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Dystrybucja
Przewodnik dla gminy przeznaczony jest dla przywódców gminy, którzy sà
nowymi cz∏onkami KoÊcio∏a i majà niewielkie doÊwiadczenie w KoÊciele.
B´dzie on równie˝ przydatny dla przywódców w obszarach, w których KoÊció∏
istnieje ju˝ od d∏u˝szego czasu. Przedstawia on cel, organizacj´ i procedury
dzia∏ania gminy.

Spis treÊci



Cel gminy
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W czasie ziemskiej s∏u˝by Jezus
Chrystus zorganizowa∏ swój KoÊció∏
na ziemi. Po jego Êmierci, kongre-
gacje wiernych spotyka∏y si´ razem
w celu oddawania czci, uczenia si´
i praktykowania Jego nauk oraz s∏u˝e-
nia, inspirowania i wzmacniania sie-
bie nawzajem. Zbawiciel obieca∏:
„Gdzie sà dwaj lub trzej zgromadzeni
w imi´ moje, tam jestem poÊród nich”
(Mateusz 18:20).

Wspó∏czeÊnie cz∏onkowie KoÊcio∏a
Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach
Ostatnich sà zorganizowani w kon-
gregacje. Ma∏e kongregacje nazywane
sà gminami, a ka˝dej gminie prze-
wodniczy prezydent gminy. Kiedy jest
to zatwierdzone przez Prezydium
Obszaru, prezydent misji mo˝e zorga-

nizowaç gmin´, kiedy przynajmniej
dwie rodziny cz∏onków mieszkajà
w danym obszarze i jeden z cz∏onków
jest godnym m´˝czyznà, który posia-
da Kap∏aƒstwo Melchizedeka lub jest
godnym kap∏anem w Kap∏aƒstwie
Aarona. Godnà osobà jest ktoÊ, kto
zawar∏ przymierza z Panem, takie jak
przymierze chrztu i pilnie stara si´
dotrzymywaç tych przymierzy.

Prezydent misji nadzoruje gmin´,
a prezydent gminy odpowiada przed
nim. Kiedy w obr´bie misji istnieje
wystarczajàca liczba zorganizowa-
nych gmin w mo˝liwej do przyj´cia
odleg∏oÊci wzgl´dem siebie, prezy-
dent misji za zgodà Prezydium
Obszaru mo˝e zorganizowaç te gminy
w dystrykt. Kiedy gmina jest cz´Êcià



zorganizowanego dystryktu, prezy-
dent gminy jest nadzorowany przez
prezydium dystryktu, które z kolei
podlega prezydentowi misji.

KoÊció∏ przygotowa∏ ten przewodnik,
aby pomóc przywódcom gminy
w nauczeniu si´ obowiàzków wynika-
jàcych z ich powo∏aƒ oraz tego jak je
wype∏niaç. Wszyscy przywódcy oraz
inni cz∏onkowie KoÊcio∏a majà poma-
gaç w wype∏nianiu misji KoÊcio∏a,
jakà jest zaproszenie wszystkich
ludzi, aby: „[przystàpili] do Chrystusa
i [stawali si´] w Nim doskonali”
(Moroni 10:32). W celu wype∏nienia
tej misji, przywódcy pomagajà cz∏on-
kom:

• G∏osiç ewangeli´ Jezusa Chrystusa
wszystkim narodom, plemionom,
j´zykom i ludom. Dzieliç si´ ewan-
gelià przez sk∏adanie Êwiadectw,
gdy nak∏ania do tego Duch. Misjo-
narze powinni w dalszym ciàgu
pomagaç we wspieraniu nowo
nawróconych w czasie ich zmiany
w cz∏onków KoÊcio∏a.

• Doskonaliç Âwi´tych. Pomagaç
nowo nawróconym czyniç post´py
w KoÊciele upewniajàc si´, ˝e majà
w KoÊciele przyjaciela, zadanie i sà
karmieni s∏owem Bo˝ym. Pomagaç,

aby cz∏onkowie otrzymali obrz´dy
i zawierali przymierza ewangelii,
starali si´ przestrzegaç przykazaƒ,
jak to obiecali, s∏u˝yç bliênim, trosz-
czyç si´ o biednych i potrzebujà-
cych oraz przyjmowaç siebie nawza-
jem do wspólnoty w celu budowa-
nia spo∏ecznoÊci Âwi´tych.

• Odkupiç zmar∏ych. Stwierdzaç to˝-
samoÊç zmar∏ych przodków i doko-
nywaç za nich obrz´dów Êwiàtyn-
nych tak dalece, jak jest to racjo-
nalnie mo˝liwe, aby przygotowaç
rodzin´ do wyniesienia.

Ten przewodnik mo˝e pomóc przy-
wódcom gminy, poszczególnym oso-
bom i rodzinom nauczyç si´ ˝yç pod
wp∏ywem Duch Âwi´tego tak, aby
wype∏nianie ich powo∏aƒ w KoÊciele
by∏o przywilejem i radoÊcià. Poza tym
przewodnikiem pomocne b´dà pisma
Êwi´te, Przewodnik dla przywódców
kap∏aƒstwa i organizacji pomocniczych
(31178 166), Przewodnik dla rodziny
(31180 166), Przewodnik do nauczania
(34595 166), Zasady ewangelii
(31110 166) Gospel Fundamentals
(31129), Informacje dla przywódców
kap∏aƒstwa i organizacji pomocniczych
odnoÊnie programu nauczania
(36363166) i inne publikacje koÊcielne.
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Prezydium gminy

3

Organizujàc gmin´ prezydent misji
lub prezydent dystryktu za zgodà
prezydenta misji, pod natchnieniem
pochodzàcym od Pana powo∏uje
i mianuje godnego m´˝czyzn´, który
dzier˝y Kap∏aƒstwo Melchizedeka, na
prezydenta gminy. Prezydent misji
bàdê dystryktu nadaje prezydentowi
gminy klucze prezydentury. JeÊli nie
ma ˝adnego godnego m´˝czyzny, któ-
ry dzier˝y Kap∏aƒstwo Melchizedeka,
na prezydenta gminy mo˝e zostaç
powo∏any i mianowany godny kap∏an.

