
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
CZWARTEK
18.00 – kolacja
19.00 – Eucharystia
20.00-21.00 – czas spotkań integracyjnych lub film

PIĄTEK-SOBOTA
7.00 - Lectio
7.30 – wprowadzenie do Meditatio
8.00 – śniadanie
8.45-9.30 – Meditatio (przed Najświętszym Sakramentem)
9.45-10.30 – wykład, cz. 1
10.30-11.00 – kawa/herbata
11.00-12.45 – wykład, cz. 2
13.00 – obiad
14.45-17.45 – praca w grupie warsztatowej
18.00 – kolacja
19.00 – Eucharystia
20.00-21.00 – Oratio i Contemplatio (przed Najświętszym Sakramentem)

okazja do skorzystania z sakramentu pokuty
NIEDZIELA
7.15 – Lectio
7.45 – Jutrznia
8.00 – śniadanie 
8.45-9.30 – Meditatio (przed Najświętszym Sakramentem)
9.45-12.45 – praca w grupie warsztatowej
13.00 – obiad
15.00 – Eucharystia
16.15 – spotkanie juniorystek z mistrzynią
18.00 – kolacja
18.45 – spotkanie mistrzyń z dyrektorem Kursu
19.30 – nabożeństwo podsumowujące sesję

 czas osobistej modlitwy
okazja do skorzystania z kierownictwa duchowego

PONIEDZIAŁEK
6.50 - medytacja
7.30 – Eucharystia
8.15 – śniadanie, zakończenie sesji

KWESTIE ORGANIZACYJNE

1. ORGANIZATOR I PROWADZĄCY ZAJĘCIA
•  Organizatorem  Kursu  Formacji  Juniorackiej  jest  Centrum  Formacji  Duchowej
Polskiej Prowincji Salwatorianów w Trzebini.
• Odpowiedzialni za administrację Kursu Formacji Juniorackiej: ks. Piotr Ślęczka SDS
-  dyrektor  CFD;  stały  zespół  CFD  w Trzebini:  ks.  Rafał  Pasternak  SDS,  ks. Leszek
Skaliński SDS,  ks. Tadeusz  Dobrowolski  SDS,  ks.  Andrzej  Pacholik  SDS,  ks.  Daniel
Banaszkiewicz SDS, s. Elżbieta Baran (sekretariat).
•  Prowadzący  warsztaty:  osoby  z  doświadczeniem  pracy  warsztatowej,
z wykształceniem pedagogicznym lub psychologicznym.
•  Zajęcia  teoretyczne  i  praktyczne  prowadzą  wychowawcy  oraz  wykładowcy  –
specjaliści  z zakresu teologii, antropologii,  psychologii  i pedagogiki,  wywodzący się
z różnych ośrodków naukowych i środowisk formacji zakonnej w Polsce.
2. MIEJSCE ZAJĘĆ
Centrum Formacji Duchowej w Trzebini – Salwatorianie.
•  Adres: ul. B. Głowackiego 3; 32-540 Trzebinia, tel./fax (32) 753 54 80, kom.: 694
448 249, cfdtrzebinia@mailsds.net, www.cfdtrzebinia.salwatorianie.pl
3. WARUNKI UCZESTNICTWA
•  Udział junioratu z danego instytutu zgłasza osoba odpowiedzialna (mistrzyni) po
uzyskaniu  zgody  przełożonej  wyższej  (przełożonej  prowincjalnej  lub  generalnej).
Zgłasza się juniorat  na jeden rok formacji,  z możliwością kontynuacji  w kolejnych
latach.  Na  oryginalnej  Karcie  Zgłoszenia  mistrzyni  podaje  podstawowe  dane
uczestniczących juniorystek, jak również swoje dane kontaktowe i dane kontaktowe
przełożonej  wyższej.  Kartę  zgłoszenia  junioratu  podpisuje  mistrzyni  i przełożona
wyższa, stawiając także odpowiednią pieczęć własnego instytutu.
•  Zgłoszenie udziału w Kursie zakłada  udział juniorystek i mistrzyni we wszystkich
czterech sesjach formacyjnych; w rekolekcjach obligatoryjnie uczestniczą juniorystki.
• Na czas trwania sesji juniorystki i mistrzynie zamieszkują w domu Centrum Formacji
Duchowej. Nie przewidujemy możliwości udziału w charakterze osób dochodzących.
4. ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KURSIE FORMACJI JUNIORACKIEJ
• W Kursie może wziąć udział łącznie 75 sióstr. Pierwszeństwo w przyjęciu na kolejne
lata mają junioraty, które kontynuują formację w ramach Kursu. O przyjęciu decyduje
kolejność zgłoszeń - ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Kursu.
•  Zgłoszenia  junioratów:  do 30  czerwca 2021 -  junioraty  kontynuujące  formację,
od 1  lipca 2021 -  nowe junioraty.  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na
adres:  Centrum  Formacji  Duchowej  w  Trzebini  -  Salwatorianie  (Kurs  Formacji
Juniorackiej), ul. B. Głowackiego 3; 32-540 Trzebinia.
•  Po  1  sierpnia  2021  roku na  adres  przełożonej  wyższej  przesłana  zostanie
informacja  o  przyjęciu  (lub  nieprzyjęciu)  junioratu  na Kurs,  jak  również  szczegóły
związane z udziałem sióstr w zajęciach.
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„VITA CONSECRATA” ORAZ WATYKAŃSKIEJ INSTRUKCJI

