STATUT WSPÓLNOTY APOSTOLSKIEJ BŁ. KAROLINY
I. Postanowienia ogólne
§1
Wspólnota Apostolska Błogosławionej Karoliny Kózkówny, zwana dalej Wspólnotą Apostolską,
została powołana do życia dekretem Biskupa Opolskiego z dnia 30 marca 2014 r. w 4. Niedzielę
Wielkiego Postu, w dniu uroczystego zakończenia – trwającej w latach 2012-2014 - peregrynacji
relikwii bł. Karoliny Kózkówny w diecezji opolskiej, do realizacji celów, o których mowa w § 9
niniejszego Statutu.
§2
Obszarem działalności Wspólnoty Apostolskiej, będącej owocem dzieła peregrynacji relikwii bł.
Karoliny Kózkówny, jest diecezja opolska.
§3
Wspólnota Apostolska ma charakter modlitewno-apostolski. Jej członkowie - za wzorem i z pomocą bł. Karoliny - zanurzają swoje życie w miłości Serca Pana Jezusa, działając na rzecz dobra i wartości, które ukazują młodemu pokoleniu właściwy cel i sens życia. Członkowie wspólnoty żyją też
duchem braterstwa ewangelicznego oraz czystą miłością, która wyzwala z uzależnień i przywraca
radość ducha. Działanie Wspólnoty Apostolskiej ukierunkowane jest także na konkretne apostolstwo jej członków w parafii oraz w otoczeniu, w jakim żyją (rodzina, szkoła, środowisko życia i
pracy).
II. Członkowie wspólnoty
§4
Do członków Wspólnoty Apostolskiej mogą należeć dzieci po przyjęciu I Komunii św., młodzież,
dorośli, a także całe rodziny, które pragną realizować wyznaczone Wspólnocie Apostolskiej zadania, mające na celu umacnianie wzajemnych więzi i otwieranie serc ludzi młodych na wartości,
które budują dojrzałą osobowość chrześcijańską.
§5
Wspólnota może się składać z mniejszych grup jednorodnych (dziecięca, młodzieżowa, grupa dorosłych czy kilka rodzin) lub mieszanych (np. parafialnych). Na ich czele stoją wybrani i odpowiednio
uformowani animatorzy.
§6
Przyjęcie do wspólnoty odbywa się w parafii kandydatów - po uprzednim przygotowaniu kandydatów na podstawie wytycznych Moderatora - w czasie Mszy św. 18 listopada, czyli w dzień wspomnienia bł. Karoliny. Po homilii, ukazującej postać bł. Karoliny oraz godne do naśladowania jej
cnoty, następuje imienne przestawienie kandydatów oraz ich stosowne pouczenie. Następnie celebrans przyjmuje od kandydatów przyrzeczenie, które stanowi formalny akt przyjęcia do Wspólnoty
Apostolskiej.

§7
Każdy nowo przyjęty członek Wspólnoty Apostolskiej zostaje wpisany do Księgi Wspólnoty Apostolskiej przechowywanej w jej siedzibie w Jełowej, otrzymuje legitymację oraz niniejszy Statut.
§8
Przynależność do Wspólnoty Apostolskiej ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Wspólnoty Apostolskiej;
2. usunięcia, czyli wydalenia na skutek uporczywego trwania w gorszącej postawie moralnej;
decyzję o usunięciu podejmuje Proboszcz parafii członka w porozumieniu z Moderatorem
Wspólnoty Apostolskiej;
3. rozwiązania Wspólnoty Apostolskiej.
Cele działania Wspólnoty Apostolskiej oraz obowiązki jego członków.
§9
Wspólnota Apostolska stawia sobie za cel:
1. duchowy i osobowy rozwój swoich członków przez praktykowanie życia sakramentalnego i
modlitwy, tak indywidualnej jak i wspólnotowej;
2. ożywianie poczucia godności dziecka Bożego, zwłaszcza u dzieci i ludzi młodych;
3. inspirowanie do życia w czystości serca, duszy i ciała i budzenie szacunku wobec tajemnicy
i daru życia;
4. przygotowanie do przyjęcia i odpowiedzialnego przeżycia daru miłości, a także
podejmowania odpowiedzialności za wspólnotę rodzinną, szkolną i parafialną.
§ 10
W nawiązaniu do celów wymienionych w § 9, Wspólnota Apostolska wyznacza sobie następujący,
w symboliczny sposób ujęty, program:
1. Adoracja Pana Jezusa w Jego Najświętszym Sercu, trwanie przed Jezusem Eucharystycznym w każdy I piątek miesiąca, na wzór bł. Karoliny, która mimo wielu zajęć potrafiła znaleźć czas na modlitwę;
2. Bratersko-siostrzana wspólnota gromadząca swoich członków, na wzór bł. Karoliny, która
gromadziła swoje koleżanki i kolegów, aby im czytać Pismo św.;
3. Czysta miłość, jako szczególne zadanie wszystkich członków wspólnoty, aby w ten sposób
kierować działanie na konkretną służbę Caritas wobec potrzebujących, opuszczonych, chorych;
4. Duch pokuty i pojednania towarzyszący życiu wspólnoty, co najbardziej wyraża się w przystępowaniu do sakramentu pokuty w każdy I piątek miesiąca, a także w podejmowaniu pielgrzymek do szczególnych miejsc;
5. Ewangelizacja we wspólnocie podejmowana na miarę swoich możliwości i sił, jak to czyniła bł. Karolina, ucząc inne dzieci katechezy czy odwiedzając chorych w ich domach;
6. Formacja powołania, czyli odpowiedzialność za kierunek drogi swego życia, który należy
odczytać zgodnie z wolą Bożą i pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu, jak to czyniła
błogosławiona Patronka.
7. Gotowość na poświęcenie i wzrastanie w przekonaniu, że droga z Jezusem wymaga czasem
odwagi, męstwa i samozaparcia, aby nie zranić miłości Jezusa i obronić swoje wartości aż
do ofiary życia włącznie, na wzór błogosławionej Męczenniczki.

