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W prowadzenie

Form acja zakonna je st procesem, k tó ry  obejm uje czas od m om entu 
„kiedy ktoś po raz pierw szy zaczyna poważnie m yśleć o podjęciu życia 
zakonnego, aż po jego całkow ite w ypełnienie w momencie śm ierci, gdy 
zakonnik czy zakonnica sp o ty k a ją  się z Bogiem na zawsze” 1. A zatem  
całe życie zakonne je st n ieprzerw anym  procesem  form acyjnym , k tó ry  
nigdy się nie kończy w okresie życia doczesnego.

Ogólnie form ację zakonną dzieli się na początkow ą i c iąg łą2. W  zakres 
form acji początkow ej wchodzi prenow icjat, now icjat i okres form acji 
czasowej (jun iorat). T ak  więc głównymi etapam i form acji zakonnej są: 
p renow icjat, now icjat, okres form acji czasowej i fo rm acja ciągła.

Jeśli chodzi o cel form acji, to  M agisterium  Kościoła uczy, że jej szcze
gólnym  zadaniem  —  zarówno w fazie początkowej ja k  i perm enentnej —  
je st „zanurzenie zakonników  w doświadczeniu Boga i dopom ożenie im 
w stopniow ym  doskonaleniu tego doświadczenia we w łasnym  życiu” s. 
W skazania dotyczące form acji w in sty tu tach  zakonnych stw ierdzają, że 
„pierwszym  celem form acji je s t umożliwienie kandydatom  do życia 
zakonnego i m łodym  profesom  najpierw  odkrycia, a następnie przysw o
jenia sobie i pogłębienia tego co stanow i tożsam ość zakonnika” 4. Form acja 
początkowa ma zapew nić „ukszta łtow anie dostatecznej autonom ii pozwa-

1 Sacred Congregation for Religious and for Secular Institutes, Document 
Essential elements in the Church's teaching as applied to institutes dedicated fo  
works of the apostolate [EE], 31 may 1983, 44, in Enchiridion Vaticanum [EV], 
IX , EDB 1987, 226— 228.

* Por. Sacred Congregation for Religious and for Secular Institutes, Document 
The contemplative dimension of religious life [CDRL], 12 august 1980, 17, in EV, 
VII, 490; Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego, Wskazania dotyczące formacji w instytutach zakonnych [DFIR],
2 lutego 1990, Pallottinum, Warszawa 1990, 35, 67, 108.

» CDRL 17. Por. D FIR  35.
* DFIR 6. Na temat tożsamości zakonnej zob. ЕЕ 45.
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łającej na dochowanie wierności podjętym  zobowiązaniom  zakonnym ” 5, 
natom iast form acja ustaw iczna pow inna pomóc „w zintegrow aniu sił 
tw órczych w duchu jedności” 6.

Zobaczym y teraz  poszczególne e tapy  form acji. Zrobim y to w tak im  
zakresie, jak  na to  pozw alają czasowe ram y referatu  i zgodnie ze sprecyzo
w aniem  zaw artym  w jego ty tu le , tzn . zw racając szczególną uwagę na 
form ację w nowicjacie. O grom ny zakres m ateria łu  pozwoli nam  jedynie 
na bardzo syntetyczne przedstaw ienie interesującego nas zagadnienia.

i .  Prenowicjat

P renow icjat jest pierw szym  etapem  form acji zakonnej m ającym  na 
celu odpowiednie przygotow anie k an d y d a ta  do podjęcia życia w nowi
cjacie. Kościół w yraźnie o tym  mówi w Kodeksie P raw a Kanonicznego 
i w ostatn iej Instrukcji dotyczącej form acji zakonnej, kiedy stw ierdza, 
że „N ik t nie może być dopuszczony do now icjatu  bez odpowiedniego 
przygotow ania” ?.

Tego rodzaju przygotow anie okazuje się konieczne ze względu na 
sy tuację  dzisiejszej m łodzieży, na n a tu rę  pow ołania zakonnego oraz na 
w ym agania i cele now icjatu, do którego k an d y d a t prosi o przyjęcie.

[i. Sytuacja młodzieży we współczesnym świecie

S ytuac ja współczesnej młodzieży, z k tórej wywodzi się większość 
kandydatów  do życia zakonnego, naznaczona jest, w większym lub 
m niejszym  stopniu , „nowoczesnością” właściwą modelowi północno- 
zachodniem u, k tó ry  sta je  się coraz bardziej powszechny „zarówno gdy 
chodzi o w artości, ja k  i słabości, a każda k u ltu ra  wnosi weń swoje po
praw ki, w ynikające z jej specyfiki” 8. In strukcja  w skazuje niektóre cechy 
wspólne dzisiejszej m łodzieży. Są nim i: wrażliwość na sprawiedliwość, 
niestosowanie przem ocy, pokój; otw artość na b raterstw o , przyjaźń i soli
darność; tro ska  o jakość życia i ochrona przyrody; pragnienie lepszego 
św iata; angażowanie się w działalność stow arzyszeń politycznych, społecz
nych, ku ltu ra lnych , chary ta tyw nych  w celu popraw y położenia ludzkości; 
popieranie wyzwolenia człowieka od rasizm u, zacofania gospodarczego, 
w ojny, niesprawiedliwości. Postaw y te są szczere i szlachetne, ale nie 
zawsze w ynikają z m otyw ów  religijnych, filozoficznych czy spo łecznych9.

W śród dzisiejszej młodzieży w ystępuje ła tw a relatyw izacja zasad 
dok trynalnych  i etycznych, dysproporcja pom iędzy poziomem wiedzy

5 DFIR 67.
* Tamże.
7 Kodeks Prawa Kanonicznego 1983 [KPK 1983], kan. 597,2; DFIR 42.
* Tamże, 86.
* Por. tamże, 87.



w zakresie nauk  świeckich a stopniem  dojrzałości psychologicznej i życia 
chrześcijańskiego, coraz częstszy b rak  zaznania szczęścia płynącego 
z życia rodzinnego, w izualne przysw ajanie sobie wiedzy, słaby  k o n tak t 
z książką, bardzo duży b rak  historycznego w ym iaru  ku ltu ry , rozczarow a
nia spowodowane społeczeństwem  konsum pcyjnym , tru d n e  odnalezienie 
swojego miejsca w świecie i s tąd  niekiedy uległość przem ocy, narkotykom , 
ero tyzm ow i10.

Są wśród m łodych także osoby posiadające głęboki zm ysł religijny, 
k tó ry  jednak  w ym aga ewangelizacji. Nie b rak  osób, k tóre prow adzą 
bardzo przykładne życie chrześcijańskie i odważnie angażu ją się w pracę 
aposto lską dośw iadczając przez to  czym je st pójście za C h ry stu sem 11.

Taki oto model m łodzieży, k tó ry  przenika i będzie coraz bardziej 
p rzenikał do naszej polskiej rzeczywistości, musi uwzględnić jeszcze 
specyfikę naszej polskiej k u ltu ry  naznaczonej m. in. sku tkam i 45-letniego 
okresu kom unistycznego.

