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Wstęp
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (dalej: WŻCh) jest
światowym, publicznym stowarzyszeniem wiernych
działającym na prawie papieskim zgodnie z przepisami
Kodeksu Prawa Kanonicznego odnoszącymi się do publicznych stowarzyszeń wiernych (KPK tyt. V, rozdz. I
i II, kan. 312–319) i stanowi kontynuację Sodalicji
(Kongregacji) Mariańskich zatwierdzonych bullą apostolską Omnipotentis Dei w 1584 roku.
Podstawowymi dokumentami opisującymi charyzmat,
duchowość i sposób życia WŻCh są Zasady Ogólne
(dalej: ZO) i Normy Ogólne (dalej: NO) zatwierdzone
przez Stolicę Apostolską w dniu 3 grudnia 1990 roku.
(Pontificium Consilium pro Laicis – 1620/90/AIC-50).
WŻCh w Polsce została włączona do światowej WŻCh
na Zgromadzeniu Światowym w Loyoli w 1986 roku.
W Polsce uzyskała osobowość prawną na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 roku w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego
w Polsce (Dz. U. 2001, nr 15, poz. 163), zgodnie
z art. 10 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989,
nr 29, poz. 154 z późn. zm.).
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Zachęceni wskazaniami Norm Ogólnych ustanawiamy
poniższy Statut Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego
w Polsce, aby porządkował życie wspólnoty, przyczyniał się do jej rozwoju, budował jedność i rozwijał jej
misję (NO 35).
Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego
Statutu nosi nazwę „Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce” i zwane jest dalej Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy
WŻCh.

§2
Siedzibą władz Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego
w Polsce jest miasto stołeczne Warszawa.

§3
Terenem działania WŻCh w Polsce jest terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

§4
WŻCh może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
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Rozdział II

Cele Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego
§5
Celami Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego są:
1. Realizacja posłannictwa Kościoła katolickiego poprzez zaangażowanie zgodne z charyzmatem i misją
WŻCh.
2. Prowadzenie działań apostolskich i ewangelizacyjnych w świecie oraz wspieranie działań apostolskich podejmowanych przez członków WŻCh.
3. Formacja członków w duchu Ćwiczeń duchowych
św. Ignacego Loyoli prowadząca do podejmowania
zaangażowań apostolskich.
Rozdział III

Przynależność
do Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego
§6
1. Członek Zwyczajny
Członkiem zwyczajnym zostaje osoba pozostająca
w jedności z Kościołem, która rozpoznała WŻCh
jako drogę swojego powołania i podjęła Przymierze
czasowe lub stałe (por. ZO 10, NO 2–4).
2. Kandydat
a) Kandydatem zostaje osoba uczestnicząca w spotkaniach wspólnoty lub prewspólnoty przygoto-
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wująca się do podjęcia pierwszego Przymierza
czasowego.
b) Kandydatem może zostać osoba, która:
y ukończyła 16 rok życia. W przypadku
osób niepełnoletnich wymagana jest
zgoda rodziców;
y popiera cele WŻCh.
3. Członek honorowy
Członkiem honorowym może być osoba, której
tytuł ten nadało Zgromadzenie Krajowe WŻCh.
4. WŻCh jest otwarta na współpracę z osobami, które
są z nią związane poprzez wspólną duchowość,
drogę formacji lub działalność apostolską, ale nie
podejmują Przymierza i nie są członkami WŻCh.

§7
1. Prawa i obowiązki członków
a) Każdy członek oraz kandydat WŻCh może:
y wspierać działalność statutową WŻCh;
y korzystać ze środków formacji WŻCh;
y współpracować przy realizacji działań
apostolskich.
b) Członkowie zwyczajni WŻCh:
y mają czynne i bierne prawo wyborcze
do władz WŻCh, przy czym tylko członkowie z Przymierzem stałym mogą być
wybierani na funkcję prezydenta i wiceprezydenta;
y biorą udział w wyborze delegata na Zgromadzenie Krajowe przez wspólnotę pod-
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stawową i mają prawo reprezentować
wspólnoty podstawowe na Zgromadzeniu
Krajowym;
y są zobowiązani do płacenia składek
członkowskich (kandydaci są zachęcani
do płacenia składek);
y mogą wnioskować we wszystkich sprawach WŻCh;
y mogą korzystać z rekomendacji WŻCh
w działalności statutowej.
2. Członkostwo WŻCh ustaje na skutek:
y dobrowolnego wystąpienia;
y wykluczenia przez odpowiednie władze WŻCh
z powodu nieprzestrzegania w sposób istotny Zasad Ogólnych (por. ZO 17).
Rozdział IV

