
 

 
 

 

 

Agreement of Affiliation for the basic formation of Time for Families, Gdansk  

Porozumienie dotyczące Stowarzyszenia (z Mieczem Ducha) 

dla podstawowej formacji Czasu dla Rodzin z Gdańska 
 

 

 The Sword of the Spirit is a network of Christian communities around the world that have a common 

vision, way of life, and spiritual culture. The basic call is to form communities that are mission oriented, 

charismatic, beyond any one generation or age group, and where members are joined together with a covenant.  

The Sword of the Spirit is ecumenical. The call of all our communities is to foster the unity of all Christians. While 

recognizing our differences, we look to see how we can share in the riches of one another’s Christian traditions and 

work together for Christ.  Each community within the Sword of the Spirit is self-governing, but receives help in 

living out its life as a community from the sharing of resources with other communities around the world.  
 

 Miecz Ducha jest siecią chrześcijańskich wspólnot na całym świecie, które mają wspólną wizję, styl życia i 

kulturę duchową. Jej podstawowym powołaniem jest formowanie wspólnot zorientowanych misyjnie, 

charyzmatycznie, wielopokoleniowych i nie ograniczonych do jednej grupy wiekowej, których członkowie są 

związani ze sobą przymierzem. Miecz Ducha jest ekumeniczny. Wezwaniem dla wszystkich naszych wpólnot jest 

umacnianie jedności wśród wszystkich chrześcijan. Dostrzegając różnice między nami, szukamy sposobów na 

wzajemne obdarowywanie się bogactwem, jakie występuje w innych tradycjach chrześcijańskich i do wspólnej 

pracy dla Chrystusa. Każda wspólnota Miecza Ducha jest autonomiczna, ale otrzymuje pomoc na drodze 

wspólnotowego życia, poprzez dzielenie się zasobami z innymi wspólnotami na całym świecie. 

 

 The Sword of the Spirit provides support to developing communities that desire to become member 

communities of the Sword of the Spirit. The leaders of the Sword of the Spirit hereby accept Time for Families 

as an Affiliate Community and agree to form the community in the way of life and the mission of the Sword of 

the Spirit.  

 

 Miecz Ducha udziela wsparcia we wzroście wspólnot pragnących stać członkami Miecza Ducha. 

Liderzy Miecza Ducha niniejszym akceptują Czas dla Rodzin jako Wspólnotę Stowarzyszoną i zgadzają się na 

formowanie wspólnoty zgodnie ze stylem życia i misją Miecza Ducha. 
 

As part of this agreement: 

Jako część tego porozumienia: 
 

 The Regional Missionary Coordinator and his team will make regular visits to the local community to 

give teachings, training to the leaders, pastoral assessment, and direction to the local leaders in the 

development of the community. 

Regionalny Koordynator Misyjny i jego diakonia będzie regularnie odwiedzał wspólnotę, aby głosić 

nauczania, formować liderów, dokonywać braterskiej oceny, dawać wskazówki liderom dotyczące rozwoju 

wspólnoty. 
 

 The regional leaders of the Sword of the Spirit will provide access for Time for Families to the 

resources necessary for their formation such as: formative care from a missionary coordinator, teaching 



materials, regional or local conferences, the regional youth program and access to other more advanced 

communities. 

Regionalni liderzy Miecza Ducha zapewnią Czasowi dla Rodzin dostęp do zasobów niezbędnych do 

formacji, takich jak: opieka formacyjna Koordynatora Misyjnego, materiały do nauczań, regionalne lub 

lokalne konferencje, regionalny program dla młodych i dostęp do bardziej zaawansowanych wspólnot. 

 
 The Missionary Coordinator will maintain active communication with the leaders of the community 

between visits. He will be accessible to them to answer questions and solve problems. 

Koordynator Misyjny pomiędzy wizytami będzie utrzymywal aktywną łączność z liderami wspólnoty. 

Będzie dostępny by odpowiadać na pytania i rozwiązywać problemy. 

 

 The Regional Missionary Coordinator will represent them at the International Assembly and the other 

regional and international meetings. 

Regionalny Koordynator Misyjny będzie reprezentował ich na Międzynarodowym Zjeździe i na 

innych regionalnych i międzynarodowych spotkaniach. 

 

 

 The leaders of Time for Families agree to accept formation under the Missionary Coordinator assigned 

by the Community Building Team of the Sword of the Spirit. This will be Anton Colella supported by Angela 

Colella. In doing so, they agree to: 

 
 Liderzy Czasu Dla Rodzin akceptują formację prowadzoną przez Koordynatora Misyjnego 

ustanowionego przez Diakonię Budowania Wspólnot Miecza Ducha. Będzie nim Anton Colella 

wspierany przez Angelę Collela. Przyjmując to, przedstawiciele CdR zgadzają się na: 
 

 Submit beforehand to the Missionary Coordinator any decisions that might significantly affect the life 

of the community or its outreaches. 

Przesyłanie uprzednio do Koordynatora Misijnego wszystkich decyzji, które mogą w sposób znaczący 

wpłynąć na życie wspólnoty, jak i jej dzieł. 

 

 To put into practice to the best of their ability the agreements made with the Missionary Coordinator or 

his team. 

Wprowadzenie w życie, najlepiej jak potrafią, ustaleń dokonanych z Koordynatorem Misyjnym lub jego 

diakonią. 

 

 Participate, as possible, in the regional activities that are organized by the Sword of the Spirit. 

Uczestniczyć, na tyle na ile jest to możliwe, w regionalnych działaniach organizowanych przez Miecz 

Ducha. 

 

 Implement the teachings and vision of the Sword of the Spirit 

Wprowadzać w życie nauczania i wizję Miecza Ducha. 

 

 Not to receive formation from others in the area of community formation in order to maintain 

coherence and a unity of vision. 

 W celu zachowania spójności i jedności wizji, w zakresie formacji budowania wspólnoty, nie pobierać 

formacji z innych źródeł. 

 

 Contribute financially to the region a tenth part of the income that the community receives from its 

members and to cover the costs of agreed upon visits by the members of the Community Building 

Team.  

Wpłacać na rzecz regionu dziesiątą część przychodu jaki wspólnota otrzymuje od swoich członków 

oraz pokrywać koszty uzgodnionych wizyt Diakonii Budowania Wspólnoty 
 



 Receive the pastoral care of the Missionary Coordinator. 

Przyjmować opiekę braterską od Koordynatora Misyjnego. 
 

The agreement may be terminated by either side through a process of discernment and deliberation. 
Porozumienie może być zakończone przez każdą ze stron po duchowym rozeznaniu i przedyskutowaniu.  
 

 

Agreed to on behalf of the Sword of the Spirit by: 

 

(-) Anton Colella, the Sword of the Spirit Regional Missionary Coordinator  

 

Zgodę wyraża, reprezentujący Miecz Ducha 

Anton Colella, Regionalny Koordynator Misyjny Miecza Ducha 

 

Agreed to on behalf of Time for Families Community Association by 

Zgodę wyraża, reprezentujący Stowarzyszenie Wspólnota Czas dla Rodzin 

 

(-) Jacek Gawroński (lider, przewodniczący Zarządu) 

(-) Lucyna Gawrońska  

 

(oraz pozostali członkowie Rady Wspólnoty) 

(-) Tomasz i Sylwia Kotowicz 

(-) Wojciech i Anna Kotas 

 

 

Przy takim rozumieniu jak powyższe tłumaczenie, porozumienie zostało podpisane w Gdańsku-Oliwie, w parafii 

Matki Bożej Królowej Korony Polskiej u oo. Cystersów w dniu 19 stycznia 2019 r. 


