
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Agalliasis jest katolicką wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną  

działającą przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Opis wspólnoty. 

 

Wspólnota powstała w 1978r. Wyrosła na bazie formacji Ruchu Światło-Życie. Posiada 

charyzmatyczne  doświadczenie modlitwy i jako swoje powołanie odczytuje misję ewangelizacji. 

Nazwa wywodzi się z języka greckiego i oznacza rozraduj się (patrz przypisy). 

Agalliasis, jako wspólnota charyzmatyczna, czyli otwarta na doświadczenie odnowy w Duchu Świętym, 

przyjmuje za najważniejsze swoje powołanie szeroko pojętą misję ewangelizacyjną w oparciu o 

modlitwę oraz relacje z bliźnimi. 

 

        Charyzmaty: 
- modlitwa – osobista (w oparciu o codzienne czytania mszalne) oraz  wspólnotowa, małżeńska, 

rodzinna, wstawiennicza, 

- słuchanie Słowa Bożego i ujęcie Go w postaci tematów formacyjnych (Drogowskazów) jako 

rozeznanie na każdy rok formacji, 

- ewangelizacja – głoszenie Jezusa osobistym przykładem  życia codziennego, w ramach akcji 

własnych wspólnoty oraz współdziałając z innymi grupami, 

- troska o relacje - budowanie więzi miłości, troska o siebie nawzajem oraz o jedność wspólnoty, 

dbałość o mowę budującą,  by wyświadczała dobro słuchającym, 

- udział w sakramentalnym życiu Kościoła. 

 
2. Skład wspólnoty. 

 

Wspólnotę tworzą jej członkowie, kandydaci na członków oraz przyjaciele wspólnoty.  

a) Członkowie to osoby, które odkrywają swoje miejsce w Kościele w ramach charyzmatu wspólnoty 

Agalliasis, przeszły drogę formacji i złożyły deklarację członkowską na dany rok (patrz pkt. 5). 

Deklaracja w wyjątkowych sytuacjach może zostać nieprzyjęta.  Członek, który nie złoży deklaracji 

na kolejny rok ma status przyjaciela i w następnych latach może wrócić do członkostwa dopiero po 

rocznym kandydowaniu. Członkowie mogą pełnić funkcje odpowiedzialnych we wspólnocie. 

          

b) Kandydaci na członków to osoby, które są w trakcie 3-letniego okresu formacji podstawowej w 

małej grupie. Jeśli rozpoczęły one okres kandydacki jako osoby niepełnoletnie, mogą go przedłużać 

do ukończenia 21 roku życia. Kandydaci nie mogą pełnić funkcji odpowiedzialnych wspólnoty (patrz 

pkt.4).   

c) Przyjaciele wspólnoty to osoby, które czują się związane z naszą wspólnotą, uczestniczą w jej życiu 



według swych możliwości i korzystają z darów wspólnoty. Osoby te nie mogą być w małych grupach 

i kręgach, służyć w diakoniach, jak również pełnić funkcji odpowiedzialnych wspólnoty. 

 

2.1 Wymagania: 

 

a) Członek wspólnoty realizuje deklarację członkowską (patrz pkt. 5) 

      b) Od kandydata wspólnoty oczekujemy: 

Regularnego uczestnictwa w spotkaniach swojej grupy formacyjnej, w cotygodniowych spotkaniach 

modlitewnych, we wspólnych Eucharystiach, dniach wspólnoty, rekolekcjach i in., podejmowania 

posług we wspólnocie i dziełach, w które angażuje się wspólnota oraz do minimum półgodzinnej 

modlitwy osobistej dziennie. 

     c) Przyjaciele są zaproszeni do realizacji w/w zobowiązań kandydackich oprócz udziału w grupach. 

 

3. Formacja. 

 

Podstawowym miejscem formacji są małe grupy oraz kręgi małżeństw i kręgi biblijne. 

Uczestnicy małych grup po ukończeniu formacji podstawowej kontynuują drogę wzrastania ku 

dojrzałości chrześcijańskiej w diakoniach. Małżeństwa formują się w kręgach małżeńskich (spotkania 

w ramach duchowości Domowego Kościoła). Formacja odbywa się również przez katechezy na 

cotygodniowych spotkaniach modlitewnych, wspólnotowe dni skupienia i rekolekcje (przynajmniej 

raz w roku). 

 

a) Czas trwania formacji. 

          Przyjaciele wspólnoty mogą bezterminowo korzystać z formacji ogólnej. 

         Nowa osoba, która pragnie bliżej przyjrzeć się życiu wspólnoty, może przez rok uczestniczyć w 

formacji małej grupy bez deklaracji kandydackiej. 

 

Złożenie deklaracji kandydackich i członkowskich ma miejsce raz w roku, na początku kolejnego 

roku formacyjnego. 

 Uczestnik deklarujący chęć kandydowania rozpoczyna swoją formację w małej grupie realizując 

trzyletni cykl formacji podstawowej wg materiałów Ruchu Światło-Życie. Po trzecim roku formacji w 

małej grupie kandydat przyjmuje zobowiązania i jako członek wspólnoty, przechodzi do diakonii, by w 

jej ramach dalej wzrastać i służyć. Natomiast niepełnoletni kandydat może przedłużyć okres kandydacki 

do ukończenia 21 roku życia. 

Jeśli po ukończeniu 3-letniej formacji kandydat nie decyduje się na członkostwo, traci status 

kandydata i automatycznie zyskuje status przyjaciela wspólnoty. W następnych latach może wrócić do 

statusu kandydata i po roku formacji przyjąć zobowiązania członka. Pełnoletni kandydat już po drugim 

roku formacji może złożyć deklarację zobowiązań, stając się kandydatem na prawach członka. 

