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PRENOWICJAT W DOKUMENTACH SALEZJAŃSKICH

ISTOTA I CEL
Jak mówią nasze Konstytucje „bezpośrednio przed nowicjatem od kandydata do zgromadzenia
wymagane jest specjalne przygotowanie w celu pogłębienia wyboru powołania i sprawdzenia zdatności
niezbędnej do rozpoczęcia nowicjatu. Takie przygotowanie dokonuje się poprzez praktykę salezjańskiego
życia wspólnotowego i apostolskiego, która nazywana jest prenowicjatem. Traktuje się jako pierwszy
etap formacji salezjańskiej. Wraz z prenowicjatem rzeczywiście rozpoczyna się formacja początkowa
kandydata, który prosi o przyjęcie do Zgromadzenia Salezjańskiego, aby poświęcić swe życie Bogu w
służbie młodzieży, naśladując Księdza Bosko.
Prenowicjat ma następujące cele, które wymaga się, aby były znane kandydatom i przez nich
przyswojone w czasie drogi formacji:
- dojrzeć jako człowiek i jako chrześcijanin;
- poznać swoje powołanie i pogłębić motywacje własnego wyboru;
- doświadczyć życia wspólnotowego i apostolskiego oraz poważnie zastanowić się nad życiem i
posłannictwem salezjańskim;
- zweryfikować cechy niezbędne, aby rozpocząć nowicjat;
- podjąć decyzję w sposób świadomy i wolny od zewnętrznych i wewnętrznych nacisków;
- przyjąć w sposób wyraźny i konkretny postawę formacji.
Jednocześnie czas prenowicjatu pozwala Zgromadzeniu dokonać oceny zdatności i dojrzałości
chrześcijańskiej kandydata, aby mógł wstąpić do nowicjatu.
WYMIAR DUCHOWY
Życie chrześcijańskie musi od samego początku procesu formacyjnego prowadzić do żywego
doświadczenia wiary i do głębokiej relacji z Panem Jezusem; taka relacja jest konieczna w przypadku
każdego wyboru powołania; bez osobistego doświadczenia życia chrześcijańskiego umotywowanego i
przeżywanego z przekonania, jest niemożliwa realizacja powołania do życia konsekrowanego.
Wezwany do podjęcia życia radykalnie skoncentrowanego na Chrystusie, prenowicjusz jest
prowadzony do przeżywania osobistej relacji z Nim i do zbudowania solidnego fundamentu swego życia
chrześcijańskiego, koncentrując się na niektórych aspektach i doświadczeniach typowych dla tego życia,
z akcentami właściwymi Młodzieżowej Duchowości Salezjańskiej.
Troszczy się więc o:
- solidną katechezę
- inicjację do życia sakramentalnego i pobożności maryjnej
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- inicjację do życia modlitwy
- wprowadzenie w praktykę towarzyszenia duchowego
Kandydat, konfrontując się z programem życia SDB, pojmuje, że posłannictwo salezjańskie
pociąga za sobą powołanie do wspólnoty.
PRZED PRZYJĘCIEM DO PRENOWICJATU
KANDYDAT SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie do prenowicjatu skierowane do inspektora (FSDB, Kryteria 105);
- życiorys;
- ankietę personalną (pozwolenie na przetwarzanie danych personalnych);
- aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania;
- aktualny odpis aktu urodzenia;
- świadectwo (dyplom) katechizacji (jeśli katecheza odbywała się poza szkołą);
- opinię lekarza o zdatności do podjęcia studiów oraz szkolną kartę zdrowia (jeśli kandydat posiada);
- opinię proboszcza;
- jedną fotografię;
Inne dokumenty które trzeba będzie dostarczyć przed rozpoczęciem prenowicjatu stacjonarnego
(wzory będą podane na kolejnych spotkaniach):
- świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne;
- opinia przełożonego seminarium lub przełożonego wyższego instytutu zakonnego, jeśli kandydat
wcześniej w nim przebywał;
- oświadczenie o zapoznaniu się z przeszkodami kanonicznymi oraz przeciwwskazaniami prawa
własnego zgromadzenia, które uniemożliwiają realizację powołania zakonnego i kapłańskiego;
- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Po rozpatrzeniu podania przez inspektora, kandydat zostanie pisemnie poinformowany o podjętej
decyzji i w przypadku przyjęcia do prenowicjatu, także o szczegółach organizacyjnych dotyczących tego
etapu formacji.
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CURRICULUM VOCATIONIS
KANDYDATA DO NOWICJATU TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

