
PLAN FORMACJI  

CZŁONKÓW BRACTW SZKÓŁ POBOŻNYCH 

POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU PIJARÓW 

 

 

WPROWADZENIE 
 
1.1 Plan formacji członków Bractw Szkół Pobożnych wyznacza kolejny etap w procesie 

przyjmowania przez świeckich charyzmatu pijarskiego. Proces ten dokonuje się dzięki działaniu 
Ducha Świętego, na które od dawna odpowiada wielu pijarów, zakonników i świeckich, 
naśladujących swoim życiem św. Józefa Kalasancjusza. Od kilkudziesięciu lat Zakon stara się 
nadać temu procesowi ramy formalne.  

 
1.2 W naszej Prowincji w roku 2010 zaczęto proponować świeckim współpracownikom konkretny 

program formacyjny, dając możliwość spotkań i wspólnej pracy w Pijarskich Wspólnotach 
Wiary, a potem w Bractwach Szkół Pobożnych. Spotkania te, w których biorą udział nauczyciele 
ze szkół pijarskich oraz świeccy współpracownicy naszych dzieł (parafie, świetlice, szkoły), 
zainicjowały wymianę doświadczeń, a także rozpoczęły nowy proces pełniejszego 
identyfikowania się z charyzmatem pijarskim. 

 
1.3 Proces ten doprowadził nie tylko do systematycznej formacji osób świeckich, ale pokazał, że 

także w naszej Prowincji jest wielu świeckich, którzy odpowiadają na wezwanie Ducha Świętego 
do świadomego realizowania charyzmatu kalasantyńskiego.  

 
1.4 Niniejszy Plan został opracowany w oparciu o doświadczenia pracy w Bractwach Szkół 

Pobożnych działających od kilku lat w Elblągu i Krakowie. Plan ten ma być pomocą 
w prowadzeniu systematycznej formacji świeckich w Bractwach Szkół Pobożnych.  

 
 

WSPÓLNE POWOŁANIE W BRACTWIE 
 
2.1 Przynależność do Bractwa zakłada uprzednie odkrycie osobistego powołania polegającego na 

naśladowaniu Jezusa na wzór Kalasancjusza. Z tego powodu wszyscy członkowie dzielą wspólne 
powołanie, które ubogacają swoim własnym. 
 

2.2 Wspólne powołanie wyraża się w pewnych zobowiązaniach, które charakteryzują członków 
Bractwa:  
-  w pogłębianiu swego powołania chrześcijańskiego i misji jako członków Ludu Bożego;  
- w dogłębnym poznawaniu osoby Jezusa oraz Słowa Bożego;  
- w kroczeniu drogą pełniejszego poznawania osoby i dzieła Kalasancjusza;  
- w modlitwie osobistej;  
- w uczestniczeniu w cotygodniowej Eucharystii, o ile to możliwe w pijarskiej wspólnocie 
wiary;  
- w cotygodniowym bezinteresownym poświęceniu swego czasu innym;  



- w ekonomicznym zaangażowaniu w misję pijarską oraz potrzeby samego Bractwa;  
- we współpracy w budowaniu Szkół Pobożnych, a szczególnie w umacnianiu wszystkich 
powołań pijarskich i ich misji;  
- w aktywnym uczestniczeniu w małej wspólnocie będącej punktem odniesienia, w której 
współdzieli się modlitwę, życie, formację, itp.;  
- w podtrzymywaniu więzów wspólnotowych z innymi grupami Bractwa;  
- w uczestniczeniu w zebraniach Bractwa i Szkół Pobożnych, organizowanych dla umacniania 
braterskiego współżycia, formacji bądź misji pijarskiej;  
- w służbie integracji dzieła, w którym pracują, w ramach wspólnoty, Kościoła lokalnego, kraju  
i demarkacji pijarskiej;  
- w przyjmowaniu misji pijarskiej jako własnej;  
- w animowaniu pijarskiej wspólnoty wiary; 
- w poczuciu bycia częścią Szkół Pobożnych i we współodpowiedzialności za nie. 

 

PROPOZYCJE FORMACYJNE 
 
3.1 Układ Planu opiera się na czterech filarach: 

- życie wiarą, 
- posłannictwo i zaangażowanie w charyzmat kalasantyński, 
- współuczestnictwo w życiu Zakonu, 
- wspólnota. 

