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„Chcę ludzi młodych, którzy byliby szlachetni, odważni
i gotowi na każdego rodzaju poświęcenie”.
św. Daniel Comboni
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Wprowadzenie
Karta Świeckich Misjonarzy Kombonianów w Polsce służy określeniu organizacji Ruchu
i reguluje jego funkcjonowanie. Podejmuje kwestie tożsamości Świeckiego Misjonarza Kombonianina, etapów formacji, wyjazdu i powrotu oraz ekonomii i zarządu.
Poniższa Karta została opracowana przez zarząd Ruchu w konsultacji ze wszystkimi jego
członkami oraz zaakceptowana przez Radę Polski Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego.

Rozdział I
Tożsamość Świeckich Misjonarzy Kombonianów (ŚMK)
1. Początek ruchu ŚMK w Polsce
Za oficjalny początek Ruchu ŚMK w Polsce uznaje się datę 10.10.2010 rok. Od tego momentu spotkania osób rozeznających swoje powołanie stały się regularne i odbywają się raz w
miesiącu.
2. Natura ŚMK
Świeccy Misjonarze Kombonianie (ŚMK) to ludzie wierzący, powołani do misji przez
Jezusa Chrystusa. Tworzą misyjny ruch katolicki zakorzeniony w Zgromadzeniu Misjonarzy
Kombonianów Serca Jezusowego (MCCJ). W Polsce, Ruch ŚMK prawnie podlega pod Misjonarzy
Kombonianów, a jego głównym przełożonym jest Reprezentant Wikariusza Generalnego (RWG).
Misjonarz, który jest wyznaczony do prowadzenia Ruchu, działa w imieniu RWG, zgodnie z powierzoną mu funkcją. Ta zależność ma charakter prowizoryczny: zaniknie, kiedy Ruch będzie
mógł liczyć na własne środki oraz członków, którzy zagwarantują jego pełną autonomię.
3. Kim jest ŚMK
Świecki Misjonarz Kombonianin to chrześcijanin, który poruszony wołaniem Boga i
charyzmatem św. Daniela Comboniego, czuje się wezwany do głoszenia Jezusa Chrystusa tym,
którzy Go jeszcze nie znają (ad gentes). Będąc wyrazem misyjności Kościołów lokalnych, wyjeżdża do innych krajów (ad extra), dzieląc się własnym doświadczeniem Boga i Jego miłością. Jego
zaangażowanie misyjne pozostaje aktualne także po powrocie (ad vitam).
Świeckim Misjonarzem Kombonianinem jest każdy, kto został przyjęty do Ruchu i żyje
według postanowień poniższej Karty.
4. Oficjalna siedziba
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Oficjalna siedziba Ruchu ŚMK mieści się pod następującym adresem:
Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego
ul. Skośna 4
30-383 Kraków

5. Cele Ruchu
Zgodnie z duchem misyjnym i komboniańskim, celami Ruchu są:
a) osobiste i wspólnotowe wzrastanie w wierze;
b) odpowiednia formacja i posyłanie świeckich na tereny misyjne;
c) praca ewangelizacyjna i budowanie Królestwa Bożego;
d) promocja integralnego rozwoju ludów świata;
e) wsparcie dla ŚMK wyjeżdżających na misje (posłanie, pobyt na misji i powrót z niej);
f) animacja misyjna lokalnego Kościoła we współpracy z Misjonarzami Kombonianami;
g) zaangażowanie w sprawy społeczne oraz promocja powołania misyjnego;
2. Tożsamość Ruchu
Ruch określają trzy wymiary:
a) Wymiar świecki
Świeccy Misjonarze Kombonianie to osoby wierzące podążające za Chrystusem i wypełniające
swoje powołanie. To kobiety i mężczyźni, małżonkowie lub nie, którzy poprzez swoją pracę i życie
w rodzinie oraz w społeczeństwie, dają świadectwo swojej wierze.
b) Wymiar misyjny
Świeckich Misjonarzy Kombonianów cechuje pełna gotowość oraz dyspozycja wobec misji wśród
ludów nieewangelizowanych lub potrzebujących jeszcze utwierdzić swoją wiarę, jako wspólnoty
chrześcijańskie. Wymiar ten odnosi się także do środowisk lokalnych.
c) Wymiar komboniański
Świeccy Misjonarze Kombonianie żyją powołaniem według charyzmatu swojego założyciela - św.
Daniela Comboniego, realizując ów charyzmat w świetle swojej świeckiej rzeczywistości, zjednoczeni z Rodziną Komboniańską.
3. Duchowość ŚMK
Duchowość Świeckich Misjonarzy Kombonianów skoncentrowana jest wokół podążania za Jezusem. Opiera się na następujących filarach:
a) Bóg - dawca powołania - Osobiste doświadczenie Boga jest fundamentem życia ŚMK.
Relacja z Nim prowadzi do odkrycia powołania misyjnego, które jest wyrazem troski Boga o
“najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych”;
b) Najświętsze Serce Pana Jezusa - Kontemplując Najświętsze Serce Pana Jezusa, które bije
płomienną miłością do wszystkich ludzi ziemi, ŚMK dostrzega, że ta miłość została wylana
także na tych najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych;
c) Duch Święty – Pierwszy Misjonarz - ŚMK świadom, że to Duch Święty prowadzi Kościół
i jego członków, poprzez postawę modlitwy i rozeznawania wspólnotowego otwiera się na Jego
działanie, szukając we wszystkim spełnienia woli Bożej;

