
10. Pobyt w domu CFD
a/  opłata  za  udział  w  Kursie  obejmuje  całość  kosztów,  w  tym:
zamieszkanie  w  CFD  w  Trzebini  podczas  sesji  formacyjnych
i rekolekcji, posiłki, korzystanie z kafeterii i innych pomieszczeń CFD,
materiały  potrzebne  do  zajęć  warsztatowych,  koszty  pracy  osób
prowadzących  warsztaty  i  pozostałych  formatorów,  koszty  pracy
sekretariatu  CFD.  Opłata  nie  obejmuje  kosztów  lektur
proponowanych na każdą sesję .
b/  pobyt  w  ramach  Kursu  rozpoczyna  się  w  pierwszy  dzień  sesji
w godzinach popołudniowych (najczęściej jest to czwartek) i kończy
w dniu  zakończenia  (w  poniedziałek)  po  śniadaniu;  wcześniejsze
przyjazdy czy późniejsze wyjazdy należy uzgodnić z dyrektorem Kursu.
c/ uczestniczki Kursu podejmują posługi (dyżury), które umożliwiają
sprawną organizację Kursu. Są to m. in. dyżur w kuchni i w refektarzu,
w kafeterii, dyżur liturgiczny czy posługa w zakrystii.
d/  nieobecności  na  zajęciach  należy  zgłosić  dyrektorowi  Kursu;
nieobecności juniorystek na całej sesji zgłasza mistrzyni (telefonicznie
lub mailowo) przed rozpoczęciem sesji.
e/ uczestniczki Kursu są proszone o poszanowanie pomieszczeń CFD
i używanych sprzętów czy  urządzeń.  Zauważone usterki  zgłasza  się
ekonomowi CFD.

11. Zakończenie formacji w ramach Kursu
a/ o przerwaniu formacji danej osoby lub całego junioratu decyduje
przełożona wyższa lub dyrektor Kursu;
b/ na zakończenie każdego roku juniorystka otrzymuje zaświadczenie
o  udziale  w  pracy  warsztatowej  i  w  wykładach;  na  zakończenie
pięcioletniego  cyklu  formacji  juniorystka  otrzymuje  świadectwo
ukończenia Kursu Formacji Juniorackiej;
c/  siostry,  które  przerwały  formację  w  Kursie,  mogą  ją  podjąć
ponownie, w miarę zwalniających się  miejsc.

12. Regulamin obowiązuje od roku formacyjnego 2016-2017, a  jego
zmiany są możliwe po zakończeniu każdego roku formacji.

Trzebinia, 9 kwietnia 2021 r.

ORGANIZATOR I PROWADZĄCY ZAJĘCIA
•  Organizatorem  Kursu  Formacji  Juniorackiej  jest  Centrum  Formacji  Duchowej
Polskiej Prowincji Salwatorianów w Trzebini.
•  Odpowiedzialnym za administrację Kursu Formacji  Juniorackiej  jest ks. dr Piotr
Ślęczka SDS - dyrektor Kursu.
•  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.

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
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 1. Kurs Formacji Juniorackiej przeznaczony jest dla sióstr juniorystek
z  instytutów  życia  konsekrowanego  i  stowarzyszeń  życia
apostolskiego,  habitowych  i  bezhabitowych,  z  terenu  Polski  lub
zagranicy.  Językiem  Kursu  jest  język  polski.  Uczestniczą  wyłącznie
osoby pełnoletnie.

2.  Kurs  trwa  łącznie  5  lat,  z  tym,  że  każdy  rok  stanowi  odrębną
jednostkę  formacyjną.  Tematami  poszczególnych  lat  są:  wartość
osoby,  powołanie,  konsekracja,  apostolstwo,  Kościół.  Roczny
program obejmuje  cztery  sesje  formacyjne  (czwartek-poniedziałek)
i pięciodniowe lub ośmiodniowe rekolekcje.

