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STATUT  

PRYWATNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH 

WSPÓLNOTA EWANGELIZACYJNA  

WODA ŻYCIA 

 
Preambuła 

 
Woda Życia jest katolicką wspólnotą działającą w nurcie Nowej Ewangelizacji, 

której głównym zadaniem jest pobudzanie swoich członków do bycia aktywnymi 

uczniami-misjonarzami1 , którzy wychodzą ku innym, aby dotrzeć do ludzkich 

peryferii2 z Ewangelią Jezusa.  

 

Poprzez uczestnictwo w życiu wspólnoty jej członkowie mają wzrastać w wierze 

wyrażającej się przez nieustanne nawracanie się ku Jezusowi Chrystusowi, 

którego uznają za swojego Pana i Zbawiciela. Poprzez otwartość na Ducha 

Świętego są gotowi do posługiwania Jego darami, angażując się w służbę bliźnim 

i podejmując misję ewangelizacji w swoim środowisku życia - oikos3 i w tych 

miejscach, do których przez wspólnotę są posłani. 

 

Źródłem i szczytem naszej wspólnoty jest Eucharystia przeżywana we 

wspólnocie, zaś wspólnym doświadczeniem jest modlitwa uwielbienia oraz 

otwartość na działanie i dary Ducha Świętego, lektura Słowa Bożego oraz 

kerygmatyczny styl życia. Miejscem wzrostu duchowego jest także mała grupka 

– „komórka” (wł. cellula), w której każdy członek wspólnoty odnajduje przyjazne 

relacje, wsparcie, oraz inspirację do konkretnych działań ewangelizacyjnych. 

  

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 
Art. 1 

Wspólnota Ewangelizacyjna Woda Życia, zwana dalej „Wodą Życia” lub 

„wspólnotą”, jest prywatnym diecezjalnym stowarzyszeniem wiernych 

                                                 
1 FRANCISZEK, Evangelii Gaudium p. 119-121. 
2 FRANCISZEK, Evangelii Gaudium p. 46. 
3 Oikos, (gr. οἶκος) - termin grecki oznaczający „dom”, „rodzinę”, „środowisko”, występuje w wielu miejscach 

greckiego tekstu Nowego Testamentu, m.in. Łk 14, 23, Dz 2, 36,  Dz 7, 42, Dz 10,2,Dz 11, 14, Hbr 3, 4, 1 P 2, 5. 

Por. także G. Macchioni, Ewangelizacja w parafii. Metoda „komórek”, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997, s. 

35 i n. 
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zatwierdzonym przez kardynała Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolitę 

warszawskiego, działającym w oparciu o przepisu Kodeksu prawa kanonicznego.  

 

Art. 2 

Założycielem wspólnoty Woda Życia jest ksiądz Roman Trzciński, kapłan 

archidiecezji warszawskiej. 

 

Art. 3 

Siedzibą  wspólnoty Wody Życia jest miasto stołeczne Warszawa. 

 

Art. 4 

Wszystkie zmiany niniejszego statutu wymagają zatwierdzenia przez biskupa 

ordynariusza archidiecezji warszawskiej. 

 

Art. 5 

§ 1. Wspólnota działa na terenie archidiecezji warszawskiej. 

§ 2. Wspólnota może prowadzić swoją działalność także poza granicami 

archidiecezji warszawskiej, w tym poza granicami kraju, za zgodą 

odpowiednich władz kościelnych i zgodnie z przepisami prawa. 

 

Art. 6 

Woda Życia może uzyskać osobowość prawną przez formalny dekret władzy 

kościelnej. 

 
 

Rozdział II 
Cele i sposoby działania  

 
Art. 7 

Celem wspólnoty jest: 

1) ewangelizacja, 

2) formacja duchowa członków wspólnoty, 

3) propagowanie chrześcijańskich wartości oraz chrześcijańskiej 

doktryny, kultury i sztuki. 

 

Art. 8 

§ 1. Każdy członek wspólnoty powinien podejmować ewangelizację 

indywidualną w swoim środowisku życia - oikos. 

