A KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS NEMZETKÖZI SZOLGÁLATA
(CHARIS)

SZABÁLYZAT

PREAMBULUM

Amit ma Katolikus Karizmatikus Megújulásként (KKM) ismerünk, egy ökumenikus kegyelmi
áramlat része. A katolikus egyházban 1967-ben született meg Isten szuverén akaratából, a II.
Vatikáni Zsinat gyümölcseként.
Napjainkban becslések szerint világszerte több mint 120 millió ember tesz tanúságot arról, hogy
életét átalakította a Szentlélek megtapasztalása a Katolikus Karizmatikus Megújulással való
kapcsolata révén. A Szentlélek ezen kegyelme azonban, amely az egész világon elterjedt és
sokféle kifejeződési formát talált magának, nem egy olyan egységesített mozgalom, mint mások
az Egyházban. Nincs alapítója vagy alapító csoportja, hanem a Szentlélek független
működésének eredménye. A karizmatikus megújulás egy kegyelmi áramlat, melyben az
egyének, csoportok, közösségek, programok és szolgálatok különböző módokon, különböző
szervezeti formákban nyilvánulhatnak meg.
A KKM egyik sajátossága, hogy benne a különböző formációk és szolgálatok széles skálája
alkot egységet a különbözőségben. Ezek a KKM-ben megtalálható kifejeződési formák és
jelenségek a kibontakozás eltérő fokán állhatnak, eltérő hangsúlyokkal, mégis közös bennük a
„Szentlélek-keresztség” alapvető tapasztalata, és ugyanazok mellett az általános célok mellett
köteleződtek el. Előfordul, hogy bizonyos helyeken a KKM egyházi mozgalomként
szerveződik, de a KKM természete szerint különbözik a többi egyházi mozgalomtól. LeonJoseph Suenens bíboros is, akit Szent VI. Pál pápa a KKM püspöki tanácsadójává nevezett ki,
hamar felismerte, hogy itt egy kegyelmi áramlatról van szó, amit a Szentlélek ihletett az egész
Egyház számára. Azt mondta a bíboros: „a Megújulás nem egy »mozgalom« a szó szociológiai
értelmében. Nincs se alapítója se szabályzata. Nem homogén, hanem a megnyilvánulások
sokrétűsége jellemzi. Ez a kegyelem folyama, a Szentlélek megújító lehelete, melyet az Egyház
minden tagjának szán: világiaknak, szerzeteseknek, papoknak és püspököknek. Mindannyiunk
számára kihívást jelent”1
Általánosságban véve a KKM inkább kapcsolatokra és hálózatokra összpontosít, mintsem
merev szervezetekre. Ezért informális kapcsolatrendszerek jellemzőek rá helyi, egyházmegyei,
nemzeti és nemzetközi szinten is. Ezeket a kapcsolatokat többnyire a szabad társulás, a
párbeszéd és az együttműködés jellemzi. A vezetés a KKM-on belül inkább szolgálati
természetű, mintsem engedelmességet és megfelelést igénylő kormányzati jellegű.
1972-ben Ann Arborban (USA) felállították az első nemzetközi kommunikációs irodát (ICO)
azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a kommunikációt a katolikus Egyházban világszerte
gyorsan megalakuló számos karizmatikus közösségi forma közt. Aztán 1976-ban az ICO
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irodája az Egyesült Államokból a belgiumi Malines-Brüsszel egyházmegyébe, Suenens bíboros
egyházmegyéjébe költözött. Ő létrehozott egy koordinációs csapatot a KKM részére, és 1978ban átalakította az ICO-t ICCRO-vá (a Nemzetközi Katolikus Karizmatikus Megújulás
Irodája).
Ezt az irodát 1981-ben Rómába helyezték át. 1984-ben Szent II. János Pál pápa Paul Josef
Cordes püspököt nevezte ki az ICCRO püspöki tanácsadójává Suenens bíboros utódaként.
1985-ben a Szentatya felkérésére az ICCRO irodáját a Vatikánban állították fel.
1990-ben a KKM-nak a nemzetközi elkötelezett közösségeket tömörítő hálózata pápai szintű
elismerést kapott, krisztushívők magántársulása kánoni formában, Elkötelezett Közösségek
Katolikus Testvérisége 2 néven. A társulás küldetése az lett, hogy megszilárdítsa ezeknek a
közösségeknek a Katolikus Egyházhoz fűződő kötelékét, és előmozdítsa az evangelizációt.
1993-ban a Világiak Pápai Tanácsa pápai jogúnak ismerte el az ICCRO-t azzal, hogy
jóváhagyta a szabályzatát, nemzetközi szolgáló szervezetként. A név ICCRO-ról ICCRS3-re
változott, kiemelve, hogy a cél a pasztorális szolgálat terén való segítségnyújtás a KKM felé
világszerte, nem csupán adminisztrációs feladatok ellátása.
2016 áprilisában Ferenc pápa Michelle Morant és Pino Scafurot jelölte ki a feladatra, hogy
kidolgozzák egy új, egységes szolgáló szervezet profilját, és vezessék a folyamatot annak
megvalósulásáig. A pápa kijelölte melléjük Julia Torrest és Oreste Pesaret titkárnak, és felkérte
a Világiak Pápai Tanácsát a folyamat kísérésére.
Az ICCRS és a Katolikus Testvériség sok éven át dolgozott együtt, szemináriumokat szerveztek
a karizmatikus megújulást érintő sajátos témákban. Együtt szervezték meg a KKM 50.
évfordulóját Rómában 2017 pünkösdjén. Ez volt az a pillanat, amikor a CHARIS
létrehozásához vezető, az egységes szolgáló szervezet alapító okiratot aláírták.
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I. EGYHÁZI ÉS KÁNONJOGI TERMÉSZET

