STATUT WSPÓLNOTY MODLITEWNO-EWANGELIZACYJNEJ
„SNE MAGNIFICAT” W PARAFII SW.MIKOŁAJA W GDYNI - CHYLONI
DZIAŁAJĄCEJ W RAMACH GDAŃSKIEJ SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.

Statut reguluje organizację i funkcjonowanie Wspólnoty Gdańskiej Szkoły Nowej
Ewangelizacji SNE Magnificat, zwanej dalej „SNE Magnificat” lub „Wspólnotą”.
Wspólnota istnieje i działa w parafii pw. św. Mikołaja w Gdyni - Chyloni oraz współpracuje
z Gdańską Szkołą Nowej Ewangelizacji.
Patronem Wspólnoty jest Najświętsza Maryja Panna.
Świętem patronalnym jest 31 maja (Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny).
ROZDZIAŁ 2
CELE WSPÓLNOTY

1.

2.

Celem Wspólnoty jest zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku
Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi poprzez:
a.
Duchowość eucharystyczną – „Następnie wziął chleb, odmówił modlitwę
dziękczynną, połamał i dał im mówiąc: „To jest moje ciało za was wydane. Czyńcie
to na moją pamiątkę”” (Łk 22,19)
b.
Uwielbienie – „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą
swoją duszą i całym swoim umysłem” (Mt 22,37)
c.
Służbę – „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22,39)
d.
Ewangelizację – „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19)
e.
Braterskie relacje – „Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po
domach przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca” (Dz 2,46)
f.
Czynienie uczniów – „Uczcie je zachowywać wszystko co wam przykazałem” (Mt
28,20).
Wspólnota realizuje swoje cele poprzez:
a.
Eucharystię wspólnotową
b.
Regularne spotkania z modlitwą uwielbienia
c.
Spotkania formacyjne małych grup
d.
Modlitwę wstawienniczą
e.
Formowanie członków Wspólnoty poprzez udział w kursach SNE . Celem formacji
poprzez kursy SNE jest ewangelizowanie, formowanie ewangelizatorów,
formowanie formatorów ewangelizatorów
f.
Organizowanie kursów SNE, kursu Alpha, rekolekcji
i innych dzieł
ewangelizacyjnych
g.
Współpraca i udział w dziełach podejmowanych przez Gdańską Szkołę Nowej
Ewangelizacji
h.
Wspólne spotkania integracyjno-rekolekcyjne
i.
Współpracę z organizacjami charytatywnymi działającymi w parafii św. Mikołaja w
Gdyni - Chyloni.

ROZDZIAŁ 3
PRZYNALEŻNOŚĆ DO WSPÓLNOTY

1.

2.

W SNE Magnificat istnieją dwa rodzaje przynależności do Wspólnoty:
a. Sympatycy Wspólnoty - osoby, które przychodzą na Mszę Świętą wspólnotową i
spotkania z modlitwą uwielbienia, a nie podejmują formacji w małych grupach,
b. Członkowie Wspólnoty - osoby, które przychodzą na Mszę Świętą wspólnotową i
spotkania z modlitwą uwielbienia oraz podejmują cele Wspólnoty opisane w Rozdziale
2, w szczególności formację w małych grupach. Status Członka Wspólnoty otrzymuje
się po jawnym złożeniu „Deklaracji przystąpienia do formacji we Wspólnocie SNE
Magnificat”, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Statutu Wspólnoty.
Odpowiedzialni we Wspólnocie:
a. Lider Wspólnoty – wybierany z Rady Wspólnoty poprzez członków Rady Wspólnoty w
głosowaniu tajnym. Do skutecznego wyboru Lidera niezbędna jest bezwzględna
większość głosów przy obecności minimum 75% członków Rady Wspólnoty. Wybory
odbywają się raz na dwa lata, pod koniec roku formacyjnego. Lider Wspólnoty nie
może pełnić tej funkcji dłużej niż 2 ciągłe kadencje (4 lata).
b. Zastępca Lidera Wspólnoty – osoba lub małżeństwo, wybrana przez Lidera Wspólnoty
w porozumieniu z Kapłanem Wspólnoty na czas kadencji Lidera Wspólnoty. Dwukrotna
kadencja Lidera Wspólnoty nie oznacza automatycznej kadencji Zastępcy Lidera
Wspólnoty. Osoba/y te wspierają Lidera Wspólnoty w pełnieniu jego obowiązków oraz
przygotowują się do ewentualnego pełnienia funkcji Lidera Wspólnoty.
c. Kapłan Wspólnoty – ksiądz zatwierdzony przez Proboszcza parafii św. Mikołaja w Gdyni
- Chyloni. Czas pełnienia funkcji nie jest określony. Kapłan sprawuje opiekę duchową
nad przynależącymi do Wspólnoty.
d. Rada Wspólnoty – stanowią ją Lider Wspólnoty, Zastępca Lidera Wspólnoty, Kapłan
Wspólnoty oraz osoby wyznaczone z Członków Wspólnoty przez Lidera i Kapłana
(maksymalnie 13 osób). Każdy Lider Wspólnoty w porozumieniu z Kapłanem
Wspólnoty powołuje na czas kadencji Radę Wspólnoty. Spotkania Rady Wspólnoty
odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
e. Animatorzy Wspólnoty – powoływani przez Radę Wspólnoty z grona Członków
Wspólnoty. Animatorzy Wspólnoty czuwają nad prawidłowym przebiegiem spotkań
formacyjnych w małych grupach, modlą się za Członków podległych im grup i troszczą
się o więzi braterskie pomiędzy nimi. Spotkania Animatorów Wspólnoty z Radą
Wspólnoty spotykają się nie rzadziej niż raz w roku.
f. Odpowiedzialni za diakonie – osoby powołane przez Lidera Wspólnoty i Radę
Wspólnoty do pełnienia służby poprzez odpowiedzialność za diakonię. Odpowiedzialni
za diakonie dążą do przygotowania następców, którzy będą mogli z czasem przejąć
funkcję odpowiedzialnego za diakonię.
g. Formacja odpowiedzialnych we Wspólnocie – raz w roku formacyjnym odpowiedzialni
we Wspólnocie uczestniczą w dniu bądź weekendzie skupienia dla nich dedykowanym.
Rada Wspólnoty oraz Animatorzy Wspólnoty uczestniczą w spotkaniach formacyjnych
organizowanych przez Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji.