Wspólnoty podstawowe i ich rozwój
§7
1. Podstawową jednostką organizacyjną WŻCh jest
wspólnota podstawowa (NO 39–41).
2. Celem jej istnienia jest przygotowanie członków
do podejmowania zadań apostolskich poprzez formację duchową, intelektualną i wspólnotową.
3. Wspólnoty podstawowe przechodzą drogę rozwoju opisaną w dokumentach formacyjnych WŻCh.
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§8
Prewspólnota
1. Prewspólnotę tworzą kandydaci na członków
WŻCh, którzy zapoznają się z charyzmatem wspólnoty oraz rozpoznają swoje osobiste powołanie do
WŻCh.
2. Prewspólnota dla zapewnienia dynamiki rozwoju
nie powinna liczyć więcej niż 12 i mniej niż 6 osób.
3. Kandydaci przygotowują się do podjęcia Przymierza czasowego przez okres nie krótszy niż 1 rok
i nie dłuższy niż 4 lata (por. NO 2).
4. Spotkania prewspólnoty odbywają się co tydzień
lub co 2 tygodnie (por. NO 39b).
5. Prewspólnota jest prowadzona przez animatora
posłanego przez władzę wspólnoty lokalnej lub
w razie jej braku przez Radę Wykonawczą.
6. Animator odpowiada za program formacji dostosowany do potrzeb prewspólnoty.
7. Koordynator jest wybierany spośród uczestników
prewspólnoty i zajmuje się organizacją jej życia.
8. Prewspólnota staje się wspólnotą podstawową, gdy
przynajmniej trzy osoby podejmą Przymierze czasowe, natomiast pozostali kandydaci przygotowują się do jego podjęcia.
9. Fakt przekształcenia prewspólnoty we wspólnotę
podstawową potwierdza władza wspólnoty lokalnej, a w razie jej braku – Rada Wykonawcza.

8

§8
Wspólnota podstawowa
1. Wspólnoty podstawowe tworzą członkowie zwyczajni i ewentualnie kandydaci, przy czym we
wspólnocie powinno być co najmniej trzech członków zwyczajnych.
2. Koordynator jest odpowiedzialny za organizację
życia wspólnoty i działania apostolskie.
3. Animator towarzyszy członkom wspólnoty w podejmowaniu stylu życia i zaangażowania apostolskiego zgodnego z charyzmatem WŻCh.
4. Wspólnoty podstawowe, w których większość
członków podejmuje po raz pierwszy Przymierze
czasowe, potrzebują regularnej formacji, dlatego
spotkania takiej wspólnoty odbywają się co tydzień
lub co dwa tygodnie (por. NO 39b).
5. Wspólnoty, które przeszły etap formacji nie krótszy
niż 2 lata (por. NO 3) i w których przynajmniej
połowa członków podjęła Przymierze stałe, same
określają program formacji, zaangażowanie apostolskie oraz częstotliwość, treść i formę spotkań.
6. Wspólnota podstawowa wspiera swoich członków
w ich różnych zaangażowaniach lub podejmuje
wspólne dzieło apostolskie.
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Rozdział V

Władze WŻCh
§9
Władzami Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego są:
1. Zgromadzenie Krajowe
2. Rada Wykonawcza
3. Komisja Rewizyjna

