Zaproszenie do formacji
w ramach Pijarskiej Wspólnoty Wiary
Kapituła Generalna Zakonu Pijarów z 2009 r. oraz późniejsze decyzje Kongregacji
Generalnej ukierunkowały proces formacji świeckich współpracowników, toczący się w
naszym Zakonie, w stronę tworzenia Bractw Szkół Pobożnych. Jest to o tyle znamienne,
iż Kongregacja Generalna w swym niedawnym dokumencie („Bractwo Szkół
Pobożnych”) uznała, iż będą one mogły przyjąć formę prywatnego stowarzyszenia
wiernych, a więc formę kanoniczną uznaną w Kościele katolickim (zgodnie z Kodeksem
Prawa Kanonicznego).

1. Moment, w którym znajduje się obecnie pijarska formacja osób świeckich
w Polsce
Utworzenie Bractw Szkół Pobożnych w poszczególnych miejscach, gdzie pijarzy są
obecni, domaga się pewnego procesu przygotowawczego. Jest to także związane z tym,
iż osobista decyzja danej osoby wymaga rozeznania, namysłu i przeżycia okresu
próbnego. Służyć temu będzie czas formacji w Pijarskiej Wspólnocie Wiary. Jest to więc
czas przygotowania i odnalezienia odpowiedzi na pytanie o wewnętrzną gotowość
przyjęcia uczestnictwa w Bractwie Szkół Pobożnych w sposób trwały i mocny.

2. Pijarska Wspólnota Wiary i jej program
Funkcjonujące dotychczas propozycje duszpasterskie w naszych dziełach – wciąż
obowiązujące – zostają wzbogacone o Pijarską Wspólnotę Wiary. Formacja w niej
umożliwi uczestniczenie w trzech wymiarach: misji, duchowości i życiu
wspólnotowym.

Założenia formacji są następujące:
a. program rozwoju duchowego składa się z pięciu „filarów”:
I. regularnych spotkań formacyjnych
II. celebracji liturgicznych
III. lektury osobistej
IV pracy własnej
V. okresowych dni skupienia/rekolekcji
b. grupa pracuje w rytmie tygodniowym (co nie oznacza, że spotyka się co tydzień, ale
na pewno każdego tygodnia występuje jakiś „element” formacyjny);
c. spotkania formacyjne wspólnoty odbywają się co dwa tygodnie; poruszane są
wówczas zagadnienia z dziedzin: duchowość pijarska, pedagogika pijarska, historia
pijarów (ze szczególnym naciskiem na tę pierwszą);
d. co drugi tydzień grupa przeżywa celebrację liturgiczną – są to naprzemiennie:
Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, medytacja Słowa Bożego,
nabożeństwo pokutne, bądź inna celebracja modlitewna;
e. dwa razy do roku ma miejsce dzień skupienia dla członków wspólnoty, w wakacje
odbywają się rekolekcje dla wszystkich członków Pijarskich Wspólnot Wiary z całej
Polski;
f. uczestnicy otrzymują lekturę stałą, a ponadto, na niektóre tygodnie, przygotowany
materiał do przeczytania i przemyślenia;
g. w początkowym momencie formacyjnym, dany uczestnik procesu – sam, po refleksji
i rozeznaniu, bądź przy pomocy kapłana – ustala swój własny plan rozwoju
duchowego;
h. w okresie dwuletniej formacji członkowie grupy podejmują pewne formy
zaangażowania w misję, szczególnie o charakterze posługi wychowawczej;
i.

drugi rok formacyjny – przeżywany w podobnym rytmie – będzie bezpośrednim
przygotowaniem do utworzenia przez członków wspólnoty Bractwa Szkół
Pobożnych;

j.

zakłada się, że pod koniec drugiego roku formacji nastąpi „moment rozeznawania”,
podjęty zarówno przez członka wspólnoty, jak i przez opiekuna-pijara, którego
celem będzie określenie (na bazie wymagań stawianych członkom Bractw), czy
osoba jest gotowa złożyć przyrzeczenie i stać się członkiem Bractwa Szkół
Pobożnych;

k. dalszy proces formacyjny kontynuowany będzie według programu formacyjnego
Bractwa.
Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji proszone są
o kontakt z Duszpasterzem Nauczycieli w swym środowisku.

