REGULAMIN
CENTRUM DUCHOWOŚCI RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
przy parafii bł. Karoliny w Tychach
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, zwane dalej Centrum Duchowości, jest
dziełem Ruchu Światło-Życie i stanowi ośrodek animacji modlitewnej, stawiający sobie za cel praktyczną realizację
wezwania skierowanego przez Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych na zakończenie Wielkiego
Jubileuszu Roku 2000: „My jednak, skoro została nam dana łaska wiary w Chrystusa, który objawia Ojca i jest
Zbawicielem świata, mamy obowiązek ukazywać, na jaką głębię może nas doprowadzić więź z Nim” (Novo Millennio
Ineunte, 33).
§2
Centrum Duchowości ma swoją siedzibę w parafii pw. bł. Karoliny w Tychach.
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§3
Nadzór nad Centrum Duchowości sprawuje Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie (zwany dalej
Moderatorem Diecezjalnym) oraz Proboszcz parafii pw. bł. Karoliny w Tychach (zwany dalej Proboszczem
parafii).
Opiekę nad Centrum Duchowości w imieniu Proboszcza parafii sprawuje wyznaczony przez niego wikariusz
(zwany dalej Opiekunem Centrum Duchowości), który w ramach powierzonych mu obowiązków moderatora
parafialnych wspólnot Ruchu Światło-Życie, pozostając w jedności z Moderatorem Diecezjalnym, czuwa nad
działalnością Centrum Duchowości, troszcząc się, aby zachowywana była nienaruszona wiara i obyczaje oraz
dyscyplina kościelna.
Rozdział II
CEL, DZIAŁALNOŚĆ I METODY PRACY CENTRUM DUCHOWOŚCI

§4
Celem działalności Centrum Duchowości, zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło-Życie, jest przede wszystkim służba
na rzecz parafii, dekanatu i archidiecezji w zakresie modlitewno-formacyjnym, w oparciu o program odnowy Kościoła
Soboru Watykańskiego II.
§5
Działalność modlitewno-formacyjna Centrum Duchowości ukierunkowana jest w swojej istocie na rozwój
i pogłębianie życia duchowego chrześcijan, zwłaszcza w zakresie modlitwy, zarówno w wymiarze indywidualnym jak
i wspólnotowym, tak aby mógł urzeczywistniać się program, który Jan Paweł II pozostawił wkraczającemu w III
tysiąclecie Kościołowi: „Nasze chrześcijańskie wspólnoty winny zatem stawać się prawdziwymi « szkołami »
modlitwy, w której spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale wyraża się też przez
dziękczynienie, uwielbienie, adorację, kontemplację, słuchanie, żarliwość uczuć aż po prawdziwe « urzeczenie » serca.
Ma to zatem być modlitwa głęboka, która jednak nie przeszkadza uczestniczyć w sprawach doczesnych, jako że
otwierając serce na miłość Bożą, otwiera je także na miłość do braci i daje nam zdolność kształtowania historii wedle
zamysłu Bożego” (Novo Millennio Ineunte, 33).
§6
Działalność Centrum Duchowości w wymiarze praktycznym obejmuje:
a.prowadzenie cotygodniowych spotkań modlitewnych;
b.prowadzenie comiesięcznych spotkań Wspólnoty Dorosłych Ruchu Światło-Życie;
c.organizowanie i prowadzenie raz w roku Seminarium Odnowy Wiary – rekolekcji dla dorosłych, na które
składa się dziesięć cotygodniowych spotkań formacyjno-modlitewnych oraz indywidualna modlitwa i praca z
materiałami formacyjnymi w domu – lub innej formy dziesięciotygodniowych rekolekcji poświęconych
modlitwie;
d.organizowanie i prowadzeniu sesji Szkoły Modlitwy poświęconych zagadnieniom z zakresu duchowości
chrześcijańskiej;
e.organizowanie i prowadzeniu co najmniej trzy razy w roku Tyskich Wieczorów Uwielbienia, których istotnym
elementem jest modlitwa za chorych, o uzdrowienie i wyleczenie, zarówno duchowe jak i fizyczne;