§ 2. Każdy członek wspólnoty powinien być gotowy do głoszenia kerygmatu 

oraz dawania świadectwa nawrócenia i życia chrześcijańskiego.  
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§ 3. Ewangelizacja indywidualna zakłada następujące kroki na drodze 

towarzyszenia osobie ewangelizowanej przez ewangelizatora4: 

1) codziennie odmawianie, najlepiej przed Najświętszym Sakramentem, 

modlitwy za ludzi ze swojego środowiska - oikos, 

2) w duchu miłości chrześcijańskiej budowanie mostów przyjaźni z 

osobami, z którymi spotyka się na co dzień, 

3) dzielenie się świadectwem własnej wiary, 

4) wsłuchiwanie się z wrażliwością i cierpliwością w wątpliwości 

wyrażone przez osobę ewangelizowaną, aby pomóc jej przezwyciężyć 

przeszkody w podjęciu decyzji zawierzenia swojego życia Jezusowi, 

5) zachęcanie osoby ewangelizowanej do otwarcia się na Jezusa Chrystusa 

i uznania Go Panem i Zbawicielem swojego życia, aby ostatecznie 

zawierzyła Mu całe swoje życie, 

6) towarzyszenie osobie ewangelizowanej na jej drodze nawrócenia, 

7) zaproszenie osoby ewangelizowanej do wspólnoty,  aby mogła 

kontynuować swoją drogę wiary, 

8) zachęta i pomoc osobie ewangelizowanej w odnajdywaniu się w parafii, 

w której ta osoba mieszka. 

 

Art. 9 

Wspólnotowymi środkami ewangelizacji, są przede wszystkim: 

1) organizowanie rekolekcji dla wspólnoty, 

2) prowadzenie kursów Alpha, 

3) prowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych w parafiach, 

4) organizowanie ewangelizacji ulicznych, 

5) organizowanie spotkań uwielbieniowych, 

6) formacja w małej grupce (komórce), 

7) organizowanie cyklicznych modlitewno-formacyjnych spotkań, 

8) tworzenie programów formacyjnych, 

9) działalność naukowo-badawcza, 

10) organizowanie konferencji, kongresów i sympozjów, 

11) organizowanie pielgrzymek, 

12) współdziałanie z instytutami świeckimi i kościelnymi, 

13) działalność charytatywna. 

 

 

 

                                                 
4 Por. FRANCISZEK, Evangelii Gaudium pkt 46, 128 i 171, FRANCISZEK, Amoris Laetitia pkt 184. 
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Art. 10 

Każdy członek wspólnoty powinien: 

1) zachowywać postawę otwartości i zaangażowania w budowanie 

mostów przyjaźni we wspólnocie, 

2) okazywać innym pomoc w różnych sytuacjach życiowych – Ga 6, 2, 

3) angażować się w przygotowanie lub prowadzenie rekolekcji 

wspólnotowych bądź ewangelizacyjnych, 

4) angażować się w podejmowane dzieła wspólnoty, 

5) materialnie wspierać wspólnotę poprzez dobrowolną ofiarę. 

 

 

Art. 11 

§ 1. We wspólnocie prowadzona jest formacja w celu pogłębienia relacji    

członków wspólnoty z Bogiem oraz przygotowania do ewangelizacji. 

§ 2. Podstawowa formacja we wspólnocie ma miejsce na spotkaniach ogólnych, 

w komórkach oraz poprzez pracę własną, w tym na podstawie materiałów 

przesyłanych przez moderację wspólnoty lub jej sekcję. 

§ 3. Formacja członków wspólnoty jest realizowana poprzez: 

1) codzienną modlitwę osobistą, 

2) lekturę Słowa Bożego i dokumentów Kościoła, 

3) lekturę i omówienie w czasie spotkania komórki przesłanych 

materiałów formacyjnych, 

4) regularne uczestnictwo w Eucharystii i adoracji Najświętszego 

Sakramentu, 

5) regularne przystępowanie do sakramentu pojednania, 

6) uczestnictwo w spotkaniach ogólnych wspólnoty i komórek, 

7) uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach zamkniętych 

organizowanych we wspólnocie, 

8) podejmowanie indywidualnego i wspólnotowego postu.   