1. cikkely. Név és cél
1. § A Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Szolgálata4 (CHARIS) a nemzetközi
szolgáló szervezet a Katolikus Karizmatikus Megújulás (KKM) minden kifejeződési formája
számára. A Katolikus Karizmatikus Megújulás egy kegyelmi áramlat, amelynek 1967-es
megjelenése a Katolikus Egyházban a II. Vatikáni Zsinat gyümölcseként történt. A Katolikus
Karizmatikus Megújulás minden kifejeződési formájának közös jellemzője a pünkösd
gyümölcseinek megtapasztalása a lelki adományok kiáradása által, amelyet Szentlélekkeresztségnek hívnak. Ezzel együtt jár a Jézus Krisztussal, mint Üdvözítővel való személyes
találkozás, a nyitottság Isten igéjére, a karizmák használata az Egyház hűséges szolgálatában
végzett evangelizáció céljából. A CHARIS előmozdítja és erősíti az egységet (kommuniót)
minden karizmatikus kifejeződési forma között, erősítve a Katolikus Karizmatikus Megújulás
világméretű családjához való tartozás tudatát.
2. § A CHARIS elismeri, hogy a Katolikus Karizmatikus Megújulás egy ökumenikus
kegyelmi áramlat része, ezért előmozdítja és tevékenykedik a keresztények egységéért,
ahogyan azt Jézus Krisztus is kérte imájában (Jn 17).
3. § A CHARIS egy szolgáló szervezet, így nem gyakorol joghatóságot a Katolikus
Karizmatikus Megújulás felett, hiszen annak minden kifejeződési formája közvetlenül az
illetékes egyházi hatóság joghatósága alá tartozik. A CHARIS szolgálati szerepköre nem
korlátozza a KKM-on belüli személyek vagy csoportok szabadságát az egyházi hatóságokkal
való kapcsolatukban.

2. cikkely. Létrehozás és kánoni alapítás
1. §
A CHARIS-t az az alapító okirat hozta létre, melyet 2017. május 29-én Rómában írtak
alá azok a személyek, akiket a Szentatya, Ferenc pápa 2017. április 27-én kinevezett arra a
feladatra, hogy létrehozzanak egy új, egységes szolgáló szervezetet a Katolikus Karizmatikus
Megújulás minden kifejeződési formája számára.
2. § A CHARIS-t kánonilag a Szentszék létesítette a Világiak, a Család és az Élet
Dikasztériuma által, hivatalos jogi személyiséggel az Egyházi Törvénykönyv 116-123.
kánonjainak megfelelően. Működését ezen szabályzat szabályozza, valamint, analóg módon az
Egyházi Törvénykönyv 312-320. kánonjai, és az egyházjog többi egyetemes normája.
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II. CÉLKITŰZÉSEK

