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Statut Oriońskiego Ruchu Świeckiego 

 

Od 20 listopada 2012 roku obowiązuje Dekret, na mocy którego Kongregacja ds. Życia Zakonnego 

uznała Orioński Ruch Świecki za Publiczne Stowarzyszenie wiernych świeckich 

 
 

STATUT 

PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH ŚWIECKICH 

ORIOŃSKI RUCH ŚWIECKI 
 

Statut Publicznego Stowarzyszenia Wiernych Świeckich Orioński Ruch Świecki zdefiniowano i 

zatwierdzono podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Koordynacji Generalnej Oriońskiego Ruchu 

Świeckiego, który odbył się w Rzymie (Włochy) od 24 do 26 czerwca 2011 roku. Został on 

również zatwierdzony przez Rady Generalne Orionistów i Orionistek 2 grudnia 2011 roku. 
 

TŁO HISTORYCZNE 

• Zaangażowanie świeckich w duchowość i życie Ks. Orione oraz jego Małe Dzieło Boskiej 

Opatrzności, które stało się Oriońskim Ruchem Świeckim, ma solidne podstawy historyczne i 

ściśle odpowiada woli i wrażliwości Założyciela. 

• Należy pamiętać, że Orione już jako młody kleryk w 1890 r. posługiwał w dwóch świeckich 

stowarzyszeniach - konferencji Św. Wincentego i Towarzystwie Wzajemnej Pomocy Św. 

Marcjana. 

• Jego pierwsze skromne kolegium Św. Bernardyna (1893) zostało założone jako Konwikt Księży, 

gdyż było to stowarzyszenie „Księży” kierowane przez Ks. Orione z pomocą świeckich 

wolontariuszy. 

• Tuż po założeniu Małego Dzieła w 1899 r. w Turynie Ks. Orione przedstawił projekt 

pierwszego Stowarzyszenia żeńskiego: Wokół naszych instytutów niech wyłonią się Damy 

Boskiej Opatrzności - wielkie stowarzyszenie, gdzie wszystkie dusze będą zjednoczone miłością 

miłosierną, jednomyślne w duchu wyrzeczenia i poświęcenia. 

• Zadziwia odkrycie, iż Ks. Orione w Konstytucjach napisanych ręcznie w 1904 r. przewidział 

pewną formę konsekracji również dla świeckich, którzy z całej duszy pragną iść drogą 

doskonałości i byliby gotowi złożyć śluby, gdyby im to było dane. W 1947 r., gdy tylko Kościół - 

zgodnie z literą prawa kanonicznego - uznał instytuty świeckie, stało się obowiązkiem i radością 

wprowadzenie w życie tego pragnienia Ojca Założyciela, które z biegiem czasu przekształci się 

w Orioński Instytut Świecki. 

• Pomysłem Ks. Orione było, aby byli wychowankowie stawali się „jak apostołowie”. Wielu z 

nich, uczestnicząc jako osoby świeckie w codziennych problemach życia społecznego, było 

nadal żywą częścią Rodziny Oriońskiej. Poprzez utrzymywanie więzi osobistych i utworzenie 

Stowarzyszenia (1934) mogło wzrastać ich trwałe zaangażowanie w życie i ideały Małego 

Dzieła. 

• Znana jest umiejętność Założyciela wyrażania troski względem Przyjaciół, w których dostrzegał 

autentycznych uczniów i współpracowników. Poprzez zwyczajne relacje ukierunkowywał ich, 

formował, wspierał w dziełach dobroczynnych, kształtując w nich świadomość apostolską. 

Starał się ich zaangażować bezpośrednio, a niekiedy także na stałe, w swoje czynności w 

Zgromadzeniu i zachęcał do zawodowej i właściwej dla ich stanu aktywności. Oni to utworzyli 

Stowarzyszenie w 1940 r. 

• Te inicjatywy Założyciela dotyczące ludzi świeckich były podejmowane wielokrotnie po jego 

śmierci (12 marca 1940 r.) przez jego uczniów z możliwością przekształceń w miarę postępu, 

poprawy warunków socjalnych i wyzwań kościelnych. 

• Droga Oriońskiego Ruchu Świeckiego jest obecnie rozumiana jako jeden, zróżnicowany, ale 

skoordynowany, zorganizowany, autonomiczny, o niezbyt odległej historii podmiot określony 
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przez charyzmat Ks. Orione, w jedności z całym Małym Dziełem Boskiej Opatrzności. 

• W sposób oczywisty jego początek zbiega się w czasie z Wnioskiem XI Kapituły Generalnej 

Synów Boskiej Opatrzności (1992) i Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (1993): Aby 

promować wśród wszystkich współbraci i w różnych dziedzinach działalności Zgromadzenia 

realizowanie wytycznych Kościoła dotyczących powołania i roli świeckich (por. Apostolicam 

actuositatem, Christifideles laici i inne), wymaga się, aby Zarząd koordynował projektowanie 

działań służących promowaniu powołania i roli świeckich. 

