Konstytucja Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej.......

A.
Misja Wspólnoty
Misją Wspólnoty jest praktykowanie i nauczanie medytacji w tradycji chrześcijańskiej, tak jak
przekazał ją o. John Main OSB, w duchu powszechnej służby i jedności
B.
Dążenia i cele
Światowa Wspólnota [dla] Medytacji Chrześcijańskiej (The World Community for Christian
Meditation - WCCM) ma następujące cele i założenia:
1. Przekazywanie i dzielenie się nauczaniem i praktyką Medytacji Chrześcijańskiej na całym świecie,
która to praktyka prowadzi do stale pogłębiającej się jedności z żyjącym Chrystusem
i praktycznego troszczenia się o wszystkich członków ludzkiej rodziny i stale wzrastającego
szacunku dla współzależności wszelkiego stworzenia.
2. Wspieranie osób praktykujących Medytację Chrześcijańską poprzez udostępnianie im
wszystkiego, co zachęci i wesprze ich w praktykowaniu tej tradycji.
3. Rozwijanie poczucia wspólnoty wśród praktykujących Medytację Chrześcijańską poprzez
zachęcanie do formowania grup medytacyjnych na szczeblu lokalnym oraz organizowania
regionalnych i krajowych spotkań stosownie do potrzeb. W tym zakresie wielką wartość ma
związek z tradycją monastyczną, zwłaszcza benedyktyńską. Również zachęcanie do nowych form
życia wspólnotowego takich jak wspólnota oblacka.
4. Popieranie i prowadzenie dialogu i medytacji wśród chrześcijan wszystkich wyznań, jak również
z przedstawicielami wspólnot kontemplacyjnych innych religii i świętych tradycji.
5. Realizowanie takich wydarzeń, jak doroczne Seminarium Johna Maina, Meditatio i Szkoły
Medytacji, by krzewić i pogłębiać nauczanie Medytacji Chrześcijańskiej, pracować dla pokoju
w świecie i tworzyć forum dla dialogu na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym
i lokalnym.
C.
Zasady działania Wspólnoty
Następujące zasady obejmują wszelkie działania Wspólnoty oraz Rady i jednostek wchodzących
w jej skład:
1. Wspólnota obejmuje wszystkich, którzy praktykują medytację chrześcijańską zgodnie
z nauczaniem Johna Maina.
2. Wspólnota działa w sposób demokratyczny i konsultacyjny, by zapewniać równość wszystkich
członków, a jej ciała zarządzające ponoszą odpowiedzialność wobec członków za prowadzenie
swoich działań.
3. Na ile to możliwe, decyzje są podejmowane raczej na zasadzie konsensusu, niż na bazie
zwyczajowo przyjętych głosowań większościowych.
4. Struktura zarządzająca Wspólnoty będzie w swoim składzie dążyła do odzwierciedlenia
geograficznego rozmieszczenia członków z zachowaniem proporcji płci.
5. Wspólnota wspiera i szanuje autonomię poszczególnych grup, centrów medytacyjnych
i krajowych koordynatorów w prowadzeniu ich działalności. Oczekuje się również, że ww. ciała
pozostaną w łączności z duchem Wspólnoty, będą przestrzegać jej Konstytucji i podążać za
wskazówkami przekazywanymi przez Dyrektora Wspólnoty i Radę Przewodnią.

D. Wspólnota
Wspólnota ma następującą strukturę:
1. Członkiem Wspólnoty jest osoba, która praktykuje medytację chrześcijańską, w szczególności
zgodnie z nauczaniem o. Johna Maina, i jest uznawana przez Wspólnotę za wiernie podążającą za
tym nauczaniem.
2. Grupa jest zgromadzeniem osób, które spotykają się regularnie, by praktykować wspólnie
Medytację Chrześcijańską na określonym terenie, zazwyczaj na szczeblu lokalnym lub
regionalnym.
3. Dyrektor jest osobą uznawaną za obdarzoną szczególną charyzmą w przekazywaniu wizji Johna
Maina i jest upoważniony przez Wspólnotę i jej struktury zarządzające do prowadzenia i rozwijania
nauczania Medytacji Chrześcijańskiej.
