Centrum Formacji Duchowej
Matki Zbawiciela
Salwatorianie – Trzebinia

Program 2020

Centrum Formacji Duchowej
Centrum Formacji Duchowej to apostolat Polskiej Prowincji Salwatorianów, którego
zadaniem jest troska o pogłębioną chrześcijańską formację osób duchownych, zakonnych
i świeckich.
Celem domu Centrum Formacji Duchowej w Trzebini jest inspirowanie odnowy środowisk zakonnych oraz służenie wszystkim wiernym w poszukiwaniu doświadczenia wiary,
w pogłębieniu życia duchowego i w integralnym rozwoju osobowym.
Cele Centrum Formacji Duchowej w Trzebini realizowane są m.in. poprzez:
• Szkołę Formacji Zakonnej: Szkołę Formatorek Zakonnych, Rok Odnowy Duchowej
i Kurs Formacji Juniorackiej;
• rekolekcje lectio divina (grupowe i indywidualne) dla kapłanów, osób konsekrowanych
i wiernych świeckich;
• warsztaty z psychologii komunikacji i inne formy pracy grupowej wspomagające integralny rozwój osoby;
• sesje formacyjne i dni skupienia;
• posługę w sakramencie pokuty i kierownictwo duchowe;
• prowadzenie rekolekcji, konferencji i dni skupienia poza domem formacyjnym w Trzebini;
• publikowanie treści rekolekcji i sesji formacyjnych (w formie nagrań i książek);
• kolportowanie książek, nagrań i innych materiałów popularyzujących modlitwę słowem Bożym na drodze lectio divina i wspomagających integralny rozwój osoby.
Centrum Formacji Duchowej współpracuje z kompetentnymi formatorami z różnych
szkół i ośrodków życia duchowego, którzy służą swoim osobistym doświadczeniem wiary
połączonym z przygotowaniem teologicznym, pedagogicznym lub psychologicznym.

Szkoła Formacji Zakonnej
Szkoła Formatorek Zakonnych
Szkoła Formatorek Zakonnych to dwuletni kurs formacyjny dla sióstr zakonnych, którego celem jest praktyczne przygotowanie uczestniczek do pracy wychowawczej w formacji
podstawowej i ciągłej. Program Szkoły Formatorek opiera się na grupowej i indywidualnej formacji uczestniczących sióstr.
Zgodnie ze wskazaniami adhortacji Vita consecrata św. Jana Pawła II proponowana formacja ma charakter integralny, a składają się na nią:
• formacja ludzka: praca w grupie warsztatowej, ćwiczenia z komunikacji, psychodrama, bibliodrama, praca z ciałem, osobiste rozmowy formacyjne, tworzenie wspólnoty
formacyjnej;
• formacja duchowa w dynamice modlitwy słowem Bożym w rytmie lectio divina:
wprowadzenia do modlitwy Słowem podczas sesji, osobista modlitwa w rytmie lectio-meditatio-oratio-contemplatio, dwie serie ośmiodniowych rekolekcji lectio divina;
• formacja doktrynalna i pedagogiczna: wykłady, konwersatoria, lektury.
Dwuletni program Szkoły Formatorek obejmuje 11 sesji formacyjnych (niedziela-piątek)
i dwie serie ośmiodniowych rekolekcji lectio divina.
Dyrektor Szkoły Formatorek Zakonnych:

ks. Grzegorz Pomorski SDS – duszpasterz CFD, kierownik duchowy.
Informacji na temat warunków uczestnictwa w Szkole Formatorek udziela sekretariat
CFD w Trzebini.