§ 4. W przypadku małżeństw dodatkowo praktykowane jest: 

1) comiesięczne spotkanie małżonków według zasad dialogu 

małżeńskiego, 

2) życie w czystości małżeńskiej, w otwartości na współmałżonka i nowe 

życie jako dar Boży, 

3) organizowanie środowiska sprzyjającego duchowemu rozwojowi 

dzieci, 

4) budowanie właściwych wzorców małżeństwa, ojcostwa i 



 

5 

macierzyństwa5, 

5) promowanie wielodzietności, 

6) towarzyszenie młodym małżeństwom i wspieranie małżeństw w 

kryzysie. 

 

Rozdział III 

Struktura 

 
Art. 12 

§ 1. Wspólnotę tworzą wierni stanu wolnego i małżeństwa, a także osoby 

konsekrowane oraz duchowne. 

§ 2. Wspólnota podzielona jest na część małżeńską i akademicką.  

§ 3. Gdy przemawiają za tym cele duszpasterskie, w ramach części małżeńskiej 

mogą być wyodrębnione grupy złożone z kilkudziesięciu małżeństw, zwane 

dalej sektorami małżeńskimi.  

§ 4. Do części akademickiej należą osoby wszystkich stanów życia poza 

małżeństwami. Gdy przemawiają za tym cele duszpasterskie, w ramach 

części akademickiej mogą być wyodrębnione grupy, w tym w szczególności 

studencka oraz poststudencka, zwane dalej sektorami akademickimi. 

 

Art. 13 

§ 1. Każdy sektor wspólnoty podzielony jest na małe grupy liczące do 12 osób, 

zwane w niniejszym statucie komórkami.  

§ 2. Każdy członek wspólnoty przynależy do komórki w ramach właściwego 

sektora wspólnoty, chyba że właściwa władza zezwoli na odstępstwo. 

§ 3. Na czele każdej komórki w sektorze akademickim wspólnoty ustanawia się 

animatora,  a na czele każdej komórki w sektorze małżeńskim ustanawia się 

małżeństwo animatorów. 

 

Art. 14 

§ 1. W każdym sektorze wspólnoty mogą być powoływane diakonie skupiające 

członków wspólnoty podejmujących określoną posługę oraz podejmujących 

pogłębioną formację dotyczącą tej posługi. 

§ 2. Możliwe jest powołanie w szczególności:  

1) diakonii ewangelizacji, która odpowiada za koordynację dzieł 

ewangelizacyjnych,  

                                                 
5 Por. FRANCISZEK, Amoris Laetitia pkt. 172 – 177. 
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2) diakonii modlitwy wstawienniczej, która posługuje modlitwą 

wstawienniczą, 

3) diakonii uwielbienia, która odpowiada za animowanie modlitwy 

śpiewem we wspólnocie, 

4) diakonii miłosierdzia, która odpowiada za organizację i 

przeprowadzenie dzieł miłosierdzia,  

5) diakonii liturgicznej, która odpowiada za posługę w ramach celebracji 

liturgicznych. 

§ 3. Na czele każdej diakonii ustanawia się lidera, który kieruje jej pracami. 

§ 4. Powołując diakonię określa się jej nazwę, zakres działania oraz strukturę.  

 

Art. 15 

§ 1. Spotkanie członków poszczególnych sektorów wspólnoty powinno odbywać 

się przynajmniej raz w miesiącu. 

§ 2. Spotkanie członków komórki wspólnoty powinno odbywać się przynajmniej 

raz w miesiącu. 

§ 3. Spotkania diakonii odbywają się według potrzeb.  

§ 4. Jeżeli nie wyodrębniono sektorów wspólnoty, pod tym pojęciem w całym 

statucie rozumie się „część wspólnoty”.  

§ 5. W miarę potrzeb mogą być organizowane również inne spotkania członków 

wspólnoty, np. spotkania lokalne, spotkania dla kobiet, mężczyzn, chorych, 

zespołów ewangelizacyjnych, itp. 

 

Rozdział IV 

Zarząd 

 
Art. 16 

Wspólnota jest nadzorowana przez władzę kościelną tj. biskupa ordynariusza 

archidiecezji warszawskiej. 