§ 10
Zgromadzenie Krajowe
1. Zgromadzenie Krajowe jest najwyższą władzą
WŻCh w Polsce.
2. Zgromadzenie Krajowe może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
3. Zgromadzenie Krajowe zwyczajne odbywa się co
4 lata.
4. Zgromadzenie Krajowe nadzwyczajne jest zwoływane przez Radę Wykonawczą z własnej inicjatywy.
5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Krajowego może zgłosić 1/3 członków WŻCh
w Polsce, Forum Wspólnot Lokalnych poprzez
uchwałę lub asystent kościelny WŻCh w Polsce.
Rada Wykonawcza jest wówczas zobowiązana
ogłosić zwołanie Zgromadzenia Krajowego w ciągu
miesiąca od wpłynięcia umotywowanego wniosku
(zgodnie z punktem 7 tego par.).
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6. Zgromadzenie Krajowe jest przygotowywane przez
Zespół Przygotowawczy powoływany przez Radę
Wykonawczą.
7. Rada Wykonawcza informuje o zwołaniu Zgromadzenia Krajowego na co najmniej 3 miesiące przed
wyznaczonym terminem jego obrad, z podaniem
miejsca, daty i celu Zgromadzenia Krajowego oraz
składu Zespołu Przygotowawczego.
8. Zgromadzenie Krajowe może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę
uczestników, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 i 2.
9. Jeśli liczba delegatów Zgromadzenia Krajowego
nie przekracza połowy uprawnionych do głosowania, może ono podejmować uchwały wyłącznie
w sprawach objętych ustalonym porządkiem obrad.
10. W Zgromadzeniu Krajowym mogą uczestniczyć
z głosem doradczym członkowie honorowi i zaproszeni goście.

§ 11
Do kompetencji Zgromadzenia Krajowego zwyczajnego należy:
1. ustalanie wieloletnich kierunków działań WŻCh;
2. przyjmowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Rady Wykonawczej oraz
udzielanie jej absolutorium;
3. wybór członków Rady Wykonawczej;
4. wybór członków Komisji Rewizyjnej;
5. uchwalanie zmian w Statucie WŻCh;
6. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach WŻCh.
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§ 12
1. Delegatami na Zgromadzenie Krajowe są:
a) członkowie Rady Wykonawczej,
b) członkowie Komisji Rewizyjnej,
c) po jednym delegacie z każdej wspólnoty podstawowej zatwierdzonej przez władzę wspólnoty
lokalnej, a w razie jej braku – przez Radę Wykonawczą.
2. Każdy delegat ma prawo do pełnego uczestniczenia w obradach ZK i zabierania głosu.
3. Mandat do głosowania posiadają delegaci wspólnot podstawowych oraz Rada Wykonawcza,
w której imieniu głosuje Prezydent.

§ 13
Rada Wykonawcza
1. Rada Wykonawcza WŻCh jest organem wykonawczym powołanym do kierowania sprawami wynikającymi z działalności WŻCh pomiędzy obradami
Zgromadzenia Krajowego.
2. W skład Rady Wykonawczej wchodzą z wyboru:
a) prezydent,
b) wiceprezydent,
c) trzej doradcy.
3. W skład Rady Wykonawczej wchodzą również:
a) asystent kościelny WŻCh w Polsce mianowany
przez Prowincjała Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego po konsultacji z Radą Wykonawczą;
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

b) wiceasystent kościelny WŻCh w Polsce mianowany przez Prowincjała Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego po konsultacji
z Radą Wykonawczą.
Prezydent kieruje pracami Rady Wykonawczej
i podejmuje bieżące decyzje w czasie pomiędzy
spotkaniami Rady.
W przypadku ustąpienia prezydenta w czasie trwania kadencji jego funkcję przejmuje wiceprezydent.
Członkowie Rady Wykonawczej wybierają spośród
siebie osoby odpowiedzialne za:
a) formację prewspólnot i wspólnot;
b) dzieła apostolskie WŻCh;
c) kontakty ze wspólnotami w Europie i na świecie;
d) sprawy finansowe (skarbnik).
Do Rady Wykonawczej można być wybranym nie
więcej niż dwa razy z rzędu na tę samą funkcję.
Rada Wykonawcza może w trakcie trwania kadencji dołączyć do swego składu nie więcej niż dwie
osoby w charakterze doradców.
Asystent i wiceasystent kościelny ponoszą szczególną odpowiedzialność za realizację celów WŻCh
zgodnie z nauką Kościoła katolickiego oraz dbają
o sprawy duszpasterskie i atmosferę właściwą
wspólnocie chrześcijańskiej. Troszczą się o zapewnienie asystentów dla wspólnot lokalnych.