3. cikkely. Általános célkitűzések
A CHARIS általános célkitűzései a következők:
a) segíteni a Szentlélek-keresztség kegyelmének elmélyítését és előmozdítását az
Egyházban,
b) előmozdítani a karizmák használatát nem csak a Katolikus Karizmatikus Megújulásban,
hanem az egész Egyházban,
c) segíteni a lelki elmélyülés és az életszentség elérésének útján mindazokat, akik megélték
a Szentlélek-keresztség tapasztalatát,
d) bátorítani az elköteleződést az evangelizációban, különösen az új evangelizációban és a
kultúra evangelizációjában, tiszteletben tartva a vallásszabadságot,
e) bátorítani a Katolikus Karizmatikus Megújulásból született közösségek közti
együttműködést annak távlatában, hogy az egyes közösségek tapasztalatát elérhetővé
tegyék mindenki javára,
f) előmozdítani a Katolikus Karizmatikus Megújulás ökumenikus dimenzióját, és
támogatni a keresztények egységért végzett szolgálatban való elköteleződést,
g) felismerni és népszerűsíteni azokat a témákat, amelyek segíthetik a pünkösd
kegyelmében való elmélyülést,
h) bátorítani az együttműködést és hálózati tevékenységet a Katolikus Karizmatikus
Megújuláson belül a képzés, az evangelizáció terén, és egyéb területeken,
i) előmozdítani a szegények szolgálatát és a szociális tevékenységet a Katolikus
Karizmatikus Megújulásban,
j) tréningeket, képzési alkalmakat szervezni az Általános Gyűlés által megfogalmazott
szükségletek szerint,
k) lehetővé tenni a klerikusok és a szerzetesek számára, hogy elmélyítsék a Katolikus
Karizmatikus Megújulásban megélt tapasztalataikat és még teljesebben részt vegyenek
benne,
l) ösztönözni a kommuniót minden szinten: a Katolikus Karizmatikus Megújulás
különböző formáihoz tartozó személyek között; azokkal az egyházi mozgalmakkal,
amelyek nem azonosulnak ezzel a kegyelmi áramlattal; és más keresztény
felekezetekkel és közösségekkel, elsősorban azokkal, amelyek megélik a pünkösdi
tapasztalatot,
m) megszervezni nagyobb eseményeket, megbeszéléseket, vezetők összejöveteleit, a
Szentlélekből áradó különböző tapasztalatok megosztása végett.

III. SZOLGÁLATOK

4. cikkely. Felajánlott szolgálatok
1. § A CHARIS a Katolikus Karizmatikus Megújulás minden egyes formációjának
szolgálatára áll, valamint rendelkezésére áll mindazon püspököknek és papoknak, akik a
segítségét kérik.
2. §

A CHARIS állandó szolgálatai a következők:
a) kommunió és információ: biztosítani a kommunikációt a nemzeti és kontinentális
szolgálati szervekkel és azok között, valamint a Katolikus Karizmatikus Megújulás
minden egyes formációjával és azok között (imacsoportok, közösségek, hálózatok,
evangelizációs iskolák, szerzetesintézmények, kiadók és szolgálatok),
b) képzés és tréning (továbbképzés): kiszolgálni az Általános Gyűlés és más formációk
által megfogalmazott képzési szükségleteket, amelyeket az egyes emberek és csoportok
élő tapasztalata tesz szükségessé a Katolikus Karizmatikus Megújuláson belül,
c) tanácsadás: a Doktrinális és Kánonjogi Bizottság által.

3. §

Ideiglenes testületek felállíthatók meghatározott szükségletek kielégítésére.

IV. FELÉPÍTÉS

5. cikkely. Az egység szolgáló szervezetei
1. § A CHARIS-t világszinten az Általános Gyűlés és az Egység Nemzetközi Szolgálata 5
alkotja.
2. §

Minden földrészen működik az ott illetékes Egység Kontinentális Szolgálata.