 

Art. 17 

§ 1. Moderacja wspólnoty prowadzi sprawy wspólnoty.  

§ 2. Moderację wspólnoty tworzy Moderator Główny oraz minimum sześciu 

moderatorów reprezentujących wszystkie sektory wspólnoty.  

§ 3. W przypadku gdy Moderatorem Głównym jest kapłan, nosi on tytuł Pasterza.  

§ 4. Pracami moderacji wspólnoty kieruje Moderator Główny wspólnoty.  

§ 5. Pierwszym Pasterzem-Moderatorem Głównym, pełniącym tę funkcję do 

odwołania przez biskupa ordynariusza warszawskiego, jest ksiądz Roman 

Trzciński. Kolejnych Moderatorów Głównych wspólnoty wybiera 
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moderacja wspólnoty. 

§ 6. Pierwszych moderatorów wskazuje Pasterz-Moderator Główny wspólnoty.  

 

Art. 18 

Do obowiązków Moderatora Głównego należy: 

1) zwoływanie spotkań moderacji wspólnoty – nie rzadziej niż raz do 

roku, 

2) zatwierdzanie wyboru moderatorów, z tym że niezatwierdzenie może 

nastąpić wyłącznie z ważnej przyczyny, 

3) składanie ordynariuszowi archidiecezji warszawskiej raz do roku 

sprawozdania z działalności wspólnoty, 

4) reprezentowanie wspólnoty lub delegowanie w tym celu innego 

członka moderacji wspólnoty. 

 

Art. 19 

Do zadań moderacji wspólnoty należy: 

1) przygotowywanie założeń formacyjnych na następny rok dla 

wspólnoty, w tym propozycji programów spotkań, rekolekcji i 

wyjazdów wspólnotowych, 

2) nadzorowanie zarządzania dobrami doczesnymi wspólnoty,  

3) organizowanie spotkań wszystkich członków Wody Życia. 

 

Art. 20 

§ 1. Moderacja wspólnoty dzieli się według potrzeb na sekcje odpowiedzialne za 

działanie poszczególnych sektorów, w szczególności na sekcje małżeńskie i 

akademickie. Mogą być również wyznaczane sekcje lokalne, właściwe dla 

danego rejonu.  

§ 2. Sekcje moderacji spotykają się w miarę potrzeb, a do ich zadań należy 

podejmowanie decyzji dotyczących powierzonego im sektora wspólnoty, w 

tym: 

1) przygotowywanie i nadzorowanie treści materiałów formacyjnych,  

2) inicjowanie i nadzorowanie działalności ewangelizacyjnej, 

3) powoływanie diakonii i ich liderów, 

4) powoływanie komórek oraz ich animatorów, a także reorganizacja 

komórek,  

5) organizowanie rekolekcji, 

6) podejmowanie decyzji o nadaniu i pozbawieniu członkostwa we 

wspólnocie, 
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7) wybór kolejnych moderatorów. 

 

Art. 21 

Kadencja Moderatora Głównego trwa sześć lat, z zastrzeżeniem art. 17 § 5, a 

moderatorów, liderów diakonii i animatorów/małżeństw animatorów dwa lata. 

Liczba kadencji nie jest ograniczona. 

 

Art. 22 

§ 1. Lidera diakonii ustanawia właściwa sekcja moderacji wspólnoty z własnej 

inicjatywy lub na wniosek członków danej diakonii. 

§ 2. Animatora oraz małżeństwo animatorów ustanawia właściwa sekcja 

moderacji wspólnoty z własnej inicjatywy lub na wniosek członków danej 

komórki. 

§ 3. Animatorzy i liderzy odpowiadają przed moderatorami swoich sekcji. 

 

Art. 23 

§ 1. Decyzje moderacji wspólnoty lub ich sekcji zapadają większością głosów, 

przy udziale co najmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Aby ważnie zmienić lub anulować jakiś artykuł niniejszego statutu, a także, 

aby dołączyć nowy artykuł, wymagana jest zgoda dwóch trzecich ważnych 

głosów moderacji wspólnoty, przy obecności co najmniej 80% jej składu, 

z uwzględnieniem artykułu 4 niniejszego statutu. 