§ 14
Zadania Rady Wykonawczej:
1. Reprezentowanie WŻCh na zewnątrz.
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2. Realizacja decyzji podjętych przez Zgromadzenie
Krajowe.
3. Czuwanie nad przestrzeganiem ZO oraz NO.
4. Inicjowanie i koordynowanie działań ogólnokrajowych WŻCh.
5. Zarządzanie majątkiem i finansami WŻCh oraz
przygotowywanie budżetu rocznego i sprawozdania finansowego.
6. Sporządzanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności i przekazywanie ich do wiadomości członków.
7. Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.
8. Zwoływanie Zgromadzenia Krajowego zwyczajnego i nadzwyczajnego.
9. Organizowanie różnego typu spotkań ogólnopolskich.
10. Powoływanie przewodniczącego Sekretariatu Krajowego WŻCh oraz nadzorowanie pracy Sekretariatu i wyznaczanie jego zadań.
11. Powoływanie innych jednostek organizacyjnych
i apostolskich.
12. Zatwierdzanie wspólnot lokalnych oraz ich koordynatorów, kontakt z nimi i troska o wyznaczanie
asystentów dla wspólnot lokalnych.
13. Inicjowanie i zatwierdzanie nowych prewspólnot
w tych miejscach, gdzie nie ma wspólnoty lokalnej, oraz posyłanie animatorów do ich prowadzenia.
14. Potwierdzanie decyzji podjęcia Przymierza stałego,
jak również potwierdzanie rezygnacji z jego realizowania, na prośbę zainteresowanego (a w szcze-
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gólnych przypadkach na prośbę koordynatora
lokalnego).
15. Stwierdzanie wykluczenia członka, prewspólnoty
lub wspólnoty z WŻCh (por. ZO 17).
16. Dbanie o właściwy przepływ informacji wewnątrz
wspólnoty krajowej (biuletyny wewnętrzne, strony
www).

§ 15
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków
wybieranych przez Zgromadzenie Krajowe.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
3. W przypadku ustąpienia jednego z członków, Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład o nową
osobę zaakceptowaną przez Forum Wspólnot Lokalnych.
4. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Wykonawczej.
5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) ocena rocznego sprawozdania finansowego przygotowanego przez Radę Wykonawczą;
b) akceptacja budżetu na następny rok;
c) kontrola prawidłowości działań finansowych
wspólnot lokalnych.
6. Komisja Rewizyjna opiniuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Rady Wykonawczej przygotowane na Zgromadzenie Krajowe
i wnioskuje o udzielenie absolutorium.
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Rozdział VI

Forum Wspólnot Lokalnych
§ 10
1. Celem Forum jest możliwość uczestnictwa wspólnot lokalnych w życiu wspólnoty krajowej poprzez wymianę informacji i wspólne rozeznanie
kierunków rozwoju WŻCh oraz jej zaangażowań
apostolskich.
2. Forum tworzą koordynatorzy i animatorzy lokalni
lub ich delegaci oraz przedstawiciele Rady Wykonawczej, którzy spotykają się przynajmniej raz
w roku na dłuższym spotkaniu roboczym.
3. Rada Wykonawcza deleguje poszczególne wspólnoty lokalne do zorganizowania spotkania Forum
Wspólnot Lokalnych.
4. Wspólnoty lokalne zgłaszają do Rady Wykonawczej propozycje tematów i postulatów do podjęcia
na kolejnym Forum.
Rozdział VII