[3] Etapy form acji 103

2. Zakres przygotowania

Prenow icjat powinien umożliwić kandydatom  osiągnięcie takiego 
stopnia dojrzałości, k tó ry  je st konieczny do podjęcia decyzji wolnej 
i odpowiedzialnej, do przyjęcia do now icjatu i do podjęcia form acji do 
życia zakonnego. P odstaw ą tak iej dojrzałości je s t posiadanie określonego 
zespołu cech czysto ludzkich i chrześcijańskich12. In strukcja  w yraźnie 
stw ierdza, że „wiele niepowodzeń w życiu zakonnym  m ożna przypisać 
brakom  w tej dziedzinie, nie dostrzeżonym  lub nie uzupełnionym ” 13.

Przygotow anie do now icjatu powinno zatem  objąć uzupełnienie form acji 
łudzkiej i form ację religijną.

Kościół przypom ina, że „Bóg powołuje człowieka realnego, a jeśli nie 
m a człowieka, to  nie m a też i powołanego” 14. Złożone sy tuacje  w ypływ a
jące z życia zakonnego w ym agają osobowości ludzkiej w ystarczająco 
rozw iniętej. Form acja ludzka w inna zapewnić n a tu ra ln y  rozwój k an d y 
d a ta , „aby  ukierunkow anie zakonne nie zastępow ało człowieka, ale go 
powoli przenikało i oczyszczało” 15. Dojrzałość ludzka, do k tórej powinna 
zm ierzać form acja ludzka, je s t nie ty lko  w ym ogiem  życia zakonnego, 
ale przede w szystkim  wym ogiem  życia chrześcijańskiego: należy ją  
uw ażać jako „podstaw ę do pełnego rozwoju nadprzyrodzonego” 16.

W śród isto tnych  elem entów  form acji typow o ludzkiej należy podkreślić

10 Por. tamże, 88.
11 Por. tamże, 87.
12 Por. tamże, 33.
13 Tamże.
14 Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica, Orientamenti educativi 

per la formazione al celibato sacerdotale, 11 aprile 1984, 19 b. in EV, V, 203.
15 Tamże, 19 c, in EV, V, 203.
”  Tamże.
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w artości ludzkie i cno ty  natu ra lne , na k tórych m a być wznoszona budow la 
doskonałości ewangelicznej. Zanim  k toś stan ie się dobrym  zakonnikiem , 
m usi najpierw  stać  się —  jak  to  podkreśla P ius X II —  in ordinariis et 
cotidianis rebus perfectus hom o17.

Form acja religijna, chrześcijańska, opiera się na form acji ludzkiej. 
K andyda t do now icjatu powinien posiadać pewien stopień  k u ltu ry  reli
g ijnej. Często będzie on potrzebow ał pogłębionej katechezy, k tóra pozwoli 
m u: poznać podstaw owe w ym agania życia chrześcijańskiego; nabyć 
głębszego sensu życia chrześcijańskiego; nabyć, w yjaśnić i umocnić swoje 
przekonania; ugruntow ać swoje powołanie w planie B ożym 18. Isto tne  
elem enty form acji religijnej pow inny objąć: ożywienie i umocnienie w iary; 
wprowadzenie w życie m odlitw y, w liturgię, w życie wspólne; pogłębienie 
w artości sakram entów  i ta jem nicy  pow ołania; poznanie życia duchowego; 
zapoznanie się z w artościam i i wym ogam i życia zakonnego, z in sty tu tem  
zakonnym  i jego życiem . To w szystko stanow i podstaw ę au ten tycznej 
form acji zakonnej, k tó ra  rozpoczyna się w now icjacie18.

3. Czas trwania, form a i miejsce przygotowania

Instrukcja  nie określa czasu trw an ia  p renow icjatu : pozostaw ia to  
praw u w łasnem u. S tw ierdza jedynie, że tak i czas musi b y ć 20, że m ożna 
go bez obaw y przedłużać, ale ty lko  na ty le na ile to  je s t konieczne21.

Dopuszcza się różne form y relizacji p renow icjatu , a przykładow o w y
m ienia się ty lko cztery: przyjęcie do w spólnoty in s ty tu tu , jednak  bez 
pełnego uczestn ictw a w jej życiu; okresowe k o n ta k ty  z in s ty tu te m ; 
okresowe k o n tak ty  z jednym  z przedstaw icieli in s ty tu tu ; życie w spólne 
w dom u przeznaczonym  dla k an d y d a tó w 22. In stru k cja  zaznacza, że 
w ażniejsza od konkretnych  form  organizacyjnych je s t osobista opieka 
nad k a n d y d a te m 23.

Jeśli chodzi o miejsce przygotow ania, to  In stru k cja  zaleca, aby  nie 
była nim  w spólnota n o w ic ja tu 24.

17 P iu s  X II, Allocutio Magis quam, 21 septembris 1951, in Acta Apostolicae 
Sedis 43 (1951) 735.

18 Por. J. A u b ry , Le tappe della formazione, in La formazione oggi, Libreria 
Editrice Rogate, Roma 1983, 137; S. A ra, La renovaciôn acomodada de la forma- 
ciôn para la vida religiosa capuchina, en Laurentianum 10 (1969) 159; 0 . F. R ega- 
t i l lo ,  Formación para la vida religiosa, en Sal Terrae 19(1969) 133; R. Z a v a llo n i,  
Aspetti psico-pedagogici della formazione, in Vita religiosa 5 (1969) 128.

14 Por. W. K iw ior , I requisiti soggettivi per Vammissione al noviziato nell’attuale 
legislazione canonica (cc. 597 e 642), in Commentarium pro Religiosis 69 (1988) 
343—344.

!0 Por. DFIR 42.
11 Por. tamże, 43.
** Por. tamże, 44.
** Por. tamże.
** Por. tamże.



4. Bezpośrednia opieka nad kandydatami

Bezpośrednią opiekę nad kandyda tam i sp raw ują zakonnik  lub zakonnicy 
wyznaczeni przez przełożonego, posiadający potrzebne kw alifikacje do 
powierzonego im  zadania. M ają oni w spółpracować z m istrzem  now icja tu26.

Prenow icjat zatem , którego organizacja (sposób, przedm iot, czas trw a
nia, miejsce, środki, program , wychowawcy) pow inna być określona 
przez praw o własne, m a na celu uzupełnienie u k an d y d a ta  form acji 
ludzkiej i podstawowego poziom u k u ltu ry  ogólnej; zapewnienie form acji 
religijnej; umożliwienie osiągnięcia koniecznego stopn ia dojrzałości ludz
kiej i chrześcijańskiej; osiągnięcie równowagi uczuciowej, zwłaszcza 
równowagi płciowej; oczyszczenie i sprostow anie m otyw acji; rozpoznanie 
pow ołania; lepsze poznanie siebie i in s ty tu tu  zakonnego; zweryfikowanie 
w łasnych zdolności w świetle w ym agań i misji specyficznego charyzm atu  
danego in s ty tu tu  zakonnego, zapewnienie w arunków  w celu podjęcia 
decyzji w pełni wolnej, au ten tycznej i odpow iedzialnej; umożliwienie 
stopniowego dostosowania psychologicznego i duchowego do życia w nowi
cjacie. In s ty tu t zakonny winien zapewnić czas i środki, w ykw alifikow a
nych zakonników  oraz winien rozpoznać powołanie kan d y d a ta , zweryfi
kować wymogi staw iane w przyjęciu do now icjatu, w ydać osąd o stosow- 
ności przyjęcia go do n o w ic ja tu 26.

