Załącznik nr 1:
Struktura Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Ełckiej i ustanowienie Koordynatorów
Diecezjalnych, Rada Odpowiedzialnych Odnowy, Rada Pastoralna Odnowy, Diakonie
diecezjalne
1. Katolicka Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Ełckiej funkcjonuje w oparciu o następujące
struktury:
1) Koordynatorzy Diecezjalni.
2) Wspólnoty Modlitewne.
3) Rada Odpowiedzialnych Odnowy, którą stanowią kapłani i liderzy świeccy odpowiedzialni za
poszczególne wspólnoty oraz osoby odpowiedzialne za diakonie diecezjalne.
4) Rada Pastoralna Odnowy, w składzie od siedmiu do dziesięciu osób, którą tworzą osoby
powołane spośród kapłanów i liderów świeckich odpowiedzialnych za poszczególne
wspólnoty.
5) Diakonie Diecezjalne.
2. Koordynatorzy Diecezjalni. W diecezji funkcjonują dwaj koordynatorzy:
1) Koordynator Diecezjalny Duchowny oraz
2) Koordynator Diecezjalny Świecki.
3. Koordynator Diecezjalny Duchowny.
1) Kandydaci na koordynatora, w liczbie do trzech, są proponowani przez Radę
Odpowiedzialnych Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Ełckiej. Wskazanie kandydatów
następuje w drodze głosowania tajnego, przy obecności co najmniej 2/3 grona osób
upoważnionych do głosowania. Biskupowi Ełckiemu przedstawiane są kandydatury, które
uzyskały największą liczbę głosów, w kolejności uzyskanej liczby głosów.
2) Mianowania i odwoływania koordynatora dokonuje Biskup Ełcki.
3) Kadencja koordynatora trwa 4 lata i może być ponawiana.
4. Koordynator Diecezjalny Świecki.
1) Kandydaci na koordynatora proponowani są przez Radę Odpowiedzialnych Odnowy w Duchu
Świętym w Diecezji Ełckiej.
2) Wskazanie kandydatów następuje w drodze głosowania tajnego bezwzględną większością
głosów (50% + 1) przy obecności co najmniej 2/3 grona osób upoważnionych do głosowania.
Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, wybór przeprowadza się
między dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszej turze
wyborów.
3) Mianowania i odwoływania koordynatora dokonuje Biskup Ełcki.
4) W przypadku braku akceptacji Biskupa Ełckiego dla zgłoszonej kandydatury wybory należy
powtórzyć.
5) Kadencja koordynatora trwa 4 lata. Funkcja koordynatora może być sprawowana nie dłużej
niż trzy kolejne kadencje (pełnienie funkcji koordynatora przez kolejną kadencję wymaga
ponownych wyborów)
5. Koordynatorzy Diecezjalni reprezentują wspólnoty odnowy w Duchu Świętym Diecezji Ełckiej
w Krajowym Zespole Koordynatorów. Są też reprezentantami KZK w Diecezji.
6. Trwałość kadencji Koordynatorów Diecezjalnych:
1) funkcja Koordynatora Diecezjalnego Duchownego wygasa:
a) po upływie kadencji, gdy Biskup Ełcki nie skorzysta z możliwości jej ponowienia,
b) przez rezygnację pisemną złożoną Księdzu Biskupowi
c) poprzez odwołanie przez Biskupa Ełckiego

2) funkcja Koordynatora Diecezjalnego Świeckiego wygasa:
a) po upływie kadencji,
b) przez rezygnację pisemną złożoną na ręce Koordynatora Diecezjalnego Duchownego,
którą koordynator duchowny winien przedłożyć Biskupowi Ełckiemu,
c) poprzez odwołanie przez Biskupa Ełckiego

Rada Odpowiedzialnych Odnowy.
1. Radę Odpowiedzialnych Odnowy stanowią kapłani opiekunowie wspólnot i liderzy świeccy
odpowiedzialni za poszczególne wspólnoty. W skład Rady wchodzą osoby odpowiedzialne za
diakonie diecezjalne.
2. Pracami Rady Odpowiedzialnych kierują Koordynatorzy Diecezjalni.
3. Rada Odpowiedzialnych spotyka się nie rzadziej niż co dwa miesiące, chyba, że zaistnieją
szczególne przeszkody. W sytuacji zaistnienia przeszkód Rada spotyka się w najbliższym
możliwym terminie wskazanym przez Koordynatorów Diecezjalnych.
4. Statutowi członkowie Rady wskazani w pkt. 1 mają obowiązek osobistego uczestnictwa
w spotkaniach Rady.
5. Rada Odpowiedzialnych:
1) Rozeznaje ramowe kierunki rozwoju Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Ełckiej.
2) Służy też głosem doradczym Koordynatorom Diecezjalnym.
3) Wskazuje kandydatów na Koordynatora Diecezjalnego Duchownego i Świeckiego i
przedkłada ich Biskupowi Ełckiemu celem mianowania koordynatora.
4) Inicjuje, poprzez składane propozycje na ręce Koordynatorów Diecezjalnych, działania
o charakterze ogólno diecezjalnym.
5) Służy pomocą Koordynatorom Diecezjalnym oraz opiekunom i liderom wspólnot
w rozstrzyganiu kwestii szczególnie drażliwych czy spornych dotyczących wspólnot Odnowy
Charyzmatycznej w Diecezji. Przy czym w tego rodzaju postępowaniu każdy winien
zachować daleko idącą powściągliwość w sądzeniu i wygłaszaniu ocen. Winien też zachować
bezwzględną dyskrecję.

Rada Pastoralna Odnowy
1. Radę Pastoralną Odnowy, w składzie od pięciu do siedmiu osób, tworzą osoby powołane przez
Koordynatorów spośród kapłanów i liderów świeckich odpowiedzialnych za poszczególne
wspólnoty. Rada pełni swoje funkcje pod przewodnictwem Koordynatorów.
2. Celem Rady Pastoralnej jest:
1) pomoc Koordynatorom w rozeznaniu ogólnego kierunku formacji Odnowy w Duchu Świętym
Diecezji Ełckiej
2) służenie głosem doradczym i współpraca z Koordynatorami w zakresie funkcjonowania i
życia wspólnot.
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Diakonie diecezjalne
1. Koordynatorom Diecezjalnym, po uzyskaniu zgody Rady Odpowiedzialnych Odnowy oraz opinii
Rady Pastoralnej Odnowy, przysługuje prawo powoływania koniecznych oraz rozeznanych
posług na rzecz Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Ełckiej, zwanych Diakoniami.
2. Diakonie mogą być ustanawiane na czas określony. Mogą też mieć charakter stały.
3. Dla każdej Diakonii Koordynatorzy Diecezjalni winni wskazać osobę, która będzie
odpowiedzialna za koordynację danej Diakonii w Diecezji.
4. Koordynator Diakonii, w określonym przez Koordynatorów Diecezjalnych czasie, przedkłada na
forum Rady Odpowiedzialnych Odnowy informację o działaniu Diakonii.
5. Jeżeli formuła działania danej Diakonii została wyczerpana, można wnioskować do
Koordynatorów Diecezjalnych o wygaszenie jej funkcjonowania.
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