Dopóki przynajmniej dwóch cz∏on-
ków w gminie nie posiada Kap∏aƒ-
stwa Melchizedeka, prezydent gminy
opiekuje si´ cz∏onkami i wzmacnia
ich, cz´sto odwiedza ich domy jako

nauczyciel domowy, prowadzi spotka-
nia sakramentalne, kieruje zaj´ciami
w gminie oraz wype∏nia sprawozda-
nia. Kiedy wi´cej m´˝czyzn w gminie
otrzymuje kap∏aƒstwo, prezydent
misji mo˝e pod przewodnictwem
Ducha Pana powo∏aç dwóch dorad-
ców dla prezydenta gminy oraz pisa-
rza do pomocy przy rejestrach gminy.
Prezydent i jego dwóch doradców
stanowià prezydium gminy.

Prezydent gminy jest pasterzem gmi-
ny, przewodniczàc w mi∏oÊci i ˝yczli-
woÊci wszystkim jej cz∏onkom.
Daje przyk∏ad w dawaniu w ofierze
Panu „skruszonego serca i pokornego
ducha” (3 Nefi 9:20) i Êwiadczy



o boskoÊci Pana Jezusa Chrystusa.
W obr´bie gminy prezydent gminy:

• Jest przewodniczàcym przywódcà
kap∏aƒskim.

• Jest s´dzià powszechnym.

• Kieruje troskà o biednych 
i potrzebujàcych.

• Zajmuje si´ finansami i rejestrami
gminy.

Cz∏onkowie prezydium gminy opie-
kujà si´ cz∏onkami gminy i wzmac-
niajà ich, prowadzà zaj´cia rozpoczy-
najàce spotkania kap∏aƒstwa,
przewodniczà Kap∏aƒstwu Aarona
oraz prowadzà spotkania sakramen-
talne.

Przewodniczàcy przywódca
kap∏aƒski
Jako przewodniczàcy przywódca
kap∏aƒski prezydent gminy otrzyma∏
klucze prezydentury, aby zarzàdza∏
pracà Pana w gminie. Przewodniczy
on, opiekuje si´ i wzmacnia wszyst-
kich cz∏onków gminy oraz naucza ich,
aby byli odpowiedzialni w swoich
powo∏aniach. Kiedy roÊnie liczba
cz∏onków w gminie, pomagajà mu
doradcy w prezydium gminy, przy-
wódcy kworów kap∏aƒskich oraz
nauczyciele domowi. Zach´ca on pre-
zydenta kworum starszych, aby
upewni∏ si´, ˝e nauczyciele domowi
sà wyznaczeni i ˝e ka˝dy dom jest
odwiedzany regularnie. Okresowe
sprawozdania z nauczania domowego
od prezydenta kworum starszych
pomagajà prezydentowi gminy

zorientowaç si´ co do potrzeb cz∏on-
ków.

Prezydent gminy nadzoruje kwora,
organizacje pomocnicze oraz zaj´cia
w gminie z naciskiem po∏o˝onym na
m∏odych m´˝czyznach z Kap∏aƒstwa
Aarona i m∏ode kobiety w tym samym
wieku. Jest prezydentem Kap∏aƒstwa
Aarona w gminie. Opiekujàc si´ m∏o-
dymi m´˝czyznami i m∏odymi kobie-
tami w wieku od 12 do 18 lat w gmi-
nie, regularnie przeprowadza z nimi
wywiady, aby pomóc im w uczeniu
si´ ˝ycia zgodnego z nakazami ewan-
gelii i przygotowaniu do ich przysz∏e-
go ˝ycia. PodkreÊla przygotowanie do
misji oraz znaczenie pe∏noetatowej
misji w przypadku m∏odych m´˝-
czyzn oraz zainteresowanych m∏o-
dych kobiet. Powo∏uje m∏odych m´˝-
czyzn do przewodzenia w kworach
Kap∏aƒstwa Aarona. Powo∏uje tak˝e
cz∏onków do przewodzenia w organi-
zacjach pomocniczych w gminie
(w Stowarzyszeniu Pomocy, organiza-
cji M∏odych M´˝czyzn, M∏odych
Kobiet, Organizacji Dzieci i Szkole
Niedzielnej). (Wi´cej szczegó∏ów na
temat organizacji pomocniczych znaj-
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duje si´ w Przewodniku dla przywód-
ców kap∏aƒstwa i organizacji pomocni-
czych). Z pomocà swoich doradców
powo∏uje cz∏onków do nauczania
w klasach i s∏u˝enia na innych stano-
wiskach w gminie. Regularnie prze-
prowadza wywiady z przywódcami
kworów i organizacji pomocniczych
w celu otrzymania sprawozdaƒ z ich
powo∏aƒ i naradzenia si´ z nimi.

Prezydent gminy przewodniczy spo-
tkaniom sakramentalnym, spotka-
niom kap∏aƒstwa oraz innym spotka-
niom gminy, na których jest obecny,
chyba ˝e obecny jest cz∏onek prezy-
dium dystryktu bàdê misji, Siedem-
dziesiàty Przedstawiciel W∏adz
Obszaru lub Przedstawiciel W∏adz
Naczelnych. Prezydent gminy zapra-
sza tych odwiedzajàcych przedstawi-
cieli w∏adz przewodniczàcych, aby
zasiedli na podium. Wk∏ada szczery
wysi∏ek w zapewnienie tego, ˝eby
wszystkie spotkania i zaj´cia pomaga-
∏y cz∏onkom przystàpiç do Chrystusa.

Prezydent gminy kieruje dokonywa-
niem wi´kszoÊci obrz´dów (zobacz
Przewodnik dla rodziny). Upewnia si´
on, ˝e ka˝da osoba dokonujàca obrz´-
du posiada konieczne upowa˝nienie
kap∏aƒskie, jest godna i post´puje
zgodnie z w∏aÊciwà procedurà.
Zatwierdza wyÊwi´cenia do Kap∏aƒ-
stwa Aarona i post´py w Kap∏aƒstwie
Aarona. Po naradzeniu si´ z prezy-
dentem dystryktu lub misji, rekomen-
duje braci do otrzymania Kap∏aƒstwa
Melchizedeka i do wyÊwi´cenia na
urzàd starszego. Za zgodà prezydenta
misji, prezydent dystryktu, prezydent

gminy lub inny godny m´˝czyzna,
który posiada Kap∏aƒstwo Melchize-
deka, mo˝e nadawaç Kap∏aƒstwo
Melchizedeka i wyÊwi´caç na star-
szych.

