. Dotyczą one:  

a) samej Grupy;  
b) działań, które Grupa realizuje;  
c) Ŝycia Grupy;  
d) sposobu jej funkcjonowania; 
e) zasobów Grupy (liczba osób; kategorie przynaleŜności; liczba kandydatów z grupy formacyjnej; zasoby 

materialne i finansowe).  

2) Jakie “słabe punkty” Grupy widziane są przez innych, zaleŜnie od tego, czym oni się zajmują w 
duszpasterstwie lub w grupach apostolskich? (Inni pomagają nam lepiej rozpoznać nasze słabe strony, 
zachęcając nas przez to do ich przezwycięŜenia).  

Odpowiedzi porządkuje się w zaleŜności od dziedziny kompetencji pytanych osób. Dotyczą one:  

a) samej Grupy;  
b) działań, które Grupa realizuje;  
c) Ŝycia Grupy;  
d) sposobu jej funkcjonowania.  

 

3. Wnioski Grupy wynikaj ące z analizy  

W świetle przeprowadzonej analizy przez samą Grupę, w formie refleksji, medytacji lub modlitwy, 
w miarę moŜliwości naleŜy rozpoznać właściwe zaleŜności (wnioski, skutki, dedukcje), które pozwolą 
wyjawić, co jest dla Grupy czynnikiem krytycznym, wpływającym na ewentualny sukces lub 
poraŜkę jej słuŜby.  

Uwaga: opracowanie pisemne odpowiedzi przesyła się do DG (przetłumaczone).  

 

                                                 
98 W tym punkcie naleŜy odwołać się do zdania „innych”. Choć jest to trudniejsze, to jest ono istotne, poniewaŜ bardziej 

obiektywnie wskazuje, co Grupie udaje się zrealizować. Wpływa to na obraz, jaki grupa ma w oczach innych, na 
zrozumienie „kluczowych punktów” Grupy, na których naleŜy budować przyszłość.  



 129 

3. KROK TRZECI  

Znaczące dane  

 

Chodzi o podkreślenie najbardziej istotnych danych, spośród wszystkich, które zostały zebrane 
podczas analizy środowiska społecznego i kościelnego oraz z analizy Grupy.  

Znaczenie poszczególnych danych określa się na podstawie następujących kryteriów:  

� dane są globalne, tzn. zawierają w sobie równieŜ inne dane bardziej szczegółowe;  
� determinują przyszłość;  
� często się powtarzają lub dotyczą powszechnego przekonania;  
� wyraŜają pewną pilną potrzebę. 

Praca polega na określeniu 3-5 najbardziej znaczących danych dla kaŜdej części, czyli: 

� 3-5 moŜliwości oraz 3-5 zagroŜeń, istotnych dla sytuacji społecznej;  
� 3-5 moŜliwości oraz 3-5 zagroŜeń, istotnych dla sytuacji w Kościele;  
� 3-5 mocnych oraz 3-5 słabych stron, istotnych dla sytuacji Grupy.  

 
Uwaga:  
1. „Zasoby” stanowią „mocne punkty” Grupy  
2. Pisemną relację z odpowiedzi naleŜy przesłać do DG (przetłumaczoną).  

 

4. KROK CZWARTY 

MoŜliwe linie działania  

 

Chodzi o porównanie ze sobą istotnych danych, które zostały poprzednio ustalone, Ŝeby na tej 
podstawie wyłonić moŜliwe linie działania.  

Linia działania  odnosi się nie tyle do określonego działania, a raczej do ukierunkowania działań. Nie 
chodzi teŜ o refleksję nad podejmowanymi działaniami, ani nawet o motywacje, czy ich uzasadnienie. 
Linie działania, jako ukierunkowanie całej aktywności, są wyraŜane w formie zdania złoŜonego 
(czasownik, podmiot i łączące je określenie). Na przykład: „Ewangelizować młodzieŜ, wychodząc od ich 
uwarunkowań. Linie działania powstają w wyniku medytacji nad konsekwencjami tych danych, które 
zostały zebrane. W miarę moŜliwości powinny one uwzględniać tę perspektywę.  

