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Wstęp

Kościół katolicki wciąż uczy, że poziom życia osób poświęconych 
Bogu przez profesję rad  ewangelicznych zależy od w ielorakich czynni
ków, w tym  zaś przede w szystkim  od uform ow ania, czyli od nadania im  
ksz ta łtu . Bez dobrej form acji, o czym poucza h istoria Kościoła, szczególnie 
zaś historia życia zakonnego, to  osta tn ie  staw ało się m ało pociągające. 
W  takich  sy tuacjach  konieczna okazyw ała się reform a, czyli pow rót do 
pierwotnej gorliwości, ograniczenie nadm iernej swobody oraz przeciw
działanie różnego rodzaju niebezpieczeństwom .

N ależy podkreślić, że bez gruntow nego przygotow ania, urobienia 
zakonników  nie ma oddziaływ ania na otoczenie, a ty m  sam ym  ich 
apostolstw o sta je  się mało skuteczne, gdyż —  jak  czy tam y w Kodeksie 
P raw a Kanonicznego —  „apostolstw o wszystkich zakonników  polega na 
świadectwie ich życia konsekrowanego, k tóre powinni ożywiać m odlitw ą 
i p o k u tą” *. Ten sam  Kodeks przypom ina, że „w in s ty tu ta ch  oddanych 
dziełom apostolskim  działalność apostolska należy do sam ej ich na tu ry . 
D latego całe życie członków powinno być przepojone duchem  apostol
skim , a cała działalność apostolska ma być nacechow ana duchem  za
konnym ” 2.

Ze względu na ciągłą aktualność zagadnień zw iązanych z form acją 
zakonną z radością należy pow itać w ydany  przez K ongregację In sty tu tów  
Życia K onsekrow anego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego dokum ent 
rozpoczynający się od słów Potissim um  institutioni z 2 lutego 1990 r., 
poświęcony w szystkim  etapom  form acji w in s ty tu ta ch  za k o n n y ch 3.

Problem y z tym  związane są bardzo złożone oraz w ieloaspektowe 
i dlatego ich omówienie w ym agałoby obszernego opracow ania. W  niniej
szym artyku le  —  przed przystąpieniem  do rozpatryw ania niektórych

1 Kan. 673 KPK/1983.
« Kan. 675 § 1 KPK/1983.
3 Congregatio pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Aposto- 

licae, Normae directivae de institutione in religiosis institutis, Romae 1990; Kon
gregacja do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego, Wskazania dotyczące formacji w instytutach zakonnych, War
szaw a 1990.



kwestii n a tu ry  ogólnej —  zostanie zwrócona uw aga na troskę Kościoła 
i zakonodawców o form ację w in s ty tu tach  zakonnych. W ydaje się, że 
tak ie  ustaw ienie zagadnienia powinno pomóc w lepszym zrozum ieniu 
kwestii om aw ianych w opracowaniu.

l .  Troska K ościoła o form ację

Od samego początku istnienia w Kościele zorganizowanej form y reali
zacji rad ewangelicznych, czyli życia zakonnego, szczególną troską o ta 
czano form ację. I ta k  już  w pism ach pierwszych zakonodawców, a więc 
św. Pachom iusza (292— 346), św. B enedykta (480— 543) oraz wielu innych, 
zwracano uwagę zarówno na przebieg próby  poprzedzającej form alne 
przyjęcie do w spólnoty , jak  i późniejsze okresy fo rm acy jn e4.

W edług św. Pachom iusza kan d y d a t przez jak iś czas miał pozostaw ać 
przed fu rtą  k laszto rną i tam  uczyć się m odlitw y oraz psalmów. Poddaw ano 
goi również innym  próbom  oraz badano jego zdolności i ducha wyrzeczenia. 
Dopiero później wprow adzano k an d y d a ta  do klasztoru , gdzie zm ieniał 
szaty  i był przyjm ow any w poczet członków 5.

Święty Bazyli W ielki (330— 379), tw órca życia zakonnego na W scho
dzie, nakazyw ał poddaw ać k an d y d a ta  przed przyjęciem  do w spólnoty 
licznym  próbom  i udzielać mu pouczeń dotyczących nowej form y życia, 
a wszystko miało się odbywać w specjalnie do tego celu przeznaczonej 
części k lasztoru . Dopiero po próbach i o trzym aniu  należytej instrukcji 
o spraw ach Bożych k an d y d a t składał profesję, czyli śluby®.

Również św. B enedykt z N ursji, tw órca życia zakonnego na Zachodzie, 
cały rozdział 58 Reguły  poświęcił zagadnieniu form acji poprzedzającej 
przyjęcie w poczet członków założonej przez siebie w spólnoty. Do zakonu 
wolno było przyjm ow ać ty lko osoby w specjalny sposób powołane przez 
Boga. Nowicjuszy należało oddzielić od reszty  w spółbraci i w yznaczyć im 
za przew odnika „starszego m nicha” , k tó ry  czuw ałby nad form acją k an 
dydatów  7.

Spraw ą form acji —  i to na każdym  jej szczeblu —  zajęła się również 
najw yższa w ładza Kościoła katolickiego. I ta k  papież K lem ens V (1305—  
1314) na Soborze W ienneńskim  polecił, aby  do form acji zakonników 
(i to  nie ty lko  nowicjuszy) został w yznaczony w poszczególnych k laszto
rach odpowiedni nauczyciel —  m agister (m istrz), do którego zadań 
należało przekazyw anie w ychow ankom  podstaw ow ych zasad wiedzy nie 
ty lko  re lig ijn e j8.

4 J. K a ło w sk i, Czas trwania nowicjatu, Prawo Kanoniczne 31 (1988) nr 1—2,
s. 111.

6 Reguła świętego Pachomiusza, Starożytne reguły zakonne, opracowanie 
M. S ta r o w ie y s k i, Warszawa 1980, s. 44, n. 49.

4 V. M u z z a r e lli, De professione religiosa a primordiis ad saec. XI I ,  Romae 
1938, s. 70—73.

7 Święty B e n e d y k t  z Nursji, Reguła, tywot, Tyniec 1985, rozdz. 58, 
s. 173— 174.

• Clem. I I I .  10. c. 1.
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Również papież B enedykt X II  (1334— 1342) w konsty tucji Redemptor 
noster z 28 listopada 1336 r. skierowanej do Zakonu Braci M niejszych9 
polecił prowincjałom  przeznaczenie pewnych domów dla nowicjuszy 
i poddanie ich w ładzy m agistra. Miał on być zakonnikiem  doświadczonym , 
dojrzałym  duchowo, pobożnym , dyskretnym  etc. Do jego obowiązków 
należało sprawowanie pieczy nad nowicjuszam i, pouczanie ich o spraw ach 
Bożych, zachęcanie do zachow ania czystości serca i ciała oraz w ykładanie 
im  zasad życia zakonnego. Przede w szystkim  zaś powinien on sam żyć 
duchem  in s ty tu tu 10. Nowicjuszom z kolei zabroniono odbyw ania studiów  
oraz u trzym yw ania kon tak tów  nie ty lko  z osobami spoza klasztoru , ale 
i z niego sam ego11.

Papież B enedykt X II  poleci! w om awianej konsty tucji, by  młodym 
profesom, a więc jun io rystom  (professis quoque iuvenibus), k tórzy  nie 
ukończyli jeszcze dw udziestego piątego roku życia, wyznaczyć również 
odpowiedniego m istrza, k tó ry  czuwałby ustaw icznie nad ich postępow a
niem, formował ich obyczaje, uczył pokory oraz nakłan ia ł do zachow y
w ania obserw ancji z a k o n n e j12.

