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Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny 

Wspólnota Theoforos  

Oddział Łomżyński  

 
Niniejszy Regulamin określa zasady bieżącej działalności Oddziału Łomżyńskiego 

Wspólnoty Theoforos, oparte o Statut „Wspólnoty Theoforos”. 

 W sposób możliwie przejrzysty określa zasady pracy poszczególnych grup osób i 

członków Wspólnoty. 

Wszelkie nazwy i określenia wynikają wprost ze Statutu. 

Wszelkie nieokreślone oraz sporne kwestie organizacyjne  rozstrzyga Zarząd 

Oddziału i do niego też należy określanie zadań oraz regulowanie pracy członków 

Oddziału Łomżyńskiego Wspólnoty. 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I 

Szczegółowe zasady wyboru i odwołania Władz Lokalnych 

 

  
1. Wyboru lokalnych władz dokonują spośród siebie członkowie zwyczajni Oddziału 

łomżyńskiego wraz z asystentem kościelnym.  

 

2. W skład Zarządu Oddziału wchodzi od 5 do 7 członków, zwanych potocznie Gronem 

Odpowiedzielnych oraz  Przewodniczący, zwany Liderem.  

 

3. Przewodniczącym zostaje osoba, która w czasie głosowania otrzymała największą liczbę 

głosów spośród członków zwyczajnych po III stopniu formacji wspólnoty Theoforos. 

 

4. W przypadku oddania takiej samej, największej liczby głosów na kilka osób, głosowanie na 

Przewodniczącego zostaje przeprowadzone ponownie, ale już tylko na osoby wyłonione w 

pierwszym głosowaniu i wyrażające zgodę na objęcie tej funkcji. Głosowanie może być 

przeprowadzane wielokrotnie, aż do wybrania jednej osoby z największą liczbą głosów.  

 

5. Członkami Zarządu Oddziału zostaje przewidziana w pkt 2 liczba osób z największą liczbą 

głosów, wybrana w kolejnym głosowaniu. 

 

6. Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów 4 lub 5 delegatów do 

Zarządu Stowarzyszenia Theoforos.  

 

7. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 4 lata. 

 

8. Wybory uzupełniające przeprowadza się każdorazowo, gdy skład Zarządu Oddziału 

zmniejszy się poniżej 5 osób. 
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9. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku: 

 

a) rażącego uchylania się od realizacji wyznaczonych zadań  

b) dwóch kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach Zarządu 

Oddziału 

 

10. Aktualny skład Zarządu Oddziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

Rozdział II  

Kompetencje władz lokalnych 

 
1. Do kompetencji Władz Lokalnych Oddziału należy: 

a) wyznaczania kierunku działania Oddziału 

b) kierowanie bieżącą pracą Oddziału 

c) zarządzanie majątkiem Oddziału  

d) reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz i działanie w jej imieniu 

e) opracowywanie i uaktualnianie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego 

Oddziału 

f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału 

g) wyznaczanie animatorów małych grupek oraz liderów diakonii 

h) uchwalanie uchwał 

 

2. Uchwały władz Wspólnoty zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału, jeżeli Regulamin nie 

stanowi inaczej. 

 

3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem głosowania w sprawach 

osobistych. 

 

4. W przypadku równego rozłożenia głosów, o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały decyduje 

głos Przewodniczącego. 

 

5. Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Oddziału z własnej 

inicjatywy.  

 

6. Walne Zebranie zwoływane może być także na pisemny wniosek 1/5 liczby członków 

zwyczajnych Oddziału.  

 

7. Zarząd zwołuje Walne Zebranie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku 

o którym mowa w ust. 6. 

 

8. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego 

Zebrania na co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem. 