5

d) Modlitwa - Przewodnikiem w pójściu za Jezusem jest osobista i wspólnotowa modlitwa.
Szczególne miejsce zajmuje medytacja Słowa Bożego;
e) Miłość do Krzyża - Wszelkie trudności i cierpienia ŚMK przeżywa jako łaskę Boga, który pozwala mu złączyć się w jego małości z Krzyżem Jezusa;
f) Maryja - ŚMK bierze Maryję za wzór wsłuchiwania się, zawierzenia, zaufania oraz służby
Bogu i drugiemu człowiekowi;
g) Poczucie Kościoła - Kościół jest widzialnym znakiem intymnej komunii Boga z ludzkością i jedności całego rodzaju ludzkiego. To w Kościele ŚMK pełni misję, kochając go i żyjąc
proponowanymi przez niego wartościami;
h) Święty Józef - Życie św. Józefa jest dla ŚMK przykładem pokory, dobroci i dyspozycyjności wobec planu Boga;
i)
Św. Daniel Comboni - ŚMK jest zakorzeniony w charyzmacie św. Daniela Comboniego.
W nim znajduje inspirację, która weryfikuje i ukierunkowuje jego sposób przeżywania misji i
bycia Kościołem.

Rozdział II
Przyjmowanie nowych członków, formacja,
wstąpienie i utrata członkostwa
1. Wymagania dotyczące przyjęcia nowych członków
Aby zostać członkiem ŚMK należy spełnić następujące wymagania:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

być osobą wierzącą i aktywnie uczestniczącą w życiu Kościoła;
mieć ukończone 23 lata i posiadać odpowiednią formację ludzką i zawodową;
być zrównoważonym psychicznie i emocjonalnie;
przejawiać zdolności adaptacyjne - umiejętność pracy w grupie i otwartość na innych;
posiadać ducha misyjnego „ad vitam”, „ad gentes” i „ad extra”;
ukończyć etap rozeznawania;
zostać przyjętym przez ojca/brata odpowiedzialnego za ŚMK w Polsce, który konsultuje
się także z ojcem/bratem, z którym kandydat prowadził rozmowy formacyjne.

2. Formacja
a) Formacja obejmuje takie tematy, jak dojrzałość ludzka i chrześcijańska oraz misyjność
w duchu komboniańskim.

6

b)

Formacja podstawowa składa się z: Etapu Rozeznawania powołania oraz Etapu Przygo-

towania do wyjazdu.
Etap Rozeznawania (przed wstąpieniem do Ruchu ŚMK), trwa ok. 2 lat i zakłada:
•
•
•
•

rozeznawanie własnego powołania misyjnego i pogłębianie swojej relacji z Bogiem;
poznawanie osoby św. Daniela Comboniego i jego charyzmatu;
poznawanie potrzeb i wymagań misji;
zaangażowanie na rzecz misji (najlepiej we współpracy z Kombonianami) i potrzebują
cych (wolontariat);
• rozwój osobowościowy, a także zawodowy i intelektualny;
• możliwość, po pierwszym roku, wyjazdu na miesięczne doświadczenie misyjne (o
wyjeździe na doświadczenie decyduje ojciec/brat odpowiedzialny przy konsultacji z
ojcem/bratem, z którym kandydat prowadził rozmowy formacyjne).
Etap Przygotowania do wyjazdu (po wstąpieniu do Ruchu), trwa ok. 6 miesięcy i zakłada:
• umocnienie powołania i pogłębienie relacji z Bogiem;
• bardzo konkretne przygotowanie (duchowe, praktyczne, intelektualne i ekonomiczne)
do wyjazdu na misje;
• kierownictwo duchowe;
• naukę podstaw języka urzędowego kraju przeznaczenia;
• minimum 3-miesięczne „doświadczenie wspólnotowe” we wspólnocie komboniańskiej;
• uczestnictwo w rekolekcjach Ignacjańskich (np. Fundament).
Na czas trwania tych dwóch etapów dana osoba zobowiązuje się do wybrania ojca/brata ze wspólnoty Krakowskiej, z którym regularnie prowadzi rozmowy formacyjne (częstotliwość
rozmów ustala z wybranym ojcem/bratem).
c)

Po powrocie z misji, ŚMK powinien uczestniczyć w Ciągłej Formacji, poprzez:
• indywidualne spotkania z odpowiedzialnym za ŚMK;
• uczestnictwo w świętach komboniańskich, misyjnych i rekolekcjach;
• uczestnictwo w spotkaniach Ciągłej Formacji ŚMK (raz na kwartał).

		
§ na czas, kiedy jest wciąż mała liczba ŚMK powracających z misji, ci, co mieszkają w
Polsce po magają w przygotowaniu i prowadzeniu spotkań Formacji Podstawowej, dopóki nie
stworzy się grupa min. 3 ŚMK w Polsce.

