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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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I. WZORY DOKUMENTÓW KANDYDATA
DO PRENOWICJATU
1. Podanie o przyjęcie do prenowicjatu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
(ulica, nr domu, nr mieszkania
kod pocztowy, miejscowość)
telefon kontaktowy

miejscowość i data (dzień/miesiąc/rok)

Przewielebny Ksiądz Inspektor
……………….………….……
Przełożony Inspektorii św. Stanisława Kostki
w Warszawie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do prenowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego
Inspektorii św. Stanisława Kostki.
Powyższą prośbę motywuję tym, iż ... (Ta część podania składa się z przedstawienia własnej
motywacji. Uzasadnij swoją decyzję. Podaj powód, dla którego chcesz rozpocząć przygotowanie do
nowicjatu. Napisz czym się kierujesz przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu salezjańskiej formacji zakonnej)
Powyższą decyzję podjąłem świadomie i dobrowolnie po wcześniejszym rozeznaniu dokonanym
z pomocą spowiednika/kierownika duchowego (jeśli miało to miejsce).

Z wyrazami szacunku
własnoręczny podpis
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2. Życiorys
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
(ulica, nr domu, nr mieszkania
kod pocztowy, miejscowość)
telefon kontaktowy

miejscowość i data (dzień/miesiąc/rok)

ŻYCIORYS

Życiorys kandydata napisany odręcznie powinien zawierać:

-Nazwisko i imię, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców i ich zawód, ogólne dane o rodzeństwie
(wiek, zajęcie)

-Etapy edukacji szkolnej (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, ewentualnie studia,
doświadczenie pracy, służby wojskowej), proszę podać lata, w których się uczęszczało do tych szkół lub
odbywało służbę wojskową albo pracowało;

-Etapy formacji religijnej (przyjęte sakramenty-chrzest św., I komunia, bierzmowanie), ogólne informacje
dotyczące
zaangażowania w grupach kościelnych, krótka charakterystyka katechezy szkolnej,
doświadczenie w placówkach/grupach salezjańskich lub duszpasterstwie młodzieżowym, kontakty z
salezjanami;

- Cechy charakteru, zainteresowania i umiejętności kandydata oraz posiadane kwalifikacje lub
uprawnienia.

.......................................................
Podpis kandydata
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3. Ankieta personalna kandydata do prenowicjatu salezjańskiego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. DANE OGÓLNE O KANDYDACIE
1. Nazwisko ...…………………….....Imię/imiona .......……………………..

wiek ….……lat/a

2. Adres zamieszkania:
Miejscowość ……………………... Gmina ........................... Województwo ..................................
ul. ……………………........…… nr domu ............ nr mieszkania .............
Kod pocztowy .......... - ........... …………………..
Telefon: …………………………
Parafia ............................................................. w ................................Diecezja ..................................
3. Nr i seria dowodu osobistego ..............................................
4. PESEL:

[][][][][][][][][][][]

5. Numer Identyfikacji Podatkowej

[][][]-[][][]-[][]-[][]
6. Data urodzenia:

r/m/d ............. - ........ - .........

7. Miejsce urodzenia: .........................................................................
8. Obywatelstwo: ............................................................................
9. Stan cywilny (kawaler, wdowiec): ......................................................
10. Wykształcenie (ukończone szkoły/średnia, uczelnia wyższa, studia podyplomowe/zawód)..............................
………………………………………………........................................................................................
11. Data imienin ......................................
12. Parafia chrztu ................................................................w.................... Diecezja ............................
Data.....................
13. Parafia bierzmowania ...................................................w……………. Diecezja............................
Data....................
II. DANE DOTYCZĄCE RODZINY KANDYDATA
a) Imię i wiek ojca: ….…...................…………………

.…… lat/a

Żyje - Tak / Nie
Jeśli Nie podać datę zgonu (rok): ….…………........
Wykształcenie: ................................ Zawód/wykonywana praca: ...................................................
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Relacja z ojcem………………..………………………………….……………………………..
b) Imię, nazwisko rodowe i wiek matki:….…....................... ..........................................