Szczegółowe w ytyczne odnoszące się przede w szystkim  do form acji 
konwersów, czyli braci laików (świeckich), przed w stąpieniem  przez nich 
do now icjatu, tj .  w okresie poprzedzającym  obłóczyny, oraz do w ycho
w ania m łodych profesów (juniorystów ) zaw arte są w konsty tucji papieża 
Klem ensa VI I I  Cum ad regularem  z 19 m arca 1603 ro k u 13. Papież posta
nowił, że zanim  konwersi zostaną dopuszczeni do obłóczyn, powinni być 
przez specjalnie w yznaczonych do tego zakonników  pouczeni o regule, 
konsty tucjach , ślubach oraz innych spraw ach zw iązanych z życiem 
zak o n n y m 14. Przełożonym  polecono najdokładniej ja k  to  było możli

* B e n e d ic tu s  X II, Const, ap. Redemptor noster, diei 28 novembris 1336, 
ad Ordinem Fratrum Minorum, Enchiridion de statibus perfectionis. Documenta 
Ecclesiae sodalibus instituendis, Romae 1949, n. 71.

10 Tamże: „Circa salubrem quoque novitiorum et iuvenum dicti Ordinis 
informationem statuimus et mandamus inviolabiliter observandum, quod 
quilibet provincialis minister, vel eius locumtenens annuatim in tabula diffini
tionis sui provincialis capituli de diffinitorum consilio certos conventus in sua 
provincia deputet, in quibus omnes novitii eiusdem provinciae debeant commo
rari; et in quolibet illorum conventuum magistrum novitiorum assignet unum 
in eadem religione probatum, maturum, devotum, providum et discretum, qui 
huiusmodi novitiorum continuam curam gerat, viam Dei ipsos doceat, saepe 
et pure eos confiteri faciat, et ad servandam cordis et corporis puritatem informet, 
mores et observantias eiusdem religionis eis verbo et exemplo demonstret”.

11 Tamże: „Huiusmodi autem novitiatus sive probationis tempore studio
scholastico non intendant, sed divinum addiscentes o ffic iu m ...”.

14 Tamże: „Professis quoque iuvenibus, qui aetatis suae annum vigesimum  
quintum nondum attingerit, simili modo per ipsum ministrum alius magister 
idoneus deputetur, qui super eorum vita continue et diligenter invigilet, eos 
moribus instruat, ab insolentia compescat et retrahat, et ad regularem obser
vantiam instanter inducat”.

14 C lem en s V III, const. Cum ad regularem, 19 mart. 1603, Codicis Iuris 
Canonici fontes, cura P. G asp arr i, vol. I, Romae 1947, n. 189.

14 Tamże, § 6: „Provideant quoque, ut omnes etiam Conversi recipiendi,
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we spraw dzić m otyw y skłaniające k an d y d a ta  do w stąpienia do za
konu 1S.

W  konsty tucji Cum ad regularem papież sform ułował bardzo szczegó
łowe w ytyczne. A zatem  przed rozpoczęciem now icjatu nowicjusze mieli 
obowiązek odpraw ienia spowiedzi generalnej, należało ich również od
dzielić od profesów, a każdy powinien w m iarę możliwości mieć w łasną 
celę do spania. Dwa razy w ciągu dnia mieli odpraw iać rozmyślanie, 
zaś dwa razy w tygodniu  odbyw ać dłuższy spacer i to  poza terenem  
klasztoru , rekreacja natom iast m iała się odbyw ać w odpowiednio odizolo
w anym  ogrodzie. Na prowadzenie lekcji i w ygłaszanie konferencji należało 
przeznaczyć oddzielne pom ieszczenia16.

Całkowitą opiekę nad now icjatem  i nowicjuszam i powierzono m agi
strow i (m istrzowi). Do jego zadań należały: zapraw ianie nowicjuszy do 
zachow yw ania karności zakonnej, w yjaśnianie im  w artości i znaczenia 
powołania, pouczanie o istocie i obowiązkach w ynikających ze ślubów, 
uczenie sposobów m odlitw y myślnej oraz u stne j, a także pokonyw ania 
złych skłonności i w ad. M agister m iał również uczyć um artw ian ia , postów, 
biczowań, pouczać o obowiązku przystępow ania do sakram entu  pokuty  
przynajm niej dw ukro tnym  w m iesiącu17. M istrz now icjatu w razie ko
nieczności mógł wyznaczyć jednego z nowicjuszy do załatw iania spraw  
mniej w ażnych, p raca jednak  m usiała się odbyw ać pod kierunkiem  
m istrza lub jego socjusza i w ew nątrz n o w ic ja tu 18. Również i bracia 
konwersi w zakresie form acji duchowej i zajęć fizycznych zawsze powinni 
podlegać m istrzow i19.

Należy zaznaczyć, że konsty tucja  Cum ad regularem  poleciła w prow a
dzenie okresu ju n io ra tu , czyli dalszej form acji już po zakończeniu nowi
cja tu , przy czym zgodnie z ówczesnym stanem  praw nym  po zakończeniu 
now icjatu składano profesję w ieczystą.

priusquam ad habitum regularem admittantur, ab iis quibus munus hoc incumbit, 
de regula quam professuri sunt, tribus votis essentialibus, statuque Regulari, 
et aliis cuiusque Ordinis peculiaribus institutis et Constitutionibus diligenter 
instruantur. . . ”

15 Tamże, § 5: „Demum Superiores diligenter exquirant, quo spiritu, qua 
mente, ac voluntate id regularis vitae genus elegerint, quem sibi finem propo
suerint, num zelo melioris frugis, ac perfectioris vitae, et ut Deo liberius famulari 
possint, an potius levitate, vel humano aliquo affectu, aut inordinato animi 
motu ducantur, et an eorum parentes ope, et subsidio ipsorum indigentes 
destituantur”.

16 Tamże, § 7—8.
17 Tamże, § 9: „Habeat etiam Magister plenam, et absolutam potestatem  

circa Novitiorum institutionem, ac Novitiatus regimen, ita ut in illis nemini 
(Visitatoribus, ac Superioribus maioribus, vel etiam localibus exceptis) quovis 
colore se ingerere liceat. Curam adhibeat diligentem, ut Novitii omnes in regulari 
disciplina sedulo exerceantur, agnoscantque praecipue divinae, qua digni factj 
sunt, vocationis praestantiam et excellentiam, quae vera sint, atque perfecta 
votorum solemnium, et quam necessaria cuiusque Ordinis Constitutionum 
observantia. . . ”

“  Tamże, § 14.
“  Tamże, § 15.



A by młodzi profesi (tzn. byli nowicjusze) jako ci, k tórzy  zostali zaliczeni 
do grona professorum  (juniorystów ), mogli utw ierdzać się w karności 
i życiu zakonnym , k onsty tuc ja  zobowiązywała ich do odbycia w specjal
nych konw entach albo k lasztorach drugiego roku now icjatu, czyli pro
fe sso riu m 20. W  ty m  czasie powinni być odizolowani zarówno od nowi
cjuszy, jak  i starszych profesów 21, gdyby zaś jak iś konw ent lub klasztor 
nie mógł zapewnić u trzym ania  neoprofesom (juniorystom ), wówczas 
należało ich przenieść do innego k la sz to ru 22. Obowiązek ów nie dotyczył 
jedynie tych  in sty tu tów  zakonnych, w których  na mocy przepisów kon
sty tuc ji lub innych specjalnych postanow ień neoprofesi byli zobowiązani 
do dłuższego przebyw ania w dom u nowicjackim  oraz do zachow yw ania 
surowszej obserw ancji zak o n n e j23. Należy zaznaczyć także, iż według 
om awianej konsty tucji neoprofesi nie mogli w ykonyw ać odpowiedzial
nych zadań ani w ypełniać jakichkolw iek obowiązków poza k laszto rem 24.