3. Wstąpienie do Ruchu
a)
b)
c)

w dzień wstąpienia, kandydat odbywa wraz ze wspólnotą Misjonarzy Kombonianów
dzień skupienia;
w miarę możliwości, wstąpienie odbywa się w Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa podczas Mszy św., w której uczestniczą wspólnota Misjonarzy Kombonianów,
ŚMK i najbliższa rodzina wstępującego;
wstępujący odczytuje Akt Wstąpienia do Ruchu, a następnie podpisany przez siebie i
Reprezentanta Wikariusza Generalnego składa na jego ręce.
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4. Utrata członkostwa w ŚMK
ŚMK zostaje usunięty z Ruchu przez ojca/brata odpowiedzialnego za ŚMK, w następujących sytuacjach:
a)
b)
c)
d)

z powodu braku pełnego uczestnictwa w działalności grupy, bez przedstawienia 		
wyjaśnień dotyczących nieobecności;
w przypadku niespełnienia swoich obowiązków (rozdział III/3/b);
rażącego naruszenia zasad panujących we wspólnocie i w domu komboniańskim;
na pisemny wniosek członka.

Rozdział III
Praktyczne aspekty misji
1. Szczególne aspekty życia w kontekście misji ŚMK
a)

Wyjazd na misje
• ŚMK przed wyjazdem podpisuje kontrakt [rozdział III/4 i Aneks 2];
• ŚMK wyjeżdża na okres minimum - od dwóch do trzech lat - liczonych od przybycia na   
miejsce przeznaczenia, tj. od czasu dyspozycyjności na rozpoczęcie służby misyjnej (po
zakończonych kursach językowych), z możliwością przedłużenia kontraktu – o czasie i
przedłużeniu kontraktu ŚMK decyduje razem z osobami uczestniczącymi w kontrakcie;
• czas trwania kursów językowych i stażu wliczają się w czas trwania kontraktu;
• posłanie ŚMK ma miejsce podczas uroczystej Mszy Świętej w jego parafii, w przypadku
małżeństw w parafii ich miejsca zamieszkania albo rodzinnej parafii jednego z
małżonków;
• na ile to możliwe zakres obowiązków zostaje określony przez przyjmującą go Prowincję,
przed wyjazdem;
• ŚMK powinien pozostać otwarty na inne specyficzne potrzeby misji;
• ŚMK otrzymuje wsparcie finansowe, które zostaje określone w kontrakcie;
• ŚMK po podpisaniu kontraktu, jeżeli jest taka potrzeba i po konsultacji z Ekipą
Koordynującą, może wyjechać na 3 miesiące na naukę języka urzędowego kraju
przeznaczenia do kraju gdzie ten język jest używany;
• Utrzymuje stały kontakt z Ekipą Koordynującą ŚMK w Polsce i ze swoją parafią;

b)
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Życie wspólnotowe w ramach misji
• wspólnotę ŚMK tworzą, co najmniej trzy osoby; sytuacja ta może ulec zmianie ze
względu na różne czynniki (np. typ misji, ograniczona liczba wyjeżdżających);
• ŚMK jest świadomy różnorodności i międzynarodowego charakteru wspólnot; szanuje
innych członków, ich kulturę oraz otrzymaną formację;
• ŚMK świadom, że jest darem dla wspólnoty, aktywnie wpływa na jej życie, przemienia-

jąc je i odnawiając tak, by coraz lepiej służyć innym.
c)

Relacje afektywne w kontekście misji
• ŚMK na misji przeżywa swoją uczuciowość:
- w sposób odpowiedzialny i dojrzały,
- świadomy środowiska, w którym się znajduje (wspólnota, parafia, środowisko
społeczno-kulturowe, itd.), starając się dawać świadectwo wartościom ewangelicznym;
• wewnątrz wspólnoty, ŚMK powinien:
- unikać relacji, które szkodzą jedności wspólnoty,
- wykazywać się szczególną delikatnością wobec nowo przybyłych członków;
• relacje damsko-męskie ŚMK przeżywa dojrzale, uwzględniając różnice kulturowe i tak,
by służba misyjna nie schodziła na drugi plan;
• jeżeli wspólnota ŚMK lub wspólnota duszpasterska dostrzeże, że jakiś ŚMK żyje w
sytuacji niemoralnej lub niestosownej, reaguje i pomaga ją rozwiązać. W przypadku,
gdy sytuacja nie ulegnie zmianie, po konsultacjach ze stronami ujętymi w kontrakcie,
ŚMK przerywa misje i wraca do kraju.

d) F ormacja ciągła na misjach
• ŚMK kontynuuje swoją formację osobistą;
• uczestniczy w spotkaniach formacyjnych oferowanych przez swoją wspólnotę i
Prowincję, w której pracuje;
• stara się znaleźć kierownika duchowego.
2. Szczególne aspekty życia ŚMK w Polsce
a)

