
 
 

 

 

 

 

 

 

KONWENCJA WSPÓLNOT 

SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI W GDAŃSKU 
 

 

 

 

 

 

WSTĘP 

 

Dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za powołanie nas do wiary świętej. Oddajemy 

chwałę Jezusowi Chrystusowi za dar naszych Wspólnot, w których karmimy się uświęcającą 

mocą Słowa, które jest duchem i życiem [por. J 6,63]. Rozpoznając  znaki czasu, w roku 

duszpasterskim przeżywanym pod hasłem „W komunii z Bogiem”, pragniemy podjąć dzieło 

odnowy i budowania komunii Wspólnot, które uznały wspólny charyzmat. Mając jednego 

ducha, chcemy stać się rozpoznawalni w Kościele jako jedno dzieło. Zawierzamy nas samych 

i Wspólnoty czułej opiece Najświętszej Maryi Panny w Jej Niepokalanym Poczęciu. 

 

TOŻSAMOŚĆ 

 

Nasze Wspólnoty powstały jako owoc Nowej Ewangelizacji, do której wzywał św. Jan 

Paweł II. Służymy naszemu jedynemu Panu Jezusowi Chrystusowi w Kościele katolickim, 

pogłębiając w sobie doświadczenie łaski chrztu świętego, czyniącego nas dziećmi Bożymi. W 

tym duchu prowadzimy członków naszych Wspólnot do odnowienia w sobie charyzmatu 

chrztu świętego poprzez udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych. Akceptujemy różnorodną 

formację, uwzględniającą konieczność pełnej inicjacji chrześcijańskiej – oddanie się Jezusowi 

jako Panu. Jesteśmy świadkami mocy Ducha Świętego, o którego nowe wylanie nieustannie 

się modlimy. Wspieramy działania apostolskie Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji „Jezus 

Żyje” i korzystamy z prowadzonych przez nią kursów. 
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WSPÓLNY CHARYZMAT 

 

Tworząc środowisko Wspólnot modlitewno – ewangelizacyjnych rozpoznajemy w 

sobie tchnienie Ducha Świętego, który zaprasza nas do budowania głębszej komunii z 

Bogiem i braćmi  oraz do wyjścia z Ewangelią Jezusa Chrystusa do współczesnego świata,  

by głosząc ją w nowej formie, z nowym zapałem i nowymi środkami uobecniać zbawczą moc 

jej orędzia. Rozpoznajemy w sobie nasz wspólny charyzmat: 

 

W mocy Ducha świętego, poprzez modlitwę uwielbienia, ewangelizację, formowanie 

nowych ewangelizatorów oraz szkolenie formatorów ewangelizatorów przybliżać 

Królestwo Boże i realizować je we wspólnocie, w łączności z całym Kościołem. 

 

AUTONOMIA 

 

Każda Wspólnota posiada swoją odrębną historię, swoiste powołanie, które 

zobowiązuje ją do nieustannego wsłuchania w to, „co mówi Duch do kościołów” [Ap 3,13] i 

odpowiedzi na Boże wezwania. Wspólnota autonomicznie podejmuje swoje spotkania 

modlitewne, prowadzi formację swych członków, udziela się apostolsko, planuje 

harmonogram swojej działalności, troszcząc się przede wszystkim o rozwój wspólnego 

charyzmatu, a nade wszystko rozwija działalność ewangelizacyjną,  z uwzględnieniem dobra 

całej SNE. 

 

NAZWY 

 

 Wspólnoty podpisujące konwencję przyjmują do swojej nazwy dodatek „SNE” w 

miejsce używanego zwykle dotychczas zwrotu „modlitewno-ewangelizacyjna”,  zachowując 

swoje logo i inne autonomiczne atrybuty. Posługując w kursach SESA mają prawo używać 

logo i nazwę SESA Gdańsk. 

 

RADA SNE 

 

Dla lepszej koordynacji prac apostolskich i formacji w naszych Wspólnotach 

powołujemy niniejszym Radę SNE, do której wchodzi Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia 

Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji „Jezus Żyje” oraz Lider każdej ze Wspólnot 

podpisujących ten dokument.  