 

Art. 24 

§ 1. Moderatorzy, liderzy oraz animatorzy mogą być podczas trwania kadencji 

zwolnieni z pełnienia posługi lub przeniesieni do innej posługi. 

§ 2. Decyzję o zwolnieniu lub przeniesieniu moderatora podejmuje właściwa 

sekcja moderacji. 

§ 3. Moderatorzy, liderzy diakonii oraz animatorzy mogą zrezygnować ze swojej 

posługi w trakcie kadencji. 

 

 

Rozdział V 
Administrowanie dobrami doczesnymi 

 
Art. 25 

Woda Życia zarządza w sposób wolny tymi dobrami, które posiada, zgodnie z 

przepisami niniejszego statutu, z zachowaniem prawa kompetentnej władzy 

kościelnej do nadzorowania, by dobra były użyte na cele wspólnoty.  
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Art. 26 

Stosownie do kan. 310, jeśli wspólnota nie jest ukonstytuowana jako osoba 

prawna, jako taka nie może być przedmiotem obowiązków i praw. Jednakże 

członkowie wspólnoty mogą wspólnie zaciągać zobowiązania oraz jako 

współwłaściciele i współposiadacze nabywać i posiadać uprawnienia i dobra. Do 

ważnego zaciągnięcia zobowiązania wymagana jest zgoda wszystkich członków 

stowarzyszenia.   

 

Art. 27 

Stosownie do kan. 322 § 1 jeżeli wspólnota uzyska osobowość prawną, do 

składania oświadczeń woli w imieniu wspólnoty uprawnieni są Moderator 

Główny wraz z jednym moderatorem łącznie. 

  

Art. 28 

Wspólnota może przyjmować darowizny, dotacje, spadki, zapisy. 

 

Art. 29 

Dobrami wspólnoty zarządza Moderator Główny. 

 

Rozdział VI 

Członkostwo 
 

Art. 30 

§ 1. Członkiem  wspólnoty może zostać każdy wierny, który ukończył 18 rok 

życia, i który kieruje się właściwą intencją.  

§ 2. Kandydata na członka wspólnoty można zobowiązać do wcześniejszego 

uczestnictwa w określonej liczbie spotkań wspólnoty, odbycia wskazanych 

rekolekcji lub kursu.   

§ 3. Dla kandydata na członka wspólnoty ustala się okres próby w celu ustalenia 

czy kandydat kieruje się właściwą intencją. Okres próby wyznacza właściwa 

sekcja moderacji.  

§ 4. Odmawia się przyjęcia do wspólnoty jeżeli w stosunku do kandydata 

zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 33 § 2.   

§ 5. W okresie próby kandydat na członka wspólnoty może być członkiem 

komórki i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu.  
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Art. 31 

Przyjęcie do wspólnoty ma formę podpisania zobowiązania, w którym wierny 

wyraża wolę pełnego zaangażowania się w życie wspólnoty i zobowiązuje się do 

zachowania niniejszego statutu. 

 

Art. 32 

Członek wspólnoty może dobrowolnie zrezygnować z członkostwa we 

wspólnocie składając pisemną rezygnację właściwej sekcji moderacji.  

 

Art. 33 

§ 1. W trosce o dobro wspólnoty i poszczególnych jej członków, ze słusznej 

przyczyny, członek wspólnoty może zostać pozbawiony członkostwa we 

wspólnocie. 

§ 2.  Za słuszną przyczynę uzasadniającą pozbawienie członkostwa we 

wspólnocie uważa się w szczególności: 

1) niestosowanie się do postanowień statutu, 

2) działanie na szkodę wspólnoty, 

3) uporczywe nieposłuszeństwa w poważnej materii, 

4) wielkie zgorszenie powstałe wskutek zawinionego zachowania 

członka, 

5) uporczywe podtrzymywanie lub rozpowszechnianie poglądów 

potępionych przez Magisterium Kościoła, 

6) publiczne przyjęcie ideologii przepojonej materializmem lub 

ateizmem, 

7) publiczny lub notoryczny konkubinat. 

 


