
Zasady Grupy Formacyjnej PGP 

(wg założeń przyjętych na Konwiwencji Planowania 2012) 

 

1. Ogólne kryterium przynależności do GP, jako powołania duchowego: 

Przynależność do Grupy Promotorów uznajemy za szczegółowe powołanie duchowe różnych 

osób do wspólnotowej służby na rzecz budowania Lepszego Świata „wg Serca Bożego”. Źródłem 

powołania jest otrzymany Dar Boży, który należy rozeznać i dobrowolnie przyjąć. Dlatego od po-

czątku na wszystkich etapach formacji członków Grupy („wstępnej” dla kandydatów i „stałej” dla 

członków), inicjatywa wychodzi ze strony Grupy (od osób, które ją reprezentują). To Grupa roz-

poznaje w wybranych osobach „znaki Bożego powołania”, po czym formalnie przedstawia im pro-

pozycję zaangażowania. Osoby „powoływane” do współpracy po rozeznaniu podejmują decyzję, 

czy ją przyjmują, jako osobistą odpowiedź na „dar i powołanie Boże”.    

2. Kandydatem do PGP jest osoba, która przez dyrektora GP lub osobę upoważnioną została zapro-

szona do przynależności do GP i zaakceptowała to jako osobiste powołanie. Wyrazem tego będzie 

zaangażowanie w inicjatywy Grupy  Formacyjnej.  

3. Do Grupy Formacyjnej mogą być zaproszone osoby, które mają już pewne doświadczenia współ-

pracy z Grupą, wykazały umiejętności animacji duszpasterskiej we własnym środowisku (w parafii) 

a równocześnie od pewnego czasu okazują zainteresowanie Powołaniem i Misją Grupy przez 

obecność na konwiwencjach, spotkaniach zespołów lokalnych, albo w sesjach z duchowości ko-

munii.  

4. Po oficjalnym zadeklarowaniu przyjęcia zaproszenia przez kandydata Grupa bierze na siebie obo-

wiązek opieki duchowej nad formacją kandydata, a osoba kandydująca zobowiązuje się do solid-

nego realizowania programu formacyjnego.  

a) Do obowiązków Grupy względem kandydata należy: 

- zaakceptowanie wybranego (lub wyznaczenie) opiekuna duchowego, którym może być każdy za-

twierdzony promotor z Zespołu Lokalnego;  

- zapewnienie odpowiedniej koordynacji i formacji opiekunom duchowym dla kandydatów;  

- zapewnienie okazji do pogłębiania doświadczenia duchowości komunii oraz udostępnienie ma-

teriałów formacyjnych (wg tematów opowiadających poszczególnym etapom formacji);  

- zorganizowanie spotkania formacyjnego dla kandydatów podczas każdej konwiwencji PGP 

(w wymiarze przynajmniej 1 godziny), przygotowane przez zespół formacji kandydatów w ko-

ordynacji z odpowiedzialnymi za prowadzenie konwiwencji);  

- zaakceptowanie indywidualnego programu duchowej formacji kandydata przygotowanego 

przez opiekuna (dostosowanego do konkretnych warunków, potrzeb i możliwości).  

 

b) Podstawowe zobowiązania kandydatów do GP to: 

- zaangażowanie się (w miarę możliwości) w życie duszpasterskie własnej parafii lub wspólnoty;  

- realizacja ustaleń indywidualnego programu duchowej formacji kandydata;  



- regularne rozmowy z opiekunem i dzielenie się doświadczeniami duchowymi;  

-  przeżycie podstawowych doświadczeń życia Grupy (podstawowe sesje, konwiwencje PGP, spo-

tkania zespołów lokalnych);  

- pogłębienie znajomości dokumentów podstawowych GP, przede wszystkim jako doświadczenie 

duchowe (sesje, albo wspólną lekturę z komentarzem), a wyjątkowo jako osobistą lekturę 

omówioną z opiekunem duchowym;  

- zdobycie pierwszych doświadczeń animacji wspólnotowej przez włączenie się w realizacji zapla-

nowanych inicjatyw PGP;  

- prowadzenie dziennika duchowego („Pamiętnik podróży do krainy Komunii”), w którym znajdą 

się refleksje podsumowujące udział w inicjatywach Grupy i Ruchu, a także echo lektury mate-

riałów formacyjnych, a szczególnie podstawowych dokumentów GP;  

- stopniowe dzielenie się świadectwem zdobytych doświadczeń z duchowości komunii podczas 

konwiwencji i spotkań GP, w miarę możliwości także na forum internetowym (np. Grupa For-

macyjna na Facebook’u);   

5. Za formację i koordynację pracy opiekunów kandydatów do Grupy odpowiada zespół formacji  

kandydatów, działający ramach poziomu Formacji Osób i Grupy.   

6. Szczegółowe zasady opracowywania indywidualnych programów duchowej formacji kandydata, 

uwzględniających etapy procesu formacji oraz istniejące uwarunkowania przygotuje i przedstawia 

zespół formacji  kandydatów, uwzględniając propozycje: 

- umożliwiające zdobycie podstawowych doświadczeń duchowości Grupy (Ćwiczenia, podsta-

wowe sesje, spotkania zespołów lokalnych); 

- pogłębiające poznanie fundamentów duchowości Grupy (dokumentów podstawowych), naj-

pierw jako doświadczenie i wspólnotowa refleksja, a potem jako osobista lektura (stosując 

zasadę  „formacji przez działanie”).   

7. Szczególną troską należy otoczyć doświadczenie duchowe podejmowania opcji i osobistych decy-

zji przez kandydatów do Grupy. Dlatego należy je łączyć z przeżyciem głównych doświadczeń du-

chowości Grupy, jak „Ćwiczenia” lub podstawowe sesje. W tym wydarzeniu zawsze powinien być 

obecny Dyrektor Grupy, a zalecana jest obecność opiekuna duchowego kandydata.  

8. Przyjęcie kandydatów do Polskiej Grupy Promotorów odbywa się raz do roku w ramach zimowej 

konwiwencji programowania/planowania.  

 