A by prenow icjat mógł osiągnąć te  cele, powinien odznaczać się persona
lizacją form acji, s tru k tu ram i zapew niającym i wolny w ybór, zastosow a
niem odpowiednich środków pedagogicznych i duchow ych, dokonaniem  
weryfikacji wymogów staw ianych kandydatom  w przyjęciu  do nowi
c ja tu  27.

II. N owicjat

N ow icjat, jako  podstaw ow a s tru k tu ra  życia konsekrow anego, jest 
okresem pełnego w prow adzenia do życia zakonnego28, poprzez k tó ry  
nowicjusze zm ierzają do lepszego poznania powołania właściwego danem u 
insty tu tow i, dośw iadczenia jego sposobu życia, uform ow ania um ysłu

[5] Etapy form acji 105

“  Por. tamże.
*· Por. DFIR 33, 42—44, 89. Por. także: R. Z a v a llo n i, Aspełti psico-peda- 

gogici della formazione, in Vita Religiosa 5 (1969) 128; J. A u b ry , Le tappe della 
formazione, in La formazione oggi, 137— 138; C. G o rr ich io , Instrucciôn sobre 
la rénovation acomodada de la formación para la vida religiosa, en Vida Religiosa 26 
(1969) 141; W. K iw io r , I requisiti soggettivi per l’ammissione al noviziato 
nell’attuale legislazione canonica (cc. 597 e 642), in Commentarium pro Reli
giosis 69 (1988) 344.

” Por. W. K iw ior , I requisiti soggettivi per Vammissione al noviziato nell’
attuale legislazione canonica (cc. 597 e 642). Excerpta ex dissertatione ad Lauream 
in Utroque lure in Pontificia Universitate Lateranensis, Pontificia Università 
Lateranense, Roma 1988, 112— 115.

*· Por. Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Instructio 
Renovations causam [RC], 6 ianuarii 1969, 4, in EV, III, 391; DFIR 45.
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i serca jego duchem  i potw ierdzenia swoich intencji i zd a tn o śc i29. N ow icjat 
je s t niezastąpionym  i uprzyw ilejow anym  okresem  fo rm a c ji30, ponieważ 
w  nim  nowicjusz —  poprzez specyficzny sty l życia właściwy danem u 
insty tu tow i —  zaczyna nadaw ać „form ę” swojej osobistej odpowiedzi na 
powołanie Chrystusa.

7. Przyjęcie do nowicjatu

Przyjęcie do now icjatu powinno nastąp ić we właściwym czasie, 
tzn . w tedy, kiedy „zdoła się w yrobić zdecydow aną opinię na tem at osoby 
k an d y d a ta  i nadziei, jak ie m ożna z nim w iązać” 31.

In strukcja  przypom ina, że p rzy  przyjm ow aniu do now icjatu „należy 
skrupulatn ie przestrzegać kanonicznych w arunków  godziwości i ważności 
zarówno w odniesieniu do k an d y d a ta  jak  i w odniesieniu do kom petentnej 
w ładzy decydującej o przyjęciu. Ich spełnienie pozwoli w przyszłości 
un iknąć licznych przykrych  konsekwencji” 32.

Jeśli chodzi o w ładzę zakonną przy jm ującą do now icjatu to  Kodeks 
P raw a Kanonicznego w kanonie 641 postanaw ia, że „prawo przyjm ow ania 
kandydatów  do now icjatu należy do wyższych przełożonych, zgodnie 
z w łasnym  praw em ” . Ponieważ do wyższych przełożonych —  na mocy 
kanonu 620 —  należą ci, „k tó rzy  k ieru ją  całym  in s ty tu te m  lub jego 
prow incją, czy inną zrów naną z nią częścią lub domem niezależnym , oraz 
ich zastępcy” , dlatego praw o własne musi określić: 1. k tó ry  z wyższych 
przełożonych p rzy jm uje do now icjatu i w jaki sposób; 2. w ładzę w ikariuszy;
3. delegacje w poszczególnych w ypadkach, jednak  nie ogólne; 4. in te r
wencje rad lub kap itu ł albo innych organów w raz z odpow iednią właści
wością ich g ło su33.

Jeśli natom iast chodzi o k an d y d a ta  przyjm owanego do now icjatu, 
to  musi on spełniać następujące w arunki: być kato lik iem ; kierować się 
właściwą in tencją; posiadać przym ioty  w ym agane przez prawo powszechne 
i własne danego in s ty tu tu ; nie być związanym  żadną przeszkodą; posiadać 
odpowiednie przygotow anie M.

W śród przym iotów  w ym aganych praw em  powszechnym  Kodeks Praw a 
Kanonicznego wylicza cztery: w ym agany wiek, zdrowie, odpowiedni 
charak ter i w ystarczające przym ioty  dojrzałości, konieczne do podjęcia

29 Por. KPK 1983, kan. 646; J e s u s  M. A ld a y , Noviciado, en Diccionario 
Teológico de la Vida Consacrada, dir. A. A p a r ic io  R o d r ig u e z  y J. C an als  
C asas, Publicaciones Claretianas, Madrid 1989, 1155.

30 Por. RC 4.
31 DFIR 43.
32 Tamże, 49.
33 Por. D. J. A n d res, El derecho de los religiosos, Publicaciones Claretianas 

V Commentarium pro Religiosis, Madrid— Roma 19822, 255; Codigo de Derecho 
iCanonico: edición bilingue comendada, dir. de L. De E c h e v e r r ia , ВАС, Madrid 
1983, 336.

31 Por. KPK 1983, kan. 597.



życia właściwego danem u in s ty tu to w i35. In strukcja  dodaje jeszcze jeden 
bardzo w ażny przym iot: zdolność do życia we wspólnocie, pod w ładzą 
przełożonych danego in s ty tu tu 36.

Odnośnie przeszkód przew idzianych praw em  pow szechnym  Kodeks 
P raw a Kanonicznego postanaw ia, że „nieważnie jest p rzy ję ty  do nowi
c ja tu : kto nie ukończył jeszcze 17 la t; m ałżonek w czasie trw an ia  m ałżeń
stw a; k to  jest ak tualn ie  zw iązany św iętym  węzłem z jak im ś in sty tu tem  
życia konsekrowanego albo przynależy do jakiegoś stow arzyszenia życia 
apostolskiego, z zachowaniem  przepisu kan. 684; kto w stępuje do in sty tu tu  
pod wpływem przym usu, ciężkiej bojaźni albo k to  został p rzy ję ty  przez 
przełożonego działającego pod takim  sam ym  w pływ em ; k to  za ta ił swe 
włączenie do jakiegoś in s ty tu tu  życia konsekrowanego lub stow arzyszenia 
życia apostolskiego” 37. P onad to  „prawo własne może ustanow ić jeszcze 
inne przeszkody uniew ażniające przyjęcie do now icjatu albo dołączyć 
inne w arunk i” 38.

