Statut Ruchu Droga Odważnych

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. DROGA ODWAŻNYCH narodziła się w Kościele Katolickim jako Ruch służący
dwóm celom: formacji mężczyzn poprzez przygotowanie ich do owocnego
realizowania powołania w danym stanie (mężowie, ojcowie, kapłani, zakonnicy)
oraz tworzenia środowiska wzrostu poprzez doświadczenie braterstwa, wymiany
doświadczeń i służby Panu. Szczególnym charyzmatem Ruchu jest budzenie
Bożych Przywódców czyli realizowanie ideału służebnego przywództwa.
Formacja jest realizowana w trzech obszarach: rozwój duchowy, rozwój fizyczny i
rozwój osobowy.
2. Założycielami Ruchu są Mariusz Marcinkowski i Michał Piekara. Działalność
Ruchu rozpoczęła się w 2010 roku.
3. DROGA ODWAŻNYCH działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa
Kanonicznego, statutu i prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
4. DROGA ODWAŻNYCH składa się z zespołu dóbr duchowych:
a. Program DROGA ODWAŻNYCH
b. Wspólnota Przymierze Odważnych
c. Inicjatywa Powołani do Przywództwa
§2
1. Program formacyjny DROGA ODWAŻNYCH (znajdujący się na platformie
drogaodwaznych.pl) realizowany jest poprzez codzienną formację skupioną wokół
Słowa Bożego, Nauczania Magisterium Kościoła Rzymskokatolickiego oraz
przykładów życia chrześcijańskiego, której celem jest pogłębianie życia duchowego
uczestniczących w niej mężczyzn. Formacja odbywa się poprzez dostęp do platformy
on-line, pracę w małych grupach dzielenia oraz comiesięczne spotkania na
wspólnotowej Eucharystii.
2. Przymierze Odważnych jest wspólnotą mężczyzn, którzy pragną żyć charyzmatem
Drogi Odważnych wyrażającym się w Ideale Życia. Członkowie wspólnoty podejmują
stałą formację, pracę w małych grupach oraz gromadzą się na comiesięcznej,
wspólnotowej Eucharystii.
3. Powołani do Przywództwa - to program formacyjny składający się z dwóch etapów,
którego celem jest kształtowanie Bożego Przywództwa w życiu osobistym i
wspólnotowym. Celem pierwszego etapu (Powołani do Przywództwa w życiu
osobistym) jest odkrycie swojej tożsamości oraz owocne realizowanie powołania do

małżeństwa i ojcostwa (etap I) oraz kształtowanie kapłanów i liderów do służby w
Kościele (etap II).

§3
1. Ruch działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Działalność Ruchu na terenie Diecezji Kościoła katolickiego w Polsce i za granicą,
wymaga formalnej zgody Biskupa Diecezjalnego w danym miejscu. Dla realizacji
celów statutowych, Ruch może działać na terenie innych Państw zgodnie z
obowiązującymi tam prawami.
3. Ruch może używać, jako swojego godła, wyróżniającego ją znaku graficznego (wzór
znaku dostępny na końcu dokumentu).

§4
1. DROGA ODWAŻNYCH podlega nadzorowi kompetentnej władzy kościelnej,
która troszczy się o to, by zachowywała ona nienaruszoną wiarę i obyczaje oraz
dyscyplinę kościelną i która ma prawo i obowiązek jej wizytowania zgodnie z
przepisami prawa.
2. Kościelną osobą prawną nadzorującą prawidłowe funkcjonowanie Ruchu jest
Prowincja Warszawska Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, która wyznacza
Asystenta Ruchu przedstawionego przez władze Ruchu i zaakceptowanego
przez Przełożonego Zgromadzenia, do którego należy Asystent.

Rozdział II. REGUŁA ŻYCIA
§5
1. Charyzmat Drogi Odważnych wyrażony jest w Regule Życia.
2. Treść Reguły Życia:
I.
Idź i naśladuj Ukrzyżowanego u boku Niepokalanej.
II.
Służ ofiarną miłością tym, których powierzył ci Bóg.
III.
Odkrywaj swoją tożsamość w trzech relacjach: ojca, brata i syna.
IV.
Szerz ideał braterstwa w służbie Kościołowi.
V.
Rozeznawaj wolę Bożą i daj się poprowadzić.
VI.
Praktykuj Świętą Obojętność opartą na miłosierdziu i sprawiedliwości.
VII.
Realizuj powołanie do przywództwa w życiu osobistym i wspólnotowym.
3. Charyzmat realizuje się poprzez doświadczenie braterstwa i formację.