B enedykt XI I I  (1724— 1730) z kolei w konsty tucji In  supremo 
z 17 września 1725 r., skierowanej do członków Zakonu Świętego Ja n a  
Bożego, czyli B onifratrów , zarządził, by neoprofesi bezpośrednio po 
złożeniu ślubów zakonnych przebywali przez rok w klasztorach zw anych 
profesoriam i, czyli przeznaczonych dla m łodych profesów (juniorystów ), 
i pozostawali pod w ładzą m istrza, k tó ry  m iał za zadanie utw ierdzać 
młodych zakonników  w pow ołaniu25. W edług konsty tucji In  supremo 
neoprofesi zakonu Świętego Ja n a  Bożego —  ale odnosiło się to  również 
do innych zakonników  —  nie mogli być pod żadnym  pozorem umieszczani 
poza professorium 2β.

Sprawą form acji zakonnej na różnych jej etapach  m iał się zająć Sobór 
W atykańsk i I (1869— 1870), o czym świadczą przygotow ane schem aty,

20 Tamże, §20: „Ut autem Novitii iam Professorum numerum (sicut prae
mittitur), recepti, melius in bono spiritu, regularisque disciplinae observantia 
stabiliantur, et confirmentur, mandatur, ut statim post professionem emissam, 
si in Conventibus, aut Monasteriis pro Novitiatibus assignatis locus aderit 
secundi Novitiatus, sive Professorii, ab ea, quae Novitiorum est, atque anti
quorum Professorum habitatione distinctus, et segregatus, ibi collocentur, 
si Monasterium, aut Conventus eos alere queat, sin minus, in alium commodiorem 
Conventum, aut Monasterium transferantur, in quo is locus cum requisitis ad 
Novitiatum supranarratis reperiatur, vel accommodetur, aut de novo con
struatur”.

21 Tamże.
22 Tamże.
22 Tamże: „Ab hoc tamen illae Religiones excipiuntur, quae suarum Consti

tutionum, seu institutorum vigore, maioris temporis cursu novos professos 
intra Novitiatum detinere consuescunt, quibus in hac parte non derogatur. . . ”.

24 Tamże.
25 B e n e d ic tu s  X III, Const, ap. In supremo, diei 17 septembris 1725, ad 

Ordinem S. Joannis Dei, Enchiridion de statibus perfectionis, n. 167, §3: „Re
center autem professi, per totum immediate insequentem annum collocentur 
in domibus seu conventibus, quibus adsunt professoria, vel in futurum erigentur, 
ut ibi segregati, ac sub disciplina magistri ad eos regendos et instruendos specia
liter deputandi degentes, regulas novitiatus omnino servent, quo in suscepto 
religionis spiritu magis confirm entur...”

“  Tamże.

[5] Troska o form ację 75
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które jednak  ze względów politycznych nie s ta ły  się tem atem  o b ra d 27. 
W  schemacie konsty tucji o zakonnikach podkreślono, że do w zrostu 
dyscypliny i rozwoju życia zakonnego nic nie je s t ta k  konieczne, jak  
ustaw iczne i dobre form owanie nowicjuszy oraz doświadczanie ich powo
łan ia do życia zakonnego. Dlatego też w skazania Soboru W atykańskiego I 
przygotow ane pod obrady  podkreślają konieczność czuwania przez 
przełożonych zakonnych nad form acją now icjuszy28.

W  schemacie powiedziano, aby now icjat odbyw ał się w dom ach zakon
nych praw nie erygow anych29, w miejscu oddzielonym  od części zam ieszki
wanej przez profesów. Form acją nowicjuszy mogli się zajm ow ać ty lko  
m agister i jego socjusz, obaj będący dobrym i za k o n n ik am i30.

W  om awianym  projekcie Soboru W atykańskiego I zwrócono także 
uwagę na form ację neoprofesów. Zobowiązano przełożonych —  i to  pod 
ciężką odpowiedzialnością w sum ieniu —  do zatroszczenia się o to , by  
młodzi profesi oraz studenci w celu um ocnienia się w karności zakonnej 
i ugruntow ania w powołaniu byli umieszczani w dom ach przeznaczonych 
do dalszej form acji, zw anych domus professorii31.

Troska Stolicy Apostolskiej o form ację osób zakonnych stale się 
zwiększała. Je j przejaw em  był również dekre t Sacrosancta Dei Ecclesia 
w ydany 1 stycznia 1911 roku przez K ongregację dla Spraw  Zakonnych, 
dotyczący konwersów i uw zględniający problem  fo rm acji32. D okum ent 
ten  form ułuje zawsze ak tualne prak tyczne w skazania. I tak  w edług 
niego w ychow ania nowicjuszy nie należy rozpoczynać od spraw  wysoko 
nadprzyrodzonych, lecz najpierw  trzeba w yrobić w nich podkład na tu ra lny , 
czyli ukształtow ać cno ty  ludzkie. Z tej racji powinno się rozpoczynać 
od zasad dobrego w ychow ania, a więc od uczenia sposobu postępow ania, 
udzielania odpowiedzi, odpowiedniej postaw y ciała, a także starannego 
w yglądu zew nętrznego, gdyż —  jak  zaznacza dek re t —  niedbalstw o często 
je st odbiciem  nieuporządkow anego w n ę trz a 33. W edług analizowanego

27 Super novitiatu et novitiorum ac neo-professorum institutione (Schema 
Constitutionum de Regularibus, η. 6, с. VII), Enchiridion de statibus perfectionis, 
η. 220.

28 Tamże.
23 Tamże.
30 Tamże.
31 Tamże: „Ut autem neo-professi ac studentes in regulari observantia et 

disciplina confirmentur, eorumque vocationis spiritus non tepescat, ipsi quoque 
in domibus professorii ac studiorum peculiarem, sedulam, diligentemque religio
sae vitae . . . ”

32 S. C. de Religiosis, decr. 1 ian. 1911, Codicis Iuris Canonici Fontes, cura 
P. G asp arr i, vol. VI, Typis Polyglottis Vaticanis 1962, n. 4407.

33 Tamże: „Saepe ab ipsa civili educatione initium ducendum est; quum 
inferioris soleant esse fortunae qui Laicorum numero petunt adscribi. Inurbanitas 
in agendi modis, in responsionibus dandis, in incessu, in ipsa corporis sumenda 
refectione, erit paulatim, sed omnino, evellenda. Sordidi habitus, quos sibi non 
amor humilitatis et contemptus mundi sollicite elegit, sed rudis negligentia 
foedavit, non olent spiritum Christi, ideoque non semper bene de iis, quorum 
corpora tegunt, annuntiant. . . ”



dekretu  prak tykow anie w życiu codziennym  zasad dobrego w ychow ania 
przyczynia się do w yrobienia delikatności, a co za ty m  idzie —  i do po
stępu duchowego, dopiero bowiem po ukształtow aniu  cnót na tu ra lnych , 
czyli ludzkich, m ożna budow ać św ię tość34.