S´dzia powszechny
Prezydent gminy jest s´dzià pow-
szechnym cz∏onków gminy. Przepro-
wadza z nimi wywiady w celu osàdze-
nia ich godnoÊci do rekomendacji
Êwiàtynnej, wyÊwi´ceƒ, obrz´dów,
powo∏aƒ i b∏ogos∏awieƒstw patriar-
chalnych. Mo˝e doradzaç cz∏onkom
swojej gminy, którzy szukajà ducho-
wego przewodnictwa.

Aby pomóc prezydentowi gminy
w jego obowiàzkach s´dziego
powszechnego, Pan obiecuje mu
dar rozeznania. Kiedy jest godny,
aby go otrzymaç, dar ten pomaga mu
wiedzieç, co jest w sercu danej osoby.
Pomaga mu wiedzieç, co ma powie-
dzieç i co zrobiç, aby pomóc danej
osobie.

Kiedy cz∏onkowie KoÊcio∏a dokonujà
wykroczeƒ przeciw przykazaniom,
prezydent gminy mo˝e ich zach´ciç
i pomóc im w pokucie, kiedy wyznajà
jemu i Panu swoje grzechy.

JeÊli cz∏onek pope∏nia powa˝ny
grzech, konieczna mo˝e byç formalna
dyscyplina koÊcielna, w∏àczajàc w to
oficjalny okres próbny, ograniczenie
praw cz∏onka lub ekskomunik´. Pre-
zydent gminy przyglàda si´ sprawie
wraz z prezydentem misji, który
podejmuje decyzj´ o tym, czy konie-
czna jest rada dyscyplinarna. Pod
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kierownictwem prezydenta misji, pre-
zydent dystryktu lub prezydent gmi-
ny, który posiada Kap∏aƒstwo Melchi-
zedeka, mo˝e przewodniczyç radzie
dyscyplinarnej. Rady te sà prowadzo-
ne w duchu mi∏oÊci. Ich celem jest
pomoc grzesznikowi, aby odpokuto-
wa∏ i ponownie cieszy∏ si´ pe∏nià b∏o-
gos∏awieƒstw ewangelii.

JeÊli prezydent gminy jest kap∏anem,
wówczas nie ma on upowa˝nienia,
aby byç s´dzià powszechnym. W ta-
kiej sytuacji prezydent misji jest
s´dzià powszechnym cz∏onków gminy.

Troszczenie si´ o biednych
i potrzebujàcych
Prezydent gminy naucza cz∏onków,
aby byli samowystarczalni i aby wp∏a-
cali ofiary postne, by pomóc w zaspo-
kojeniu potrzeb biednych osób. Ma
on Êwi´ty obowiàzek odszukiwania
godnych biednych i potrzebujàcych
w gminie oraz wykorzystywania ofiar
postnych na pomoc w troszczeniu si´
o nich. Pomagaç mu mogà prezydent
kworum starszych i przewodniczàca
Stowarzyszenia Pomocy.

Post´pujàc zgodnie z politykà KoÊcio-
∏a, prezydent gminy decyduje o tym,
w jaki sposób wykorzystuje si´ ofiary
postne, aby pomóc w troszczeniu si´
o biednych i potrzebujàcych.

Nadzorowanie finansów
i rejestrów
Prezydent gminy otrzymuje i podlicza
dziesi´cin´ i ofiary cz∏onków gminy.

Kieruje wykorzystaniem i rozporzà-
dzaniem wszystkich funduszy gminy,
wype∏nia roczne ustalenia statusu
dziesi´ciny i upewnia si´, ˝e rejestry
i sprawozdania gminy sà dok∏adne
i prowadzone na bie˝àco wed∏ug poli-
tyki KoÊcio∏a zgodnie z kierownic-
twem prezydenta dystryktu lub misji.
W ˝adnych okolicznoÊciach ˝aden
przywódca nie mo˝e nigdy wykorzy-
stywaç lokalnych funduszy koÊciel-
nych dla w∏asnych korzyÊci.

Upewnia si´, ˝e gmina zbiera comie-
si´czne ofiary postne w zorganizowa-
ny sposób. Kiedy cz∏onkowie poszczà,
powinni nic nie jeÊç ani nie piç przez
dwa kolejne posi∏ki i dawaç ofiar´
postnà, która jest przynajmniej równa
wartoÊci jedzenia i picia, jakie by
spo˝yli.

Kiedy prezydent gminy jest kap∏anem,
prezydent misji nadzoruje wp∏ywy
i wydatki gminy.

Kiedy tylko jest to mo˝liwe do wyko-
nania w praktyce, prezydent gminy
powinien powo∏aç i przeszkoliç pisa-
rza, który dzier˝y kap∏aƒstwo, p∏aci
pe∏nà dziesi´cin´, posiada silne Êwia-
dectwo o ewangelii i okazuje goto-
woÊç do przestrzegania przykazaƒ
Pana. Prezydent gminy upewnia si´,
czy pisarz zajmujàcy si´ funduszami
post´puje zgodnie z politykà KoÊcio∏a.
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Przeprowadzanie wywiadów

7

Wywiad jest spotkaniem przywódcy
i drugiej osoby. W czasie wywiadu
przywódca zadaje pytania, s∏ucha,
naucza i udziela rad drugiej osobie.
Wywiady dajà okazj´ do dzielenia si´
informacjami lub zdawania sprawoz-
dania z czyjegoÊ zadania lub powo∏a-
nia. Dajà równie˝ okazj´ do dawania
instrukcji i rad. Wywiad jest dobrym
momentem do tego, aby przywódca
uczy∏ cz∏onków doktryn, zasad i prak-
tyk KoÊcio∏a czerpiàc wiedz´ z pism
Êwi´tych i nauk proroków w dniach
ostatnich.

Prezydent gminy przeprowadza
wywiady z dzieçmi zbli˝ajàcymi si´
do wieku oÊmiu lat, aby okreÊliç
ich gotowoÊç do bycia ochrzczonymi
i konfirmowanymi na cz∏onków

KoÊcio∏a, kiedy przynajmniej jeden
rodzic jest cz∏onkiem KoÊcio∏a i oboje
rodzice zgadzajà si´ na chrzest.
(Przywódcy misyjni przeprowadzajà
wywiady z kandydatami do chrztu,
którzy majà dziewi´ç lub wi´cej lat
oraz z oÊmioletnimi dzieçmi, których
oboje rodzice nie sà cz∏onkami, aby
okreÊliç godnoÊç kandydatów do
chrztu i konfirmacji). Prezydent gmi-
ny przeprowadza wywiady z cz∏onka-
mi gminy w celu okreÊlenia godnoÊci
do otrzymania kap∏aƒstwa, post´pu
w kap∏aƒstwie lub s∏u˝enia w powo∏a-
niu koÊcielnym. Prezydent gminy
i prezydent misji przeprowadzajà
wywiady z cz∏onkami gminy w celu
okreÊlenia godnoÊci do otrzymania
rekomendacji Êwiàtynnej. 