Oprócz tego praw o powszechne postanaw ia, że nie należy przyjm ow ać 
do now icjatu duchow nych diecezjalnych bez porozum ienia się z ich 
w łasnym  ordynariuszem , ja k  również kandydatów  obciążonym i długam i, 
k tórych  nie są w stan ie sp łac ić39.

K andydat do now icjatu powinien przedstaw ić świadectwo chrztu , 
bierzm ow ania oraz zaświadczenie o stanie w olnym . Jeśli k an d y d a t jest 
duchow nym , albo był już p rzy ję ty  do innego in s ty tu tu  życia konsekro
wanego lub do stow arzyszenia życia apostolskiego albo do sem inarium , 
wówczas w ym agane je st zaświadczenie odnośnego ordynariusza miejsca, 
wyższego przełożonego in s ty tu tu  lub stow arzyszenia lub rek to ra  sem ina
r iu m 40. Prawo własne może w skazać jeszcze inne św iadectw a m ające na 
celu stw ierdzenie zdatności i wolności od przeszkód, a przełożeni —  jeśli 
uznają to  za konieczne —  mogą prosić o inne jeszcze in fo rm acje41.

W  przypadku kandydatów  na diakonów i kapłanów  trzeba  zaraz 
upewnić się czy nie posiadają jak iejś nieprawidłowości do przyjęcia 
w  przyszłości św ięceń42.
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35 Por. tamże, kan. 642.
36 Por. DF1R 43.
37 KPK 1983, kan. 643, 1.
38 Tamże, kan. 643, 2.
39 Por. tamże, kan. 644.
10 Por. tamże, kan. 645, 1—2.
41 Por. tamże, kan. 645, 3— 4.
43 Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonach 1041 oraz 1047, 1, 2 i 3 postanawia: 

„Dó przyjęcia święceń nieprawidłowymi są: 1° kto podlega jakiejkolwiek formie 
amencji lub innej chorobie psychicznej, na skutek której —  po zasięgnięciu 
opinii biegłych —  jest uważany za niezdolnego do właściwego wykonywania 
posługi; 2° kto popełnił przestępstwo apostazji, herezji lub schizmy; 3° kto 
usiłował zawrzeć małżeństwo, nawet tylko cywilne, bądź sam związany węzłem 
małżeńskim albo święceniami lub wieczystym publicznym ślubem czystości, 
bądź też z kobietą związaną ważnym małżeństwem lub takim samym ślubem; 
4° kto popełnił dobrowolne zabójstwo albo spowodował spędzenie płodu, gdy 
skutek nastąpił, oraz wszyscy pozytywnie współdziałający; 5° kto poważnie



2. Czas i miejsce nowicjatu

W  spraw ach czasu i m iejsca now icjatu należy zastosow ać się do przepi
sów Praw a K anonicznego43. Przepisy te są uściślone w praw ie w łasnym  
poszczególnych in sty tu tó w  zakonnych.

In strukcja  zw raca w tym  względzie uwagę przełożonych wyższych 
i osób odpow iedzialnych za form ację na kilka spraw , a mianowicie:

1. Biorąc pod uwagę obecne okoliczności życia, należy zapewnić nowi
cjuszom dostateczne w arunki równowagi, k tóre um ożliw iłyby im w okresie 
now icjatu głęboki i spokojny w zrost duchowy. Nowicjusze po trzebu ją 
„ćwiczenia się w długotrw ałej modlitw ie, w sam otności i m ilczeniu” 44 
i dlatego mogą odczuwać większą potrzebę oddalenia się od św iata niż 
pójścia do św iata. P o trzeba ta  nie w ynika wyłącznie z m otywów su
biektyw nych.

2. Miejsce i czas now icjatu należy zorganizować w tak i sposób, „aby  
nowicjusze mogli w nim  znaleść k lim at sprzy ja jący  głębokiem u zakorze
nieniu się w życiu z C hrystusem ” 45. Je s t to  możliwe w przypadku  oder
w ania się od siebie, od tego wszystkiego co w świecie sprzeciwia się Bogu, 
ja k  również od w artości św iata, k tóre —  jak  uczy Sobór W atykańsk i II —  
„posiadają niewątpliw ie w ielką w artość” 46. S tąd  stanowczo odradza się 
odbyw anie now icjatu we w spólnotach włączonych w środowisko ubogie: 
„w ym agania form acji —  stw ierdza Instrukcja  —  w inny przeważać nad 
pewnym i względam i apostolskim i włączenia się w środowisko ubogie” 47.

3. O dradza się odbyw ania now icjatu w środowisku i ku lturze obcym  
pochodzeniu i językowi ojczystem u nowicjuszy. In strukcja  w yraźnie 
stw ierdza: „lepsze są now icjaty małe, ale zakorzenione w danej ku ltu rze” 48. 
W  przeciwnym  w ypadku pow stają liczne problem y, m. in.: trudności 
w doprow adzaniu do zrów noważenia osobowości, trudności w relacjach
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i z rozmysłem zranił siebie lub innego albo usiłował odebrać sobie życie; 6 “ kto 
wykonał akt święceń zarezerwowany mającym święcenia biskupie lub prezbi- 
teratu, albo nie mając tych święceń, albo nie mogąc go wykonać na skutek 
zakazu wynikającego z jakiejś kary kanonicznej deklarowanej lub wymierzonej” 
(kan. 104).

„1. Jedynie Stolica Apostolska może dyspensować od wszystkich nieprawi
dłowości, jeśli fakt, na którym się opierają, został wprowadzony na forum 
sądowe. 2. Jej również jest zarezerwowane dyspensowanie od następujących 
nieprawidłowości i przeszkód do przyjęcia święceń: 1° od nieprawidłowości, 
wypływających z publicznych przestępstw, o których w kan. 1041, nn. 2 i 3; 
2° od nieprawidłowości z przestępstwa, czy to publicznego, czy tajnego, o którym  
w kan. 1041, n. 4” (kan. 1047, 1—2).

Od nieprawidłowości, które nie są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej, 
może dyspensować ordynariusz (cf KPK 1983, kan. 1047,4).

41 KPK mówi o tym w kanonach 647—649 oraz 653, 2.
44 DFIR 50.
“  Tamże.
44 Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica de Ecclesia 

Lumen Gentium, 46 b, in EV, I, 222.
47 DFIR 28. Por. tamże, 50.
4* Tamże, 47.



pom iędzy nowicjuszam i a m istrzem  nowicjuszy, trudności we w zajem nym  
porozum ieniu się, ryzyko przyjęcia fałszywych powołań, przeoczenie 
fałszywych m o ty w ac ji49.

In strukcja  opow iada się za w spólną form acją now icjacką dla braci 
i dla kandydatów  do d iakonatu  i kapłaństw a. Co więcej, zauw aża, że 
niekiedy może być ona naw et wymogiem specyficznego charyzm atu  
in s ty tu tu . Pozytyw nym  skutkiem  wspólnej form acji je s t jakość i całościo- 
wość ujęcia form acji dok trynalnej braci i w łączenie ich we w spó lno tę50.

