
"Wymagania stawiane kandydatom do nowicjatu ze względu na stan kanoniczny i 

osobiste przymioty" 

Streszczenie rozprawy doktorskiej 

 Przedmiotem rozprawy jest przedstawienie i omówienie zagadnienia formacji 

zakonnej nowicjat . W rozprawie zostały przywołane kanoniczno-prawne wymagania, które 

stanowią podstawę do ważności i godziwości przyjęcia danego kandydata najpierw do 

postulatu, a  następnie do nowicjatu. W pracy przedstawiona została definicja prawna 

nowicjatu, jego cele, miejsce i czas odbycia. Została również poruszona kwestia postulatu i 

analogicznie do nowicjatu przedstawiony został czas, miejsce i cel jego odbycia.  

 Rozprawa została podzielona na cztery rozdziały. Każdy z niech został zakończony 

wnioskami. Celem wprowadzenia w prezentowane zagadnienie w pierwszym rozdziale 

przedstawione zostały takie kwestie, jak warunki wymagane bezwzględnie od każdego 

kandydata wstępującego do nowicjatu. Została omówiona i przedstawiona kwestia właściwej 

intencji oraz katolickość jako czynniki niezbędne do przyjęcia. Następnie została poruszona 

kwestia odpowiednich dokumentów, które by poświadczały o autentyczności składanego 

podania.   

 Rozdział drugi został poświęcony kwestiom odnoszącym się do przymiotów jakie 

prawodawca kodeksowy wymaga do ważności i godziwości odbycia nowicjatu od swoich 

kandydatów. W rozdziale tym zostały przedstawione i omówione takie przymioty jak: wiek, 

odpowiednie zdrowie fizyczne, psychiczne oraz intelektualne. W dalszej kolejności został 

omówiony charakter oraz wystarczające przymioty dojrzałości. Omówione zostały także 

kwestie odnoszące się do zdolności podjęcia życia w danym instytucie radami 

ewangelicznymi. Szczególna uwaga została zwrócona na ewangeliczną radę czystości oraz 

zdolność danego kandydata do podjęcia jej w swoim życiu.  

 Trzeci rozdział został poświecony przeszkodom oraz zakazom, mających wpływ na 

przyjęcie danej osoby do formacji zakonnej nowicjat. W pierwszej kolejności została 

poruszona kwestia odnosząca się do osób wyliczonych w kan. 643. W pierwszej kolejności 

została omówiona kwestia osób aktualnie związany świętym węzłem z jakimś instytutem 

życia konsekrowanego albo przynależących do jakiegoś stowarzyszeniem życia apostolskiego 

oraz tych którzy zataili swoje włączenie do jakiegoś instytutu życia konsekrowanego lub 

stowarzyszenia życia apostolskiego. Następne rozważania odnosiły się do osób, które 



pozostają w ważnie zawartych związkach małżeńskich. Dalsze rozważania odnosiły się do 

osób wstępujących do danego instytutu pod wpływem wywartego na nich przymusu, bojaźni 

lub podstępu. Na końcu tego rozdziału zostały poruszone kwestie osób, którym ustawodawca 

kodeksowy zabrania wstępowania do nowicjatu, a mianowicie duchownym diecezjalnym oraz 

niewypłacalnym dłużnikom. 

 Ostatni rozdział został poświęcony osobom odpowiedzialnym za weryfikację i 

przygotowanie kandydatów do formacji zakonnej nowicjat. W rozdziale tym szczególna 

uwaga została poświecona mistrzowi nowicjatu, gdyż jest on osobą odpowiedzialną za 

właściwe przygotowanie i dobór kandydatów. Jednakże najważniejszą rolę w całym procesje 

formacyjnym pełni przełożony zakonny. W rozdziale tym została również przedstawiona 

osoba biegłego i omówiona rola jaką pełni w całym procesie formacyjnym. Na koniec 

przedstawiono role testów psychologicznych w całym procesie formacyjnym.  

 W rozprawie wykazano, że formacja zakonna nowicjat jest pierwszymi podstawowym 

etapem formacyjnym. Na podstawie przeprowadzonej analizy obowiązujących norm 

prawnych dotyczących formacji zakonnej nowicjat, możemy wnioskować, iż jest to 

zagadnienie wciąż aktualne i niezmiernie ważne dla procesu formacyjnego, gdyż to właśnie 

od tego etapu i doboru odpowiednich kandydatów będzie zależał w przyszłości cały proces 

formacyjny na wyższych etapach.   

 

 