• Po dwóch latach, które poświęcono na rozpoznanie sytuacji oraz badanie rzeczywistości 

świeckich żyjących w kręgu Ks. Orione w różnych krajach, Przełożony Generalny skierował do 

wszystkich Synów Boskiej Opatrzności List programowy (z dnia 18 grudnia 1995) 

zapoczątkowujący Orioński Ruch Świecki; w ślad za którym Przełożona Generalna wysłała 

podobny list (z dnia 23 grudnia 1995), w którym określiła, że Siostry Małe Misjonarki 

Miłosierdzia będą również podążać taką samą drogą. 

• Przy zaangażowaniu osób konsekrowanych i świeckich powstały koordynacje lokalne, 

terytorialne i i generalna. W Rocca di Papa (9 - 12 października 1997) odbył się pierwszy 

międzynarodowy Zjazd Oriońskiego Ruchu Świeckiego, dzięki któremu ruch ten stał się 

bardziej dynamiczny i kreatywny. To wydarzenie, potwierdzone specjalnym Papieskim 

przesłaniem, można uznać za oficjalny akt utworzenia Ruchu. XI Kapituła Generalna Synów 

Boskiej Opatrzności (1998) oraz IX Kapituła Generalna Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia 

(1999) stały się kolejnym impulsem ułatwiającym rozwój Oriońskiego Ruchu Świeckiego. 

• Po zakończeniu pierwszej fazy tworzenia Oriońskiego Ruchu Świeckiego opracowano i 

przyjęto Kartę Jedności, co nastąpiło podczas drugiego międzynarodowego Zjazdu Oriońskiego 

Ruchu Świeckiego (w Claypole, 7 - 13 października 2002). Z biegiem czasu Karta Jedności 

została uznana również przez Przełożonych zakonnych. Zawiera ona wytyczne i zalecenia 

dotyczące formacji i kwestii organizacyjnych, które tworzą pewny punkt odniesienia dla osób 

podążających drogą Oriońskiego Ruchu Świeckiego zróżnicowanego pod względem 

narodowości, kultury, kategorii, rodzaju grup i działalności. 

• Zgodnie z zasadami Karty Jedności następowała coraz większa konsolidacja drogi i struktur 

Oriońskiego Ruchu Świeckiego w tych krajach, w których powstały różne ruchy i grupy 

oriońskie. W ramach Oriońskiego Ruchu Świeckiego oraz przy zachęcie Generalnych 

Przełożonych zakonnych oceniono Orioński Ruch Świecki jako dojrzały i pożyteczny. Dlatego 

uznano potrzebę uzgodnienia go z prawem kanonicznym, zarówno dla podkreślenia tożsamości 

i wewnętrznej jedności Ruchu jak i w celu bardziej precyzyjnego zakorzenienia go we 

wspólnocie i misji Kościoła. Po przeprowadzeniu wnikliwej procedury obejmującej fazę 

konsultacji, oceny i podjęcia decyzji, w których uczestniczyły wszystkie podmioty Oriońskiego 

Ruchu Świeckiego i w jedności z charyzmatyczną Rodziną Oriońską, przygotowano niniejszy 

Statut i w oparciu o postanowienia w nim zawarte zwrócono się o uznanie Oriońskiego Ruchu 

Świeckiego w świetle prawa kanonicznego za publiczne Stowarzyszenie wiernych świeckich 

przy Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 

(CIVCVSA). 

1. CHARAKTER i CEL 

Art. 1 - Orioński Ruch Świecki (MLO) tworzą wierni świeccy, którzy w swych konkretnych 

sytuacjach i stanach pragną żyć charyzmatem Ks. Orione i przekazywać go światu, w jedności z 

Rodziną Oriońską, odczuwając pragnienie wzrastania dzięki miłości, która wszystko odnawia, 

wszystko odbudowuje, wszystko jednoczy w Chrystusie i Jego Kościele [1] oraz wypełniając misję, 

aby Odnowić wszystko w Chrystusie (Ef. 1, 10). 

Art. 2 - Orioński Ruch Świecki to publiczne Stowarzyszenie wiernych świeckich, które Stolica 

Apostolska (CIVCVSA) - zatwierdzając jego Statut - uznała za dzieło własne Instytutów zakonnych 

podlegających zasadom prawa papieskiego Synów Boskiej Opatrzności i Sióstr Małych Misjonarek 

Miłosierdzia. 

Art. 3 - Zgodnie z projektem Ks. Orione dotyczącym odnowy i zjednoczenia w Jezusie Chrystusie 

http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn1
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człowieka ze społeczeństwem, przybliżając do Kościoła i Papieża serca maluczkich, ubogich i 

rzesze robotników [2], specyficznym celem Oriońskiego Ruchu Świeckiego jest sprzyjanie 

duchowemu promieniowaniu Rodziny Oriońskiej, przekraczającemu widoczne ograniczenia 

Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, pogłębiając znaczenie znaków charyzmatycznych dla 

świeckich, by coraz lepiej mogła wypełniać się jego specjalna misja w Kościele i w świecie [3]. Cel 

ten można realizować w szczególności poprzez promowanie, ożywianie i formowanie członków do 

życia charyzmatem, z zachowaniem szacunku dla historii i form uczestnictwa każdej osoby [4]. 

Art. 4 - Z uwagi na swe korzenie i charyzmat Orioński Ruch Świecki jest zjednoczony z Rodziną 

Małego Dzieła Boskiej Opatrzności. W autonomii własnej tożsamości przeżywa ten sam charyzmat 

w jedności z wszystkimi jej częściami: Synami Boskiej Opatrzności (FDP), Siostrami Małymi 

Misjonarkami Miłosierdzia (PSMC) i Oriońskim Instytutem Świeckim (ISO). 