7



Nast´pujàce sugestie pomogà przy-
wódcom w uczynieniu wywiadów
bardziej u˝ytecznymi i wydajnymi.

1. Wybierz ciche miejsce, gdzie
wywiad nie b´dzie przerywany.

2. Poinformuj danà osob´, dlaczego
przeprowadzasz z nià wywiad.

3. Zadawaj pytania w pe∏en mi∏oÊci
i bezpoÊredni sposób.

4. Pozwól osobie zadawaç pytania
i wyra˝aç uczucia.

5. S∏uchaj tego, co osoba mówi.

6. Dawaj rady, nauki i zadania 
w klarowny sposób.

7. Dzi´kuj osobie i zach´caj jà oraz
kiedy b´dziesz natchniony przez

Ducha, sk∏adaj Êwiadectwo, prze-
czytaj fragmenty z pism Êwi´tych
i módl si´ razem z nià. Pomagaj
osobie w tym, aby wychodzàc
z wywiadu czu∏a si´ wzmocniona
i pe∏na nadziei.

8. Przeznaczaj na wywiad wystarcza-
jàco du˝o czasu, aby osoba nie czu-
∏a si´ ponaglana.

Przeprowadzajàc wywiad z kobietà
prezydent gminy powinien, gdzie jest
to mo˝liwe, poprosiç m´˝czyzn´, któ-
ry dzier˝y kap∏aƒstwo, aby przebywa∏
w sàsiednim pokoju, foyer lub na
korytarzu.
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Powo∏ywanie cz∏onków do s∏u˝by
na stanowiskach koÊcielnych

9

Powo∏ujàc cz∏onków, aby s∏u˝yli na
stanowiskach koÊcielnych, przywód-
cy kap∏aƒscy powinni przeprowadziç
wywiad z ka˝dà osobà indywidualnie,
aby dowiedzieç si´, czy jest ona god-
na, by s∏u˝yç, czy ma zdolnoÊci, pra-
gnienie i czas do wykonywania pracy
zwiàzanej z danym powo∏aniem oraz
czy jej sytuacja rodzinna pozwoli jej
s∏u˝yç.

JeÊli przywódca, poprzez natchnienie,
czuje, ˝e jest to w∏aÊciwa osoba na
dane stanowisko, prosi jà o przyj´cie
powo∏ania, wyjaÊniajàc, ˝e pochodzi
ono od Pana. Wyraênie wyjaÊnia obo-

wiàzki i b∏ogos∏awieƒstwa powo∏ania
oraz informuje osob´, ˝e po odpo-
wiednim okresie s∏u˝by zostanie
odwo∏ana.

Przed powo∏aniem zam´˝nej kobiety
na jakieÊ stanowisko, przywódca
powinien naradziç si´ z jej m´˝em i
upewniç si´, ˝e ten b´dzie jà wspiera∏.
Powo∏ujàc na stanowisko m´˝czyzn´
przywódca powinien upewniç si´, ˝e
˝ona tego m´˝czyzny b´dzie go
wspieraç. Przywódca powinien nara-
dzaç si´ z rodzicami przed powo∏a-
niem dziecka lub m∏odej osoby na
stanowisko koÊcielne.



Popieranie i odwo∏ywanie

10

Kiedy cz∏onkowie przyjmujà powo∏a-
nia lub b´dà wyÊwi´cani na urz´dy
w Kap∏aƒstwie Aarona, cz∏onek pre-
zydium gminy powinien w czasie spo-
tkania koÊcielnego poprosiç tych,
którym b´dà oni s∏u˝yç, o okazanie
poparcia. W tym celu przewodniczàcy
lub prowadzàcy urz´dnik przedstawia
imiona i nazwiska (na spotkaniu
sakramentalnym w przypadku powo-
∏aƒ w gminie lub w klasie bàdê
kworum, w przypadku urz´dników
w klasie bàdê kworum) i prosi nowo
powo∏anych cz∏onków, aby stali, pod-
czas gdy kongregacja, klasa lub kwo-
rum okazuje im swoje poparcie. Oso-
ba przedstawiajàca nazwiska osób,
którym ma byç okazane poparcie,
mo˝e powiedzieç:

„Powo∏aliÊmy [powiedz imi´ i nazwi-
sko osoby], aby s∏u˝y∏a jako [podaj
stanowisko, na jakie osoba zosta∏a
powo∏ana] i proponujemy, aby okaza-
no jej poparcie w tym powo∏aniu.
Ci, którzy sà za, mogà to okazaç przez
podniesienie r´ki. [Poczekaj, a˝ oso-
by, które sà za, podniosà r´ce].
Ci, którzy sà przeciwni, jeÊli sà tacy,
mogà to okazaç przez podniesienie
r´ki. [Poczekaj przez chwil´, aby ci,
którzy sà przeciwni, podnieÊli r´ce]”.

Cz∏onek prezydium gminy mo˝e na
osobnoÊci naradziç si´ z ka˝dym, kto
by∏ przeciwny. Osoby popierane
powinny podnosiç r´ce, kiedy okazy-
wane jest im poparcie. JeÊli przedsta-
wiane sà nazwiska dwóch lub wi´cej
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cz∏onków, mogà oni byç popierani
jako grupa.

Odwo∏ujàc cz∏onków ze stanowisk
koÊcielnych, przywódca kap∏aƒski
przeprowadza z nimi wywiad, szcze-
rze dzi´kuje im za s∏u˝b´ i wyjaÊnia,
˝e nadszed∏ czas odwo∏ania. Na
spotkaniu sakramentalnym, prze-
wodniczàcy lub prowadzàcy urz´dnik
og∏asza odwo∏ania ze stanowisk

w gminie. Kiedy cz∏onkowie odwo∏y-
wani sà ze stanowisk w klasach lub
kworach, przewodniczàcy lub prowa-
dzàcy urz´dnik og∏asza odwo∏anie na
spotkaniu w klasie lub w kworum.
Og∏aszajàc odwo∏ania, przywódcy
proszà cz∏onków, aby poprzez pod-
niesienie r´ki okazali wyrazy uznania
za s∏u˝b´ ka˝dego cz∏onka, który jest
odwo∏ywany.



