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DEKRET
Spotkania Małżeńskie są kościelnym ruchem założonym przez małżeństwo
Irenę i Jerzego Grzybowskich w Polsce w latach 1977-78, we współpracy z Panem
Stanisławem Boguszewskim. Ruch jest znany z niezwykłego rozwoju, najpierw
w całej Polsce, a później w innych krajach Centralnej i Wschodniej Europy.
Jak zostało stwierdzone w Statucie, „Stowarzyszenie ma na celu odnowienie
więzi męża i żony ze sobą i z Bogiem na podobieństwo miłości Chrystusa
i Kościoła (Ef 5,21-33). Prace Stowarzyszenia zmierzają ku pogłębieniu
rozumienia, a także przeżycia istoty Sakramentu Małżeństwa, w zgodzie z Kan.
1055 i 1056, a tym samym stwarzają podstawę trwałego rozwoju całej rodziny
jako domowego Kościoła” (Statut, Artykuł 10).
Podstawową formą działalności Spotkań Małżeńskich są trzydniowe
zamknięte rekolekcje, zwane dalej Rekolekcjami Podstawowymi. W czasie
tych dni mąż i żona, pod przewodnictwem trzech par małżeńskich i księdza,
animatorów Stowarzyszenia, są zachęcani do zastosowania warsztatów
dialogowych, opartych na nauczaniu Kościoła, zmierzających do odkrycia na
nowo rodziny jako komunii osób inspirowanych wzajemną miłością (cyt. Jan
Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio, 19). Oprócz
Rekolekcji Podstawowych, Stowarzyszenie oferuje również kursy przygotowawcze
do sakramentu małżeństwa i może wprowadzać inne formy działalności zgodnie
z charyzmatem Stowarzyszenia (por. Statut, Artykuły 17‑21).
Drugi Sobór Watykański, razem z posoborowym nauczaniem, zwraca
szczególną uwagę na nowe formy skupiania/gromadzenia wierzących chrześcijan
i ich udziału w życiu Kościoła. Darzy ich głębokim szacunkiem i uznaniem (cyt.
Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 18, 19 i 21; Jan Paweł
II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles laici, 29).
W swoim Liście Apostolskim, Novo millennio ineunte, Jego Świątobliwość
Jan Paweł II napisał o wielkiej ważności «popierania różnych form zrzeszania się,
zarówno tradycyjnych, jak i nowszych ruchów kościelnych, ponieważ nadają one
Kościołowi żywotność, która jest darem Bożym i przejawem prawdziwej „wiosny
Ducha”»(46).
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W rezultacie:
Biorąc pod uwagę, że Papieska Rada ds. Świeckich dekretem datowanym
15 sierpnia 2004 uznała Spotkania Małżeńskie jako prywatne międzynarodowe
stowarzyszenie wiernych z osobowością prawną i zatwierdziła jego Statut na
okres pięciu lat ad experimentum;
Po tym okresie czasu, po zbadaniu prośby przedstawionej 10 marca 2009
przez Państwa Irenę i Jerzego Grzybowskich, Liderów Spotkań Małżeńskich,
Papieskiej Radzie ds. Świeckich o ostateczne zatwierdzenie Statutu;
Po zaakceptowaniu zmian w Statucie stowarzyszenia;
W świetle artykułu 134 Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus dla Kurii
Rzymskiej i zgodnie z kanonem 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Papieska
Rada ds. Świeckich postanawia:
1. Potwierdzenie uznania Spotkań Małżeńskich jako prywatnego
międzynarodowego stowarzyszenia wiernych, z osobowością prawną, zgodnie
z kanonami 298–311 i 311‑329 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2. Ostateczne zatwierdzenie Statutu tego stowarzyszenia, poświadczonego
w należyty sposób przez tę Dykasterię i złożonego w naszych Archiwach.
Z Watykanu, dnia 15 sierpnia 2009, w Uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.

(podpis)		
Josef Clemens
pieczęć Papieskiej Rady ds. Świeckich
Sekretarz		
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(podpis)
Stanisław Ryłko
Przewodniczący

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1. Spotkania Małżeńskie są prywatnym, międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych na prawach pontyfikalnych, posiadającym osobowość prawną,
utworzonym zgodnie z prawem Kościoła katolickiego, na podstawie kanonów
298-311 oraz 321-329 i kierującym się postanowieniami niniejszego Statutu.
Artykuł 2. Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie, zwane dalej Stowarzyszeniem, może używać nazwy w języku, w którym prowadzone są prace przez nie
podejmowane.
Artykuł 3. Obszarem działania Stowarzyszenia są różne kraje świata.
Artykuł 4. Siedzibą Władz Stowarzyszenia jest Warszawa, Polska.
Artykuł 5. Stowarzyszenie używa znaku graficznego przedstawiającego dwoisty płomień nad dwoma złączonymi obrączkami. Płomień symbolizuje Ducha
Świętego, pod którego tchnieniem rozwija się miłość małżeńska i rodzinna. Znak
ten przyjęty jest dla wszystkich kierunków pracy Stowarzyszenia we wszystkich
krajach, w których się ono rozwija. Znak jest przedstawiony jako załącznik 1 do
niniejszego Statutu.
Artykuł 6. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Dzieła.
Artykuł 7. Nazwa Stowarzyszenia oraz nazwy podstawowych form pracy mogą
być oficjalnie zastrzeżone w każdym kraju.
Artykuł 8. Stowarzyszenie działa zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, Kodeksem Prawa Kanonicznego oraz niniejszym Statutem.
Artykuł 9. Stowarzyszenie może współpracować ze wszystkimi ruchami i stowarzyszeniami, których cele nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego
Statutu (Kan. 328).
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Rozdział II
CHARYZMAT, DUCH I MISJA
Artykuł 10. Stowarzyszenie ma na celu odnawianie więzi męża i żony ze sobą i z Bogiem na podobieństwo miłości Chrystusa i Kościoła (por. List do Efezjan, 5,21-33).
Prace Stowarzyszenia zmierzają ku pogłębieniu rozumienia, a także przeżycia istoty
sakramentu małżeństwa, w zgodzie z Kan. 1055 i 1056, a tym samym stwarzają
podstawę trwałego rozwoju całej rodziny jako domowego Kościoła. Dialog jest
zaakceptowany przez członków Stowarzyszenia jako ich droga duchowości.
Artykuł 11. Działalność Stowarzyszenia, poprzez właściwe metody, zmierza do
osiągnięcia pełni chrześcijańskiego życia i doskonałości miłości, a tym samym
sprzyja odpowiedzi na powołanie każdego człowieka do świętości poprzez małżeństwo i rodzinę. Owoce rekolekcji i innych spotkań formacyjnych, widoczne
w przemianie ludzkich serc, przyjmujemy jako owoce łaski, które Duch rodzi
w wiernych (por. Christifideles laici, 30).
Artykuł 12. Szczególnym charyzmatem Stowarzyszenia jest dar spotkania męża
i żony, czyli zrozumienia i przyjęcia siebie nawzajem w prawdzie i miłości, w duchu komunii osób (por. Familiaris consortio, 19). Do tego spotkania prowadzi
dialog proponowany mężowi i żonie na wszystkich etapach formacji Stowarzyszenia. Jest on prowadzony przez nich we dwoje, i tylko we dwoje, ze świadomością
Bożej obecności w nim. Poprzez ten dialog ujawnia się jednocząca moc miłości
dana małżeństwu przez sakrament.
Artykuł 13. Prace Stowarzyszenia inspirowane są przekonaniem, że odnowa
naturalnych więzi męża i żony sprzyja odnowieniu ich więzi nadprzyrodzonej.
Dlatego też metody pracy, oparte na świadectwie codziennego życia, odwołują
się zarówno do osiągnięć psychologii jak i do nauki Kościoła.
Artykuł 14. W dążeniu do celów wymienionych w Artykułach 10-13 szczególne
znaczenie ma stosowanie w życiu „zasad dialogu”, a mianowicie pierwszeństwa
słuchania przed mówieniem, dzielenia się przed dyskutowaniem i rozumienia
przed ocenianiem, a nade wszystko przebaczania. Zasady te leżą u podstaw
wszystkich form pracy Stowarzyszenia, odnoszą się do postaw w małżeństwie
i w rodzinie, wewnątrz wspólnoty Animatorów i uczestników, a także w relacjach
z innymi ludźmi. W sposób szczególny dotyczą modlitwy oraz rozeznawania
codziennych decyzji i sposobu życia przed Bogiem.
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Artykuł 15. Duchowość Stowarzyszenia kształtują małżeństwa, świadome swego
szczególnego powołania, we współpracy z kapłanami. Stowarzyszenie jest szczególnym polem odkrywania i realizowania kapłańskiej, prorockiej i królewskiej
misji świeckich w Kościele (por. Christifideles laici,14).
Artykuł 16. Misją Stowarzyszenia jest objęcie przez podstawowe formy pracy jak
największej ilości uczestników (por. Rozdział VI), niezależnie od tego czy będą
oni w przyszłości członkami Stowarzyszenia, czy nie.

