
REGUŁA 
Wspólnot w Połowie Drogi 

 

 
Postępujesz naprzód, a twoim śladem nieodstępnie i niepostrzeżenie posuwa się czas. Aż przychodzi 
chwila, w której spostrzegasz przed sobą smugę cienia ostrzegającą cię, że dzień pierwszej młodości 
dobiegł już do końca. W tym to właśnie okresie nawiedzają człowieka dziwne chwile, o których mówić 
zamierzam. Chwile znużenia, przesytu, niezadowolenia z siebie. Chwile niezrozumiałego uporu. 
Człowiek jeszcze względnie młody dopuszcza się wtedy najnierozważniejszych czynów – żeni się bez 
namysłu lub porzuca swój zawód bez jakiejkolwiek przyczyny. 

Joseph Conrad: Smuga cienia  

 
Kryzys nieziszczonych wyobrażeń, marzeń, utrata złudzeń o swojej potędze i zdolnościach, 
stwierdzenie ograniczoności życia, są szansą spotkania z Wszechmogącym Bogiem, uświadomienia i 
odnalezienia sensu istnienia. 

AKLAMACJA POCZĄTKOWA 

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że w sercu każdego mężczyzny zasiałeś tęsknotę, 
która kieruje nas ku Tobie. Ufamy, że każdy z nas jest dla Ciebie ważny, każdego wzywasz do pełnej z 
Tobą jedności, do której drogą jest nasze codzienne życie i że dla każdego masz misję, do której 
wykonania nas powołałeś. Udziel nam siły i odwagi, abyśmy w drugiej połowie życia słuchali Ciebie i 
za Twoim głosem konsekwentnie podążali, aż do dnia ostatecznego spotkania z Tobą. Amen. 

 

MISJA 

Misją męskich wspólnot jest wspieranie mężczyzn w odnajdywaniu Boga i Jego woli codziennie i na 

każdym etapie drogi życia. 

 
 
Wspólnoty w Połowie Drogi powstają, aby z Bożą pomocą mężczyźni zdolni byli odpowiedzieć na 
wyzwania kryzysu wieku średniego, pogłębiać wiarę, z nową energią wykorzystywać swoje talenty i 
możliwości, rozeznawać indywidualną misję na pozostałą część życia. 
 
Wspólnoty w Drodze – uczestnicy kontynuują braterskie wspieranie się w codziennej realizacji misji 
życiowej jako mężowie, ojcowie, bracia, obywatele, członkowie Kościoła. Pogłębiają swoją wiarę i w 
duchu apostolskim angażują się, aby oni sami oraz ich rodziny, otoczenie, społeczeństwo, świat 
stawały się mądrzejsze, lepsze, bardziej solidarne i sprawiedliwe. Otwierają się na miłość i miłość 
dają, dążą, aby pozostawić po sobie dobry ślad i dostąpić zbawienia. 
 
Wspólnoty w Drugiej Połowie Drogi gromadzą mężczyzn świadomych, że sztuką jest zestarzeć się 
dobrze i chcą tej sztuki uczyć się w braterskiej wspólnocie. Pragną jesień życia przeżywać w pokoju, z 
ufnością i godnością, służąc mądrością życiową i doświadczeniem wiary, akceptując proces swojego 
starzenia się i przygotowując się na radosne spotkanie Boga twarzą w twarz.  



 
Wspólnoty tworzą bezpieczną przestrzeń spotkań w gronie mężczyzn kierujących się podobnymi 
wartościami, gdzie mogą oni pogłębiać swoją wiarę poprzez wspólne lektury, modlitwę oraz 
braterskie rozmowy. 
 
Reguła używa nazwy Wspólnota w Połowie Drogi łącznie, zarówno dla Wspólnot w Połowie Drogi 
sensu stricto jak dla Wspólnot w Drodze i Wspólnot w Drugiej Połowie Drogi. Wynika to z genezy i 
historii ruchu zapoczątkowanego w 2004 roku. 
 