D ekret Sacrosancta Dei Ecclesia polecił również, by  przełożeni, form a- 
to rzy  oraz inne osoby odpowiedzialne za form ację konwersów w yjaśniały  
im  zasady w iary  chrześcijańskiej, w ygłaszały do nich konferencje, a także 
udzielały nauk  dotyczących ślubów zakonnych, sposobów odpraw iania 
rozm yślania i innych m odlitw , w artości i zasług w ynikających z w ykony
wanej pracy fizycznej, aby  pouczały konwersów o nabożeństw ie do N aj
świętszej Bożej Rodzicielki, potrzebie św iadczenia sobie w zajem nej 
pom ocy e tc .35

Również i Kodeks P raw a Kanonicznego z 1917 r. kw estiom  zw iązanym  
z form acją zakonną poświęcił wiele kanonów, w których  zamieścił w y
tyczne odnoszące się do omawianego zagadn ien ia36.

Przejaw em  troski Kościoła o form ację konwersów jest list papieża 
P iusa XI (1922— 1939) Unigenitus F ilius Dei, skierow any do najwyższych 
przełożonych zakonów męskich, z 19 m arca 1924 ro k u 37, w k tó rym  czy
tam y : „Ciąży na was ( . . .)  pow ażny obowiązek ze względu na braci kon
wersów; powinniście czuwać nad tym , ażeby zarówno przez czas probacji, 
jak  i przez całe życie nie brakow ało im pom ocy duchow ych ( .. .)  Zwłaszcza 
niech nie zan iedbują przełożeni udzielać sami braciom  konwersom w y
kładu  głównych praw d w iary  albo niech to  polecają odpow iednim  i zdol
nym  kapłanom ” 38.

Na te m at wychowawców oraz sposobu przekazyw ania przez nich zasad 
życia chrześcijańskiego i zakonnego Piusa X I pisał: „Co do tych, k tórzy 
m ają  obowiązek nauczania i wychowania m łodzieży, będą baczyli, by  się 
nie dać unieść nadm iernej gorliwości w nauczaniu rzeczy skądinąd poży
tecznych do tego stopnia, iżby zaniedbali się w gruntow nym  urobieniu 
religijnym . G dyby to  miało miejsce, uczniowie m ieliby wszystko inne, 
ale nie to , co je st najpotrzebniejsze, tj .  wiedzę religijną. Ci, k tórzy  są jej 
pozbawieni, pozbawieni są najpiękniejszej ozdoby i ży ją  w kom pletnej 
nędzy ( ...) . P otw ierdza to  św. B onaw entura. O statecznym  celem w szyst
kich nauk je st ugruntow anie w iary, uczczenie Boga oraz danie podstaw  
m oralności” 39.

O tym , ja k ą  Stolica A postolska przykładała wagę do spraw y form acji 
zakonnej, św iadczy również fak t, że 24 stycznia 1944 roku K ongregacja 
do Spraw Zakonnych na podstaw ie dekretu  Quo efficacius powołała spe
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84 Tamże.
35

36 Por. Kan. 540 §1; 559 § 1 —3; 560—565; 587—591 KPK/1917.
37 P iu s XI, Epist. Unigenitus Dei Filius, 19 Martii 1924, Leges Ecclesiae 

post Codicem iuris canonici editae, collegit, digessit notisque ornavit X. O choa, 
vol. I, Roma 1966, n. 582.

38 Tamże.
39 Tamże.



cjalną kom isję, k tórej powierzono opracowanie program u w ychow ania 
i kształcenia zakonników . Do zadań owej kom isji należało także czuwanie 
nad realizacją ustaleń form acyjnych uchw alonych przez przełożonych 
i różnego szczebla organa kolegialne (k a p itu ły )40.

U kazując troskę Kościoła katolickiego o form ację osób zakonnych, 
nie m ożna nie wspom nieć o słynnym  m iędzynarodow ym  Kongresie 
Stanów  Doskonałości, obradującym  w Rzymie w dniach 26 listopada —  
8 grudnia 1950 ro k u 41. Z lek tury  ak t kongresowych w ynika, że pewne 
spraw y wychowawcze, o k tórych  zwykło się mówić jako  o nowych, do
strzeżonych dopiero przez Sobór W atykańsk i II lub późniejsze w ytyczne, 
były znane i rozstrzygane dużo wcześniej. O tym , z ja k ą  dokładnością 
analizowano podczas Kongresu problem  form acji zakonnej pojmowanej 
szeroko, św iadczy fak t, że sprawie te j poświęcono aż 298 s tro n 42.

W kilkanaście la t później w dekrecie o przystosow anej odnowie życia 
zakonnego Perfectae caritatis43, w ydanym  przez Sobór W atykański II, 
przedstaw iono w ogólnych zarysach spraw ę form acji. Zagadnieniu tem u 
wiele uwagi poświęcili również Paweł VI i J a n  Paw eł I I 44. Pierwszym 
natom iast dokum entem  w ydanym  po Soborze W atykańsk im  II, a tr a k tu 
jącym  w całości o form acji —  chociaż ty lko  w odniesieniu do postu latu  
i now icjatu —  była in strukc ja  o odnowie form acji zakonnej Renovationis 
causam  z 6 stycznia 1969 r., prom ulgow ana przez K ongregację Zakonów 
i In sty tu tó w  Św ieckich45.

Spośród innych aktów  praw nych w ydanych przez Stolicę A postolską —  
nie poświęconych w praw dzie w sposób bezpośredni form acji zakonnej, 
lecz naw iązujących do różnych aspektów  tego zagadnienia —  należy 
wymienić przede w szystkim  tak ie dokum enty , ja k : W ytyczne dla wzajem
nych stosunków m iędzy biskupam i i zakonnikam i M utuae relationes 
z 14 m aja 1978 r. Kongregacji Zakonów i In sty tu tó w  Świeckich oraz 
Kongregacji B iskupów 46, Zakony i promocja lu d zka 47 oraz Istotne elementy

40 Sacra Congregatio de Religiosis, Decretum Quo efficcacius, diei 24 ianuarii 
1944, Enchiridion de statibus perfectionis, n. 381.

41 Acta et documenta Congressus Generalis de Statibus Perfectionis, vol. I— IV, 
Romae 1952.

42 Tamże, vol. I, s. 524— 822.
43 Sobór Watykański Ii, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego 

Perfectae caritatis, η. 18.
44 Por. Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowa

rzyszeń Życia Apostolskiego, Wskazania dotyczące formacji w instytutach zakon
nych, s. 3, przypis 4— 5.

45 Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja o odnowie 
formacji zakonnej, Renovationis causam, 6 stycznia 1969 r., P a w e l VI, Charyz
mat życia zakonnego. Przemówienia i dokumenty, Poznań— Warszawa 1974, 
s. 263—282.

44 Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich oraz Kongregacja Biskupów. 
Wytyczne dla wzajemnych stosunków między biskupami i zakonnikami Mutuae 
relationes, 14 maja 1978, J a n  P a w e ł II, O życiu zakonnym, Poznań— Warszawa 
1984, s. 333—373.

