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Reguła Życia Wspólnoty Rodzin Emaus 

 

Jesteśmy Wspólnotą rodzin katolickich, które w duchu Ewangelii i według nauki Kościoła, pragną 

pogłębiać osobistą więź z Jezusem Chrystusem, wierząc, że umożliwia ona pełny i rzeczywisty 

rozwój życia rodzinnego oraz poprawność i głębię relacji w małżeństwie. Złączeni sakramentem 

małżeństwa, chcemy trwać w jedności przed Bogiem, aby w naszych dzieciach zaszczepić 

prawdziwą miłość do Niego i wychowywać je w wierze.  

Będąc świadomi własnych słabości i ograniczeń pragniemy z pokorą pracować nad sobą                   

i podejmować stałą formację małżeńską, aby w ten sposób dojść do prawdziwej świętości, 

uświęcając jednocześnie siebie nawzajem.  

Pragniemy być miejscem dla małżeństw i rodzin, które znajdą we Wspólnocie potrzebne wsparcie    

i przykład życia prawdziwie chrześcijańskiego. Poprzez rekolekcje, katechezy, dni skupienia oraz 

inne spotkania chcemy uczestniczyć w życiu Kościoła, aby świadomie kroczyć drogą ku zbawieniu. 

 

I. Cele Wspólnoty Rodzin Emaus 

1. Pogłębianie osobistej i małżeńskiej więzi z Jezusem Chrystusem.               

2. Zaszczepienie miłości do Boga w dzieciach i wychowanie ich w wierze.      

3. Udzielanie wsparcia małżeństwom potrzebującym odnowy duchowej. 

 

Charyzmaty 

Na dzień spisania niniejszej Reguły, odczytujemy następujące charyzmaty naszej Wspólnoty: 

 ewangelizacja poprzez szczególne świadectwo życia rodzinnego opartego o Sakramenty, 

wiernego Ewangelii oraz otwartego na przyjmowanie nowego życia; 

 modlitwa wstawiennicza w intencjach powierzanych Wspólnocie; 

 niesienie wzajemnej pomocy w różnych potrzebach; 

 modlitwa poprzez śpiew. 

 

II. Zasady życia Członków Wspólnoty Rodzin Emaus 

W odniesieniu do Słowa Bożego, wyrażonego we fragmencie o Uczniach z Emaus (Łk24, 13-35), 

każdy Członek Wspólnoty podejmuje: 

 modlitwę osobistą z rozważaniem Słowa Bożego; 

 modlitwę w intencjach Wspólnoty; 

 modlitwę małżeńską; 

 modlitwę rodzinną; 



 

2 
 

 

 uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii oraz dodatkowej Eucharystii przynajmniej raz           

w tygodniu; 

 szczególną dbałość o stan łaski uświęcającej i regularną spowiedź; 

 szczególną troskę o dobre relacje z mężem/żoną (dialog małżeński, randki małżeńskie itp.); 

 uczestnictwo we wspólnotowych spotkaniach formacyjnych, których częstotliwość ustalana 

jest na dany rok formacyjny; 

 uczestnictwo w Adoracji Najświętszego Sakramentu przynajmniej raz w miesiącu; 

 przynależność do Diakonii Wspólnoty; 

 uczestnictwo raz w roku w rekolekcjach tylko dla Członków Wspólnoty (2-4 dniowe 

rekolekcje zaplanowane z góry na początku roku formacyjnego); 

 przynajmniej raz na 2 lata udział w dłuższych rekolekcjach formacyjnych (niekoniecznie 

organizowanych przez Wspólnotę Rodzin Emaus). 

 

III. Rok formacyjny 

Wspólnota funkcjonuje w cyklu rocznym, począwszy od uroczystej inauguracji nowego roku 

formacyjnego we wrześniu, aż do rekolekcji wakacyjnych. Podczas inauguracji roku formacyjnego 

Członkowie Wspólnoty odnawiają zobowiązanie do życia wg Zasad, natomiast Kandydaci 

podpisują Deklarację przystąpienia do Wspólnoty i przyjęcia Zasad. W każdym roku formacyjnym 

odbywają się: 

 uroczysta inauguracja roku formacyjnego; 

 niedzielne Msze Święte dla Rodzin; 

 adoracje Najświętszego Sakramentu i inne spotkania modlitewne; 

 dni skupienia waz z konferencjami tematycznymi; 

 spotkania domowe w grupach; 

 rekolekcje adwentowe „Remont Małżeński”; 

 rekolekcje wielkopostne „Turbo”; 

 piknik rodzinny; 

 rekolekcje wakacyjne. 

 

IV. Uczestnictwo we Wspólnocie 

Członkowie 

Członkami Wspólnoty mogą być wyłącznie osoby będące w Kościele Katolickim (patrz KPK 316). 

Do Wspólnoty mogą przystąpić wyłącznie małżeństwa sakramentalne, nietrwające w sposób 

permanentny w grzechu ciężkim. Podstawową komórką Wspólnoty jest rodzina, jako 

odzwierciedlenie Wspólnoty. Każdy z Członków Wspólnoty bierze odpowiedzialność za osobistą 

realizację Zasad Życia. Tylko Członkowie mają prawo do decydowania o sprawach związanych       

z życiem Wspólnoty. Jeżeli Członek Wspólnoty nie ze swojej winy nie może spełniać warunków 

członkostwa w wyniku śmierci współmałżonka lub separacji, może nadal pozostawać Członkiem 

Wspólnoty. 
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Kandydaci 

Kandydaci na Członków Wspólnoty to małżeństwa sakramentalne, które przez okres nie krótszy niż 

1 rok przygotowują się do przyjęcia Reguły. Kandydaci są objęci towarzyszeniem duchowym. 