…… lat/a

Żyje - Tak / Nie
Jeśli Nie podać datę zgonu (rok): ….…………....…
Wykształcenie: ................................

Zawód/wykonywana praca: ..................................................

Relacja z matką……………………………………………………………………………………
c) Adres zamieszkania rodziców
Miejscowość ……………………... Gmina ......................... Województwo ...............................
ul. ………………….......…........…… nr domu ............ nr mieszkania .............
Kod pocztowy .......... - .............. ……………………….
Telefon: 1) Stacjonarny
2) Komórkowy (jednego z rodziców)

[][]-[][][]-[][]-[][]
[][][]-[][][]-[][][]

d) Rodzeństwo:
…….……………………….…

lat ……… zawód .............................................

…….……………………….…

lat ……… zawód .............................................

…….……………………….…

lat ……… zawód .............................................

…….……………………….…

lat ……… zawód .............................................

…….……………………….…

lat ……… zawód .............................................

e) Życie chrześcijańskie w rodzinie.
Opis:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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III DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OSOBY KANDYDATA
1. Zdrowie fizyczne i psychiczne.
a) Opis ogólny stanu zdrowia:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b) Choroby lub braki fizyczne.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

c) Choroby lub zaburzenia psychiczne.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
d) Czy kandydat przechodził badania psychologiczne lub psychiatryczne?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Stosunki społeczne.
a) Charakterystyka osobowości kandydata (samoocena). Pozytywne i negatywne cechy charakteru.
Zainteresowania i hobby (sport, języki obce, muzyka, itd.). Dotychczasowe osiągnięcia, wyróżnienia,
nagrody.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
b) Charakterystyka kandydata pod względem nawiązywania więzi społecznych.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
c) Przynależność do grup, wspólnot, organizacji.
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
IV. ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE KANDYDATA
a) Opis (modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakrament pojednania, Eucharystia, itp.).
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
b) Zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
V. DROGA POWOŁANIA KANDYDATA
a) Kiedy zrodziła się w Tobie pierwsza myśl o powołaniu zakonnym lub kapłańskim?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b) Kiedy zrodziła się w Tobie pierwsza myśl o powołaniu salezjańskim?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
c) Podaj przyczynę i motywacje, dla których chcesz zostać salezjaninem.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
d) Kto towarzyszył Ci na drodze rozeznania i wyboru powołania?
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
e) Czy byłeś wcześniej w jakimś seminarium duchownym, zgromadzeniu zakonnym lub stowarzyszeniu
życia apostolskiego.

(Nazwa instytucji lub zgromadzenia, czas i miejsce pobytu, ogólny opis doświadczenia życia w danej

wspólnocie, powód opuszczenia)

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Oświadczam, że powyższą ankietę wypełniłem zgodnie z prawdą, co potwierdzam moim
własnoręcznym podpisem.
Oświadczam także, że mam świadomość odpowiedzialności prawnej względem państwa i osób
fizycznych za moje czyny, które nie wynikają z obowiązków i prawa zakonnego, a skutki prawne
obciążają bezpośrednio mnie, a nie Towarzystwo Salezjańskie.
Wstępując do Towarzystwa św. Franciszka Salezego traktuję je jako swoją rodzinę i zobowiązuję
się dbać o dobre imię Zgromadzenia. W razie opuszczenia Towarzystwa Salezjańskiego lub wydalenia z
niego nie będę wysuwał żadnych roszczeń w związku z podejmowanymi przeze mnie obowiązkami lub
wykonywaną pracą.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszej ankiecie, do celów
wewnętrznych Towarzystwa Salezjańskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.).

