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Statut  

Grupy Modlitewnej „Słudzy Wody Żywej”  

w parafii Narodzenia NMP w Gaju 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Grupa Modlitewna „Słudzy Wody Żywej” zwana w dalszej części Statutu „Grupą” jest 

wspólnotą modlitewną parafialną o charakterze maryjnym.  

2. Grupa ma siedzibę w Gaju przy ul. Maryjnej 6. 

3. Grupa działa zgodnie z zasadami religii rzymskokatolickiej i w oparciu o Statut. 

§ 2 

1. Grupa działa od września 2016 r. 

2. Tekstem założycielskim Grupy jest Psalm 105 „Hymn ku czci Zbawcy”. 

3. Grupa posiada logo: wpisany w okrąg Krzyż – symbol miłości Boga do człowieka unoszący 

się nad Wodą symbolizującą Ducha Świętego, z którego płyną promienie zbawienia, pod 

krzyżem litera M symbolizująca Maryję, u dołu okręgu nazwa Grupy – „Słudzy Wody 

Żywej”. 

4. Hymnem Grupy jest „Oda do Matki Bożej Gajowskiej”. 

§ 3 

Cele Grupy:  

1) rozwój kultu Matki Bożej Gajowskiej; 

2) rozwój duchowy członków  Grupy. 

Rozdział 2 

Struktura i organizacja Grupy  

 § 4 

Grupa podlega nadzorowi księdza Proboszcza parafii Narodzenia NMP w Gaju,  który:  

1) wyznacza i odwołuje Opiekuna Grupy;  

2) zatwierdza wybór i odwołanie Animatora Grupy;   

3) zatwierdza Statut Grupy;  

4) zatwierdza zmiany w Statucie na wniosek Animatora Grupy;  

5) rozwiązuje Grupę.  

§ 5 

1. Grupą Modlitewną kieruje Opiekun duchowy, w dalszej części Statutu zwany Opiekunem, 

którym jest kapłan wyznaczony przez księdza Proboszcza parafii Narodzenia NMP                        

w Gaju lub on sam. 

2. Opiekun troszczy się o formację i kształtowanie postaw religijnych członków Grupy.  



3 
 

3. Spotkania formacyjne Grupy prowadzi  Opiekun.  

4. Opiekun może zlecić prowadzenie formacji Animatorowi lub innemu członkowi Grupy.  

5. Wyznaczony do prowadzenia formacji członek Grupy ma obowiązek omówić                                       

z  Opiekunem konspekt spotkania. 

6. Opiekun, wspólnie z Animatorem, do 1 września każdego roku opracowuje plan pracy 

formacyjnej (harmonogram, tematykę spotkań).  
 

                                                        § 6 
 

1. Grupa posiada Animatora, osobę świecką powołaną spośród jej członków.  

2. Animatorem może być osoba, która systematycznie bierze udział w spotkaniach Grupy. 

3. Animator podlega Opiekunowi. 

4. Wybór Animatora następuje do 30 czerwca każdego roku.  

5. Wybór Animatora odbywa się w czasie  tajnego głosowania, zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej 2/3 członków Grupy. 

6. Wybór Animatora jest poprzedzony indywidualną modlitwą do Ducha Świętego                          

i wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu. 

7. Uprawnionymi do głosowania są czynni członkowie Grupy, obecni na spotkaniu w dniu 

wyborów.  

8. Czynnymi członkami Grupy są osoby, które przynajmniej dziesięć razy w roku brały 

udział  w spotkaniach. 

9. Do ważności wyboru, konieczna jest zgoda Animatora. 

10. Po przyjęciu wyboru, Animator jest przedstawiany przez Opiekuna księdzu 

Proboszczowi. 

11. Kadencja Animatora trwa rok.  

12. Z uzasadnionych przyczyn, Animator może zrezygnować z pełnionej posługi przed 

końcem kadencji. 

13. Animator może być odwołany z pełnionej funkcji z ważnych powodów, takich, jak: 

1) zaniedbywanie obowiązków; 

2) postępowanie niezgodne z nauczaniem Kościoła. 

14. Animator może być odwołany zwykłą większością głosów czynnych członków Grupy     

w tajnym głosowaniu.  

15. W wypadku rezygnacji lub odwołania Animatora, Grupa dokonuje wyboru nowego                  

w terminie 14 dni.  