 

9. Zarząd Oddziału spotyka się w ostatni piątek każdego miesiąca we wcześniej ustalonym 

miejscu, z wyłączeniem dni świątecznych. 
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Rozdział III 

Członkowie Wspólnoty 

 
1. Każda osoba, uczestnicząca w spotkaniach formacyjnych, po złożeniu do Zarządu 

Katolickiego Stowarzyszenia Theoforos pisemnej deklaracji o przystąpieniu do 

Stowarzyszenia, uzyskuje prawo członka:  

a) wspierającego – po przebyciu I-go stopnia formacji Wspólnoty Theoforos, po 

ukończeniu Kursu Alpha lub innej ewangelizacji 

b) zwyczajnego – po przebyciu co najmniej II-go stopnia formacji Wspólnoty Theoforos 

 

2. Każdy członek zobowiązany jest aktywnie, w sposób stały, angażować się w życie Wspólnoty 

Theoforos, w tym m.in: 

a) systematycznie uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych  

b) systematycznie uczestniczyć w spotkaniach małych grup 

c) w miarę możliwości posługiwać w wybranej przez siebie diakonii 

d) czynnie uczestniczyć w Mszach Świętych, Łomżyńskich Wieczorach Uwielbienia i 

innych formach ewangelizacji prowadzonych przez Wspólnotę 

e) dbać o dobre imię Wspólnoty  

f) regularnie opłacać składki członkowskie ustalone przez Zarząd Stowarzyszenia 

 
3. Każdy członek zobowiązany jest do zgłaszania asystentowi kościelnemu posługi 

ewangelizacyjnej poza wspólnotą Theoforos. 

 

4.  Po ukończeniu trzystopniowej formacji: 

a) członkowie wyznaczeni przez Zarząd Oddziału oraz asystenta kościelnego stają się 

animatorami dla innych grupek oraz  posługują w czasie rekolekcji wakacyjnych  

b) każdy członek zobowiązany jest do: 

 codziennej modlitwy osobistej i rozważania Słowa Bożego 

 częstego uczestnictwa w Eucharystii oraz indywidualnej Adoracji Najświętszego 

Sakramentu 

 uczestniczenia,  przynajmniej raz w roku, w wybranych przez siebie rekolekcjach 

lub kursach. Mogą to być np. rekolekcje Ignacjańskie, kursy SNE itp.  

 

 

 

  

 

Rozdział IV 

Spotkania Wspólnoty  

 
1. Jedną z form rozwoju duchowego oraz budowania jedności członków Wspólnoty są otwarte 

spotkania formacyjne. 

 

2. Otwarte spotkania formacyjne Oddziału Łomżyńskiego Wspólnoty Theoforos odbywają się w 

Domu Parafialnym przy Katedrze (dawny Instytut Teologiczny) w II i IV wtorek każdego 

miesiąca o godz. 19.00. 

 

3. Do udziału w otwartych spotkaniach formacyjnych ma prawo każda osoba wyrażająca chęć 

uczestniczenia w takich spotkaniach. 
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4. W czasie spotkań udostępniona zostanie sala dla dzieci uczestników, w której opiekę nad 

dziećmi sprawują rodzice zgodnie z dyżurami ustalonymi we własnym zakresie. 

 

 

 

 

Rozdział V 

Małe grupy formacyjne 

 
1. Inną formą rozwoju duchowego członków Wspólnoty są spotkania w małych grupach. 

 

2. Każda grupa ustala indywidualnie termin, miejsce i godziny spotkań przy zachowaniu 

obowiązku  dwóch spotkań w miesiącu. 

 

3. W spotkaniach małych grup mogą uczestniczyć: 

a) w grupie młodzieżowej – wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich  

b) w grupie stopnia podstawowego  - wszyscy, którzy pragną się formować, a nie byli na 

rekolekcjach wakacyjnych Wspólnoty Theoforos    

c) w grupie I
0
 – osoby po wakacyjnych rekolekcjach Wspólnoty Theoforos   I-go stopnia  

d) w grupie II
0
 – osoby po wakacyjnych rekolekcjach Wspólnoty Theoforos II-go  stopnia  

e) w grupie III
0
 – osoby po wakacyjnych rekolekcjach Wspólnoty Theoforos III-go stopnia  

 

4. Przydział do małych grup następuje na podstawie wypełnionej i podpisanej deklaracji 

uczestnictwa.   