1. WSTĘP 

1.1. Zgodnie ze Statutem Fundacji „Volto Santo” z siedzibą w Gdańsku, Zarząd Fundacji powołał 
Porozumienie Wspólnot w Połowie Drogi, łącząc w ten sposób Wspólnoty w Połowie Drogi, służące 
formacji i umacnianiu w wierze dojrzałych mężczyzn, katolików świeckich. Nazwa „Wspólnota w 
Połowie Drogi”, w skrócie Wspólnota, stosowana jest również (i obejmuje) odpowiednio „Wspólnoty 
w Połowie Drogi” sensu stricto, „Wspólnoty w Drodze” oraz „Wspólnoty w Drugiej Połowie Drogi”. 
Specyfika dwóch ostatnich określona jest szczegółowo w punkcie 3 Reguły. 

1.2. Niniejsza Reguła określa sposób działania Wspólnot, ich współpracy oraz integracji w ramach 
Porozumienia Wspólnot w Połowie Drogi. 

2. CEL 

2.1. Podstawowym celem Wspólnot w Połowie Drogi jest formacja katolickich mężczyzn świeckich w 
połowie ich drogi życiowej – od sukcesu do sensu – uzdalniająca do świadomego przeżywania 
upływającego czasu, dokonywania wyborów na drugą, lepszą, mądrzejszą część życia, wyłącznie 
według jedynej i właściwej miary Słowa Bożego. Dzięki tej formacji członkowie Wspólnot pokonują 
kryzys wieku średniego w duchu wiary i zaufania Bogu w Trójcy Jedynemu, jako program na dalsze 
życie wybierają swoją indywidualną, Bożą misją, rozpoznawaną i realizowaną w kolejnych latach ze 
wsparciem wynikającym z udziału we Wspólnocie. 

2.2. Ten zasadniczy cel członkowie Wspólnot w Połowie Drogi chcą realizować poprzez 
zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak: 

1) Cotygodniowe spotkania Wspólnoty, 
2) Praca własna w czasie pomiędzy spotkaniami; medytacja, modlitwa, lektura, 
3) Wspólna modlitwa, Eucharystia, studiowanie Pisma Świętego, rekolekcje, 
4) Udział w organizowaniu kolejnych Wspólnot w Połowie Drogi, 
5) Obronę wartości chrześcijańskich, 
6) Promowanie katolickiej duchowości świeckich, zwłaszcza mężczyzn, 
7) Udział w redakcji i publikowanie treści na stronie internetowej Porozumienia Wspólnot, 
8) Wzajemną pomoc bratnią, 
9) Wspieranie duchowieństwa, 
10) Wspieranie chrześcijan. 
 

3. PROGRAM FORMACJI 
 
Rozpoczęcie właściwego programu formacji poprzedza okres przygotowawczy, którego czas 
Wspólnota ocenia w porozumieniu z Kapelanem. Celem tego okresu jest nauka modlitwy – zwłaszcza 
rachunku sumienia i lectio divina – integracja, budowa wzajemnego zaufania oraz rozeznanie przez 
poszczególnych członków Wspólnoty, czy w pełni identyfikują się z jej celami.  



Rok pierwszy 

3.1. Pierwszy rok spotkań Wspólnota przeznacza na formację, która powinna zakończyć się 
opracowaniem indywidualnej misji na drugą połowę życia przez każdego z członków Wspólnoty. 
Zamierzenie to jest realizowane poprzez systematyczną pracę w trakcie spotkań oraz pomiędzy 
spotkaniami, ujętą w siedem bloków tematycznych: 

Blok I. Witamy w Połowie Drogi. 

Blok II. Podwaliny sukcesu. 

Blok III Podróż do wewnątrz siebie. 

Blok IV Boże wołanie. 

Blok V. Co jest w szkatule? 

Blok VI. Plan gry o sens. 

Blok VII. Najlepsze lata życia. 

Rok drugi 

3.2 Drugi rok spotkań przewiduje formację opartą na powrocie do korzeni życia chrześcijańskiego, 
którymi są Boże Przykazania i nauka Kościoła Katolickiego. Szczególną uwagę kieruje się na Dekalog w 
życiu mężczyzny w drugiej połowie drogi.  Oprócz zaplanowanego na dany rok programu, w drugim, 
trzecim i kolejnych latach spotkań członkowie Wspólnoty weryfikują misję sformułowaną w trakcie 
pierwszego roku i bieżąco ją realizują w swoim życiu codziennym. Wspólnota wspiera swych 
członków w tym dziele, zwłaszcza gdy doświadczają oni trudności. 