Rozdział III
PODSTAWOWE FORMY PRACY
Artykuł 17. Podstawową formą pracy Stowarzyszenia są spotkania o charakterze
rekolekcji zamkniętych, przeznaczone dla wszystkich małżeństw, zwane dalej Rekolekcjami Podstawowymi. Troska o rozwój tych rekolekcji jest najważniejszym
zadaniem Stowarzyszenia.
Artykuł 18. Rekolekcje Podstawowe prowadzą zazwyczaj trzy małżeństwa i kapłan - Animatorzy Stowarzyszenia. Niedopuszczalne jest odbywanie tych rekolekcji bez kapłana jak również prowadzenie ich przez kapłana bez małżeństw.
Funkcje pomocnicze w prowadzeniu wszystkich form pracy mogą pełnić osoby
życia konsekrowanego i mieć status Animatora, jeżeli zostały do tego przygotowane (por. Rozdział V).
Artykuł 19. Poza Rekolekcjami Podstawowymi, Stowarzyszenie prowadzi przygotowanie do sakramentu małżeństwa w formie Wieczorów dla Zakochanych.
Ponadto Stowarzyszenie prowadzi skróconą formę tego przygotowania jako Rekolekcje dla Narzeczonych.
Artykuł 20. Wszystkie formy pracy Stowarzyszenia prowadzone są według ściśle
określonych programów opisanych w materiałach formacyjnych, opracowanych
przez rady programowe lub zespoły redakcyjne powołane przez Liderów Dzieła.
Programy te muszą być zatwierdzone przez Liderów Dzieła (por. Artykuł 102
p. 8). Programów tych nie wolno Animatorom samowolnie zmieniać. Liderzy
Dzieła (por. Rozdział X) będą utrzymywać stały kontakt z Papieską Radą do
Spraw Świeckich oraz Papieską Radą do Spraw Rodziny.
7

Artykuł 21. Mogą być tworzone nowe formy pracy Stowarzyszenia, jednakże
zawsze w zgodzie z jego charyzmatem, zgodne z postanowieniami niniejszego
Statutu i zmierzające do komunii osób (communio personarum, w rozumieniu
Familiaris consortio, 19) w małżeństwie poprzez odkrywanie oraz stosowanie
w życiu „zasad dialogu”, w oparciu o metody pracy wypracowane w Stowarzyszeniu. Rozwój nowych form pracy dokonuje się w porozumieniu z Liderami
Dzieła, którzy określają tryb przygotowania nowych programów i ewentualnego
ich wprowadzania.

Rozdział IV
STRUKTURA I SKŁAD
Artykuł 22. Lokalną formą działania Stowarzyszenia jest Ośrodek Diecezjalny
(Eparchialny). Obszarem działania i siedzibą Ośrodka Diecezjalnego (Eparchialnego) jest diecezja (eparchia) lub administratura apostolska.
Artykuł 23. Ośrodek Diecezjalny Stowarzyszenia składa się z co najmniej trzech
małżeństw i kapłana - Animatorów, którzy prowadzą co najmniej jedne Rekolekcje Podstawowe w ciągu roku, Spotkania Porekolekcyjne oraz Spotkania
Animatorów.
Artykuł 24. Animatorami, a tym samym Członkami Stowarzyszenia, mogą zostać wyłącznie mąż i żona razem oraz kapłani, a także osoby życia konsekrowanego - po współprowadzeniu co najmniej jednych Rekolekcji Podstawowych dla
małżeństw oraz złożeniu Liderom Ośrodka deklaracji zgody na dalsze współprowadzenie różnych form pracy Stowarzyszenia.
Artykuł 25. Członkami Stowarzyszenia mogą być tylko osoby wyznania katolickiego, żyjące w związkach prawnie uregulowanych w Kościele.
Artykuł 26. Funkcje na wszystkich szczeblach władz Stowarzyszenia mogą pełnić
wyłącznie członkowie Stowarzyszenia, którzy są Animatorami.
Artykuł 27. W porządku sakramentalnej jedności małżeńskiej odpowiedzialność
za posługę w Stowarzyszeniu spoczywa na obojgu małżonkach.
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Artykuł 28. Ośrodki Diecezjalne na terenie tego samego kraju tworzą Ośrodek Krajowy. Poszczególne Ośrodki Krajowe kierują się właściwą im autonomią w zakresie organizacji pracy, szczególnie w obliczu specyfiki wynikającej
z ewentualnej odmienności problemów religijnych i społecznych. W przypadku
zaistnienia w danym kraju ośrodków różnych obrządków katolickich, ośrodki
te mogą tworzyć odrębne Ośrodki Krajowe.
Artykuł 29. Wszystkie Ośrodki Krajowe tworzą jedno Dzieło Spotkań Małżeńskich, zwane dalej Dziełem.
Artykuł 30. Władzą Ośrodka Diecezjalnego jest Zarząd Ośrodka (por. Artykuły
75-84), władzą Ośrodka Krajowego jest Zarząd Krajowy (por. Artykuły 85-94),
zaś władzą Dzieła – Zarząd Dzieła (por. Artykuły 95-106). W uzasadnionych
sytuacjach Zarządy na określonych stopniach struktury Stowarzyszenia mogą
zwracać się z prośbą o pomoc do Zarządów na wyższych szczeblach struktury
Artykuł 31. W celu zapewnienia rozwoju Spotkań Małżeńskich, a szczególnie
usprawnienia organizacji pracy, Zarządy poszczególnych szczebli, mogą powoływać sekretariaty, lub inne placówki, w których pracować mogą wolontariusze
lub zatrudnieni pracownicy. Zarządy określą cel i status działania tych placówek.
Osoby zaangażowane w tych placówkach mogą mieć status Członka Wspierającego Stowarzyszenia.