Wspólnoty lokalne
§ 11
1. Wspólnota lokalna tworzona jest przez wspólnoty
podstawowe w danej miejscowości lub regionie
(por. ZO 13c).
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2. Władzą wspólnoty lokalnej jest Rada Lokalna tworzona przez koordynatorów wspólnot i prewspólnot, koordynatora lokalnego oraz animatora lokalnego.
3. Rada Lokalna wybiera ze swego grona koordynatora lokalnego lub w szczególnym przypadku powierza pełnienie tej funkcji innej osobie. Koordynator lokalny przewodniczy Radzie Lokalnej i pełni funkcję przez 2 lata.
4. Rada Lokalna powołuje animatora lokalnego po
konsultacjach z animatorami wspólnot i prewspólnot. Animator lokalny współpracuje z animatorami wspólnot.
5. Rada Lokalna współpracuje z asystentem kościelnym wspólnoty lokalnej (por. ZO 14 i NO 44).
6. Rada Lokalna zatwierdza istnienie prewspólnot
i wspólnot podstawowych, jak również wnioskuje
do Rady Wykonawczej o wykluczenie prewspólnoty lub wspólnoty z WŻCh z powodu nieprzestrzegania w istotny sposób Zasad Ogólnych (por.
ZO 17).

§ 12
Zadania wspólnoty lokalnej WŻCh:
1. Organizowanie i koordynowanie działalności formacyjnej i apostolskiej członków i kandydatów
WŻCh.
2. Organizowanie życia wspólnotowego na danym
terenie, np. wspólna Eucharystia, zawieranie Przymierza, promocja WŻCh.
3. Przekazywanie informacji między wspólnotami
podstawowymi i prewspólnotami tworzącymi
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wspólnotę lokalną oraz kontakt z Radą Wykonawczą.
4. Tworzenie prewspólnot i zapewnienie animatorów
dla prewspólnot i wspólnot podstawowych.
Rozdział VIII

Majątek WŻCh
§ 13
1. Majątek WŻCh powstaje ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej
działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Członkowie WŻCh opłacają regularnie składki
w zadeklarowanej przez siebie wysokości. Do uiszczania składek zachęcani są również kandydaci
i sympatycy WŻCh.
3. Funduszami i majątkiem WŻCh zarządza Rada
Wykonawcza.
4. Do składania niemajątkowych oświadczeń woli
w imieniu WŻCh upoważniony jest prezydent lub
wiceprezydent działający samodzielnie. Do składania majątkowych oświadczeń woli i udzielania pełnomocnictw w imieniu WŻCh wymagane są podpisy dwóch członków Rady Wykonawczej działających łącznie, w tym prezydenta lub wiceprezydenta.
5. Szczegółowe zasady dysponowania majątkiem WŻCh
określa odrębny regulamin.
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6. Dla realizowania celów statutowych WŻCh może
ustanawiać fundacje oraz posiadać udziały w spółkach prawa handlowego.
Rozdział IX

Postanowienia końcowe
§ 14
1. Zmiany do niniejszego Statutu wprowadza Zgromadzenie Krajowe uchwałą podjętą kwalifikowaną
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała Zgromadzenia Krajowego w sprawie rozwiązania WŻCh wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
3. Samoistne rozwiązanie WŻCh w Polsce następuje
też w przypadku, gdy przestaje istnieć ostatnia
wspólnota podstawowa.
4. W razie likwidacji WŻCh jej majątek i dokumentację przekazuje się Towarzystwu Jezusowemu,
które przyczyni się do odrodzenia WŻCh w porozumieniu ze światową Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego.
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Załącznik do Statutu nr 1

PRZYMIERZE
Wstęp

§1
1. Przymierze podejmowane w WŻCh jest zakorzenione w trwałym Przymierzu Boga z Jego ludem
i stanowi odpowiedź udzielaną Bogu wobec wspólnoty będącej częścią Kościoła powszechnego.
2. Członek WŻCh zobowiązuje się do rozwijania,
z pomocą Wspólnoty, stylu życia i misji WŻCh,
do bycia dyspozycyjnym wobec jej wezwań oraz
do podejmowania apostolstwa rozpoznanego we
Wspólnocie.
Przygotowanie i podjęcie Przymierza czasowego