Rok trzeci 

3.3. Formacja w trzecim roku spotkań oparta jest na odkrywaniu na nowo znaczenia przesłania Ośmiu 
Błogosławieństw.  

 

Kolejne lata spotkań 

Wspólnoty w Drodze 

3.4. Z upływem lat charakter Wspólnoty ewoluuje od formacyjnego do modlitewnego. Na kolejne lata 
działalności Wspólnota przyjmuje nazwę „Wspólnota w Drodze”. Program spotkań Wspólnota ustala 
corocznie w porozumieniu z Kapelanem Wspólnoty, fakultatywnie korzystając z dorobku 
programowego i doświadczeń innych Wspólnot. Wśród licznych propozycji szczególne miejsce 
zajmują rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym, nauka i praktyka modlitwy Jezusowej, 
medytacja chrześcijańska, studiowanie Pisma Świętego. Dopuszcza się tworzenie Wspólnot w Drodze 
niezależnie od Wspólnot w Połowie Drogi. 

3.5. Cel Wspólnot w Drodze stanowi konkretyzację misji Wspólnot w Połowie Drogi odpowiednią do 
etapu życia Wspólnoty i polega na pogłębianiu życia religijnego uczestników i działaniu 
ewangelizacyjnym. 

3.6. Wspólnoty w Drodze mogą rekrutować do swojego grona nowych członków, którym oferują 
udział w cotygodniowych spotkaniach, doświadczenie braterstwa w męskiej wspólnocie religijnej. 
Dodatkowo mężczyznom w kryzysie wieku średniego proponują eksternistyczne odbycie formacji 
realizowanej przez Wspólnoty w Połowie Drogi pod braterską opieką jednego ze starszych członków 
wspólnoty.  



3.7. Wspólnoty w Drodze wspierają organizację nowych Wspólnot w Połowie Drogi i sprawują nad 
nimi opiekę merytoryczną. 

Wspólnoty w Drugiej Połowie Drogi 

3.8. Wspólnoty w Drugiej Połowie Drogi łączą osoby w wieku 55+, które świadome są zmian, 
zachodzących z wiekiem w ciele, w życiu duchowym, w rodzinie i chciałyby z innymi dzielić 

się swym doświadczeniem, mądrością, wiarą, przygotowując się na spotkanie z Bogiem 

twarzą w twarz. Rekrutacja do Wspólnot w Drugiej Połowie Drogi prowadzona jest niezależnie od 
Wspólnot w Drodze, chociaż ich członkowie korzystają z pierwszeństwa.  

3.9. Celem Wspólnot w Drugiej Połowie Drogi jest wspólnotowe poszukiwanie indywidualnej drogi 
radzenia sobie z nadchodzącą starością, z jej chorobami, doświadczeniem straty, lękiem, 
samotnością; odkrycie, nauka i praktykowanie sztuki starzenia się w dobry sposób. 

3.10. Metodyka formacji analogicznie do Wspólnot w Połowie Drogi przewiduje cotygodniowe 
dwugodzinne spotkania, prowadzone według ustalonego schematu, podzielone na 10 bloków 
tematycznych, każdy zaplanowany na 4 tygodnie spotkań. Wspólnota we własnym zakresie ustala 
tempo pracy, w razie potrzeby przeznaczając dodatkowe tygodnie na wybrane bloki. Podobnie w 
zależności od potrzeb uczestników Wspólnoty, samodzielnie decyduje ona o pogłębieniu wybranych 
bloków tematycznych, dodatkowych lekturach i zagadnieniach do omówienia. 

3.11. Podstawowym podręcznikiem Wspólnot w Drugiej Połowie Drogi jest książka Anselma Grena 
„Pokochaj swój wiek. Sztuka starzenia się.” Edycja św. Pawła 2009 [Grün]. 

3.12. Po zakończeniu etapu formacyjnego Wspólnota w Drugiej Połowie Drogi przybiera formę i 
zasady działania Wspólnoty w Drodze. 

3.13. Pozostałe postanowienia Reguły stosuje się odpowiednio do Wspólnot w Drodze oraz Wspólnot 
w Drugiej Połowie Drogi  

4. POROZUMIENIE WSPÓLNOT W POŁOWIE DROGI – RADA POROZUMIENIA  

4.1. Wszyscy liderzy Wspólnot tworzą Radę Porozumienia Wspólnot w Połowie Drogi. 

4.2. Rada Porozumienia dokonuje wyboru Zarządu Porozumienia Wspólnot w Połowie Drogi według 
ustalonych przez siebie zasad. 