3. Program

Pom im o tego, iż program  form acji w nowicjacie winien być określony 
przez własne prawo in s ty tu tu 51, Instrukcja , idąc za K odeksem  Praw a 
K anonicznego, w skazuje kilka dziedzin, które m uszą być uwzględnione 
we form acji nowicjuszy. Są nim i: 1. zdobycie cnót ludzkich i chrześcijań
skich; 2. w prow adzenie na drogę pełniejszej doskonałości przez modlitwę 
i sam ozaparcie; 3. w prow adzenie w kontem plow anie ta jem nicy  zbawienia, 
w czytanie i rozważanie P ism a świętego; 4. przygotow anie do ku ltu  Bożego 
sprawowanego w liturgii; 5. wprowadzenie w p rak ty k ę  rad  ewangelicz
nych i ukazanie doskonałości i możliwości wieczystego zobow iązania się 
do służby Bożej; 6. zapoznanie się z charakterem , h isto rią i życiem włas
nego in s ty tu tu ; 7. p rzepajanie miłością do Kościoła i jego p as te rz y 52.

Należy zauw ażyć, że pełne wprowadzenie do życia zakonnego w nowi
cjacie nie może być u tożsam iane ze zw ykłym  nauczaniem . W ykracza ono 
daleko poza zwykłe dostarczenie wiadomości w ram ach ducha i cha
rak te ru  każdego in s ty tu tu  i obejm uje:

1. wprowadzenie w głębokie i żywe poznanie C hrystusa i Jego Ojca 
w oparciu o lek tu rę i m edy tac ję P ism a świętego, sprawowanie 
liturgii, m odlitw ę osobistą i czytanie duchowne;

2. wprowadzenie w m isterium  paschalne C hrystusa poprzez w yrze
czenie się siebie, k tóre dokonuje się przede w szystkim  poprzez 
p rak ty k ę  rad ewangelicznych, ewangeliczną ascezę, odważne przy
jęcie tajem nicy  K rzyża;

3. wprow adzenie w bratersk ie  życie ewangeliczne, w k tó rym  pogłębia 
się w iara i w yraża miłość;

4. wprowadzenie w historię, m isję i duchowość in s ty tu tu . W  tym  celu, 
w przypadku in sty tu tów  oddanych działalności apostolskiej, prawo 
powszechne przew iduje m. in. okresy p rak ty k i apostolskiej, podej
mowanej poza w spólnotą now icjatu, zgodnie z przepisam i p ra w a 53. 
Ich celem jest stopniowe nabyw anie harm onijnej jedności pom iędzy 
kontem placją i działalnością ap o s to lsk ą54.

42 Por. tamże, 47, 98.
50 Por. tamże, 102.
“  KPK 1983, kan. 650, 1.
52 DF1R 46; KPK 1983, kan. 652,2 .
"  Por. tamże, 648, 2.
“  Por. DFIR, 47, 17— 18.
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4. M istrz nowicjatu i jego współpracownicy

Kodeks Praw a Kanonicznego postanaw ia, że „kierow anie nowicjuszam i, 
pod zwierzchnictwem  wyższych przełożonych, je s t zarezerwowane mi
strzow i now icjuszy” 55. W  razie po trzeby m ożna mu jednak  przydzielić 
do pom ocy współpracowników, k tórzy  podlegają mu w zakresie program u 
form acji i kierow ania now icjatem . W inni oni działać jednom yślnie. 
W szyscy wychowawcy, a przede w szystkim  m istrz now icjatu, powinni 
być wolni od wszelkich innych obowiązków, k tóre m ogłyby im przeszko
dzić w owocnym i sta łym  w ypełnianiu ich z a d a ń 56.

Do zadań m istrza nowicjuszy i jego współpracowników  należy: roz
poznać autentyczność powołania nowicjuszy do życia zakonnego; pom agać 
im we właściwym prowadzeniu osobistego dialogu z Bogiem; tow arzyszyć 
im na drogach Bożych poprzez bezpośredni i osobisty dialog; czuwać 
nad tym , aby  mieli oni zapew nioną pomoc kierow nika duchowego; do
starczać im solidnych wiadom ości z zakresu d o k try n y  i p rak ty k i; s top 
niowo w eryfikować i oceniać p rzeby tą  przez nich drogę; osądzić, czy 
posiadają oni przym ioty  w ym agane przez Kościół i przez in s ty tu t; form o
wać ich stopniowo do prow adzenia życia doskonałego właściwego danem u 
in s ty tu to w i57.

M istrz now icjuszy i jego współpracownicy powinni być dobrze przy
gotow ani do spełniania swoich zadań i powinni odznaczać się określonym i 
przez Kościół przym iotam i, k tórym i są: dobra znajom ość katolickiej 
nauki dotyczącej w iary i obyczajów; in tu icja  i postaw a o tw arta ; pogłę
biona znajom ość Boga i św iata; m ądrość w ynikająca z uważnego i długo
trw ałego w słuchiw ania się w Słowo Boże; um iłowanie liturgii i zrozum ienie 
jej roli w w ychow yw aniu duchow ym  i eklezjalnym ; odpow iednia kom pe
tencja  w zakresie k u ltu ry ; posiadanie czasu i dobrej woli pozwalające 
zająć się osobiście każdym  kandydatem , a nie ty lko  grupą; pogoda ducha, 
dyspozycyjność, cierpliwość, wyrozumiałość, praw dziw a m iłość58.

N ow icjat je s t m iejscem posługi m istrza n o w ic ja tu 59. Skuteczność tej 
posługi będzie uzależniona od tego, czy nowicjusze dobrowolnie i w pełni 
otw orzą przed nim swoje serce. M agisterium  Kościoła apeluje do nowicju
szy, aby —  świadomi własnej odpowiedzialności za skierowane do nich 
przez Boga osobiste wezwanie —  czynnie w spółdziałali ze swoim m istrzem  
w celu dania łasce pow ołania wiernej odpow iedzi60. M ając to  na uwadze 
Instrukcja  przypom ina, że nowicjusz należący poprzednio do jakiegoś 
ruchu w Kościele „nie może być równocześnie zależny od kogoś spoza 
in s ty tu tu ” 61.
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65 KPK 1983, kan. 650,2; DF1R 52.
58 Por. KPK 1983, kan. 651 ,2—3; DFIR 52, 32.
67 Por. tamże, 52, 30; KPK 1983, kan. 651, 1.
58 Por. CDRL 20; KPK 1983, kan. 652, 1.
68 Por. DFIR 52.
60 Por. tamże, 29, 52.
81 Tamże, 93.



Obowiązek ścisłej w spółpracy z m istrzem  now icjatu spoczywa również 
na księżach diecezjalnych, zakonnikach z innych in sty tu tó w  oraz osobach 
świeckich, k tórzy  w nowicjacie spraw ują sakram ent po jednania lub 
nauczają. Ma się to  jednak  dokonyw ać z w ielką dyskrecją z obu s tro n 62.