ROZDZIAŁ 4
DIAKONIE WSPÓLNOTY
1. Diakonia modlitwy uwielbienia – odpowiada za modlitwę uwielbienia podczas spotkań
modlitewnych oraz Liturgii. Członkiem diakonii modlitwy uwielbienia może być: osoba/osoby
wyznaczone przez Odpowiedzialnego za diakonię w porozumieniu z Liderem bądź Kapłanem
Wspólnoty.
2. Diakonia modlitwy wstawienniczej – odpowiada za modlitwę wstawienniczą oraz Liturgii oraz
posługuje modlitwą wstawienniczą w zależności od potrzeb Członków Wspólnoty i jej
Sympatyków. Członkiem diakonii modlitwy wstawienniczej mogą być Członkowie Wspólnoty,

zatwierdzeni przez Odpowiedzialnego za Diakonię w porozumieniu z Radą Wspólnoty.
Członkowie diakonii modlitwy wstawienniczej dzielą się na:
a. Posługujących modlitwą wstawienniczą „bezpośrednio” – osoby posługujące modlitwą
wstawienniczą nad osobami potrzebującymi modlitwy oraz zgodnie z intencjami
poleconymi Wspólnocie.
b. Posługujących modlitwą wstawienniczą „osłonowo” - osoby posługujące modlitwą
wstawienniczą za wszystkie osoby potrzebujące modlitwy podczas Liturgii oraz
zgodnie z intencjami poleconymi Wspólnocie.
3. Diakonia muzyczna – odpowiada za zapewnienie oprawy muzycznej na spotkaniach Wspólnoty
oraz podczas Liturgii. Członkiem diakonii muzycznej może być Członek Wspólnoty posiadający
uzdolnienia w kierunku muzycznym. Członek diakonii muzycznej zatwierdzany jest przez
Odpowiedzialnego za diakonię.
4. Diakonia organizacyjna – odpowiada za przygotowanie wspólnych spotkań integracyjnorekolekcyjnych. Członkiem diakonii organizacyjnej może być Członek Wspólnoty.
5. Diakonia medialna – odpowiada za przygotowanie i obsługę multimediów podczas spotkań
modlitewnych oraz podczas Liturgii. Członkiem diakonii medialnej może być Członek
Wspólnoty.
ROZDZIAŁ 5
FORMACJA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY
1. Formacja przygotowawcza -czas przed corocznym przyjęciem Sympatyków, którzy pragną stać
się Członkami Wspólnoty i zaangażować się w formację podstawową Członka Wspólnoty.
a. Ten czas obejmuje:
i. Udział w Eucharystii wspólnotowej,
ii. Udział w spotkaniach z modlitwą uwielbienia,
iii. Udział w spotkaniach formacyjnych małych grup, liczących maksymalnie do 12
osób – w grupce początkowej,
iv. Uczestnictwo w Kursie SNE „Nowe Życie”.
b. Sympatyk wnosi prośbę o przyjęcie do grona Członków Wspólnoty oraz rozpoczęcia
Formacji Podstawowej. W tym celu spotyka się z Liderem lub Kapłanem Wspólnoty.
2. Formacja podstawowa – rozpoczyna się po złożeniu przez Sympatyka Wspólnoty
w wyznaczonym przez Radę Wspólnoty terminie „Deklaracji przystąpienia do formacji we
Wspólnocie SNE Magnificat”.
a. Ten czas obejmuje:
i. Udział w Eucharystii wspólnotowej,
ii. Udział w spotkaniach z modlitwą uwielbienia,
iii. Udział w spotkaniach formacyjnych małych grup, liczących maksymalnie do 12
osób,
iv. Realizowanie celów Wspólnoty,
v. Udział w kursach SNE, w szczególności w: Animacji Modlitwy Charyzmatycznej,
Emaus, Jan, Historia Zbawienia, Jezus w 4 Ewangeliach.
b. Każdy rok formacji podstawowej kończy się skrutynium prowadzonym przez Kapłana,
Lidera Wspólnoty lub osobę/osoby wyznaczone przez Radę Wspólnoty
c. Etap formacji podstawowej kończy się publicznym wyznaniem wiary. Członek
Wspólnoty może publicznie wyznać wiarę w Boga po przeprowadzeniu skrutynium na
zakończenie formacji podstawowej.
3. Formacja wzrostu – rozpoczyna się po publicznym wyznaniu wiary przez Członka Wspólnoty.
a. Ten czas obejmuje:
i. Udział w Eucharystii wspólnotowej,
ii. Udział w spotkaniach z modlitwą uwielbienia,
iii. Udział w spotkaniach formacyjnych małych grup, liczących maksymalnie do 8
osób,