Mianowanie cz∏onków w powo∏aniach
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Cz∏onkowie powo∏ani na stanowiska
koÊcielne powinni byç mianowani
przed rozpocz´ciem s∏u˝by (zobacz
NiP 42:11). Pod kierownictwem prze-
wodniczàcej w∏adzy, jeden lub wi´cej
m´˝czyzn, którzy dzier˝à Kap∏aƒstwo
Melchizedeka, w∏àczajàc w to godne-
go ojca lub m´˝a, mogà uczestniczyç
w mianowaniu. Lekko k∏adà oni
swe d∏onie na g∏owie danej osoby.
Ten, który mówi:

1. Wzywa osob´ jej pe∏nym imieniem
i nazwiskiem.

2. Stwierdza, ˝e mianuje osob´ 
z upowa˝nienia Kap∏aƒstwa
Melchizedeka.

3. Mianuje osob´ na stanowisko,
na jakie zosta∏a ona powo∏ana.

4. Daje b∏ogos∏awieƒstwo wed∏ug
kierownictwa Ducha.

5. Koƒczy w imi´ Jezusa Chrystusa.

Mianujàc prezydenta kworum star-
szych, nauczycieli lub diakonów,
prezydent misji lub gminy nadaje
osobie mianowanej klucze prezyden-
tury nad danym kworum.



Obrz´dy i b∏ogos∏awieƒstwa
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Obrz´dy kap∏aƒskie sà Êwi´tymi
aktami danymi przez Pana i doko-
nywanymi z w∏adzà kap∏aƒstwa. B∏o-
gos∏awieƒstwa kap∏aƒskie sà udziela-
ne z w∏adzà kap∏aƒskà w celu
uzdrawiania, pocieszania i zach´ca-
nia. Bracia dokonujàcy obrz´dów
i udzielajàcy b∏ogos∏awieƒstw majà
przygotowywaç si´ poprzez ˝ycie
zgodne z zasadami ewangelii i dà˝e-
nie do bycia kierowanymi przez
Ducha Âwi´tego. Dokonujà ka˝dego
obrz´du i udzielajà ka˝dego b∏ogos∏a-
wieƒstwa w pe∏en godnoÊci sposób.
Ka˝dy obrz´d i b∏ogos∏awieƒstwo
powinno byç dokonane:

1. W imi´ Jezusa Chrystusa.

2. Poprzez w∏adz´ kap∏aƒstwa.

3. Zgodnie z koniecznymi procedura-
mi, takimi jak konkretne s∏owa czy
poÊwi´cony olejek.

4. Kiedy jest to wymagane, obrz´dy
muszà byç zaaprobowane przez
wyznaczonego przywódc´ kap∏aƒ-
skiego, który dzier˝y w∏aÊciwe klu-
cze. Obrz´dami, które wymagajà
zaaprobowania przez przywódc´
kap∏aƒskiego sà: nadawanie dzieciom
imienia z b∏ogos∏awieƒstwem, dokony-
wanie chrztów i konfirmacji, nadawa-
nie kap∏aƒstwa i wyÊwi´canie na urzàd
w kap∏aƒstwie, b∏ogos∏awienie i rozno-
szenie sakramentu oraz poÊwi´canie
grobów.

Instrukcje dotyczàce konkretnych
obrz´dów i b∏ogos∏awieƒstwa znajdu-
jà si´ w Przewodniku dla rodziny.



Obowiàzki cz∏onków
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Przywódcy koÊcielni zach´cajà
wszystkich cz∏onków KoÊcio∏a, nieza-
le˝nie od tego gdzie oni mieszkajà,
do wspierania misji KoÊcio∏a poprzez
wype∏nianie podstawowych obowiàz-
ków, które obejmujà (1) dzielenie
si´ ewangelià poprzez sk∏adanie Êwia-
dectwa wed∏ug poszeptów Ducha;
(2) pomaganie poszczególnym oso-
bom i rodzinom w doskonaleniu sie-
bie w podró˝y do nieÊmiertelnoÊci
i ˝ycia wiecznego poprzez staranie
si´, aby przestrzegaç przykazaƒ,

s∏u˝yç bliênim i przyjàç obrz´dy oraz
przymierza ewangelii oraz (3) poma-
ganie poszczególnym osobom i rodzi-
nom w ich poszukiwaniach informacji
na temat zmar∏ych przodków i zach´-
canie ich do otrzymania obrz´dów
Êwiàtynnych. Wszyscy cz∏onkowie
KoÊcio∏a wspierajà misj´ KoÊcio∏a
wype∏niajàc te obowiàzki. Wi´cej
informacji na temat tych obowiàzków
znajduje si´ w Przewodniku dla
rodziny.



Spotkania
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Gminy, w których prezydent gminy
jest jedynym posiadaczem Kap∏aƒ-
stwa Melchizedeka lub który jest
kap∏anem w Kap∏aƒstwie Aarona,
prowadzà dla cz∏onków spotkanie
sakramentalne i niedzielne spotkanie
nauczania ewangelii.

Gminy, które majà zorganizowane
kworum starszych, majà poza spotka-
niami wymienionymi w poprzednim
akapicie nast´pujàce spotkania:

1. Spotkanie kap∏aƒstwa

2. Niedzielne spotkanie dla kobiet,
m∏odych kobiet i dzieci

3. Spotkanie komitetu wykonawczego
kap∏aƒstwa

4. Spotkanie rady gminy

Tam, gdzie liczba cz∏onków jest
wystarczajàca i gdzie sà przywódcy
i miejsca spotkaƒ, gmina mo˝e prze-
rwaç prowadzenie niedzielnych
spotkaƒ dla kobiet, m∏odych kobiet
i dzieci i mo˝e, poza spotkaniami
wymienionymi w poprzednich akapi-
tach, prowadziç nast´pujàce spot-
kania:

1. Stowarzyszenie Pomocy

2. Kap∏aƒstwo Aarona (M∏odzi
M´˝czyêni)

3. Organizacja Dzieci

4. Szko∏a Niedzielna

5. M∏ode Kobiety

6. Wspólne zaj´cia, w czasie których
m∏odzi m´˝czyêni z Kap∏aƒstwa



Aarona i m∏ode kobiety w tym
samym wieku spotykajà si´
oddzielnie lub wspólnie w dzieƒ
roboczy wieczorem lub w sobot´ na
zaj´ciach i naukach dla m∏odzie˝y
pod kierownictwem i nadzorem
prezydium gminy.