16. Do zadań  Animatora należy: 

1) reprezentowanie Grupy na zewnątrz i działanie w jej imieniu;      

2) organizacja i koordynacja pracy Grupy;  

3) opracowanie do 1 września każdego roku, wspólnie z Opiekunem, planu pracy 

formacyjnej na dany rok (harmonogramu, tematyki spotkań); 

4) przygotowanie sprawozdania z działalności Grupy na koniec roku formacyjnego. 
 

§ 7 

1. Członkiem Grupy może zostać pełnoletni, praktykujący  katolik. 

2. Przy przyjęciu nowego członka do Grupy:  
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1) kandydat wyraża ustną wolę wobec Opiekuna; 

2) Opiekun przeprowadza wstępną rozmowę z kandydatem; 

3) Opiekun przedstawia nową osobę pozostałym członkom i tym samym 

kandydat staje się pełnoprawnym członkiem Grupy. 

3. Każdy członek Grupy może zgłaszać swoje propozycje do planu pracy formacyjnej.  

4. Każdy członek Grupy może zrezygnować z przynależności do wspólnoty składając 

oświadczenie Opiekunowi. 

5. Członek Grupy, który publicznie odstąpił od wiary katolickiej lub został pozbawiony 

przynależności do Kościoła, lub też nie przestrzegał Statutu, automatycznie przestaje być 

członkiem wspólnoty. 

 

Rozdział 3 

Duchowość Grupy 

§ 8 

1. Charyzmatem Grupy jest zawierzenie Maryi własnej drogi życia „Przez Maryję do 

Jezusa”. 

2. Zawierzenie Maryi przejawia się w służbie Bogu, Kościołowi i drugiemu człowiekowi 

realizowanej przez modlitwę. 

3. Członkowie Grupy:  

1) pogłębiają swoje życie duchowe na spotkaniach formacyjnych; 

2) często uczestniczą w Eucharystii, a szczególnie w pierwsze środy, pierwsze 

czwartki, pierwsze piątki i pierwsze soboty miesiąca, w święta maryjne oraz             

w soboty podczas porannych Mszy św. wotywnych ku czci Matki Bożej 

Gajowskiej; 

3) raz w miesiącu wspólnie adorują Najświętszy Sakrament;  

4) prowadzą wraz z Opiekunem raz w miesiącu, w wybraną sobotę, Wieczór 

Uwielbienia Pana; 

5) modlą się w intencji Grupy i Opiekuna, tzw. „Zamek Warowny” (Ojcze nasz …, 

Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …, Święty Michale Archaniele … - ciągła  

modlitwa  w intencji Grupy każdego członka wspólnoty w wybranym przez siebie 

dniu tygodnia); 

6) modlą się w intencjach złożonych przez wiernych do Matki Bożej Gajowskiej; 

7) w okresie pokutnym podejmują dodatkowe formy pobożności: modlitwę, post                  

i jałmużnę; 

8) uczestniczą raz w roku we wspólnych rekolekcjach wyjazdowych z Opiekunem. 

 

§ 9 
 

1. Członkowie Grupy trwają na modlitwie zgodnie ze swoimi możliwościami duchowymi 

i czasowymi. 

2. Zalecane modlitwy są obowiązkiem serca a nie prawa. 

Rozdział 4 

Działalność Grupy  
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§ 10 

1. Spotkania Grupy odbywają się raz w tygodniu od września do czerwca.  

2. Dzień oraz godzina spotkania zostają ustalone przez członków Grupy wraz                             

z Opiekunem każdego roku formacji do 1 września. 

3. Podczas spotkań członkowie Grupy:  

1) biorą udział w formacji; 

2)   przygotowują Wieczór Uwielbienia Pana; 

3) omawiają sprawy organizacyjne. 

4. Członkowie Grupy aktywnie uczestniczą w życiu parafii Narodzenia NMP w Gaju. 

5. Grupa prowadzi ewangelizację w środkach masowego przekazu. 

 

§ 11 
 

Członek Grupy może należeć do innych grup modlitewnych lub  stowarzyszeń, które nie 

sprzeciwiają się wartościom i zasadom nauki społecznej Kościoła.  

§ 12 

Działania podejmowane przez Grupę są zsynchronizowane z kalendarzem parafialnym. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 
 

 § 13 

1. Statut i jego zmiany opracowują członkowie Grupy.  

2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 8 września 2020 r. 

 

 

 

 

 

 