4. Nauczyciele to osoby uznane przez Wspólnotę za posiadające wiedzę i duchową dojrzałość do
nauczania Medytacji Chrześcijańskiej.
5. Rada Przewodnia to grupa liderów Medytacji Chrześcijańskiej ze składem zgodnym z ustępem
E.2 z nadaną przez Wspólnotę odpowiedzialnością za formułowanie i podtrzymywanie wizji
rozwoju Medytacji Chrześcijańskiej. Rada nadzoruje życie i rozwój Wspólnoty.
6. Komitet Wykonawczy jest ciałem nominowanym przez Radę spośród jej członków
odpowiedzialny za kierowanie sprawami Wspólnoty między zebraniami Rady.
7. Szkoła Medytacji jest specyficzną strukturą wewnątrz Wspólnoty, która skupia się na
przekazywaniu nauczania następnym pokoleniom. "Szkoła" wspomaga medytujących, aby lepiej
rozumieli i doceniali duchowy dar, który otrzymali poprzez osiągnięcie pełniejszego zrozumienia
tradycji Medytacji Chrześcijańskiej i pogłębienia ich życia duchowego. W rezultacie "Szkoła"
pomaga medytującym w osobistym dzieleniu się nauczaniem z innymi w ich położeniu życiowym i
środowisku. „Szkoła” służy międzynarodowej Wspólnocie poprzez swych krajowych
koordynatorów pod przewodnictwem Międzynarodowego Koordynatora Szkoły, Dyrektora i
Rady Przewodniej.
8. Powiernicy stanowią organ powołany poprzez umowę powierniczą Wspólnoty do nadzoru jej
spraw prawnych, finansowych i administracyjnych zgodnie z wymogami prawa Anglii i Walii.
Większość Powierników należy do Rady.
9. Komitet Doradczy składa się z członków Wspólnoty nominowanych przez Radę z
rekomendacji Dyrektora i Przewodniczącego Rady, którzy są gotowi do służenia swoim
doświadczeniem, indywidualnie lub wspólnie, poprzez doradztwo lub pomoc Radzie i Komitetowi
Wykonawczemu w realizacji różnych projektów w celu dalszego wprowadzania w życie misji i
prowadzenia działalności Wspólnoty.
10. Patroni to osoby należące do Wspólnoty lub spoza niej, które będą wspierać i promować misję
Wspólnoty. Patroni nominowani są przez Powierników z rekomendacji Rady. Patroni sami
określają stopień swego zaangażowania.
11. Biuro Międzynarodowe składa się z osób pracujących odpłatnie lub wolontariuszy
odpowiedzialnych za bieżące sprawy Wspólnoty. Biuro będzie otrzymywało instrukcje i będzie
odpowiedzialne przed Powiernikami i Radą Przewodnią.
E. Rada Przewodnia
1. Zadania
Do zdań Rady Przewodniej należy:
- utrzymanie integralności i nadzorowanie przekazu nauczania we wszystkich jego wymiarach;
- utwierdzanie Dyrektora w jego misji i wspomaganie jego (lub ją) w rozeznawaniu wypełniania
jego (lub jej) roli jako duchowego przewodnika Wspólnoty;
- powoływanie Dyrektora (jeśli i kiedy będzie to niezbędne, na jakikolwiek okres lub kolejne okresy,
według uznania Rady);
-ustanawianie priorytetów, proponowanie oraz tworzenie planów i projektów, pomoc w ich
realizacji, w tym także pozyskiwanie funduszy;

-doradztwo i wsparcie dla tych z jej członków, którzy pełnią funkcję Powierników w kwestiach
operacyjnych i finansowych;
-wystawianie rekomendacji Powiernikom dotyczących powoływania przyszłych Powierników i
Patronów Wspólnoty;
-zapewnienie sprawozdawczości finansowej i możliwości komunikacyjnych wszystkim członkom.
