
Drodzy Wspólnotowicze! 

16 czerwca 2018 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie obchodziliśmy 

uroczyście Jubileusz XX-lecia istnienia wspólnoty Wody Życia. W tym uroczystym 

dla nas dniu biskup Michał Janocha ogłosił dekret kardynała Kazimierza Nycza o 

zatwierdzeniu statutu Prywatnego Stowarzyszenia Wiernych Wspólnota 

Ewangelizacyjna Woda Życia. Statut ten w formie zgodnej z prawem kościelnym 

opisuje rzeczywistość naszej wspólnoty, rozeznawanej przez lata, a rozpoczętej w 

duszpasterstwie akademickim w roku 1998.  

Zatwierdzenie statutu oznacza przekształcenie dotychczasowej wspólnoty 

duszpasterstwa akademickiego w parafii św. Jakuba w Stowarzyszenie diecezjalne. 

Jest to zasadnicza zmiana. Z jednej strony my sami patrzymy na siebie inaczej niż 

dotychczas, bo określiliśmy wobec Kościoła naszą tożsamość i charyzmat. Nie 

jesteśmy już tylko grupą akademicką przypisaną do konkretnej parafii, choć w 

dalszym ciągu utożsamiamy się szczególnie z parafią św. Jakuba i chcemy w niej 

służyć. Jesteśmy wielopokoleniową wspólnotą działającą w różnych parafiach; 

wspólnotą  rodzin, singli, studentów i seniorów, „której głównym zadaniem jest 

pobudzanie swoich członków do bycia aktywnymi uczniami-misjonarzami, którzy 

wychodzą ku innym, aby dotrzeć do ludzkich peryferii z Ewangelią Jezusa” (Statut) 

Przekształcenie dotychczas funkcjonującej wspólnoty w prywatne stowarzyszenie 

wiernych jest istotnym wydarzeniem w porządku duchowym życia wspólnoty, gdyż 

oznacza głębsze wejście w życie i misję  Kościoła. Stowarzyszenie jest więc nowym 

wymiarem wspólnotowości i jest widzialnym znakiem szczególnego powołania, 

jakie Bóg złożył w serca konkretnych ludzi, utwierdzone odpowiedzią Kościoła. Bóg 

chce się objawiać w tym konkretnym miejscu i tej konkretnej grupie ludzi, ale 

również chce się objawiać innym poprzez to Stowarzyszenie.  

Statut stowarzyszenia opisuje w sposób pełny i jawny charyzmat jakim posługuje 

Stowarzyszenie, cele jakie chce osiągnąć i sposoby jakimi do nich dąży. Przecina 

wątpliwości czym jest Woda Życia. Dokument ten wzmacnia poczucie 

przynależności do wspólnoty, ma zasadnicze znaczenie w formacji jej członków, a 

przez to ułatwia wypełnienie jej misji. W dużych wspólnotach, gdzie przepływ 

informacji może być zniekształcony, konieczne jest zapisanie i ogłoszenie takiego 

dokumentu, aby każdy członek wspólnoty był świadomy powołania wspólnoty. Z  

tego powodu dokument ten jest również elementem budowania jedności wspólnoty. 

Treść statutu może być również narzędziem ewangelizacji, gdyż jest swego rodzaju 

manifestem wiary. Nasza odpowiedź i ochocze wejście w tą nową rzeczywistość jest 

świadectwem wobec tych, którzy nie potrafią zakorzenić się w Kościele i nieustannie 

szukają nowych propozycji, zgodnie ze słowami Papieża Franciszka  

Prawdziwa wiara w Syna Bożego, który przyjął ciało, jest nieodłączna od daru z siebie, od 

przynależności do wspólnoty, od służby, od pojednania z ciałem innych. Syn Boży przez swoje wcielenie 

zachęcił nas do rewolucji czułości (Adhortacja Evangelii Gaudium 88). 



Z nową rzeczywistością wiążą się również wymogi formalne. Sama treść statutu ma 

formę dokumentu prawnego, ponieważ na tym gruncie działają wszystkie oficjalne 

kościelne podmioty. Zatwierdzenie przez Kardynała Nycza charyzmatu, celów i 

sposobów działania (a więc misji stowarzyszenia) daje jednak większe możliwości 

działania i rozszerza jego zakres. Forma stowarzyszenia uwiarygadnia naszą 

działalność, a przez to ją ułatwia i otwiera wiele drzwi, zwłaszcza w nowych 

parafiach, gdzie od tego roku posłane są wspólnoty rodzinne. Możemy zatem 

spodziewać się obfitszych owoców naszej działalności będąc Stowarzyszeniem. 

Mamy nadzieję, że nowa formuła działania nada nową dynamikę funkcjonowaniu 

wspólnoty: wzmocni zapał ewangelizacyjny, odnowi grupki, stanie się źródłem 

nowych inspiracji i posług, rozwinie diakonie, pobudzi do większej miłości i 

ofiarności. Wspólnoty w Warszawie i całej Polsce działają w formie stowarzyszeń, 

bądź to prywatnych, bądź publicznych. Chcemy z nimi współpracować w dziele 

Nowej Ewangelizacji, tak by jeszcze więcej osób poznało Pana. 

Praktyczne wyjaśnienia 

Co to jest prywatne stowarzyszenie wiernych? 
  