4.3. Zarząd Porozumienia organizuje doroczny, krajowy zjazd Wspólnot w Połowie Drogi. 

4.4. Do udziału w zjeździe zaproszeni są wszyscy członkowie Wspólnot. 

4.5. Zjazdy odbywają się w okresie Święta Zesłania Ducha Świętego. Z ważnych powodów Zarząd 
Porozumienia może wskazać inny termin. 

4.6. Zjazd służy wspólnej modlitwie, zacieśnianiu współpracy, wypracowaniu kierunków działania 
oraz wymianie doświadczeń. 

4.7. Porozumienie Wspólnot zabiega o zachowanie podstawowej zbieżności programowej Wspólnot. 

4.8. Oficjalną witryną internetową Porozumienia Wspólnot jest www.wpolowiedrogi.pl 

http://www.wpolowiedrogi.pl/


4.9. Tworzenie witryny www.wpolowiedrogi.pl jest wspólnym dziełem Wspólnot, prezentuje kronikę 
ich działań, stanowi repozytorium programów i materiałów oraz miejsce gromadzenia informacji 
ważnych dla członków Wspólnot, między innymi sugestii interesujących i budujących lektur. 

4.10. Redakcję witryny sprawują osoby wskazane przez Radę Porozumienia Wspólnot, które również 
określają zasady i warunki publikacji treści. 

4.11.Poszczególne Wspólnoty są grupami autonomicznymi. 

5. USTRÓJ WSPÓLNOTY W POŁOWIE DROGI 

5.1. Rok działania Wspólnoty w Połowie Drogi rozpoczyna się z początkiem roku akademickiego. 
Każda Wspólnota zbiera się raz w tygodniu na spotkaniu regularnym. Wspólnota może okresowo 
zawiesić spotkania, na przykład na okres wakacji oraz organizować dodatkowe spotkania 
okazjonalne.  

5.2. Wspólnota organizowana jest we współpracy i w oparciu o lokalny kościół parafialny lub 
zakonny, za wiedzą odpowiedniego proboszcza lub przełożonego wspólnoty zakonnej. 

5.3. Założenie Wspólnoty wymaga notyfikacji Rady Porozumienia Wspólnot w Połowie Drogi oraz 
akceptacji proboszcza miejsca lub przełożonego wspólnoty zakonnej, który wyznaczy księdza do 
wypełnienia roli osoby towarzyszącej Wspólnocie – Kapelana. 

5.4. Aby utworzyć Wspólnotę wymagany jest akces 10 do 14 członków. 

5.5. Wspólnota organizuje swoje cotygodniowe spotkania w pomieszczeniach przykościelnych 
wskazanych przez ich administratora – proboszcza lub przełożonego zakonnego, lub w innych 
odpowiednich miejscach.  

5.6. Wszystkie decyzje każdej ze Wspólnot zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym. 

5.7. Członkowie Wspólnoty wybierają spośród siebie na roczną kadencję Lidera Wspólnoty oraz 
Skarbnika. Kadencje mogą być powtarzane. 

5.8. Lider organizuje pracę Wspólnoty, jest w stałym kontakcie z Kapelanem, zapewnia komunikację z 
proboszczem danej parafii (przełożonym wspólnoty zakonnej) i z innymi Wspólnotami tworzącymi 
Porozumienie Wspólnot w Połowie Drogi, wyznacza funkcje poszczególnym uczestnikom Wspólnoty 
oraz kieruje spotkaniami Wspólnoty, gdy do prowadzenia spotkania nie został wyznaczony inny 
członek Wspólnoty. 

5.9. Skarbnik odpowiada za wszelkie sprawy związane z finansami Wspólnoty, w szczególności zbiera 
składki i finansuje wydatki uzgodnione przez Wspólnotę.  

5.10. Obowiązek składkowy i składki. Wysokość comiesięcznych składek wnoszonych przez członków 
ustala Wspólnota. Składki są przeznaczone na finansowanie wydatków Wspólnoty, m.in. koszty 
udziału w utrzymaniu wykorzystywanych pomieszczeń, wydatki na rekolekcje wspólnotowe, inne 
wspólne inicjatywy. Trudna sytuacja finansowa upoważnia do czasowego zwolnienia członka z 
obowiązku opłacania składek. Kapelani nie opłacają składek. 