Opcje planów spotkaƒ
niedzielnych
Informacje dla przywódców kap∏aƒstwa
i organizacji pomocniczych odnoÊnie
programu nauczania pokazujà opcje
planów spotkaƒ niedzielnych.

Domowy wieczór rodzinny
Ka˝da rodzina prowadzi domowy
wieczór rodzinny we w∏asnym domu
przynajmniej raz w tygodniu (zobacz
Przewodnik dla rodziny).

Spotkanie sakramentalne
Prezydent gminy przewodniczy spo-
tkaniu sakramentalnemu, w czasie
którego godni bracia, którzy dzier˝à
odpowiednie kap∏aƒstwo, b∏ogos∏awià
i roznoszà sakrament. Cz∏onek prezy-
dium gminy prowadzi spotkanie i sta-
ra upewniç si´, ˝e zaczyna si´ ono na
czas. Przyk∏adowy plan jest nast´pu-
jàcy:

1. Powitanie i nadanie spotkaniu
duchowego tonu

2. Krótkie og∏oszenia

3. Hymn i modlitwa na rozpocz´cie

4. Sprawy dotyczàce gminy

5. Hymn sakramentalny i udzielenie
sakramentu

6. Przemówienia na tematy zwiàzane
z ewangelià oparte na pismach
Êwi´tych oraz naukach proroków
i aposto∏ów w dniach ostatnich

7. Pomi´dzy przemówieniami, Êpiew
kongregacji lub chóru gminy,
zwykle hymn ze Êpiewnika (nad-
obowiàzkowo)

8. Hymn i modlitwa na zakoƒczenie

Raz na miesiàc, zwykle w pierwszà
niedziel´, spotkanie sakramentalne
jest tak˝e spotkaniem postnym ze
sk∏adaniem Êwiadectw. Cz∏onkowie
sà zach´cani do przyjÊcia w duchu
postu i modlitwy po powstrzymywa-
niu si´ od jedzenia i picia przez
dwa posi∏ki, jeÊli zdrowie im na to
pozwala.

Po pob∏ogos∏awieniu i rozniesieniu
sakramentu cz∏onek prezydium gmi-
ny, który prowadzi spotkanie postne
ze sk∏adaniem Êwiadectw, sk∏ada
swoje Êwiadectwo o Jezusie Chrystu-
sie i ewangelii oraz zach´ca innych
cz∏onków do sk∏adania Êwiadectw
przez reszt´ spotkania. Spotkanie
koƒczy si´ hymnem i modlitwà.
Sakrament jest b∏ogos∏awiony i roz-
noszony podczas ka˝dego spotkania
sakramentalnego (zobacz „Obrz´dy
i b∏ogos∏awieƒstwa” w tym przewod-
niku).
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Spotkanie kap∏aƒstwa
Spotkanie kap∏aƒstwa odbywa si´
przed lub po spotkaniu sakramental-
nym. Cz∏onek prezydium gminy pro-
wadzi zaj´cia rozpoczynajàce. Przy-
k∏adowy plan jest nast´pujàcy:

1. Powitanie i nadanie spotkaniu
duchowego tonu

2. Krótkie og∏oszenia i omówienie
spraw

3. Hymn i modlitwa na rozpocz´cie

4. Rozdzielenie kworów do omówie-
nia spraw i nauczania

5. Modlitwa na zakoƒczenie w kwo-
rach

Po zaj´ciach na rozpocz´cie, wszyscy
doroÊli m´˝czyêni (w wieku 19 i

wi´cej lat) spotykajà si´ w kworum
starszych, któremu przewodniczy
prezydent kworum starszych.

Wszyscy m∏odzi m´˝czyêni (w wieku
od 12 do 18 lat) spotykajà si´ w kwo-
rum Kap∏aƒstwa Aarona, któremu
przewodniczy prezydent gminy. Kie-
dy pomieszczenia na spotkania i licz-
ba cz∏onków sà ograniczone, m∏odzi
m´˝czyêni z Kap∏aƒstwa Aarona
mogà spotykaç si´ z braçmi z Kap∏aƒ-
stwa Melchizedeka. Jednak jeÊli licz-
ba m∏odych m´˝czyzn jest wystarcza-
jàca oraz jest wystarczajàco du˝o
doros∏ych przywódców i pomieszczeƒ
do spotkaƒ, diakoni, nauczyciele i
kap∏ani spotykajà si´ w oddzielnych
kworach. (Zobacz Przewodnik dla przy-
wódców kap∏aƒstwa i organizacji pomoc-
niczych).



Niedzielne spotkanie dla kobiet,
m∏odych kobiet i dzieci
W ma∏ych gminach, gdzie jest zbyt
ma∏a liczba sióstr i dzieci, aby zorga-
nizowaç i spotykaç si´ w oddzielnych
organizacjach pomocniczych, prze-
wodniczàca Stowarzyszenia Pomocy
prowadzi zaj´cia rozpoczynajàce.
Spotkanie mo˝e obejmowaç:

1. Powitanie i nadanie spotkaniu
duchowego tonu

2. Krótkie og∏oszenia i omówienie
spraw

3. Hymn i modlitwa na rozpocz´cie

4. Hymny i pieÊni dla dzieci

5. Nauczanie prowadzone przez prze-
wodniczàcà Stowarzyszenia Pomo-
cy lub rozdzielenie na klasy

6. Modlitwa na zakoƒczenie

Kiedy nie ma miejsca na oddzielne
zaj´cia rozpoczynajàce w ma∏ych gmi-
nach, m´˝czyêni, kobiety i dzieci
mogà spotykaç si´ razem na po∏àczo-
nych zaj´ciach rozpoczynajàcych pro-
wadzonych przez prezydenta gminy.

Kiedy gmina roÊnie, m∏ode kobiety
(w wieku od 12 do 18 lat) mogà spoty-
kaç si´ ze Stowarzyszeniem Pomocy,
podczas gdy dzieci (w wieku od 3 do
11 lat) spotykajà si´ pod kierownic-
twem siostry wskazanej przez prezy-
denta gminy.