47 Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Zakony i promocja ludzka 
(bez daty wydania 1980), Jan  P a w e ł II, O życiu zakonnym, s. 374—400.
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nauczania Kościoła na temat życia konsekrowanego w zastosowaniu do 
instytutów oddających się pracy apostolskiej z 31 m aja 1983 r. 48

2. H istoria dokum entu

D okum ent prom ulgow any 2 lutego 1990 roku przez K ongregację 
In sty tu tów  Życia K onsekrowanego i Stow arzyszeń Życia Apostolskiego —  
podobnie ja k  i inne ak ty  ustaw odaw cze Stolicy A postolskiej —  pow stawał 
powoli. Ju ż  Sobór W atykańsk i II w dekrecie o przystosow anej odnowie 
życia zakonnego Perfectae caritatis zwrócił uwagę na pięć aspektów  
form acji z a k o n n e j48:

—  form ację profesów czasowych,
—  zapoznanie ich z ak tualnym i problem am i środowiska, w k tórym  

zakonnicy m ają  podjąć pracę,
—  harm onijne powiązanie różnych elem entów form acji przyczyniają

cych się do jedności życia zakonnego,
—  form ację perm anen tną,
—  w ybór i przygotow anie dobrej kadry  fo rm a to ró w 50.
Motu proprio papieża Paw ła VI Ecclesiae sanctae, prom ulgowane 

6 sierpnia 1966 r . S1, dodało do num eru 18 dekretu  soborowego Perfectae 
caritatis nowe elem enty, które należy wziąć pod uwagę przy form acji 
zakonnej. Oto one:

1. T rzeba uwzględnić ch a rak te r właściwy każdem u insty tu tow i i oprzeć 
się na doświadczeniu owego in s ty tu tu 52.

2. Form acja pow inna dokładnie przestrzegać w ytycznych dekretu  
Soboru W atykańskiego 11 o form acji kapłańskiej Optatam totius, dostoso
w ując go do charak te ru  własnego in s ty tu tu 53.

3. Po zakończeniu now icjatu form ację należy przedłużyć na cały okres 
trw an ia  ślubów czasow ych54.

4. Kształcenie powinno się odbyw ać w odpowiednio przystosow anych 
dom ach zakonnych i oprócz zajęć teoretycznych uwzględniać prace oraz 
obowiązki członków danego in s ty tu tu , a to  w szystko „celem zapraw y 
stosownie do ch arak te ru  i okoliczności właściwych każdem u insty tu tow i 
tak , by stopniowo w drażać ich ( tj. zakonników  —  J . K .) do życia, jakie 
później m ają prow adzić” 55.

48 Kongregacja Zakonowi Instytutów Świeckich,31 maja 1983, J a n  P a w e ł II, 
O życiu zakonnym, s. 419— 455.

48 N. 18.
60 Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego 

Perfectae caritatis, η. 18; Por. J . B o n fils , Genese du document, Informationes 
SCRIS 1990, n. 1—2, s. 249.

61 P a w el VI, Motu proprio Ecclesiae sanctae, 6 sierpnia 1966, P a w e ł VI,
Charyzmat życia zakonnego, s. 216— 231.

52 Tamże, n. 33.
53 Tamże, n. 34.
84 Tamże, n. 35.
66 Tamże, n. 36.



5. In s ty tu ty  mogą współpracować ze sobą w dziedzinie form acji, ale 
zawsze z uwzględnieniem charak teru  i zadań poszczególnych w spólnot 
realizujących rady  ew angeliczne58.

6. Dopiero po przeprow adzeniu stosownych eksperym entów  odpo
wiednia w ładza in s ty tu tu  powinna zredagować własne w ytyczne odnoszące 
się do form acji członków 57.

Om awiając genezę dokum entu  Potissim um  institutioni, należy przy
pomnieć, że najsta rszy  tek st w skazań Kongregacji dotyczących form acji 
przygotow any był już 28 października 1969 r., a więc zaledwie w kilka 
miesięcy po prom ulgow aniu instrukcji Renovationis causam 6*. Biuro 
Praw ne K ongregacji Zakonów i In sty tu tó w  Świeckich powołało jedno
cześnie specjalną kom isję sk ładającą się z sześciu wyższych przełożonych, 
k tórej zadaniem  było opracowanie nowego dokum entu  o fo rm acji59. 
Biuro zadecydowało także, by  przedłożyć K ardynałow i Prefektow i K on
gregacji pro memoria z najw ażniejszym i zagadnieniam i dotyczącym i 
form acji, uw zględniającym i w ytyczne zamieszczone w m otu proprio 
Ecclesiae sanctae η. 33— 3 8 60.

K ongregacja Zakonów i In sty tu tów  Świeckich w ystosow ała 6 grudnia 
1969 r. do o. P. A rrupe, przełożonego generalnego Tow arzystw a Jezuso
wego, będącego jednocześnie przewodniczącym  Rzym skiej Unii W yższych 
Przełożonych, pismo z prośbą o opracowanie Ratio fundam entalis institu 
tionis religiosae. Do listu został dołączony roboczy plan sporządzony na 
ośmiu s tro n a c h 61.

Obie Unie —  W yższych Przełożonych Zakonów Męskich oraz Żeń
skich —  rozpoczęły w krótce szeroko zakrojone konsultacje. Rozesłano 
osiemset fo rm ularzy  obejm ujących kw estionariusz główny sk ładający się 
z 56 p y ta ń  i dwa kw estionariusze drugorzędne, z k tó rych  jeden dotyczył 
eksperym entów  ju ż  zrealizow anych, drugi natom iast zaadresow ano do 
m łodych aspirantów  życia zakonnegoe2.

Na główny kw estionariusz wpłynęło 550 odpowiedzi przedstawicieli 
450 in sty tu tów  lub Konferencji W yższych Przełożonych, na kw estiona
riusz zaś drugorzędny —  128. N ajm niej odpowiedzi nadesłali natom iast 
młodsi aspiranci życia zakonnego, gdyż ty lko  1783. Z odpowiedzi udzielo
nych na p y tan ia  kw estionariusza głównego, po odpow iednim  ich przereda
gowaniu, uszeregowaniu i tem atycznym  uporządkow aniu, sporządzono 
38.000 fiszek 61.

W  1973 r. kom isja ekspertów  złożona z 23 osób (w ty m  15 zakonników  
i 8 zakonnic), podzielona na 6 grup, opracow ała nadesłane m ateriały ,

68 Tamże, n. 37.
55 Tamże, n. 38.
68 J. B o n fils , s. 250.
68 Tamże.
60 Tamże.
81 Tamże.
82 Tamże.
83 Tamże.
84 Tamże.
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k tó re  zgrupowane zostały w 5 tom ach. 1 października 1974 r. K on
gregacja powołała kom isję do spraw  form acji, pow ierzając jej przygo
tow anie dokum entu , k tó ry  nie ty lko  zastąp iłby  in strukc ję  Renova
tionis causam, ale i zintegrow ał j ą 65. Zaproponow ano zarazem , by m ają
cy się ukazać dokum ent sk ładał się z dwóch części, tj. dok trynalnej i nor
m atyw nej, z zaznaczeniem , że norm y pow inny być krótkie i ogó lne66.

Na posiedzeniu komisji, k tóre odbyło się 8 m arca 1975 r., wyłoniono 
siedm iu redaktorów  m ających za zadanie zredagow anie schem atu  doku
m entu . Należeli do nich: Dezza S J, R. Voillaume, przełożony m ałych 
braci, E. Vigano SDB, P. M olinari S J, Abelian S J, b ra t R. Lavoie FSG 
oraz siostry F. de Jaeger SCJ i F. B u tle r67. Na początku 1976 r. został 
oficjalnie m ianow any 4-osobowy zespół redakcyjny , w skład którego 
weszli: P. M olinari, J .  A ubry oraz siostry F. de Jaeger i I. Oliveira. Na 
zespole ty m  spoczywała cała dalsza praca red a k c y jn a 68'.

W  dniach 9— 11 listopada 1976 r. odbyła się sesja p lenarna Kongregacji 
Zakonów i In sty tu tó w  Świeckich poświęcona form acji ciągłej, podczas 
k tórej przygotow ano część m ateriałów  dla redagowanego d o k u m e n tu 69. 
Z sesji tej nie podano do publicznej w iadomości żadnej podjętej tam  
decyzji.