Rozdział III. CEL, DZIAŁALNOŚĆ I METODY PRACY DROGI
ODWAŻNYCH
§6
1. Celem Ruchu jest szerzenie idei Bożego Przywództwa wśród mężczyzn w
oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w nauczaniu
Kościoła, a w szczególności opartą na duchowości karmelitańskiej i ignacjańskiej
oraz w Słowie Bożym. Cel ten realizowany jest poprzez
a. Wspieranie rozwoju mężczyzn w ich życiu duchowym
b. Wspieranie roli mężczyzny w życiu rodzinnym
c. Wspieranie mężczyzn w realizacji ich powołania do małżeństwa
d. Wspieranie mężczyzn w realizacji ich powołania do ojcostwa
e. Wspieranie mężczyzn w realizacji ich powołania do życia kapłańskiego i
zakonnego
f. Profilaktyka uzależnień wśród mężczyzn, a w szczególności: uzależnienia
od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, hazardu,
pornografii, komputera oraz Internetu
g. Upowszechnianie wiedzy z zakresu budowania trwałej rodziny, umacniania
więzi i rozwiązywania konfliktów
h. Działalność ewangelizacyjna w kraju i za granicą
2. Ruch realizuje swoje cele poprzez:
a. Prowadzenie Formacji podstawowej.
b. Prowadzenie Formacji permanentnej.
c. Organizowanie Rekolekcji, Kursów, Szkoleń, Konferencji, spotkań.

Rozdział IV. WŁADZE I STRUKTURA DROGI ODWAŻNYCH
§7
Władzami DROGI ODWAŻNYCH są:
1. Rada Odpowiedzialnych na czele której stoi Lider Główny Ruchu
2. Kongregacja Liderów i Kapelanów.

§8
RADA ODPOWIEDZIALNYCH
1. Rada Odpowiedzialnych, kieruje pracami oraz reprezentuje Ruch na zewnątrz.
Jej zadaniem jest kierowanie DROGĄ ODWAŻNYCH, troska o rozwój zgodnie z
charyzmatem całej DROGI ODWAŻNYCH, troska o rozeznawanie kierunków
zadań podejmowanych przez DROGĘ ODWAŻNYCH.

2. Uchwały podejmowane są przez Radę Odpowiedzialnych przy zwykłej większości
głosów z zachowaniem obecności wszystkich członków Rady.
4. Rada Odpowiedzialnych stanowią Liderzy realizujący służbę apostolską wraz z
Asystentem Ruchu. Na czele Rady Odpowiedzialnych stoi Lider Główny
wybierany spośród Rady Odpowiedzialnych.
5. Rada kieruje działaniami Fundacji DROGA ODWAŻNYCH powołanej przy Ruchu.
§9
KONGREGACJA LIDERÓW I KAPELANÓW
1. W skład Kongregacji Liderów i Kapelanów, której przewodniczy Rada
Odpowiedzialnych, wchodzą: Liderzy Drogi Odważnych oraz Kapelani
posługujący w Ruchu.
2. Liderów Kongregacji wybiera Rada Odpowiedzialnych.
3. Zadaniem liderów jest realizacja zadań wg jednej z pięciu posług.
4. Spotkanie Kongregacji zwołuje nie rzadziej niż dwa razy w roku Rada
Odpowiedzialnych.
5. Członkostwo w KONGREGACJI ustaje przez:
1) Formalną rezygnację skierowaną na piśmie do Rady Odpowiedzialnych
2) Wykluczenie jednogłośną decyzją Rady Odpowiedzialnych – po
uprzednim upomnieniu, w przypadku:
a) publicznego odstąpienia od wiary katolickiej albo zerwania ze
wspólnotą kościelną, albo po zaciągnięciu ekskomuniki
deklarowanej lub wymierzonej wyrokiem lub dekretem,
b) poważnego naruszenia przepisów statutu DROGI
ODWAŻNYCH lub regulaminów.
§ 10
WYMAGANIA STAWIANE LIDEROM
1. Liderzy przechodzą odpowiednią formację przygotowującą ich do pełnienia jednej z
pięciu służb (ewangelizacyjna, nauczycielska, pasterska, prorocka, apostolska).
2. Aby zostać Liderem należy:
a. ukończyć Akademię Przywództwa
b. przynależeć do Wspólnoty Przymierze Odważnych
c. ukończyć program Powołani do Przywództwa w życiu wspólnotowym
3. Po wspólnym rozeznaniu posługi przez Ekipę Prowadzącą program PDP w życiu
wspólnotowym i zainteresowanego, Liderzy Nowicjusze otrzymują Misję do posługi
dla DROGI ODWAŻNYCH na okres jednego roku.
4. Nowicjat trwa minimum rok czasu. Po zakończeniu nowicjatu składany jest Ślub
Służby we Wspólnocie (ślub prywatny) w formie uroczystej przy obecności Rady
Odpowiedzialnych. W przypadku mężów wymagana jest pisemna zgoda Żony na
przyjęcie ślubu. Ślub odnawiany jest co roku podczas Forum Drogi Odważnych.
5. Do obowiązków Liderów należy:

1) uczestnictwo w życiu wspólnotowym DROGI ODWAŻNYCH,
2) troska o formację permanentną (Organizacja i etapy formacji zawarte są w
dokumencie wewnętrznym: Dyrektorium Formacyjne Drogi Odważnych),
3) realizowanie celów statutowych,
4) przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i regulaminów,
5) troska o potrzeby finansowe Ruchu,
6) służba we wspólnocie w przestrzeni jednej z pięciu służb