Linie działania mogą odnosić się do:  

1) Ogólnej promocji apostolskiej;  

2) Zadań specyficznych promocji apostolskiej, takich jak:  

2.1) promocja duchowości komunii;  
2.2) promocja projektu diecezjalnego;  
2.3) promocja projektu-seminarium duchownego;  
2.4) promocja projektu duszpasterstwa i rodzin;  
2.5) promocja projektu duszpasterstwa młodzieŜy;  
2.6) promocja projektu osób posługujących w Kościele;  
2.7) promocja projektu Ŝycia zakonnego;  
2.8) promocja projektu wstępnej formacji do Ŝycia zakonnego;  

3) Promocji osób i Grupy;  

4) Promocji Relacji zewnętrznych;  

5) Promocji SłuŜb Wewnętrznych. 
 

Praca do wykonania (wg poniŜszego „Przewodnika”):  

Biorąc pod uwagę istotne dane naleŜy:  
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a) rozeznać i wyłonić alternatywy moŜliwych działań, wykorzystujących “silne punkty” 
Grupy, pozwalających osiągnąć z nich pewien zysk;  

b) wyłonić alternatywy działań, pozwalających skorzystać z “moŜliwości” do przezwycięŜenia 
istniejących “słabości”;  

c) wyłonić linie działania, wykorzystujące “silne punkty” Grupy do przezwycięŜenia 
“zagroŜeń” ze strony środowiska;  

d) wyłonić alternatywne działania, będące w stanie zminimalizować istniejące “słabości” oraz 
uniknąć “zagroŜeń”.  

 
Przewodnik dla pracy w Grupach Lokalnych  

W odniesieniu do kaŜdego punktu naleŜy:  

1) Odczytać istotne dane, odnoszące się do poszczególnych części.  
2) Zapoznać się z załoŜeniami tego kroku, sprawdzając, czy wszyscy je zrozumieli  
3) Po osobistej refleksji w ciszy, w świetle zebranych danych kaŜdy przedstawia swoje 
propozycje:  
� uzupełnienia danych, które są istotne dla GP (Ŝeby było ich jak najwięcej);  
� istniejących relacji pomiędzy poszczególnymi danymi;  
� moŜliwych linii działania (bez ograniczeń ilościowych).  

4) Podzielić się tymi propozycjami, bez dyskutowania (opracowuje się wykaz).  
5) Opracować uzupełniony wykaz propozycji.  
6) Zweryfikować proponowane linie działania, odrzucając te, które są błędne;  
7) Unikać powtarzania propozycji o podobnej treści. NaleŜy je zredagować w jednym 
sformułowaniu.  

 
Uwaga:  

1. KaŜda Grupa Lokalna moŜe opracować równieŜ linie działania dla własnego Regionu oraz 
DG  

2. Przetłumaczone rezultaty pracy przesyła się do DG.  

 
 
II. PRZYGOTOWANIA W PRZEDEDNIU WIECZERNIKA  

(Jeśli przygotowuje się zarys “Planu generalnego”)  

 

DG we współpracy międzynarodowego zespołu opracowuje dane wysłane przez Grupy Lokalne, dając 
im wspólną wizję z punktu widzenia:  

⇒ analizy międzynarodowego środowiska społeczeństwa i Kościoła;  
⇒ analizy sytuacji w Grupie;  
⇒ wyboru istotnych danych;  
⇒ wzajemnych, krzyŜujących się, relacji między danymi i liniami działania.  

 
Na zakończenie opracowuje się zarys “Panu Generalnego” w następujący sposób:  

1. Przeprowadza się pierwszy wybór linii działania, które są najbardziej istotne dla przyszłości 
Grupy. NaleŜy pamiętać, Ŝe ostateczną decyzję podejmie Wieczernik. (zob. Krok 5) 

2. Na podstawie wybranych linii działania opracowuje się propozycje celów krótko-, średnio- i 
długoterminowych na poziomie działań apostolskich, potem konsekwentnie na poziomie promocji 
osób i Grupy oraz promocji relacji zewnętrznych, a w końcu takŜe na poziomie słuŜb wewnętrznych. 
W ten sposób przeprowadza się projektowanie, czyli powstaje ogólny plan orientacyjny GP – tzn. 
pierwsza część “Planu Generalnego”. (zob. Krok 6) 