18 grudnia 1980 r. p refek t Kongregacji Zakonów i In sty tu tó w  Świeckich 
przedłożył papieżowi do zatw ierdzenia opracow any w całości dokum ent 
dotyczący form acji z a k o n n e j70. W  odpowiedzi S ekretarz S tanu , kardynał 
A ugustyn Casaroli, poinform ował, że jest życzeniem papieża, aby  zaczekać 
z prom ulgacją dokum entu  do chwili publikacji nowego Kodeksu Prawa  
Kanonicznego, co nastąp iło  25 stycznia 1983 r . 71

W obec takiego stanu  rzeczy redaktorzy  gotowego już dokum entu  
o form acji zakonnej zostali zobowiązani do nowej p ra c y 72. 25 stycznia 
1984 r. K ongregacja podjęła decyzję, by p ro jek t dokum entu  uzgodnić 
z w ytycznym i Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz położyć szczególny 
nacisk nie na sam e ty lko  osoby zajm ujące się form acją, lecz przede w szyst
kim  na w spólnotę, przełożonych, czyli osoby odpowiedzialne, oraz na 
rolę i znaczenie Kościoła. Chodziło głównie o zwrócenie uwagi na to , by 
całą form ację mocno oprzeć na nauce Kościoła katolickiego i na um iło
w aniu g o 73.

Dnia 26 m aja 1986 r. Kongres Kongregacji dokładnie przeanalizow ał 
tek st instrukcji sporządzony przez zespół redakcyjny  u tw orzony w 1984 r. 
T ekstu  nie p rzy ję to , lecz powołano nową kom isję pod przewodnictw em
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85 Tamże, s. 250—251.
66 Tamże, s. 251.
87 Tamże.
88 Tamże.
88 Tamże.
70 Tamże.
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podsekretarza K ongregacji74. K om isja ta  9 czerwca 1986 r. postanow iła 
ponownie skonsultow ać się z niektórym i przełożonym i in sty tu tów  męskich 
i żeńsk ich75. Owocem tych  działań były nadesłane do Kongregacji odpo
wiedzi w ogólnej liczbie 47, spośród których  16 pochodziło od insty tu tów  
kontem placyjnych, 15 —  apostolskich i 16 od in sty tu tó w  zakonnych 
podlegających Kongregacji Rozkrzewiania W iary, czyli Ewangelizacji 
N arodów 7e.

W  dniu 2 m arca 1987 r. dokonano syntezy  nadesłanych odpowiedzi 
i ujawniono, że treść ich koncentrow ała się wokół następujących  za
gadnień:

—  oczekiwania i pragnienia dotyczące opracowyw anego dokum entu ,
—  trudności napo tykane w procesie form acji,
—  trudności w ynikające ze stosow ania K odeksu,
—  sugestie dotyczące różnych etapów  fo rm a c ji77.
25 m aja 1987 r. zebrała się na swoim osta tn im  posiedzeniu kom isja, 

w listopadzie natom iast pracę nad nową redakcją tek stu  powierzono 
redaktorow i w yłonionem u przez K ongregację. W  m iędzyczasie przełożeni 
D ykasterii wysunęli uwagi i propozycje dotyczące celowości i n a tu ry  
d o k u m e n tu 78. Celem tych  propozycji nie było sporządzenie gotowego 
dokum entu , lecz ty lko  jego schem atu, k tó ry  powinien stanow ić podstaw ę, 
czyli instrum entum  laboris dla sesji plenarnej. P onad to  zadecydowano, że 
dokum ent należy zredagować w takiej formie, by  m ożna go było wysłać 
zarówno przełożonym  wyższym , jak  i osobom odpow iedzialnym  za for- 
macj ę 79.

11 grudnia 1987 r. podczas posiedzenia K ongresu Kongregacji redak to r 
zapoznał uczestników z projektem  dokum entu  liczącym  44 strony , na 
k tó ry  naniesiono szereg popraw ek. Tekst ten  m iał stanow ić podstaw ę do 
dalszej d y sk u s ji80. 15 stycznia 1988 r. Kongres K ongregacji ponownie 
przeanalizow ał p ro jek t dokum entu oraz dokonał syn tezy  popraw ek za 
proponow anych 11 grudnia 1987 r . 81 Zaproponow ano wówczas również 
schem at dokum entu  jako instrum entum  laboris dla sesji plenarnej, ale 
pod w arunkiem  dokonania dalszej syn tezy  popraw ek. Kongres zadecy
dował jednocześnie, że dokonana synteza popraw ek pow inna być przedło
żona do rozpatrzen ia konsultorom  82.

Dnia 15 lutego główny redak to r zakończył przygotow yw anie wersji 
tek stu  poprawionego i ulepszonego, o czym powiadom iono konsultorów , 
k tórzy  w liczbie 15 (dwóch nieobecnych nadesłało sporządzone na piśmie
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vota) zebrali się 2 m arca 1988 r. w siedzibie K ongregacji83. W szystkich 
uwag konsultorów  było 105 stron , z czego sporządzono później 13 stron 
syn tezy  84.

26 kw ietnia 1988 r. Kongres Kongregacji poprosił red ak to ra  o przygo
tow anie nowej redakcji dokum entu , k tó ry  powinien zawierać uwagi po
czynione przez k o n su lto ró w 85. W edług K ongresu osta teczną redakcję 
należało sporządzić w oparciu o poruszone uprzednio kwestie oraz postu 
la ty  zgłaszane zarówno w trakc ie  dyskusji na forum  K ongresu, ja k  f w gro
nie kon su lto ró w 86.

Nowy te k s t —  gotow y 1 czerwca 1988 r. —  badali następnie dwaj 
konsultorzy, tj .  Jesus Castellano OCD i Valesio De Paolis CS, k tórych  
uwagi pozwoliły opracować kolejny tekst, noszący d a tę  2 czerwca 
1988 r. Ten o sta tn i przekazano członkom sesji plenarnej obradującej 
w dniach 29 lis topada —  2 grudnia 1988 r., w skład k tórej wchodziło 
40 osób 87. Uczestnicy sesji plenarnej przedłożyli swoje uwagi w postaci 
27 stron daktylografii. Trzech spośród nich w yznaczono na ponensów, 
czyli relatorów . K ardynał C. M. M artini m iał za zadanie przedstaw ić 
kwestie dotyczące form acji zakonnej, biskup R ivera D am as —  kwestie 
związane z form acją perm anen tną , a P. H. K olvenbach —  problem y 
form acji w s tę p n e j88.

Sesja p lenarna zadecydow ała też o treści dokum entu , ty tu le  i cha
rak terze (naturze) oraz jego publikacji. Kongres usta lił również k ry teria , 
k tórym i powinien kierować się redak to r opracow ujący nową w ersję 
d o k u m e n tu 89. Zadecydow ano także, iż sporządzając nową redakcję 
dokum entu  należy uwzględnić m odyfikacje zaproponow ane przez ponen
sów oraz trzym ać się usta leń  dokonanych podczas sesji p lenarnej, zwłaszcza 
zaś ściśle stosować ujęcie teologiczne o konsekracji zakonnej w pierwszym  
rozdziale przyszłej in s tru k c ji90. Kongres oddalił jednocześnie te  popraw ki, 
które były sprzeczne z ogólną p roblem atyką dokum entu  i k tórych  nie 
p rzyjęto  na sesji p le n a rn e j91.