Szczegółowe ustalenia odnośnie funkcjonowania Rady SNE, a także wzajemnych 

praw i obowiązków wynikłych ze współpracy Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdańsku oraz 

Wspólnot, zostaną uregulowane odrębnymi dokumentami, przygotowanymi i zatwierdzonymi 

przez Radę zwykłą większością głosów. 
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WIOSENNE PORZĄDKI 

 

 Rozpoznając znaki czasu oraz wchodząc w międzynarodowe struktury Szkoły 

Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA) w 2017 r. rozpoczęliśmy 3-letni projekt mający na 

celu: oczyszczenie i przywrócenie blasku wspólnego charyzmatu, zbudowanie większej 

jedności naszego środowiska oraz wypracowanie konkretnych narzędzi prowadzących 

Wspólnoty do wzrostu.  Efektem wspólnej pracy i modlitwy są poniższe postanowienia, które 

w duchu braterstwa i wzajemnej odpowiedzialności, przyjmujemy jako Wspólnoty SNE 

Gdańsk (SESA Gdańsk): 

 

1. Podstawę wspólnej formacji Wspólnot stanowią kursy SESA, przyporządkowane do 

poszczególnych etapów wzrostu we Wspólnocie, w których każdy członek Wspólnoty 

uczestniczy raz w roku. Oprócz tego Wspólnoty raz w roku inicjują na swoim terenie kurs 

SESA bądź biorą udział w ekipie kursu na innym terenie. Inne aktywności ewangelizacyjne 

Wspólnot są temu podporządkowane. Jeśli chodzi o formację codzienną, to zalecaną jest 

formacja ks. Krzysztofa Kralki lub ks. Artura Sepiołło. W przypadku wyboru innej formacji 

wymagana jest akceptacja Zarządu. 

 

2. Wspólnota przeprowadza skrutynia, mające na celu zobiektywizowanie drogi rozwoju 

duchowego każdego z członków wspólnoty, na zakończenie formacji rocznej. Lider lub osoba 

przez niego wyznaczona skrutuje animatorów, a członek Zarządu skrutuje lidera Wspólnoty.  

 

3. Wspólnota porządkuje zasady wspólnotowe poprzez: opracowanie statutu, 

doprecyzowanego do niniejszej konwencji, a następnie zatwierdzonego przez Zarząd oraz 

stworzenie dokument o wspólnocie dla nowych osób. Zalecana jest praktyka „obrzędu 

przyjęcia” do Wspólnoty nowych członków, podczas których składają oni podpisane przez 

siebie deklaracje. Minimalny schemat wzajemnych relacji we wspólnocie to: sympatyk – 

osoba, która nie ma żadnych zobowiązań, ale też za którą Wspólnota nie bierze 

odpowiedzialności oraz członek wspólnoty – osoba, która zobowiązuje się do przyjęcia zasad 

wspólnotowych i za którą Wspólnota bierze odpowiedzialność.  

 

4. W celu lepszego umiejscowienia w środowisku SNE liderzy i animatorzy Wspólnot 

biorą udział we wspólnej formacji dla odpowiedzialnych organizowanej przez Zarząd. Lider 

rozeznaje, do jakich zadań apostolskich kierować członków Wspólnoty, kierując się przede 

wszystkim troską o realizację podstawowej formacji kursami SESA.  

 

5. Liderem może zostać osoba, która całym sercem utożsamia się z wizją SNE oraz 

pragnie realizować jej wspólny charyzmat. W praktyce lider powinien być po Kursie Paweł, 
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lub zrobić go w przeciągu 12 miesięcy od objęcia funkcji lidera. Lidera zatwierdza Zarząd po 

konsultacji z Pasterzem Wspólnoty. 

 

6. Wspólnota, która  nie realizuje zapisów zawartych w treści konwencji, samoistnie 

wyklucza się z przynależności do SNE Gdańsk, o czym ogłasza Zarząd na radzie liderów 

kończącej rok formacyjny.  

 

 

Podpisują:   

1. Liderzy wspólnot, które 21.09.2020 r. zadeklarowały wejście do nowej Konwencji Wspólnot 

Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji 

2. Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji „Jezus Żyje” 

3. Ks. Arcybiskup jako świadek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisano podczas Uroczystości 25-lecia Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji,  

14 czerwca 2021 roku. Z dniem podpisania niniejszej konwencji tracą ważność zapisy 

konwencji Wspólnot Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2011 roku. 