W tym kontekście czterej krajowi koordynatorzy ustanowieni zgodnie z ustępem E2(b) będą mieli
następujące specjalne zadania:
1. Przedstawić coroczny raport Radzie dotyczący ich regionu;
2. Przedstawić raport finansowy swego regionu Biuru Międzynarodowemu;
3. Co dwa lub trzy lata zorganizować regionalne zebranie koordynatorów;
4. Nadzorować sprawy dotyczące tłumaczeń;
5. Realizować zadania wyznaczane okresowo przez Radę, Dyrektora i Biuro
Międzynarodowe.
2. Skład
W skład Rady Przewodniej wchodzi Dyrektor i maksymalnie 17 członków Wspólnoty, jak
następuje:
a) Powiernicy – 2 do 4 osób łącznie z Dyrektorem.
b) 14 lub 16 innych członków Wspólnoty, z uwzględnieniem postanowień ustępu C.4. Czterech z
tych członków to regionalni koordynatorzy reprezentujący 4 regiony świata: Azję/Pacyfik,
Europę/Afrykę, Amerykę Północną i Amerykę Południową.
3. Nominowanie i powoływanie władz
a) Członkowie, o których jest mowa w ustępie E.2(a) to Powiernicy, którzy zostają powołani na
swoje stanowisko po konsultacji z Radą Przewodnią.
b) Członkowie, o których jest mowa w ustępie E.2(b) są powoływani przez Radę Przewodnią po
konsultacjach z krajowymi koordynatorami z czterech wyżej wymienionych regionów.
4. Kadencja
Kadencja członków jest zróżnicowana jak następuje:
a) dla powołanych zgodnie z ustępem E.2(a) jest określona przez Powierników.
b) dla powołanych zgodnie z ustępem E.2(b) jest to okres trzech lat, odnawialny jeden raz.
c) Krajowi koordynatorzy powołani zgodnie z ustępem E.2(b) dopełnią swej kadencji niezależnie
od swego statusu krajowego koordynatora w macierzystych krajach.
5. Zebrania i kworum
a) Rada będzie się spotykać przynajmniej jeden raz w roku na 3-4 dniowym zebraniu, na którym
powinni być obecni wszyscy członkowie Rady.
b) Kworum na spotkaniach Rady wynosi 7 członków.
6. Przewodniczący i wiceprzewodniczący
a) Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady jest wybierany przez Radę i pełni funkcję przez
okres dwóch lat, odnawialny jeden raz. Ich status członków Rady zgodnie z ustępem E.4(b) będzie
w razie potrzeby przedłużony, tak by mogli dopełnić całego okresu swej kadencji.
b) Przewodniczący i wiceprzewodniczący są powoływani spośród innych członków niż Dyrektor.
7. Odpowiedzialność
a) Rada przechowuje protokoły ze swoich zebrań, ich oryginały są archiwizowane w Biurze
Międzynarodowym.
b) Rada sporządza sprawozdania ze swoich decyzji i działań łącznie z raportem finansowym i
przedstawia podczas Walnego Zgromadzenia Wspólnoty wobec wszystkich członków Wspólnoty,
w takim czasie i w taki sposób na jakie pozwolą okoliczności.
8. Przekazanie uprawnień
Rada przekazuje uprawnienia Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu w takim zakresie, w
jakim będzie to potrzebne dla całościowego funkcjonowania i dobra Wspólnoty.

F.
Komitet Wykonawczy
1. Skład
Komitet składa się maksymalnie z 7 członków Rady, w tym Dyrektora i Przewodniczącego
Powierników. Dyrektor i Przewodniczący Rady powołują pozostałych członków.
2. Kadencja
Kadencja członków jest następująca:
a) Dyrektor, Przewodniczący Powierników i Przewodniczący Rady tak długo jak pełnią swoje
funkcje.
b) Pozostali członkowie, tak długo jak pozostają członkami Rady.
Przewodniczący
Przewodniczącym Komitetu jest Dyrektor.