§ 11
Dla realizacji ww. celów i zadań, członkowie Wspólnoty Apostolskiej starają się:
1. praktykować spowiedź św. i przyjmować Komunię św. w każdy I piątek miesiąca;
2. przed Mszą św. w I piątek miesiąca adorować przez kilka minut Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie;
3. uczestniczyć we Mszy św. w święto patronalne 18 listopada oraz w inne dni wyznaczone
przez Moderatora Wspólnoty Apostolskiej;
4. w dowolnym dniu tygodnia przeczytać wybrany fragment Pisma św. i krótko rozważać
przeczytane Słowo Boże;
5. często odmawiać Różaniec św. i propagować tę modlitwę wśród innych;
6. często odmawiać Litanię do bł. Karoliny, aby przez jej wstawiennictwo wypraszać u Boga
dla siebie i dla wspólnoty potrzebne łaski;
7. sprzeciwić się złu, tworząc w ten sposób w swoim środowisku cywilizację czystej miłości;
8. uczestniczyć w formacji, o której mowa w § 14, aby zgłębiać życie bł. Karoliny i w ten
sposób formować swoje serce w oparciu o jej cnoty;
9. strzec religijnej atmosfery domu rodzinnego i być świadkiem wiary w swoim środowisku;
10. angażować się we wspólnocie parafialnej, aby w ten sposób umacniać innych w wierze, nadziei i miłości.
§ 12
Przynależność do Wspólnoty Apostolskiej nie pociąga za sobą żadnych nakazów obowiązujących
pod sankcją grzechu. Niespełnienie któregoś z obowiązków wynikających z przynależności do
Wspólnoty Apostolskiej nie jest wykroczeniem przeciwko Bogu ani też nie powoduje wydalenia
członka z szeregów Wspólnoty Apostolskiej.
§ 13
Wspólnota Apostolska ma prawo do posiadania własnego sztandaru, a jej członkowie – do noszenia
wizerunku bł. Karoliny.
Formacja członków Wspólnoty Apostolskiej
§ 14
Wspólnota Apostolska pod kierunkiem Moderatora i Animatorów stara się podejmować następujące
inicjatywy formacyjne:
1. spotkania modlitewno-formacyjne raz w miesiącu, mające na celu pogłębianie więzi z Bogiem, dzielenie się czynami dobra oraz przeżywanie ducha wzajemnego braterstwa;
2. wspólne lub indywidualne pielgrzymowanie do sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie;
3. udział w rekolekcjach lub dniach skupienia, organizowanych przez Moderatora Wspólnoty
Apostolskiej, a mających na celu pogłębienie swojej duchowości;
4. zaangażowanie w dzieło tworzenia Centrum bł. Karoliny w Grabiu oraz w dzieło peregrynacji jej czcigodnych relikwii w parafiach naszej diecezji i w rodzinach członków.
§ 15
Moderator Wspólnoty Apostolskiej wraz z animatorami opracowuje materiały formacyjne dla realizacji rocznej pracy w grupach, w zależności od potrzeb i oczekiwań.

Struktura organizacyjna Wspólnoty Apostolskiej
§ 16
Z ramienia Biskupa Opolskiego opiekę nad Wspólnotą Apostolską, w charakterze asystenta kościelnego, sprawuje Moderator Wspólnoty Apostolskiej, czyli kapłan mianowany przez niego na
okres czterech lat z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje.
Na skutek poważnych przyczyn i z zastosowaniem przewidzianej przez prawo kanoniczne procedury, może on zostać przez Biskupa Opolskiego usunięty przed upływem kadencji.
§ 17
Podstawowym miejscem realizacji celów i zadań Wspólnoty Apostolskiej jest parafia jej członków.
§ 18
Za formację członków Wspólnoty Apostolskiej w parafii, o której mowa w § 14, jest odpowiedzialny Proboszcz lub wyznaczony przez niego kapłan, który dba o formację duchową członków oraz o
realizację programu i celów wspólnoty, określonych w § 9, 10 i 11.
§ 19
Współpracownikami w realizacji celów i zadań Wspólnoty Apostolskiej w parafii są przygotowani
– w oparciu o wytyczne Moderatora Wspólnoty Apostolskiej – animatorzy świeccy. Za formację
animatorów świeckich odpowiada Moderator Wspólnoty Apostolskiej.
§ 20
W miarę rozwoju Wspólnoty Apostolskiej, Proboszcz lud delegowany przez niego kapłan - w celu
lepszego zorganizowania dni skupienia oraz innej działalności Wspólnoty w parafii - wybiera spośród animatorów i członków Zespół Współpracy.
Postanowienia końcowe
§ 21
Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane przez Biskupa Opolskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek Moderatora Wspólnoty Apostolskiej.
§ 22
Wnioski o zmiany w Statucie może składać każdy członek Wspólnoty Apostolskiej.
Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.
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