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względu, o ile to jest aktualne, na 
konsty tucje i zarządzenia apostol
skie godne naw et w zm ianki lu b  
odw oływ ania.

Dan w  Rzymie, u św. P io tra , dnia 
14 lutego 1969 roku, szóstego Na
szego Pontyfikatu.
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dotycząca przystosow anej odnowy przygotow ania 
do życia zakonnego 

SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS 
ET

INSTITUTIS SAECULARIBUS 
INSTRUCTIO DE ACCOMMODATA RENOVATIONE INSTITUTIONIS 

AD VITAM RELIGIOSAM  DUCENDAM 
(AAS 61 (1969) 103—120)

Procemium Wstęp

anno MCMLXIX, Pontificatus No
s tri sexto.

t

PAULUS PP. VI

RENOVATIONIS CAUSAM su- POWSZECHNY SOBÓR W atykań- 
scipiens, u t Ecclesia abundatiore ski Drugi, podejm ując spraw ę o d - 
sp iritualium  v irium  copia polleret, nowy, przez k tó rą  Kościół miał:
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e t  ad nuntium  salutis hom inibus no
s tra e  aetatis im pertiendum  evaderet 
p ara tio , Concilium  Oecum enicum  
V aticanum  Saecundum  iis etiam  cu
ras  non leves adhibuit, qui d ivi
num  vocationis religiosae donum 
persequuntur, eorum que v itae na
tu ram , rationem , m om entum  in cla
rio re luce co llocav it1. C irca quo
ru m  conditionem  in corpore Eccle
siae haec asseveravit: „Status... qui 
professione consiliorum  evangelico- 
rum  constitu itu r, licet ad Ecclesiae 
s tru c tu ram  hierarchicam  non spec
te t, ad eius tam en v itam  e t sanc
tita tem  inconcusse p e rtin e t” 2.

P rae te rea  „cum ecclesiasticae H ie- 
rarch iae  m unus sit Populum  Dei 
pascere et ad pascua uberrim a du
cere (cfr. Ez., 34, 14), ad ipsa spec
ta t  evangelicorum  consiliorum  p ra- 
xim , quibus perfectio caritatis erga 
Deum et proxim um  singu larite r fo
ve tu r, legibus suis sap ien ter m o
derari. Ipsa etiam , S piritus Sancti 
im pulsus dociliter sequens, regu
las a praeclaris viris e t m ulieribus 
propositas recip it e t u lterius ordi
n a ta s  authentice approbat, necnon 
In stitu tis  ad aedificationem  Corpo
ris C hristi passim  erectis, u t secun
dum  spiritum  fundatorum  crescant 
a tque flo reant, auc to rita te  sua in- 
v ig ilante et protegente adest” 3.

Verum  nihilim inus constat a lac
rem  vigorem , praesertim  renovatio
nem  v itae spiritualis, evangelicae 
e t apostolicae, qua Religiones ani-

osiągnąć w iększe bogactwo ducho
wych mocy i bardziej przygotować 
się do głoszenia wieści zbaw ienia 
ludziom  naszej epoki — niem ało po
święcił troski także tym , którzy idą 
za darem  Bożym pow ołania zakon
nego, w yjaśn iając dokładniej isto
tę, sposób i w alor ich życia *. Na 
tem at ich m iejsca w  ciele Kościoła, 
Sobór oświadczył: „Stan..., k tó ry
opiera się na profesji rad  ew ange
licznych, chociaż nie dotyczy hie
rarchicznej s tru k tu ry  Kościoła, to 
jednak  należy nienaruszalnie do je 
go życia i św iętości” 2.

Ponadto „skoro zadaniem  H iera r
chii kościelnej je s t paść Lud Boży 
i prowadzić go na pastw iska n a j
obfitsze (por. Ez. 34, 14), przeto do 
niej również należy m ądre k iero
w anie przez sw oje ustaw y p rak tyką 
rad  ewangelicznych, k tó re  w  szcze
gólny sposób sprzy ja ją  doskonałej 
miłości Boga i bliźniego. Ona rów 
nież podążając skw apliw ie za tchnie
niem  Ducha Świętego, przyjm uje 
reguły przedłożone przez znakom i
tych mężów i niew iasty, a następ
nie dokładniej uporządkow ane ofi
cjalnie zatw ierdza; autorytetem  
swoim czujnym  i pomocnym w spie
ra  In sty tu ty  ustanow ione tu  i ów
dzie dla budow ania Ciała C hrystu
sowego, aby w zrastały  i rozw ijały 
się ' w  duchu założycieli” 8.

Jednakże mimo wszystko jest rze
czą jasną, że radosna żywotność, 
zwłaszcza odnowa życia duchowego,

1 Cfr. Const, dogm. de Ecclesia Lum en gentium , n. 43 ss.; Decr. 
de accomm. renov. v itae  religiosae P arfectae caritatis.

2 Const, dogm. de Ecclesia Lum en gentium , n. 14.
2 Ib., n. 45.
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m en tu r oportet, dum indefatigato 
nisu ad caritatem  in dies altiorem  
ipsis est contendendum , ex iis po
tissim um  pendere, quibus m unus 
concreditum  est regendi, nomine 
quidem  Ecclesiae et ope gratiae 
caelestis, eadem  Institu ta , sim ulque 
ex m agnanina cunctorum  sodalium  
cooperatione. In  ipsa enim  natu ra  
v itae  religiosae, perinde ac in  Tpsa 
Ecclesiae natu ra , positum  est, u t 
illa eam  secum fe ra t structuram , 
sine qua nu lla societas, ne super- 
na tu ra lis  quidem, finem  suum  as
sequi possit, neque ap tio ra subsi
dia, quibus ad hunc perveniatur, 
valeat suppeditare.

Quam ob rem  Ecclesia, per ex 
perientiam  quoque edocta, quam 
saeculorum  decursu hausit, perm o
ta  est, u t corpus legum  canonicarum  
paulatim  conficeret, quae ad v itae 
religiosae firm ita tem  atque profec
tum  an te actis tem poribus non pau
lum  contulerunt. Neminem autem  
la te t accom m odatam  In stitu ta ru m  
renovationem , p rou t nostrae iTuius 
aeta tis condiciones postulent, effici 
non posse nisi norm ae canonicae, 
ad structu ram  et subsidia v itae re 
ligiosae pertinen tes, recognoscantur.

Quoniam autem  „Institu torum  ac
com m odata renovatio  a sodalium  in 
stitu tione m axim e pendet” 4, m ultae 
Religiones v irorum  et m ulierum , re 
novationi a Concilio expetitae ope
ram  dare cupientes, diligenti inqui
sitione peracta  ac saepe opportuni
ta te  oblata p raeparand i specialis 
C apituli generalis, quod per L itte-

ewangelicznego i apostolskiego, ja 
ka w inna ożywić zakony, k tó re  m a
ją  z dnia na dzień zm ierzać w  spo
sób niestrudzony do coraz doskonal
szej miłości, zależy przede w szyst
kim  od tych, k tórym  została pow ie
rzona funkcja k ierow ania tym i in 
sty tu tam i w  im ieniu Kościoła i przy  
pomocy Bożej łaski oraz od w ielko
dusznej w spółpracy w szystkich 
członków. W sam ej bowiem n a tu 
rze życia zakonnego, podobnie ja k  
i w  sam ej natu rze Kościoła leży to, 
że w inna posiadać taką  s tru k tu rę , 
bez k tó rej żadna społeczność, naw et 
nadprzyrodzona, nie może osiągnąć 
właściwego sobie celu ani znaleźć 
w łaściwych środków, przy pomocy 
których m ogłaby ten  cel osiągnąć.

Z te j to rac ji Kościół, pouczony 
także doświadczeniem wieków, po
w oli sporządził zbiór przepisów  k a 
nonicznych, k tóre w  m inionych w ie
kach przyczyniły się w  niem ałym  
stopniu do stabilizacji i rozw oju ży
cia zakonnego. Dla każdego jednak  
jest jasne, że nie da się przeprow a
dzić przystosowanej odnowy Insty
tutów , postulowanej przez nasze 
czasy, bez zm iany przepisów  kano
nicznych dotyczących s tru k tu ry  i  
środków w  zakresie życia zakon
nego.

Poniew aż zaś „przystosow ana od
now a Insty tu tów  zależy w  p ierw 
szym rzędzie od w ychow ania ich 
członków” 4, stąd  liczne zakony m ę
skie i żeńskie, p ragnąc przyczynić 
się do postulowanej przez Sobór od
nowy — po przeprow adzeniu sk ru -

4 Decr. de accomm. renov. v itae  religiosae P erfectae caritatis, 
n. 3 ss.
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ras Apostolicas „Ecclesiae sanctae” 
m otu proprio datas p ra e sc r ib itu r5, 
annisae sun t u t accuratius condi
ciones defin irent, quibus accommo
data  renovatio  institu tionis per g ra
dus tradendae sodalibus, qui ad v i
tam  religiosam  inform antur, ad ef
fectum  deduceretur.

I ta  factum  est, u t vota quaetfäm 
p ro fe rren tu r ac Sacrae Congregatio
ni pro Religiosis e t In stitu tis  Sae
cularibus, praesertim  ab „Unione 
Superiorum  G eneralium ”, propone
ren tu r. Quae postulationes eo p ro 
fecto spectabant, u t norm ae cano
nicae, quibus religiosorum  in stitu 
tio  in  praesenti reg itu r, ita  re la 
x aren tu r, u t Societates secundum  
decreti „Perfectae ca rita tis” p rae 
scriptum  ·, to tum  institu tionis cu r
sum  aptius accom m odarent m entis 
hab itu i hom inum  novae huius ae ta
tis, v itae condicionibus nunc obti
nentis, a tque etiam  apostolatus ne
cessitatibus hodiernis, indole tam en 
e t fine peculiari cuiusque In stitu ti 
fideliter servatis.

L iquet vero novas leges certa  ac 
defin ita  ratione fe rri non posse, nisi 
respectu habito  experim entorum , 
quae quidem  in tra  fines satis am 
plos et per satis d iu turm um  tem 
poris spatium  fuerin t capta, u t fie
r i possit iudicium  rebus innixum . 
Quod sane verissim um  est, cum im 
p licatae rerum  condiciones, earum  
pro  locis varie tas e t celeriores co
tid ie m utationes eos, quorum  est 
hac ae ta te  iuvenes ad germ anam

pulatnych badań, korzystając czę
sto z okazji przygotow yw ania spe
cjalnej kap itu ły  generalnej, k tó rą  
zarządza Pism o Apostolskie m otu 
proprio „Ecclesiae sanctae” 5 — 
zwróciły się z prośbą, by dokład
niej określić w arunki, w  których 
dokonyw ałaby się przystosow ana 
odnowa w ychow ania, prow adzonego 
na różnych stopniach tych, którzy 
przygotow ują się do życia zakon
nego.

Tak oto w ysunięto pew ne w nioski 
i przedstaw iono K ongregacji Zako
nów i Insty tu tów  Świeckich, co 
uczyniła głównie „Unia Przełożo
nych G eneralnych”. Powyższe po
stu la ty  szły w  k ierunku  uelastycz
nienia przepisów  kanonicznych, re 
gulujących obecnie spraw ę w ycho
w ania zakonników  tak, by stow a
rzyszenia, zgodnie z przepisem  de
k re tu  „Perfectae ca rita tis” e, cały sy
stem  w ychow ania bardziej odpo
wiednio dostosowały do m entalności 
współczesnych ludzi, do w arunków  
współczesnego życia, a  także do 
współczesnych w ym agań apostolatu, 
zachow ując wszakże w iernie cha
rak te r  i cel w łaściw y każdem u in 
stytutow i.

Je s t rzeczą zrozum iałą, że nie 
można ustanaw iać nowych p raw  
w  ostatecznej form ie, nie biorąc 
pod uw agę doświadczeń, przepro
w adzanych przez stosunkow o długi 
okres czasu w  celu w ypracow ania 
uzasadnionego wniosku. Je s t to  tym  
bardziej uzasadnione w  w ypadku ,

8 Cfr. M otu proprio  Ecclesiae sancte, II, η. 3.
• Decr. de accomm. renov. v itae  religiosae P erfectae cartatis, 

n. 3 ss.
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vitam  religiosam  in stituere  non si
n an t „a p rio ri” affirm are, quae viae 
sin t optimae.

Qua de causa Sacrae Congrega
tioni pro Religiosis et Institu tis 
Saecularibus, postquam  p lures sibi 
datas sen ten tias de diversis spatiis 
institu tion is ad v itam  religiosam  du
cendam  m atu re  excussit, expedire 
visum  est quasdam  leges canonicas 
re laxare , u t necessaria experim enta 
fieri possent. V erum tam en, si de 
iuridicis norm is nonnihil detrah itu r, 
plurim um  in terest, ne quid d e tri
m en ti prim ariis bonis in fera tu r, 
quae tueri iisdem  vigentibus legibus 
m erito  est propositum . Iam vero „se
rio  perpendendum  est optim as ac
com m odationes ad necessitates tem 
poris nostri peractas affectum  non 
sortiri, nisi an im entur renovatione 
sp iritu a li” 7.

U t ig itu r recognitio subsidiorum  
norm arum que vitae religiosae au 
then tica sit, sim ul requ iritu r, u t 
ite ru m  ea defin ian tur, quae in  ea
dem  v ita  religiosa sun t praecipua, 
qu ippe quorum  tu itio  sit finis ipsa
rum  norm arum . P rop te r hoc eoque 
consilio, u t novarum  ordinationum  
vis, praesenti Instructione s ta tu ta 
rum , melius in tellegeretur, haec 
Sacra Congregatio non ab re  esse 
censu it illis quaedam  anim adversio
ne digna proponere.

gdy skom plikow ane w arunk i oraz 
ich różność zależnie od m iejsca oraz 
ciągła zm iana, nie pozw alają tym, 
do których należy w  obecnym cza
sie w ychow anie młodzieży do au ten 
tycznego życia zakonnego, stw ier
dzić z góry, jak ie drogi byłyby n a j
lepsze.