IV.1. Az Általános Gyűlés
6. cikkely. Vízió
Az Általános Gyűlés tükrözi a Katolikus Karizmatikus Megújulás világméretű valóságát.
Törekszik rá, hogy megossza és megkülönböztesse, amit a Lélek világszerte mond. Lehetőséget
ad a kapcsolatok erősítésére és az egység építésére a Katolikus Karizmatikus Megújulás
világméretű családjában a tapasztalatok, gondok és tanúságtételek megosztása által.
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7. cikkely. Összetétel
1. § Az Általános Gyűlés a következő tagokból áll: az Egység Nemzetközi Szolgálata tagjai;
egy képviselő minden egyes Egység Országos Szolgálatából; minden olyan krisztushívők
társulásának a képviselője, amely a Katolikus Karizmatikus Megújulásban gyökerezik és a
Szentszék általi elismeréssel bír; egy képviselő minden olyan nagyobb Közösségek
Hálózatából6, amelyhez különböző országokban működő olyan közösségek tartoznak, melyek
kánonilag jóváhagyottak, közösségben vannak a saját országukban az Egység Országos
Szolgálatával, és az Általános Gyűlés jóváhagyta őket. Az Egység Nemzetközi Szolgálata
szavazati jog nélküli részvételi jogot adhat más olyan formációknak is, amelyek a saját
országukban részei az Egység Országos Szolgálatának.
2. §

Az Általános Gyűlésen az Egység Nemzetközi Szolgálatának moderátora elnököl.

3. §
A moderátor, az Egység Nemzetközi Szolgálata egyetértésével, rendkívüli
meghívottként vagy megfigyelőként meghívhat az Általános Gyűlésre olyan személyeket, akik
alkalmasak a közösség javának előmozdítására.
4. §

Az Általános Gyűlés háromévenként ül össze.

5. § Az Általános Gyűlésen való részvétel egyetlen résztvevő formáció számára sem jelent
kánoni jóváhagyást. A kánoni jóváhagyás továbbra is az illetékes egyházi hatóság feladata.

IV.2. Az Egység Nemzetközi Szolgálata
8. cikkely. Funkciók
Az Egység Nemzetközi Szolgálata a következő feladatkörökkel bír:
a) a CHARIS célkitűzéseinek fenntartása, terjesztése és előmozdítása,
b) kapcsolatban lenni és tanulmányozni a Katolikus Karizmatikus Megújulás helyzetét a
sokféle kifejeződési formájában nemzeti, regionális és kontinentális szinten,
c) biztosítani, hogy a Katolikus Karizmatikus Megújulás sokszínűségét tiszteletben tartsák
a CHARIS programjaiban, projektjeiben, más felekezetekkel és keresztény
közösségekkel ápolt kapcsolataiban és eseményeiben,
d) meglátni és figyelmet fordítani a képzési szükségletekre a Katolikus Karizmatikus
Megújuláson belül,
e) együttműködni a moderátorral, és biztosítani, hogy a nemzetközi iroda hatékony és
közérthető szolgálatot nyújtson,
f) a 11. cikkely 2. §-ban vázolt eljárással megválasztani az ideiglenes moderátort, aki a
következő Általános Gyűlésig tölti be ezt a posztot, a moderátor halála, képtelensége,
súlyos betegsége vagy egyéb jogos ok esetén, amely akadályozza rendszeres
feladatkörének ellátásában.
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9. cikkely. Összetétel és ülések
1. §

Az Egység Nemzetközi Szolgálata tizennyolc választott tagból áll.

2. § Tizenkét tagot adnak az egyes földrészek képviselői: kettő Észak-Amerikából és a
Karib-térségből (egy angol vagy francia ajkú és egy spanyol ajkú); egy Közép-Amerikából
(spanyol ajkú); egy Dél-Amerikából (spanyol ajkú); egy Dél-Amerikából (portugál ajkú); kettő
Ázsiából, egy Afrikából (francia ajkú), egy Afrikából (angol ajkú), kettő Európából és egy
Óceániából.
3. § Hat tagot a következő módon választanak: egy tag a különböző KKM szolgálatokból;
egy karizmatikus pap vagy szerzetes; két tag közösségekből; egy tag a Szentszék által
jóváhagyott krisztushívők társulásaiból; egy harminc év alatti katolikus fiatal.
4. §

Az Egység Nemzetközi Szolgálata évenként ülésezik, és a moderátor vezeti.