Art. 5 - Główna siedziba Ruchu - podobnie jak siedziba Dyrekcji Generalnej Zgromadzenia Synów 

Boskiej Opatrzności, Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia i Oriońskiego Instytutu Świeckiego - 

znajduje się w Rzymie. Adres: ul. Cavour 238 - Rzym. 

2. CZŁONKOWIE 

Art. 6 - Do Oriońskiego Ruchu Świeckiego należą wszystkie te osoby świeckie, które już od 

jakiegoś czasu należą do grup oriońskich [5] oraz te osoby zakorzenione w Ewangelii, które pragną 

żyć charyzmatem Ks. Orione i przekazywać go światu, w jedności z Rodziną Oriońską. 

Art. 7 - Członkami Oriońskiego Ruchu Świeckiego mogą zostać osoby świeckie zorganizowane w 

grupy lub pojedyncze osoby, które zainspirowane charyzmatem Ks. Orione i umocnione jednością z 

charyzmatyczną Rodziną Oriońską złożyły formalny wniosek i zostały przyjęte [6] przez 

kompetentną Koordynację zgodnie z oriońskimi [7] i kościelnymi zasadami [8] oraz złożyły 

przysięgę w trybie określonym w Regulaminie. 

Art. 8 - Oblatami zostają ci członkowie Oriońskiego Ruchu Świeckiego, którzy pragną żyć w duchu 

szczególnej konsekracji duchowej, apostolskiej i oriońskiej. Oprócz przestrzegania postanowień 

niniejszego Statutu osoby, o których mowa powyżej, mają obowiązek przestrzegania wytycznych 

dla grup oblackich i składają przed Bogiem przyrzeczenie dotyczące miłości ewangelicznej. 

Art. 9 - Za sympatyków Ruchu uznaje się wszystkie osoby świeckie pragnące umacniać swe 

chrześcijańskie zaangażowanie wzorując się na duchowości Ks. Orione oraz uczestnicząc w 

inicjatywach Oriońskiego Ruchu Świeckiego i Rodziny Oriońskiej. 

Art. 10 - Członkowie mogą w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu 

poprzez złożenie wypowiedzenia osobie odpowiedzialnej za lokalną Koordynację, z zachowaniem 

formy pisemnej. 

Każdy kto nie przestrzega postanowień niniejszego Statutu, kościelnych aktów prawnych lub swym 

postępowaniem publicznie zaprzecza zasadom obowiązującym osobę należącą do Oriońskiego 

Ruchu Świeckiego, może zostać wykluczony. Prawo do oceny i wykluczenia posiada Lokalna 

Koordynacja, po uzyskaniu zgody Koordynacji Terytorialnej z uwzględnieniem zasady miłości, 

sprawiedliwości i równości, oraz po uprzednim wysłuchaniu osoby zainteresowanej. 

3. DUCHOWOŚĆ 

Art. 11 - Osoby świeckie należące do ruchu oriońskiego są wezwane do przeżywania swego 

powołania zobowiązując się do uczestniczenia w każdym z trzech wymiarów osoby Chrystusa: 

Kapłana, Proroka i Króla. Uczestniczą w różnych sytuacjach we współczesnym świecie: wierni, a 

dokładniej osoby świeckie znajdują się na pierwszej linii życia Kościoła. Poprzez nich Kościół staje 

się zaczynem ożywiającym ludzką społeczność. Dlatego też osoby te, a zwłaszcza one, muszą zawsze 

posiadać głębokie przekonanie, że nie tylko należą do Kościoła, ale że są Kościołem [9]. 

Odpowiadają oni na powołanie do świętości w ich życiu poprzez modlitwę osobistą, życie Słowem 

Bożym, przystępowanie do sakramentów i służenie Chrystusowi w ubogich: Musimy stać się 

świętymi, ale takimi, by nasza świętość nie była przedmiotem tylko kultu wiernych czy miała miejsce 

jedynie w kościele. Nasza świętość niech przenika i tworzy w społeczeństwie tyle światła, tyle życia 

http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn4
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn5
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn9
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miłości Boga i ludzi, tak żeby być kimś więcej niż święci Kościoła, święci ludu i zdrowia 

społecznego. [10]. 

Art. 12 - Przyjmują następujące elementy jako charakterystyczne dla ich duchowości: 

praktykowanie miłości miłosierniej, która sama zbawi świat [11]; głęboka ufność w Bożą 

Opatrzność; miłość do Eucharystii, do Chrystusa Ukrzyżowanego, do Maryi Panny, do Kościoła i 

Papieża; uznanie i szacunek dla osoby ludzkiej, ze zwróceniem uwagi na najuboższych, na 

ostatnich i najbardziej oddalonych; duch ewangelicznego ubóstwa i rodziny; misyjność i 

umiłowanie jedności; optymizm w wierze, radość, pokora, prostota, nadzieja, gościnność, dzielenie 

się oraz akceptacja trudów; okazywanie własnej inicjatywy, dyspozycyjność i zwracanie uwagi na 

nowe formy ubóstwa [12]. 