Z tej to rac ji K ongregacja Zako
nów i Insty tu tów  Świeckich — po 
dokładnym  przeanalizow aniu przed
staw ionych jej licznych wniosków 
na tem at różnych etapów  przygoto
w an ia do prow adzenia życia zakon
nego — uznała, że je s t rzeczą w ska
zaną zmienić niektóre przepisy k a 
noniczne celem dokonania koniecz
nych eksperym entów. Dokonując 
wszakże pewnej zm iany w  przepi
sach praw nych, jak  najbardziej idzie 
o ' to, by nie doznały uszczerbku 
podstawowe dobra, na straży k tó 
rych stoją w spom niane obow iązują
ce norm y praw ne. „Trzeba bowiem 
napraw dę uświadom ić sobie, że n a
w et najlepsze przystosow anie do 
potrzeb współczesnych okaże się 
bezskuteczne, jeżeli nie będzie oży
wione odnową ducha” 7.

Aby zaś reform a dotycząca środ
ków i przepisów  odnoszących się do 
życia zakonnego była autentyczna, 
jest rzeczą konieczną ponownie 
określić, co jest czymś podstaw o
wym  w  życiu zakonnym , czego też 
obrona w inna być celem sam ych 
przepisów. Z tej to racji, d la lep
szego zrozum ienia sensu nowych za
rządzeń, określonych w  niniejszej 
Instrukcji, uznała K ongregacja za 
w skazane poprzedzić je  pewnym i 
uwagami.

7 Ib., n. 2 e).
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I
NIEKTÓRE PODSTAW Y I ZASADY 

DE NONNULLIS RATIONIBUS ET PRIN C IPIIS

1 — Non solum  im plicatae con
diciones, de quibus est supra m en
tio iniecta, sed etiam , ac quidem  
m axim e, augenscens Institu to rum  
eorum que operum  diversitas m inus 
a tque m inus s inun t aptas norm as 
sancire, quae eadem  ratione ad om
nia sim ul In s titu ta  et ad cunctas 
regiones pertinean t. Quocirca nor
m ae m ulto la tius paten tes, quae hac 
Instructione eduntur, singulis So
cietatibus facultatem  dan t illas p ru 
den ter sequendi vias, quae ipsis m a
gis conveniant.

Peculiari vero modo m onendum  
est, in  institu tione et educatione, 
optim as vias non esse prorsus eas
dem pro v irorum  atque m ulierum  
Societatibus. P rae te rea  rationes et 
subsidia institu tionis d iffe ran t ne- 
cesse est, p rou t de Religione uni 
contem plationi dedita aga tu r au t de 
In stitu to  operibus apostolicis ad 
dicto.

2 — Q uaestiones autem  e facul
ta te  orientes, quae hac Instructione 
In stitu tis  conceditur substituendi, si 
id opportunum  pu taverin t, p ro  vo
tis tem porariis alius generis vincu
la, suadent, u t n a tu ra  et m om entum  
ipsius professionis religiosae in  m e
m oriam  revocentur. Haec enim  p ro 
fessio, qua sodales „per vota au t 
a lia sacra ligam ina, votis p ropria  
sua ratione assim ilata” 8, ad tr ia  
consilia evangelica persequenda se

1 — Nie ty lko skom plikowane w a
runki, o k tórych już wyżej w spom 
niano, ale również — i to jeszcze 
w  w iększym  stopniu — w zrastająca 
różnorodność insty tu tów  i ich dzieł, 
coraz mniej zezw alają na w ydanie 
takich odpowiednich przepisów, k tó 
re  by m iały zastosow anie bez żad
nej różnicy w  odniesieniu do w szyst
kich insty tu tów  i wszystkich k ra 
jów. Z tej to rac ji zasady bardziej 
elastyczne zaw arte  w  niniejszej In 
strukcji dają poszczególnym insty 
tu tom  możność roztropnego w yboru 
dróg bardziej im odpowiadających.

W szczególny sposób trzeba zw ró
cić uwagę na to, że naw et najlepsze 
m etody nie mogą być identyczne 
dla kształcenia i w ychow ania w  in 
sty tu tach  m ęskich i żeńskich. Po
nadto  fnetody i środki w  zakresie 
w ychow ania pow inny się różnić 
w  zależności od tego, czy chodzi 
o zakon kontem placyjny czy też
oddany dziełom apostolskim.

2 — W związku z udzieleniem  In 
sty tu tom  przez niniejszą Instrukcję  
upraw nien ia zam iany ślubów na 
inny rodzaj zobowiązań — jeżeli to 
uznają za pożyteczne — pow stają 
problem y, k tóre w ym agają przy
pom nienia istoty i znaczenia p ro
fesji żakonnej. P ro fesja  bowiem , na 
mocy k tó rej 'członkowie (In sty tu 
tów) „prze śluby albo inne św ięte 
więzy n a tu rą  swą podobne do ślu-

8 Const, dogm. de Ecclesia Lum en gentium , n. 44.

15 — P ra w o  K anon iczne  N r 3—4/70
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obligent, consecrationem  efficit, qua 
quis se Deo to tum  trad it, cui soli 
m erito  o ffertur donum tam  absolu
tum  personae hum anae. Congruit 
au tem  m agis n a tu rae  eiusm odi doni, 
u t perfic ia tu r et significantissim e 
exp rim atu r professione perpetua, si
ve sim plex sit sive sollemnis. Re 
quidem  vera „tanto... perfectior erit 
consecratio, quo p er firm iora et s ta 
b iliora v incula m agis rep raesen ta tu r 
C hristus cum sponsa Ecclesia in 
dissolubili vinculo con iunctu s::9. I ta  
fit, u t professio religiosa sit actus 
religionis peculiarisque consecratio, 
qua quis Deo se devovet.

Non solum  secundum  Ecclesiae 
doctrinam , sed etiam  ex ipsa huius 
consecrationis n a tu ra  votum  oboe
dientiae, quo religiosus p lenam  sui 
abdicationem  consum m at et una 
cum castitatis ac pauperta tis votis 
perfectum  veluti sacrificium  imm o
la t Deo, ad essentiam  pertine t p ro 
fessionis re lig io sae10.

Hoc modo Christo consecratus, re 
ligiosus sim ul servitio  Ecclesiae 
m ancipatur, a tque secundum  voca
tionem  suam  adducitur, u t perfec
tionem  carita tis apostolicae exer
ceat, quae eum  urgere e t im pellere 
debet, sive in v ita  contem plationi 
penitus dedita sive in variis operi
bus exsequendis. Est tam en an i
m advertendum , quam quam  in In 
stitu tis apostolatui addictis „ad ip
sam  natu ram  vitae religiosae per-

bów” 9, zobowiązują się  do p rak ty 
kow ania trzech rad  ew angelicznych, 
dokonuje konsekracji, n a  mocy k tó 
re j ktoś oddaje się całkowicie Bo
gu, k tórem u jedynie sluszm e ofiaro
w uje się dar absolutny osoby ludz
kiej. Bardziej odpow iada na tu rze  te 
go daru, by został urzeczyw istniony 
i w yrażony w  sposób ' najbardzie j 
w ym ow ny w łaśine w  p ro fesji w ie
czystej czy to  zw ykłej czy uroczy
stej. W rzeczy sam ej bowiem, tym  
doskonalsze będzie poświęcenie, im 
silniejsze i trw alsze będą więzy, na 
obraz Chrystusa, związanego n ie ro 
zerw alnym  węzłem z Kościołem, 
swoją O blubienicą”9. W ten  sposób 
p rofesja  sta je  się aktem  cnoty re li
gijności i najbardzie j szczególną 
konsekracją , na mocy k tó rej ktoś 
ofiarow uje się Bogu.

Nie tylko w edług nauki Kościoła, 
ale także na podstaw ie sam ej natu ry  
w spom nianej konsekracji, do istoty 
profesji zakonnej należy ślub po
słuszeństwa, przez k tó ry  zakonnik 
dopełnia całkowitego wyrzeczenia 
się siebie i w  połączeniu ze ślubem  
czystości i ubóstw a oddaje się" Bogu 
jako doskonała o f ia ra 10.

Poświęcony w  ten  sposób C hry
stusowi, zostaje zakonnik jednocze
śnie przeznaczony na służbę Kościo- 
łęw i i zgodnie ze swym powołaniem  
zobowiązany do doskonałego p rak 
tykow ania miłości apostolskiej, k tó ra  
w inna go przynaglać, i zmuszać, czy 
to  w  życiu oddanym  całkowicie 
kontem placji, czy też w  pełnieniu

9 Ib.
10 Cfr. Decr. de accomm. renov. v itae  religiosae P erfectae caritatis, 

n. 14.
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tine t actio apostolica e t benefica” ” , 
hanc non esse prim arium  professio
nis religiosae finem ; atque, cete
rum , eadem  apostolatus opera plane 
posse obiri sine consecratione e s ta 
tu  religioso exorta , licet haec eum, 
qui iisdem  se obligaverit, adiuvare 
queat ac debeat, u t se im pensius det 
apostolatui.

Quodsi ergo v ita  relig iosa quoad 
subsidia ę t  form as, quibus ad usum  
deducitu r, u iliter renova tu r, n u lla 
tenus tam en licet assevera ri ipsam  
professionis n a tu ra m  esse im m utan
dam  vel ea dem inuenda, quae ea
dem  u t sibi p rop ria  postu let: siqui
dem iuvenes, a  Deo ad s ta tum  r e 
ligiosum  vocati, nostris hisce tem 
poribus non  m inus optant, immo 
percupiunt hanc vocationem  quoad 
om nia perficere, quae ea secum  fert, 
dummodo sin t c e rta  ac genuina. :

3 — A ttam en, p rae te r  vocationem  
religiosam  vere proprieque dictam , 
S piritus Sanctus in  Ecclesia excita
re  non  desinit, p raesertim  recen ti 
ae ta te , m ulta  In stitu ta , quorum  so
dales, aliquo sacro ligam ine devincti 
au t non astricti, v itam  com munem 
ducere et consilia evangelica s ta 
tu u n t im plere ea m ente, u t variis 
apostolatus vel carita tis  operibus 
sese addicant, Ecclesia authenticam  
varia rum  eiusm odi form arum  vitae 
na tu ram  sanx it quidem  ei appro
bavit; verum  hae s ta tum  religiosum  
non efficiunt, quam quam  huic, quod 
ad leges a ttin e t canonicas, saepius 
aliquatenus sim iles reddun tu r. Nor
m ae ig itu r e t praeceptiones, quae

różnych dzieł. T rzeba jednak  pod
kreślić, że chociaż w  In sty tu tach  
oddanych dziełom apostolskim  „ak
cja apostolska i dobroczynna należy 
do sam ej n a tu ry  życia zakonnego” “ , 
to  jednak  nie stanow i ona p ierw 
szorzędnego celu profesji zakonnej. 
Przecież tak ie  dzieła apostolskie 
mogą być z powodzeniem podejm o
w ane bez konsekracji w ypływ ającej 
ze stanu zakonnego, chociaż z d ru 
giej strony  może i pow inna pro
fesja  wspomóc tego, k tó ry  do nich 
się zobowiązał, aby gorliw iej po
święcał się apostolatowi.

Jeżeli zatem  przeprow adza się 
w  sposób stosowny odnowę życia 
Zakonnego w  zakresie środków 
i form , to w  żadnym  w ypadku nie 
m ożna z tego wyciągać w niosku, że 
należy zmienić sam ą n a tu rę  profesji 
zakonnej lub  pom niejszyć w łaściw e 
jej w ym agania: m łodzieńcy w zy
w ani przez Boga w  naszych czasach 
do stanu zakonnego w  niem niej-  
szym stopniu pragną, a naw et b a r
dzo chcą w ypełnić to  pow ołanie ze 
w szystkim  co się z nim  wiąże, by
leby to było pew ne i autentyczne.

3 — Jednakże obok pow ołania do 
życia zakonnego w  pełnym  i w ła
ściwym tego słowa znaczeniu, nie 
p rzestaje  Duch Święty wzbudzać 
w  Kościele — zwłaszcza w  osta t
nich czasach — licznych in sty tu 
tów, których członkowie, zw iązani 
jak im ś węzłem , albo w  ogóle naw et 
nie związani, postanaw iają prow a
dzić życie w spólne i w ypełniać ra 
dy ewangeliczne w  tym  celu, aby

11 Ib., n. 8.
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hac Instructione continentur, ad In 
s titu ta  religiosa vere proprieque dic
ta  proxim e spectant. A lia vero In 
stitu ta  illas, si voluerint, sequi po
te ru n t in  iis, quae ad sodalium  suo
rum  recte tem perandam  in stitu tio 
nem  pertinen t quaeque indoli ope
rum , ad quae incum bunt, m agis 
congruant.

4 — U t vero facu ltates hac In 
structione concederentur, plures res 
cognitae atque com pertae suase
run t, quas b rev iter a ttingere ex
pedit.

G erm ana enim  institu tio  ad vitam  
religiosam  ducendam  potius p ro
gressione quadam  nostris hisce tem 
poribus im pertienda esse v ide tu r a t
que ad longius spatium  p ro trah en 
da; siquidem  com plecti debet tem 
pus novitiatus e t annos prim um  
vinculum  tem porarium  subséquen
tes. Quo in form ationis cursu novi
tia tus suum  pondus prorsus servare 
debet, u tpote p ro  quo nihil substi
tu i possit quique singulariter ad ip 
sa spectet v itae  religiosae initia. 
Ad quem finem  non pervenitu r, nisi 
fu tu ru s novitius saltem  aliqua p rae 
paratione hum ana et sp irituali sit 
instructus, quam  non solum  probare 
convenit, sed saepe etiam  complere.

N ovitiatus profecto unicuique can
didato eo tem pore est peragendus, 
quo is, conscius se a Deo esse voca
tum , eam  m atu rita tem  hum anam  et 
sp iritualem  sit consecutus, qua suf
ficienti ac debita cum oneris cogni
tione et liberta te  stauere valeat huic 
vocationi respondere. Non est qui
dem ineunda v ita  religiosa nisi eiiis- 
m odi decisio libere cap ia tu r et se- 
iunctio ab hom inibus e t rebus, quam

oddać się różnym  dziełom aposto
la tu  lub miłosierdzia. Kościół usank
cjonował i zatw ierdził różne form y 
takiego życia. Nie stanow ią one 
wszakże stanu zakonnego, chociaż 
w  zakresie przepisów  kanonicznych 
są do niego często nieco podobne. 
Tak więc norm y i przepisy zaw arte 
w  niniejszej Instrukcji odnoszą się 
w  pierwszym  rzędzie do Insty tu tów  
zakonnych w  pełnym  i w łaściwym  
tego słowa znaczeniu. N atom iast in 
ne Insty tu ty , jeżeli zechcą, mogą się 
do nich stosować w  tych rzeczach, 
które dotyczą właściwego w yrobie
nia i w ychow ania ich członków, 
a k tóre bardziej odpow iadają cha
rak terow i dzieł, jakim  się oddają.