§ 11
WYMAGANIA STAWIANE KAPELANOM
1. Aby zostać Kapelanem Wspólnoty należy:
a. ukończyć Akademię Przywództwa
b. ukończyć Pilotaż dla Kapelanów Wspólnoty
c. otrzymać zgodę do pełnienia funkcji Kapelana przez odpowiednią władzę
(Przełożony lub Biskup)
2. Do obowiązków Kapelanów należy:
a. uczestnictwo w życiu wspólnotowym DROGI ODWAŻNYCH,
b. troska o formację permanentną
c. realizowanie celów statutowych,
d. przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i regulaminów,
e. służba we wspólnocie poprzez sprawowanie sakramentów, kierownictwo i
przewodnictwo

§ 12
WYMAGANIA STAWIANE CZŁONKOM WSPÓLNOTY
1. Aby zostać Członkiem Wspólnoty należy:
a. ukończyć Pilotaż dla Członków Wspólnoty
b. szczególną formą przynależności jest złożenie na okres jednego roku (ponawiane co
roku) ślubu życia ideałem (ślub prywatny).
2. Do obowiązków Członków Wspólnoty należy:
f.
g.
h.
i.

uczestnictwo w życiu wspólnotowym DROGI ODWAŻNYCH,
troska o formację permanentną
realizowanie celów statutowych,
przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i regulaminów,

Rozdział V. ORGANIZACJA REJONÓW
§ 13
1. Życie rejonu skoncentrowane jest wokół comiesięcznej Eucharystii dla Braci z Drogi
Odważnych prowadzonej przez Kapelana Rejonu lub Kapelana Wspólnoty.
2. W skład rejonu wchodzą małe grupy dzielenia, grupy Przymierza Odważnych oraz
liderzy służb.
3. Obszar rejonu wyznacza Rada Odpowiedzialnych.
4. Rejonem zarządza Ekipa Rejonowa powoływana przez Radę Odpowiedzialnych.
5. W skład Ekipy Rejonowej wchodzą: Lider służby apostolskiej, Lider służby
pasterskiej oraz Kapelan Wspólnoty.
6. Ekipy Rejonowe tworzą Radę Wspólnoty Przymierza Odważnych, która wspiera
głosem doradczym Radę Odpowiedzialnych.

Rozdział VI. PIĘĆ SŁUŻB
§ 14
1. Posługa liderska realizowana jest poprzez pełnienie konkretnej służby, o której
mówi święty Paweł: „On także ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów,
pasterzy i nauczycieli, aby przygotowali świętych do pełnienia posługi budowania
Ciała Chrystusa, aż wszyscy osiągniemy jedność wiary i poznanie Syna Bożego,
doskonałe człowieczeństwo, miarę wielkości według pełni Chrystusa” (Ef
4,11-13).
2. Służba prorocka odpowiedzialna jest za rozeznawanie we wspólnocie, animację
modlitwy, inspirowanie do pogłębiania życia duchowego.
3. Służba pasterska odpowiedzialna jest za prowadzenie małych grup formacyjnych
oraz kierownictwo i przewodnictwo duchowe.
4. Służba nauczycielska odpowiedzialna jest za tłumaczenie Słowa Bożego i
Nauczania Kościoła.
5. Służba ewangelizacyjna odpowiedzialna jest za głoszenie Słowa, docieranie do
nowych osób i rozpalanie potrzeby ewangelizacji we wspólnocie.
6. Służba apostolska odpowiedzialna jest za troskę o zachowanie charyzmatu,
rozeznawanie we wspólnocie, kierownictwo i przewodnictwo całemu Ruchowi.
7. Liderzy każdej ze służb formują się w Szkole Służby danej posługi.

Rozdział VII. DOBRA DOCZESNE
§ 15
1. Za dobra doczesne Ruchu odpowiada Fundacja powołana przez założycieli
Ruchu (Fundacja Droga Odważnych KRS 0000581859). Skład zarządu
każdorazowo zatwierdzany jest przez Radę Odpowiedzialnych.
2. Wszelkie działania w dziedzinie dóbr materialnych mają mieć na względzie cele
DROGI ODWAŻNYCH wyznaczone przez niniejszy Statut.

Rozdział VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1. Statut DROGI ODWAŻNYCH nadaje i wprowadza w nim zmiany Rada
Odpowiedzialnych.
2. Zmiany w statucie wymagają zatwierdzenia przez Prowincję Warszawską Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów.
3. Raz do roku Rada Odpowiedzialnych składa sprawozdanie z działalności
Prownicjałowi Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

RADA ODPOWIEDZIALNYCH:
br. Adam Zwierz - Asystent Kościelny, Kapelan Ruchu
Mariusz Marcinkowski - Lider Główny Ruchu
Sławek Leszczyński
Dawid Gacek
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