1

f.organizowanie i prowadzenie letnich rekolekcji Ruchu Światło-Życie dla osób dorosłych;
g.organizowanie dwa razy w roku kiermaszu literatury religijnej;
h.podejmowanie modlitwy w powierzonych intencjach;
i.posługę modlitwą wstawienniczą;
j.inne działania wynikające z potrzeb parafii, dekanatu i archidiecezji.
§7
Podstawowymi metodami realizacji celów Centrum Duchowości są:
a.pedagogiczna metoda „Światło-Życie", która wyznacza podstawowy sposób realizacji zadań podejmowanych w
ramach działalności Centrum Duchowości;
b.cotygodniowe spotkania świeckich liderów Centrum Duchowości, którzy jako Diakonia Modlitwy Ruchu
Światło-Życie z parafii pw. bł. Karoliny w Tychach, przygotowują i realizują we współpracy z Opiekunem
Centrum Duchowości program Centrum Duchowości, organizując jego działalność.
§8
Szczegółowy plan całorocznej działalności Centrum Duchowości jest co roku przygotowywany przez świeckich
liderów w porozumieniu z Opiekunem Centrum Duchowości, konsultowany z Moderatorem Diecezjalnym
i zatwierdzany przez Proboszcza parafii przed rozpoczęciem kolejnego roku formacyjnego.
Rozdział III
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CENTRUM DUCHOWOŚCI
§9
Osobami odpowiedzialnymi za Centrum Duchowości są:
a.Moderator Diecezjalny, który odpowiada za zgodność programu Centrum Duchowości z charyzmatem Ruchu
Światło-Życie, nadzorując i wspierając działalność Centrum Duchowości w sposób właściwy dla pełnionej przez
siebie funkcji;
b.Proboszcz parafii, który odpowiada za działalność Centrum Duchowości na terenie parafii, czuwając
za pośrednictwem wyznaczonego przez siebie Opiekuna Centrum Duchowości nad przygotowaniem i właściwą
realizacją programu Centrum Duchowości;
c.Animator Diakonii Modlitwy, który zgodnie z zasadami życia wewnętrznego i wspólnotowego Diakonii
Modlitwy Ruchu Światło-Życie z parafii pw. bł. Karoliny w Tychach, stoi na czele grupy świeckich liderów
organizujących działalność Centrum Duchowości.
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§10
Działalność Centrum Duchowości finansowana jest z dobrowolnych ofiar składnych przez osoby
korzystające z oferty programowej Centrum Duchowości.
W szczególnych przypadkach, za zgodą Moderatora Diecezjalnego, działalność Centrum Duchowości może
uzyskać finansowe wsparcie ze strony Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji
Katowickiej.
Techniczną stronę funkcjonowania Centrum Duchowości (dostęp do internetu w ramach sekretariatu
Centrum Duchowości, udostępnienie pomieszczeń i zaplecza sanitarnego, ogrzewanie, oświetlenie) zapewnia
i finansuje Proboszcz parafii.
Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11
Regulamin Centrum Duchowości, a także jego ewentualne nowelizacje, przygotowuje Proboszcz parafii po konsultacji
z Animatorem Diakonii Modlitwy, przedstawiając do zatwierdzenia Moderatorowi Diecezjalnemu. Zatwierdzony
regulamin, zanim zacznie obowiązywać, wymaga akceptacji Arcybiskupa katowickiego.
§12
Działalność Centrum Duchowości może zawiesić lub rozwiązać Arcybiskup katowicki. Za jego zgodą może to uczynić
również Proboszcz parafii po konsultacji z Moderatorem Diecezjalnym, Opiekunem Centrum Duchowości
oraz Animatorem Diakonii Modlitwy.
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