Życie wspólnotowe w Polsce
• przynależność do Ruchu wyraża się poprzez codzienną modlitwę, dzielenie się
zadaniami, wsparcie ekonomiczne Kasy ŚMK oraz wzajemną troskę;
• na początku każdego roku formacyjnego Ekipa Koordynująca ustala harmonogram
spotkań Ciągłej Formacji ŚMK, który zapewnia, spotkania raz na kwartał, w trakcie,
którego członkowie Ruchu zbierają się, by wzmocnić swoje powołanie (poprzez
modlitwę, refleksję, formację i działalność (patrz także paragraf w punkcie 3 rozdziału
II/2/c);
• mówiąc o wspólnocie, jako co najmniej 3 członkach – dopóki te warunki nie zostaną
spełnione, ŚMK mieszkający w Polsce uczestniczy i pomaga w Formacji Podstawowej,
będąc za razem pomocnikiem Ekipy Koordynującej.

b)

Życie ŚMK w Polsce
ŚMK w Polsce:
• utrzymują się ze swojej pracy;
• jako znak przynależności i współodpowiedzialności dzielą się, co miesiąc swoimi
dochodami z Ruchem (patrz Aneks 1);
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• są współodpowiedzialni za pozyskiwanie środków dla Ruchu i jego działalności;
• wspierają tych, którzy są w trakcie Formacji Podstawowej;
• utrzymują kontakt z rodzinami ŚMK, którzy przebywają na misjach;
• czynnie angażują się w promocję Ruchu poprzez środki masowego przekazu;
• uczestniczą w zarządzaniu ekonomicznym Ruchu;
• wspierają ŚMK wracających z misji;
• uczestniczą w życiu duszpasterskim swojej parafii;
• współpracują z Misjonarzami Kombonianami w animacji misyjnej i powołaniowej;
• ŚMK spotykają się również poza spotkaniami formacyjnymi, by jeszcze bardziej
wzmocnić relacje.
3. Prawa i obowiązki ŚMK
a)

Prawa ŚMK
ŚMK ma prawo:
•
•
•
•

b)

otrzymywać wskazówki i wsparcie dla swej pracy na misji;
być wspomagany w reintegracji po powrocie, jak przewidziano w Rozdziale III/7;
otrzymywać informacje o działalności Ruchu;
uczestniczyć w spotkaniach Ciągłej Formacji oraz Formacji Podstawowej;
Obowiązki ŚMK
ŚMK w swoim powołaniu „ad vitam”

•
•
•
•
•
•

zobowiązuje się żyć zgodnie z charakterem, celem i tożsamością Ruchu (Rozdział I);
bierze udział w pracach i spotkaniach Ruchu;
jest gotowy do przyjęcia obowiązków i stanowisk w Ruchu;
wspiera finansowo Ruch na znak przynależności i wzajemnej odpowiedzialności;
pozostaje w jedności z Ruchem i całym Kościołem;
troszczy się o swoją formację ciągłą.

4. Kontrakt
a)

b)
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Przed wysłaniem ŚMK na misje, opracowany zostaje czwór-stronny kontrakt, który
podpisuje ŚMK, jego Biskup diecezjalny (w przypadku małżeństw, każdy osobno, z
Biskupem miejsca pochodzenia jednego z małżonków), Reprezentant Wikariusza
Generalnego Misjonarzy Kombonianów w Polsce oraz Prowincjał miejsca przeznacznia.
•
•
•
•
•

Podstawowe aspekty, które powinny zostać ujęte w kontrakcie:
miejsce przeznaczenia, w którym ŚMK będzie działać;
czas trwania misji;
aspekty finansowe (udział wszystkich stron);
określenie praw i obowiązków stron;
podpisy osób uczestniczących w kontrakcie.

c)

Pod koniec pierwszego roku i na zakończenie kontraktu, ŚMK przygotowuje i wysyła
do Ekipy Koordynującej i do stron uczestniczących w kontrakcie raport oceny jego
obecności i pracy.

d)

W przypadku chęci przedłużenia misji, ŚMK pisze prośbę do wszystkich stron uczestni
czących w kontrakcie, co najmniej trzy miesiące przed zakończeniem kontraktu. Po
zatwierdzeniu złożonej prośby ŚMK podpisuje nowy czwór-stronny kontrakt.

5. Ubezpieczenia
ŚMK na misji posiada:
• ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne zapewnione przez kontrakt;
• obowiązkowo innego rodzaju ubezpieczenia, np. ubezpieczenie od nieszczęśliwych
wypadków, które ŚMK opłaca sam, w dialogu z ekipą koordynującą.
6. Wybór miejsca misji
a)

Przy wyborze miejsca pracy ŚMK, pod uwagę brane są następujące kryteria:
Kryteria zależne od wyjeżdżającego:
• wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
• predyspozycje;
• preferencje.
•
•
•
•
•

Kryteria zależne od misji:
potrzeby Kościoła lokalnego;
pierwszeństwo dla miejsc pierwszej ewangelizacji i wśród najuboższych;
uchwały podjęte przez ŚMK na szczeblu międzynarodowym;
zatwierdzenie projektów przez Prowincję, która prosi o ŚMK;
zapewnienie ciągłości projektów i wspólnot ŚMK.

b) Ojciec/brat odpowiedzialny za ŚMK razem z ekipą koordynującą szukają i decydują, w
porozumieniu z osobą wyjeżdżającą, o miejscu pracy misyjnej. Pozostają oni w bezpośrednim kontakcie z Prowincjałem przyjmującym ŚMK i Biskupem posyłającym.
c)

•
•
•
•
•

Głównymi obszarami działania ŚMK na misjach są:
duszpasterstwo;
praca społeczna;
szkolnictwo zawodowe;
opieka zdrowotna;
wybór jednego obszaru działania nie oznacza odrzucenia innych.