15 lutego 1989 r. w yłoniono kom isję, k tó ra  m iała za zadanie ustalenie 
ostatecznej wersji te k stu  z obowiązkiem przedłożenia go dwóm konsul- 
torom . Prace te  dały  nowy tek st dokum entu  (datow any 13 m arca 1989 r.), 
przesłany następnie każdem u z członków sesji p lenarnej Kongregacji do 
ostatecznej a p ro b a ty 92.

Odpowiedzi nadeszły pod koniec czerwca. Na początku lipca było już 
możliwe sporządzenie ostatecznej wersji tek stu , k tó ry  przesłano papie
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żowi 11 w rześnia 1989 r . 93 Dnia 10 listopada 1989 r. papież zaaprobow ał 
dokum ent i polecił go prom ulgować. 2 lutego 1990 r. dokum ent został 
podpisany przez kardyna ła  prefekta J .  H am era OP i arcybiskupa V. Fa- 
giolo, sekretarza K ongregacji, a opublikow any 13 m arca 1990 r. w Biurze 
Prasow ym  Stolicy A posto lsk ie j94.

Trzeba zauw ażyć, że om aw iany dokum ent przygotow yw ało od 1975 do 
1988 r. 11 redaktorów , a ostateczny tek st poprzedziło wiele kolejnych 
w e rs ji95.

3. Przyczyny w ydania dokum entu

W  historii in sty tu tó w  życia zakonnego, o czym ju ż  w spom niano wyżej, 
dużo się mówiło i mówi o problem ie form acji. Świadczą o ty m  między 
innym i różnego rodzaju  sym pozja i konferencje poświęcone owemu za
gadnieniu 96. Przeprow adzone w ubiegłych la tach dyskusje w iązały się 
głównie ze sm utnym i doświadczeniami okresu posoborowego. W  om awia
nych  la tach  w sposób nagły spadła liczba powołań, szczególnie do insty 
tu tó w  zakonnych o charak terze czynnym , nasiliły się również w ystąpienia 
z in sty tu tów  oraz w sposób mało przem yślany i szybko w prow adzano 
nowe m etody wychowawcze, które zryw ały z trad y c ją  poszczególnych 
in sty tu tów  i zm ierzały nie ty le do uform ow ania kandydatów  i członków, 
ile do ich unowocześnienia. Trzeba zauważyć, że kryzys życia zakonnego, 
zarysow ujący się w okresie posoborowym, m iał w edług niektórych znaw 
ców tego zagadnienia podłoże m iędzy innym i w tym , że brakowało nale
ży tej fo rm a c ji97.

Sm utne dośw iadczenia omawianego okresu, szybko zm ieniające się 
w arunki życia, a także oczekiwania przełożonych in sty tu tów  życia konse
krowanego stw orzyły potrzebę opracowania i prom ulgow ania przez 
Stolicę A postolską konkretnych  w skazań dotyczących form acji zakonnej. 
D okum ent opublikow any 2 lutego 1990 r. przez K ongregację In sty tu tó w

83 Tamże.
94 Tamże.
95 Tamże.
96 Por. La formazione permanente interpella gli istituti religiosi, Torino 1976; 

E. Q am b ari, L ’aggiornamento della formazione alla vita religiosa. Testo e com
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Formazione alia vita religiosa apostolica, Milano 1982; Formazione alia vita 
religiosa dal noviziato alia professione perpetua, Roma 1983; Unità di vita e for
mazione religiosa, Roma 1986; La formazione permanente nella vita religiosa, 
Roma 1987; G. A cco rn ero , La formazione alia vita religiosa negli istituti femmi- 
nili di voti semplici seconde la legislazione postconciliare, Roma 1981; De institu
tione ad vitam religiosam ducendam iuxta instructionem „Renovationis causam”, 
Roma 1969; La formazione dei religiosi verso il futuro della Chiesa e della Società, 
Roma 1991; I protagonisti della formazione alia luce dei documento „Potissimum  
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stato giuridico dei consacrati per la professione dei consigli evangelici, Città 
del Vaticano 1985, s. 139, 141.



Życia K onsekrow anego i Stow arzyszeń Życia Apostolskiego, długo ocze
kiw any i często zapow iadany, w ydano również i d latego, że —  jak  
zaznacza K ongregacja —  wiele osób o niego prosiło: „K ongregacja 
ds. In sty tu tów  Życia K onsekrowanego i Stow arzyszeń Życia A postol
skiego —  czytam y we w stępie —  uw aża za pożyteczne, a naw et koniecznej 
przedstaw ienie niniejszego dokum entu  wyższym  przełożonym  in sty tu tów  
zakonnych oraz ich braciom  i siostrom  zajm ujących się form acją, także 
mniszkom  i m nichom  oraz w szystkim , k tórzy  o tak i dokum ent prosili” 9S.

M otywem sk łan ia jącym  K ongregację do w ydania om awianego doku
m entu  było również i to , że do jej obowiązków —  zgodnie z K onsty tuc ją  
Pastor bonus J a n a  Paw ła II z 20 listopada 1988 r . 99 —  należy czuwanie 
nad rozwojem zatw ierdzonych już form  życia konsekrowanego i kierowanie 
p rak ty k ą  rad  ew angelicznych100. K ongregacja m a również udzielać 
in sty tu to m  życia konsekrow anego w skazań pom ocnych w opracowyw aniu 
w łasnych zasad form acyjnych, do czego zobowiązuje je  Kodeks Prawa  
Kanonicznego101.

W  konsty tucji dogm atycznej o Kościele Lumen gentium  stw ierdzono, 
co następuje: „Skoro zadaniem  hierarchii kościelnej je s t paść Lud Boży 
i prowadzić go na pastw iska najobfitsze (por. Ez 34, 14), przeto  do niej 
również należy m ądre kierow anie przez swoje ustaw y p rak ty k ą  rad ew an
gelicznych, k tóre w szczególny sposób sp rzy ja ją  doskonałej miłości Boga 
i bliźniego. Ona również, podążając skwapliwie za natchnieniem  D ucha 
Świętego, p rzy jm uje reguły przedłożone przez znakom itych  mężów i nie
w iasty , a następnie dokładniej uporządkow ane oficjalnie zatw ierdza 
i au to ry te tem  swoim czujnym  i pom ocnym  w spiera In s ty tu ty  ustanow ione 
tu  i ówdzie dla budow ania Ciała Chrystusowego, aby  w zrastały  i rozwijały 
się w duchu założycieli” 102.

Skoro zatem , ja k  czy tam y w dekrecie Soboru W atykańskiego II o p rzy
stosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, „przystosow ana 
odnowa in sty tu tó w  zależy najbardziej od form acji członków” 103, a od
now ą tą  kieruje S tolica A postolska, to  konsekw entnie „zakonnice i za
konnicy m ają  prawo znać poglądy Stolicy A postolskiej na ak tualne  pro
blem y form acji oraz proponow ane przez nią rozw iązania” 104.

M otywem sk łaniającym  najw yższą władzę kościelną do publikacji 
w skazań o form acji by ła również chęć podzielenia się z in sty tu tam i życia 
zakonnego doświadczeniam i oraz problem am i dotyczącym i form acji,
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a poruszanym i przy  różnych okazjach przez przełożonych w yższych105. 
Kongregacja powodowała się także ciążącym  na niej obowiązkiem  przy
pom nienia w szystkim  zainteresow anym  w ym agań praw a kościelnego 
w  kontekście obecnych, bardzo skom plikow anych okoliczności i potrzeb 
współczesnych ludzi” loe.

K ongregacja In sty tu tó w  Życia K onsekrowanego i S tow arzyszeń Życia 
Apostolskiego p rzy tacza jeszcze inną rację przem aw iającą za w ydaniem  
dokum entu  stw ierdzając, iż „żywi nadzieję, że dokum ent okaże się przy
d a tn y  zwłaszcza in sty tu to m  nowo pow stałym  oraz tym , k tóre chwilowo 
m ają  do dyspozycji ograniczone środki form acji i inform acji” 107.