..................................................................
Miejscowość i data
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Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z przeszkodami kanonicznymi oraz
przeciwwskazaniami prawa własnego zgromadzenia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZESZKODY DO PRENOWICJATU SALEZJAŃSKIEGO
mają miejsce, gdy:

















Kandydat nie jest stanu wolnego, lecz związany jest węzłem małżeńskim
Kandydat nie jest pełnoletni
Kandydat ma dziecko oraz zobowiązania alimentacyjne
Kandydat ma za sobą świadome (jako osoba pełnoletnia) kontakty homoseksualne,
współżycie partnerskie z osobą tej samej płci oraz głębokie inklinacje homoseksualne
Kandydat ma za sobą wielokrotne doświadczenie współżycia heteroseksualnego, bez
dłuższego okresu czystości partnerskiej
Kandydat żyje w wolnym związku
Kandydat jest erotomanem
Kandydat jest impotentem
Kandydat nie działa w sposób świadomy, wolny i nieprzymuszony
Kandydat współdziałał w akcie aborcji (namawiając do niej lub płacąc za nią)
Kandydat nie ma wystarczającego zdrowia psychicznego (ma schizofrenię, padaczkę,
przewlekłe stany depresyjne, musi stale korzystać z leków psychotropowych)
Kandydat ma nieuregulowaną sytuację prawną, jest ścigany przez policję, ma wyrok w
zawieszeniu lub zobowiązanie płatnicze wobec osób, czy instytucji
Kandydat jest uzależniony od brania narkotyków, leków, alkoholu
Kandydat ma za sobą próby samobójcze, samookaleczenia
Kandydat nie ma odpowiedniego zdrowia fizycznego, aby podjąć zadania wypływające z
charyzmatu salezjańskiego (jest wyraźna niepełnosprawność ruchowa, jest osobą
niewidomą, jest głuchoniemy, wymaga częstej hospitalizacji)
W pełni świadomie zapoznałem się z powyższymi przeszkodami i w sumieniu
stwierdzam, a podpisem własnoręcznym poświadczam, że wolny jestem od którejkolwiek
z wymienionych przeszkód.

......................................
Miejscowość i data:
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Karta badania lekarskiego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ
Imię i nazwisko……………………………………………
Data urodzenia…………………………………………….
Pesel……………………………………………………….

pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub pieczęć lekarza
uprawnionego
lekarską

wykonującego

indywidualną

2. BADANIE OGÓLNE STANU ZDROWIA
A. Badanie podmiotowe (wywiad lekarski)
TAK NIE
1

Urazy czaszki

2

Urazy kończyn, kręgosłupa

3

Urazy i wady dziedziczne

4

6

Incydenty nagłej utraty
świadomości
Choroby układu nerwowego
(w tym padaczka)
Choroby psychiczne

7

Choroby narządu ruchu

8

Choroby układu krążenia

9

Cukrzyca

5

Jeśli TAK to wpisać opis

10 Choroby układu oddechowego
11 Choroby układu pokarmowego
12 Choroby endokrynologiczne
13 Choroby układu moczowego
14 Uczulenia i alergie
15 Inne dolegliwości (np. częste
bóle głowy, bezsenność,
nieustanne przemęczenie,
osłabiona odporność)
16 Przebyte hospitalizacje w tym:
przeprowadzone zabiegi
chirurgiczne
Prenowicjat
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praktykę

TAK NIE

Jeśli Tak to wpisać opis

17 Przyjmowane leki:
a) obecnie
b) w ciągu ostatnich lat
18 Nałogi i uzależnienia
(częstość, ilość, rodzaj, od jak
dawna)
a) Palenie papierosów
b) Spożywanie alkoholu
c) Przyjmowanie środków
odurzających lub substancji
psychotropowych
19 Leczenie w poradni
specjalistycznej

W jakiej? Od kiedy?

