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STATUT STOWARZYSZENIA
,,LEGION ŚWIADKÓW BOŻYCH”
Art. 1) Ustanowione zostaje Stowarzyszenie świeckie i ekumeniczne, o charakterze
religijnym, pod nazwą: ,,Legion Świadków Bożych”. Używanie nazwy
Stowarzyszenia „Legion Świadków Bożych”, Stowarzyszenie swieckie i ekumeniczne,
musi być obecne w kazdym znaku lub wiadomosci adresowanej w sposòb publiczny.
Art. 2) Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Rzymie, przy ulicy Bovino nr 43
(dawniej Grotte Celoni nr.127 ). Drugi oddział misyjny ,,Zespòl Szkół Bakhita” w
Kongo RD dawniej Zair w Butembo dzielnica Irangia i jest zarządzane bezpośrednio
przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie może ustanawiać inne oddziały we Włoszech i
za granicą. Wszystkie siedziby zostaną nazwane ,,Betania” i będą im nadane
chronologicznie kolejne numery. Aktualna siedziba Stowarzyszenia jest oznaczona
jako „Betania III”.
Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest:
- Chwała i cześć Bogu w Trójcy;
- Świadectwo wiary i miłości, głównie poprzez katechezy, jako przesłanie życia
odbijajàce się echem w świecie;
- Służba innym, głosząc Ewangelię; oddajàc siè do calkowitej dyspozycji, bedàc
wrazliwymi na znaki czasów i bioràc pod uwagè doswiadczenia z przeszlosci, byc
otwartymi na nowe zapotrzebowania;
- Prowadzenie działalności charytatywnej, edukacji szkolnej i pozaszkolnej, formacji
kulturowej i duchowej dorosłych i mlodziezy, ochrony praw obywatelskich oraz
rozwoju kulturalnego i duchowego w swiecie;
- Zarządzanie i otwieranie szkół na wszystkich poziomach, ośrodków opiekunczych
dla dzieci, baby parcking jak również obiektów ustalonych dla tymczasowego
zakwaterowania dzieci i dorosłych, stołówek i pomoc dla potrzebujących i
opuszczonych;
- Kierownictwo i zbieranie funduszy dla misji "Zespòl SzkolnyBakhita” w Kongo RD,
dawniej Zair w Butembo dzielnica Irangia;
- Wyłączne nastawienie na realizacjè celów charytatywnych;
Działalność Stowarzyszenia jest świadczona przez czlonkòw Stowarzyszenia na rzecz
osòb majàcych niekorzystną sytuację społeczną i ekonomiczną, oraz jako wsparcie i
edukację nieletnich. Stowarzyszenie nie moze wykonywac czynności innych niż
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wymienione powyżej, z wyjątkiem tych, które są bezpośrednio związane z charakterem
Stowarzyszenia jak na przyklad:
- ròznego rodzaju loterie, zabawy, aktywnosc kulturalna, artystyczna czy sportowa aby
rozpowszechnic Stowarzyszenie i jego cele oraz zgromadzic fundusze na Misje
"Zespół Szkół Bakhita" w Kongo RD dawniej Zair w miejscowosci Butembo
dzielnica Irangia lub w celu uzyskania pomocy humanitarnej od władz
miedzynarodowych.
Art. 4) Aktywnymi członkami Stowarzyszenia mogą być osoby obojga płci (mężczyźni
i kobiety), osoby samotne lub zyjàce w zwiàzku malzenskim. Stowarzyszenie
rekrutuje nowych członków poprzez dawanie świadectwa życia. Stowarzyszenie
przyjmuje młode powołania i późne z maksymalnym limitem wieku 50 lat.
Przewidziany wiek aspirujàcych czlonkòw nie powinien przekraczac wieku między
18 a 30 lat. Powyżej 30 roku życia będą brane pod uwagę osoby jako późne powołania
i bedà poddane krótszemu okresowi szkolenia/formacji.