4. MISJA 

Art. 13 – Świeccy orioniści realizują swe powołanie w poszukiwaniu Królestwa Bożego poprzez 

korzystanie z rzeczy doczesnych zgodnie z wolą Bożą [13], nosząc w sobie niezachwianą wiarę i 

ufność w Boską Opatrzność [14] oraz biorąc czynny udział w życiu społecznym dla postępu 

ludzkości w sferze świeckiej i religijnej [15]. Znajduje to swój wyraz w wyborach dotyczących 

formacji osobistej i grupowej, w zaangażowaniu i dawaniu świadectwa we wspólnocie kościelnej i 

świeckiej. 

Art. 14 - Zobowiązują się, że w życiu rodzinnym i świeckim będą się stawać narzędziami 

humanizacji i ewangelizacji kultury poprzez aktywne uczestnictwo w ruchach społecznych, 

politycznych i inicjatywach kulturalnych w celu promowania godności osoby ludzkiej i 

przekształcania rzeczywistości społecznej. 

Art. 15 - Świadomi, że miłość jednoczy w Chrystusie i w Kościele [16], zobowiązują się, że będą 

budować jedność i wspólnotę w Chrystusie poprzez duchowe i materialne dzieła miłości. 

Przyczyniają się do lepszego poznania Kościoła i wzrostu miłości względem niego: 

1. studiując doktrynę Kościoła i rozpowszechniając jego dokumenty; 

2. aktywnie uczestnicząc w życiu i projektach duszpasterskich, parafialnych, diecezjalnych i 

ogólnoświatowych; 

3. promując spotkania ekumeniczne i dialog międzyreligijny; 

4. naśladując apostolską odwagę Ks. Orione w czynach miłości miłosiernej, aby każdy 

człowiek mógł doświadczyć Boskiej Opatrzności i macierzyństwa Kościoła. 

Art. 16 - Osoby świeckie będące członkami Oriońskiego Ruchu Świeckiego będą: 

1. wspierać wymianę informacji i jedność wśród wszystkich świeckich - będących członkami 

stowarzyszenia lub też nie - oraz w relacji do Rodziny Oriońskiej; 

2. ofiarować w duchu braterskiej bezinteresowności swój wkład ludzi świeckich oraz 

szczególny rodzaj posługi w zakresie formacji i wspólnych projektów, zwłaszcza poprzez 

uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym oraz w działalności formacyjnej; 

3. jednomyślnie reprezentować świeckich wchodzących w skład Rodziny Oriońskiej, w 

stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych Małego Dzieła Boskiej Opatrzności; 

4. współpracować na rzecz jedności i dynamicznego wzrostu Rodziny Oriońskiej, 

towarzyszyć, ożywiać i formować tych świeckich, którzy poznali Małe Dzieło, którzy czują 

się przez nie przyciągnięci lub których styl życia jest podobny do stylu życia Założyciela a 

nie należą do żadnego stowarzyszenia ani żadnej określonej grupy; 

5. przygotować osoby odpowiedzialne, które mogłyby kontynuować działania prowadzone 

przez świeckich, aby orioński charyzmat mógł trwać; 

6. towarzyszyć, wraz z zakonnikami i zakonnicami, świeckim pracownikom dzieł oriońskich, 

ożywiając ich i formując ich osobowość, duchowość i charyzmat; 

7. troszczyć się o jedność świeckich należących do wspólnot parafialnych, ruchów promocji 

ludzkiej i społecznej oraz promujących edukację i dzieła misyjne. 

5. FORMACJA 

Art. 17 - Aby żyć swym powołaniem i dawać skuteczne świadectwo Ewangelii, każdy członek 

http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn10
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn11
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn12
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn13
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn14
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn15
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn16
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Oriońskiego Ruchu Świeckiego zobowiąże się do wejścia na drogę ciągłej i całościowej formacji, 

która pomoże mu wzrastać i rozwijać sferę osobowości, sferę duchową, doktrynalną, społeczną i 

zawodową, zgodnie z oriońskim charyzmatem, aby w życiu mogła się realizować ścisła jedność 

między byciem członkiem Kościoła a byciem obywatelem świata [17]. Na tej drodze formacji 

poszczególni członkowie Oriońskiego Ruchu Świeckiego oraz Koordynacje różnych szczebli będą 

mogli wykorzystać posługę osób konsekrowanych należących do zgromadzeń oriońskich w 

charakterze Asystentów Duchowych. 

Art. 18 - Szczególne elementy formacji niezbędne do osiągnięcia oriońskiego charyzmatu, których 

nie może zabraknąć, są następujące: 

1. głęboki szacunek dla osoby ludzkiej: w ludziach służyć Synowi Człowieczemu [18]; 

2. wychowanie do miłości powszechnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najuboższych 

spośród ubogich: czynić dobrze wszystkim, czynić dobrze zawsze; nie czynić źle nigdy i 

nikomu [19]; 

3. poczucie przynależności do Kościoła i Papieża: nikt nie może nas przewyższyć w miłowaniu 

ze wszystkich naszych sił Papieża i Kościoła, nikt nie może nas przewyższyć w miłowaniu, 

przywiązaniu i hojności względem Matki Kościoła i Papieża [20]; 

4. zaangażowanie ekumeniczne: zadaniem naszego Instytutu jest wspierać, w miarę jego 

skromnych możliwości, działania Bożej Opatrzności przez prowadzenie dusz i instytucji 

społecznych, aby mogły zająć swe miejsce w Kościele Świętym ... uświęcając się w każdym 

czynie i świadczeniu miłości miłosiernej, aby nastała jedność Kościołów odłączonych [21]; 

5. ufność w Bożą Opatrzność, która uzdalnia do życia w duchu ubóstwa: Doskonałą radość 

osiąga się tylko przez doskonałe oddanie się Bogu i ludziom [22]; 

6. pobożność maryjna: Przez Maryję do Jezusa, do Ojca Świętego i do Dusz [23]. 