Troska o form ację now icjuszy spoczywa wreszcie na w szystkich człon
kach in s ty tu tu  i w yraża się w przykładzie życia i m odlitw ie63.

M istrz now icjatu powinien pam iętać , że same środki psychologiczno- 
pedagogiczne nie są w stan ie  zastąp ić  autentycznego kierow nictw a ducho
w ego64 i że form acja w inna być personalistyczna, tzn. pow inna dostoso
wać treść i m etodę do sy tuacji i możliwości każdego now icjusza65.

Jeżeli chodzi o w spółpracę m iędzyzakonną w dziedzinie form acji 
w okresie now icjatu, to  In strukcja  postanaw ia, że „nowicjusze mogą 
jedynie korzystać z okresowych usług, bowiem w spólnota w ścisłym zna
czeniu now icjacka musi być w spólnotą jednorodną i w łasną każdego 
in s ty tu tu ” 66.

5. Praca zawodowa w okresie nowicjatu

In strukcja  zajęła się ty m  zagadnieniem  ze względu na przypadki 
podejm ow ania pracy  zawodowej podczas drugiego roku now icjatu  przez 
nowicjuszy, k tó rzy  przed w stąpieniem  do now icjatu, p racu jąc  zawodowo, 
poprosili o roczny urlop „z przyczyn osobistych” . Podjęcie p racy  podczas 
drugiego roku now icjatu pod pozorem działalności apostolskiej chroni 
ich przed u tra tą  p racy , i w konsekwencji przed bezrobociem , na w ypadek 
pow rotu do św iata.

Stolica A postolska, biorąc pod uwagę w spom niane okoliczności, daje 
w tej sprawie następu jącą  zasadę: jeżeli in s ty tu t zakonny posiada dw uletni 
now icjat, wówczas nowicjusze m ogą podjąć pracę zawodową w pełnym  
w ym iarze pod następującym i w arunkam i: 1. p raca ta  rzeczywiście odpo
w iada celowi apostolskiem u in s ty tu tu ; 2. zostaje pod ję ta  w okresie d ru 
giego roku now icjatu i odpow iada w ym aganiom  przew idzianym  w kanonie 
648, 2, tzn . że przyczynia się do uzupełnienia form acji nowicjuszy do 
życia w insty tucie  i fak tycznie stanow i działalność ap o sto lsk ą67.

Okres form acji nowicjackiej jest bardzo w ażny dla dalszej form acji. 
Dlatego przełożeni wyżsi, osoby odpowiedzialne za form ację, a przede 
w szystkim  sami nowicjusze powinni pam iętać o przestrodze, ja k ą  daje 
Pius X I: „N eque tirones unquam  obliv iscantur, quales in nov itia tu  
fuerin t, ta les se in reliquum  v itae  tem pus fu turos, e t supplendi posterius 
renovato anim o tirocinii, si semel modico au t nullo fructu  illud egerint, 
spem  esse plerum que inanissim am ” 68.

62 Por. tamże, 52.
63 Por. tamże, 53.
64 Por. tamże, 52.
26 Por. tamże, 51.
66 Tamże, 100.
27 Por. tamże, 48.
68 P iu s  XI, Epistula De vitae religiosae ratione, 19 martii 1924, in X. O choa, 

Leges Ecclesiae, I, Commentarium pro Religiosis, Roma 1966, col. 666.
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Po upływie now icjatu, odbytego zgodnie z przepisam i praw a powszech
nego i własnego, jeśli nowicjusz poprosi o dopuszczenie go do profesji 
zakonnej i zostanie uznany  za zdatnego, należy dopuścić go do złożenia 
ślubów zakonnych na okres przewidziany we w łasnym  p raw ie69.

Instrukcja  przypom ina o konieczności ścisłego przestrzegania wszystkich 
postanow ień praw nych dotyczących w arunków  ważności i czasu trw ania 
profesji czasowej i w ieczyste j70.

III. Form acja profesów czasow ych

Form acja now icjacka, będąca wprowadzeniem  w pełne życie zakonne, 
w ym aga „dalszej kontynuacji, pogłębienia, uzupełnienia i ujednolice
n ia” 71 i dlatego w okresie profesji czasowej „zakonnicy winni zbierać 
owoce poprzednich etapów  i dalej w zrastać w zakresie ludzkim  i ducho
wym  poprzez odważne prak tykow anie tego, do czego się zobowiązali” 72. 
Bardzo w ażną rzeczą je st u trzym anie dynam izm u duchowego wyniesio
nego z now icjatu w celu sprostan ia ew entualnym  dezorientacjom , oschłoś- 
ciom i kryzysom  spowodow anym  nowymi i nieprzew idzianym i sy tuacjam i. 
W  procesie ciągłego dojrzew ania zakonnik powinien zachować jedność 
zamierzeń i życia przygotow ując się do profesji w ieczyste j73.

Biorąc to  w szystko pod uwagę Kościół postanaw ia, że „we w szystkich 
in sty tu tach  po pierwszej profesji m a być realizowane kształcenie w szyst
kich członków, zm ierzających do prow adzenia pełniej życia właściwego 
danym  in sty tu to m  oraz coraz doskonalszej realizacji jego m isji” 74.

Należy przyznać, że tak ie  postanowienie M agisterium  Kościoła w ym aga 
przede w szystkim  zm iany m entalności i rewizji in sty tucji oraz program ów  
form acyjnych. W arto  też zauważyć, że postanow ienie odnosi się do 
w szystkich in sty tu tów . Ich zadaniem  jest zapewnienie w szystkim  swoim 
zakonnikom  —  kandydatom  do d iakonatu  i kap łaństw a oraz braciom  —  
odpowiedniej form acji, aby  mogli z pełną dojrzałością zrealizować życie 
i misje insty tu tów . Niełatwo jest znaleźć w okresie poprzedzającym  Sobór 
W atykańsk i II dokum enty , k tóre m ów iłyby o form acji do życia zakonnego 
m ając na uwadze braci, zwłaszcza w in sty tu tach  kleryckich. Mówiąc 
o form acji odnoszono się wówczas przeważnie lub w yłącznie do form acji 
zakonników —  kandydatów  do święceń, k ładąc nacisk na kapłaństw o, 
stud ia i przygotow anie duchow e75. Bracia zakonni, przeważnie zaraz po 
pierwszej profesji, byli przeznaczani do różnych prac bez zatroszczenia 
się o ich dalszą form ację. Obserwacja w ykazuje, że tak ie  sy tuacje nadal się
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«» Por. KPK 1983, kan. 653 i 655.
70 Por. DFIR 57.
71 E. O am bari, Il prosequimento della formazione dopo il noviziato, in AA. W .,  