3. DG opracowuje ewentualne wskazówki istotne dla planowania, które zostanie 
przeprowadzone po Wieczerniku, zwłaszcza w odniesieniu do inicjatyw generalnych 
(międzynarodowych).  
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III. PODCZAS WIECZERNIKA  

 

Na rozpoczęcie Wieczernika Dyrekcja Generalna prezentuje syntezę pierwszych czterech kroków 
przeprowadzonych w Grupach Lokalnych, będącą owocem jej refleksji nad danymi przesłanym 
z Grup. Celem tej pracy jest ocena stopnia zgody w Grupie na przebieg całego procesu oraz 
zaproponowanie ewentualnych poprawek. Następne kroki – piąty i szósty – przeprowadza się juŜ 
podczas Wieczernika. Sposób realizacji tych kroków zaleŜy od tego, czy DG juŜ opracowała zarys 
„globalnego planu orientacyjnego” (sytuacja A), czy teŜ nie (sytuacja B).  

 
A. Gdy istnieje ju Ŝ zarys  “globalnego planu orientacyjnego”, wówczas Wieczernik, jeszcze przed 

jego oceną, poświęca pewien czas na wzajemne komunikowanie:  

a) najbardziej znaczących doświadczeń w promocji apostolskiej;  
b) najbardziej znaczących doświadczeń z Ŝycia Grupy;  
c) osobistego doświadczenia kaŜdego uczestnika, czyli jak przeŜył ostatnie cztery lata.  

Następnie przeprowadza się:  

� Prezentację propozycji Planu;  
� Ocenę propozycji odnoszących się do strategicznych decyzji i ich ewentualna poprawa 

(5°Krok);  
� Ocena globalnego planu orientacyjnego pod względem zgodności ze strategicznymi decyzjami 

(6°Krok).  

 

B. Gdy jeszcze nie  istnieje zarys  “globalnego planu orientacyjnego”, wówczas Kroki 5 i 6  
przeprowadza się w następujący sposób:  

 

5. KROK PIĄTY  

Decyzja dotycz ąca wyboru strategicznego  
 

W tym Kroku wybierane są linie działania, wyznaczające obszary zaangaŜowania Grupy w przyszłości. 
Przeprowadza się go w następujący sposób:  

1. Najpierw naleŜy wytłumaczyć sposób przeprowadzenia tego Kroku.  

2. Udziela się motywacji do duchowego rozeznania.  

3. W trakcie osobistej modlitwy w ciszy, kaŜdy składa propozycję trzech linii działania, biorąc pod 
uwagę:  

� naturę i misję Kościoła;  
� większą lub mniejszą zgodność z Powołaniem i Misją Grupy;  
� sytuację Grupy i jej środowiskowe uwarunkowania.  

 

Wybierane linie działania  powinny:  

� być najbardziej skuteczne dla osiągnięcia ostatecznego celu Grupy;  
� domagać się mniejszej straty energii;  
� pozwalać na osiągnięcie celu w najkrótszym czasie.  

4. Podczas spotkanie w grupach następuje:  

� Prezentacja osobistych wyborów poszczególnych osób;  
� Dialog pozwalający pełniej poznać istotne propozycje, celem wybrania najlepszych;  
� Dokonanie wyboru najlepszych propozycji według uczestników grupy (nie więcej niŜ 3).  

5. Wspólne spotkanie i prezentacja propozycji z kaŜdej grupy.  
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6. Dialog prowadzący do sprawdzenia stanu zgodności opinii na temat prezentowanych linii 
działania.  

7. Wieczernik dokonuje wyboru linii działania (spisana lista propozycji i głosowanie).  

8. Przedstawienie rezultatu głosowania oraz dialog pogłębiający stopień osiągniętego konsensusu.  

 
Rezultatem pracy jest stosunkowo ścisły wykaz propozycji, jako strategicznych decyzji, nadających 
kierunek podejmowanym działaniom. SłuŜą one określaniu odpowiednich celów dla działań 
podejmowanych przez Grupę. Co nie oznacza, Ŝe naleŜy zlekcewaŜyć dotychczasowe inicjatywy, lecz 
tylko wskazuje, na czym w przyszłości naleŜy skoncentrować energie Grupy, które zawsze są 
ograniczone.  