…………………………………………
Podpis osoby badanej
Kategoria przyznana po badaniu przeprowadzonym przez przedpoborową komisję wojskową……..
Jeśli przyznano kat. D i E podać przyczyny:
................................................................................................................................................................
B. Badanie przedmiotowe
Narząd wzroku (daltonizm, oczopląs)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Narząd słuchu i równowagi (zaburzenia równowagi, zawroty głowy, wady słuchu)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Narząd oddechowy (astma)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Układ krążenia (nadciśnienie tętnicze, wady serca)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Kręgosłup (wady postawy, garb)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Narząd ruchu (anomalie wrodzone lub pourazowe)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Kończyny (brak palców lub palucha)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Narząd moczowo-płciowy (brak jąder, penisa, obojnactwo)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Układ nerwowy (porażenie, zaniki mięśniowe)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Skóra
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Inne
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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Opinia lekarza o stanie zdrowia badanego oraz jego zdatności do podjęcie studiów/pracy
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................
Podpis i pieczęć lekarza
.......................................... , ........................................
miejscowość
data
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Curriculum vocationis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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CELEBRACJA NA ROZPOCZĘCIE PRENOWICJATU
------------------------------------------------------------------------------------------------NABOŻEŃSTWO LITURGII SŁOWA
ROZPOCZYNAJĄCE PRENOWICJAT SALEZJAŃSKI
Wszyscy uczestnicy liturgii gromadzą się w kaplicy domowej wspó1noty zakonnej lub innym
odpowiednim miejscu. Nabożeństwo rozpoczyna się pieśnią odpowiadającą jego charakterowi, np. Barka.
Celebracji przewodniczy ksiądz inspektor lub inny oddelegowany przez niego kapłan.
OBRZĘDY WSTĘPNE
POZDROWIENIE I WPROWADZENIE W CHARAKTER NABOŻEŃSTWA
Celebrans żegna się i pozdrawia obecnych:
W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pan z wami.
lub
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi.
lub
Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami.
Wierni odpowiadają
I z duchem twoim.
Celebrans wprowadza zebranych w tematykę nabożeństwa, ukazując jego charakter. Następnie wita
prenowicjuszy. Może użyć podanej formuły albo dokonać tego własnymi słowami:
Drodzy bracia. Gromadzimy się we wspólnocie modlitewnej, aby uroczyście rozpocząć pierwszy etap
salezjańskiej formacji zakonnej, którym jest prenowicjat. Pragniemy w ten sposób dziękować Bogu, który
powołuje nieustannie nowych siewców słowa i rybaków ludzi, a nam salezjanom daje wyraźny znak
miłości naszego zgromadzenia.
Gorąco witam kandydatów do naszego nowicjatu, którzy w tym roku podjęli decyzję ofiarowania
swojego życia Bogu, w Towarzystwie Salezjańskim. Ufam, że ten czas stanie się dla was okazją do
umocnienia tego wyboru, którego dokonaliście.
Podczas tego nabożeństwa chcemy zawierzać was, Panu żniwa. Odpowiadając na Jego zaproszenie
wyrażacie chęć wejścia na drogę formacji życia konsekrowanego. Niech wspólne słuchanie Słowa
Bożego i modlitwa, umocni naszą wiarę, rozpala miłość i utwierdza nadzieję.
Po wprowadzeniu celebrans odmawia kolektę.
KOLEKTA
Prenowicjat
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Wszechmogący Boże, daj nam ducha rozumu, prawdy i pokoju, + abyśmy gorliwie starali się
poznać Twoją wolę * i zgodnie wprowadzali w czyn poznane zadania. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego * Bóg przez
wszystkie wieki wieków.
Wierni odpowiadają
Amen.
LITURGIA SŁOWA
Czytanie

Kol 1. 9-14

Modlitwa Pała o postęp duchowy Kolosan
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia:
Od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić [Boga], abyście
doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już
postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów
i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do okazywania
wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości.
Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości.
On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym
mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.
Oto słowo Boże.
Psalm responsoryjny
Ref: Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie
Pan okazał swoje zbawienie *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.
Ref: Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie, i grajcie!
Ref: Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie

Prenowicjat

Strona 18

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i przy dźwięku rogu, *
na oczach Pana, Króla się radujcie.
Ref: Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie
Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ewangelia