W  ty m  miejscu m ożna by wym ienić inne jeszcze m otyw y w ydania 
instrukcji. Są one następujące:

—  dokonanie syn tezy  środków form acji,
—  uwzględnienie w szystkich etapów  form acji,
—  wobec częstego gubienia się przez przełożonych i wychowawców 

w spraw ach m arginalnych —  zwrócenie uwagi na zagadnienia istotne,
—  przeciw działanie niebezpieczeństwom , jak ie niesie ze sobą teologia 

wyzwolenia,
—  chęć przeciw działania nieprzem yślanym  eksperym entom ,
—  zajęcie konkretnego stanow iska wobec przynależności osób zakon

nych lub kandydatów  do insty tu tów  życia konsekrow anego do nowych 
ruchów w Kościele i przytoczenie kryteriów , przy  przyjęciu k tórych  kandy 
daci lub profesi będą mogli należeć do różnych ruchów  w Kościele,

—  zajęcie stanow iska wobec często w ystępującej chęci upodobnienia 
się przez członków in sty tu tów  we w szystkim  do środow iska,

—  nadm ierne pokładanie przez przełożonych i wychowawców nadziei 
w psychologii i w n a tu ra lnych  środkach form acyjnych,

—  chęć zwrócenia uwagi na tradycy jne m etody wychowawcze oraz 
eklezjalny charak te r życia zakonnego etc. etc.

4. Charakter prawny dokum entu

K ongregacja In sty tu tó w  Życia K onsekrowanego i Stow arzyszeń Życia 
Apostolskiego tra k tu je  w skazania dotyczące form acji zakonnej Potissim um  
institutioni zgodnie z kanonem  34 K odeksu P raw a Kanonicznego jako 
instrukcję. „Zaw iera ona przedstaw ione przez K ongregację i zatw ierdzone 
przez Ojca Świętego zalecenia oraz w skazania, które m ają  w yjaśnić norm y 
praw a i dopom óc w jego stosowaniu. T ak więc owe zalecenia i w skazania 
zak ładają  istnienie przepisów już obow iązujących na mocy praw a i do 
nich odsyłają, nie naruszając żadnego z n ich” 108.

Przez instrukcję w znaczeniu ogólnym  zwykło się rozum ieć pouczenie,
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które ustala sposób postępow ania w jakiejś określonej dziedzinie, ja k  
np. in strukcja o sposobie przeprow adzania badań  narzeczonych przed 
zawarciem katolickiego związku m ałżeńskiego, in strukc ja  Kongregacji 
Zakonów o selekcji kandydatów  przy dopuszczaniu do ślubów i św ięceń10*, 
in strukcja  o odnowie form acji zakonnej Renovationis causam  w ydana 
6 stycznia 1969 r. przez K ongregację Zakonów i In sty tu tó w  Św ieckich110, 
a także in strukcja  w ydana 2 stycznia 1988 r. przez K ongregację Zakonów 
i In sty tu tów  Świeckich w kwestii przesyłania zgodnie z kan. 592 K PK /1983 
do Stolicy A postolskiej relacji dotyczącej s tan u  i życia in s ty tu tu 1U.

W  znaczeniu praw nym  przez pojęcie „ in stru k c ja” rozum ie się ak t 
norm atyw ny w ładzy wykonawczej w yjaśniający przepisy ustaw y oraz 
odkryw ający i określający racje, k tóre należy uwzględnić przy  ich zacho
waniu. A k ty  praw ne w form ie instrukcji w ydaw ane są na uży tek  tych , 
k tó rzy  m ają obowiązek troszczenia się o w prow adzenie ustaw  w ży c ie112. 
Jeśli jednak  k tóreś ze w skazań zaw artych  w instrukcji nie dadzą się po
godzić z przepisam i ustaw , są pozbawione wszelkiej m ocy p raw n e j113.

Instrukcje trac ą  sw oją moc nie ty lko na sk u tek  decyzji właściwej 
w ładzy —  a więc kom petentnego przełożonego, k tó ry  je  w ydał —  lecz 
również w ładzy wyższej, a także na sku tek  w ygaśnięcia ustaw y, dla 
k tórej w yjaśnienia czy w prow adzenia w życie zostały w y d a n e 114.

T rzeba zaznaczyć, że dokum ent Kongregacji In sty tu tó w  Życia K on
sekrowanego i Stow arzyszeń Życia Apostolskiego Potissim um  institutioni 
nie zawiera żadnych w skazań, które uniew ażniałyby norm y zatw ierdzone 
w konsty tucjach  lub innych zbiorach praw nych przez kom peten tną 
w ładzę kościelną.

Ponieważ w skazania zamieszczone w dyrektyw ach o form acji, w ydane 
przez najw yższy urząd w ykonaw czy Stolicy Apostolskiej —  czyli K on
gregację In sty tu tó w  Życia Konsekrowanego i S tow arzyszeń Życia Apo
stolskiego —  oparte  zostały na dośw iadczeniach pochodzących z całego 
św iata, pow inny być p rzy ję te  z należy tą czcią i w prow adzone w życie.

Z akończenie

Reasum ując przedstaw ione powyżej w yw ody trzeba stw ierdzić, że 
poszczególni zakonodaw cy, kościoły p arty k u larn e  oraz najw yższa w ładza 
Kościoła katolickiego szczególną wagę p rzyk ładają  do form acji k andy 
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datów  do życia zakonnego i tych , k tórzy  już złożyli śluby. Należy także 
podkreślić, że zanim  D ykasteria K urii Rzym skiej, k tórej powierzona 
została troska o in s ty tu ty  zakonne, w ydała dokum ent P otissim um  institu
tioni, przeprow adziła liczne konsultacje i uwzględniła ak tualne  po trzeby  
w zakresie form acji zakonnej.

W  artyku le  w ym ieniono, oczywiście przykładow o, przyczyny, k tórym i 
kierowała się S tolica A postolska przy  prom ulgacji w spom nianego wyżej 
dokum entu . W  osta tn ie j części rozważań w skazano na charak te r praw ny 
dokum entu  i scharakteryzow ano zakres jego obowiązywalności.

La sollecitudine della Chiesa per la formazione dei religiosi.
L’iter del testo, la genesi e il carattere del documento 

„Direttive sulla formazione negli Istituti Religiosi” .

L’autore di questo articolo sottolinea 1’incessante cura della Chiesa cattolica 
e dei singoli fondatori degli istituti religiosi, per una adeguata preparazione delle 
persone alia vita secondo i cosigli evangelici.

Il discorso sulla sollecitudine della Chiesa per la formazione dei religiosi 
trova la sua base principale nei documenti della Santa Sede, ed anche negli 
scritti di alcuni famosi fondatori degli istituti e dei promotori di vita religiosa.

L’autore osserva che la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata 
e le Società di Vita Apostolica prima di pubblicare il documento le Direttive sulla 
formazione negli istitu ti religiosi, fece numerose consultazioni e prese in consi- 
derazione gli attuali bisogni riguardanti la formazione religiosa. E’ ovvio ehe 
l’autore ha preso in considerazione solamente alcuni motivi ispiratori ehe spinsero 
la Santa Sede a promulgare il documento Potissimum institutioni.

L’ultima parte dell’articolo tratta dei carattere giuridico dei documento in 
parola e cerca di delineare il quadro limite della sua obbligatorietà.