Rozdział V
ANIMATORZY – MAŁŻEŃSTWA I KAPŁANI
Artykuł 32. Wszystkie formy pracy Stowarzyszenia prowadzić mogą wyłącznie
małżeństwa i kapłani, zwani dalej Animatorami, którzy uprzednio uczestniczyli w Rekolekcjach Podstawowych; ze świadectw tych osób wynika, że
przeżyły one Rekolekcje Podstawowe jako głęboką wartość, starają się żyć
w dialogu na co dzień i wyraziły zgodę na włączenie się w prace Stowarzyszenia. Ich kandydatura do współprowadzenia prac Stowarzyszenia musi zostać
zaakceptowana przez Liderów Ośrodka, muszą oni przejść przygotowanie
do prowadzenia zajęć pod kierunkiem Liderów Ośrodka lub osoby przez nie
delegowanej. Te same zasady dotyczą osób życia konsekrowanego, pełniących
funkcje pomocnicze.
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Artykuł 33. Animatorem pozostającym w związku małżeńskim może być tylko
osoba, której współmałżonek jest także Animatorem; nie jest możliwe uzyskanie
statusu Animatora tylko dla męża lub tylko dla żony.
Artykuł 34. Animatorzy są zobowiązani do znania, poszanowania i stosowania
nauki Kościoła dotyczącej małżeństwa i rodziny.
Artykuł 35. Animatorzy w czasie wszystkich prowadzonych przez siebie form
pracy Stowarzyszenia, nie występują jako nauczyciele, czy eksperci od spraw
małżeńskich, ale jako świadkowie własnego dążenia do życia w dialogu ze wszystkimi jego blaskami i cieniami. Są świadkami bycia w drodze do coraz pełniejszej dojrzałości chrześcijańskiej i rozwijania w sobie cnót wynikających z treści
Artykułu 34.
Artykuł 36. Animatorzy tworzą wspólnotę na szczeblu ośrodka, kraju jak i w skali
międzynarodowej. Celem tej wspólnoty jest zachowanie jedności programowej,
wzajemne wspieranie się i służenie innym w duchu miłości Boga i bliźniego.
Artykuł 37. Szczególnie owocnym przygotowaniem do prowadzenia zajęć Stowarzyszenia jest uczestnictwo w grupie porekolekcyjnej w rozumieniu Artykułu
62. Należy dążyć do tego, by wszyscy Animatorzy byli wybierani spośród Uczestników Spotkań Porekolekcyjnych Stowarzyszenia (por. rozdział VI).
Artykuł 38. Animatorzy żyjący w związku małżeńskim troszczą się przede
wszystkim o świętość życia w swoim własnym małżeństwie, szczególnie poprzez
dialog ze sobą i z Bogiem; Animatorzy - kapłani i osoby życia konsekrowanego
- o dialog we wspólnocie, w której żyją i z ludźmi, którym służą. Jedni i drudzy
troszczą się o własne głębokie wzrastanie w więzi z Bogiem szczególnie poprzez
modlitwę i medytację Pisma Świętego w duchu dialogu oraz Sakrament Pojednania i Eucharystię. Nie wolni od słabości w swoim małżeństwie i rodzinie, a także
życiu kapłańskim, Animatorzy starają się poprzez dialog, nierzadko trudny,
odnawiać swoje życie w prawdzie i miłości. W tym kontekście Animatorzy mogą
uczestniczyć w Rekolekcjach Podstawowych także jako zwykli uczestnicy.
Artykuł 39. Animatorzy – zarówno małżeństwa, jak i kapłani oraz osoby życia
konsekrowanego – troszczą się o jak najpełniejsze własne przygotowanie do prowadzenia wszystkich form pracy Stowarzyszenia. Pomocne w tym są spotkania
formacyjne, specjalne rekolekcje dla Animatorów, biuletyn, zeszyty formacyjne
wydawane przez Stowarzyszenie, a także literatura specjalistyczna.
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Artykuł 40. W posłudze Animatorów ważna jest ich wrażliwość na innych ludzi – tak
współprowadzących jak i uczestników - na ich indywidualność i godność jako osób.
Artykuł 41. Animatorzy powinni trwać w gotowości do kontaktów z Uczestnikami
Rekolekcji, zwłaszcza z tymi, którzy ujawnili trudności w swoich małżeństwach.
Artykuł 42. Animatorzy - zarówno małżeństwa jak i kapłani - dokładają wszelkich
starań do podtrzymania i ożywiania wspólnoty Stowarzyszenia w duchu dialogu
oraz zachowania jego jedności.
Artykuł 43. Małżeństwa, kapłani i osoby życia konsekrowanego wprowadzani
w pracę animatorską rozpoczynają od współprowadzenia Rekolekcji Podstawowych.
Artykuł 44. Prowadzącymi Wieczory dla Zakochanych i Rekolekcje dla Narzeczonych mogą być wyłącznie małżeństwa i kapłani, którzy są Animatorami Rekolekcji
Podstawowych dla małżeństw oraz uczestniczą w spotkaniach formacyjnych Stowarzyszenia.
Artykuł 45. Animatorzy powinni prowadzić na zmianę różne formy pracy Stowarzyszenia. Sprzyja to odnawianiu i rozwijaniu formacji Animatorów i jedności
Ośrodka.
Artykuł 46. Pary żyjące w nieuregulowanych w Kościele powtórnych związkach po
rozwodzie mogą dawać świadectwo chrześcijańskiego życia jedynie na Rekolekcjach
Podstawowych przeznaczonych dla takich związków. Muszą jednak mieć zawarty
związek cywilny. Nie mogą natomiast prowadzić Rekolekcji Podstawowych dla
wszystkich małżeństw, ani Wieczorów dla Zakochanych.
Artykuł 47. W warunkach Kościoła misyjnego Rekolekcje Podstawowe dla par
żyjących w powtórnych związkach po rozwodzie mogą, w wyjątkowych sytuacjach,
odbywać się łącznie z Rekolekcjami Podstawowymi dla wszystkich małżeństw.
Artykuł 48. Na terenach mieszanych wyznaniowo, małżeństwa innych wyznań
chrześcijańskich mogą dawać świadectwo w czasie wszystkich form pracy Stowarzyszenia pod warunkiem akceptacji nauki Kościoła katolickiego w zakresie małżeństwa i rodziny oraz życia zgodnie z tą nauką, zgodnie z postanowieniem
Artykułu 34 oraz pod warunkiem posiadania uregulowanej sytuacji prawnej
swojego małżeństwa zgodnie z prawem kanonicznym swojego Kościoła.
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Artykuł 49. Animatorzy mogą być czasowo zwolnieni z czynnego posługiwania
w pracach Stowarzyszenia z powodów rodzinnych, szczególnie opieki nad małymi dziećmi. Niech jednak podtrzymują w tym czasie więź ze wspólnotą poprzez
uczestnictwo w Spotkaniach Animatorów.
Artykuł 50. Animatorzy mogą uczestniczyć w spotkaniach innych wspólnot
i ruchów, nie powinni jednak pełnić w nich żadnych funkcji odpowiedzialnych.
W żadnym przypadku nie mogą takich funkcji sprawować Liderzy Ośrodków.
Z uwagi na rosnące potrzeby, zachęca się wszystkich Animatorów do oddania
swoich sił wyłącznie posłudze Stowarzyszenia.
Artykuł 51. Animatorzy mają prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2)	otrzymywania informacji o pracy Stowarzyszenia w zwyczajowo przyjętej
formie,
3) zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia.
Artykuł 52. Animatorzy są zobowiązani do:
1) przestrzegania Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,
2) czynnego współprowadzenia wszystkich form pracy Stowarzyszenia,
3)	troszczenia się o jak najpełniejsze własne przygotowanie do prowadzenia
rekolekcji i innych form pracy Stowarzyszenia,
4) uczestniczenia w spotkaniach formacyjnych Ośrodka.
5) troszczenia się o potrzeby finansowe Stowarzyszenia w sposób określony
uchwałami Władz Stowarzyszenia,
Artykuł 53. Członkostwo Animatora ustaje na skutek:
1)	rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Ośrodka, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań
względem Stowarzyszenia,
2) śmierci Animatora,
3)	skreślenia z rejestru członków, z powodu: nieusprawiedliwionego zaprzestania wykonywania obowiązków Animatora przez okres przekraczający 18 miesięcy, lub postępowania naruszającego normy obyczajowe,
i sprzecznego ze statutowymi celami Stowarzyszenia lub szkodzącego
prawidłowemu funkcjonowaniu Stowarzyszenia.
Artykuł 54. W sprawach skreśleń, o których mowa w Artykule 53 ust. 3), uchwałę
podejmuje Zarząd Ośrodka, określając przyczyny skreślenia.
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Artykuł 55. Osobie skreślonej z rejestru członków Stowarzyszenia przysługuje
odwołanie do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, którego uchwała jest ostateczna.
Artykuł 56. Animatorzy mogą na własną prośbę uzyskać status Uczestnika Spotkań Porekolekcyjnych.
Artykuł 57. Animatorzy po wycofaniu się z czynnego prowadzenia prac Stowarzyszenia na skutek wieku, choroby lub po śmierci jednego z małżonków, mogą
uzyskać status Honorowego Członka Stowarzyszenia.
Artykuł 58. Animatorzy wykonują swoje funkcje społecznie i honorowo. Zarządy
poszczególnych szczebli struktur Stowarzyszenia mogą zdecydować o podjęciu
wykonywania niektórych funkcji w Stowarzyszeniu na koszt wspólnoty.