§2
1. Kwestie związane z prowadzeniem kandydatów
do WŻCh do podjęcia Przymierza są zawarte
w Zasadach Ogólnych (ZO 10, 11, 12) i Normach
Ogólnych (NO 2, 3 i 4) Światowej Wspólnoty
Życia Chrześcijańskiego.
2. Przyjmując do swego grona nowe osoby, wspólnota zobowiązana jest wprowadzić je w styl życia
i apostolstwa WŻCh oraz pomóc im rozeznać, czy
jest to ich powołaniem w Kościele.
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3. Okres przygotowania do podjęcia Przymierza czasowego trwa zwykle nie krócej niż 1 rok i nie dłużej niż 4 lata (zob. NO 2). Aby decyzja była dojrzała, zaleca się odprawienie Ćwiczeń Duchowych
(przynajmniej Fundamentu i I Tygodnia).
4. Podjęcie Przymierza czasowego jest rozeznawane
we wspólnocie przy udziale animatora. Przy rozeznawaniu, oprócz zrozumienia istoty Przymierza,
należy również spisać i przedstawić do akceptacji
swojej wspólnocie konkretne zobowiązania dotyczące stylu życia i zaangażowania.
5. Podpisany tekst podjętego Przymierza należy przesłać do Sekretariatu WŻCh.
6. Przymierze czasowe powinno być przedmiotem
regularnej (raz do roku) rewizji na forum wspólnoty podstawowej. Odnowienie Przymierza czasowego w obecności wspólnoty powinno następować nie rzadziej niż co dwa lata.
7. Podjęcie Przymierza czasowego oznacza zobowiązanie się do życia zgodnego z Zasadami Ogólnymi
WŻCh. Osoby trwające w Przymierzu pogłębiają
doświadczenie Boga przez Ćwiczenia Duchowe
św. Ignacego i poznają WŻCh jako drogę służby
w Kościele. Jeśli utwierdzą się w powołaniu do
WŻCh, mogą rozpocząć przygotowania do podjęcia Przymierza stałego.
Przymierze stałe i jego warunki

§3
1. Przymierze stałe jest owocem rozeznania powołania do WŻCh, aktem woli oraz deklaracją, aby
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swoją drogę do zbawienia realizować w duchowości WŻCh.
2. Warunki podjęcia Przymierza stałego:
y odprawienie pełnych Ćwiczeń Duchowych
w dowolnej formie: w ciągu życia lub w odosobnieniu, rozłożonych na kilka lat albo
30-dniowych (zob. NO 4) bądź kilkakrotny
udział w rekolekcjach ignacjańskich i doświadczenie pełnego procesu Ćwiczeń w życiu;
y podejmowanie rozeznanej misji z Jezusem.
3. Okres pomiędzy złożeniem po raz pierwszy Przymierza czasowego a podjęciem Przymierza stałego
powinien trwać nie krócej niż 2 lata i nie dłużej
niż 8 lat (zob. NO 3).
4. Podjęcie Przymierza stałego wymaga rozeznania
we wspólnocie i akceptacji przez władzę wspólnoty lokalnej, a w razie jej braku – przez Radę Wykonawczą. O zamiarze podjęcia Przymierza należy
pisemnie powiadomić Radę Wykonawczą i uzyskać
potwierdzenie tej decyzji (zob. Statut § 16 p. 14).
5. Kopię tekstu Przymierza stałego, wraz z datą i miejscem jego złożenia, własnoręcznym podpisem oraz
z potwierdzeniem przez odpowiednie władze, należy niezwłocznie przesłać do Sekretariatu WŻCh.

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

Można też przygotować własny tekst Przymierza,
w którym niezbędne są następujące zdania:
Podejmuję Przymierze czasowe (stałe) z Bogiem obecnym i działającym we Wspólnocie
Życia Chrześcijańskiego, rozumiejąc je tak,
jak jest to opisane w „Zasadach Ogólnych”
WŻCh.
Zobowiązuję się, z pomocą Wspólnoty, do realizacji stylu życia i apostołowania, jaki proponuje Wspólnota Życia Chrześcijańskiego.

23

24