Kontynuuje on formację podstawową w małej grupie, ale może służyć w diakoni, choć ze względu na 

niepełną formację nie może pełnić funkcji animatora. 

W kręgach małżeńskich i biblijnych formacja dokonuje się permanentnie, tzn. przez cały czas ich 

trwania, niezależnie od przynależności ich uczestników do diakonii. Nowo wchodzące do kręgu 

małżeństwo może przez pierwszy rok uczestniczyć w formacji bez deklaracji małżonków. W drugim 

roku przynajmniej jeden z małżonków zobowiązany jest podjąć deklarację kandydacką. Natomiast w 

trzecim roku zobowiązanie to dotyczy obojga małżonków. Brak takich deklaracji skutkuje 

koniecznością opuszczenia kręgu. Małżonkowie mogą wrócić do kręgu, gdy oboje zdeklarują 

uczestnictwo kandydackie lub członkowskie we wspólnocie. Po urodzeniu dziecka małżonkowie są 

przez rok zwolnieni z wszelkich obowiązkowych spotkań. 

 

b) Źródła. 

  Realizując swoje powołanie wspólnota czerpie z trzech źródeł: 

- pierwszym z nich jest Słowo Boże i nauczanie Kościoła 

- drugim – droga formacyjna Ruchu Światło-Życie (materiały formacyjne RŚŻ) 

- trzecim – wypracowane na drodze rozeznania Drogowskazy – tematy formacyjne.   

  



4. Struktura wspólnoty.  

  

Grupy formacyjne: małe grupy, kręgi małżeńskie i biblijne.   

Diakonie formacyjne: diakonia ewangelizacji i modlitwy wstawienniczej. 

Diakonie funkcyjne (służebne) to diakonie nieformacyjne. Szczególną rolę pełnią:  

 diakonia modlitwy - jako krąg rozeznający (w której składzie jest m.in. lider i moderator) oraz 

 grono animatorów - jako organ decyzyjny, który organizuje pracę wspólnoty i troszczy się o 

formację we wszystkich grupach. Jego spotkania odbywają się kilka razy w roku, a skład stanowią 

wszyscy odpowiedzialni wspólnoty: moderator, lider, animatorzy, członkowie diakonii modlitwy 

i osoby odpowiedzialne za konkretne dzieła np. formację bierzmantów, akcje, przygotowanie 

rekolekcji. 
 

Lider – stoi na czele wspólnoty.  Przewodniczy spotkaniom animatorów.  Jest  wybierany na 3 lata  

(może być wybierany wielokrotnie).  

Moderator – to kapłan czuwający nad kierunkiem rozwoju wspólnoty.  

 

     Obowiązuje zasada posłuszeństwa odpowiedzialnym wg hierarchii:  animator,  lider,  

moderator,  proboszcz. Tą drogą też należy składać uwagi lub wnioski dotyczące wspólnoty. Wszystkie 

sytuacje nie objęte statutem oraz sytuacje wyjątkowe i wybór lidera, rozeznaje diakonia modlitwy, a 

decyzję podejmuje grono animatorów.   

   

5. Deklaracja członkowska: 

 

    Na drodze otwarcia na dary Ducha Świętego, życia według zasad ewangelicznych, poszukiwania 

swojego powołania w Kościele członkowie wspólnoty zobowiązują się do: - codziennej modlitwy 

osobistej i czytania Słowa Bożego (min.1 godzina) 

- udziału w grupie formacyjnej (kręgi małżeńskie, biblijne, diakonie) 

- udziału w spotkaniach modlitewnych, comiesięcznych mszach wspólnotowych oraz rekolekcjach 

wakacyjnych 

- comiesięcznej ofiary na rzecz wspólnoty (zadeklarowana stała kwota) 

- udziału w misji (pkt 1) i dziełach wspólnoty 

- posłuszeństwa, tzn. przyjęcie autorytetu osób odpowiedzialnych (wg pkt.4). 

Pomocą w realizacji w/w zobowiązań są grupy dzielenia (kręgi, diakonie). Animator dba ze szczególną 

troską o ich realizację w grupie. W razie potrzeby ofiarowuje swą pomoc, a przy braku postępów 

przeprowadza rozmowę indywidualną. W dalszej kolejności kieruje sprawę  do moderatora.  

O stan realizacji zobowiązań animatorów dba moderator w ramach spotkań animatorów. 

 

6. Utrata członkostwa następuje w wypadku: 

 

a) rezygnacji osoby z bycia we wspólnocie 

b) uporczywego nieprzestrzegania zobowiązań (wykluczenie) 

c) wydalenia dyscyplinarnego 

 

Przypisy: 

 

      Nazwa wspólnoty: 

Grecki rzeczownik agalliasis (dosłownie rozradowanie się) pochodzi od czasownika agalliao, który 

oznacza weselić się, doświadczać stanu wielkiej radości, często połączonego z ekspresją słowną i 

ruchem ciała (jak okrzyk radości św. Elżbiety w czasie nawiedzenia i ruch ciała św. Jana w jej łonie): 

„Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości (en agalliasei) 

dzieciątko w moim łonie” (Łk 1,44). Dla nas natomiast ważniejszy jest fragment: „W tej właśnie chwili 

Jezus rozradował się (egallfasato) w Duchu Świętym i rzekł [...]” (Łk 10,21), bowiem pragniemy, aby 

i nasza radość nie była zwykłą ludzką radością, ale by pochodziła od Ducha Świętego. Pragniemy w 

Nim się weselić - tak jak Jezus. 

 