7. Powrót do domu
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Po zakończeniu kontraktu:
• ŚMK wraca do Polski;
• przedstawia pisemną ocenę czasu spędzonego na misjach;
• Koordynator ŚMK wyznacza „opiekuna”; jego zadania to: przywitanie wracającego,
przygotowanie odpowiednich dokumentów i pomoc w szukaniu pracy, kontakt z rodzi
ną wracającego, ewentualnie pomoc w znalezieniu lekarza czy porady psychologicznej;
• Ekipa Koordynująca mobilizuje całą grupę do wsparcia ŚMK na poziomie
emocjonalnym, duchowym, zdrowotnym, ekonomicznym i reintegracji w środowisku;
• ŚMK powracający z misji, w szczególnych przypadkach, po odpowiednich ustaleniach z
ekipą koordynującą i ojcem/bratem odpowiedzialnym może:
- mieszkać we wspólnocie Kombonianów (maksymalnie do 3 miesięcy), gdzie ma za
pewnione utrzymanie;
- może otrzymywać kieszonkowe (połowę minimalnej średniej krajowej netto – do 3
miesięcy). Środki na kieszonkowe pochodzą w połowie z Kasy ŚMK, a w połowie z
Funduszu ŚMK;
- ma możliwość odbycia kilku dni skupienia w celu podsumowania swojego wyjazdu;
może też liczyć na opiekę duchową ze strony Kombonianów;
• w przypadku śmk, który odnawia kontrakt, po powrocie do kraju, przysługuje mu:
- po zakończeniu dwu letniego kontraktu – dwa miesiące urlopu,
- po zakończeniu trzy letniego kontraktu – trzy miesiące urlopu.

Rozdział IV
Zarząd
1. Główny odpowiedzialny za ŚMK w Polsce
Delegat Wikariusza Generalnego Misjonarzy Kombonianów w Polsce jest głównym odpowiedzialnym za ŚMK. Do niego należy podejmowanie najistotniejszy decyzji, a także ratyfikowanie decyzji podejmowanych przez inne organy zarządu.
2. Ekipa Koordynująca
a)

Ekipa Koordynująca złożona jest z:
• koordynatora i ekonoma – jeżeli to możliwe, dwóch ŚMK wybranych przez członków
Ruchu;

		
§ w przypadku, kiedy nie ma możliwości wyboru ekipy koordynującej, w której skład
wchodzą ŚMK, mogą zostać wybrane osoby z grupy Formacji Podstawowej, które:
- są w formacji, co najmniej 1,5 roku;
- w pełni uczestniczą w życiu i działalności misjonarzy kombonianów;
- charakteryzują się znajomością niniejszej karty i charyzmatu ŚMK;
- zostaną wybrani w głosowaniu, które ma formę: głosy (1 na koordynatora i 1 na ekonoma)
członków ŚMK, głosy grupy Formacji Podstawowej i głosy ojca/brata odpowiedzialnego.
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• jednego misjonarza kombonianina, mianowanego przez swego Delegata Wikariusza
Generalnego, zwanego ojcem/bratem odpowiedzialnym za ŚMK.
b)

Kadencja Ekipy Koordynującej trwa rok. Po jej zakończeniu następują wybory nowej
Ekipy Koordynującej. W trakcie wyborów prawo do głosowania mają:
• wszyscy członkowie Ruchu;
• ojciec/brat odpowiedzialny za ŚMK w Polsce.

c)
•
•
•
•
•
•
•

Zadaniem Ekipy Koordynującej jest troska o dobre funkcjonowanie Ruchu oraz pomoc
członkom i kandydatom wzrastać w jedności i w duchu wiary, misji i charyzmatu
komboniańskiego. Do kompetencji Ekipy Koordynującej należą:
reprezentowanie Ruchu;
przestrzeganie i egzekwowanie poniższej Karty;
opracowywanie programów formacyjnych;
dbanie o integralny rozwój kandydatów i członków Ruchu oraz dobre rozeznanie po
wołania i odpowiednie przygotowanie do wyjazdu;
utrzymywanie kontaktów z rodzinami ŚMK;
zarządzanie informacjami o Ruchu (blog lub strona internetowa);
utrzymywanie kontaktu z ŚMK, którzy są na misjach.

