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Szanowny Księże/Ojcze/Siostro/Bracie/Liderze,

W ostatnich miesiącach w polskim Kościele powstała Krajowa Służba Komunii CHARIS. Jej misją jest 
posługa jedności wśród wszystkich środowisk identyfikujących się ze „strumieniem łaski dla całego 
Kościoła”, jak odnowę charyzmatyczną nazywa papież Franciszek. W jedności z CHARIS International, 
służbą powołaną przez Ojca Świętego    i umiejscowioną w Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, 
opieramy swoje działanie na 4 głównych wartościach:

1. Życie pełnią łaski chrztu w Duchu Świętym.
2. Posługa wobec ubogich i wykluczonych.
3. Dążenie do jedności wszystkich środowisk odnowy w Kościele katolickim i jedności między 

chrześcijanami.
4. Ewangelizacja, zwłaszcza przez zaangażowanie w nową ewangelizację.

Krajową Służbę Komunii tworzy 15 osób reprezentujących 7 środowisk: Odnowę w Duchu Świętym, Ruch 
Światło-Życie, Szkoły Nowej Ewangelizacji, Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych, ruchy i wspólnoty 
międzynarodowe działające w Polsce, Posługi i instytuty, oraz młodych. Towarzyszą nam: abp Grzegorz 
Ryś, bp Andrzej Siemieniewski, bp Andrzej Przybylski oraz bp Krzysztof Włodarczyk, którzy w Konferencji 
Episkopatu Polski odpowiadają za środowiska reprezentowane w Krajowej Służbie Komunii oraz inni 
biskupi, którym bliskie są ruchy odnowy w Kościele. W naszych pracach uczestniczy również bp Artur 
Ważny, w którym upatrujemy naszego asystenta kościelnego.

W styczniu 2021 Służba CHARIS International zorganizowała Kurs Służebne Przywództwo. Jest to 14 
tygodniowy program przygotowany przez liderów światowych CHARIS z bardzo dobrą metodologią 
wykorzystującą narzędzia online. W polskiej odsłonie tego kursu wzięło udział około 1400 uczestników z 
22 krajów reprezentujących prawie 400 wspólnot. Bardziej szczegółowe informacje o kursie znajdują się 
na ulotce dołączonej do niniejszego maila. 

Na jesieni 2021 planujemy drugą edycję tego kursu. Do udziału w nim chcielibyśmy zaprosić w 
szczególności księży, liderów odnowy, Oazy czy osoby odpowiedzialne za ewangelizację w diecezjach, 
kurs jest bowiem doskonałą okazją do zdobycia u źródła rzetelnej wiedzy zarówno o Katolickiej Odnowie 
Charyzmatycznej jak i CHARIS - powołanej przez papieża jednej służbie dla całego „strumienia łaski”. 

Prosimy o modlitwę za służbę CHARIS i życzliwą promocję Kursu Służebne Przywództwo w swoim 
środowisku.

Pozwalam sobie dołączyć również pierwszy magazyn CHARIS, który zawiera między innymi statut i 
główne teksty konstytutywne dla tej służby.

Z braterskim pozdrowieniem - 

Antoni Tompolski 
Koordynator CHARIS Polska