 

5. Każda mała grupa posiada animatora powołanego przez Zarząd Oddziału oraz asystenta 

kościelnego.  

 

6. Każda osoba, która złożyła deklarację pracy w małych grupach zobowiązana jest do 

systematycznego udziału w spotkaniach.  

 

7. Animator grupy zobowiązany jest do sprawdzania listy obecności na każdym spotkaniu. 

 

8. Trzy kolejne nieusprawiedliwione nieobecności skutkowały będą niemożliwością dalszego 

uczestnictwa  w kolejnym stopniu rekolekcji wakacyjnych. 

 

9. Uczestnicy małych grup pracują na materiałach formacyjnych zaakceptowanych przez Zarząd 

Stowarzyszenia Theoforos oraz asystenta kościelnego. 

 

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do systematycznej pracy ze Słowem Bożym, aby pogłębiać 

treści formacyjne małych grup. 

 

11. Materiały do pracy indywidualnej: 

a) są publikowane na stronie internetowej Oddziału: lomza.theoforos.pl oraz 

b) dla osób zgłaszających taką potrzebę są rozdawane w formie papierowej. 

 

12. Członek małej grupy, który nie odbędzie kolejnego stopnia rekolekcji wakacyjnych powtarza 

spotkania w małej grupie na dotychczasowym stopniu.  
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13. Dla członków małych grup wszystkich stopni, którzy przez kolejne dwa lata powtarzają ten sam 

stopień i nadal nie są w stanie uczestniczyć w rekolekcjach wakacyjnych utworzona zostanie 

oddzielna „grupa dzielenia”. 

 

14. Każdy członek małych grup, który nie był na rekolekcjach wakacyjnych ma prawo zwrócić się 

do Zarządu Oddziału z prośbą o podjęcie decyzji co do jego dalszego udziału w małych grupach. 

 

15. Decyzję co do udziału takiej osoby w ”grupie dzielenia” lub w przejściu do następnego stopnia 

podejmuje Zarząd Oddziału wraz z asystentem kościelnym. 

 

 

 

 

 

Rozdział VI 

Posługa małych grup 
 

1. Każda mała grupa służy swoją posługą na rzecz całej Wspólnoty. 

 

2. Zarząd Oddziału ustala kolejność i terminy posług każdej grupy, które publikuje na stronie 

internetowej Oddziału: lomza.theoforos.pl. 

 

3. Posługa dotyczy otwartych spotkań formacyjnych, comiesięcznych Mszy Świętych z 

Uwielbieniem w III-cią niedzielę danego miesiąca oraz dyżurów sprzątających. 

a) posługa w wyznaczonym terminie spotkań formacyjnych obejmuje: 

 przygotowanie sali na spotkanie: przewietrzenie, rozstawienie krzeseł, przygotowanie 

i ozdobienie Ołtarza Słowa 

 prowadzenie, wraz z diakonią uwielbienia, modlitwy na rozpoczęcie spotkania  

 dbanie o miłą atmosferę, o nowych uczestników itd. 

 przygotowanie poczęstunku dla uczestników spotkania – decyzja pozostaje w gestii 

danej grupy czy taki poczęstunek przewiduje czy nie  

 posprzątanie sal, korytarza, kawiarenki po spotkaniu 

b) posługa comiesięcznych Mszy Świętych z Uwielbieniem dotyczy grup, które mają posługę w 

danym miesiącu i  obejmuje: 

 napisanie i odczytanie komentarzy 

 napisanie i odczytanie modlitwy wiernych 

 odczytanie czytań 

 zakup i wniesienie darów 

 okazjonalnie, na zakończenie Mszy Świętej lub Uwielbienia rozdawanie ulotek, 

cukierków, prezentów itp. w drzwiach wyjściowych uczestnikom uroczystości. 