10. cikkely. A választási eljárás
1. § A jelölteket az Egység Kontinentális Szolgálatainak gyűlései állítják az Általános
Gyűlést megelőző évben. Az Általános Gyűlés választja meg az Egység Nemzetközi
Szolgálatát titkos szavazással. A szavazás érvényességéhez szükséges a szavazati joggal
rendelkezők legalább felének a részvétele. A jelölt megválasztásához a szavazatok
kétharmadának megszerzése szükséges.
2. § Az Egység Nemzetközi Szolgálatának tagjait három éves időtartamra választják,
amelyet egymás után csak egyszer lehet megújítani.

11. cikkely. A moderátor
1. §
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

A moderátor feladatai:
előmozdítani és elősegíteni a Katolikus Karizmatikus Megújulás fejlődését, mint
kegyelmi áramlatot az Egyházban és az Egyházért,
előmozdítani az egységre irányuló törekvéseket Krisztus Testében,
biztosítani a megfelelő kommunikációt az egyházi hatóságok és a Katolikus
Karizmatikus Megújulás között szerte a világon, különösen is a Szentszékkel a Világiak,
a Család és az Élet Dikasztériumán keresztül,
összehívni, bátorítani és koordinálni az Egység Nemzetközi Szolgálatának munkáját,
összehívni és levezetni az Általános Gyűlést,
meglátogatni és szolgálni nemzetközi formációkat a Katolikus Karizmatikus
Megújuláson belül, amennyiben szükséges. Az Egység Nemzetközi Szolgálata
beleegyezésével a moderátor bizonyos feladatokat delegálhat másoknak,
felügyelni a Nemzetközi Iroda tevékenységét.

2. § A moderátort az Általános Gyűlés választja legalább három jelölt közül, akiket az
Egység Kontinentális Szolgálatai állítottak, és akiket a Világiak, a Család és az Élet
Dikasztériuma előzetesen jóváhagyott legalább három hónappal az Általános Gyűlés előtt. A
választás titkos szavazással történik. A szavazás érvényességéhez szükséges a szavazati joggal

rendelkezők legalább felének a részvétele. A jelölt megválasztásához a szavazatok
kétharmadának megszerzése szükséges. A szolgálati idő három évre szól, egy alkalommal
megújítható.
3. § A moderátor mindenki szolgálatára áll, és gondosan kerüli, hogy előnyben részesítse
bármelyik formációt a Katolikus Karizmatikus Megújuláson belül.

IV.3. Az Egység Kontinentális Szolgálatai

12. cikkely. Feladatok
Az Egység Kontinentális Szolgálatának feladatai a következők:
a) kommuniót építeni közös munkával a szívek egysége és nem annyira a merev keretek
által,
b) elérni, átfogni minden valóságot a Katolikus Karizmatikus Megújuláson belül, és
megélni az egységet a különbözőségben,
c) teret adni egymás meghallgatásának, a megosztásnak és a megkülönböztetésnek,
d) lehetővé tenni a képzést és a továbbképzést,
e) segíteni az egyes nemzeteknek az Egység Országos Szolgálata felállításában ott, ahol
még nem létezik.

13. cikkely. Összetétel és ülések
1. § Az Egység Kontinentális Szolgálatából négy van, ezek a következők: Amerika, Afrika,
Ázsia/Óceánia és Európa.
2. § Mindegyik Kontinentális Szolgálat a következő tagokból áll: minden egyes Országos
Szolgálat egy képviselője; egy képviselő minden olyan Közösségek Hálózatából, amely jelen
van a régióban; egy képviselő minden olyan evangelizációs iskolák hálózatából, amely jelen
van a régióban; a földrészen jelenlevő sajátos szolgálatok részéről két képviselő; és két, 30
évnél fiatalabb katolikus.
3. §

Minden Kontinentális Szolgálat legalább háromévente összeül.