 

 

6. KROK SZÓSTY 

Ogólny Plan Orientacyjny  

(definiowanie celów) 

 

Na podstawie linii działania, określających obszar aktywności Grupy, naleŜy ustalić, jakiego rodzaju 
rezultaty moŜna osiągnąć w danym czasie. Od tego zaleŜy zasadniczy element celu. Poprzez projekcję 
aktualnej sytuacji w kierunku przyszłości formułuje się konkretne cele, moŜliwe do sprawdzenia i 
oceny. Cele te stanowią więc zakończenie kolejnych etapów drogi, utoŜsamianej z wybranymi liniami 
działania.  

 
Cele długoterminowe (ok. 12 - letnie), średnio-terminowe (ok. 8-letnie) i krótkoterminowe (ok. 4-

letnie).  

 
W świetle sytuacji, wybranych linii działania oraz ostatecznych celów GP (zob. wcześniejsze 
Wieczerniki), moŜna określić cele:  

a) promocji apostolskiej  

⇒ długoterminowe (12-letni) 
⇒ krótkoterminowe (4-letni) 
⇒ średnioterminowe (8-letni) 

b) promocji osób i Grupy  

⇒ długoterminowe (12-letni) 
⇒ krótkoterminowe (4-letni) 
⇒ średnioterminowe (8-letni 

c) promocji relacji zewnętrznych 

⇒ długoterminowe (12-letni) 
⇒ krótkoterminowe (4-letni) 
⇒ średnioterminowe (8-letni 

d) słuŜb wewnętrznych 

⇒ długoterminowe (12-letni) 
⇒ krótkoterminowe (4-letni) 
⇒ średnioterminowe (8-letni 

 
IV. PO WIECZERNIKU  

 
Na zakończenie projektowania, czyli po określeniu kolejnych celów (ogniw), tworzących rodzaj 
łańcucha łączącego aktualną sytuację z przyszłością, którą Grupa wspólnie chce osiągnąć, naleŜy 
zrealizować wspólne planowanie Grupy na najbliŜsze cztery lata. Dyrekcja Generalna, z pomocą GIA, 
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opracowuje planowanie na poziomie generalnym. Następnie kaŜdy Region i kaŜda Grupa Lokalna 
przygotowuje własne planowanie.  
 
KaŜda Grupa Lokalna przygotowuje własne planowanie w następujący sposób:  

1. W świetle pracy i uwag Wieczernika Grupa ponownie przeprowadzą ocenę tej analizy sytuacji 
środowiska i Kościoła, którą przygotowała przed Wieczernikiem, dokonując ewentualnych 
poprawek.  

2. Ponownie przeprowadza ocenę istotnych danych Grupy, starając się o ich aktualizację.  

3. Wraca do własnych propozycji linii działania, Ŝeby w świetle decyzji Wieczernika dokonać 
ewentualnych poprawek.  

4. Rozeznaje i wybiera odpowiednie linie działania dla własnej Grupy Lokalnej, które są zgodne 
z decyzjami Wieczernika.  

5. Na podstawie generalnego projektowania kaŜda Grupa opracowuje własne planowanie na 
najbliŜsze cztery lata, stosując się do wskazówek tego przewodnika:  

 

7. KROK SIÓDMY  

Planowanie strategiczne  
krótkoterminowe (4-letnie)  

 
1. Zwraca się uwagę na kaŜdy cel krótkoterminowy (metę), w odniesieniu do poszczególnych 
poziomów.  

Uwaga: po Wieczerniku grupy przepracowują swoje cele krótkoterminowe, biorąc pod uwagę te 
linie działania, które z propozycji Wieczernika zostały przyjęte przez daną Grupę.  

 
2. Formułuje się motywacje, uzasadniające wszystkie przyjęte cele.  

Motywacje te wynikają:  

� z sytuacji środowiska;  
� z powołania i misji Grupy;  
� z wymaganego nawrócenia i zaangaŜowania podczas realizacji tego celu.  