Szkoła Formacji Zakonnej
Rok Odnowy Duchowej
Rok Odnowy Duchowej jest kursem formacyjnym adresowanym do osób konsekrowanych po ślubach wieczystych. Jego celem jest udzielenie uczestniczkom praktycznej
pomocy we wszechstronnym procesie odnowy ich życia konsekrowanego. Poprzez modlitwę słowem Bożym w dynamice lectio divina, indywidualne rozmowy formacyjne
i wejście w dynamikę formacji grupowej (pracę w grupie warsztatowej) uczestniczki mają
okazję spojrzeć na swój pierwotny wybór w świetle Ewangelii i charyzmatu własnego
zgromadzenia, aby jeszcze głębiej upodobnić się do Chrystusa i Jego całkowitej ofiary
z siebie.
Zgodnie ze wskazaniami adhortacji Vita consecrata św. Jana Pawła II proponowana formacja ma charakter integralny, dociera do wnętrza osoby, „obejmując całość jej istoty,
wszystkie aspekty jej tożsamości, jej czyny i intencje” (VC 65).
Roczny program Roku Odnowy obejmuje sześć sesji formacyjnych (wtorek-niedziela)
i ośmiodniowe rekolekcje lectio divina.
Zajęcia formacyjne obejmują:
• formację ludzką – pracę w grupie warsztatowej, indywidualne rozmowy formacyjne,
lektury;
• formację duchową w dynamice modlitwy słowem Bożym lectio divina – wprowadzenia
do modlitwy podczas sesji, rekolekcje;
• formację doktrynalną i pedagogiczną – wykłady, konwersatoria, lektury, rozmowy
w grupie formacyjnej.
Dyrektor Roku Odnowy Duchowej:

ks. Rafał Pasternak SDS – duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
Informacji na temat warunków uczestnictwa w Roku Odnowy Duchowej udziela sekretariat CFD w Trzebini.

Szkoła Formacji Zakonnej
Kurs Formacji Juniorackiej
Kurs Formacji Juniorackiej przeznaczony jest dla osób z żeńskich instytutów zakonnych
i świeckich, które ukończyły nowicjat, a nie zostały jeszcze definitywnie włączone do
swojego instytutu przez śluby wieczyste lub inne zobowiązania. Zgodnie ze wskazaniami Instrukcji O współpracy Instytutów w dziedzinie formacji (Kongregacja Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 8 XII 1998) celem Kursu
jest pogłębienie formacji duchowej, doktrynalnej i pastoralnej osób na etapie ślubów
czasowych, jak również zaznajomienie ich ze środkami, które prowadzą do ludzkiej
i chrześcijańskiej dojrzałości (por. nr 17). Pamiętając, że główna odpowiedzialność za
formację należy z mocy prawa do każdego instytutu, w realizację programu formacyjnego włączyliśmy siostry mistrzynie (prowadzą rozmowy indywidualne z juniorystkami
i spotkania na temat charyzmatu własnego instytutu). Mimo odrębności charyzmatów
„formacja ma solidny wspólny korzeń. Jest nim działanie Boga Ojca, który formuje
w osobie powołanej obraz swojego Syna” (tamże, nr 7).
Program Kursu obejmuje pięć lat formacji, z tym że każdy rok stanowi odrębną jednostkę
formacyjną i obejmuje: cztery sesje w roku szkolnym (od września do czerwca), trwające
trzy pełne dni (od czwartku do poniedziałku), i rekolekcje lectio divina (do wyboru –
pięciodniowe lub ośmiodniowe). Tematy przewodnie kolejnych lat Kursu: wartość osoby,
powołanie, konsekracja, apostolstwo, Kościół.
Program każdej sesji Kursu obejmuje: drogę modlitwy lectio divina, wykłady z zakresu
antropologii, teologii życia zakonnego i psychologii, pracę w grupach warsztatowych,
rozmowy formacyjne i spotkanie podsumowujące z własną mistrzynią, możliwość korzystania z sakramentu pojednania lub kierownictwa duchowego. Odrębny blok zajęć
przewidziany jest dla sióstr formatorek.
Dyrektor Kursu Formacji Juniorackiej:

ks. Piotr Ślęczka SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca etyki.
Informacji na temat warunków uczestnictwa w Kursie Formacji Juniorackiej udziela
sekretariat CFD w Trzebini.