4 — Za udzieleniem  upraw nień, 
zaw artych w  niniejszej Instrukcji 
przem aw iały liczne spostrzeżenia 
i doświadczenia, k tó re  w ypada k ró t
ko omówić.

W ydaje się, że w łaściw e przygo
tow anie do prow adzenia życia za
konnego powinno być w  naszych 
czasach stopniowe i dłuższe. Doty
czy to now icjatu i okresu jak i n a 
stępuje po pierwszym  czasowym 
zw iązaniu (z zakonem). W tym  
okresie form acji now icjat w inien 
zachować w  dalszym ciągu swoją 
pozycję, ponieważ nie może być ni
czym zastąpiony i w  sposób szcze
gólny dotyczy sam ych początków -ży
cia zakonnego. Nie osiągnie się jed 
nak tego celu, jeżeli przyszły no
w icjusz nie będzie m iał pewnego 
przygotow ania naturalnego  i du
chowego, które należy nie tylko 
sprawdzić, ale często także uzu
pełnić.

S tąd  każdy kandydat dopiero w te-
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illa secum fert, accipiatur. Quae 
p rio r deliberatio  necessario non po
stu lat, u t candidatus sta tim  ea om
n ia efficere valeat, quae v ita  re li
giosa et opera In stitu ti exigunt, sed 
ipse idoneus sane haberi debet, qui 
progeressione quadam  eo perduca
tur. M aior enim  difficultatum  pars, 
quae in novitiorum  institu tione hac 
ae ta te  rep e riu n tu r, inde solet o riri, 
quod hi, cum ad novitiatum  adm it
tu n tu r, satis m atu rita tis  non sunt 
adepti.

Itaque p raeparatio  ad novitiatum  
inchoandum  eo m agis ac m agis ne
cessaria v idetur, quo m undus Chri
stiana religione m inus est im butus. 
Iam vero plurim is in  casibus ap ta- 
tione sp iritua li et psychologica, per 
gradus procedente, prorsus opus esse 
apparet, u t anim i ad illam  compo
nan tu r separationem , qua a v ita  a t
que etiam  ab ipsis consuetudinibus 
saecularibus receditur. Iuvenes au 
tem , nostro quidem  aevo, v ita  re 
ligiosa allecti, non v itam  facilem  
quaerunt, immo id, quod est abso
lu tum , m agnopere sitiun t; a ttam en 
eorum  v ita  fide a lita  saepe ru d i
m entis tan tum  doctrinae inn ititu r, 
cum, ex contrario , profanis discipli
nis sin t magis eruditi.

Inde consequitur, u t cunctae re 
ligiones, iis non exceptis, quae pos
tu la tum  haud p raescribunt, m agnum  
m om entum  oporteat tr ib u a n t huic 
ad  novitiatum  praeparation i. In  In 
stitu tis quidem, scholas apostolicas 
vel collegia vel sem inaria haben ti
bus, candidati ad v itam  religiosam  
directe ad novitiatum  solent tr a n 
sire. Expedit tam en recogitare, 
u trum  hic agendi m odus sit servan-

dy pow inien rozpocząć now icjat, 
w ołania Bożego osiągnie tak ą  doj
rzałość ludzką i duchową, dzięki 
k tórej z w ystarczającym  i w łaści
w ym  rozeznaniem  oraz wolnością 
będzie mógł ustalić, że odpowiada 
tem u powołaniu. Nie należy prze
cież rozpoczynać życia zakonnego, 
jeżeli nie podejm ie się w  sposób 
w olny tego rodzaju  decyzji i nie 
uśw iadom i oddzielenia od ludzi 
i rzeczy, k tó re  ona w łaśnie w  sobie 
zaw iera. Ta pierw sza decyzja nie 
dom aga się w  sposób konieczny, by 
kandydat od razu był zdolny podjąć 
w szystkie obowiązki zw iązane z ży
ciem zakonnym  i działalnością In 
sty tu tu , lecz by w edług roztropnego 
■eeądu zdatny był do osiągnięcia tego
celu. Znaczna część trudności, w y
stępujących obecnie w  w ychow aniu 
nowicjuszów pochodzi zw ykle stąd, 
że nie osiągnęli oni jeszcze w y sta r
czającej dojrzałości przy dopusz
czeniu do now icjatu.

Tak w ięc przygotow anie do roz
poczęcia now icjatu tym  bardziej 
w ydaje się konieczne, im św iat 
m niej p rzeniknięty  jest religią 
chrześcijańską. W w ielu wypadkacfi 
w ydaje się, że stopniowe przysto
sowanie duchowe i psychologiczne 
jest rzeczywiście konieczne, by k an 
dydaci mogli się przygotować do 
wym aganego w  nowicjacie odosob
nienia, k tó re  je s t tak  dalekie od 
życia i zwyczajów świeckich. W spół
czesna młodzież, k tó rą  pociąga ży
cie zakonne, nie szuka łatw izny, ale 
jest w  niej w ielkie pragnienie ab 
solutu. Jednakże jej życie w iary  
opiera się często na elem entarnych 
ty lko wiadom ościach podczas gdy
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dus, an  p raestet, quo m elius anim i 
ad  decisionem de v ita  religiosa, ple
na cum oneris cognitione, capessen
da p raeparen tu r, adm issioni ad no- 
v itia tum  congruum  probationis tem 
pus praeponere, u t candidatus ad 
m atu rita tem  hum anam  et affectivam  
assequendam  adiuvetur. C eterum  'et
si agnosci oportet hasce quaestio
nes pro  regionibus esse diversas, af
firm etu r tam en necesse est ae ta 
tem , adm isioni ad novitiatum  con
gruentem , diutius, quam  antea con
tigit, esse prolatandam .

5 — In  Societatibus apostolatus 
operibus deditis, quod ad institu tio 
nem  in novitiatu  tradendam  attinet, 
com pertum  est potiorem  in ea ra 
tionem  ducendam  esse necessitatis 
novitios ab ipso initio  et modo m a
gis directo p raeparand i ad v itae ge
nus et ad opera, quae fu tu ro  tem 
pore suscipient, eosque docendi in 
ipsa v ita  sua illam  paulatim  perfice
re  cohaerentem  unitatem , qua con
tem platio  et actio apostolica in ter 
se copulentur; quae quidem  unitas 
est e praecipuis ac prim ariis earun- 
dem  Societatum  bonis. Ad hanc ve
ro  un ita tem  com parandam  req u iri
tu r , u t recte in te llegantur ipsa r a 
tio  v itae spiritualis p ropria  et viae, 
qu ibus ad arctiorem  cum  Domino 
coniunctionem  perven iatu r, uno eo- 
dem que m ovente am ore erga Deum 
e t  homines, qui sive solitario eoque 
in tim o com m ertio cum  illo common
s tra tu r  sive m agnanim o laboribus 
apostolicis se devovendi studio. 
O portet vero iuvenes religiosi mo
nean tu r hanc tan topere expetitam  
un ita tem , ad quam  omnis n ititu r 
v ita , u t perfecte se valeat explicare,

w  naukach świeckich zdobyw ają co
raz w iększą wiedzę.

W tak iej sytuacji w szystkie za
kony, również i te, w  których nie 
przew iduje się postu latu , w inny 
w łaściw ie ocenić om awiane tu  przy
gotowanie do now icjatu. Na ogół 
w  Insty tu tach , posiadających szkoły 
apostolskie lub  kolegia, czy sem ina
ria, kandydaci do życia zakonnego 
przechodzą bezpośrednio do nowi
cjatu. W ypada się jednak  zastano
wić, czy należy zachować tego ro 
dzaju sposób postępow ania, czy też 
ńie byłoby rzeczą słuszniejszą, ce
lem lepszego przygotow ania kandy
datów  do podjęcia decyzji i pełn iej
szego zrozum ienia zw iązanych z tym  
obowiązków, poprzedzić przyjęcie 
do now icjatu odpowiednim okresem 
próby, by kandydatow i pomóc 
w osiągnięciu dojrzałości ludzkiej 
i uczuciowej. Ponadto, chociaż sp ra
w a ta  może różnie w yglądać w  po
szczególnych k rajach , to jednak 
trzeba na pewno ustalić wyższą 
granicę w ieku przy przyjęciu do 
now icjatu, niż ta, k tó rą  staw iano 
dotychczas.

5 — Jest rzeczą pew ną, że w  S to
w arzyszeniach oddanych działalno
ści apostolskiej tak  należy zorgani
zować form ację w  nowicjacie, żeby 
od samego początku i w  sposób b a r
dziej bezpośredni przygotowywała 
nowicjuszy do takiego rodzaju ży
cia i działalności, jak ie  w  przyszło
ści podejmą. Należy ich uczyć, by 
w  swoim życiu stopniowo osiągali 
ową ścisłą jedność ja k a  istnieje 
m iędzy kontem placją i działalno
ścią apostolską. T aka jedność należy 
do najbardziej podstawowych dóbr
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non in  ipso ordine operum  effici, 
neque pro m ore ratione psycholo- 
gica percipi, cum in ipsa d ivina in 
sideat caritate, quae est vinculum  
perfectionis om m em que supera t sen
sum.

Ad hanc un ita tem  adipiscendam , 
qua quis non po titu r nisi abdica
tione sui diu se exercu it nec nisi 
assidue sit annisus in tentionem  in 
ipsa actione purificare , necesse p ro 
fecto est, u t lex ipsi v itae sp irituali 
inhaerens in m em oratis Religioni
bus fideliter servetur, quae in  eo 
posita est, u t apte in te r se conve
n ian t tem pora solitudini, ubi Deo 
vacetur, trib u ta  ac tem pora variis 
operibus et necessitudinibus hum a
nis, quas illa secum ferun t, dicata.

Ut ig itu r novitii dum  nonnullis 
operibus In stitu ti propriis exercen
tu r, m om entum  huius legis habeant 
com prehensum  eique assuescant, ex 
pedire v ide tu r Societatibus, quae id 
sibi p rofu turum  censuerint, facul
ta tem  concedere in  cursum  novitia
tus inducendi actuositatem  form a- 
tivam  seu tem pora experim entorum  
faciendorum , quae cum operibus et 
v itae  genere iisdem  propriis con
gruant.

Est ig itu r anim advertendum  eius
m odi auctositatem  form ativam , quae 
institu tionem  com pleat novitiatus, 
non eo spectare, u t novitiis ea im 
p e rtia tu r  form atio, artibus techni
cis exercendis m uneribusque obeun
dis consentanea, quam  nonnulla 
opera postu lan t et quae serius iis 
trad e tu r, sed u t eos ad iuvet ad per
spicienda, in te r ipsam  huiusm odi 
operositatem , ea, quae ipsorum  ad 
v itam  religiosam  vocatio exigat, e t

tych Stowarzyszeń. W ypracowanie 
jednak  tej jedności w ym aga w łaści
wego poznania istoty życia ducho
wego oraz dróg, prowadzących do 
ściślejszego zjednoczenia z Bogiem 
pod w pływem  jednej i te j samej m i
łości Boga i bliźnich, k tó ra  się 
u jaw nia czy to  przez indyw idual
ne w ew nętrzne obcowanie z Bogiem 
czy też w  w ielkodusznej gorliwości 
poświęcenia się p racy  apostolskiej. 
Trzeba zatem  młodzież zakonną po
uczać, że ta  tak  bardzo pożądana 
jedność, na k tórej opiera się wszel
kie życie, aby się mogło doskonale 
rozw ijać, nie polega tylko na dzia
łaniu, ani nie może być u jm ow ana 
na sposób psychologiczny, ponieważ 
\^inna się oprzeć na miłości, k tó ra  
je s t węzłem  doskonałości i p rze
wyższa wszelkie poznanie zmysłowe.

W celu osiągnięcia tej jedności co 
jest niemożliwe bez długiego ćwicze
nia się w  sam ozaparciu i stałego 
oczyszczania in tencji w  działaniu — 
trzeba koniecznie, by we w spom nia
nych zakonach przestrzegano w ier
nie podstawowego p raw a życia du
chownego, polegającego na harm o
nijnym  rozłożeniu czasu przew idzia
nego tak  na indyw idualne obcowa
nie z Bogiem jak  i n a  różne dzieła 
(prace) oraz w iążące się z nim i 
kontak ty  z ludźmi.

Aby zatem  nowicjusze zrozumieli 
znaczenie tego p raw a i nabyli w  tej 
dziedzinie doświadczenia, w ydaje się 
słusznym  zezwolić Stowarzyszeniom , 
które uznają to za stosowne, na 
w prow adzenie w  okresie trw an ia  
now icjatu działalności form acyjnej, 
czyli p rak tyk i zgodnej z w łasnym i 
dziełam i i sposobem życia.
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quomodo ei fideles m aneant opor
teat.

Re quidem  vera religiosi, in  ta n ta  
operum  apostolicorum  diversitate, 
quae ipsis obversantur, m em ine
rin t se ipsos, a lite r ac In stitu ta  
saecularia, quae in  operibus sibi 
propriis exsequendis huius m undi 
u tu n tu r  instrum entis au t m unera 
im plen t tem poralia, p rae  prim is, 
secundum  ipsam  Concilii doctrinam , 
esse debere, modo prorsus singu
lari, testes C hristi in  sinu Ecclesiae: 
„Sollicite a tten d an t religiosi, u t per 
ipsos Ecclesia revera  C hristum  in 
dies, sive fidelibus sive infidelibus, 
m elius com m onstret, vel in  m on
tem  contem plantem , vel tu rb is Re
gnum  Dei annuntian tem , vel aegro
tos et saucios sanantem  ac pecca
tores ad bonam  frugem  converten
tem, vel pueris benedicentem , et 
om nibus benefacientem , sem per au 
tem  volun ta ti P a tris  qui Eum  m isit 
oboedientem ” 12.