(Uwaga: motywacje nie powinny wykraczać poza ramy określonego celu)  
 

3. Ustalenie procesów działania  

3.1. Wybór odpowiednich inicjatyw:  

Po określeniu celów wraz z ich uzasadnieniem naleŜy zastanowić się, jak moŜna je osiągnąć, 
odpowiadając na pytania:  

a) Jakie środki moŜna wykorzystać, Ŝeby osiągnąć cele? (przygotować wykaz moŜliwych 
środków – inicjatyw, działań, decyzji, kryteriów oceny – bez przejmowania się kiedy, gdzie, z kim, 
itd., będą one wykorzystywane);  

b) Jakie środki mogą posłuŜyć do przezwycięŜenia sytuacji, które aktualnie przeszkadzają 
w realizacji misji Grupy? (sporządzić wykaz moŜliwych środków);  

c) Z tych dwóch list środków naleŜy wybrać takie, które w sposób najbardziej odpowiedni i 
skuteczny posłuŜą Grupie w przezwycięŜeniu jej sytuacji i osiągnięcie wybranych celów.  

(Uwaga: w tym kroku podejmuje się inicjatywy z planu ogólnego oraz z Planu Regionu, które 
dotyczą Grupy Lokalnej)  

3.2. Określenie porządku czasowego podejmowanych inicjatyw, czyli uporządkowanie 
wybranych środków realizacji celów, jeden po drugim, według porządku 
wykorzystywania. Do określenia tego porządku posłuŜą następujące kryteria:  

� wychodząc od spraw łatwiejszych idzie się w stronę tych trudniejszych;  
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� naleŜy szanować relacje „przyczyna – skutek”, czyli najpierw podejmuje się te 
inicjatywy, które są niezbędne do realizacji kolejnych;  

� naleŜy dobrze ocenić własne moŜliwości i przydatność wybieranych środków.  

3.3. Formułowanie inicjatyw w jednym zdaniu, zawierającym następujące elementy:  

� tytuł inicjatywy (np. spotkanie duszpasterskie);  
� co chce się osiągnąć przez tę inicjatywę lub dlaczego się ją podejmuje? (np. Ŝeby 
zatwierdzić plan);  

� w jaki sposób, czyli za pomocą jakiej metody inicjatywa będzie realizowana (podaje się 
jej zasadnicze elementy i cechy - np. „w duchu dialogu i rozeznania);  

� określenie czasu, miejsca i odpowiedzialnych (np. „spotkanie odbędzie się w … w dniach 
…, przeprowadzone przez...).  

 
4. Przygotowanie “harmonogramu”, czyli graficznego schematu kalendarza inicjatyw, które 
zostaną podjęte przez Grupę na poszczególnych poziomach planowania.  

 

8. KROK ÓSMY  

Programowanie  

(kaŜdego roku)  
 

KaŜdy “środek” realizacji planu, czyli rodzaj inicjatywy, podejmowane czynności, konieczne decyzje, 
kryteria oceny – wszystko to powinno być odpowiednio zaprogramowane. W tym celu 
programowanie powinno zawierać odpowiedzi na następujące pytania:  

1. Co się podejmuje, czyli jaki jest tytuł danego programu? (podaje się tytuł inicjatywy)  

2. Czemu słu Ŝy ta inicjatywa, czyli jaki jest jej cel? (podaje się cel inicjatywy);  

3. Dlaczego  taka inicjatywa jest podejmowana, czyli jaka jest jej motywacja?  

4. W jaki sposób  inicjatywa będzie zrealizowana, czyli jaki jest zbiór wszystkich czynności, 
prowadzących do celu:  

� podczas jej przygotowania;  
� podczas wykonywania zaplanowanych czynności;  
� podczas oceny końcowego efektu.  