14. cikkely. A választások
1. § Minden egyes Egység Kontinentális Szolgálata választ egy héttagú Kontinentális
Koordinációs Csoportot. Az ő feladatok az Egység Kontinentális Szolgálata munkájának a
segítése. Ez a csoport legalább évente egyszer összeül.
2. §
A választás az imádság és a megkülönböztetés légkörében zajlik. Az Egység
Kontinentális Szolgálatának minden tagja felszólalhat a választási folyamat során és szavazhat

3. § A Kontinentális Koordinációs Csoport tagjainak megválasztása titkos szavazással
történik. A szavazás érvényes, ha a szavazásra jogosultak legalább 50%-a részt vesz rajta. A
tagok megválasztásához kétharmados többség szükséges.
4. § Amennyiben a Szolgálat egyik tagja visszalép a pozíciójából, az ő helyét egy másik
országból is be lehet tölteni, de különös figyelemmel kell lenni az általa képviselt földrajzi
körzetre.
5. § Az Egység Kontinentális Szolgálatának tagjait hároméves periódusra választják.
Egymást követően csak egy alkalommal lehet újraválasztani.

IV.4. Az Egység Országos Szolgálatai

15. cikkely. Feladatok
Az Egység Országos Szolgálatának célja, hogy építse és erősítse a Katolikus Karizmatikus
Megújulás széles és sokszínű családját. Legyenek annyira integratívak, amennyire csak lehet,
és nyitottak az új és születőben lévő formákra. Ez a modell a kommunióra összpontosít inkább,
nem a kormányzatra vagy szervezeti keretekre.

16. cikkely. Összetétel
Az Egység Országos Szolgálata tagjai legyenek a kegyelmi áramlat azon megnyilvánulásainak
és kifejezési formáinak képviselői, amelyek a Katolikus Karizmatikus Megújuláshoz
tartozónak vallják magukat, és akik vágynak a kommunió kialakítására a Katolikus
Karizmatikus Megújulás széles és sokszínű családján belül. Ide tartozhatnak imacsoportok,
közösségek, hálózatok, evangelizációs iskolák, szerzetesintézmények, kiadók, sajátos
szolgálatok, ökumenikus kezdeményezések, ifjúsági csoportok stb.

V. AZ EGYHÁZI KÍSÉRŐ

17. cikkely. Az egyházi kísérő
1. § Az egyházi kísérő az a püspök vagy pap, akinek feladata a CHARIS által hirdetett
programok doktrinális és lelki kísérése, valamint annak biztosítása, hogy a CHARIS minden
tevékenysége hűséges a Katolikus Egyház Tanítóhivatalához.
2. § Az egyházi kísérő részt vesz az Általános Gyűlésen és az Egység Nemzetközi Szolgálata
ülésein, és minden egyéb olyan programon, amelyen jelenlétét az Egység Nemzetközi
Szolgálatának moderátora hasznosnak vagy szükségesnek tartja. Részvétele nem jár szavazati
joggal.

3. § Az egyházi segítőt a Világiak, Család és Élet Dikasztériuma nevezi ki arról a három
jelöltet tartalmazó listáról, melyet az Egység Nemzetközi Szolgálata állít össze. Pap jelöltek
esetében szükséges az ordináriusuk előzetes beleegyezése.
4. § Az egyházi segítő hivatali ideje három éves, amit egymás után csak egyszer lehet
megújítani.
VI. A NEMZETKÖZI IRODA

18. cikkely. Feladatok
1. §
Az adminisztratív feladatok ellátása érdekében a CHARIS rendelkezik egy Nemzetközi
Irodával, mely Rómában, a Szentszékhez tartozó Palazzo San Callisto épületében található.
2. §