D iversa sun t enim  dona: qua de 
causa unusquisque vocationi sibi- 
m et ipsi a ttr ib u tae  inhaerea t; si
quidem  alium  est m unus eorum, 
qui ad sta tum  religiosum  in Eccle
sia sun t vocati, alium  m unus In sti
tu to rum  saecularium , alium  deni
que m unus tem porale et apostoli- 
cum laicorum , qui peculiari ratione 
in  aliquo Institu to  Deo dicati non 
sunt.

Haec profecto, ad vocationem  pro
priam  quod a ttine t, prospiciens, is, 
qui a Deo ad sta tum  religiosum  
am plectendum  asciscitur, perspec-

Należy jednak  pam iętać o tym, 
że ta  działalność form ująca, uzu
pełniająca wychowanie nowicjackie, 
nie m a na uwadze kształcenia tech
nicznego czy zawodowego now icju
szów, jakiego w ym agają pew ne p ra 
ce apostolskie. Takie bowiem w pro
w adzenie o trzym ają później. P rak 
tyka, o k tó rej tu  m owa m a dopo
móc nowicjuszom do zrozum ienia, 
czego w  tego rodzaju pracy w ym aga 
od nich powołanie zakonne i w  jak i 
sposób w inni pozostać m u wierni.

Zakonnicy — w  przeciw ieństw ie 
do insty tu tów  świeckich, k tóre 
w sw ojej działalności posługują się 
środkam i tego św iata albo w ypeł
n ia ją  doczesne posługi (funkcje) — 
powinni pam iętać, że zgodnie z nau 
ką Soboru, w  tak  w ielkiej różnorod
ności p rac apostolskich, jak ie  stoją 
przed nimi, m ają być przede w szyst
kim  i w  sposób szczególny św iad
kam i C hrystusa w  Kościele: „Za
konnicy m ają gorliw ie starać się
0 to, aby przez nich Kościół z bie
giem czasu coraz lepiej, zarówno 
w iernym  jak  i niewierzącym  uk a
zywał Chrystusa, bądź to oddającego 
się kontem placji na górze, bądź 
zwiastującego rzeszom K rólestw o 
Boże, bądź uzdraw iającego chorych
1 ułom nych, a grzeszników naw ra
cającego do cnoty, bądź błogosła
wiącego dzieciom i dobrze czynią
cego wszystkim , a zawsze posłusz
nego woli Ojca, k tóry  Go posłał” 12.

Różne bowiem są dary: z tej 
rac ji każdy w inien trw ać przy swo
im powołaniu. Inne przecież są za-

12 Const, dogm. de Ecclesia Lum en gentium , n. 46.



[51] Posoborow e praw odaw stw o kościelne 233:

tam  habeat vim  et significationem  
institutionis, quae ei in  novitiatu  
trad i incipiat.

N atura ergo et m om entum , ad 
educationem  pertinens, huiusm odi 
actuositatis, nec non opportunitas 
eam  novitiaitu cursu i inserendi di
versa omnino ratione debent aesti
m ari, p rou t aga tu r de In stitu tis  v i
rorum  au t fem inarum , de religiosis 
Societatibus contem plationi dedica
tis au t operibus apostolicis.

Ceterum  efficacitas huius in stitu 
tionis, quae im pertitu r, dum sim ul 
m aior libertas am pliorque agilitas 
p raebentur, m ultum  etiam  e firm i
tudine ac pruden tia  pendent, quibus 
in m oderatione m agister novitiorum  
et ii cuncti u tu n tu r, qui post novi- 
tia tum  ad iuvenum  religiosorum  
form ationem  operam  conferunt. Est 
m agnum  etiam  pondus attendendum , 
quod in  huiusm odi institu tionis cau
sa tr ib u a tu r  opportet com m unitati 
generosae, ferventi, concordi, cuius 
in grem io iuvenes religiosi expe
riendo condiscere valean t m utui au 
xilii fra te rn i m om entum , vi cuius 
progressus facere et in vocatione 
sua persta re  expeditius possint.

6 — Ut ig itu r huic ipsi necessitati 
institu tion is per gradus proceden
tis consuleretur, est posita quaestio 
de producendo tem poris spatio, p ro
fessionem votorum  perpetuorum  
praecendente, quo, probationis cau
sa, tem porariis vinculis aliquis ast
ring itu r, a tque de substituendis in 
locum votorum  tem porariorum  vel 
de iisdem praeponendis alius gene
ris ligam inibus.

Expedit quidem , u t religiosus, quo 
tem pore vota perpetua em ittit, ad

dania tych, którzy są wzyw ani 
w Kościele do stanu  zakonnego, 
inne zadania insty tu tów  świeckich, 
inne wreszcie zadania doczesne 
i apostolskie świeckich, k tórzy nie 
poświęcili się w  sposób szczególny 
Bogu w  jak im ś instytucie.

M ając na uw adze to, co dotyczy 
własnego pow ołania, ten, k to  jest 
powoływany przez Boga do w yboru 
stanu zakonnego, pow inien dokład
nie zrozumieć w artość i sens fo r
m acji, ja k ą  otrzym uje w  nowicjacie.

Rodzaj więc, w artość w ychow aw 
czą oraz użyteczność tego rodzaju 
działalności w  czasie now icjatu n a 
leży oceniać z różnego punk tu  w i
dzenia, zależnie od tego, czy to bę
dzie in sty tu t m ęski czy żeński, ko- 
tem placyjny czy apostolski.

Zresztą skuteczność tej form acji, 
zdobyw anej w  klim acie większej 
wolności i elastyczności, zależna jest 
bardzo od w ytrw ałości i roztropne
go kierow nictw a m istrza now icjatu, 
jak· rów nież i tych, k tórzy po no
w icjacie będą w ychow yw ać mło
dzież zakonną. T rzeba i to podkre
ślić, że w ażną tu ta j rolę odegra ta k 
że w pływ  szlachetnej, gorliwej i ze
spolonej społeczności, w  której gro-' 
nie młodzi zakonnicy będą mogli 
p raktycznie się przekonać, jak ie zna
czenie m a b ra tn ia  w zajem na pomoc 
dla rozw oju i w y trw an ia  w  powo
łaniu.

6 — W związku z potrzebą stop
niowej form acji pow staje dziś za
gadnienie dotyczące przedłużenia 
okresu poprzedzającego śluby w ie
czyste, w  k tórym  ktoś — z rac ji 
okresu próby — w iąże się (z za
konem) tylko na sposób czasowy,.
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eum  sp iritualis m atu rita tis  gradum  
pervenerit, qui necessarius est, u t 
s ta tu s  religiosus, quo certum  stabi- 
lem que in  m odum  esse obstringit, 
s it ipsi revera  subsidium  ad p er
fectionem  et m aiorem  caritatem  fa 
cilius consequendam , non onus ni
m is grave ad portandum . Nihilo
m inus, quibusdam  in casibus, p ro
rogatio  probationis tem porariae hanc 
m atu rita tem  potest fovere, in  aliis 
au tem  detrim enta afferre , quae non 
ab re  est indicare. Re enim vera 
non sem per m atu ritas ad iuvatur, si 
-quis per nim ium  tem pus in  dubi
ta tione incertus verse tu r; qui s ta 
tus aliquibus causa esse potest cui
usdam  ad inconstantiam  proclivi
ta tis. Accedit quod, si quis ad p ro 
fessionem  perpetuam  non adm itti
tu r, reditus ad laicorum  vitam  
saepe necessitatem  adducit se ite 
rum  aptandi, quae quidem  res eo 
es t gravior ac difficilior, quo lon
gius fu it tem pus in  condicione v in 
culorum  tem porarium  transactum - 
Superiores ig itu r conscii sin t oportet 
m uneris sui et oneris hac in  re, 
neque in  postrem um  tem pus deci
sionem  religiosum  in saeculum  re 
m ittend i d ifferan t, quam  m aturius 
capere po tu eru n t ac debuerunt.

7 — Quodlibet autem  Institu tum  
ne decernat facu ltate  u ti hac In 
structione concessa, pro votis 
tem porariis alius generis ligam ina 
substituendi, nisi causam  et n a tu 
ram  huius m utationis p lane pers
pexerit a tque expenderit. Neque 
d u b ita ri licet, quantopere in tersit, 
u t  is, qua a  Domino Jesu  adm overi 
se senti, u t om nia re linquat ipsum - 
<que sequatur, huic invitationi m a-

oraz zastąpienia ślubów czasowych 
innym i więzami.

Chodzi przecież o to, by zakon
n ik  w  chwili sk ładania ślubów w ie
czystych posiadał w ystarczający 
stopień dojrzałości duchowej, by 
stan  zakonny, z k tórym  na zawsze 
się w iąże nie sta ł się dla niego nie
znośnym  ciężarem, ale był rzeczy
w istą pomocą do łatw iejszego osią
gnięcia doskonałości i większej m i
łości. Na pewno przedłużenie cza
sowej próby może w  niektórych 
w ypadkach dopomóc do osiągnięcia 
dojrzałości, w  innych jednak  może 
przynieść pewne szkody, na k tóre 
w arto  tu ta j wskazać. Na pewno nie 
prowadzi do osiągnięcia dojrzałości 
trw ająca  zbyt · długo niepewność, 
przy czym stan  tak i może się rów 
nież przyczynić do w zrostu zm ien
ności niektórych usposobień. Ponad
to, jeżeli ktoś nie zostanie dopusz
czony do profesji w ieczystej, w tedy 
pow rót do życia świeckiego pociąg
nie często za sobą konieczność po
nownego przystosow ania się do ży
cia świeckiego, co jest tym  cięższe 
i trudniejsze, im dłużej był ktoś 
związany ślubam i czasowymi. Niech 
przeto przełożeni, świadomi swego 
obowiązku i odpowiedzialności w  tej 
m aterii, nie odkładają na ostatnią 
chwilę decyzji dotyczącej pow rotu 
zakonnika do św iata, skoro mogą 
i pow inni podjąć ją  wcześniej.

7 — Żaden wszakże in sty tu t nie 
pow inien korzystać z upraw nień 
zaw artych , w  niniejszej Instrukcji, 
dotyczących zam iany ślubów cza
sowych na innego rodzaju zobowią
zania, zanim  w  pełni nie rozważy 
i nie oceni m otywów i isto ty  tej
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gnanim iter ac toto corde, ab ipso 
v itae  religiosae initio, obtem peret; 
cui quidem  sacro vinculo professio 
votorum  tem porariorum  est p ro r
sus consentanea. E tenim  priorum  
votorum  professio, quam vis, eo quod 
est tem poraria, probatione notam  
prae se fera t, candidatum  tam en, 
consecrationis, s ta tus religiosis p ro 
priae, reapse participem  reddit.

V erum tam en p raeparatio  ad vo
ta  perpe tua etiam  sine votorum  
tem porariorum  professione potest 
haberi. Re enim vera, u t saepius 
hac nostra  quam  ante actis ae ta 
tibus com peritur, quidam , novitia
tum  absolventes, nondum  adepti 
sun t m atu rita tem  religiosam , quae 
sufficiat, u t sta tim  votis religiosis 
devinciantur, quam vis in dub ita
tionem  non sit vocanda generosa 
eorum  indoles et ad sta tum  re li
giosum vocationis au thentica natu 
ra ; scillicet anim us eorum  fluctuans, 
num vota sibi sin t em ittenda, saepe 
penitus sim ul conscius est postu la
torum  et gravis m om enti profes
sionis perpetuae, quam  expe tun t et 
ad quam  se cupiunt p raeparare . Hac 
de causa nonnullis Religionibus ex 
pedire v idetur, u t novitii, post 
em ensum  novitiatum , alio tem po
rario  ligam ine quam  votis sese 
astringan t, quo quidem  duplex eo
rum  desiderium  exp letu r Deo et 
Institu to  se tradend i atque ad pro
fessionem  perpetuam  plenius se 
praeparandi.

Quaecumque autem est temporarii 
huius ligaminis forma, fidelitati 
erga veram vocationem religiosam 
consentaneum est, ut illud ad ea 
aliquo modo referatur, quae tria

zamiany. N iew ątpliw ie w ażną jest 
rzeczą, by ten, którego P an  Jezus 
wezwał do opuszczenia wszystkiego 
i pójścia za nim , odpowiedział tem u 
w ezwaniu od samego początku ży
cia zakonnego w spaniałom yślnie 
i całym sercem. Takiem u zaś zw ią
zaniu doskonale odpowiada złożenie 
ślubów czasowych. Złożenie bowiem 
pierw szych ślubów czyni kandydata 
w  pełni uczestnikiem  konsekracji 
w łaściwej stanow i zakonnem u, cho
ciaż z rac ji czasowości zachow uje 
charak ter próbny.

Mimo to można się przygotować 
także do ślubów wieczystych bez 
sk ładania ślubów czasowych. Dziś 
rzeczywiście zdarza się częściej niż 
daw niej, że niektórzy nowicjusze 
kończą now icjat nie osiągnąwszy 
dojrzałości zakonnej w ystarczającej 
do bezpośredniego złożenia ślubów 
zakonnych, chociaż nie budzą w ą t
pliwości ich natu ra lne  przym ioty 
oraz pow ołanie do życia zakonnego. 
Ich niepewność czy należy składać 
śluby łączy się często z głęboką 
świadomością w ym agań i w ielkiego 
znaczenia profesji w ieczystej, k tó 
rej p ragną i do k tórej chcą się 
przygotować. S tąd  niektóre zakony 
uw ażają za słuszne, by nowicjusze 
po skończeniu now icjatu w iązali się 
czasowymi w ięzam i, innym i niż ślu
by, a k tó re  by odpowiadały podw ój
nem u ich pragnieniu  oddania się 
Bogu i insty tu tow i oraz pełn iej
szemu przygotow aniu się do p ro 
fesji wieczystej.

W ierność dla autentycznego życia 
zakonnego w ym aga, aby zobowią
zania czasowe niezależnie od ich 
form y, odnosiły się w  jak iś sposób
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postu lan t consilia evangelica, atque 
adeo iam  ad unam  professionem  
perpetuam  plane d iriga tu r, cuius est 
velu ti tirocinium  et p raeparatio .