Rozdział VI
UCZESTNICY SPOTKAŃ POREKOLEKCYJNYCH
Artykuł 59. Animatorzy zachęcają wszystkich uczestników Rekolekcji Podstawowych do kontynuowania formacji w różnych formach Spotkań Porekolekcyjnych.
Uczestnicy tych Spotkań zwani są dalej Uczestnikami Spotkań Porekolekcyjnych.
Nie przewiduje się uczestniczenia absolwentów Wieczorów dla Zakochanych lub
Rekolekcji dla Narzeczonych w Spotkaniach Porekolekcyjnych, lecz zachęca się
ich do uczestnictwa w Rekolekcjach Podstawowych po zawarciu małżeństwa.
Artykuł 60. Nie stawia się przeszkód Uczestnikom Spotkań Porekolekcyjnych
w powtórnym uczestniczeniu w jakiejkolwiek formie pracy Stowarzyszenia.
Artykuł 61. Ważnym elementem formacji Uczestników Rekolekcji Podstawowych są Spotkania Porekolekcyjne przeznaczone dla wszystkich byłych uczestników Rekolekcji Podstawowych.
Artykuł 62. Uczestnicy Spotkań Porekolekcyjnych mogą spotykać się w małych
grupach porekolekcyjnych (4 - 10 małżeństw) o charakterze stałym, pod kierunkiem Animatorów według programu określonego w zeszytach formacyjnych.
Tworzą oni wspólnotę będącą miejscem wzajemnego umacniania i przygotowywania się do służenia innym.
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Artykuł 63. Dla Uczestników Spotkań Porekolekcyjnych, a także tych uczestników Rekolekcji Podstawowych, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniach
porekolekcyjnych, mogą być organizowane rekolekcyjno-wypoczynkowe turnusy
wakacyjne przeznaczone dla całych rodzin.
Artykuł 64. Uczestnicy Spotkań Porekolekcyjnych nie są członkami Stowarzyszenia, jednakże członkowie Stowarzyszenia mogą uprawniać ich do zaangażowania
w prace Stowarzyszenia i prosić o podjęcie się pewnej odpowiedzialności.
Artykuł 65. Uczestnicy Spotkań Porekolekcyjnych mają prawo do:
1)	brania udziału we wszystkich formach pracy Stowarzyszenia nie wymagających posiadania statusu Animatora,
2)	otrzymywania w zwyczajowo przyjętej formie informacji o pracy Stowarzyszenia,
3) zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia.
Artykuł 66. Uczestnicy Spotkań Porekolekcyjnych są proszeni o:
1)	jak najpełniejsze uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
2)	uczestniczenie w kosztach ponoszonych w związku z prowadzeniem przez
Stowarzyszenie działalności statutowej w sposób określony uchwałami
władz Stowarzyszenia,
3) prowadzenia działalności informacyjnej o pracach Stowarzyszenia.

Rozdział VII
UCZESTNICY REKOLEKCJI PODSTAWOWYCH
Artykuł 67. Jako Uczestników Rekolekcji Podstawowych rozumie się małżeństwa, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, które uczestniczą w Rekolekcjach
Podstawowych. Zgodnie z Artykułem 16 misją Stowarzyszenia jest objęcie pracą
rekolekcyjną jak największej ilości takich osób. Osoby te nie są jednak członkami
Stowarzyszenia.
Artykuł 68. W rekolekcjach mogą uczestniczyć wszystkie małżeństwa. Nie stawiamy kandydatom żadnych ograniczeń formalnych co do stażu, wieku lub
wykształcenia uczestników. Wymagany jest udział obojga małżonków na całości
rekolekcji.
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Artykuł 69. Uczestnikami Rekolekcji Podstawowych są zasadniczo małżeństwa
żyjące w związkach sakramentalnych. Stowarzyszenie nie stawia jednak przeszkód uczestniczenia parom składającym się z mężczyzny i kobiety, żyjących
w związkach nieuregulowanych z Kościołem. Dopuszcza ich uczestnictwo, kierując się domniemaniem, że uczestnictwo to będzie drogą do ich pełniejszej więzi
z Bogiem i Kościołem. Stowarzyszenie kieruje się tu ściśle wskazaniami adhortacji
Familiaris Consortio (79-84).
Artykuł 70. W Rekolekcjach Podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie
mogą uczestniczyć małżeństwa innych wyznań chrześcijańskich pod warunkiem, że akceptują katolicką inspirację programu.
Artykuł 71. W Rekolekcjach Podstawowych mogą uczestniczyć osoby niewierzące pod warunkiem, że akceptują katolicką inspirację programu.
Artykuł 72. Stowarzyszenie jest w sposób szczególny otwarte na uczestnictwo
w rekolekcjach małżeństw przeżywających poważne problemy z utrzymaniem
więzi małżeńskiej oraz zagrożonych rozwodem.
Artykuł 73. Na rekolekcje prowadzone przez Stowarzyszenie mogą przyjeżdżać
w charakterze uczestników kapłani, bracia zakonni, alumni starszych roczników
seminariów duchownych, siostry zakonne, a także przedstawiciele innych form
życia konsekrowanego w Kościele. Osoby te uczestniczą w rekolekcjach według
programu, którego zasady opracowano oddzielnie.
Artykuł 74. Stowarzyszenie jest w sposób szczególny otwarte na uczestników
nie związanych z żadnymi wspólnotami religijnymi. W pracach Stowarzyszenia mogą uczestniczyć małżeństwa związane z innymi ruchami religijnymi bez konieczności kontynuowania dalszej formacji w Stowarzyszeniu.
Małżeństwa te traktują udział w nich jako uzupełnienie swojego rozwoju
duchowego.