Formazione alla vita religiosa, Roma 1983, 198.
72 DFIR 59.
73 Por. tamże, 59.
71 KPK 1983, kan. 659, 1; DFIR 58.
75 Por. S. В i si gn a  n o, Formación, en DTVC, 732.
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pow tarzają , co dowodzi, że długi okres p rak tyk i, k tó ra  sta ła  się zwyczajem , 
opiera się zm ianom  pom im o bardzo jasnych przepisów  Kościoła, k tó ry  
m. in. postanaw ia, że w okresie form acji ponowicjackiej „członkom  nie 
należy powierzać obowiązków i funkcji, k tóre by  w niej przeszkadzały” 7*. 
K ażdy in s ty tu t zakonny, w ram ach własnego praw a, ma obowiązek 
określić program  i czas trw an ia  form acji ponow icjackiej, uw zględniając 
po trzeby  Kościoła oraz w arunki ludzi i czasu zgodnie ze swoim celem 
i ch a rak te re m 11. Na każdym  z nich spoczywa pow ażna odpowiedzialność 
stw orzenia każdem u profesowi czasowemu w arunków  sprzy ja jących  rze
czywistem u wzrostowi w oddaniu  się B o g u 78. W śród nich należy wym ie
nić: odpowiednich p rze łożonych79; zakonnika odpowiedzialnego za for
m ację profesów czasow ych80; kom petentnych w ychow aw ców 81; żyw otną 
w spólnotę form acyjną, k tó ra  pow inna być większa niż w spólnota nowi
c ja tu , gdyż wówczas może oferować lepsze w arunki fo rm a c ji82.

Okres form acji ponowicjackiej powinien trw ać co najm niej trzy  l a t a 83.

7. Zakres form acji

C harakter i ogólny zarys form acji profesów czasowych określone są 
w następujący  sposób: „F orm acja w inna być system atyczna, przystoso
w ana do zdolności członków, duchow a i apostolska, naukow a i p rak tyczna , 
uwieńczona także, jeśli to  je s t w skazane, uzyskaniem  odpowiednich 
ty tu łów , tak  kościelnych jak  i świeckich” 84. Kościół, s taw iając ta k  w y
sokie w ym agania, m a na uw adze konieczność form acji zakonnej odpow ia
dającej oczekiwaniom i potrzebom  współczesnego św iata. P rogram  for
m acji ponowicjackiej powinien obejm ować m. in.:

1. podstaw ow ą form ację filozoficzną85;
2. form ację teologiczną, w której należy podkreślić teologię bib lijną 

i dogm atyczną, teologię duchowości i pasto ra lną , a w szczególności 
pogłębienie dok trynalne życia konsekrowanego i charyzm atu  in sty 
tu tu . P onadto  należy wziąć także pod uwagę historię , liturgię, 
prawo kanoniczne i in n e 88;

3. form ację apostolską, k tó ra  pow inna dokonyw ać się poprzez „za
angażowanie apostolskie i coraz większy udział w życiu Kościoła

7‘ KPK 1983, kan. 660 2; DFIR 58.
77 Por. KPK 1983, kan. 659 ,2; DFIR 58.
74 Por. tamże, 60.
71 Por. tamże, 4, 27, 63, 95; Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis 

Saecularibus et Sacra Congregatio pro Episcopis, Notae directivae Mutuae rela
tiones [MR], 14 maii 1978, 13 a, in EV, VI, 453; KPK 1983, kan. 618—619. 

·» Por. DFIR 60.
"  Por. tamże, 60, 30— 32.
** Por. tamże, 60.
·* Por. tamże,
M KPK 1983, kan. 660, 1; DFIR 58.
“  Por. DFIR 61.
M Por. tamże.
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i społeczeństwa, zgodnie z charyzm atem  in s ty tu tu  oraz zależnie 
od indyw idualnych uzdolnień i aspiracji” 87;

4. form ację specjalistyczną realizow aną poprzez stu d ia  odpow iadające 
wymogom planów  apostolskich zgodnie z potrzebam i K ościo ła88.

W  kształtow aniu  program u i nauczaniu  należy un ikać kum ulow ania 
różnych dyscyplin i kursów  89.

Form acja profesów czasowych może się dokonyw ać w ośrodkach 
m iędzyzakonnych, przy  czym —  aby  była ona harm onijna  i pełna —  
m usi być uzupełniona przez w łasną form ację każdego in s ty tu tu  90.

In strukcja  zw raca szczególną uw agę na form ację do życia wspólnego, 
właściwego powołaniu danego in s ty tu tu , w skazując na konsekwencje 
z tego w ypływ ające91 i przypom ina profesom czasowym, że duszpasterstw o 
nie jest ich podstaw ow ym  zadaniem  ani w okresie form acji ani w dalszym  
ich ż y c iu 92.

2. Kierow nik duchowy

Kierownik duchowy, z którego pom ocy zakonnicy powinni korzystać 
przez całe życia, odgrywa szczególną rolę w okresie form acji ponow icjac- 
kiej. In strukcja , w  oparciu o poprzednie dokum enty  Kościoła, daje w tej 
sprawie następujące w skazania:

1. zakonnicy powinni mieć możliwość korzystan ia z pom ocy kierow nika 
duchowego w zakresie w ew nętrznym , i to niekoniecznie w ram ach 
sakram entu  po jednania;

2. każdy in s ty tu t zakonny powinien posiadać w łasnych kom peten tnych  
w ykw alifikow anych i w yznaczonych kierowników duchow ych;

3. w dom ach, w k tórych  przebyw ają profesi czasowi, powinien być 
w yznaczony z urzędu przynajm niej jeden zakonnik służący duchową 
radą w spółbraciom ;

4. kierownictwo duchowe nie może być zastąpione środkam i psycholo
giczno-pedagogicznym i;

5. zasadniczym  zadaniem  kierownika duchowego jest: rozpoznanie 
działania Bożego, prowadzenie zakonnika drogam i Bożymi, zasilanie 
życia zdrow ą d o k try n ą  i p rak ty k ą  m odlitw y, dokonyw anie oceny 
przebytej przez profesa d ro g i93.

Okres form acji czasowej przygotow uje zakonnika do złożenia profesji 
w ieczystej. M agisterium  Kościoła zaleca jednak , by profesja w ieczysta 
była poprzedzona bezpośrednim  i bardziej intensyw nym  przygotow aniem  
z wyłączeniem norm alnych z a ję ć 94.
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87 Tamże, 62.
88 Por. MR 26; D F IR 65. 
88 Por. tamże, 61.
80 Por. tamże, 99.
81 Por. tamże, 60.
88 Por. tamże, 62.
83 Por. tamże, 63.
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IV. Form acja ciągła

Form acja zakonna nie kończy się z chwilą złożenia profesji w ieczystej, 
lecz trw a przez całe życie. Odpowiedzialność za nią spoczyw a na po
szczególnych zakonnikach, przełożonych i insty tucie zakonnym . Obo
wiązkiem zakonników  je s t gorliwe kontynuow anie przez całe życie swojej 
form acji duchowej, naukow ej i p rak tycznej, a przełożeni powinni im 
zapewnić w tym  celu środki i c z a s 9S. In s ty tu t zaś m a obowiązek przygoto
w ania i realizow ania program u tejże form acji uw zględniając w nim  
w szystkich członków 9e.

Głównym celem form acji ciągłej je s t ustaw iczny i ogólny w zrost za
konnika zm ierzającego do pełnego przeżyw ania swego poświęcenia się 
Bogu poprzez misję pow ierzoną mu przez Kościół, do pełnej realizacji 
siebie w Chrystusie poprzez charyzm at założycie la97.