A Nemzetközi Iroda feladatai a következők:
a) a Katolikus Karizmatikus Megújuláson belüli együttműködés és kommunió
megkönnyítése,
b) foglalkozni a Katolikus Karizmatikus Megújuláshoz naponta érkező
megkeresésekkel és kérdésekkel,
c) fenntartani az információ áramlását a Katolikus Karizmatikus Megújulás különböző
formációival és azok között,
d) segítséget nyújtani az Egység Nemzetközi Szolgálata irányítása alatt álló képzések,
kurzusok, programok és események szervezéséhez, helyszínek és források
beszerzéséhez,
e) koordinálni az Egység Nemzetközi Szolgálata értekezleteinek és az Általános
Gyűlésnek a gyakorlati megszervezését,
f) titkárságként működni a Szentszékkel, mindenekelőtt a Világiak, Család és Élet
Dikasztériumával fenntartott adminisztratív kapcsolatban,
g) a Katolikus Karizmatikus Megújuláshoz tartozó formációk világszintű
adatbázisának kezelése,
h) segítségnyújtás a nemzetközi Katolikus Karizmatikus Megújulással kapcsolatos
különböző kiadványok megjelentetésében, fordításában és terjesztésében,
i) naprakész honlap és a közösségi médiában való megfelelő jelenlét működtetése,
j) hatékony és átlátható számviteli szolgálat nyújtása a CHARIS részére.

19. cikkely. A Nemzetközi Iroda titkára
1. § A Nemzetközi Iroda az Egység Nemzetközi Szolgálata joghatósága alá tartozik. A
CHARIS moderátora felelős a Nemzetközi Iroda felügyeletéért. A szolgáltatás biztosítása
érdekében a Nemzetközi Iroda rendelkezik egy titkárral. A titkár feladata a Nemzetközi Iroda
és a CHARIS operatív működésének általános koordinálása.
2. §
A titkárt a moderátor nevezi ki az Egység Nemzetközi Szolgálata tagjainak többségi
beleegyezésével. A Nemzetközi Iroda titkárának hivatali ideje három év, melyet egymást
követően csak egyszer lehet megújítani.

3. § A CHARIS moderátorának felelőssége, a CIC 231. és 281. kk. szerint, hogy
munkaszerződés útján biztosítson a Nemzetközi Irodában szolgálatot teljesítőknek megfelelő
munkabért, egészségügyi és nyugdíjbiztosítást, és minden egyéb jogot, melyet a
társadalombiztosítás tartalmaz.

VII. GAZDÁLKODÁS ÉS PÉNZÜGYEK

20. cikkely. A javak és a vagyon kezelése és jogi természete
1. § A CHARIS vagyona és javai, a CIC 1257. k. értelmében egyházi javak, és a kánonjogi
normák vonatkoznak rájuk.
2. § A moderátor felelőssége az Egység Nemzetközi Szolgálatával egyetértésben, hogy a
Világiak, Család és Élet Dikasztériumától kérje meg az egyházi hatóság szükséges engedélyét,
hogy a rendkívüli vagyonkezelés körében érvényesen eljárjon. Ebbe beleértendőek azok a
jogcselekmények, melyek az állandó vagyon csökkenésével járhatnak.
3. § A rendes vagyonkezelés keretein belül nem csak a moderátor, hanem a Nemzetközi
Iroda titkára és a moderátor által delegált személy is eljárhat.

21. cikkely. A javak és a vagyon eredete
1. § A CHARIS önkéntes adományokból és a Katolikus Karizmatikus Megújulásban
résztvevő különböző formációk és magánszemélyek anyagi hozzájárulásaiból tartja fenn magát.
Egyéb forrás és anyagi segítség lehet a különböző eseményekből, kongresszusokból,
tanfolyamokból, könyvekből és multimédiás kiadványokból származó bevétel.
2. § A CHARIS tiszteletben tartja azoknak az országoknak a jogát, amelyekben a
tevékenységét kifejti. A CHARIS egy szolgálat, és nem felelős kontinentális vagy országos
szintű pénzügyi vagy jogi szerveződésért.

22. cikkely. Éves költségvetés és pénzügyi beszámoló
A Nemzetközi Iroda titkárának feladata, hogy előkészítse az éves költségvetést és az éves
pénzügyi beszámolót, hogy biztosítva legyen elégséges forrás a CHARIS rendes működéséhez.
Az éves költségvetést és a beszámolót az Egység Nemzetközi Szolgálatának többségi
szavazattal jóvá kell hagynia.

23. cikkely. Éves beszámolók az egyházi hatóságok felé
Minden év június 30. napja előtt a CHARIS moderátora a Világiak, Család és Élet
Dikasztériuma elé terjeszti az éves pénzügyi beszámolót, mely tartalmazza a javak kezelését,

az adományok és a kapott felajánlások felhasználását, az Egyházi Törvénykönyv 319. k.
értelmében.