Art. 5) Stowarzyszenie składa się z:
– Pełnoprawnych członków
– kandydatów aspirujących w formacji
Pelnoprawnymi czlonkami Stowarzyszenia , poza założycielami, sà czlonkowie
Stowarzyszenia obu płci, o których jest napisane w artykule 4 Statutu, które zostaly
przyjete i zostały mianowane członkami Stowarzyszenia w dokumenice prawnym i
uzyskały status stowarzyszonych wedlug przepisòw prawa.
Stowarzyszenie będzie przyjmować nowych członków, mężczyzn i kobiety, w tym
sensie, że o ile w przypadku kobiet, które zamierzają zlozyc sluby Panu Bogu,
pozostaje zasada przewidziana w statucie na czas przygotowania, który waha się od 5
do 8 lat, o tyle zatwierdzenie nowych członków mężczyzn i kobiet, będzie
natychmiastowe, polàczone z przysiegà: ,, że będą zaangażowani we wspolpracy na
rzecz Stowarzyszenia oraz podlegli władzy kościelnej.
Dlatego od razu uzyskają status członkowski bez jakiegokolwiek upływu czasu, w
przeciwienstwie do kobiet, ktòre bèdà chcialy zakonczyc swojà formacje duchowa
przyzeczeniami skladanymi naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi po okresie
przygotowania . Kobiety kandydatki
będą korzystać ze wszystkich dòbr
Stowarzyszenia tak duchowych jak i materialnych.
Okres szkolenia kobiet może trwac od 5 do 8 lat w zależności od charakteru,
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uzyskanych umiejętności i osobistych dyspozycji aspirantki po akceptacji.
Chociaż szkolenia pozostają stałe, ten pierwszy etap szkolenia podstawowego
zakończy się obietnicà pójścia za głosem Pana, ktòra jest wymagana, aby uzyskać
status pełnoprawnego członka Stowarzyszenia.
Art. 6) Stowarzyszenie składa się z:
– Walne Zgromadzenie wszystkich pelnoprawnych czlonkòw;
– Zarządu - Rady Nadzorczej;
– Przewodniczącego Zarządu;
Art. 7) Wszyscy pelnoprawni czlonkowie Stowarzyszenia - będą spotykać się co
najmniej raz w roku i będą obradować i podejmowac decyzje z większością prawną;
każdy członek ma pełne prawo głosu i może być reprezentowany przez pełnomocnika .
Zebranie pelnoprawnych czlonkòw Stowarzyszenia wybiera członków Rady
Nadzorczej, decyduje w sprawie wyznaczania ogólnego trendu Stowarzyszenia,
zatwierdzenia bilansów i wprowadzania zmian w niniejszym Statucie oraz w
jakiejkolwiek innej sprawie, która zostanie przedstawiona przez Zarząd.
Art. 8) Rada Nadzorcza składa się z czterech członków którzy pozostają w Zarzàdzie
aż do odwolania bàdz do złożenia rezygnacji. Rada wybiera ze swojego grona prezesa,
wiceprezesa, sekretarza - skarbnika.
Wszyscy członkowie Zarządu są pelnoprawnymi członkami Stowarzyszenia. Rada
spotyka się zwykle raz w miesiącu oraz na sesjach nadzwyczajnych, gdy prezes uzna
to za konieczne. Rada Nadzorcza posiada wszelkie uprawniena zwyczajne i
nadzwyczajne w administracji Stowarzyszenia, bez zadnych ograniczeń.
Art. 9) Prezes Zarządu jest prawnym przedstawicielem Stowarzyszenia i jego podpis
urzeczywistnia wszelkie akty zwykłej administracji i akty nadzwyczajnego
zarządzania przyzwolone przez Radę Nadzorczà. W przypadku nieobecności lub
niezdolności do uprawnień, funkcję Prezesa sprawuje Wiceprezes.
Art. 10) Stowarzyszenie ma na celu osiągnięcie przez swoich członków duchowości
ewangelicznej, charakteryzującej się prostotą, braterstwem, otwartością ekumeniczną,
wiarą, odwagą, miłością i wielojęzycznością jako środkiem komunikacji oraz funkcją
własnych charyzmatów.