iv. Realizowanie celów Wspólnoty,
v. Udział w kursach SNE, w szczególności w: Błogosławieństwa, Mojżesz, Paweł,
Sekret Pawła, Tymoteusz, Apollos, Pięćdziesiątnica, Dynamis,
b. Każdy rok formacji wzrostu kończy się skrutynium prowadzonym przez Kapłana, Lidera
Wspólnoty lub osobę/osoby wyznaczone przez Radę Wspólnoty
c. Po ukończeniu pierwszego roku formacji wzrostu Członkowi Wspólnoty zostaje
przekazana Liturgia Godzin.
d. Członek Wspólnoty może po ukończeniu Formacji wzrostu wyrazić wolę przystąpienia
do Przymierza Wspólnoty. Rada Wspólnoty podejmuje decyzję i przekazuje ją
Członkowi Wspólnoty.
4. Przymierze – rozpoczyna się po złożeniu przez Członka Wspólnoty pisemnej chęci przystąpienia
do Przymierza we Wspólnocie przekazanej Liderowi bądź Kapłanowi Wspólnoty.
a. Ten czas obejmuje:
i. Udział w Eucharystii wspólnotowej,
ii. Udział w spotkaniach z modlitwą uwielbienia,
iii. Udział w spotkaniach formacyjnych małych grup, liczących maksymalnie do 8
osób,
iv. Realizowanie celów Wspólnoty,
v. Udział w kursach SNE, w szczególności w: Maryja, Teologia Biblijna,
Maranatha, Piotr, Melchizedek, Nehemiasz, Jetro,
b. Każdy rok formacji w Przymierzu kończy się skrutynium prowadzonym przez Kapłana,
Lidera Wspólnoty lub osobę/osoby wyznaczone przez Radę Wspólnoty należącą do
Przymierza.
c. Przymierze wiąże się ze ścisłym związaniem ze wspólnotą i byciem otoczonym jej
wielowymiarową troską
d. Przymierze odnawiane jest corocznie.
e. Zasady obowiązujące Członków Wspólnoty należących do Przymierza zostaną
określone w Załączniku nr 2 do Statutu Wspólnoty, który zostanie stworzony w
momencie gdy we Wspólnocie będzie powstawało Przymierze.

ROZDZIAŁ 6
MAJĄTEK WSPÓLNOTY
1. Majątek Wspólnoty stanowią:
a. darowizny Członków Wspólnoty – ofiary przekazywane podczas Eucharystii
wspólnotowej,
b. dochody z działań podejmowanych przez Wspólnotę – ofiary z Kursów,
c. dobrowolna dziesięcina składana przez Członków Wpólnoty.
d. inne wpływy.
2. Rada Wspólnoty odpowiada za majątek Wspólnoty, decyduje o wydatkowaniu majątku
Wspólnoty i przedstawia raz w roku sprawozdanie finansowe Członkom Wspólnoty.
3.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Statut zostaje przyjęty po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów przy obecności co
najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania na spotkaniu animatorów i osób
odpowiedzialnych za diakonie we Wspólnocie.
2. W takim samym trybie jak w pkt. 1 mogą być wprowadzone poprawki do Statutu.
3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 05.06.2018r.