Art. 19 - Projekt formacji 

Przekazywanie oriońskiego charyzmatu będzie się odbywać poprzez projekt formacji, który 

przewiduje: 

1. pogłębienie znajomości faktów z życia Założyciela, Świętych z Rodziny Oriońskiej i 

poznanie Małego Dzieła Boskiej Opatrzności; 

2. współuczestnictwo w momentach życia oriońskiego, w świętach Rodziny Oriońskiej, w 

działalności charytatywnej, w pielgrzymkach do miejsc oriońskich, w czasie modlitwy, w 

spotkaniach formacyjnych i dniach skupienia Rodziny Oriońskiej. 

6. ORGANIZACJA 

Art. 20 - Spoiwem jedności Oriońskiego Ruchu Świeckiego jest przylgnięcie do charyzmatu Ks. 

Orione. Ruch jest zakorzeniony w charyzmacie Ks. Orione i rozprzestrzenił się w różnych 

regionach oraz prowadzi działania na poziomie lokalnym we własnych strukturach lub 

współpracuje z innymi należącymi do Rodziny Oriońskiej w dziełach przez nie realizowanych. 

W celu kształtowania własnej tożsamości i zadań działa w ramach struktury organizacyjnej o 

charakterze zasadniczym, dynamicznym i elastycznym, która na różnych poziomach pełni funkcję 

koordynacyjną, ożywiającą i formacyjną. Strukturę organizacyjną tworzą Koordynacje Lokalne, 

Koordynacje Terytorialne i Koordynacja Generalna [24]. 

Koordynacjami kierują odpowiedni Koordynatorzy Lokalni, Terytorialni i Generalny. 

Art. 21 - Koordynacje na każdym szczeblu będą w szczególności dbać o relację z Oriońskim 

Ruchem Młodych (MGO) [25]. 

Art. 22 – Koordynacja Lokalna 

Jest to podstawowa struktura lokalna pełniąca funkcję animacji, formowania i wymiany informacji 

między różnymi grupami świeckich i sympatykami poprzez koordynowanie ich działań z innymi 

ruchami kościelnymi i świeckimi [26]. 

W jej skład wchodzą przedstawiciele wybrani spośród członków Oriońskiego Ruchu Świeckiego w 

danej miejscowości, zgodnie z zasadami odpowiedniego Regulaminu; w jej skład wchodzą również 

osoby konsekrowane należące do zgromadzeń oriońskich pełniące rolę Asystentów Duchowych. 

http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn17
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn18
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn19
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn20
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn21
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn22
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn23
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn24
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn25
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn26
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Prowadzi działania w formie spotkań koordynujących i walnych zjazdów [27]. 

Art. 23 - Kompetencje Lokalnej Koordynacji. 

Do nich należą: 

1. przyjmowanie nowych członków. 

2. rozwijanie i zachowanie tożsamości duchowej i apostolskiej poprzez spotkania formacyjne, 

dni odnowy duchowej, dni skupienia, pielgrzymki i rozpowszechnianie oriońskich 

materiałów informacyjnych; 

3. ułatwianie uczestniczenia w życiu duchowym wspólnot zakonnych [28] oraz w innych 

formach działalności, by móc wzrastać w duchu relacji rodzinnych; 

4. ułatwianie wymiany doświadczeń między świeckimi należącymi do grup oriońskich, aby w 

uczestnikach mógł wzrastać duch orioński; 

5. zorganizowanie przynajmniej raz w roku spotkania z wszystkimi orionistami świeckimi 

obecnymi w danej miejscowości. 

6. wybieranie własnego Koordynatora i jego Zastępcy oraz wyznaczanie osób pracujących w 

sekretariacie wykonawczym przewidzianym w Regulaminie. 

Art. 24 - Koordynacja Terytorialna 

W jej skład wchodzą Koordynatorzy Lokalni z danego obszaru; jej członkami są też Radcy 

Prowincjalni odpowiedzialni za Orioński Ruch Świecki (Orionista i Orionistka) jako Asystenci 

Duchowi. Działa poprzez spotkania koordynujące i poszerzone zjazdy [29]. 