6. ZASADY PRZYJMOWANIA DO WSPÓLNOT 

http://www.wpolowiedrogi.pl/


6.1. Członkiem Wspólnoty może zostać mężczyzna, katolik, który identyfikuje się z celami Wspólnoty i 
zobowiązuje się przestrzegać niniejszą Regułę. 

6.2. Pojedyncza osoba, grupa osób lub już istniejąca wspólnota działająca przez swoich 
przedstawicieli (Organizator), w uzgodnieniu z Zarządem Porozumienia Wspólnot w Połowie Drogi, 
po uzyskaniu aprobaty proboszcza danej parafii (lub odpowiednio przełożonego wspólnoty zakonnej) 
ogłasza nabór do Wspólnoty w organizacji. Organizator zbiera zgłoszenia i dokonuje weryfikacji 
intencji i zaangażowania kandydatów, rozeznaje zasadność przyjęcia ich do Wspólnoty. Kandydaci 
mogą pochodzić z dowolnych parafii.  

6.3. Wybranym kandydatom Organizator składa propozycję przystąpienia do Wspólnoty w 
organizacji. Uznaje się, że optymalna liczba członków na tym etapie wynosi 12-14 osób. Pierwsze dwa 
spotkania Wspólnoty mają charakter organizacyjny, w ich trakcie ustala się formy i metody działania 
oraz zbiera definitywne deklaracje trwałego udziału we Wspólnocie. Ostatecznie liczba członków 
powinna wynosić 10-12 osób. 

6.4. Przystępowanie do istniejącej Wspólnoty. Zasadniczo Wspólnota w Połowie Drogi po jej 
zorganizowaniu ma charakter zamknięty – nie przyjmuje nowych członków, chyba, że wszyscy jej 
członkowie zgodnie postanowią inaczej. Wówczas Lider Wspólnoty dokonuje przesłuchania osób 
deklarujących chęć przystąpienia do Wspólnoty i rekomenduje przyjęcie wybranych osób. Akceptacja 
rekomendowanej osoby wymaga jednomyślnej zgody członków Wspólnoty. Ograniczenia te nie 
dotyczą Wspólnot w Drodze oraz Wspólnot w Drugiej Połowie Drogi, które swobodnie podejmują 
decyzję o naborze uczestników. 

6.5. Członek Wspólnoty zobowiązuje się brać regularnie udział w cotygodniowych spotkaniach 
Wspólnoty i angażować się w jej działalność. 

7. STATUS KAPELANÓW  

7.1. Członkowie Wspólnoty z wdzięcznością i szacunkiem przyjmują towarzyszenie ich działaniu przez 
wyznaczonego Kapelana. 

7.2. Kapelan ma pełne prawo do wygłaszania opinii na temat działań podejmowanych przez 
Wspólnotę. 

7.3. Inicjatywy przedsięwzięć na zewnątrz Wspólnoty powinny być każdorazowo konsultowane z 
odpowiednim proboszczem parafii, przełożonym wspólnoty zakonnej lub Kapelanem. 

7.4. Jeden ksiądz może sprawować funkcję Kapelana w kilku Wspólnotach, zwłaszcza w sytuacji 
trudności kadrowych lokalnego Kościoła. Zaleca się jednak, aby przynajmniej w pierwszym roku pracy 
formacyjnej Wspólnoty, Kapelan był stałym uczestnikiem jej spotkań. W kolejnych latach dopuszcza 
się ograniczenie roli Kapelana do towarzyszenia duchowego Wspólnocie. Wówczas do obowiązków 
Kapelana, poza stałą modlitwą za Wspólnotę, należy aktywne uczestnictwo w przygotowaniu 
rocznych programów pracy i podsumowaniu ich wykonania, troska o rozwój duchowy i ludzki 
uczestników, stały kontakt z Liderem, udział w organizowaniu dni skupienia, rekolekcji i innych 
wydarzeń. 

7.5. Kapelan pełni we Wspólnocie rolę strażnika doktryny i moralności chrześcijańskiej oraz jest 
łącznikiem między Wspólnotą a proboszczem, przełożonym wspólnoty zakonnej lub biskupem 
diecezji. 



7.6. Kapelan może uczestniczyć we Wspólnocie również w charakterze jej członka, jeżeli wyrazi taką 
wolę. Wówczas Kapelan przyjmuje dodatkowo wszelkie prawa i obowiązki członka Wspólnoty. 

