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Rozdział I
Cel i nazwa
1. Celem naszego trwania we Wspólnocie jest:
a) dojrzewanie na drodze wiary,
b) głoszenie Dobrej Nowiny.
2. Jako nazwę przyjmuje się: Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna ICHTIS.
3. Wspólnota istnieje i działa w parafii p.w. św. Augustyna we Wrocławiu.
4. Duchowym patronem Wspólnoty jest św. Franciszek z Asyżu.

Rozdział II
Przynależność
1. Wspólnotę w szerokim rozumieniu tworzą wszyscy ci, którzy uczestniczą w jej życiu, choćby
tylko w części.
2. Wspólnotę w ścisłym rozumieniu tworzą ci, którzy czynnie i regularnie uczestniczą w całości
jej życia, tzn. w spotkaniach ogólnych Wspólnoty, w formacji w małych grupach,
w diakoniach, rekolekcjach wspólnotowych, a dodatkowo służą swoimi siłami i czasem
wobec pojawiających się we Wspólnocie potrzeb.
Uprzywilejowaną i pierwszą przestrzenią posługi Wspólnoty jest wspólna niedzielna
Eucharystia w parafii p.w. św. Augustyna we Wrocławiu, do uczestnictwa w której wszyscy są
szczególnie zaproszeni.

Rozdział III
Życie
1. Członkowie Wspólnoty dążą do zachowywania praktyk chrześcijańskich powszechnie
przyjętych w tradycji katolickiej, w szczególności: uczestnictwa w codziennej Eucharystii,
modlitwy osobistej, rozważania Słowa Bożego na każdy dzień.
2. Członkowie Wspólnoty posłani są do głoszenia Dobrej Nowiny swoim życiem wszędzie tam,
gdzie są.
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3. Na życie Wspólnoty składają się przede wszystkim:
a) zróżnicowane w formie spotkania ogólne całej Wspólnoty (Eucharystia, adoracja,
uwielbienie, Liturgia Godzin, agapa),
b) małe grupy, czyli spotkania członków Wspólnoty w ramach formacji zaproponowanej
przez Wspólnotę,
c) niedzielna Eucharystia przeżywana
p.w. św. Augustyna we Wrocławiu,

wraz

ze

wspólnotą

parafialną

parafii

d) rekolekcje Wspólnoty dwa razy w roku.
4. Wspólnota podejmuje działalność ewangelizacyjną głównie poprzez prowadzenie rekolekcji,
akcji ewangelizacyjnych, ale również przez każdą inną możliwą działalność, która pozwala
drugiemu człowiekowi spotkać żywego Boga. Z zaangażowaniem wykonuje również zadania
powierzone przez proboszcza parafii p.w. św. Augustyna i jest mu posłuszna w sprawach
dotyczących życia Wspólnoty w Kościele.
5. Życie Wspólnoty urzeczywistnia się w pełni poprzez dar z siebie składany przez członków
Wspólnoty dla wspólnego dobra.

Rozdział IV
Organizacja i odpowiedzialni
1. Wspólnota nie polega w sposób bezgraniczny na jakiejkolwiek osobie. Wszystko stara się
przedstawiać Bogu, który jest „sprawcą i chcenia, i działania” (por. Flp 2,13), jest źródłem
wszelkiego wzrostu i zawieść nie może.
2. Organizacja Wspólnoty zapewniać powinna ciągłość jej funkcjonowania nawet w sytuacji,
gdyby osoba odpowiedzialna za jakąś posługę odeszła, zawiodła, zachorowała, wyjechała itp.
3. Odpowiedzialnym za Wspólnotę jest świecki Lider.
4. Najbliższym współpracownikiem Lidera jest dwuosobowa Rada Wspólnoty.
5. Prezbiterem i asystentem duchowym Wspólnoty jest kapłan posłany do posługi przez
proboszcza parafii p.w. św. Augustyna we Wrocławiu.
6. Wybór Lidera i Rady Wspólnoty dokonywany jest spośród kandydatów uczestniczących
w formacji Wspólnoty na etapie Nikodem lub kolejnych oraz spośród innych osób
włączonych do tego grona przez Lidera i Radę Wspólnoty. Kandydaci powinni być
dostatecznie długo we Wspólnocie, cieszyć się nienaganną opinią i tworzyć Wspólnotę
w ścisłym rozumieniu (patrz pkt II.2).
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7. Lider i Rada Wspólnoty wybierani są przez osoby tworzące Wspólnotę w ścisłym rozumieniu.
8. Wynik wyborów powinien zostać zatwierdzony przez Prezbitera Wspólnoty.
9. Wybory powtarza się co dwa lata na początku roku formacyjnego w terminie wyznaczonym
przez Lidera.
10. W sprawach dotyczących życia Wspólnoty jej członkowie dochowują posłuszeństwa Liderowi
i Radzie Wspólnoty.
11. Lider i Rada Wspólnoty są wspierani przez animatorów małych grup i odpowiedzialnych
za diakonie, a ich relacje reguluje zasada pomocniczości.
12. Lider i Rada Wspólnoty mogą przestać pełnić swoją funkcję przed upływem statutowych
dwóch lat na skutek rezygnacji lub odwołania przez Wspólnotę z bardzo ważnych przyczyn.
13. Animatorzy małych grup wybierani są przez Lidera i Radę Wspólnoty. Grupa animatorów
funkcjonuje na zasadzie diakonii, a jej odpowiedzialnym jest Rada Wspólnoty.
14. Animatorzy małych grup:
a) znają cele i zasady funkcjonowania Wspólnoty i utożsamiają się z nimi,
b) są organizatorami i prowadzącymi spotkania małych grup,
c) troszczą się o rozwój duchowy członków małych grup,
d) modlą się za członków małych grup.
15. Charyzmaty i talenty członkowie Wspólnoty realizują i rozwijają
Odpowiedzialnych za diakonie wyłaniają spośród siebie ich członkowie.

w diakoniach.

16. Odpowiedzialny za sprawy finansowe Wspólnoty jest wybierany przez Lidera i Radę
Wspólnoty.
Członkowie Wspólnoty mogą dobrowolnie przekazywać kwoty pieniężne na cele Wspólnoty.
Proponowane jest podjęcie stałego zobowiązania do wpłacania konkretnej kwoty. Zebrane
środki przeznaczane są na potrzeby organizacyjne Wspólnoty i ewangelizację. Ponadto
Wspólnota może wspierać osoby mające trudności finansowe oraz osoby, których nie stać
np. na wyjazdy wspólnotowe.
17. Podczas rozstrzygania sporów członkowie Wspólnoty kierują się ewangelicznymi radami
zawartymi w Ewangelii (Mt 18,15-17), a w ostateczności – decyzją Lidera i Rady Wspólnoty.
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