Łk 5, 1-11

Cudowny połów ryb i powołanie Apostołów
+ Słowa Ewangelii według św. Łukasza.
Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem
Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy
do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z
łodzi nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A
Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo
zarzucę sieci».
Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli
więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie,
tak że się prawie zanurzały.
Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem
człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb,
jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz
Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu,
zostawili wszystko i poszli za Nim.
Oto słowo Pańskie.
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Po odczytaniu Ewangelii jeden z kapłanów (np. katecheta) prezentuje kandydatów do nowicjatu. W tym
czasie kandydaci pozostają w postawie stojącej.
Niech przystąpią mający rozpocząć przygotowanie do nowicjatu.
Kapłan zwraca się kolejno do kandydatów wymieniając ich imię i nazwisko, po czym kandydaci
odpowiadaj: Jestem i czynią ukłon, a następnie zajmują postawę siedzącą.
HOMILIA
Po prezentacji kandydatów, celebrans lub inny kapłan, np. kierownik prenowicjatu lub dyrektor
wspólnoty, wygłasza homilię.
POWIERZENIE KANDYDATÓW KIEROWNIKOWI PRENOWICJATU
Po homilii wszyscy wstają. Celebrans zwraca się do kandydatów:
Drodzy bracia!
Zostaliście dopuszczeni do rozpoczęcia formacji salezjańskiej. Dołóżcie starań, aby wasz wysiłek w
połączeniu z pracą waszych formatorów, wychowawców i spowiedników zaowocował jeszcze głębszym
poznaniem własnej osoby, wzrostem wiary, przyjęciem postawy formacyjnej i rozwojem pragnienia
realizacji posłannictwa salezjańskiego.
Następnie celebrans zwraca się do kierownika prenowicjatu w następujących słowach:
Księże (celebrans wymienia imię kierownika prenowicjatu) ……………………. powierzam księdzu
obecnych to kandydatów do nowicjatu. Ufam, że z pomocą Ducha Świętego, w oparciu o kryteria
formacji salezjańskiej poprowadzi ksiądz tych kandydatów przez drogę przygotowania ich do nowicjatu.
Niech znakiem powierzenia się będzie braterski gest pokoju.
Kierownik prenowicjatu przekazuje każdemu z kandydatów, serdeczny znak pokoju.
MODLITWA POWSZECHNA
Celebrans wprowadza zebranych do modlitwy.
Bogu, który powołuje tych, których sam pragnie, zawierzajmy nasze prośby:
1. Módlmy się za wszystkich biskupów, prezbiterów, zakonnice i zakonników, aby każdego dnia gorliwie
służyli Bogu oraz ludziom, szczególnie młodzieży ubogiej duchowo i materialnie. Ciebie prosimy.
2. Módlmy się za całe zgromadzenie salezjańskie, aby nieustannie poszukiwało nowych form
ewangelizacji i służby dzieciom, młodzież i Kościołowi. Ciebie prosimy.
3. Módlmy się za ludzi młodych, którzy odczuwają pragnienie naśladowania Chrystusa z bliska w życiu
zakonnym lub kapłaństwie, aby z odwagą i spokojem serca zaufali Bogu. Ciebie prosimy.
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4. Módlmy się za kandydatów do nowicjatu, którzy rozpoczynają formację salezjańską, aby czas
prenowicjatu dopomógł im umocnić swój wybór kroczenia za Jezusem w duchu i stylu św. Jana Bosko.
Ciebie prosimy.
5. Módlmy się za naszych przełożonych, formatorów i spowiedników, którzy są współodpowiedzialni za
rozeznawanie powołania, o potrzebne dla nich dary, asystencję Ducha Świętego i mądrość. Ciebie
prosimy.
Boże Ojcze, przyjmij dziękczynienie za otrzymane przez nas laski i racz udzielić wszystkiego, o co z
ufnością Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Po modlitwie wiernych celebrans może skierować do zgromadzonych słowo.
ZAKOŃCZENIE CELEBRACJI
Na zakończenie nabożeństwa celebrans udziela błogosławieństwa.
Pan z wami
I z duchem twoim
Pochylcie głowy na błogosławieństwo
Bóg Ojciec wszechmogący, który z miłości powołuje tego, kogo zechce do świętej służby w swoim
Kościele + niech wam błogosławi, abyście wiernie pełnili Jego wolę. Amen.
Chrystus, który wydał się całkowicie za swój Kościół, + niech nieustannie napełnia wasze serca swoją
miłością. Amen
Duch Święty, który przenika swoją obecnością Kościół Boży, + niech was umacnia w gorliwym
kroczeniu drogą powołania. Amen.
Was wszystkich tu zgromadzonych, niech błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch
Święty. Amen.
Następnie śpiewa się pieśń na zakończenie.
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