8 — Qui obligationem  suscipit 
Dom inum  in v ita  religiosa sequen
di, verborum  eiusdem  Domini m e
m or quidem  sit: „Nemo m ittens 
m anum  suam  ad a ra tru m  et resp i
ciens retro , aptus est regno Dei” 
(Lc. 9, 62). V erum tam en difficultates 
psychologicae et ad anim i affectum  
spectantes, quibus nonnulli, dum 
v itae religiosae se pau latim  accom
m odant, urgentur, non sem per au fe
ru n tu r, quo tem pore iidem  novitia- 
tum  absolvunt; quam vis non sit m e
rito  dubitandum , quin vocatio eo
rum  possit authentica esse. Non 
paucis in  casibus, Superiores absen
tiam  perm ittentes, de qua in iure 
cautum  est, eiusmodi sodalibus op
portun ita tem  queunt praebere tem 
pus ex tra  dom um  In stitu ti agendi, 
u t difficultatem  facilius expedire 
possint. Sed in  aliis casibus iisque 
difficilioribus, haec via non sem per 
sufficit: Superiores tunc po terun t 
sodalibus suadere, u t ad saeculum  
rev e rtan tu r, ratione habita, si casus 
fera t, facultatis n. 38 huius Instruc
tionis concessae.

9 — Institutio demum religiosa, 
progressione magis procedens àtque 
prudenti consilio in diversa vitae 
iuvenis religiosi spatia dispertita 
seria votorum perpetuorum praepa
ratione ad absolutionem perduca
tur. Optandum est enim, ut huic 
actui unico et praecipuo, quo reli
giosus Deo in perpetuum consecra
tur, praeparatio satis diuturna pro
xime praeponatur, quam is in sacro

do w ym agań trzech rad  ewangelicz
nych i by były całkowicie skierow a
ne do jednej profesji w ieczystej, 
jako zapraw a i przygotow anie do 
niej.

8 — Każdy więc, k to  podejm uje 
zobowiązanie naśladow ania P ana  
w  życiu zakonnym  niech pam ięta 
o' Jego słowach: „Nikt, k to  przy
k łada rękę do pługa i ogląda się 
wstecz, nie nadaje się do K róle
stw a Bożego” (Łk 9, 62). N iem niej 
zdarza się, że trudności psycholo
giczne i uczuciowe w  stopniowym  
dostosowywaniu się do życia zakon
nego, nie kończą się z chwilą opu
szczenia now icjatu naw et u tych, 
k tórych autentyczność pow ołania 
me budzi uzasadnionych w ątpliw oś
ci. W w ielu w ypadkach przełożeni 
pozw alają takim  członkom, by mogli 
spędzić pewien czas, przewidziany 
praw em , poza domem zakonnym, 
dla łatw iejszego przezwyciężenia 
swoich trudności. W innych tru d 
niejszych w ypadkach, tak ie  rozw ią
zanie nie zawsze wystarcza. W tedy 
przełożeni, korzystając w  razie po
trzeby z upraw nien ia jak ie  daje 
im n. 38 niniejszej Instrukcji, będą 
mogli doradzić członkom, by wrócili 
do życia świeckiego.

9 — Wreszcie, fo rm acja zakonna, 
po trak tow ana bardziej rozwojowo, 
przeprow adzana roztropnie na róż
nych etapach życia młodego zakon
nika, pow inna się zakończyć solid
nym  przygotow aniem  do złożenia 
ślubów wieczystych. Je s t bowiem 
rzeczą pożądaną, aby ten  jedyny 
i najw ażniejszy ak t w ieczystej kon
sekracji zakonnika Bogu był po
przedzony bezpośrednim , dostatecz-
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Tecessu e t oratione peragat, ita  u t’ nie długim  przygotow aniem , spę-
haec p raeparatio  quasi a lte r  novi- dzonym w  odosobnieniu tak, by
tia tu s  possit haberi. przygotow anie to  było jak  gdyby

drugim  nowicjatem .

II

NORMY SZCZEGÓŁOWE 

DE PECULIARIBUS NORMIS

Itaque Sacra Congregatio pro  R e
ligiosis et In stitu tis  Saecularibus, 
necessaria e t u tilia  experim enta 
cupiens fovere, accom m odatae in 
stitu tionis religiosorum  renovationi 
conducibilia, postquam  haec omnia 
in P lenarii Coetibus diebus 25 et 
26 mensis iunii, anno nuperrim o 
elapso actis, m atu re  perpendit, de 
speciali Sum m i Pontificis Pau li Pp. 
VI m andato, per hanc Instructionem , 
s ta tuere  atque edere has, quae se
quun tu r, norm as sibi curae habuit.

10. — I. Institu tio  ad v itam  re li
giosam ducendam  auo spatia  p rae
cipua et necessaria com prehendi, v i
delicet: novitiatum  e t tem pus p ro 
bationis, quod novitia tum  subse- 
quens Societatum  indoli congruens 
tem pus d u ra t et quo sodales votis 
vel aliis ligam inibus tem porariis ' 
sunt astricti.

11. P robatio  autem  praev ia, cu
ius tem pus varium  est, in  nonnullis 
In stitu tis  p raescrip tum , postulatus 
nom ine venit, adm issionem  ad no
v itiatum  ex m ore praecedit.

11 — I. Huic praev iae probationi 
propositum  est, u t non solum de 
ap titud ine et vocatione candidati 
iudicium  fiat, sed etiam  u t com pe
ria tu r, quae sit eius doctrinarum

K ongregacja Zakonów i In s ty tu 
tów  świeckich, pragnąc u łatw ić 
przeprow adzenie koniecznych i po
żytecznych eksperym entów , związa
nych z odnową form acji zakonnej, 
na sesjach plenarnych w  dniach' 25 
i 26 czerwca 1968 roku  rozw ażyła 
to  wszystko dokładnie i na mocy 
specjalnego zlecenia Ojca św. P aw ła 
VI zatroszczyła się o w ydanie w  n i
niejszej In stru k cji następujących 
norm.

10 — I. Przygotow anie do prow a
dzenia życia zakonnego obejm uje 
dw a główne i konieczne etapy, 
a m ianowicie now icjat i okres pró
by ponow icjackiej, k tórej czas trw a 
nia zależy od charak teru  insty tu tu  
i podczas k tórej zakonnicy są zw ią
zani ślubam i czasowymi lub inną 
form ą czasowych zobowiązań.

II. Okres próby w stępnej zwanej 
postulatem , k tó ry  jest przew idzia
ny  w  niektórych insty tu tach , _g czas 
je j trw an ia  jest różny, poprzedza 
z zasady dopuszczenie do now i
cjat«.

11 — I. Ta w stępna próba m a na 
celu nie tylko zbadanie zdatności 
i pow ołania kandydata, ale także 
spraw dzenie poziomu jego wiedzy 
relig ijnej, k tó rą  należy w  razie po-
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religiosarum  cognitio et, si opus 
sit, ea com pleatur modo, qui nece
ssarius visus fuerit; ac denique u t 
progressione quadam  a v ita  in sae
culo ad v itam  novitiatus propriam  
transeatu r.

II. P er huius probationis tem pus
singulari ratione explorandum  est, 
num  candidatus ad v itam  religiosam  
necassariis p raed itus sit qualita tibus 
m atu rita tis  hum anae et ad anim i 
affectus pertinentis , ita  u t spes a f
fu lgeat eundem  capacem fore ad 
obligationem  status religiosi rite  
suscipiendum  et in hac, im prim is 
novitiatus tem pore, ad pleniorem  
m atu rita tem  continenter esse pro
fecturum .

III. Quodsi in  quibusdam  casibus
difficilioribus Superior, consente- 
tien te  eo, cuius in terest, m edicum  
psychologicum, in a r te  sua vero 
peritum , prudentem  et principiis 
m oralibus com m endatum , consulere, 
optandum  est, ut, ad m aiorem  effi
cacitatem  assequendam , hoc exam en 
non nisi post satis d iu turnum  tem 
pus probationis transactum  fiat, ea 
m ente, u t m edicus speciali discipli
na insignis post experim enta profer
re  possit iudicium.

12 — I. In  Societatibus, in  qu i
bus postu latum  sive iure communi 
sive per C onstitutiones praescrib i
tu r, C apitulum  G enerale, norm as 
huius Instruction is p rae oculis ha- 
hens, po terit tem pus postulatus ita  
disponere, u t m eliori ad novitiStum  
ineundum  p raeparation i congruat.

II. In aliis Institu tis  C apituli ge
neralis est natu ram  ac tem pus p rae
viae huius probationis p raefin ire ,

trzeby uzupełnić w  tak iej m ierze, 
w  jak iej uzna się to za konieczne. 
Ma ona wreszcie u łatw ić stopnio
w e przejście z życia świeckiego do 
życia prowadzonego w  nowicjacie.

II. W czasie trw an ia  tej próby
w  szczególny sposób należy się 
upewnić, czy kandydat do życia za
konnego posiada tak i stopień doj
rzałości ludzkiej i uczuciowej, k tó 
ry  pozwala mieć nadzieję, że jest 
on zdolny do właściwego podjęcia 
obowiązków stanu zakonnego i w  
tym  stanie, a najp ierw  w  now icja
cie, będzie czynił postępy w  osią
ganiu pełniejszej doskonałości.

III. Gdy przełożony, w  tru d n ie j
szych w ypadkach, uzna za słuszne 
zwrócić się — za zgodą zaintereso
w anego — do kom petentnego, roz
tropnego i o znanych zasadach mo
ralnych lekarza psychologa, to tego 
rodzaju  konsultacja, o ile m a być 
m iarodajna, pow inna mieć miejsce 
po stosunkowo długim  okresie p ró
by, by specjalista mógł postawić 
diagnozę opartą  na doświadczeniu.

12 — I. W  Insty tu tach , w  których 
postu lat obowiązuje czy to na mocy 
p raw a powszechnego, czy też kon
sty tucji, kap itu ła  generalna, b iorąc 
pod uwagę zasady, podane w  ni
niejszej Instrukcji będzie mogła po- 
s.tulat tak  przystosować, by  sta ł się 
lepszym przygotow aniem  do rozpo
częcia now icjatu.

II. W  pozostałych In sty tu tach  do
kap itu ły  generalnej należy określe
nie charak te ru  i czasu trw an ia  te j
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quae quidem  pro candidatis diversa 
esse potest. V erum tam en, u t effica
citatem  adipiscatur, haec probatio 
ne sit nimis brevis, neque ex more 
duos superat annos.

III. O ptandum  est, ne haec pro
batio in ipsa novitiatus domo p era 
gatur. Expedire etiam  poterit, u t 
to ta vel ex p arte  ex tra  Religionis 
domum fiat.

IV. P raeviae huius probationis 
tempore, etiam si ex tra  domum In 
s titu ti eam haberi contingat, candi
dati m oderationi religiosorum  p ari
torum  com m ittantur, sitque in te r 
hos et M agistrum  novitiorum  assi
dua cooperatio, u t con tinu ita ti in 
stitutionis prospiciatur.

13 — I. V ita religiosa incipit a no
vitiatu . Huic, quicum que est finis 
peculiaris Religionis proprius, est 
propositum , u t novitius ea cogno
scat, quae u t p rim aria  et praecipua 
vita religiosa postulat, atque, ad 
caritatis perfectionis consequendam , 
consilia evangelica castitatis, pau 
perta tis et oboedientiae, quae „per 
vota au t alia sacra ligam ina, votis 
proprii sua ratione assim ilata” 13 suo 
tem pore profiteb itur, ad usum  de
ducat.

II. In  illis Societatibus, in  quibus 
„ad ipsam  n atu ram  v itae  religiosae 
pertinet actio apostolica et bene
fica” u , novitii etiam  per gradus 
in stituan tu r, u t operibus fin i In sti
tu ti consentaneis se dedant, illam  
cum C hristo  unionem  efficientes,

w stępnej próby, k tó ra  zresztą m o
że być różna, zależnie od kandyda
tów. Aby jednak  próba ta  osią
gnęła swój cel, nie może być zbyt 
k ró tka, ani zwyczajnie nie może 
przekraczać dwóch lat.

III. Je s t wskazane, by tak a  pró
ba nie odbyw ała się w  domu now i- 
cjackim . Może być także w skazane 
odbycie je j w  całości lub częściowo 
poza domem zakonnym.

IV. W czasie tej w stępnej próby, 
choćby m iała m iejsce poza domem 
insty tu tu , należy powierzyć kandy
datów  kierow nictw u doświadczo
nych zakonników, k tórzy  dla za
pew nienia ciągłości w ychow ania po
w inni być w  stałym  kontakcie z m i
strzem  now icjatu.

13 — I. Życie zakonne zaczyna 
się od now icjatu. Jego zadaniem  
jest — niezależnie od szczegółowego 
celu zakonu — w prow adzanie no
w icjusza w  isto tne i podstaw ow e 
w ym agania życia zakonnego, oraz — 
praktykow anie rad  ewangelicznych 
czystości, ubóstw a i posłuszeństw a, 
do których w  swoim  czasie się zo
bowiąże „przez śluby albo inne 
św ięte więzy n a tu rą  swą podobne 
do ślubów ” ls.

II. W innych zakonach, w  k tó 
rych „do sam ej isto ty  życia zakon
nego należy działalność apostolska 
i dobroczynna” 14 nowicjusze po
w inn i być tak  stopniowo form o
w ani, by mogli się przygotować do 
pracy zgodnej z celem in sty tu tu

13 Const, dogm. de Ecclesia Lum en gentium , n. 44.
14 Decr. de accomm. renov. v itae  religiosae P erfectae caritatis, n. 8.
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unde omnis ipsorum  actio apostolica 
procedat o p o rte t15.

14 — Superiores, quorum  est can
didatos ad novitiatum  adm ittere, 
v ig ilan ti cu ra  n e  eo accedere sinan t 
n isi illos, qui aptam  indolem  e t suf
ficientes m atu rita tis  qualita tes p rae 
beant, quae necessariae p u ta n tu r u t 
v itam  religiosam , Societatis p ro
priam , valean t inire.

15 — I. N ovitiatus, u t validus sit, 
peragi debet in domo ad hoc rite  
designata.

II. F ia t vero in  com m unitate vel 
coetu novitiorum , fra te rn a  cari
ta te  in te r se coniunctorum  sub m o
deratione M agistri. Condiciones v i
ta e  atque genus operum  et laborum  
novitiis credendorum  ea s ta tu an tu r 
mente, u t novitiorum  institutionem  
ad iuven t et provehant.