5. Kiedy  inicjatywa zostanie zrealizowana, czyli jaki jest jej wykonania (dzień i godzina)?  

6. Gdzie  inicjatywa zostanie zrealizowana, czyli gdzie znajduje się miejsce podejmowanych 
działań?  

7. Kto  podejmie się realizacji tej inicjatywy, czyli kim jest osoba odpowiedzialna za kaŜdą podjętą 
czynność oraz za całość programu?  
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V. Cele działania Grupy Promotorów     32 
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I. STRUKTURA GP (10)      43 
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2. Konwiwencje (69)      53 
3. Formacja (82)      55 
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   58 
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b) Dyrekcja Generalna (193) 
c) Międzynarodowa Grupa Animacji (GIA) (201) 
d) Międzynarodowa Grupa Stałej Animacji (GIAP) (208) 
e) Sekretariat Generalny GP (218) 
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3. Relacje GP z innymi bytami kościelnymi (246)   84 
4. Relacje GP z bytami poza- kościelnymi (255)   86 
5. Relacje zewnętrzne GP oraz jej misja profetyczna (260)  87 
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Komunia jako “wydarzenie” – RB I; K. jako “powołanie” – RB II; K. jako “misja i świadectwo” – RB III  
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Królestwo BoŜe – OA I; Wartości K. – PKD III 1  
Kryteria reorganizacji – PR 2  
Komisja Rewizyjna – S 17  
Linie działania – M 4  
Miłość na wzór Trójcy Św. – RB II 5  
Nazwa, natura i siedziba – S 1  
Nieruchomości – UO VI, 4  
Odpowiedź Ludu BoŜego – RB I 4  
Odpowiedzialni za losy świata – PKD III; PKD I 2  
OdwaŜni, Ŝeby marzyć – PKD V  
Ogólny Plan Orientacyjny – M 5  
Organiczna komunia – PKD II; PKD II 2;  
Plan dojrzewania Ludu w wierze – PKD II 3  
Planowanie strategiczne – M 7  
Poznawanie i rozumienie świata – RB I 1  
Profetyzm – PM III,1; UO 260; P. społeczności – PKD III 2  
Programowanie – M 8  
Prowizoryczność – PM III,4; UO 100; P. i oryginalność GP – UO 101; P. i integracja – UO 110; wymagania i wartości P. – UO 

126; P. jako warunek – UO 136  
Przekaz Ewangelii – PKD I 1  
Publikacje (prawa autorskie) – PR 5.4.6) 
Radykalne decyzje – RB II 3  
Regiony – UO 173; PR 4; S 14  
Relacje w GP – RB II 2  
Relacje zewnętrzne GP – UO 230; (UO 231); ze wspólnotami i grupami jej członków – UO 237; z innymi bytami kościelnymi – 

UO 246; z bytami poza- kościelnymi – UO 255  
Rozeznanie wspólnotowe – PKD II 1  
Rozwiązanie lub zawieszenie Stowarzyszenia – S 18  
Sekretariat Generalny GP – UO 218  
Solidarne zaangaŜowanie – RB I 5  
Społeczność – RB III 5  
Sprawy ekonomiczne – PR 5.4  
Stan posiadania – S 15  
«Status» prawny GP – UO 226  
Struktura GP – UO 10; UO 146; S 6; S. na poziomie generalnym – PR 5; S. Grupy Lokalnej – UO 164; PR 3.4; S. ekonomiczna 

GP – UO 223  
Tajemnica paschalna – RB II 6  
Ubóstwo – UO VI, 1a; U. zbiorowe – UO VI, 1b; U. osób – UO VI, 1c  
Ubodzy – UO VI, 5; U. i promowania sprawiedliwości – OA III; U. ewangelizują – PKD III 5  
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Uczestnictwo i zaangaŜowanie – OA IV; u. i współodpowiedzialność – UO 156  
Uniwersalizm – PM III,2  
Wieczernik – UO 182; PR 5.5; S 7; S 8  
Władza i autorytet – S-Rś II  
Wolność w solidarności – PKD III 4  
Współpracownicy stali – UO 19; formy współpracy – UO 22 
Wspólnota – RB III 2  
Wybór strategiczny – M 5  
Wymagania – OA VI  
Wyzwolenie – OA V  
Wzrastanie – RB II 4  
Zadania na przyszłość – PKD IV  
Zarządzanie finansami – S 16; Z. dobrami – S-Rś III  
Zespół Lokalny – PR 3.1; Z. Rejonowy – PR 3.2; Z. Krajowy – PR 3.3  
śycie grupy – UO 25  
 