8. PRZEBIEG SPOTKAŃ WSPÓLNOTY 

8.1. Spotkania Wspólnoty dzielą się na regularne i okazjonalne. 

8.2. Udział w spotkaniach Wspólnoty mogą brać osoby nie będące jej członkami jedynie za zgodą 
Wspólnoty. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy osób duchownych. 

Spotkania regularne 

8.3. Spotkania regularne odbywają się według ustalonego schematu. 

8.4. Ogólny schemat przebiegu spotkań Wspólnoty: 

1) Powitanie i krótka modlitwa zainicjowana przez Kapelana, 
2) Lektura fragmentu Ewangelii z danego dnia i krótka medytacja nad Słowem w milczeniu, 
3) Praca nad programem zaplanowanym na spotkanie, 
4) Ustalenie zadań na kolejny tydzień, 
5) Sprawy bieżące, 
6) Wspólne, głośne odmówienie Litanii pokory, 
7) Wspólna modlitwa (na przykład: dziesiątka różańca, koronka do Bożego Miłosierdzia) w 

intencji wybranej na spotkanie,  
8) Modlitwa brewiarzowa - głośne odczytanie komplety w podziale na dwa chóry, zalecana, 

zwłaszcza gdy spotkanie odbywa się w godzinach wieczornych, 
9) Spotkanie zamyka błogosławieństwo udzielone przez Kapelana, zaś w wypadku jego 

nieobecności - wspólnie uczyniony znak krzyża. 

8.5. Odmówienie Litanii pokory według wzoru udostępnionego na stronie internetowej Porozumienia 
Wspólnot, jest obowiązkowym punktem programu spotkań w pierwszym roku. W kolejnych latach 
jest elementem opcjonalnym, lecz zalecanym. 

8.6. Spotkanie regularne powinno trwać nie dłużej niż dwie godziny. 

8.7. Nad właściwym przebiegiem spotkania czuwa członek Wspólnoty wyznaczony do jego 
prowadzenia lub Lider Wspólnoty. Osoba ta udziela głosu uczestnikom i wyznacza czas 
poszczególnych wypowiedzi. 

8.8. Obowiązuje absolutna dyskrecja - wszystko co zostało powiedziane w trakcie spotkania pozostaje 
wyłącznie we Wspólnocie. 

8.9. W trakcie spotkania nie dopuszcza się dyskusji, komentowania ani wzajemnego przekonywania 
się do wygłaszanych racji – chyba, że Wspólnota wyjątkowo zdecyduje o przyjęciu takiej formy 
wybranego spotkania. Zastrzeżenie sformułowane w poprzednim zdaniu nie obejmuje Kapelana. 

8.10. Członkowie Wspólnoty obecni na spotkaniu ubogacają się świadectwami braci, konfrontując je 
w sercu z własnym doświadczeniem. 

8.11. Rekomendowanym terminem spotkań cotygodniowych jest wtorek, godzina 19-ta. 



8.12. Do spotkań regularnych zalicza się również Mszę Św. odprawianą przez Kapelana dla 
uczestników Wspólnoty okresowo, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, oraz odbywanych z 
podobną częstotliwością spotkań poświęconych refleksji nad kondycją Wspólnoty. 

Spotkania okazjonalne 

8.13. Spotkania okazjonalne organizowane są ad hoc przez członków Wspólnoty. Mogą one polegać 
przykładowo na wspólnym uczestnictwie w wydarzeniu religijnym, kulturalnym lub sportowym, 
służącym pogłębieniu wspólnotowych więzi. 

8.14. Wspólnota może na swoje spotkanie zaprosić gościa specjalnego, zwykle w celu wygłoszenia 
wykładu w dziedzinie, w której jest ekspertem. 

9. OBOWIĄZKI MODLITEWNE 

9.1. Każdy członek Wspólnoty powinien wypełniać codzienne zobowiązania o charakterze 
modlitewnym ustalone przez Wspólnotę, ze szczególnym uwzględnieniem następujących modlitw: 

1) modlitwa za Wspólnotę i wszystkich mężczyzn, 
2) kompleta, 
3) rachunek sumienia, 
4) inne modlitwy w intencjach ustalonych przez Wspólnotę, na przykład za Ojczyznę, chorą 

osobę, nawrócenie.  
 

AKLAMACJA KOŃCOWA 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen. 