15

Rozdział VIII
ZARZĄD OŚRODKA DIECEZJALNEGO
Artykuł 75. Ośrodkiem Diecezjalnym Stowarzyszenia kieruje Zarząd Ośrodka.
Do Zarządu Ośrodka wybierane są małżeństwa spośród Animatorów w czasie
zebrania Animatorów. Zarząd Ośrodka składa się z 6-8 osób, pełniących funkcje
Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Skarbnika wybieranych przez zebranie
Animatorów, w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy Animatorów. Pozostałe osoby w Zarządzie Ośrodka Diecezjalnego pełnią funkcje jego Członków.
Artykuł 76. Na poszczególne funkcje w Zarządzie przeprowadza się odrębne
głosowania.
Artykuł 77. Przewodniczący Zarządu Ośrodka i jego współmałżonek zwani są
dalej Liderami Ośrodka, zaś Zastępca Przewodniczącego i jego współmałżonek
– Zastępcami Liderów Ośrodka Diecezjalnego.
Artykuł 78. Kadencja Zarządu Ośrodka Diecezjalnego trwa 4 lata i może być
przedłużona na następne 4 lata. Liderami Ośrodka można być tylko przez dwie
kadencje. Kadencja Liderów Ośrodka może zostać skrócona na ich prośbę.
Artykuł 79. Zarząd Ośrodka Diecezjalnego musi zostać zatwierdzony przez Liderów
Krajowych. W przypadku niezatwierdzenia wybory przeprowadza się ponownie.
Artykuł 80. Zarząd Ośrodka, w porozumieniu z pozostałymi Animatorami, może wybrać Doradcę Duchowego spośród księży Animatorów pełniących zgodnie
z przepisem prawa posługę w diecezji, jednakże wybór ten wymaga zatwierdzenia
przez miejscowego Ordynariusza (Kan. 324). Kapłan ten bierze udział w pracach
Zarządu Ośrodka Diecezjalnego. Czas pełnienia funkcji doradcy duchowego nie
jest określony. Doradca Duchowy Ośrodka może zrezygnować z tej funkcji, może
też zostać odwołany przez Zarząd Ośrodka, w porozumieniu z Animatorami.
Artykuł 81. Do obowiązków i kompetencji Zarządu Ośrodka Diecezjalnego
należy:
1) Odpowiedzialność za całokształt pracy Stowarzyszenia w Ośrodku Diecezjalnym, a w szczególności troska o zachowanie charyzmatu Stowarzyszenia, ducha jedności, wzajemnego zrozumienia i zaufania w Ośrodku,
16

2) Konsultowanie z Animatorami lub członkami rady programowej o ile została powołana, ważnych decyzji dotyczących rozwoju Ośrodka Diecezjalnego
oraz podejmowanie wiążących decyzji,
3) Organizowanie i rozwijanie różnych form pracy Stowarzyszenia, a szczególnie Rekolekcji Podstawowych, Wieczorów dla Zakochanych, Spotkań
Porekolekcyjnych,
4) Rozdzielanie Animatorom zadań związanych z pracą Stowarzyszenia
w Ośrodku,
5) Powoływanie sekretariatu lub innych placówek mających na celu pełniejszą
realizację zadań statutowych oraz kierowanie lub koordynowanie działalności tych placówek,
6) Zwracanie się do Biskupa Diecezji o zatwierdzenie Doradcy Duchowego
wybranego spośród kapłanów - Animatorów Stowarzyszenia,
7) Kontakt z Biskupem Diecezji i stosowanie się do jego wskazań (Kan. 305
p.1),
8) Składanie sprawozdań z pracy Ośrodka Liderom Krajowym oraz Biskupowi
Diecezji,
9) Prowadzenie i aktualizowanie rejestru Członków Stowarzyszenia oraz rejestru Uczestników Rekolekcji,
10) Troska, wspólnie z Doradcą Duchowym, o ile został powołany, o formację
Animatorów, w zgodzie z obowiązującymi w Stowarzyszeniu kierunkami
rozwoju tej formacji,
11) Troska o właściwe przygotowanie Animatorów do prowadzenia wszystkich
prac Stowarzyszenia,
12) Współpraca z innymi stowarzyszeniami wiernych na szczeblu diecezji, które
stawiają jako swój nadrzędny cel dobro rodziny (Kan. 328),
13) Wspieranie duchowe Liderów Krajowych i Liderów Dzieła w ich posłudze,
modlitwą w ich intencji, służenie im radą,
14) Stosowanie się do wskazań Liderów Krajowych i Liderów Dzieła oraz wypełnianie ustaleń podjętych w czasie Międzynarodowych Zjazdów Liderów
i Zjazdów Animatorów,
15) Przekazywanie Animatorom materiałów formacyjnych i wykorzystywanie
tych materiałów na Spotkaniach Animatorów i Uczestników Spotkań Porekolekcyjnych,
16) Współorganizowanie z Zarządem Krajowym Zjazdów Liderów i Zjazdów
Animatorów odbywających się w danym Ośrodku,
17) Gospodarowanie środkami finansowymi Stowarzyszenia w Ośrodku.
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Artykuł 82. Spośród zadań zawartych w Artykule 81, wymienione w ustępach 1-7,
należą w sposób szczególny do kompetencji Liderów Ośrodka, pozostałymi zadaniami Członkowie Zarządu dzielą się według swojego uznania. W uzasadnionych
przypadkach Liderzy Ośrodka mogą dokonać innego podziału obowiązków.
W przypadkach wątpliwych ostateczna decyzja należy do Liderów Ośrodka.
Artykuł 83. Oświadczenia woli w sprawach finansowych w imieniu Ośrodka
składają dwaj członkowie Zarządu Ośrodka: Przewodniczący Zarządu Ośrodka
lub Zastępca oraz Skarbnik. W przypadku ustania sprawowania funkcji przez
Skarbnika drugą osobą jest inny Członek Zarządu do czasu wyboru nowego
Skarbnika.
Artykuł 84. Liderzy Ośrodków Diecezjalnych mogą powoływać rady lub zespoły programowe i organizacyjne do określonych zadań i na czas określony,
nie dłuższy niż do końca kadencji władz Zarządu Ośrodka. Obowiązkiem
Liderów Ośrodka jest kierowanie i koordynowanie pracą tych ciał pomocniczych.