Kiedy Stowarzyszenie Pomocy, orga-
nizacja M∏odych Kobiet, Organizacja
Dzieci i Szko∏a Niedzielna sà zorgani-
zowane w gminie, Stowarzyszenie
Pomocy i M∏ode Kobiety spotykajà si´

w niedziel´ oddzielnie w tym samym
czasie, kiedy odbywa si´ spotkanie
kap∏aƒstwa. Szko∏a Niedzielna spoty-
ka si´ po spotkaniu kap∏aƒstwa.
Organizacja Dzieci ma miejsce w tym
samym czasie co spotkania kap∏aƒ-
stwa, Stowarzyszenia Pomocy, M∏o-
dych Kobiet i Szko∏y Niedzielnej.
Zaj´cia rozpoczynajàce w Organizacji
Dzieci i wspólna nauka sà prowadzo-
ne przez po∏ow´ tego czasu, a nauka
w klasie prowadzona jest przez drugà
po∏ow´. Na spotkaniach organizacji
pomocniczych cz∏onkowie modlà si´,
Êpiewajà hymny, nauczajà i uczà si´
ewangelii korzystajàc z materia∏ów
wyszczególnionych w Informacjach
dla przywódców kap∏aƒstwa i organizacji
pomocniczych odnoÊnie programu
nauczania.

Spotkanie komitetu
wykonawczego kap∏aƒstwa
Prezydium gminy, pisarz, sekretarz
wykonawczy, prezydent kworum star-
szych, prezydent M∏odych M´˝czyzn
w gminie i przywódca misyjny gminy
(kiedy jest powo∏any) stanowià komi-
tet wykonawczy kap∏aƒstwa w gmi-
nie. Komitet ten spotyka si´ tak cz´sto,
jak jest to potrzebne, aby koordyno-
waç zaj´cia, programy i s∏u˝b´ w gmi-
nie w celu upewnienia si´, ˝e wzmac-
niajà one rodziny i poszczególne
osoby oraz zaspokajajà potrzeby
cz∏onków. Przewodniczy prezydent
gminy. Komitet omawia i koordynuje
takie obowiàzki kap∏aƒskie, jak
nauczanie domowe, prac´ misjonar-
skà, prac´ Êwiàtynna i prac´ nad
historià rodzinnà.
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Spotkanie rady gminy
Prezydium gminy, pisarz, sekretarz
wykonawczy, prezydent kworum star-
szych, prezydent M∏odych M´˝czyzn
w gminie i przywódca misyjny gminy
(kiedy jest powo∏any), przewodniczà-
ce Stowarzyszenia Pomocy, M∏odych
Kobiet, Organizacji Dzieci i prezydent
Szko∏y Niedzielnej oraz koordynator
doskonalenia nauczycieli w gminie
spotykajà si´ jako rada gminy. W cza-
sie tych spotkaƒ rada stara si´
wzmocniç duchowo poszczególne
osoby i rodziny, pomóc im w przygo-
towaniu si´ do otrzymania obrz´dów
Êwiàtynnych, poprawiç zatrzymywa-

nie nowo nawróconych, nauczaç
zasad troszczenia si´ o biednych,
korelowaç programy, zaj´cia i s∏u˝b´
w gminie oraz rozwiàzywaç problemy
w gminie. Przewodniczàca Stowarzy-
szenia Pomocy omawia potrzeby
kobiet, m∏odych kobiet i dzieci w gmi-
nie, jeÊli przewodniczàce M∏odych
Kobiet i Organizacji Dzieci nie sà
powo∏ane. Prezydent gminy zach´ca
do dzielenia si´ pomys∏ami i sugestia-
mi oraz pomaga innym w pe∏ni
uczestniczyç w dyskusjach, decyzjach
i planach. Uwa˝nie rozwa˝a ich
sugestie robiàc plany i przydzielajàc
zadania.



Miejsca spotkaƒ
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Domowe wieczory rodzinne odbywajà
si´ w domach cz∏onków. Wszystkie
inne spotkania gminy odbywajà si´
w czyimÊ domu, wynaj´tym budynku
lub w budynku, który jest w∏asnoÊcià
KoÊcio∏a. Prezydium gminy mo˝e
udzieliç informacji na temat uzyska-

nia i utrzymywania miejsca spotkaƒ
dla gminy. Przywódcy ci mogà tak˝e
udzieliç informacji na temat wynajmu
miejsca spotkaƒ oraz wymagaƒ co do
budowy budynku, który ma byç w∏a-
snoÊcià KoÊcio∏a.



Materia∏y êród∏owe
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KoÊció∏ publikuje materia∏y êród-
∏owe, aby pomóc cz∏onkom nauczyç
si´ i ˝yç wed∏ug ewangelii Jezusa
Chrystusa. Materia∏y te obejmujà
pisma Êwi´te, podr´czniki lekcyjne,
Liahon´, sztuk´ ewangelicznà, oraz
przewodniki. Materia∏y koÊcielne sà
oparte na pismach Êwi´tych i s∏owach
proroków w dniach ostatnich. Mate-
ria∏y dla gminy sk∏adajà si´ z materia-
∏ów podstawowego lub ogólnego progra-
mu nauczania lub ich kombinacji
(zobacz Informacje dla przywódców
kap∏aƒstwa i organizacji pomocniczych
odnoÊnie programu nauczania). Tam,
gdzie dost´pna jest Liahona, ka˝da
rodzina w gminie powinna jà prenu-
merowaç.

Ka˝dego roku biuro obszaru lub cen-
trum dystrybucji przesy∏a gminie

podr´czniki lekcyjne, inne materia∏y
êród∏owe oraz informacje na temat
zamawiania dodatkowych egzempla-
rzy oraz innych zatwierdzonych mate-
ria∏ów.

Przywódcy gminy majà przechowy-
waç materia∏y êród∏owe w budynku,
gdzie spotyka si´ gmina lub w domu
jakiegoÊ cz∏onka. Przywódcy powinni
poinformowaç cz∏onków o tym, ˝e
materia∏y sà dost´pne i powinni
zach´caç do korzystania z nich
w przygotowywaniu lekcji i przemó-
wieƒ oraz w osobistym studiowaniu.
Nauczyciele mogà otrzymaç podr´cz-
niki dla klasy lub kworum, ale powin-
no si´ ich zach´caç do oddania ich
gminie lub zborowi po odwo∏aniu ich
z powo∏ania nauczyciela.