Rozdział V
Ekonomia
1. Zakres
Ekonomia jest nieodłącznym elementem każdej organizacji współczesnego społeczeństwa. ŚMK starają się przeżywać ten aspekt życia w sposób coraz bardziej ewangeliczny, wzorowany na pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, gdzie „wszyscy wierzący przebywali razem i
wszystko mieli wspólne” (Dz 2, 44).
2. Zarządzanie ekonomią
a)

b)

c)
d)

Ruch ŚMK posiada własną Kasę ŚMK (znajdującą się w obrębie ekonomii MCCJ o
odrębnym nr. konta: 84 1050 1445 1000 0090 8005 9893). Kasa jest zasilana wpłatami
ze strony kandydatów i członków Ruchu ŚMK oraz ze strony Misjonarzy
Kombonianów;
Na pierwszym etapie formacji składka do Kasy ŚMK jest dobrowolna, zaś obowiązkowa
staje się, po wstąpieniu do Ruchu ŚMK. Szczegółowe wytyczne dotyczące składek
określane są przez ekipę koordynującą co roku, na podsumowaniu finansowym (patrz
Aneks 1);
Od początku formacji kandydaci są zaproszeni do współtworzenia Kasy ŚMK. 		
Głównym odpowiedzialnym za motywowanie i przypominanie o tym jest Ekonom;
Ekonomiczne zarządzanie spoczywa na Ekipie Koordynującej. Środki z Kasy ŚMK
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e)
f)
g)

•
•
•
•
•

mogą być przeznaczone na następujące cele:
pomoc ŚMK na misjach i po powrocie;
wydatki związane z formacją podstawową (w tym doświadczenie wspólnotowe);
wsparcie projektów misyjnych;
wsparcie działalności Ruchu w Polsce;
sytuacje nadzwyczajne członków Ruchu;
Ekonom sporządza miesięczny bilans i przedstawia go na spotkaniu ŚMK;
W ramach ekonomii Misjonarzy Kombonianów istnieje Fundusz ŚMK w celu wsparcia
Ruchu;
Trzymiesięczne Doświadczenie Wspólnotowe pokrywane jest w: 1/3 przez Kasę ŚMK,
1/3 przez Fundusz ŚMK i 1/3 przez ŚMK uczestniczącym w doświadczeniu.

3. Projekty
ŚMK, przebywający na misjach, może poprosić Ruch w Polsce o wsparcie finansowe projektu misyjnego, który zaplanował lub realizuje. Opis projektu wysyła do Ekipy Koordynującej,
która decyduje, czy wesprzeć dany projekt. Jeśli projekt zostaje przyjęty, Ruch stara się, przez różne akcje, zebrać odpowiednią ilość pieniędzy. Zebrane środki byłyby przeznaczone wg następującego klucza: 90 % na projekt misyjny i 10 % na Kasę ŚMK.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Wejście w życie
Karta ta, wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Polski.
2. Zmiany w Karcie ŚMK
Ekipa Koordynująca może wprowadzić zmiany w Karcie ŚMK. Zmieniona Karta każdorazowo
wymaga zatwierdzenia przez Radę Polski.
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RADA POLSKI:

o. Gianni Gaiga
Reprezentant Wikariusza
Generalnego w Polsce

o. Maciej Miąsik

o. Guillermo Aguinaga

ODPOWIEDZIALNY ZA ŚMK W POLSCE:

o. Krzysztof Zębik

EKIPA KOORDYNUJĄCA:

Michał Kędzior
Koordynator śmk w Polsce

Krystyna Tarnawska
Ekonom śmk w Polsce

15

ANEKS 1
Ekonomia
Składki ŚMK na Kasę ŚMK i inne:
Na rok 2015/2016 ustalono:
a)
b)
c)
d)
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wysokość składki minimalnej 10 zł na miesiąc (dla pracujących - minimum 1 % od
zarobków netto);
składki wpłacane są bezpośrednio na konto Świeckich Misjonarzy Kombonianów;
ze składek zwolnione są te osoby, które obecnie przebywają na misjach;
wpłaty do Kasy ŚMK ze strony Misjonarzy Kombonianów z Krakowa to 10% wpływów
z animacji misyjnych, w których pomagają ŚMK.