III. Haec autem  form atio, secun
dum  doctrinam  a Domino in  E van-, 
gelio trad itam  et secundum  ea, quae 
fin is particu laris  et sp iritualis So
cie ta tis  disciplina requ irun t, eo 
praecipue pertinet, u t novitii pau- 
latim  discant iis om nibus se abdi
care, quae ad regnum  Dei non spe
ctant, doceantur colere hum ilitatem , 
oboedientiam, paupertatem  orationi 
in stare  et coniunctionem  servare 
cum  Deo, una cum anim o prom pto 
ad m otus S piritus Sancti excipien
dos, ac denique m utuum  sibi p rae

i dojść w  niej do takiego zjednocze
nia z Chrystusem , by z Niego w y
pływ ała cala ich działalność apo
stolska 15.

14 — Przełożeni, k tórzy decydu
ją  o dopuszczeniu do now'icjatu 
w inni z całą roztropnością czuwać 
nad tym , by dopuszczać do niego 
tylko tych, którzy posiadają odpo
w iednie przym ioty i w ystarczającą 
dojrzałość, konieczną do rozpoczęcia 
życia zakonnego właściwego dane
m u instytutow i.

15 — I. Do ważności now icjatu 
w yłnaga się, by m iał m iejsce w  do
m u praw nie na ten  cel przeznaczo
nym.

II. N ow icjat w inien się odbyć we 
wspólnocie lub gronie nowicjuszów 
złączonych b ra tn ią  miłością, pod 
kierunkiem  m istrza. W arunki życia, 
rodzaj dzieł i p rac powierzonych 
nowicjuszom tak  należy ułożyć, by 
służyły ich zakonnej form acji.

III. Form acja ta, zgodnie z nau
ką podaną przez P ana w  Ew ange
lii i z w ym aganiam i celu szczegóło
wego oraz duchowości insty tu tu  po
lega głównie na tym , by now icju
sze w drażali się powoli w  w yrze
kanie się tego wszystkiego, co nie 
je s t związane z K rólestw em  Bożym, 
żeby uczyli się p raktykow ać poko
rę, posłuszeństwo, ubóstwo, aby 
dbali o m odlitwę, o ścisły kon tak t 
z Bogiem, o w rażliw ość na n a 
tchnienia Ducha Świętego, a przy 
tym , aby się w spierali w zajem nie

15 Cfr. ib.
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bere auxilium  sp irituale in  caritate  
sincera et simplici.

IV. N ovitiatus exigit quoque, u t 
studio et m editationi Sacrae Scrip
tu rae opera detur, institu tio  p rae 
terea de rerum  sp iritualium  doctri
na et usu tra d a tu r  quae necessaria 
est ad v itam  supernaturalem , Deo 
coniunctam, prom ovendam  et ad 
statum  religiosum  animo com pre- 
hendum, atque v ita  liturgica et di
sciplina spirituali Societatis p ro 
pria candidati in itientur.

16 — I. Ad novitiatus constitu tio
nem non req u iritu r licentia Apos- 
tolicae Sedis ;sed est suprem i R e
ligionis M oderatoris, de consensu 
eius consilii, e t secundum  C onstitu
tionum praescrip tum , constitutionem  
novitiatus decernere au t perm ittere, 
eius rationes, quod ad peculiares 
vitae condiciones a ttine t, definire, 
atque eius sedem in aliqua Socie
tatis domo collocare.

II. Quo aptius quibusdam  necessi
tatibus institu tionis novitiorum  pro- 
spiciatur, suprem us Religionis Mo
derator perm ittere  potest, u t novi
tiorum  coetus, per certa  tem poris 
spatia, in alia In stitu ti domo, a se 
designata, com m orentur.

17 — Suprem us Religionis Mode
rator, si necessitas postulet, potest, 
de consensu sui consilii e t audito 
Superiore provinciali, cuius in te 
rest, perm ittere  etiam  p lurium  novi- 
tia tuum  in eadem  provincia consti
tutionem .

18 — Quoniam v ita  communis ad 
novitiorum  institu tionem  sum m am  
vim habet, suprem us Religionis Mo
derator, si exiguus novitiorum  nu 
merus ad Vitam com munem prom o-

w ew nętrznie miłością szczerą i p ro
stą.

IV. N ow icjat w ym aga także s tu 
dium  i rozw ażania Pism a św., do
ktrynalnego i praktycznego przygo
tow ania w  spraw ach duchowych, co 
jest niezbędne do rozw oju życia 
nadprzyrodzonego w  zjednoczeniu 
z Bogiem i do zrozum ienia stanu 
zakonnego. Należy też wprowadzić 
kandydata w  życie liturgiczne i du
chową dyscyplinę danego instytutu.

16 — I. Na założenie now icjatu 
nie potrzeba zezwolenia Stolicy 
Apostolskiej. Przełożony generalny 
zakonu, m ając zgodę sw ojej Rady 
i uw zględniając przepisy konsty tu
cji, może otw orzyć lub  pozwolić na 
otw arcie now icjatu, ustalić jego re 
gulam in, dostosować do szczegól
nych w arunków  i umieścić w  jed 
nym z domów zakonu.

II. O ile względy wychowawcze 
będą tego wymagać, może przeło
żony generalny zezwolić, by now i
cjusze przebyw ali przez jak iś czas 
w  innym  domu insty tu tu  przez nie
go wyznaczonym.

17 — Przełożony może — w ra 
zie potrzeby, za zgodą swej rady  
i po w ysłuchaniu zainteresow ane
go przełożonego prowincjonalnego — 
zezwolić, na założenie kilku  nowi
cjatów  w  tej sam ej prowincji.

18 — Ponieważ życie wspólne m a 
bardzo w ielkie znaczenie dla fo r
m acji nowicjuszów, przełożony ge
neralny, w  w ypadku gdyby nie
w ielka liczba nowicjuszów w yda-

16 — P ra w o  K ano n iczn e  N r 3—4/70
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vendam  non aptus esse v ideatur, 
novitiatum  apud In stitu ti com m uni
tatem , si fieri possit, collocet, quae 
ad form ationem  parv i eiusmodi coe
tus novitiorum  fovendam  ediuvan- 
dam que idonea sit.

19 — In casibus particu laribus et 
ad m odum  exceptionis, suprem us 
M oderator facu ltate  p raeditus est 
concedendi, de consensu sui Consi
lii, u t candidatus novitiatum  in alia 
suae Societatis domo, quae non sit 
novitiatus domus, sub m oderatione 
alicuius probati religiosi, qui p a rti
bus M agistri novitiorum  fungatur, 
valide peragat.

20 — Superior m aior, ob causam, 
quam  iustam  existim averit, potest 
indulgere, u t prim a professio ex tra  
dom um  novitiatus em ittaur.

21 — N ovitiatus ita  descriptus, ut 
valide perficiatur, duodecim menses 
debet complecti.

22 — I. A bsentia a  coetu et a do
mo novitiatu , quae tres m enses, sive 
continuos sive interm issos, superet, 
ipsum  novitiatum  invalidum  reddit.

I

II. Quod ad absentiam  attine t’ t r i 
bus m ensibus breviorem , Superio
rum  m aiorum  est, audito novitio
rum  M agistro et ratione hab ita  ab
sentiae causae, in singulis casibus 
decernere, u trum  expediat necne 
eiusm odi absentiam  explere, p roro
gationem  novitiatus praecipiendo 
eiusdem que prorogationis tem pus 
statuendo. Quod quidem  etiam  per 
Constitutiones potest definiri.

23 — I. C apitulum  generale, m a-

w ała się n iew ystarczająca do p ro
w adzenia życia wspólnego, winien 
umieścić — o ile to możliwe — no
w icjat w  tak ie j społeczności in sty 
tu tu , k tó ra  by sprzyjała i pom agała 
form acji danego górna nowicjuszów.

19 — W w ypadkach szczególnych 
i na sposób w yjątku , przełożony ge
neralny m a praw o zezwolić, za zgo
dą swej Rady, by kandydat odbył 
w ażnie now icjat w  innym domu za
konnym , poza now icjatem , pod k ie
runkiem  doświadczonego zakonnika, 
k tóry  by w  stosunku do niego pełnił 
funkcję m istrza nowicjatu.

20 — Wyższy przełożony może, 
dla przyczyny uznanej przez siebie 
za słuszną, zezwolić na złożenie 
pierw szej profesji zakonnej poza do
m em nowicjatu.

'21 — Do ważności now icjatu po
trzeba, by trw ał dwanaście m ie
sięcy.

22 — I. Nieobecność poza spo
łecznością now icjatu i poza domem 
now icjatu, obejm ująca okres trzech 
miesięcy czy to ciągłych czy p rzery
w anych, powoduje nieważność no
w icjatu.

II. Jeżeli chodzi o nieobecność 
trw ającą  krócej niż trzy miesiące, 
to należy do wyższych przełożonych, 
po w ysłuchaniu m istrza now icju
szów i uw zględnieniu przyczyny nie
obecności, rozstrzygnięcie w  po
szczególnych w ypadkach czy należy 
ten brak  uzupełnić czy też nie oraz 
zarządzenie przedłużenia now icjatu 
i określenie czasu tego przedłuże
nia. Mogą to  rów nież rozstrzygać 
konstytucje.

23 — I. K apitu ła generalna w ięk-
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io rita te duarum  saltem  partium  suf
fragiorum  e tribus, decernere po
test, experim enti causa, u t ad com
plendam  novitiorum  institutionem , 
unum  vel p ira  tem poris spatia  ac- 
tuositati form ativae, cum indole 
In stitu ti congruenti, tribuenda ex 
tra  novitiatus domum peraguntur, 
prout, iudicio novitiorum  M agistri 
e t de consensu Superioris maioris, 
unum  vel p lu ra  eiusmodi spatia 
form ationi utilia visa fuerin t.

II. Haec tem poris spatia  p roba
tionis fo rm ativae unum  vel plures 
novitios au t etiam  totum  eorum  
coetum respicere possunt. Si fieri 
potest, novitii non singuli haec tem 
poris spatia  transigant.

III. Dum haec in te riec ta  tem pora
actuositatis fo rm ativae traducunt, 
novitii m oderationi M agistri novitio
rum  obnoxii m anent.

24 — I. In tegrum  spatium  tem po
ris, quod novitii actuositatis fo r
m ativae causa ex tra  novitiatus do
m um  peragunt, add itu r duodecim 
m ensibus, qui, tenore n. 21, ad v a 
lid itatem  novitiatus requ irun tu r; 
totius autem  novitiatus sic am pli
ficati tem pus duos annos non su
peret.

II. H uiusm odi vero actuositati
fo rm ativae novitius ne se dedat, 
nisi postquam  saltem  tre s  menses 
in ipso novitiatu  exegerit, eaque 
d isponatur hoc ordine oportet, u t 
novitius m inim um  sex m enses con
tinuos in novitiatu  degat atque eo 
rev e rta tu r  saltem  uno m ense an te
quam  prim is votis vel tem porariis 
ligam inibus sese astringat.

szością przynajm niej dwóch trze
cich głosów może zadecydować 
o w prow adzeniu ty tu łem  próby, jed 
nego lub kilku  okresów działalno
ści form ującej w  zakresie prac, 
zgodnych z charak terem  insty tu tu , 
celem dopełnienia przygotowania 
nowicjuszów, o ile, w edług opinii 
m istrza now icjatu, i za zgodą wyż
szego przełożonego, tego rodzaju 
próba jednorazow a lub k ilkakro tna 
byłaby korzystna dla form acji.

II. Tego rodzaju okres próby fo r
m ującej może być zorganizowany 
zarówno dla jednego, kilku  jak  i n a 
w et całego grona nowicjuszów. O ile 
to  możliwe, nowicjusze nie pow in
ni odbywać tej p rak ty k i pojedyn
czo.

III. W czasie odbyw ania tej dzia
łalności form ującej, nowicjusze po
zostają pod kierow nictw em  m istrza 
now icjatu.

24 — I. Cały okres, w  którym  no
w icjusze przebyw ają poza domem 
now icjatu, z rac ji odbyw ania om a
w ianej p rak tyk i, dolicza się do dw u
nastu  miesięcy, w ym aganych zgod
nie z n. 21, do ważności nowicjatu. 
P rzedłużany jednak w  ten sposób 
okres now icjatu nie może trw ać 
dłużej niż dwa lata.

II. Nowicjusz nie może podjąć ta 
kiej p rak tyk i, jeżeli nie spędził 
przynajm niej trzech m iesięcy w  sa
mym nowicjacie. Pow inna być ona 
zorganizowana w  ten  sposób, aby 
nowicjusz przynajm niej przez sześć 
miesięcy przebyw ał bez przerw y 
w  nowicjacie oraz by w rócił do nie
go przynajm niej na miesiąc przed 
złożeniem pierwszych ślubów czy 
czasowych zobowiązań.
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III. Quodsi ad institutionem  fu tu ri 
novitii Superiori necessarium  visum  
fuerit, u t ad actuositatem  form a- 
tivam  incum bat, antequam  tres 
menses praescriptos in ipso novitia
tus exordio ibidem  degat, illa u t 
probatio  fieri poterit, novitiatus 
autem  nonnisi eadem  peracta  ini 
tium  capiet.

25 — I. Ratio huiusm odi actuosi- 
ta tis  form ativae, quae ex tra  novi
tia tus domum suscipitur, diversa 
esse potest pro  fine In stitu ti eius- 
que operum  indole. Sem per tam en 
animo est concipienda et ad usum  
deducenda respectu form ationis no
vitiorum , aut, quibusdam  in casi
bus, quo melius iudicari possit de 
eorum  idoneitate ad vitae genus re 
ligionis proprium . P raeterquam  ad 
praeparationem , qua novitii g rada- 
tim  ad opera apostolica perducuntur, 
haec actuositatis form ativae tem po
ra  eo etiam  possunt pertinere, ut 
in ipsis v itae adiunctis veras pau 
perta tis  laborisque form as conspi- 
ciant, indoles anim i ingeniique eo
rum  form etur, melior hom inum  co
gnitio accipiatur, voluntas firm etur, 
cuiusque conscientia officii m une- 
risque progressione augeatur, op
portun itas denique p raebeatu r n i
tendi coiunctionem cum Deo in  v ita  
activa fideliter servare.