Art. 25 – Kompetencje Koordynacji Terytorialnej 

Zadania Koordynacji Terytorialnej są następujące: 

1. pobudzanie inicjatyw Oriońskiego Ruchu Świeckiego na danym obszarze; 

2. troska o formację i poszukiwanie jej metod w celu pogłębienia wspólnych koncepcji 

dotyczących tożsamości i działania; 

3. dbanie o formację poprzez organizowanie spotkań, ośrodków badawczych oraz ekip 

składających się z osób konsekrowanych i świeckich promujących różne formy pomocy 

oraz propozycje formacyjne; 

4. organizowanie raz do roku ćwiczeń duchowych dla osób świeckich, również razem z 

pozostałymi członkami Rodziny Oriońskiej; 

5. planowanie raz do roku święta Rodziny Oriońskiej na danym obszarze; 

6. uczestniczenie i współpraca podczas spotkań osób zakonnych (kapituła, zjazd, spotkanie 

przełożonych, itp.) oraz proponowanie własnego wkładu dla dobra Prowincji Zakonnej [30]; 

7. wybieranie własnego Koordynatora i jego Zastępcy na podstawie listy kandydatów, po 

uprzedniej konsultacji między poszczególnymi Koordynacjami Lokalnymi i zatwierdzeniu 

przez Przełożonych Prowincji Synów Boskiej Opatrzności i Sióstr Małych Misjonarek 

Miłosierdzia; 

8. nominowanie osób pracujących w sekretariacie wykonawczaym na szczeblu terytorialnym 

w trybie przewidzianym w Regulaminie; 

9. interpretowanie i tworzenie konkretnych wytycznych dotyczących wprowadzania w życie 

postanowień Statutu na własnym obszarze. 

Art. 26 - Koordynacja Generalna 

Składa się z Koordynatorów Terytorialnych; wspóstanowią go Radcy Generalni odpowiedzialni za 

Orioński Ruch Świecki (Orionista i Orionistka) jako Asystenci Duchowi. 

Raz na trzy lata odbywa się zwyczajny Zjazd Koordynacji Generalnej; zaś zgromadzenie 

nadzwyczajne jest zwoływane, gdy uzna to za korzystne Koordynator Generalny lub na żądanie 

dwóch trzecich członków Koordynacji Generalnej. Wezwanie zostanie przekazane w formie 

prawnie skutecznego powiadomienia trzy miesiące przed, lub w sytuacji nagłej - jeden miesiąc 

przed zwołaniem Zjazdu. 

Art. 27 – Kompetencje Koordynacji Generalnej 

Zadania Koordynacji Generalnej w trakcie zwołanego Zjazdu są następujące: 

1. wybranie własnego Koordynatora i jego Zastępcy na podstawie listy kandydatów 

http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn26
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn28
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn29
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn30
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wybranych spośród Koordynatorów Terytorialnych, po uprzedniej konsultacji i 

zatwierdzeniu przez Przełożonych Generalnych Synów Boskiej Opatrzności i Sióstr Małych 

Misjonarek Miłosierdzia; 

2. wyznaczenie osób pracujących w Sekretariacie Wykonawczym; 

3. zarządzanie majątkiem Ruchu; 

4. określenie wytycznych dotyczących opracowania trzyletniego projektu formacyjnego; 

5. zatwierdzenie następujących dokumentów przedstawionych przez Sekretariat Wykonawczy: 

a) trzyletni projekt działalności; 

b) dokumentów aktualizujących Statut i działalność Ruchu; 

c) oszacowanie wpływów i wydatków oraz sprawozdanie ekonomiczno-finansowe. 

6. rozpatrzenie innych kwestii o charakterze ogólnym i zaproponowanych przez Koordynatora 

Generalnego lub przez Koordynatorów Terytorialnych; 

7. branie udziału po otrzymaniu zaproszenia, z udziałem co najmniej jednego członka, w 

zebraniu Rad Generalnych Synów Boskiej Opatrzności, Sióstr Małych Misjonarek 

Miłosierdzia i Oriońskiego Instytutu Świeckiego; 

8. interpretowanie i tworzenie konkretnych wytycznych dotyczących wprowadzania w życie 

postanowień Statutu na poziomie generalnym. 
 

Art. 28 - Koordynator Generalny 

Koordynator Generalny jest odpowiedzialny za Orioński Ruch Świecki, dba o jego jedność i jest 

przewodniczącym Koordynacji Generalnej. 

Zakres jego kompetencji jest następujący: 

1. zwoływanie Zjazdu Koordynacji Generalnej i kierowanie jego pracami; 

2. przedstawianie na Zjazdzie Koordynacji Generalnej propozycji programów, inicjatyw i 

decyzji zapewniających rozwój Oriońskiego Ruchu Świeckiego; 

3. w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach podejmowanie działań 

nadzwyczajnych, informując o nich bezzwłocznie członków Koordynacji Generalnej; 

4. utrzymywanie relacji z osobami pracującymi w Sekretariacie Wykonawczym i 

uczestniczenie przynajmniej raz w roku w jego zebraniu; 

5. reprezentowanie Oriońskiego Ruchu Świeckiego w instytucjach świeckich, kościelnych i w 

kontaktach z Rodziną Oriońską. 

W przypadku nieobecności Koordynatora Generalnego zastępuje jego Zastępca lub Koordynator 

Terytorialny. 

Art- 29 – Generalni Asystenci Duchowi 

Asystentami Duchowymi Oriońskiego Ruchu Świeckiego są Radca Generalny Synów Boskiej 

Opatrzności (FDP) i Radczyni Generalna Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (PSMC) 

odpowiedzialni za Orioński Ruch Świecki; uczestniczą oni w spotkaniach Koordynacji Generalnej i 

Sekretariatu Wykonawczego. 