ANEKS 2
Kontrakt:
UMOWA POMIĘDZY BISKUPEM DIECEZJALNYM, REPREZENTANTEM WIKARIUSZA
GENERALNEGO W POLSCE, PRZEŁOŻONYM PROWINCJALNYM PRZYJMUJĄCYM
ŚWIECKĄ/IEGO MISJONARKĘ/RZA KOMBONIANKĘ/INA
I ŚWIECKĄ/IM MISJONARKĄ/RZEM KOMBONIANKĄ/INEM W SPRAWIE JEJ/JEGO
POSŁUGI MISYJNEJ
1. Biskup diecezjalny …………, ordynariusz diecezji ………. (nazywany w umowie
Ordynariuszem a quo) oraz Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego w Polsce, kierują
świecką/iego misjonarkę/rza komboniankę/ina ……..… należącą/ego do w/w diecezji (ur.
……… w ………), do pracy misyjnej w ……..…. pod kierunkiem …..…….., przełożonego
prowincjalnego misjonarzy kombonianów w …………, na okres ….. lat /plus kurs języka, nie
dłużej niż 3 miesiące/. (przy pierwszym wyjeździe)
2. ……….. (imię i nazwisko) podejmie pracę apostolską, jako świecka/i misjonarka/rz
kombonianka/in (ŚMK) w prowincji ………. stosownie do jej potrzeb.
3. Ordynariusz a quo zapewnia, co następuje:
a.
pokrycie kosztów pierwszego wyjazdu do kraju przeznaczenia;
b. poprzez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji opłatę ubezpieczenia zdrowotnego i spo
łecznego w Polsce, a w szczególnych wypadkach losowych udziela także wszelkiej
możliwej pomocy;
c.
podczas urlopu w Polsce dotację wakacyjną dla misjonarzy wg zasad przyjętych w
diecezji;
d. okresowe subsydia wg ustalonych warunków.
4. Reprezentant wikariusza generalnego w Polsce oraz Ruch ŚMK w Polsce po przygotowaniu
misyjnym ŚMK, zobowiązują się:
a.
do śledzenia poczynań ŚMK, poprzez raporty, korespondencję i ewaluację w dialogu
z ekipą koordynującą ŚMK w Polsce i przełożonym prowincjalnym przyjmującym ŚMK
do swojej prowincji;
b. do zorganizowania i przeprowadzenia animacji misyjnej w parafii pochodzenia ŚMK
i przekazania uzbieranych ofiar na cele przygotowania ŚMK do wyjazdu (opłacenie
wizy, kieszonkowe, kurs języka itp.);
c.
jeżeli rada koordynująca stwierdzi taką potrzebę, do pomocy ŚMK powracającej/go
z misji poprzez przekazanie kieszonkowego (na czas trwania urlopu lub maksymalnie 3
miesiące) w wysokości połowy minimalnej krajowej netto;
d. do szukania innych środków pomocy dla ŚMK na misjach poprzez projekty i 		
poszukiwania dobroczyńców.
5. Przełożony w/w prowincji, zapraszając i przyjmując ŚMK, zobowiązuje się do:
a.
przydzielenia kombonianina odpowiedzialnego za ŚMK, na poziomie prowincjalnym,
który przyjmie ŚMK do prowincji, wprowadzi ją w kulturę ludności i zakres 		
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

obowiązków, zajmie się jej formacją i kierownictwem duchowym, pomoże wkontaktach
z innymi ŚMK w prowincji;
zdefiniowania, w dialogu ze wspólnotą kombonianów i grupą ŚMK projektu, w którym
będzie uczestniczyła/ł, określając jej/jego odpowiedzialność i kompetencje;
zapewnienia zakwaterowania, odrębnego od wspólnoty kombonianów;
zapewnienia pomocy materialnej i pokrycie kosztów, poprzez wspólną umowę między
ŚMK a Prowincją (środki do życia, kieszonkowe);
wprowadzenia ŚMK do usług prowincji (korzystanie z „procure”, konto finansowe do
trzymania pieniędzy …)
zapewnienia urlopu - jeden miesiąc w roku, w kraju misyjnym - oraz dodatkowo 		
zapewnienia czasu na coroczne rekolekcje, zaś po ukończeniu kontraktu, jeśli kontrakt
jest przedłużony, zapewnienia …….miesięcznego wypoczynku w Polsce;
po zakończeniu pracy określonej kontraktem pokrycia kosztów podróży do Polski, a w
sytuacji odnowienia kontraktu i powrotu do tej samej prowincji, pokrycia kosztów
biletu w dwie strony;
odpowiedzialnym za ŚMK na misjach jest Prowincjał prowincji przyjmującej.

6. Świecka/i Misjonarka/rz Kombonianka/in zobowiązuje się:
a.
pracować stosownie do wskazań Przełożonego Prowincjalnego przyjmującego ŚMK,
gdzie zakres obowiązków pracy zostanie określony na miejscu;
b. zadba o zdobywanie środków finansowych z zewnątrz, jeżeli są takie potrzebne, aby
pomóc projektowi albo wspólnocie w której żyje. Będzie miała/ł stały kontakt ze 		
swoimi dobroczyńcami;
c.
po powrocie do Polski na czas wakacji, zaangażuje się w animację misyjną w swojej
Diecezji w zależności od jej potrzeb oraz w pomoc przy animacji misyjnej Misjonarzy
Kombonianów;
d. do ewentualnego złożenia prośby o odnowienie kontraktu, do wszystkich stron 		
uczestniczących w kontrakcie, co najmniej trzy miesiące przed zakończeniem kontraktu.
7. Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany miejsca pracy lub skrócenie jej trwania, umowa może zostać
zmieniona za zgodą wszystkich stron, z tym, że wypowiedzenie umowy powinno być
dokonane trzy miesiące wcześniej. Jeśli zajdzie potrzeba przeniesienia ŚMK w trakcie trwania
kontraktu do innego kraju, przełożony Prowincjalny przyjmujący ŚMK do nowego miejsca,
konsultuje sprawę z Ordynariuszem a quo oraz Reprezentantem Wikariusza Generalnego w
Polsce.
8. Wszystkie strony podpisujące kontrakt pozostają w kontakcie między sobą w trakcie
jego trwania. Przełożony Prowincjalny przyjmujący ŚMK będzie regularnie informował
Ordynariusza a quo o pracy misjonarki/rza świeckiej/go. Ordynariusz a quo powinien również
raz w roku otrzymać od ŚMK relację o prowadzonej pracy misyjnej, której kopię należy
przesłać do Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.
9. (Przy pierwszym wyjeździe do miejsca przeznaczenia)
Kontrakt jest ważny po podpisaniu przez wszystkie strony. W czas trwania kontraktu
wchodzą:
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a.
b.

nauka języka urzędowego oraz nauka języka lokalnego,
………lata służby misyjnej w misji ……..., rozpoczynając od dnia zakończenia kursów
wymienionych w podpunkcie a.