Rozdział IX
ZARZĄD KRAJOWY
Artykuł 85. Ośrodkiem Krajowym Stowarzyszenia kieruje Zarząd Krajowy. Do Zarządu Krajowego wybierane są małżeństwa spośród Animatorów
w czasie Krajowego Zjazdu Liderów. Zarząd Krajowy składa się z 6-8 osób,
pełniących funkcje Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Skarbnika, wybieranych przez Krajowy Zjazd Liderów, w głosowaniu tajnym, większością
dwóch trzecich głosów przy obecności przedstawicieli co najmniej połowy
Ośrodków Diecezjalnych. Pozostałe osoby w Zarządzie Krajowym mają status
Członków Zarządu.
Artykuł 86. Na funkcję Liderów Ośrodka Krajowego oraz pozostałe funkcje
w Zarządzie Krajowym przeprowadza się odrębne głosowania.
Artykuł 87. Przewodniczący Zarządu Krajowego i jego współmałżonek zwani są
dalej Liderami Krajowymi, a Zastępca Przewodniczącego i jego współmałżonek
– Zastępcami Liderów Krajowych.
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Artykuł 88. Kadencja Zarządu Krajowego trwa 4 lata i może być przedłużona na
następne 4 lata. Liderami Krajowymi można być tylko przez dwie kadencje.
Artykuł 89. Zarząd Krajowy musi zostać zatwierdzony przez Liderów Dzieła.
W przypadku niezatwierdzenia wybory przeprowadza się ponownie.
Artykuł 90. Zarząd Krajowy, w porozumieniu z Liderami Ośrodków, może wybrać Krajowego Doradcę Duchowego, spośród księży Animatorów Stowarzyszenia, legalnie działających w diecezji, jednakże wybór ten wymaga zatwierdzenia
przez Konferencję Episkopatu każdego kraju (Kan. 324). Kapłan ten bierze udział
w pracach Zarządu Krajowego. Kadencja Krajowego Doradcy Duchowego nie jest
określona. Krajowy Doradca Duchowy może zrezygnować z tej funkcji, może też
zostać odwołany przez Zarząd Krajowy, w porozumieniu z Liderami Ośrodków.
Artykuł 91. Do obowiązków i uprawnień Zarządu Krajowego należy:
1) Odpowiedzialność za całokształt pracy Stowarzyszenia w Kraju, troska
o zachowanie charyzmatu Stowarzyszenia, ducha jedności i zaufania,
oraz inspirowanie pracy Ośrodków Diecezjalnych,
2) Zatwierdzanie nowopowstałych Ośrodków Diecezjalnych i podejmowanie
decyzji o rozwiązaniu Ośrodków nie wypełniających postanowień niniejszego Statutu,
3) Zatwierdzanie Liderów Ośrodków Diecezjalnych,
4) Występowanie do właściwych Władz Kościelnych o zatwierdzenie Krajowego Doradcy Duchowego (Kan. 324), wybranego spośród kapłanów
– Animatorów Stowarzyszenia,
5) Składanie sprawozdań Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu każdego
kraju lub biskupowi przez niego upoważnionemu oraz stosowanie się do
jego wskazań,
6) Składanie sprawozdań z pracy Liderom Dzieła,
7) Powoływanie sekretariatu lub innych placówek mających na celu pełniejszą
realizację zadań statutowych oraz kierowanie lub koordynowanie działalności tych placówek,
8) Konsultowanie z Liderami Ośrodków ważnych decyzji dotyczących rozwoju
Ośrodka Krajowego i podejmowanie wiążących decyzji,
9) Troska, wspólnie z Krajowym Doradcą Duchowym, o ile został powołany,
o formację Animatorów w poszczególnych Ośrodkach Diecezjalnych,
w zgodzie z obowiązującymi w Stowarzyszeniu kierunkami rozwoju tej
formacji,
10) Zwoływanie i przygotowywanie Krajowych Zjazdów Liderów,
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11) Zwoływanie Krajowych Zjazdów Animatorów i innych spotkań formacyjnych o charakterze krajowym oraz odpowiedzialność za przygotowanie
ich programów,
12) Wspieranie duchowe Liderów Ośrodków i Liderów Dzieła w ich posłudze,
modlitwą w ich intencji, służenie im radą,
13) Współorganizowanie Międzynarodowych Zjazdów Liderów oraz Międzynarodowych Zjazdów Animatorów, jeżeli dany kraj jest ich gospodarzem,
14) Stosowanie się do wskazań Liderów Dzieła oraz wypełnianie ustaleń
podjętych w czasie Międzynarodowych Zjazdów Liderów i Zjazdów Animatorów
15) Prowadzenie i aktualizowanie rejestru Ośrodków Diecezjalnych,
16) Dopilnowanie, by wydawane były i rozprowadzane materiały formacyjne
i informacyjne dla Animatorów,
17) Odwiedzanie Ośrodków Diecezjalnych w celu realizacji obowiązków
i uprawnień wymienionych powyżej,
18) Uczestniczenie w pracach rad ruchów katolickich, współpraca ze strukturami duszpasterstwa rodzin na szczeblu krajowym oraz organizacjami
świeckimi, mającymi na celu troskę o dobro małżeństwa i rodziny w duchu nauki Kościoła (Kan. 328),
19) Kierowanie gospodarowaniem środkami finansowymi Stowarzyszenia
na szczeblu krajowym.
Artykuł 92. Spośród zadań zawartych w Artykule 91, wymienione w ustępach
1-11, należą w sposób szczególny do kompetencji Liderów Krajowych, podejmowane są jednak w porozumieniu z całym Zarządem. Pozostałymi zadaniami osoby wchodzące w skład Zarządu dzielą się według swojego uznania. W uzasadnionych przypadkach Liderzy Krajowi mogą dokonać innego podziału obowiązków.
W przypadkach wątpliwych ostateczna decyzja należy do Liderów Krajowych.
Artykuł 93. Oświadczenia woli w sprawach finansowych w imieniu Ośrodka Krajowego składają dwaj członkowie Zarządu Ośrodka Krajowego: Przewodniczący
Zarządu lub Zastępca oraz Skarbnik, działając na podstawie pełnomocnictwa
Zarządu. W przypadku ustania sprawowania funkcji przez Skarbnika drugą
osobą jest inny Członek Zarządu do czasu wyboru nowego Skarbnika.
Artykuł 94. Liderzy Krajowi mogą powoływać rady lub zespoły programowe
i organizacyjne do określonych zadań i na czas określony, nie dłuższy niż do
końca kadencji władz Zarządu Krajowego. Obowiązkiem Liderów Krajowych jest
kierowanie i koordynowanie pracą tych ciał pomocniczych.
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Rozdział X
ZARZĄD DZIEŁA
Artykuł 95. Dziełem kieruje Zarząd Dzieła, który składa się z 6-8 osób, pełniących funkcje Przewodniczącego Zarządu Dzieła i jego Zastępcy, Skarbnika oraz
Członków. Przewodniczący Zarządu Dzieła i jego współmałżonek zwani są Liderami Dzieła. Zastępca Zarządu Dzieła i jego współmałżonek zwani są Zastępcami
Liderów Dzieła. Współmałżonek Skarbnika jest członkiem Zarządu Dzieła.
Artykuł 96 Do Zarządu Dzieła wybierane są małżeństwa spośród Animatorów
w czasie Międzynarodowego Zjazdu Liderów, w głosowaniu tajnym, większością dwóch trzecich głosów przy obecności przedstawicieli co najmniej połowy
Ośrodków Krajowych. Prawo głosu mają przedstawiciele poszczególnych krajów.
Przedstawicielom każdego kraju przysługuje 1 głos. Jeżeli w danym kraju istnieją
równolegle Ośrodki Krajowe różnych obrządków (por. Artykuł 28), każdemu
z nich przysługuje oddzielny głos.
Artykuł 97. Na poszczególne funkcje w Zarządzie Dzieła przeprowadza się odrębne głosowania.
Artykuł 98. Liderami Dzieła mogą być Liderzy Krajowi jednego z krajów lub
Liderzy jednego z Ośrodków Diecezjalnych.
Artykuł 99. Kadencja Zarządu Dzieła trwa 4 lata i może być przedłużona
na jedną następną kadencję. Liderami Dzieła można być tylko przez dwie
kadencje.
Artykuł 100. Liderzy Dzieła muszą być zatwierdzeni przez Papieską Radę do
Spraw Świeckich.
Artykuł 101. Liderzy Dzieła są znakiem jedności całego Stowarzyszenia. Ich
posługą jest szczególna odpowiedzialność za charyzmat całego Dzieła i rozwój
Stowarzyszenia w duchu ewangelicznej miłości i więzi z Kościołem.
Artykuł 102. Do obowiązków i kompetencji Zarządu Dzieła należy:
1) Troska o jedność duchową całego Stowarzyszenia oraz zachowanie i rozwój
Stowarzyszenia jako Bożego Dzieła służącego małżeństwu i rodzinie, a rozwijanego w różnych krajach,
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2) Inspirowanie i zachęcanie Liderów Krajowych i Liderów Ośrodków do podejmowania i rozwijania wszystkich form pracy Stowarzyszenia,
3) Konsultowanie z Liderami Krajowymi ważnych decyzji dotyczących rozwoju
Ośrodka Krajowego i podejmowanie wiążących decyzji,
4) Wspieranie duchowe Liderów Ośrodków i Liderów Krajowych w ich posłudze,
modlitwą w ich intencji, służenie im radą,
5) Podtrzymywanie kontaktów z Papieską Radą ds. Rodziny,
6) Odwiedzanie poszczególnych krajów w celu realizacji zadań wymienionych
w ustępach 1-3,
7) Powoływanie sekretariatu lub innych placówek mających na celu pełniejszą
realizację zadań statutowych oraz kierowanie lub koordynowanie działalności
tych placówek,
8) Ostateczne zatwierdzanie nowych programów i ewentualnych zmian lub
poprawek w programach istniejących dotychczas,
9) Składanie sprawozdań z pracy Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich oraz
stosowanie się do jej wskazań i wprowadzanie ich w życie,
10) Zatwierdzanie nowopowstałych Ośrodków Krajowych i podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Ośrodków nie wypełniających postanowień niniejszego
Statutu,
11) Zatwierdzanie Liderów Ośrodków Krajowych,
12) Zwoływanie Międzynarodowych Zjazdów Liderów i Międzynarodowych
Zjazdów Animatorów oraz troska o ich organizację,
13) Prowadzenie i aktualizowanie rejestru Ośrodków Krajowych,
14) Koordynacja pracy pomiędzy Liderami Krajowymi poszczególnych krajów,
15) Współpraca z innymi organizacjami chrześcijańskimi, szczególnie tymi, które mają na celu dobro małżeństwa i rodziny,
16) Kierowanie gospodarowaniem finansami Stowarzyszenia na szczeblu
Dzieła.
Artykuł 103. Spośród zadań zawartych w Artykule 102, wymienione w ustępach
1-12, należą w sposób szczególny do kompetencji Liderów Dzieła, podejmowane są
jednak w porozumieniu z całym Zarządem Dzieła. Pozostałymi zadaniami osoby
wchodzące w skład Zarządu dzielą się według swojego uznania. W uzasadnionych przypadkach Liderzy Dzieła mogą dokonać innego podziału obowiązków.
W przypadkach wątpliwych ostateczna decyzja należy do Liderów Dzieła.
Artykuł 104. Szczególną posługą Zastępców Liderów Dzieła jest wspieranie Liderów Dzieła w ich funkcji, a w przypadku ustania ich funkcji, doprowadzenie
do kolejnego Międzynarodowego Zjazdu Liderów.
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Artykuł 105. Oświadczenia woli w sprawach finansowych na szczeblu Dzieła
składają dwaj członkowie Zarządu Dzieła: Przewodniczący Zarządu lub Zastępca
oraz Skarbnik. W przypadku ustania sprawowania funkcji przez Skarbnika drugą
osobą jest inny Członek Zarządu do czasu wyborów nowegoSkarbnika.
Artykuł 106. Liderzy Dzieła mogą powoływać rady programowe lub zespoły
redakcyjne i organizacyjne do określonych zadań i na czas określony, nie dłuższy
niż do końca kadencji władz Zarządu Dzieła. Obowiązkiem Liderów Dzieła jest
kierowanie i koordynowanie pracą tych ciał pomocniczych.