Zakres ich kompetencji jest następujący: 

1. dbanie o kierownictwo duchowe; 

2. wnoszenie wkładu w formację członków Ruchu; 

3. współpraca w zakresie przygotowania wytycznych i projektu formacyjnego; 

4. reprezentowanie swoich Zgromadzeń i dbanie o jedność Oriońskiego Ruchu Świeckiego z 

całą Rodziną Oriońską. 

Art. 30 – Generalny Sekretariat Wykonawczy 

Sekretariat Wykonawczy, nominowany przez Koordynację Generalną, składa się z co najmniej 

trzech członków, spośród których jest nominowany Sekretarz Generalny, Odpowiedzialny za 

Formację i Skarbnik Generalny. W jego skład wchodzi również dwoje generalnych Asystentów 

Duchowych. 

Zadania Sekretariatu Wykonawczego, który podlega Koordynatorowi, mają charakter wykonawczy 

i promocyjny. W szczególności chodzi o: 

1. pomaganie Koordynacji Generalnej w praktycznych aspektach komunikowania; 

2. sporządzenie rocznego oszacowania wpływów i wydatków oraz sprawozdania 
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ekonomiczno-finansowego w celu przedstawienia Koordynacji Generalnej do 

zatwierdzenia; 

3. organizowanie częstych spotkań z Koordynatorem Generalnym; 

4. opracowanie trzyletniego projektu formacyjnego. 

Sekretariat ma swą siedzibę w Rzymie, via Cavour 238. 

Art. 31 - Sekretarz Generalny 

Kompetencje Sekretarza Generalnego są następujące: 

1. kierowanie Sekretariatem Wykonawczym; 

2. przygotowywanie i wysyłanie powiadomień o zebraniach Koordynacji Generalnej i 

Sekretariatu Wykonawczego; 

3. utrzymywanie częstych kontaktów z Koordynatorem Generalnym; 

4. bezpośrednia wymiana informacji z Koordynacjami Terytorialnymi i żądanie przedstawienia 

sprawozdań dotyczących różnych rodzajów działalności; 

5. informowanie Rodziny Oriońskiej i zainteresowanych instytucji Kościoła o działaniach 

podejmowanych przez Orioński Ruch Świecki; 

6. organizowanie i nadzorowanie archiwum Oriońskiego Ruchu Świeckiego. 

Art. 32 — Skarbnik Generalny 

Kompetencje Skarbnika Generalnego są następujące: 

1. troska o zarządzanie majątkiem Oriońskiego Ruchu Świeckiego pod kierunkiem 

Koordynatora Generalnego; 

2. sporządzenie rocznego oszacowania wpływów i wydatków oraz sprawozdania finansowego 

w celu przedstawienia Koordynatorowi Generalnemu do zatwierdzenia; 

3. przygotowanie co trzy lata końcowego sprawozdania finansowego i kosztorysu na okres 

trzech lat w celu przedłożenia do zatwierdzenia przez Zjazd Koordynacji Generalnej. 

Art. 33 - Tryby podejmowania decyzji 

Decyzje, za które na wszystkich szczeblach odpowiedzialność ponosi Koordynacja, można uznać za 

zatwierdzone, gdy po przeprowadzeniu wnikliwej oceny uzyskają one bezwzględną większość 

głosów. 

Art. 34 - Długość okresu pełnienia funkcji 

Długość okresu pełnienia wybieralnych funkcji na każdym szczeblu Koordynacji, o których mowa 

w treści niniejszego Statutu, wynosi trzy lata i są one ponawialne. 

7. ZAGADNIENIA EKONOMICZNE 

Art. 35 - Orioński Ruch Świecki nie jest nastawiony na zysk (ma charakter non profit) i realizuje 

działania określone w Statucie poprzez wkład członków oraz ich współpracę, różne formy wsparcia, 

ofiary, datki, darowizny instytucji i osób prywatnych do wyłącznego wykorzystania przez Orioński 

Ruch Świecki oraz środki pochodzące z zarządzania własną działalnością. 

Każda Koordynacja będzie poszukiwać odpowiednich form finansowania wydatków związanych z 

formacją, utrzymaniem struktur organizacyjnych i akcji pomocy [31]. 

Art. 36 -Majątkiem Ruchu zarządzają Koordynacje, zgodnie z Regulaminem, co daje gwarancję 

przejrzystości zarządzania na każdym poziomie. Każda Koordynacja zda wyższej instancji 

sprawozdanie z zarządzania. 

Podczas zarządzania majątkiem Stowarzyszenie podlega nadzorowi Przełożonych Generalnych 

Synów Boskiej Opatrzności i Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, którzy po otrzymaniu tych 

informacji wykorzystają je wyłącznie dla celów określonych w Statucie [32]. 

8. NORMY KOŃCOWE 
Art. 37 - Działalność Ruchu reguluje niniejszy Statut oraz Regulamin Praktyczny. 

Art. 38 - Wygaśnięcie i likwidacja działalności 

Propozycja likwidacji działalności Stowarzyszenia może zostać złożona przez Koordynację 

Generalną podczas zwołanego Zjazdu i po uzyskaniu kwalifikowanej większości dwóch trzecich 

http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn31
http://www.donorione.org/Public/ContentPage/content.asp?hdnIdContent=4320#_edn32
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głosów oraz po zatwierdzeniu przez Przełożonych Generalnych Synów Boskiej Opatrzności i Sióstr 

Małych Misjonarek Miłosierdzia. Podjęcie ostatecznej decyzji należy do zakresu obowiązków 

CIVCSVA [33]. 