.............................................................
imię i nazwisko kandydata






Cel autobiografii
- obiektywne spojrzenie na swoje życie
- przedstawienie
* historii swojego wyboru powołania zakonnego
* etapów jego kształtowania się i rozwoju
* okoliczności i motywacji wstąpienia do Zgromadzenia.
Metoda
- opisowa - charakter autobiografii, autorefleksji.
Elementy składowe:
Część 1 – Doświadczenie wiary, jej formacja i udział w życiu Kościoła

- formowanie się życia duchowego: jakie jest Twoje doświadczenie wiary (modlitwa, życie sakramentalne, jak nauczanie
Kościoła kształtowało Twoje życie i wpływało na decyzje), czy przechodziłeś jakieś momenty kryzysów, odejścia od Boga,
Kościoła. Jeśli przeżyłeś nawrócenie, jak się kształtowała droga do niego. Formacja wiary - jaką rolę odgrywali rodzice,
bliscy w formacji wiary, czy sam czułeś potrzebę pracy nad swoją relacją z Bogiem; jaki wpływ wywarła katecheza, jak była
prowadzona; doświadczenie Kościoła - poczucie przynależności, umiejętność czerpania z jego tradycji, zainteresowanie się
sprawami Kościoła, przynależność do grup formacyjnych;
Część 2 – Narodziny i rozwój powołania
- moment i miejsce narodzin świadomości powołania oraz osoby wspomagające podjęcie decyzji - moment życia, w którym
rodziło się pragnienie bycia osobą zakonną, kapłanem (np. święcenia lub prymicje jakiegoś kapłana, uczestnictwo w jakimś
wydarzeniu religijnym, matura, stała pomoc w oratorium); miejsce - parafia (oratorium, grupa ministrancka, oaza), szkoła,
grupa młodzieżowa, przyjacielska, itp.; osoby towarzyszące w rozpoznaniu powołania, np. rodzice, przyjaciel, znajomy ksiądz,
kleryk, katecheta szkolny, rekolekcjonista, inne osoby.
- czas świadomego rozeznawania (przemyśleń, zastanawiania się, upewniania) drogi życiowej – szkoła średnia – która klasa,
studia, doświadczenie pracy zawodowej, służby wojskowej i długość trwania rozeznania;
- wykorzystanie środków do rozeznania powołania:
* ludzkich - rekolekcje powołaniowe, spotkania dla młodzieży, które były pomocą w podjęciu decyzji;
* duchowych- modlitwa, sakramenty - pojednania i eucharystii, kierownictwo duchowe, lektura Pisma świętego – czy i jak były
wykorzystywane
Część 3 – Motywacja bycia salezjaninem i przyszłe miejsce w Zgromadzeniu
- motywy jakimi kierowałeś się przy wyborze życia salezjańskiego. Z jakich przyczyn wybrałeś Salezjanów? Czym się
kierowałeś przy wyborze? Jaką formę powołania salezjańskiego (koadiutor lub kapłan) pragniesz realizować i dlaczego? Co
chciałbyś robić w przyszłości?
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WSZYSTKIE WZORY DOKUMENTÓW KTÓRE ZOSTAŁY WYŻEJ
WYMIENIONE, KANDYDAT OTRZYMA OSOBIŚCIE.

Na czas rozpoznawania powołania i odważnego kroczenia za Chrystusem
błogosławię i obiecuję modlitwę w Twojej intencji.

ks. Tomasz Hawrylewicz sdb
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