Rozdział XI
ZJAZDY LIDERÓW I ANIMATORÓW
ORAZ INNE SPOTKANIA FORMACYJNE
Artykuł 107. Liderzy Ośrodków Diecezjalnych w danym kraju spotykają się na
Krajowych Zjazdach Liderów, organizowanych nie rzadziej niż co cztery lata.
Każdy Ośrodek Diecezjalny powinien być na nim reprezentowany przez małżeństwo Liderów Ośrodka oraz kapłana - Animatora (Doradcę Duchowego, jeżeli
został powołany). W przypadku ważnych powodów, Liderzy Ośrodków Diecezjalnych mogą być reprezentowani przez swoich zastępców lub innych członków
Zarządu. Obecność na Zjeździe przynajmniej jednej osoby z Zarządu Ośrodka
Diecezjalnego jest obowiązkowa.
Artykuł 108. Celem Krajowego Zjazdu Liderów jest:
1) Pogłębianie i odnawianie formacji duchowej Liderów Ośrodków,
2) Wymiana informacji o działalności poszczególnych Ośrodków,
3) Wymiana doświadczeń w zakresie liderowania Ośrodkowi,
4) Omówienie aktualnych problemów Stowarzyszenia i jego rozwoju w danym
kraju,
5) Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Krajowego.
Artykuł 109. Animatorzy Ośrodków Diecezjalnych spotykają się na Krajowych
Zjazdach Animatorów, organizowanych nie rzadziej niż co cztery lata. Cele
Krajowych Zjazdów Animatorów są zbieżne z celami zawartymi w Artykule
108, ust. 1-4. Krajowe Zjazdy Animatorów i Krajowe Zjazdy Liderów mogą być
organizowane łącznie.
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Artykuł 110. Liderzy Ośrodków Diecezjalnych ze wszystkich krajów spotykają się na
Międzynarodowych Zjazdach Liderów Ośrodków Diecezjalnych organizowanych
przez Zarząd Dzieła nie rzadziej niż co 4 lata. Każdy Ośrodek Diecezjalny powinien
być na nim reprezentowany przez małżeństwo Liderów Ośrodka oraz kapłana Animatora (Doradcę Duchowego, jeżeli został powołany). Obecność na Zjeździe
przynajmniej jednej osoby z Zarządu Ośrodka Krajowego jest obowiązkowa.
Artykuł 111. Celem Międzynarodowego Zjazdu Liderów Ośrodków Diecezjalnych jest:
1) Pogłębianie i odnawianie formacji duchowej Liderów Ośrodków,
2) Wymiana informacji o działalności poszczególnych Ośrodków,
3) Wymiana doświadczeń w zakresie liderowania Ośrodkowi,
4) Omówienie aktualnych problemów Stowarzyszenia i kierunków jego rozwoju.
Artykuł 112. Liderzy Krajowi spotykają się na Międzynarodowych Zjazdach
Liderów Krajowych organizowanych przez Zarząd Dzieła (por. Art. 102) nie
rzadziej niż co 4 lata. Każdy Ośrodek Krajowy powinien być na nim reprezentowany przez małżeństwo Liderów Krajowych oraz kapłana - Animatora (Doradcę
Duchowego, jeżeli został powołany). W przypadku ważnych powodów, Liderzy
Krajowi mogą być reprezentowani przez swoich Zastępców lub innych Członków
Zarządu. Obecność na Zjeździe przynajmniej jednej osoby z Zarządu Ośrodka
Krajowego jest obowiązkowa.
Artykuł 113. Celem Międzynarodowego Zjazdu Liderów Krajowych jest:
1) Pogłębianie i odnawianie formacji duchowej Liderów Krajowych,
2) Wymiana informacji o działalności poszczególnych Ośrodków Krajowych,
3) Wymiana doświadczeń pracy w poszczególnych krajach,
4) Omówienie aktualnych problemów Stowarzyszenia i kierunków jego rozwoju,
5) Omówienie i zatwierdzanie czteroletniego sprawozdania merytorycznego
oraz finansowego z pracy Stowarzyszenia, w celu przedstawienia go Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich,
6) Omówienie i zatwierdzenie planu pracy na kolejne cztery lata
7) Przygotowanie Międzynarodowych Zjazdów Liderów Diecezjalnych,
8) Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Dzieła.
Artykuł 114. Liderzy zarówno Ośrodków Krajowych jak i Ośrodków Diecezjalnych różnych obrządków liturgicznych mogą być reprezentowani na Międzyna24