Zebrania i odpowiedzialność
a) Komitet zbiera się co najmniej raz na rok na zaproszenie Przewodniczącego i członkowie
pozostają w stałym wzajemnym kontakcie w sposób najbardziej odpowiedni do sytuacji.
b) Komitet przechowuje protokoły ze swoich zebrań, ich oryginały są archiwizowane w Biurze
Międzynarodowym.
G.
Krajowi koordynatorzy i Krajowe Rady Wspólnoty
W duchu postanowień ustępu C.5 oczekuje się, że krajowi koordynatorzy i krajowe rady wspólnoty
pozostaną w kontakcie z Radą Przewodnią poprzez Biuro Międzynarodowe, by w ten sposób stale
uczestniczyć w zarządzaniu międzynarodową Wspólnotą. Dodatkowymi sposobami tego
zarządzania są: zaangażowanie w dialog, uczestnictwo w okresowych regionalnych lub światowych
zebraniach koordynatorów oraz poprzez swych reprezentantów w Radzie w postaci czterech
regionalnych koordynatorów zgodnie z ustępem E.2(b). Zachęca się ich także do dzielenia się
swymi opiniami, tak między sobą jak i z Radą Przewodnią.
Wybór i nominacja krajowego koordynatora, niezależnie od sposobu wyboru, wymaga konsultacji
z Dyrektorem i Przewodniczącym Rady. Chociaż Wspólnota dzieli się między sobą swymi
zasobami finansowymi, każdy z krajów zachęcany jest do utrzymywania własnej niewielkiej
rezerwy finansowej.
H. Biuro Międzynarodowe
Wspólnota została ustanowiona jako stowarzyszenie pożytku publicznego zgodnie z prawem
Anglii i Walii (Numer rejestracyjny: 327173) i jest obsługiwana przez Biuro Międzynarodowe z
siedzibą w Londynie, Anglia, jeśli Rada Przewodnia nie zdecyduje inaczej.
1. Cele
Pod kierownictwem Powierników i Rady Przewodniej i/lub osoby/ób powołanych przez nich,
jeśli to konieczne i właściwe, celami Biura Międzynarodowego są:
a) współpraca i utrzymywanie kontaktów z grupami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, zarówno
będącymi w strukturach Wspólnoty, jak i innymi w celu realizacji światowej misji i działań
Wspólnoty,
b) wspomaganie Dyrektora we wszystkich jego działaniach,
c) zapewnienie administracyjnego wsparcia dla Rady Przewodniej i Powierników,
d) zapewnienie Wspólnocie wsparcia administracyjnego i finansowego, włączając relacje z
mediami, komunikację, przygotowywanie materiałów i inne podobne działania określane
okresowo przez Radę Przewodnią i Powierników.
2. Personel
Personel jest zatrudniany na zasadach odpłatności lub wolontariatu zgodnie z decyzją
Powierników. Poszczególne funkcje mogą być rozlokowane w różnych częściach Wspólnoty.

I.
Inne jednostki
Wspólnota będzie miała prawo do ustanawiania i zachęty do formowania innych zależnych i
niezależnych jednostek gospodarczych, takich jak Medio Media Limited, wydawnictwo Wspólnoty,
z korzyścią finansową dla Wspólnoty i kontynuacji jej misji.
J.
Walne Zgromadzenie
Wspólnota będzie zwoływać Walne Zgromadzenie w powiązaniu z Seminarium Johna Maina, a
Rada Przewodnia będzie składać podczas tego spotkania sprawozdania wobec członków zgodnie z
ustępem E.7(b). Członkowie Wspólnoty mają podczas tego spotkania prawo głosu.
K.
Procedura wprowadzania poprawek
Konstytucja może być zmieniona większością 2/3 głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólnoty.
L.
Proklamacja
Konstytucja została jednogłośnie zaakceptowana przez Walne Zgromadzenie Wspólnoty zwołane
w Cornwall, Ontario, Kanada, w dniu 12 sierpnia 2011 i zastąpiła tymczasową konstytucję
datowaną na 13 sierpnia 1993 ze zmianami wprowadzonymi w dniu 19 sierpnia 1995.
Egzemplarz oficjalny datowany na 12 sierpnia 2011.