VIII. A SZABÁLYZAT ÉRTELMEZÉSE ÉS MEGVÁLTOZTATÁSA

24. cikkely. Értelmezés
1. § Az Egység Nemzetközi Szolgálatának áll jogában a szabályzat értelmezése,
kétharmados többségű szavazással.
2. § Amennyiben az Egység Nemzetközi Szolgálatának többsége alkalmasnak találja,
segítséget kérhet az értelmezésre szoruló pontok tisztázásához a Világiak, Család és Élet
Dikasztériumától, amely kötelező erejű értelmezést nyújt.

25. cikkely. Változtatások eszközölése a szabályzatban
A szabályzatnak az Egység Nemzetközi Szolgálata által javasolt változtatásához az Általános
Gyűlés hozzájárulása kell, melyet kétharmados többségű szavazással lehet elérni. A szavazás
előtt szükséges megszerezni a Világiak, Család és Élet Dikasztériumának előzetes jóváhagyását
a javasolt változtatásokhoz.

IX. MEGSZÜNTETÉS ÉS FELOSZLATÁS

26. cikkely. Megszüntetés
Az Egyházi Törvénykönyv 320. kánonjának megfelelően a CHARIS-t csak a Szentszék
szüntetheti meg a Világiak, Család és Élet Dikasztériumán keresztül.
27. cikkely. Feloszlatás
A CHARIS saját maga feloszlatására irányuló döntéséhez az Általános Gyűlés tagjainak
kétharmados szavazati többségű jóváhagyása szükséges, és ezt megelőzően a Világiak Család
és Élet Dikasztériumának jóváhagyása.
28. cikkely. A javak és a vagyon rendeltetése
Megszüntetés vagy feloszlatás esetén a fennmaradó javakat és vagyont az Egység Nemzetközi
Szolgálata olyan formációknak juttatja, melyeknek célja azonos vagy hasonló a CHARIS
céljához. Ehhez a Világiak, Család és Élet Dikasztériumának előzetes jóváhagyása szükséges.

X. ÁTMENETI SZABÁLYOK

Egy
Ez a szabályzat 2019. június 9-én, pünkösd ünnepén lép hatályba, ad experimentum. Azon a
napon, amikor ez a szabályzat hatályba lép, az Elkötelezett Közösségek Katolikus Testvérisége
és a Nemzetközi Katolikus Karizmatikus Megújulás Szolgálatai megszűnnek. Ennek a két
szervezetnek a javai és vagyona átkerülnek a CHARIS-hoz.
Kettő
Abban az időpontban, amikor ez a szabályzat hatályba lép, az első moderátor és a CHARIS
Egységének Nemzetközi Szolgálata megkezdi három éves hivatali idejét. Az első moderátort
és az Egység Nemzetközi Szolgálatát a Világiak, Család és Élet Dikasztériuma nevezi ki,
figyelembe véve az Egység Nemzetközi Szolgálatának az ebben a szabályzatban meghatározott
összetételét. A kinevezés alapjául szolgáló javaslatot azok a személyek készítik, akiket a
Szentatya, Ferenc pápa jelölt ki arra a feladatra, hogy egy új és egyetlen szolgálatot hozzanak
létre a Katolikus Karizmatikus Megújulás minden kifejeződési formája számára.
Három
Az első Általános Gyűlést 2019 pünkösdjén tartják meg, és a CHARIS ebben az időpontban
kezdi meg szolgálatát.
Négy
Amint ez a szabályzat hatályba lép, minden Országos, Regionális és Kontinentális Bizottságnak
újra kell szerveződnie szolgálati szervekként, amelyek magukba foglalják a Katolikus
Karizmatikus Megújulás minden helyi kifejeződését, a CHARIS új, a szabályzatban
szabályozott felépítésének megfelelően.
Ezt a végleges szöveget alulírottak 2018. március 6-án, egy értekezleten bemutatták a
Világiak, Család és Élet Dikasztériumának irodáiban.
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A magyar szöveg a 2018. március 6-án véglegesített, és 2018. április 6-án javított végső
szövegváltozat alapján angol nyelvből, a spanyol fordítás figyelembevételével készült.