W przypadku wygaśnięcia lub likwidacji działalności majątek Stowarzyszenia zostanie podzielony, 

w równych częściach, pomiędzy zgromadzenia Synów Boskiej Opatrzności i Sióstr Małych 

Misjonarek Miłosierdzia, z zastrzeżeniem nabytych praw i woli oferentów, również zgodnie z 

przepisami prawa kanonicznego i cywilnego [34]. 

Art. 39 - Zmiany w Statucie 

Ewentualne zmiany w treści niniejszego Statutu mogą być rozważane, pod warunkiem uzyskania 

kwalifikowanej większości głosów, przez Koordynację Generalną. Po uzyskaniu przychylnych 

opinii Przełożonych Generalnych Synów Boskiej Opatrzności i Sióstr Małych Misjonarek 

Miłosierdzia zostaną one przekazane do Stolicy Apostolskiej w celu zatwierdzenia. 

Art. 40 - Przepisy ogólne 

O ile nie przewidziano inaczej w treści niniejszego Statutu, obowiązują przepisy Kodeksu Prawa 

Kanonicznego [35]. 

 

PRZYPISY: 
[1] Por. Pisma Księdza Orione (cytat z Pism), 61, 153. 

[2] Por. Pisma … 8, 209; 59, 21; 52, 9; AA. W: Śladami Księdza Orione. Pomoc w formowaniu do charyzmatu, Dehoniane, Bologna 1997 (cytat z: 

Śladami …, 143 i 233-235. 

[3] Por.: Orędzie Jana Pawła II do Oriońskiego Ruchu Świeckiego, 7 października 1997, nr 3; AA. W: Świeccy z Księdzem Orione, Orioński Ruch 

Świecki, Rzym 1998, (cytat z: Świeccy z Księdzem Orione… ), 5-7. 

[4] Por. Karta Jedności, art. 3. 

[5] Termin grupy oznacza te grupy/stowarzyszenia oriońskie, które posiadają swój własny określony cel (byli uczniowie, przyjaciele, młodzi, 

wolontariusze, grupy powołaniowe, modlitewne, grupy wsparcia, itp.). W Regulaminie należy określić, że grupy lokalne zostaną przyjęte przez 

Koordynację Lokalną (po zatwierdzeniu przez Koordynację Terytorialną), zaś grupy terytorialne zostaną przyjęte przez Koordynację 

Terytorialną (po zatwierdzeniu przez Koordynację Generalną). 

[6] Grupy już istniejące (np.: byli uczniowie, Przyjaciele Księdza Orione, Orioński Ruch Młodych (MGO), Orioński Ruch Wolontariuszy (MOV), 

Oblaci, itd.) zostaną uwzględnieni jako członkowie od momentu uznania w świetle prawa kanonicznego, bez konieczności odrębnego przyjęcia. 

[7] Por.: Karta Jedności, rdz. II, Wartości duchowe. 

[8] Por.: Adhortacja Apostolska Christifideles Laici, nr 30. 

[9] Wypowiedź Piusa XII została przytoczona w Christifideles laici, nr 9. 

[10] W imię Boskiej Opatrzności, 1421. 

[11] Listy I, s. 282; Śladami Księdza Orione; 263-265. 

[12] W celu uzyskania ogólnego i szczegółowego obrazu zagadnień charakterystycznych dla oriońskiej duchowości patrz tom AA.  W: Śladami 

Księdza Orione. Pomoc w formowaniu do charyzmatu, Dehoniane, Bologna 1997. 

[13] Lumen gentium, 31 

[14] Listy I, 362-363 

[15] Listy I, 356 

[16] Por.: Pisma … 61, 153. 

[17] Por.: Christifìdeles laici, 59. 

[18] W imię Boskiej Opatrzności, 141. 

[19] W imię Boskiej Opatrzności, 108; Pisma …, 61,170; 46,116; 62, 99n. 

[20] Listy I, 96-97, Śladami …, 207-220. 

[21] Pisma … 52,10; 112, 41. 

[22] Śladami …, 136. 

[23] Pisma …, 103, 112. 

[24] Por.: Karta Jedności, 20. 

[25] Orioński projekt duszpasterstwa dla młodzieży i duszpasterstwa powołaniowego nr: 126, 140, 141 i 142. 

[26] Por.: Karta Jedności, 21. 

[27] We wspomnianych walnych zjazdach będą mogli uczestniczyć również pozostali członkowie Oriońskiego Ruchu Świeckiego i przedstawiciele 

stowarzyszeń prowadzących działalność w danym miejscu. 

[28] Por.: Karta Jedności, 14. 

[29] Patrz przypis 27. 

[30] Por.: Karta Jedności, 22. 

[31] Por.: Karta Jedności, 26. 

[32] KPK. 323 

[33] Por.: KPK, 320, &1. 

[34] Por.: KPK, 326, § 2. 
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