
Zasady Wspólnoty i Szkoły Nowej Ewangelizacji  

św. Jakuba Młodszego w Lesznie 

 

1. Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Młodszego (zwana dalej Szkołą) i istniejąca  

przy niej Wspólnota św. Jakuba Młodszego (zwana dalej Wspólnotą) działają przy 

parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Maksymiliana M. Kolbego w Lesznie. 

2. Celem Szkoły i  Wspólnoty jest uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego.  

3. Duchowość Szkoły i Wspólnoty skoncentrowana jest na osobie Jezusa Chrystusa. 

Postawa otwarcia się na Ducha Świętego służy osobistemu spotkaniu z Bogiem jako 

Ojcem i z Jezusem jako Panem i Zbawicielem. 

4. Wspólnota  jest katolicką wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną, która rozwija się 

dzięki łasce Ducha Świętego.  

5. Nasze powołanie to ewangelizacja, dlatego rozwój Wspólnoty związany jest ściśle z 

włączeniem się w nurt Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji, a szczególnie 

Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Młodszego. 

6. Formacja członków Wspólnoty odbywa się poprzez cotygodniowe spotkania 

modlitewno-formacyjne.  

7. Wspólnota ma opiekuna duchowego w osobie kapłana – moderatora. 

8. Odpowiedzialnym za Szkołę jest Dyrektor, za Wspólnotę jej Koordynator, 

nadrzędnie za całość działań Szkoły i Wspólnoty odpowiedzialny jest ksiądz 

moderator.  

9. Trzonem Wspólnoty jest Szkoła. Przygotowuje ona uczestników do ewangelizacji 

poprzez udział w teoretyczno-praktycznych kursach. Linię przewodnią stanowią: 

modlitwa-studium-praktyka. 

10. Członkiem Szkoły można zostać po minimum sześciomiesięcznym udziale w życiu 

Wspólnoty, po wcześniejszym uzyskaniu aprobaty księdza moderatora, Dyrektora 

Szkoły oraz Koordynatora Wspólnoty. Przyjęciu do Szkoły towarzyszy złożenie 

przez kandydata obietnicy na okres jednego roku. Obietnica brzmi następująco: 

”Panie Boże w Trójcy Świętej Jedyny, pragnąc służyć dziełu głoszenia Słowa Bożego 

w Szkole Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Młodszego w Lesznie, w posłuszeństwie 

władzy Kościoła,  na okres jednego roku obiecuję: tworzyć wspólnotę Szkoły w duchu 

wzajemnej miłości i pomocy; aktywnie uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych i 

formacyjnych Szkoły, włączając się w posługę ewangelizacyjną; otaczać modlitwą 

dzieła nowej ewangelizacji.” 

11. Członek Szkoły ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i kursach formacyjnych 

dotyczących metodologii Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja z Meksyku oraz 

pracować w ekipach  kursów organizowanych przez Szkołę. 

12. Odpowiedzialnym za Szkołę jest dyrektor Szkoły, który wybierany jest na trzyletnią 

kadencję z możliwością kolejnych reelekcji. Członkowie Szkoły zgłaszają księdzu 



moderatorowi swoje kandydatury na dyrektora Szkoły do końca kwietnia roku 

wyborów. Wyboru dokonują osoby należące do Szkoły, w głosowaniu tajnym, które 

powinno odbyć się w terminie najpóźniej dwu tygodni po Uroczystości Zesłania 

Ducha Świętego w roku wyborów. 

13. Członkowie Szkoły oraz osoby uczestniczące w spotkaniach małych grup 

formacyjnych Wspólnoty zgłaszają księdzu moderatorowi swoje kandydatury na 

koordynatora wspólnoty spośród członków Szkoły, do końca kwietnia roku wyborów. 

Dyrektor Szkoły  w ciągu dwóch tygodni po swoim wyborze, nie później jednak niż do 

końca czerwca w roku wyborów organizuje wybory spośród zgłoszonych kandydatur 

na koordynatora Wspólnoty. Prawo głosu mają członkowie Szkoły oraz małych grup.  

14. Zadania oraz sposób wybierania dyrektora oraz koordynatora Wspólnoty i Szkoły 

reguluje osobny regulamin.  

15. Obowiązkiem i przywilejem każdego członka Wspólnoty jest: 

 życie zgodne z zasadami wiary i moralności katolickiej, dawanie świadectwa 

swoim życiem, ze szczególnym uwzględnieniem regularnego uczestnictwa w 

niedzielnej mszy świętej oraz spowiedzi świętej minimum raz na dwa miesiące, 

 regularna modlitwa osobista i lektura Pisma Świętego, 

 branie aktywnego udziału w życiu Wspólnoty – szczególnie w spotkaniach 

modlitewnych i małych grupek formacyjnych oraz działaniach podejmowanych 

przez Wspólnotę 

 branie odpowiedzialności z współtworzenie Wspólnoty. 

 

 

 

Leszno, dn ………………… 

 

Przyjęli (podpisy): 