Zasady wstąpienia do Wspólnoty 

Po rocznym przygotowaniu, polegającym na uczestnictwie w spotkaniach formacyjnych, 

Kandydaci mogą wstąpić do Wspólnoty. Odbywa się to podczas uroczystej inauguracji roku 

formacyjnego we wrześniu. 

Zasady wyjścia ze Wspólnoty 

Członkowie Wspólnoty w każdym momencie roku formacyjnego mogą wystąpić ze Wspólnoty. 

Powinno się to odbyć po uprzednim rozeznaniu tej decyzji i rozmowie z Kapłanem oraz po 

poinformowaniu Pary Odpowiedzialnej. Jeśli byli Członkowie pragną po jakimś czasie wrócić do 

Wspólnoty, powinni zwrócić się do Pary Odpowiedzialnej w celu uzgodnienia sposobu ponownego 

wstąpienia do Wspólnoty. 

 

V. Struktura 

Kapłan – proboszcz Parafii Personalnej św. Ireneusza B.M. Jest opiekunem duchowym Wspólnoty, 

odpowiada za duchową formację Członków WRE zgodnie z charyzmatem i celami. 

Para Odpowiedzialna – małżeństwo wybierane przez Członków Wspólnoty w wyborach 

bezpośrednich co 3 lata, lub częściej w wypadku złożenia rezygnacji przez Parę Odpowiedzialną 

przed zakończeniem jej kadencji. Parę Odpowiedzialną wybierają Członkowie Wspólnoty z 

minimum 3 letnim stażem. Parą Odpowiedzialną mogą zostać tylko Członkowie Wspólnoty z 

minimum 5 letnim stażem pozostający w stałej formacji duchowej.  

Funkcje Pary Odpowiedzialnej: 

 dbanie o rozwój charyzmatów Wspólnoty; 

 troska o formację Członków Wspólnoty; 

 organizacja życia Wspólnoty; 

 rozeznawanie (razem z Kapłanem) czego Bóg chce od Wspólnoty w danym momencie          

i jaką drogą ma Wspólnota podążać; 

 troszczenie się o potrzeby Członków Wspólnoty przeżywających trudności (bezpośrednio 

lub przez odpowiednie posługi); 

 reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz. 

 

Rada Jedności – składa się z Kapłana, Pary Odpowiedzialnej, poprzedniej Pary Odpowiedzialnej, 

Wicepary Odpowiedzialnej wybranej przez Parę Odpowiedzialną, Liderów Diakonii Formacyjno-

Małżeńskiej oraz Skarbnika. Rada decyduje o ważnych sprawach Wspólnoty. Rada Jedności w 

całości ma obowiązek spotkać się przynajmniej dwa razy w roku. W kwestiach spornych 

dotyczących życia Wspólnoty decyduje Para Odpowiedzialna. 
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Skarbnik – osoba powołana przez Radę Jedności, która sprawuje pieczę nad środkami 

finansowymi powierzanymi Wspólnocie w dobrowolnych składkach. Skarbnik okresowo informuje 

Parę Odpowiedzialną i zainteresowanych Członków Wspólnoty o sumie wpłaconych środków. 

 

Liderzy Diakonii – osoby wyłonione w drodze głosowania przez członków Diakonii. Kadencja 

Lidera trwa 3 lata. Funkcje Lidera Diakonii: 

 organizacja rocznej pracy wewnątrz Diakonii; 

 dbanie o rozwój członków Diakonii (formacja, talenty); 

 pośredniczenie między Parą Odpowiedzialną a członkami Diakonii; 

 odpowiedzialność za kształtowanie następcy. 

 

Diakonie 

Diakonia jest służbą podejmowaną według otrzymanych darów Ducha Świętego. Na czele Diakonii 

stoi Lider. Wszyscy członkowie Diakonii przechodzą formację razem z całą Wspólnotą oraz 

wewnątrz swojej Diakonii na miarę jej potrzeb, a swoimi darami służą Wspólnocie i Kościołowi. 

Każdy Członek Wspólnoty musi przynależeć do wybranej Diakonii. Wewnątrz Diakonii mogą 

posługiwać osoby nienależące do Wspólnoty na zasadach określonych przez Liderów bez 

możliwości głosowania i bycia wybranym na Lidera. Liczba i rodzaj Diakonii mogą się 

zmieniać. Na dzień spisania niniejszej Reguły, we Wspólnocie Rodzin Emaus działają następujące 

Diakonie: 

 modlitwy; 

 muzyczna; 

 formacyjno-małżeńska; 

 liturgiczna; 

 charytatywna; 

 organizacyjno-porządkowa; 

 organizacyjno-formacyjna dzieci; 

 medialna; 

 integracyjna. 

  

 

Zaktualizowano podczas Rady Jedności dn. 07 września 2022 r. 

 