 
3.2  Życie wiarą: 

- trwanie w łasce Bożej – regularna spowiedź, 
- częste, indywidualne uczestnictwo we Mszy świętej, 
- codzienny kontakt ze Słowem Bożym poprzez lekturę Pisma Świętego, Lectio Divina, teksty 
rozważań na dany dzień, 
- indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu, 
- indywidualna (przynajmniej raz w tygodniu) modlitwa Koronką Dwunastu Gwiazd w intencji 
powołań, misji pijarskich i rozwoju Bractwa, 
- wspólnotowa Msza św., 
- wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu (co najmniej dwa razy w roku we 
wspólnocie – w okresie Adwentu i Wielkiego Postu), 
- wspólny Różaniec (październik) i Droga Krzyżowa w Wielkim Poście, 
- udział w roratach, 
- lektura wskazanych pozycji i dokumentów zakonnych dotyczących życia duchowego jak 
i formacji pijarskiej (wspólne omawianie, dyskusja, wnioski praktyczne), 
- wzajemna, codzienna modlitwa za konkretną osobę z Bractwa, 
- wspólne przygotowywanie i podejmowanie praktyk duchowych w okresie Adwentu 
i Wielkiego Postu. 

 
3.3 Posłannictwo i zaangażowanie w charyzmat kalasantyński: 

- zajęcia w ciągu roku szkolnego – w ramach wolontariatu – z dziećmi i młodzieżą skupioną 
w różnych grupach funkcjonujących w szkole, parafii lub innym dziele, 
- pomoc w zajęciach prowadzonych w ramach Centrum Kultury Calasanz, 
- wspólna modlitwa z młodzieżą na cmentarzu w dniu 2 listopada, 



- udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych (konferencje, nabożeństwa, itp.), 
- wspólny udział członków Bractw w rekolekcjach (w ramach rekolekcji dla współpracowników 
pijarskich), 
- udział (pomoc) w Spotkaniu Formacyjnym i Święcie Laikatu wg programu na dany rok, 
- pomoc wychowawcza podczas Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży oraz  obozów 
parafiadowych, 
- rozbudzanie i propagowanie ducha pijarskiego wśród nauczycieli – szczególnie 
rozpoczynających pracę w naszych placówkach – a także rodziców, absolwentów, kolegów, 
nowych parafian, ukierunkowane na włączenie ich do Pijarskiej Wspólnoty Wiary, 
- służenie pomocą w prowadzeniu Pijarskiej Wspólnoty Wiary, 
- pomoc finansowa (wg potrzeb) placówkom misyjnym, 
- wkład do budżetu Bractwa Generalnego. 

 
3.4 Współuczestnictwo w życiu Zakonu: 

- udział w uroczystościach zakonnych – śluby, święcenia, rocznice, itp., 
- odnawianie podczas Mszy św. w dniu 6 marca każdego roku, złożonych przyrzeczeń (na 
pamiątkę zatwierdzenia przez papieża Pawła V w dniu 6 marca 1617 r. Zgromadzenia Matki 
Bożej Szkół Pobożnych), 
- lektura otrzymywanego drogą elektroniczną BIP, 
- lektura otrzymywanych drogą elektroniczną listów, informacji od o. Generała, o. Prowincjała, 
z Sekretariatu ds. Laikatu Pijarskiego, innych Bractw na terenie Polski, 
- gotowość podejmowania działań proponowanych przez pijarską wspólnotę miejscową, 
Sekretariat ds. Laikatu, czy Zarząd Prowincji, 
- reprezentowanie Bractwa na ogólnopijarskich konferencjach, szkoleniach, spotkaniach - także 
zagranicznych. 

 
3.5 Wspólnota: 

- uczestnictwo przynajmniej raz w roku we Mszy św., nabożeństwie, adoracji, spotkaniu 
opłatkowym z lokalną wspólnotą zakonną, 
- uczestnictwo w spotkaniach towarzyskich danej wspólnoty miejscowej i Bractwa, 
- uczestnictwo w spotkaniach bądź wyjazdach o charakterze formacyjnym i turystycznym 
członków wszystkich działających w Polsce Bractw. 
 
 

4. ZAKOŃCZENIE 
 
4.1 Niniejszy plan formacji winien być punktem odniesienia dla miejscowych Bractw przy 

opracowywaniu rocznego planu formacji. Przy jego tworzeniu warto korzystać także z licznych 
materiałów opracowywanych w Zakonie. 
 

4.2 Kongregacja Prowincjalna zatwierdziła niniejszy dokument na Sesji Kongregacji w dniu 
5 listopada 2018 roku. 

 
 
 

A. M. P. I 