rodowych Zjazdach Liderów jako odrębni Liderzy swojego Kościoła. Oznacza
to na przykład, że z jednego miasta będącego siedzibą diecezji dwóch różnych
obrządków, na Zjazd Liderów mogą przyjechać delegaci obu obrządków. Dotyczy
to w sposób szczególny Ośrodków Kościołów rzymskokatolickiego i greckokatolickiego.
Artykuł 115. Decyzje na Międzynarodowych Zjazdach Liderów zapadają w głosowaniach bezwzględną większością głosów przy obecności przedstawicieli co
najmniej połowy ośrodków, z wyjątkiem spraw dotyczących zmiany programu
Rekolekcji Podstawowych oraz Statutu (por. Artykuł 117 oraz 131).
Artykuł 116. W głosowaniach dotyczących spraw objętych niniejszym Statutem
na wszystkich rodzajach Zjazdów z jednego Ośrodka może być oddany tylko
jeden głos.
Artykuł 117. Decyzje dotyczące zmian w programach do prowadzenia Rekolekcji
Podstawowych dla wszystkich małżeństw i wszystkich form prowadzenia zajęć
z narzeczonymi, podejmowane są wyłącznie na Międzynarodowych Zjazdach
Liderów Ośrodków Diecezjalnych, większością dwóch trzecich głosów, przy
obecności przedstawicieli przynajmniej dwóch trzecich Ośrodków ze wszystkich
krajów. Zmiany te dla swej ważności muszą zostać zatwierdzone przez Liderów
Dzieła.
Artykuł 118. Mogą być organizowane Międzynarodowe Zjazdy Animatorów,
których celem jest odnawianie i pogłębianie formacji duchowej oraz wymiana
doświadczeń w prowadzeniu różnych form pracy Stowarzyszenia.
Artykuł 119. Podczas Międzynarodowych Zjazdów Animatorów mogą być organizowane krótkie Międzynarodowe Zjazdy Liderów Krajowych lub Liderów
Ośrodków Diecezjalnych dla rozwiązania spraw bieżących, w tym także przeprowadzenia ważnych głosowań.
Artykuł 120. Mogą być organizowane spotkania formacyjne Animatorów prowadzących poszczególne gałęzie pracy Stowarzyszenia, w rozumieniu Artykułów 17-21,
w różnych Ośrodkach Diecezjalnych i Krajowych. Spotkania te zwołują Liderzy Krajowi lub Liderzy Dzieła, a organizować mogą Animatorzy przez nich upoważnieni.
Rozwój poszczególnych gałęzi Stowarzyszenia nie oznacza tworzenia organizacyjnych „struktur poziomych”. Za rozwój wszystkich form pracy w Ośrodku odpowiedzialni są Liderzy Ośrodka i odpowiednio Liderzy Krajowi oraz Liderzy Dzieła.
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Rozdział XII
ŚRODKI MATERIALNE
Artykuł 121. Każdy uczestnik i każdy Animator współuczestniczy w kosztach
prowadzenia działalności Stowarzyszenia według własnych możliwości.
Artykuł 122. Koszty związane z działalnością Stowarzyszenia mogą być pokrywane
również z dobrowolnych ofiar darczyńców. Animatorzy troszczą się o pozyskiwanie
środków na prowadzenie działalności rekolekcyjnej i rozwój całego Dzieła.
Artykuł 123. Działalność finansowa Stowarzyszenia podlega nadzorowi kompetentnych władz kościelnych (Kan. 325) i ma być zgodna z obowiązującym prawem
świeckim w każdym kraju.
Artykuł 124. Roczny budżet i bilans Stowarzyszenia na szczeblu diecezji (eparchii) przedstawiany jest na wyznaczonym przez Zarząd Ośrodka Spotkaniu Animatorów przez Skarbnika Ośrodka, a zatwierdzany przez Liderów Ośrodka; na
szczeblu krajowym – budżet i bilans przedstawiany jest na Zebraniu Zarządu
Krajowego przez Skarbnika i zatwierdzany przez Liderów Krajowych.
Artykuł 125. W przypadku zbycia przez Stowarzyszenie nieruchomości o wartości powyżej Є 1.000.000, Przewodniczący Zarządu Dzieła musi wystąpić o zgodę
do Papieskiej Rady do Spraw Świeckich i podać przyczyny tego zbycia.

Rozdział XIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 126. Liderzy Ośrodka Diecezjalnego, którzy naruszają Statut Stowarzyszenia mogą być upomniani przez Liderów Krajowych lub odwołani absolutną
większością głosów przez Animatorów Ośrodka Diecezjalnego, w rozumieniu
Artykułu 24, w porozumieniu z Liderami Krajowymi.
Artykuł 127. W odniesieniu do Liderów Krajowych uprawnienia zawarte w Artykule 126 mają Liderzy Ośrodków danego kraju, a w odniesieniu do Liderów
Dzieła Liderzy wszystkich Ośrodków.
26

Artykuł 128. W przypadku ustania sprawowania jakiejkolwiek funkcji w Zarządzie Ośrodka, Zarządzie Krajowym lub Zarządzie Dzieła przeprowadza się
wybory uzupełniające – odpowiednio – na najbliższym Spotkaniu Animatorów
lub Zjeździe Liderów, z mocą obowiązującą do końca bieżącej kadencji.
Artykuł 129. W sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodków, a nie objętych
postanowieniami niniejszego Statutu, Liderzy i Animatorzy kierują się duchem
dialogu, miłością Boga i bliźniego poprzez głębokie rozeznanie na modlitwie. Jedynym celem decyzji może być troska o harmonijny rozwój każdego Ośrodka i całego
Dzieła, dobro uczestników rekolekcji prowadzonych przez Stowarzyszenie.
Artykuł 130. Statut, dla swej ważności, musi być zatwierdzony przez Papieską
Radę do Spraw Świeckich.
Artykuł 131. Statut może zostać zmieniony podczas Międzynarodowego Zjazdu Liderów większością dwóch trzecich głosów przy obecności przedstawicieli co najmniej
dwóch trzecich Ośrodków ze wszystkich krajów, w których do tej pory obowiązywał.
Zmiany muszą być zatwierdzone przez Liderów Krajowych i Liderów Dzieła, a dla
swej ważności muszą być zatwierdzone przez Papieską Radę do Spraw Świeckich.
Artykuł 132. Propozycje zmian w Statucie może zaproponować Zarządowi
Dzieła Papieska Rada do Spraw Świeckich. Będą one poddane procedurze jak
w Artykule 131.
Artykuł 133. Zmiany w Statucie, zatwierdzone przez Papieską Radę do Spraw
Świeckich, podane będą do wiadomości wszystkich Animatorów w materiałach
informacyjnych wydawanych przez Stowarzyszenie, a nowy tekst Statutu w możliwie najkrótszym czasie będzie wydrukowany i rozesłany do Ośrodków.
Artykuł 134. Stowarzyszenie może być rozwiązane z inicjatywy Papieskiej Rady
do Spraw Świeckich, która określi jednocześnie przeznaczenie majątku pozostałego po jego likwidacji lub na podstawie zatwierdzonej przez Papieską Radę do
Spraw Świeckich uchwały Międzynarodowego Zjazdu Liderów (Kan. 326).
Artykuł 135. Podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia przez Międzynarodowy Zjazd Liderów wymaga większości trzech czwartych głosów, przy obecności
przedstawicieli co najmniej trzech czwartych Ośrodków; uchwała Zjazdu określi
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku pozostałego po
likwidacji.
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