II. Haec tem poris spatiorum  v i
cissitudo, quae dan tu r actioni et 
quae in sacro recessu orationi, m e
ditationi, studio im penduntur, de
inceps novitiorum  institutionem  pro
prio afficiens, hos incitet, u t ean
dem in cursu v itae religiosae fid e
liter teneant. O ptandum  est etiam

III. Gdyby jednak  zdaniem  prze
łożonych dla form acji przyszłego no
w icjusza konieczna była p rak tyka 
form ująca jeszcze przed upływem 
trzech miesięcy, w ym aganych na 
początku now icjatu, w tedy ta  p rak 
tyka może być uw ażana za próbę 
w stępną, a dopiero po niej rozpocz
nie się nowicjat.

25 — I. C harak ter tak iej p rak ty 
ki form ującej, odbywanej poza do
mem now icjatu może być różny, za
leżnie od celu In sty tu tu  i rodzaju 
jego działalności. Zawsze jednak n a
leży ją  podejm ować i realizować 
pod kątem  form acji nowicjuszów, 
ä w  niektórych w ypadkach także 
w celu lepszej oceny, czy nadają się 
dni do sposobu życia właściwego 
danem u zakonowi. P rak tyk i fo rm u
jące, oprócz stopniowego przygoto
w yw ania nowicjuszów do dzieł apo
stolskich, powinny ułatw iać im — 
przez zetknięcie się z konkretnym i 
w arunkam i życiowymi — zapozna
nie się z realizm em  ubóstw a oraz 
pracy. Pow inny dalej pomóc im 
w urobieniu charak teru , dać lep
szą znajomość ludzi, wzmocnić wolę 
przez stopniowy w zrost odpowie
dzialności za powierzone prace, 
stworzyć wreszcie okazję, zm usza
jącą do w ysiłku, by w  kontekście 
życia czynnego dochowali wierności 
zjednoczeniu z Bogiem.

II. To kolejne następstw o okre
sów działalności i okresów poświę
conych odosobnieniu, modlitw ie, 
rozm yślaniu i nauce, co jest cha
rakterystyczne dla form acji nowi
cjuszów, powinno ich nauczyć w ier
nie zachowywać to przez całe życie 
zakonne. Je s t rzeczą również po-
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u t huiusm odi tem pora recessui di
cata, annis institu tionis, quae pro
fessionem  perpetuam  praecedit, per 
s ta ta  in te rvalla  disponantur.

I
26 — Superior m aior, iusta de 

causa, perm ittere  potest, u t prim a 
professio an ticipetur, non tam en u l
tra  quindecim  dies.

27 — In Societatibus, in  quibus 
diversi sun t novitiatus pro d iver
sa sodalium  qualita te , now itiatus, n i .  
si a lite r in  Constitutionibus cavea
tu r, pro uno genere peractus pro 
a ltero  valet. Condiciones quibus hic 
transitu s fiat, per Constitutiones, si 
casus ferat, defin iantur.

28 — Peculiaris novitiatus indo
les et finis sim ulque ac rta  necessi
tudo quae in te r novitios vigeat 
oportet, quandam  seiunctionem  no
vitiorum  coetus a ceteris In stitu ti 
sodalibus profecto postulant. Novi- 
tiis tam en licet, M agistri novitio
rum  iudicio, cum aliis com m unita
tibus vel religiosis professis com
m ercium  habere. C apituli generalis 
est, ratione ducta indolis et m une
ris Religionis atque particu larium  
adiunctorum , harum  necessitudinum  
m odum  sta tuere , quae in te r novi
tios et alia In stitu ti m em bra in te r
cedere possint.

29 — I. C apitulum  generale p e r
m ittere  potest au t etiam  praecipere 
quaedam  studia novitiatus tem pore 
exercenda, quae m eliori novitiorum  
institu tioni sint utilia. S tudia vero, 
quae in  doctrinis v e rtu n tu r, ad Dei

żądaną, by podobne okresy odosob
nienia, pow tarzające się w  regu lar
nych odstępach czasu, były prze
w idziane również i w  la tach form a
cji poprzedzających profesję w ie
czystą.

26 — Dla słusznej przyczyny m o
że wyższy przełożony, zezwolić na 
wcześniejsze złożenie pierwszej p ro
fesji, nie przekraczając jednak  okre
su 15 dni.

27 ■— W zakonach, k tóre m ają 
różne now icjaty dla różnych k a te
gorii zakonników, now icjat odbyty 
w  jednej grupie je s t w ażny i w  od
niesieniu do drugiej, chyba że ina
czej postanaw iają konstytucje. Gdy 
zachodzi potrzeba konsty tucje w in
ny określić w arunk i wspom nianego 
przejścia.

Й8 — Specjalny charak ter i cel 
now icjatu, jak  rów nież konieczność 
ściślejszej jedności ja k a  w inna za
istnieć między nowicjuszam i dom a
gają się pewnego odosobnienia gro
na nowicuszów od pozostałych 
członków insty tu tu . Wolno jednak  
nowicjuszom za zgodą m istrza no
w icjatu , kontaktow ać się z innym i 
grupam i oraz profesam i swego za
konu. K apitu ła  generalna, m ając na 
uw adze charak ter i działalność za
konu, a także szczególne okoliczno
ści, rozstrzygnie ja k a  może być fo r
m a tych kontaktów  między nowi
cjuszam i a innym i członkami in 
stytutu.
,2 9  — I. K ap itu ła  generalna może 

zezwolić, a naw et zarządzić pewne 
stud ia w  okresie now icjatu, które 
by były pożyteczne dla form acji no
wicjuszów. Takie studia doktrynal
ne pow inny prowadzić do poznania
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cognitionem cum am ore coniunctam  
dirigi debent et ad v itam  e fide 
haustam  provehendam .

II. V etan tu r autem  per novitia
tus tem pus, de quo in n. 21, omnia 
studia, etiam  theologica et philo
sophica, quae fiun t au t ad conse
quenda diplom ata au t ad eam in 
stitutionem  com parandam , qua quis 
ad m unera obeunda com ponitur.

30 — Om nia officia et labores no- 
vitiis iniuncta, sub m oderatione et 
v ig ilantia M agistri novitiorum  sunt' 
exsequenda, qui aptos peritosque 
adiutores asciscere potest. In  eius- 
modi vero officiis gerendis quaera
tu r  oportet novitiorum  form atio, non 
In stitu ti em olum entum .

31 — I. In novitiorum  m oderatio
ne, m axim e actuositatis form ativae 
tem poribus, M agister novitiorum  
haec verba a Concilio Vaticano Se
cundo dilucide enun tia ta  attendat: 
„Ut ig itu r sodales vocationi suae 
ad C hristum  sequendum  im prim is 
respondeant, ac ipsi C hristo  in Eius 
m em bris deserviant, actio eorum 
apostolica ex in tim a cum Ipso unio
ne procedat oportet” ie. „Q uaprop
te r  cuiuslibet in stitu ti sodales, Deum 
p rae om nibus et unice quaerentes, 
contem plationem , quae Ei m enfe et 
corde adhaerean t cum am ore apos- 
tolico, quae operi R edem ptionis ad- 
sociari Regnum que Dei d ila tare ni
tan tu r, coniungant oportet” 17.

i um iłow ania Boga oraz do pogłę
bienia życia płynącego z w iary.

II. Z abran ia się jednak  w  okresie 
now icjatu, określonego w  n. 21, po
dejm ow ania studiów, naw et teolo
gicznych, k tóre by m iały na uw a
dze zdobycie dyplomu lub przygo
tow anie do w ykonyw ania różnych 
funkcji.

30 — W szystkie zajęcia i prace 
powierzone nowicjuszom, powinny 
być w ykonyw ane pod kierow nic
tw em  i opieką m istrza nowicjuszów, 
k tóry  może sobie dobrać odpowied
nich i doświadczonych pomocników. 
W podejm ow aniu tych w szystkich 
zajęć należy mieć na uwadze fo r
m ację nowicjuszów, nie zaś korzyść 
instytutu.

31 — I. W kierow aniu now icju
szami, szczególnie w  okresie p rak 
tyk i form ującej, m istrz now icjatu 
powinien pam iętać na słowa w ypo
w iedziane jasno przez Sobór W aty
kański II: „Zeby więc zakonnicy 
mogli przede wszystkim  odpowie
dzieć swojem u w ezwaniu do naśla
dow ania C hrystusa i służyć Chry
stusowi w  jego członkach, ich dzia
łalność apostolska pow inna w ypły
w ać z w ew nętrznego zjednoczenia 
z Nim” le. „Dlatego członkowie każ
dego insty tu tu  jako  ci, którzy w y
łącznie i przede w szystkim  szukają 
Boga, pow inni łączyć kontem plację, 
przez k tórą trw aliby  nieustannie przy 
Nim, z miłością apostolską, przez 
k tó rą  sta ra liby  się w łączać w  dzie
ło odkupienia i szerzyć K rólestwo 
Boże” 17.

18 Decr. de accomm. vitae religiosae P erfectae caritatis, η. 8.
17 Ib., η. .5.
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II. Ad hunc finem  assequendum , 
haec doceat novitios:

1) in  cunctis rebus, in apostola- 
tus operibus hom inum que servitio, 
nec non tem poribus, quibus ora
tioni vel studio in silentio vacant, 
intentionis purita tem  unitatem que 
caritatis erga Deum et proxim um  
exquiran t;

2) cum operibus apostolicis Reli
gionis propriis adducuntur, u t nego
tiis hum anis se im plicent, discant 
uti hoc modo tam quam  non u tan -' 
tu r;

3) lim ites agnoscant in  actione si
bi impositos neque hac de causa de
ficiant anim o; propriam  vero v i
tam  recte dirigere n itan tu r, p e r
suasum  sibi habentes nem inem  se 
Deo eiusve fra trib u s sincere posse 
devovere, nisi sibi ipse cum  hum i
lita te  dom inetur;

4) vo lun ta te  firm a et ad susci
pienda incepta para ta , a tque ra tio 
ne congruente iis, quae suorum  In 
stitu to rum  apostolatus operibus de
ditorum  indoles m unusque postu
lan t, necessariam , in  ordine hum a
no et sp irituali, aequilib ritatem  ef
ficiant in te r tem pora apostolatui ho
m inum que m inisterio tribuenda, ac 
tem pora, convenienter d iu turna, 
danda orationi ac m edita tae verbi 
Dei lectioni, in  solitudine au t in 
com m unitate;

ö) hunc cursum  necessarium  et 
praecipuum  omnis v itae in eius- 
modi Societatibus Deo consecratae 
fideliter servantes, cor in  coniunc- 
tione cum Deo et in  pace gradatim  
stab ilian t, quae ex im pleta divina 
vo lunta te  o ritu r, cuius m otus in of
ficiis sui sta tus et in  iis, quae no

l i .  Dla osiągnięcia tego celu niech 
(Mistrz) uczy nowicjuszów:

1) szukać we wszystkim , tak  
w  pracy apostolskiej i służbie lu 
dziom, jak  również w  czasie m o
dlitw y lub studium  podejm owanym  
w milczeniu, czystej in tencji oraz 
łączenia miłości Boga z miłością 
bliźniego;

2) używać tego św iata tak  jako
by go nie używali, gdy prace apo
stolskie, w łaściw e zakonowi, w pro
w adzą ich na te ren  spraw  ludz
kich;

3) zrozumieć ograniczone możli
wości swojego działania i nie znie
chęcać się z tego powodu; starać się 
w łaściw ie pokierow ać swoim ży
ciem, m ając to przekonanie, że kto 
nie po trafi panow ać w  pokorze nad 
sobą, nie może się szczerze oddać 
Bogu i braciom ;

4) w prow adzać w  swoje życie, 
w  oparciu o silną wolę i ducha 
inicjatyw y, zgodnie z charak terem  
i obowiązkam i, jak ie staw iają im 
ich in sty tu ty  oddane działalności 
apostolskiej, konieczną równowagę 
tak  w  porządku naturalnym  jak  
i nadprzyrodzonym , między czasem 
poświęconym apostolstw u i służbie 
bliźnim, a dostatecznie długim  cza
sem przeznaczonym  na m odlitwę 
i rozw ażanie Słowa Bożego p ryw at
nie lub  wspólnie;

5) u tw ierdzać stopniowo serce 
w  zjednoczeniu z Bogiem i w  po
koju  płynącym  z pełnienia woli 
Bożej, przez w ierne zachowanie 
ustalonego ry tm u życia poświęcone
go Bogu w  tego rodzaju in sty tu 
tach. Niech now icjusze uczą się roz
poznawać w ym agania woli Bożej,
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minatiim iu s titia  et caritas exigunt, 
discant percipere.

32 — I. In te r Superiores, M agis
trum  novitiorum  e t ipsos novitios 
necessaria habeatu r m entium  et 
consiliorum  conspiratio, qua un ita te , 
e germ ana carita te  trahen te  origi
nem, omnino opus est in  novitio
rum  institutione.

II. Superiores et M agister novi
tiorum  his sem per testim onium  
p raebean t evangelicae sim plicitatis, 
am icitiae cum benignitate sociatae, 
e t respectus personae uniuscuiusque 
eorum , u t m u tua exsista t fiducia 
anim ique ipsorum  sint dociles et 
aperti; ita  enim M agister novftio- 
rum  m agnanim itatem  eorum  ad do
nationem  sui dirigere poterit, qua 
Deo se in fide prorsus tradan t, et 
gradatim  eos verbo et exem plo ad
ducere, u t in m ysterio C hristi cru 
cifixi ea deprehendant, quae vera 
oboedientia religiosa requirit.

M agister ig itur novitios incitet 
„ut in  m uneribus obeundis et in 
inceptis suscipiendis activa atque 
responsabili oboedientia cooperen- 
tu r” 1S.

33 — Quod ad habitum  novitio
rum  aliorum que ad v ita  religiosam  
candidatorum  attinet. Capituli ge
nerali est rem  definire.

34 — I. C apitulum  generale, m a- 
io rita te  suffragiorum  partium  e tr i
bus, decernere potest, ut, loco voto
rum  tem porariorum , alius generis

zaw arte w  obowiązkach własnego 
stanu oraz w  tym , czego od nich 
zażąda w yraźnie sprawiedliwość 
i miłość.

32 — I. Między przełożonymi, 
m istrzem  now icjatu i sam ym i no
w icjuszam i powinno istnieć ducho
w e porozum ienie i zgodność poglą
dów. Ta jedność, płynąca z p raw 
dziwej miłości je s t konieczna dla 
form acji nowicjuszów.