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Art. 11) Stowarzyszenie bierze jako patronkè Niebiańskà Maryjè, Matkè Łaski Bożej,
ponieważ dzięki Niej Jezus przyszedł na świat, przez Nią Stowarzyszenie chce Go
nadal nieść światu.
Art. 12) Szczególnym charyzmatem Stowarzyszenia będzie wiara i powszechne
braterstwo bez granic, która obejmuje wszystkie żywe istoty.
Art. 13) Zasadniczą regułą życia członków będzie Ewangelia obniżona do
egzystencjalnej rzeczywistości tak dalece jak to możliwe, dla ludzkich mozliwosci.
Jezus bèdzie dla kazdego Stowarzyszonego modelem, przykladem zycia, jedynà
prawdà.
Art. 14) Mottem Stowarzyszenia będzie: „Przejsc przez zycie dobrze czyniàc” program
życia śladami Mistrza Jezusa, ktòry jest modelem normatywnego kryterium myślenia,
życia, działania w drodze do Ojca.
Art. 15) Modlitwa zajmuje pierwsze miejsce w podziale dnia Stowarzyszonych w
służbie Pańskiej.
Art. 16) Czlonkowie Stowarzyszenia są zaproszeni, aby dążyli do chrześcijańskiej
doskonałości i kształtowali swoje życie według takich rad ewangelicznych:
– Ubóstwo, po prostu życie z owoców swojej pracy, bez jakiejkolwiek dyskryminacji,
dajàc wszystko do dyspozycji wspòlnoty;
– Czystość, całkowite poświęcenie się Bogu, aby być matkami i siostrami wszelkich
ludzi bèdàcych wpotrzebie, z dojrzałością i wewnętrzną wolnością, zawsze w
poprawnych relacjach miedzyludzkich;
– Posłuszeństwo z akceptacją kochającej Woli Bożej, objawiającej się bezpośrednio
przez Ducha Sw. i przez jego wysłanników, w przekonaniu, że na tym polega
prawdziwe uświęcenie.
Art. 17) Członkowie składają również specjalne zobowiązania:
– Modlitwa dla uświęcenia dusz konsekrowanych w życiu zakonnym;
– Ekumeniczna współpraca na wszystkich poziomach.
Art. 18) Stowarzyszenie nie wymaga nic od początkujących członków, jedynie zeczy
osobiste. A Ci, ktòrzy chcà wniesc cos do wspòlnoty, mogà to uczynic dobrowolnie.
Stowarzyszenie zadba o narzędzia do pracy dla tych, którzy wstèpujàc nie mieli
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miejsca pracy, wedlug ich umiejetnosci, oraz zadba o doskonalenie tych umiejętności.
Stowarzyszenie zadba o utrzymanie swoich członków z dyskrecjà i w duchu milosci
braterskiej.
Art. 19) Dziedzictwo Stowarzyszenia składa się z:
– Dòbr ziemskich i materialnych które sà własnością Stowarzyszenia;
– z wszelkich funduszy rezerwowych z nadwyżki budżetowej;
– z wszelkich darowizn , spadkòw, prezentów
Na przychody składają się:
– dochód z aktywności Stowarzyszenia i jego członków;
– Wszelkie inne dochody, które przyczyniają się do zwiększenia zasobów
społecznych.
Art. 20) Rok budzetowy kończy się 31 grudnia każdego roku. Rada Nadzorcza ma
sześćdziesięt (60) dni na przygotowanie bilansu i sprawozdania z rachunków, jak
również budżetu na następny rok, który zostanie przedłożony na Zgromadzniu
wszystkich pelnoprawnych czlonkòw Stowarzyszenia.
Art. 21) Rozwiązanie Stowarzyszenia jest zatwierdzane przez Zgromadzenie
wszystkich pelnoprawnych czlonkòw Stowarzyszenia, które wyznaczy jednego lub
więcej likwidatorów i podejmie decyzję odnośnie przeniesienia aktywów zgodnie z
jego wolą i ostateczną decyzją.
Art. 22) Co nie jest przedstawione w niniejszym statucie, określa się zasadami
obowiązującymi w przepisach prawa panstwowego.
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