Jest to  stowarzyszenie w Kościele katolickim zakładane i zarządzane przez samych 

wiernych. Zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego w przeciwieństwie do 

publicznych stowarzyszeń wiernych, które są „erygowane przez władzę kościelną” i 

mogą swoje zadania realizować „w imieniu Kościoła” (kan. 301), stowarzyszenia 

prywatne są zakładane i kierowane w sposób wolny przez samych wiernych, i 

dlatego „są nazywane prywatnymi” (kan. 299 § 2), zaś do kompetencji władzy 

kościelnej należy „potwierdzenie statutów” (kan. 299 § 3) oraz ogólny „nadzór” 

(kan.305). Sami wierni „w sposób wolny” (kan. 324 § 1) ustalają stosowną nazwę 

stowarzyszenia, jej statuty, cele, sposoby działania, formy zarządzania i zasady 

członkostwa (kan. 304 i 321) oraz „szczegółowe normy dotyczące samego 

stowarzyszenia, odbywania zebrań, wyznaczania moderatorów, urzędników, 
pomocników a także zarządców dóbr” (kan. 309). 

Dlaczego Woda Życia stała się stowarzyszeniem? 

Do tej pory Woda Życia działała jako wspólnota jedynie w ramach parafii św. Jakuba 

na podstawie wewnętrznie poczynionych ustaleń (odnośnie charyzmatu, struktury, 

odpowiedzialnych, formacji itd.) i pod opieką ks. Romana Trzcińskiego. Obecnie te 

ustalenia, spisane w formie statutu, potwierdzone zostały przez naszego biskupa 

diecezjalnego. Oznacza to po pierwsze oficjalne potwierdzenie, że cele naszej 

wspólnoty są zgodne z celami Kościoła oraz, że w statucie nie ma błędów z punktu 

widzenia prawa kanonicznego. Tym samym uznaje się, że stowarzyszenie 

uczestniczy w naturze Kościoła i ma autentyczny kościelny charakter. Jest to 

potwierdzenie, że stosowna władza przyjmuje do wiadomości istnienie i działalność 

takiej organizacji we wspólnocie wiernych. Po drugie, bycie stowarzyszeniem 



oznacza, że chcąc działać gdziekolwiek na terenie diecezji działamy w oparciu o 

statut i suwerenne decyzje moderacji (respektującej rzecz jasna lokalne realia). 

Innymi słowy oznacza to możliwość działania w ten sam sposób niezależnie od 

miejsca, w którym jesteśmy, co ma szczególne znaczenie w przypadku Rodzin, które 

obecnie spotykają się w innych parafiach. 

  

Członkostwo we wspólnocie, a członkostwo w Stowarzyszeniu 

Wraz z dekretem zatwierdzającym statut stowarzyszenia faktycznie wspólnota 

otrzymała status stowarzyszenia. Do członkostwa w stowarzyszeniu zaproszeni są 

wszyscy, którzy uczestniczą w spotkaniach wspólnoty od co najmniej 6 miesięcy. 

Osoby nowe, które decydują się wejść do grupki, nie stają się automatycznie 

członkami, ale zobowiązane są do przestrzegania statutu, czyli do realizowania 

celów wspólnoty. Jest to czas, w którym powinny rozeznać, czy chcą być we 

wspólnocie działającej na zasadach stowarzyszenia. Są w tym całkowicie wolni. 

Ponieważ Woda Życia ma nową formułę na gruncie prawa kościelnego, każdy 

dotychczasowy członek wspólnoty potwierdza swoje członkostwo we wspólnocie 
składając deklarację zgodnie ze statutem. Odnawia w ten sposób swoje wejście do 

Wody Życia. Takie określenie przynależności istotne jest dla jego własnego wzrostu 
jako chrześcijanina. Jest to także odpowiedź wobec Kościoła. 

Forma pisemna skłania do refleksji i wzięcia większej odpowiedzialności za podjętą 

decyzję, ma także aspekt formalny, bowiem jednocześnie stanowi zgodę na 

gromadzenie przez Stowarzyszenie podstawowych  danych  osobowych członka 

(danych już w czasie spotkania ,,Pierwszych Kroków”, co jest warunkiem 

wejścia do małej grupki).  Przy składaniu deklaracji podaje się imię i nazwisko, 

datę  i miejsce urodzenia (dla celów identyfikacyjnych, bo nikt nie jest 
legitymowany) oraz dane kontaktowe (mail, nr telefonu).  

Zasady administrowania i przetwarzania danych osobowych we wspólnocie 
dostępne są publicznie na stronie http://wodazycia.pl/dane-osobowe/.  

Z udziałem w stowarzyszeniu nie wiążą się żadne zobowiązania finansowe. Statut 

przewiduje, że członek ma obowiązek wspierać materialnie Stowarzyszenie, ale 

tylko dobrowolną ofiarą. Stowarzyszenie nie będzie zaciągać żadnych zobowiązań i 

żaden członek nie będzie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania 

Stowarzyszenia, bowiem dla zaciągania zobowiązań konieczna jest zgoda 
wszystkich członków.   

Rezygnacja z członkostwa może nastąpić w każdej chwili i nie jest niczym 
uwarunkowana. Wymaga natomiast pisemnej deklaracji.  

 

 

 

http://wodazycia.pl/dane-osobowe/


 

Fundacja a Stowarzyszenie 
 

W 2017 roku powołaliśmy Fundację Woda Życia OIKOS. Fundacja jest podmiotem 

prawa cywilnego, ma wyodrębniony majątek. Fundacja została powołana między 

innymi w celu zajmowania się materialną stroną dzieł podejmowanych przez 

wspólnotę.  Statut Fundacji jest dostępy na stronie wzoikos.pl/,  a statut 

Stowarzyszenia są na stronie www.wodazycia.pl. 
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