II. Przełożeni i m istrz now icju- 
sżów powinni dawać im  świadectwo 
ewangelicznej prostoty, okazywać 
przyjaźń pełną dobroci, szacunek 
dla osoby każdego z nich, tak , by 
stworzyć k lim at wzajem nego zaufa
nia, skłaniający do uległości i o tw ar
tości. W takim  bowiem klim acie 
m istrz nowicjuszy będzie mógł ich 
doprowadzić do wielkodusznego, 
pełnego w iary  oddania się Bogu 
i' stopniowo, przy pomocy słowa 
i przykładu, doprowadzić do tego, 
by w  tajem nicy C hrystusa ukrzyżo
wanego odczytali istotne w ym aga
nia zakonnego posłuszeństwa.

M istrz tak  w inien wychowywać 
nowicjuszów, „żeby w  pełnieniu 
obowiązków i podejm ow aniu zadań 
w spółpracowali przez posłuszeństwo 
aktyw ne i z poczuciem odpowie
dzialności” 18.

33 — Do kapitu ły  generalnej na
leży określenie stro ju  tak  now icju
szów jak  i innych kandydatów  do 
życia zakonnego.

34 — I. K apitu ła generalna może 
wprowadzić większością dwóch trze
cich głosów na miejsce ślubów cza
sowych innego rodzaju zobowiąza-

18 Ibid., n. 14.
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ligam ina, velu ti prom issio Institu to  
facienda, in hoc inducantur.

II. Hoc autem  ligam ina aliquis in 
ipso novitiatus fine devincitur, e t 
quidem ad probationis, quod usque 
ad professionem  perpetuam  p ro tra 
h itu r au t usque ad sacra vincula, 
quae pro votis in  nonnullis In sti
tutis o b tin e t19. Eiusmodi vere tem 
porario ligam ine aliquis in brevius 
etiam  tem pus potest astringi; idem 
praeterea saepius qu it renovari au t 
professionem votorum  tem porario
rum  praecedere.

35 — I. Consentaneum  quidem  est, 
ut tem porarium  eiusm odi ligam en 
iam ad tr ia  consilia evangelica exer
cenda refera tu r, ea m ente u t vera 
perpetuae professionis habeatu r 
p raeparatio . Convenit, u t un itas in 
stitutionis ad v itam  religiosam  du
cendam servetur; quae, licet per 
professionem perpetuam  certum  sta- 
bilemque in  m odum  perficiatur, m a
ture tam en agatu r oportet e t per 
satis d iu turnum  tem poris spatium  
explicatur.

II. Cum ig itu r professio religio
sa, unica et perpe tua, to tam  vim  
suam obtineat, optandum  est, u t 
eam tem pus satis longum, p raepa
rationi tribuendum , proxim e praece
dat, quod quasi a lte r novitiatus h a
beatur. C apituli autem  generalis est 
eius tem pus atque rationes defi
nire.

36 — Q uaecum que est tem porarii 
ligaminis na tu ra , eius effectus hu- 
iusmodi est, u t is, qui eo se devin-

nia, jak  np. przyrzeczenia składane 
Instytutow i.

II. Takie zobowiązanie podejm uje 
każdy na końcu now icjatu i to  na 
okres próby trw ającej aż do profe
sji w ieczystej, czy też do chwili zło
żenia zobowiązań, zastępujących ślu
by w  niektórych in s ty tu ta c h 19. Ta
kim i czasowymi zobowiązaniam i 
m ożna też związać na krótszy okres, 
a potem  je  częściej odnawiać albo 
poprzedzać nim i profesję ślubów 
czasowych.

35 — I. Je s t rzeczą zrozum iałą, że 
tego rodzaju czasowe zobowiązanie 
pow inno obejm ować praktykow anie 
trzech rad  ewangelicznych, aby 
w  ten sposób stało się praw dziw ym  
przygotow aniem  do profesji w ie
czystej. Chodzi o zachowanie jed 
ności w  przygotow yw aniu do życia 
zakonnego. Chociaż w  sposób defi
nityw ny osiąga się je  dopiero przez 
profesję w ieczystą, to jednak  
w  praktyce trzeba zacząć je  wcześ
niej i zapraw iać się w  nim  przez 
dość długi czas.

II. Skoro więc profesja zakonna, 
jedna i w ieczysta, osiąga pełne swe 
znaczenie, jest rzeczą pożądaną, aby 
poprzedził ją  okres bezpośredniego 
przygotow ania, k tóry  stałby się nie
jako  drugim  now icjatem . Do kap i
tu ły  generalnej należy określenie 
czasu i form y tego przygotow ania.

36 — Jakakolw iek  byłaby n a tu ra  
czasowych więzów, w  konsekw encji 
w łączają one do zakonu tego, k to

19 Cfr. superius, n. 3.
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xerit, suae Religioni iungatur, atque 
officium  secum fe ra t Regulam, Con
stitu tiones aliasve norm as obser
vandi. Ad C apitulum  generale p er
tine t alias huiusce ligam inis ra tio 
nes et ea, quae inde consequunter, 
sancire.

37 — I. C apitulum  generale, om
nibus a tten te  perpensis, tem pus vo
torum  vel ligam inum  sta tuere  de
bet, quod in te r finem  novitiatus et 
votorum  perpetuorum  professionem  
interponantur. Quod quidem  pro
bationis spatium  tribus annis ne 
sit brevius neque novem annos con
tinuos superet.

«

II. F irm um  m anet praescriptum , 
ex quo professio votorum  perpe
tuorum  fieri debet, antequam  sacri 
ordines recip iantur.

38 — I. Si sodalis, qui Institu tum  
legitim e deseruerit sive post exac
tam  professionem  vel vinculum  tem 
porarium , sive postquam  eiusmodi 
votis vel ligam inibus est exem ptus, 
petit, u t ad religionem  iterum  ad 
m itta tu r, Suprem us M oderator, de 
concensu sui Consilii, eum  recipere 
potest neque obligatione tenetur 
praescribendi, u t is novitiatum  de- 
nuo peragat.

II. M oderator tam en suprem us ei . 
tem pus probationis iniungere de
bet. Quo emenso, candidatus ad vo
ta  tem poraria vel ad alius generis 
ligam ina potest adm itti in tem pus, 
quo non sit brevius uno anno au t 
spa tio  probationis tem porariae, 
quod, cum Religionem deseruit, ei 
an te  professionem  perpetuam  era t 
traduendum . Licet autem  Superiori 
p robationis tem pus praecipere.

je  podjął oraz nak ładają na niego 
obowiązek zachowania reguły, kon
sty tucji i innych przepisów. Do k a
pitu ły  generalnej należy określenie 
innych aspektów  i konsekwencji 
tych zobowiązań.

37 — I. K apitu ła generalna, po 
dokładnym  rozważeniu wszystkiego, 
w inna ustalić okres ślubów lub zo
bowiązań, jak i w inien upłynąć od 
zakończenia now icjatu do złożenia 
wieczystej profesji. Nie może on 
trw ać krócej niż trzy lata, ani też 
dłużej niż dziewięć ciągłych lat.

II. Pozostaje w  mocy przepis, na
kazujący złożenie profesji w ieczy
stej przed przyjęciem  święceń wyż
szych.

38 — I. Jeżeli zakonnik opuściw
szy praw nie insty tu t, czy to po w y
gaśnięciu profesji lub zobowiązań 
czasowych, czy też po otrzym aniu 
zwolnienia ze ślubów lub przyrze
czeń czasowych, poprosi o ponowne 
przyjęcie, w tedy przełożony gene
ralny  może go przyjąć z pow rotem  
za zgodą swojej rady, przy czym 
nie m usi go zobowiązywać do po
nownego odbycia nowicjatu.

II. Jednakże przełożony generalny 
pow inien m u wyznaczyć czas próby. 
Po jej zakończeniu kandydat może 
być dopuszczony do ślubów czaso
wych czy też innych zobowiązań, 
na okres nie krótszy niż rok albo 
na tak i okres czasu, jak i w  chwili 
opuszczenia insty tu tu  dzielił go od 
profesji w ieczystej. Wolno przełożo
nem u przedłużyć okres próby.
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III

NORM SZCZEGÓŁOWYCH WPROWADZENIE W ZYCIE 

DE PECULIARIUM  NORMARUM EXSECUTIONE

Quod ad praesentes norm as exse
quentes spectat, haec seventur:

I. P raescrip ta  iuris communis p er
gunt valere, nisi per huius In struc
tionis norm as iis derogetur.

II. F acu ltates hac Instructione 
concessae delegari nu llatenus pos
sunt.

III. Nomine suprem i M oderatoris 
seu Superioris generalis in te llegetur 
etiam  Abbas, qui Congregationi m o
nasticae praeest.

IV. Suprem o Religionis M odera
tore déficiente vel legitim o im pedi
to, easdem  facu ltates ei com petunt, 
qui ex probatis Constitutionibus 
eius partibus legitim e fungitur.

IV. Quod ad m oniales uni vitae 
contem plativae deditas pertinet pe
culiares norm ae C onstitutionibus in 
se ran tu r et ad approbationem  p ro 
ponantur. N orm ae autem  huius In 
structionis quae nn. 22 26 27 conti
nen tu r iis possunt applicari.

VI — 1) Si speciale Capitulum  
generale per L itteras „Ecclesiae 
sanctae” m otu proprio  datas p rae
scriptum  iam  celebratum  fuerit, Su
prem i Religionis M oderatoris eius- 
que Consilii est, om nibus rerum  
adiunctis d iligenter perpensis, in so
lidum  sta tuere , u trum  C apitulum  
generale convocari oporteat ad deli
berandum  de facu ltatibus ipsi con-

P rzy w prow adzaniu w  życie n i
niejszych norm  należy stosować n a 
stępujące zasady:

I. Zachow ują swoją moc przepisy 
praw a powszechnego, o ile nie zo
stały  odwołane norm am i niniejszej 
Instrukcji.

II. Nie można nikom u delegować 
upraw nień udzielonych niniejszą In 
strukcją.

III. Przez najwyższego przełożo
nego generalnego rozum ie się także 
opata stojącego na czele kongrega
cji m onastycznej.

IV. Gdy nie m a przełożonego ge
neralnego lub jest p raw nie prze- 
szkodzony, te sam e upraw nienia 
przysługują tem u, k to  na podstaw ie 
konsty tucji p raw nie go zastępuje.

V. Gdy chodzi o m niszki oddane 
w  sposób w yłączny kontem placji, 
to należy włączyć do konsty tucji 
szczegółowe norm y i przedstaw ić je  
do zatw ierdzenia. Norm y zaś za
w arte  w  nn. 22, 26 i 27 niniejszej 
Instrukcji, mogą być do nich sto
sowane.

VI — 1) Jeżeli już się odbyła spe
cjalna kap itu ła , nakazana przez p i
smo papieskie „Ecclesiae sanctae” 
w ydane z w łasnej woli, w tedy p rze
łożony generalny i jego rada  w spól
nie rozstrzygną — po dokładnym  
rozw ażeniu wszystkich okoliczno
ści — czy należy zwoływać k ap itu 
łę generalną dla podjęcia decyzji, 
do których została ona upraw niona,
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cessis, an p raeste t rem  ad proxi
m um  Capitulum  generale differre.

2) Quodsi M oderator generalis 
eiusque Consilium eadem  ratione 
a rb itra n tu r  convocationem novi Ca
p itu li generalis esse nimis onero
sam au t id cogi non posse, sim ul ta 
m en usum  earundem  facultatum  
Capitulo generali a ttr ib u taru m  u r
gere, u t bono Societatis prospicia- 
tu r, eidem M oderatori generali eius
que Consilio in  solidum potestas 
est in usum  adducendi, usque ad 
proxim um  Capitulum  generale, om
nes au t nonnullas facultates, dum 
modo an tea  ceteri Superiores m a
iores eorum que Consilia audian tur, 
et duae partes illorum  e tribus con
sentiant. Hisce Superioribus m aio
ribus cordi sit, u t religiosos profes
sos a votis perpetuis in antecessum  
consulant. In  Institu tis vero in pro
vincias non divisis, suprem us Mo
dera to r professos a votis perpetuis 
oportet consulat et assensum  dua
rum  partium  e tribus accipiat.

VII. Hae norm ae, experim enti 
causa editae, vigere incip iunt ex 
quo die praesens Instructio  fuerit 
pervulgata.

Datum  Romae, ex Aedibus Sac
rae  Congregationis pro Religiosis et 
Institu tis Saecularibus, in festo Epi
phaniae Domini, anno MCMLXIX.

H. Card. Antoniutti, 
Praefectus 

t  Antonius Mauro,
Archiep. Tit. Thagasten., 

a Secretis

czy też spraw ę lepiej odłożyć do 
najbliższej kap itu ły  generalnej.

2) Jeżeli jednak przełożony gene
ralny  i jego rada zgodnie osądzą, że 
zwołanie nowej kap itu ły  generalnej 
byłoby zbyt uciążliwe lub niemożli
we, a z drugiej strony korzystanie 
z upraw nień przyznanych kapitu le  
generalnej jest konieczne ze wzglę
du na dobro insty tu tu , w tedy prze
łożony generalny wspólnie z radą 
m a władzę skorzystać, do czasu n a j
bliższej kap itu ły  generalnej, ze 
wszystkich lub  niektórych up raw 
nień pod w arunkiem , że uprzednio 
zapyta o zdanie w szystkich w yż
szych przełożonych oraz ich rady 
i otrzym a zgodę dwóch trzecich 
Spośród nich. Wyżsi zaś przełożeni 
postara ją  się zasięgnąć wcześniej 
zdania profesów po ślubach wieczy
stych. W insty tu tach  zaś, k tóre nie 
śą podzielone na prow incje, przeło
żony generalny w inien zasięgnąć 
zdania wszystkch profesów  po ślu
bach wieczystych i otrzym ać zgodę 
dwóch trzecich spośród nich.

VII. N iniejsze norm y w ydane 
w  celu przeprow adzania ekspery
m entu  wchodzą w  życie z chwilą 
ogłoszenia obecnej Instrukcji.

Dan w  Rzymie, w  Siedzibie K on
gregacji Zakonów i Insty tu tów  
Świeckich, w  uroczystość O bjaw ie
nia Pańskiego, 1969 roku.

H. Kard. Antoniutti,
Prefekt 

t  Antoni Mauro, Arcp.
tyt. Thagast.

Sekretarz