Rekolekcje lectio divina
Istotą proponowanych w CFD ośmiodniowych rekolekcji jest modlitwa słowem Bożym
oparta na wielowiekowej praktyce lectio divina: lectio – meditatio – oratio – contemplatio.
Uczestnik prowadzony jest na spotkanie ze słowem Bożym, przeżywane na osobistej
modlitwie, w pełnym milczeniu, i na codziennej rozmowie z kierownikiem duchowym.
Program przygotowany przez CFD przewiduje czteroletnią formację w cyklu „Cztery
Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”: rekolekcje ze św. Markiem,
ze św. Mateuszem, św. Łukaszem i św. Janem. Czteroletnią formację można kontynuować,
korzystając z etapu „pogłębienia” – rekolekcji lectio divina opartych na wybranej księdze
Pisma Świętego lub historii powołania postaci biblijnej.
Uczestnicy przyjmowani są indywidualnie, na podstawie ankiety przesłanej do sekretariatu CFD (ankietę można przesłać ze strony internetowej CFD lub otrzymać w sekretariacie).
Terminy rekolekcji w roku 2020:

• 28 grudnia 2019 – 5 stycznia 2020 (etapy I-IV i pogłębienie: ks. Daniel Banaszkiewicz SDS – „Rekolekcje z umiłowanym uczniem. Ewangelia św. Jana”)
• 25 stycznia – 2 lutego 2020 (etapy I-IV i pogłębienie: ks. Piotr Ślęczka SDS – „Zawierzyć Opatrzności. Lectio divina do Księgi Estery”)
• 1-9 lipca 2020 (etapy I-IV i pogłębienie)
• 1-9 sierpnia 2020 (etapy I-IV i pogłębienie)
• 28 grudnia 2020 – 5 stycznia 2021 (etapy I-IV i pogłębienie)
(tematy pogłębień na stronie www).
Prowadzący:

duszpasterze CFD i współpracownicy.

Dni skupienia lectio divina
6-8 marca 2020
Podczas skupienia zaproponujemy wprowadzenia do modlitwy w dynamice lectio divina,
czas pustyni (pełne milczenie) i możliwość skorzystania z sakramentu pojednania lub
kierownictwa duchowego.
Skupienia proponujemy osobom, które potrzebują czasu pustyni, zatrzymania się w biegu
codziennych zaangażowań, odkrycia na nowo oblicza Chrystusa w słowie Bożym. Mogą
one być też formą przygotowania do dłuższych ośmiodniowych rekolekcji lectio divina.
Rozpoczęcie spotkania: w piątek 6 marca o godz. 17.30 (Msza św. o godz. 19.00), zakończenie: w niedzielę 8 marca o godz. 12.00 (obiadem).
Prowadzący:

duszpasterze CFD w Trzebini.
Zgłoszenie można przesłać ze strony internetowej CFD.

Sesje formacyjne
„Zakamarki beskidzkie”

Wędrowanie ze słowem Bożym
30 kwietnia – 3 maja 2020
Spotkanie będzie miało charakter aktywnego wypoczynku połączonego z modlitwą słowem Bożym. Zaproponujemy dwa całodzienne wyjścia w Beskidy Zachodnie (1 i 2 maja),
powrót na nocleg do Trzebini. Wycieczki będą okazją do poznania przyrody i krajobrazu,
jak również walorów etnograficznych Beskidów.
Każdego dnia przewidziana jest Eucharystia (prawdopodobnie w górach) i czas na
osobistą modlitwę słowem Bożym (z pomocą przygotowanego tekstu wprowadzenia do
modlitwy).
Rozpoczęcie spotkania: w czwartek 30 kwietnia o godz. 17.00 (Msza św. o godz. 19.00),
zakończenie: w niedzielę 3 maja o godz. 8.30.
Prowadzący:

ks. Piotr Ślęczka SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, przewodnik
beskidzki.
Zgłoszenie można przesłać ze strony internetowej CFD. Liczba miejsc: 30.