9a. (Przy odnowieniu kontraktu i powrocie na tą samą placówkę misyjną)
Kontrakt jest ważny po podpisaniu przez wszystkie strony i trwa ……… lata od daty
przybycia ŚMK na swoją placówkę misyjną.
10. Umowę sporządza się i podpisuje w 5 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
podpisujących umowę. Kopię otrzymuje także Komisja Episkopatu Polski ds. Misji.
Ordynariusz a quo........................................................................................................................................
(data/ date)
(podpis i pieczęć)
Przełożony Prowincjalny ………...............................................................................................................
(data/ date)
(podpis i pieczęć)
Reprezentant Wikariusza Generalnego w Polsce ....................................................................................
(data/ date)
(podpis i pieczęć)
Świecka/i Misjonarka/rz Kombonianka/in……......................................................................................
(data/ date)
(podpis)
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ANEKS 3
Wytyczne w sprawie Projektów i Ofiar składanych dla ŚMK
1. Na chwilę obecną tj. rok 2016 prowadzimy w Polsce następujące projekty:
- Przedszkole w Matany – forma projektu to Deklaracje, gdzie każda osoba deklaruje się na
wpłatę comiesięcznej ofiary w wysokości 50 zł, albo ile może. Deklaracja zobowiązuje do wpłat
przez jeden rok – deklaracje po jej upływie można odnowić. Ofiary przekazywane są na przedszkole w Matany/Uganda.
Z projektu 10% wpływa do Kasy Śmk.
- Ślub w stylu Kibiko – forma projektu to ofiary składane do puszki po Ślubie. Młoda para w
zaproszeniu pisze, że zamiast kwiatów goście mogą złożyć ofiarę do puszki po Mszy. Ofiary przesyłane są do Ośrodka Resocjalizacyjnego dla Dzieci Ulicy w Kibiko/Kenia.
Z projektu 10% wpływa do Kasy śmk.
- Raporty – forma projektu to zdobywanie dobroczyńców, którzy pragną wspomóc działalność
śmk w Polsce i na misjach i zarazem otrzymywać Raport z Misji od jednej z śmk na misjach. Na
chwilę obecną dobroczyńcy otrzymują co trzy miesiące raport od Ani, Kasi lub Magdy (wybrana
śmk zostaje uwzględniona w tytule przelewu). Ofiary za raporty wpływają w całości do Kasy
ŚMK i są do dyspozycji w prowadzeniu działalności ŚMK w Polsce i na Misjach wg. Wytycznych
Karty. W zależności od potrzeb, o ich przeznaczeniu decyduje Ekipa Koordynująca.
Aby uniknąć niejasności przypomina się, że ofiary złożone na projekt – Raporty – nie
wpływają Imiennie (nawet jeśli w tytule przelewu widnieje Imię śmk od którego dobroczyńca
będzie otrzymywał Raport), ale w całości wpływa do Kasy śmk, niezależnie od tytułu.
2. Ofiary składane Imiennie dla ŚMK na misjach:
Zgodnie z kontraktem, śmk „zadba o zdobywanie środków finansowych z zewnątrz,
jeżeli są takie potrzebne, aby pomóc projektowi albo wspólnocie w której żyje. Będzie miała stały
kontakt ze swoimi dobroczyńcami”.
Każde ofiary Imienne złożone na konto śmk dla śmk na misjach zostają bezpośrednio
przekazane do wspólnoty, gdzie dany śmk pracuje. Mniejsze ofiary zostają przekazane, dopiero
wtedy, gdy uzbiera się większa kwota.
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ANEKS 4
Lista ŚMK na rok 2016
Imię i Nazwisko/Lata na misjach/Diecezja/Zakończenie kontraktu/Miejsce pobytu/Mail
1. Anna Obyrtacz
2
2. Katarzyna Tomaszewska 2

Kraków
Katowice

Maj 2018
Maj 2018

RŚA
Mozambik

aobyrtacz@gmail.com
katarzyna.hanna.
tomaszewska@gmail.com
3. Magdalena Fiec
2 Gliwice
Maj 2018
Etiopia
magdafiec@gmail.com
4. Magdalena Plekan
2 Poznań
Styczeń 2017 Etiopia
madzinek1@o2.pl
5. Joanna Owanek
2 Sandomierz Lipiec 2018 Uganda - Gulu
siekaaa@vp.pl
6. Ewa Maziarz
2 Sandomierz Maj 2018 Uganda - Gulu maziarz.ewa1989
@gmail.com
7. Tobiasz Lemański					tobiaszlemanski@gmail.com
8. Adela Lemańska					adelalemanska@gmail.com
9. Monika Krasoń
Polska – Łaziska Górne monika.krason.86@gmail.com
10. Danuta Abalo
Polska - Poznań
krolewna21@gmail.com
11.						
12.						
13.						
…						
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