c) dyżur sprzątający dotyczy grup, które mają posługę Mszy Świętych w danym m-cu i 

obejmuje posprzątanie instytutu, czyli wszystkich sal, kawiarenki, łazienek, korytarzy i 

dotyczy: 

 pościeranie kurzu z mebli, parapetów itp 

 wymycie sanitariatów, umywalek,  podłóg 

 w miarę konieczności i możliwości pogodowych umycie okien 

 spisanie wszystkich zauważonych awarii, nieprawidłowości, na także braku 

potrzebnych środków czystości, a następnie zgłoszenie ich Przewodniczącemu 

 dyżur sprzątający winien odbyć się zawsze w pierwszym tygodniu danego miesiąca. 
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Rozdział VII 

Posługa w Diakoniach 
 

1. Wykaz diakonii działających w Oddziale łomżyńskim stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

2. Każda diakonia posiada lidera, który: 

a) jest wybierany spośród członków danej diakonii i zaakceptowany przez Zarząd i 

asystenta kościelnego 

b) odpowiada za daną diakonię przed całą Wspólnotą Theoforos 

c) uczestniczy w spotkaniach z Zarządem Oddziału Łomżyńskiego 

d) wyznacza terminy spotkań, prób itd. danej diakonii oraz czuwa nad ich przebiegiem 

e) omawia z członkami diakonii propozycje rozwoju, zmian, ulepszeń  

f) wyznacza zadania dla konkretnych członków diakonii 

g) czuwa nad rzetelną, terminową realizacją zadań wyznaczonych danej diakonii 

h) wpływa motywująco i zachęcająco na innych członków diakonii 

 

3. Każdy członek Wspólnoty Theoforos ma prawo zgłaszać propozycje powstania nowych 

diakonii, pod warunkiem, że: 

a) propozycja uzyska zgodę większości uczestników danego spotkania formacyjnego 

zwykłą większością głosów  

b) zgłoszą się min. 3 osoby chętne do działania w nowej diakonii  

c) wyznaczony zostanie lider diakonii  

d) przedstawione zostaną konkretne zadania nowej diakonii. 

 

4. Diakonia zostaje rozwiązana, gdy: 

a) nie realizuje w sposób należyty zadań dla niej wyznaczonych 

b) liczba jej członków zmniejszy się poniżej 3 osób 

c) utraci lidera 

d) nie przyniosą skutku działania Zarządu Oddziału Łomżyńskiego oraz członków 

Wspólnoty motywujące osoby do pracy. 

 

5. Głos decydujący w sprawie powstania i rozwiązania diakonii ma Zarząd Oddziału oraz  

asystent kościelny.  

 

 

 

Rozdział VIII     

Biblioteczka wspólnotowa   

 
1. Wspólnota Theoforos prowadzi własną wypożyczalnię książek o tematyce religijnej, 

rozwojowej, edukacyjnej, psychologicznej. 

 

2. Książki mogą być darowizną od członków lub sympatyków Wspólnoty. 

 

3. Książki zostają dopisane do listy w wypożyczalni po akceptacji przez asystenta 

kościelnego. 

 

4. Wypożyczalnia  jest czynna w czasie spotkań wspólnotowych.  

 

5. Maksymalny czas wypożyczenia książki to 1 miesiąc.  
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Rozdział IX 

Uroczystości wspólnotowe, integracja 

 
1. Wspólnota Theoforos organizuje dla swych członków dwa spotkania świąteczne: 

a) Przed Bożym Narodzeniem  

b) Przed Wielkanocą 

 

2. Istnieje możliwość organizacji sylwestra wspólnotowego, ostatków, jędrzejków, 

ognisk, rajdów, wycieczek  itd.  