Sesje formacyjne
„Ślub posłuszeństwa dzisiaj”

Sesja formacyjna dla osób konsekrowanych
12-14 czerwca 2020
Rozumienie ślubu posłuszeństwa w wielu wspólnotach zakonnych pozostaje dzisiaj
tematem nieobecnym w wymiarze refleksji, praktyczne zaś realizowanie tego ślubu
generuje coraz więcej napięć. W części wspólnot tak mocno akcentuje się uprawnienia
przełożonego czy przełożonej, że członkowie czują się zwolnieni z odpowiedzialności
za wspólnotę. W innych natomiast, zdominowanych przez mentalność demokracji
i rozstrzygania spraw zasadą większości, rolę przełożonego sprowadzono do honorowej
funkcji. Oba te podejścia nie realizują ideału ewangelicznej rady posłuszeństwa.
Podczas sesji, w klimacie modlitwy lectio divina, zaproponujemy refleksję teologiczną
(posłuszeństwo Jezusa Chrystusa – posłuszeństwo chrześcijanina – posłuszeństwo osoby
konsekrowanej), a opierając się na niej – refleksję nad „posługą słuchania”, „rozeznaniem
wspólnotowym” i wiążącym charakterem decyzji podejmowanych przez przełożonego
w służbie wspólnoty.
Rozpoczęcie spotkania: w piątek 12 czerwca o godz. 16.00, zakończenie: w niedzielę
14 czerwca o godz. 13.00.
Prowadzący:

ks. bp Jacek Kiciński CMF, s. Maksymilla Barbara Pliszka SBDNP, s. Jolanta Hernik RMI,
ks. Krzysztof Wons SDS, o. Krzysztof Dyrek SJ, ks. Piotr Ślęczka SDS (wprowadzenia do
lectio divina).
Zgłoszenie można przesłać ze strony internetowej CFD.

Warsztaty z psychologii komunikacji
25 lutego – 1 marca 2020
16-21 sierpnia 2020
16-21 października 2020
Umiejętność dobrego porozumiewania się z ludźmi nie jest powszechna. Dla wielu osób
umiejętność wypowiadania swoich przekonań, wyrażania uczuć czy porozumienia się
w momentach konfliktów pozostaje zadaniem ponad siły.
„Psychologia komunikacji wyrzeka się diagnostyki osobowości człowieka i akceptuje go
takim, jaki jest tu i teraz. Otwiera to nową możliwość rozwoju, ponieważ w psychologii
komunikacji nie koncentrujemy się na człowieku, tylko na tym, co się rozgrywa pomiędzy ludźmi – w przestrzeni między nimi, w relacji między nimi i w ich komunikacji.
Psychologia komunikacji wypracowała wiele narzędzi, dzięki którym komunikacja ta
może stać się elementem bardziej łączącym i nastawiającym człowieka na innych ludzi.
Wiąże się to ze zmianą pewnych prostych zachowań i podjęciem pewnych narzędzi komunikacji, a to wtórnie sprzyja rozwojowi człowieka” (Elżbieta Sujak).
Spotkanie, które proponujemy, odbywa się w formie warsztatów prowadzonych w małych
grupach. Do wzięcia udziału w warsztatach zapraszamy wychowawców, rodziców, małżonków, nauczycieli, formatorów, przełożonych oraz wszystkie osoby, które doświadczają
trudności w komunikacji lub pragną udoskonalić swoje umiejętności w tym zakresie.
Warsztaty proponowane są w kolejnych stopniach:
1 stopień: Podstawy psychologii komunikacji – kontakt z własną sferą psychiczną, anatomia komunikatu
2 stopień: Komunikacja międzyosobowa
3 stopień: Asertywność – umiejętność konfrontacji z poszanowaniem granic
4 stopień: Asertywność – motywacyjne źródła zachowań społecznych
5 stopień: Przebaczenie – zwieńczenie warsztatów.
Wystawiamy zaświadczenia o udziale w warsztatach, przydatne np. w awansie zawodowym nauczyciela.
Przyjęcie na warsztaty związane jest z wcześniejszym wpłaceniem zaliczki.
Prowadzący:

Osoby zajmujące się tematyką relacji międzyludzkich, współpracujące z CFD w Trzebini,
m.in.: Lidia Chromy, Feliksa Łudczak, Ewa Dobrowolska, Ewa Mołdawa, Agata Rusak.
Informacji na temat warunków uczestnictwa w warsztatach udziela sekretariat CFD
w Trzebini.
Zgłoszenie można przesłać ze strony internetowej CFD.

Warsztaty dla kobiet
„Ciało w komunikacji”
25 lutego – 1 marca 2020
16-21 sierpnia 2020
16-21 października 2020

Żyjemy w ciele, mamy ciało, komunikujemy się przez ciało. Jest to sprawa oczywista,
a jednak bardzo ciekawa i – jak każdy dar – zakryta jest pewną tajemnicą. Ciało ma swoją
pamięć, ciało ma swoją godność, ciało ma swoją historię i rozwój. Ciało informuje nas
o wielu sprawach.
Każdy z nas jest wartościowy, cenny, stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Często
wiemy to, zgadzamy się z tym, a jednak przeżywamy trudności w codziennym doświadczaniu siebie jako kogoś cennego, wartościowego, dobrego. Wewnętrzne traktowanie
siebie ma swoje odbicie w naszym myśleniu, naszych emocjach, a także w ciele. Powstają
pewne nawyki: postawy, ruchu, napięcia mięśniowego, które są związane ze sposobem
myślenia i przeżywania siebie.
W warsztatach chcemy przyjrzeć się wewnętrznemu monologowi, rozpoznać wewnętrznego krytyka, rozpoznać cielesny obraz negatywnych nawyków i podjąć świadomy
rozwój w kierunku ich zmiany.
Przyjęcie na warsztaty związane jest z wcześniejszym wpłaceniem zaliczki. Informacji na
temat warunków uczestnictwa w warsztatach udziela sekretariat CFD w Trzebini.
Prowadząca:

Elżbieta Danuta Dybowska – pedagog, doradca psychologiczny, prowadząca warsztaty
w ramach Roku Odnowy Duchowej CFD.
Zgłoszenie można przesłać ze strony internetowej CFD.

Dojazd do Centrum Formacji Duchowej
w Trzebini
Trzebinia znajduje się w połowie drogi między Katowicami a Krakowem. Istnieje możliwość dojazdu busami (z Krakowa bezpośrednio, z Katowic z przesiadką w Chrzanowie)
i PKP.
Dojście z Dworca PKP: obecnie do Centrum Formacji Duchowej można dojść tylko
przez wiadukt drogowy (przejście podziemne jest budowane).
Dojazd samochodem: z płatnej autostrady A4 należy zjechać na węźle Chrzanów w kierunku Trzebini (ok. 30 km od Krakowa, ta sama odległość od Katowic). Po przejechaniu
1,5 km po prawej stronie znajduje się kościół salwatorianów (bazylika NSPJ). Proszę
wjechać na teren klasztoru, przejechać pierwszy parking, kierując się w stronę domu
rekolekcyjnego (budynek z czerwonej cegły). Na drogach z Chrzanowa, Olkusza i Krakowa umieszczono białe tablice drogowe wskazujące drogę do bazyliki NSPJ.

Centrum Formacji Duchowej Matki Zbawiciela
SALWATORIANIE
ul. B. Głowackiego 3, 32-540 Trzebinia
tel. kom. 694 448 249
e-mail: cfdtrzebinia@mailsds.net
www.cfdtrzebinia.salwatorianie.pl

Sekretariat jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00
Numer rachunku bankowego: PKO BP Odział I w Chrzanowie
92 1020 2384 0000 9202 0083 6247