Ustawicznego w zrastan ia , rozpoznaw ania, o tw artości na D ucha w dyspo
zycyjności i zdecydow aniu dom agają się: powołanie Boże, funkcja życia 
zakonnego w Kościele i w świecie, jakość życia konsekrow anego, w eryfi
kac ja wierności Bogu, uległość Duchowi Świętem u, uw ażne spojrzenie 
na okoliczności, wrażliwe i przezorne spojrzenie na znaki czasu, wola 
w łączenia się w zadania Kościoła, dyspozycyjność w podporządkow aniu 
się hierarchii, odwaga w podejm ow aniu inicjatyw , stałość w poświęceniu 
się dla innych, pokora w znoszeniu przeciwności, życie wspólne, rzeczy
w iste uczestnictw o i współodpowiedzialność za życie w insty tucie , efek
tyw na możliwość odpow iedzenia wezwaniu współczesnego św iata poprzez 
twórczość i odwagę, pom yślna przyszłość in sty tu tó w  zak o n n y ch 98.

In strukcja  zauw aża, że form acja ustaw iczna pom aga zakonnikow i 
„zintegrow ać w duchu wierności jego siły tw órcze” " ,  strzeże przed 
skostnieniem  i zesztyw nieniem , pom aga daw ać żywe i prawdziwe św ia
dectwo królestwu Bożemu na ziemi i charyzm atycznej autentyczności 10°.

7. Zakres form acji

Form acja ciągła je s t ogólnym  procesem  odnowy i rozwoju obejm ującym  
całą osobę zakonnika i całość in s ty tu tu . W  myśl Instrukcji pow inna ona 
uwzględnić następu jące spraw y:

1. przede w szystkim  troskę o życie według Ducha, czyli życie duchowe, 
ponieważ zakłada ono pogłębienie w iary i znaczenia profesji zakonnej;

2. udział w życiu Kościoła zgodnie z charyzm atem  in s ty tu tu , a zwłaszcza 
odnowa w zakresie działalności apostolskiej;

94 Por. tamże, 64; RC 35.
95 Por. KPK 1983, kan. 661; DFIR 66.
99 Por. tamże, 67.
97 Por. tamże, 66; S. B is ig n a n o , Formación, en DTVC, 737.
99 Por. DFIR 67; S. B is ig n a n o , Formación, en DTVC, 737—738.
99 DFIR 67.
100 Por. tamże, 67.



3. doskonalenie dok trynalne i zawodowe;
4. wierność w łasnem u charyzm atow i poprzez coraz lepsze jego pozna

wanie oraz w ysiłek osobisty i w spólnotow y w jego rea lizacji101.
Form acja ciągła obejm uje zatem  w ym iar osobowy, wspólnotowy, 

eklezjalny i apostolski.
Jeśli w realizacji form acji ciągłej korzysta się z ośrodków m iędzy- 

zakonnych, wówczas trzeba  koniecznie postarać  się o jej uzupełnienie 
w artościam i własnego in s ty tu tu  poprzez własne in ic ja tyw y i s t ru k tu ry 102.

2. W ażniejsze momenty form acji ciągłej

W śród w ażniejszych m om entów  w okresie form acji ciągłej —  których 
jednak  nie należy trak tow ać jako ustalonego szeregu etapów , lecz trzeba 
po trak tow ać je  w sposób elastyczny w raz z uwzględnieniem  nieprzewi
dzianych inicjatyw  w zbudzanych przez D ucha Świętego —  Instrukcja  
w ym ienia następujące:

1. przejście zakonnika z okresu form acji początkow ej, kończącej się 
profesją w ieczystą, do życia bardziej autonom icznego wym agającego 
nowego sposobu w ykazania swej wierności Bogu;

2. po około dziesięcioletnim  okresie profesji w ieczystej, kiedy to  po
jaw ia się ryzyko życia „z przyzw yczajenia” i u tra ta  wszelkiego 
zapału. O kazuje się wówczas pożytecznym  dłuższy okres oderwania 
od zwyczajnego życia spędzony w jednej ze w spólnot in s ty tu tu ;

3. czas pełnej dojrzałości, k tó ra  często niesie ze sobą niebezpieczeństwo 
w zrastającego indyw idualizm u;

4. chwile silnych kryzysów  spow odowanych czynnikam i zew nętrznym i 
lub osobistym i;

5. okres stopniowego w ycofyw ania się z działa lności103.
Przełożeni powinni m ianować osobę odpow iedzialną za form ację ciągłą

w insty tucie . Do nich należy również troska o to , aby  zakonnicy przez 
całe swoje życie mieli do swojej dyspozycji kierowników duchow ych104.

Z akończenie

W skazania dotyczące form acji w in sty tu tach  zakonnych są pierwszym  
dokum entem , k tó ry  zajm uje się poszczególnymi etapam i form acji w sposób 
pełny  i organiczny. In stru k cja  daje dynam iczną wizję form acji zakonnej 
i przypom ina, że au ten ty czn a  form acja zakonna opiera się na bazie 
ludzkiej i chrześcijańskiej; obejm uje całe życie zakonnika i w szystkie 
jego aspek ty ; odznacza się system atycznością, jednorodnością i stopnio- 
wością, które mogą być zapewnione przez Ratio institutionis  i współpracę
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101 Por. tamże, 68.
101 Por. tamże, 99— 100.
1M Por. tamże, 70.
1,1 Por. tamże, 71.
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w szystkich osób odpow iedzialnych za poszczególne e tapy  form acji; daje  
pierwszeństwo form acji duchow ej; prowadzi do jedności życia. D okum ent 
Stolicy Apostolskiej podkreśla w artość osoby i znaczenia pow ołania oraz 
funkcję kierow nika duchowego. In sty tuc je  procesu form acyjnego speł
n ia ją  funkcję służebną wobec konkretnych  osób.

In strukcja  akcentu je różne aspekty  form acji w zależności od specy
ficznego charak teru  każdego e tapu  i ustosunkow uje się do now ych oko
liczności w Kościele i w świecie.

Le tappe della formazione religiosa 
e particolarm ente il noviziato

La formazione religiosa è un processo che comprende il tempo dal momento 
in cui una persona pensa seriamente a intraprendere ia vita di consacrazione 
al Signore, fino all’incontro definitivo con Lui nella morte. Tale processo viene 
diviso fondamentalmente in quattro tappe: ii prenoviziato, ii noviziato, Ia for
mazione dei professi di voti temporanei e ia formazione continua.

1 quattro capitoli, dedicati alle signole tappe, analizzano brevemente le 
questioni principali, indicate dalie Direttive sulla formazione negli Istituti 
religiosi.

L’esame dei Documento dei Magistero della Chiesa, fatto sotto 1’aspetto 
indicato dal titolo dell’articolo, fa vedere, tra l’altro, la dinamicità della forma
zione religiosa, preoccupata di tutta la persona, ehe offre al religioso la possibilità 
di portario all’unità di vita.