„O WSPÓŁPRACY INSTYTUTÓW W DZIEDZINIE FORMACJI”



Kurs  Formacji  Juniorackiej proponowany  w  Centrum  Formacji  Duchowej
w Trzebini  jest  jedną  z  form  integralnej  formacji  do  życia  według  rad
ewangelicznych.  Kurs  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  osoby  odpowiedzialne
w swoim instytucie za formację juniorystek (mistrzynie prowadzą rozmowy
indywidualne 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 został  rozpisany na 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  pięciodniowe rekolekcje  lectio divina.  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. Odrębny blok zajęć przewidziany jest dla sióstr formatorek.

PROGRAM MERYTORYCZNY

ROK PIERWSZY – 2021/2022

WARTOŚĆ OSOBY

Sesja I 21-25 października 2021

Istotne elementy tożsamości ludzkiej
 Modlitwa lectio divina: Od daru powołania do decyzji wyboru

Jezusa. Jezus i uczniowie Jana Chrzciciela.
 Wykłady: Istotne elementy tożsamości ludzkiej.

1. Osoba – dar i zadanie. Personalistyczna koncepcja 
człowieka.
2. Rozwój i dążenie do stabilnej tożsamości.

 Warsztaty: Moja tożsamość – kim  jestem?
 Nabożeństwo podsumowujące i wspólne świętowanie.

Sesja II 9-13 grudnia 2021

Uczucia a życie duchowe
 Modlitwa  lectio  divina:  „Co  ty  tu  robisz,  Eliaszu?”.  

„Dzisiaj” mojego powołania.
 Wykłady: Uczucia a życie duchowe.

1. Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego.
2. Kształtowanie dojrzałej emocjonalności.

 Warsztaty: Świat ludzkich uczuć.
 Nabożeństwo podsumowujące i wspólne świętowanie.

Sesja III 24-28 lutego 2022

Kryteria dojrzałości osoby
 Modlitwa  lectio  divina:  Nieznajomość  własnego  serca  jako

powód kryzysu powołania. Upadek i powstanie króla Dawida.
 Wykłady: Wolność wewnętrzna i rozeznawanie potrzeb.

1. Kryteria dojrzałości osoby do całkowitego
poświęcenia się Bogu.

2. Wiara jako relacja osobistej więzi z Bogiem.
 Warsztaty: Świat ludzkich potrzeb.
 Nabożeństwo podsumowujące i wspólne świętowanie.

Sesja IV 19-24(27) marca 2022
Rekolekcje lectio divina

Sesja V 2-6 czerwca 2022

Historia moich relacji z Bogiem i bliźnimi.
 Modlitwa lectio divina: Odkryć „dar Boży” w swojej historii

życia. Jezus i Samarytanka.
 Wykłady: Historia moich relacji z Bogiem i bliźnimi.

1. Zranienia w relacjach i ich uzdrawianie.
2. Odkrywanie osobistej tożsamości

w charyzmacie instytutu.
 Warsztaty: Historia życia.
 Nabożeństwo podsumowujące i wspólne świętowanie.

Inauguracja zajęć pierwszego roku Kursu Formacji Juniorackiej
odbędzie się w czwartek 21 października 2021 roku

o godzinie 17.00.