 

3. W miesiącu, w którym występuje pięć wtorków, organizowane są w tym dniu 

„wieczory z dobrym filmem”. 

 

 

 
 

 

 

Podpis Asystenta Kościelnego: 

…………………………………………. 

 

Podpisy członków Zarządu Oddziału: 

 

1………………………………………… 

2………………………………………… 

3………………………………………… 

4………………………………………… 

5………………………………………… 

6………………………………………… 

7………………………………………… 
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Załącznik nr 1  

do Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego 

Wspólnoty Theoforos Oddział Łomżyński 

 

 

 

 

Skład Zarządu Oddziału wybrany w dniu 09-12-2014r.  

 

I. Przewodniczący – Antoni Strumiłowski 

II. Członkowie Zarządu:  

1) Adamczyk Aleksandra 

2) Krzyżkowiak Grażyna 

3) Mieczkowska Magdalena 

4) Mieczkowski Dariusz  

5) Strumiłowska Krystyna 

6) Wtykło Wioletta 
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Załącznik nr 2 

do Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego 

Wspólnoty Theoforos Oddział Łomżyński 
 

 

 

1. W Oddziale Łomżyńskim Wspólnoty istnieją następujące diakonie: 

a) Charytatywna. Posługuje osobom ze środowiska lokalnego w różnych potrzebach, 

takich jak sprzątanie, zakupy itp 

b) Informatyczno-informacyjna. Do zadań tej diakonii należy:  

 zakładanie i prowadzenie stron internetowych 

 obsługa profili na FB 

 zarządzanie domenami 

 zarządzanie skrzynkami meil 

 powiadamianie członków Wspólnoty o różnych wydarzeniach. 

c) Modlitwy tańcem. Głównym zadaniem tej diakonii jest uwielbianie Boga podczas 

Łomżyńskich Wieczorów Uwielbienia w III-cią niedzielę każdego miesiąca oraz przy 

innych okazjach. 

d) Modlitwy za kapłanów. Głównym celem tej diakonii jest wsparcie modlitewne 

kapłanów, zarówno tych którzy „współpracują” z naszą wspólnotą, jak i wszystkich 

innych, których spotkaliśmy w swoim życiu. 

e) Modlitwy wstawienniczej. Zadaniem członków tej diakonii jest modlitwa 

indywidualna w domu w intencji osób, które zwróciły się do Wspólnoty z prośbą o 

modlitwę w konkretnych intencjach. 

f) Muzyczna. Do zadań tej diakonii należy oprawa muzyczna Mszy Świętych oraz 

wspólnotowych spotkań formacyjnych. 

g) Rozeznająco-prorocza . Diakonia ta rozeznaje konkretne tematy związane z 

działaniami naszej wspólnoty. 

h) Świętowania. Diakonia ta przygotowuje zabawy integracyjne na spotkania 

wspólnotowe, daje propozycje dodatkowych spotkań integracyjnych jak np. kino, 

ognisko, wieczór pogodny itd 

i) Techniczna. Diakonia ta ma następujące zadania: 

 opieka nad prawidłowym działaniem sprzętu  audio-wizualnego 

 dbanie o stan i jakość sprzętu elektrycznego (kocioł, ekspres do kawy, czajnik 

itp.) 

 usuwanie wszelkich usterek technicznych 

 organizacja transportu na wyjazdy wspólnotowe 

 dbanie o odpowiedni stan pomieszczeń, w których organizowane są spotkania  

 przygotowanie sprzętu nagłaśniającego i informatycznego na spotkania 

formacyjne i Wspólnotowe Msze Święte oraz odniesienie go i zabezpieczenie 

po zakończeniu   

j) Uwielbienia. Członkowie diakonii mają zadanie przygotowania i poprowadzenia wraz 

z daną grupą uwielbienia na początku każdego wspólnotowego spotkania 

formacyjnego.  
 

 

 

 