Zaj´cia
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Pod kierownictwem przywódców
gminy, gmina planuje i realizuje zaj´-
cia, które zaspokajajà potrzeby cz∏on-
ków. Jednak zaj´cia w gminie nie
powinny konkurowaç z zaj´ciami
rodzinnymi lub zak∏ócaç ˝ycia rodzin-
nego. Wszystkie zaj´cia powinny byç
niedrogie, aby uniknàç wy∏àczania
z nich kogokolwiek z powodu kosztów.

Wszelkie wydatki z funduszy wyma-
gajà wczeÊniejszej zgody prezydium
gminy. Zaj´cia zaplanowane na nie-
dziel´ powinny byç odpowiednie na
dzieƒ Sabatu. Nie mo˝na planowaç
˝adnych zaj´ç na poniedzia∏kowe wie-
czory, poniewa˝ sà one zarezerwowa-
ne na domowy wieczór rodzinny.



Muzyka
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Hymny KoÊcio∏a i inna odpowiednia
muzyka, zarówno w formie instru-
mentalnej jak i wokalnej, jest wa˝na
na spotkaniach koÊcielnych,
w domach i w ˝yciu osobistym.
Odpowiednià muzyk´ mo˝na znaleêç
w nast´pujàcych pozycjach, które sà
dost´pne w niektórych j´zykach:

Zasady ewangelii, Hymns, Children
Songbook oraz w pozycji Hymny, oraz
pieÊni dla dzieci. Szkolenie muzyczne
i instrumenty klawiszowe mogà byç
dost´pne dla tych, którzy s∏u˝à lub
którzy w przysz∏oÊci mogà s∏u˝yç
w powo∏aniach zwiàzanych z muzykà.



Rejestry i sprawozdania
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Pan przykaza∏ KoÊcio∏owi prowadziç
rejestry. Czterema typami rejestrów,
które sà zaprojektowane, aby pomóc
przywódcom we wspieraniu cz∏onków
i których formularze sà zapewnione,
sà:

• Rejestry finansowe (datki cz∏onków
oraz miesi´czne sprawozdanie
finansowe).

• Sprawozdanie z post´pu cz∏onków
(obecnoÊç cz∏onków i urz´dy
w kap∏aƒstwie nowo nawróconych).

• Rejestry cz∏onkostwa (informacje
dotyczàce cz∏onków, w∏àczajàc w to
obrz´dy).

• Rejestry o charakterze historycznym
(popieranie urz´dników i rejestr
zaj´ç).

Prowadzàc te rejestry i przygotowujàc
te sprawozdania, prezydent gminy
powinien post´powaç wed∏ug instruk-
cji prezydenta misji. Mo˝e powo∏aç
pisarza gminy do pomocy przy pro-
wadzeniu rejestrów.

Pod kierownictwem prezydenta misji,
przywódcy gminy sà nauczani zna-
czenia i korzystania z rejestrów oraz
sprawozdaƒ i majà zapisywaç wa˝ne
wydarzenia historyczne gminy lub
zboru. Poufne informacje zawarte
w rejestrach koÊcielnych powinny byç
uwa˝nie chronione przez osoby zaj-
mujàce si´ tymi Êwi´tymi rejestrami.



Finanse
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Pan daje ka˝demu cz∏onkowi KoÊcio∏a
mo˝liwoÊç otrzymania obfitych b∏ogo-
s∏awieƒstw p∏ynàcych z p∏acenia dzie-
si´ciny i ofiar oraz dokonywania
innych darowizn. Cz∏onkowie p∏acà
jednà dziesiàtà swego dochodu jako
dziesi´cin´. Ponadto sà zach´cani do
poszczenia przez dwa posi∏ki, raz
w miesiàcu w niedziel´ postnà i prze-
kazywania przynajmniej wartoÊci
tych dwóch posi∏ków KoÊcio∏owi na
trosk´ o biednych i potrzebujàcych
w gminie. Cz∏onkowie sà tak˝e zach´-

cani do ofiarowywania KoÊcio∏owi
funduszy na prac´ misjonarskà,
budowanie Êwiàtyƒ i inne wysi∏ki
KoÊcio∏a.

Tam, gdzie jest to mo˝liwe, dwóch
braci posiadajàcych kap∏aƒstwo
powinno otwieraç koperty zawierajà-
ce dziesi´cin´, ofiar´ i inne darowi-
zny, wypisywaç pokwitowania i depo-
nowaç pieniàdze lub opiekowaç si´
nimi zgodnie ze wskazówkami prezy-
denta misji.



Szkolenie przywódców
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Przywódcy kap∏aƒscy w misji na-
uczajà przywódców kap∏aƒskich
w gminie tego jak przewodziç gminie,
wype∏niaç podstawowe obowiàzki
kap∏aƒskie i pomagaç cz∏onkom
w korzystaniu z kap∏aƒstwa w ich
˝yciu. Przywódcy kap∏aƒscy w misji
dostarczajà tak˝e przewodnictwa
przywódcom organizacji pomocni-
czych w gminie w wype∏nianiu ich
obowiàzków.

Przywódcy kap∏aƒscy w misji upew-
niajà si´ tak˝e, ˝e ka˝da gmina
posiada materia∏y potrzebne jej do
pomyÊlnego dzia∏ania jako jednostce
KoÊcio∏a.

Dodatkowe informacje na temat przy-
wództwa znajdujà si´ w Przewodniku
dla przywódców kap∏aƒstwa i organizacji
pomocniczych.
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Zdobywanie materia∏ów koÊcielnych oraz êród∏o
informacji na temat historii rodzinnej

Przywódcy lokalni i inni cz∏onkowie
mogà uzyskaç materia∏y koÊcielne,
w∏àczajàc w to pisma Êwi´te, kursy do
studiowania, czasopisma koÊcielne,
odzienie i ubranie Êwiàtynne ze swo-
ich koÊcielnych centrów dystrybucyj-
nych lub centrów s∏u˝by, z centrum
dystrybucyjnego w Salt Lake lub
poprzez oficjalnà koÊcielnà stron´
internetowà, która znajduje si´ pod
adresem: www.lds.org.

Informacje na temat pracy nad histo-
rià rodzinnà dost´pne sà na koÊciel-
nej stronie internetowej dotyczàcej
historii rodzinnej, która znajduje si´
pod adresem: www.familysearch.org.
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