3.  Juniorystkom  z  danego  instytutu  towarzyszy  podczas  sesji
formacyjnych  w  Trzebini  mistrzyni  junioratu  lub  inna  osoba
delegowana przez przełożoną wyższą.

4. Grono formatorów Kursu tworzą:
a/ duszpasterze CFD w Trzebini,
b/ osoby prowadzące zajęcia warsztatowe,
c/ mistrzynie – każda pełni rolę formatora w stosunku do juniorystek
z własnego instytutu.

5.  Odpowiedzialnym  za  stronę  organizacyjną  Kursu  jest  dyrektor
wyznaczony przez dyrektora CFD w Trzebini. Kompetencje dyrektora
Kursu obejmują:
a/  przyjmowanie  zgłoszeń  udziału  w  Kursie,  przesyłanych  przez
przełożone wyższe;
b/ organizowanie planu zajęć i zapraszanie wykładowców oraz osób
prowadzących zajęcia warsztatowe;

c/  troska  o  formację  do  modlitwy  Słowem  Bożym  lectio  divina
i organizację corocznych rekolekcji;
d/ koordynowanie współpracy duszpasterzy CFD, warsztatowców i sióstr
mistrzyń;
e/ po wysłuchaniu opinii formatorów, podejmowanie decyzji w sprawach
dotyczących  programu  Kursu  i  udziału  w  nim  poszczególnych  sióstr
i całych junioratów.

6. Duszpasterze CFD odpowiedzialni są za:
a/ sprawowanie Mszy świętych i głoszenie homilii;
b/ umożliwienie juniorystkom i mistrzyniom skorzystania z sakramentu
pojednania;
c/  umożliwienie  mistrzyniom  i  juniorystkom  skorzystania  z  rozmów
indywidualnych.

7. Osoby prowadzące zajęcia warsztatowe odpowiedzialne są za:
a/  przygotowanie  i  przeprowadzenie  9  godzin  zegarowych  pracy
warsztatowej podczas każdej sesji;
b/  w  razie  potrzeby  umożliwienie  juniorystkom  z  własnej  grupy
warsztatowej rozmowy na temat związany z pracą w grupie;
c/  zachowanie  pełnej  dyskrecji  odnośnie  procesu  grupowego
i indywidualnej pracy z juniorystkami;
d/ korzystanie z superwizji zespołowej.

8. Mistrzynie odpowiedzialne są za:
a/ prowadzenie rozmów indywidualnych z juniorystkami (minimum
30 minut w czasie każdej sesji Kursu lub bezpośrednio po niej);
b/ udział w pracy grupy warsztatowej mistrzyń;
c/ kontakt z dyrektorem Kursu w sprawach dotyczących junioratu, za
który są odpowiedzialne, w tym zgłaszanie nieobecności;
d/ przekazywanie przełożonej wyższej informacji na temat Kursu.

9. Zasady przyjmowania junioratów
a/ zgłoszenie udziału junioratu w Kursie obejmuje jeden rok formacji
i  dokonuje  go  przełożona  wyższa,  przesyłając  oryginalną  kartę
zgłoszenia  na  adres  Centrum Formacji  Duchowej  w Trzebini;  kartę
zgłoszenia podpisuje także mistrzyni;
b/  zgłoszenie  udziału  junioratu  w  Kursie  zakłada  akceptację
Regulaminu oraz udział  juniorystek i  mistrzyni  w całym programie
zajęć,  czyli  w  czterech  sesjach  formacyjnych;  w  rekolekcjach
obowiązkowo  uczestniczą  juniorystki,  mistrzynie  mają  możliwość
udziału;
c/ zgłoszenia junioratów kontynuujących formację przyjmowane są
do  końca  maja  każdego  roku;  junioraty  te  mają  pierwszeństwo
w przyjęciu  na  Kurs.  Zgłoszenia  junioratów  rozpoczynających
formację  przyjmowane są,  w miarę  wolnych  miejsc,  od 1  czerwca
każdego roku.
d/ ostateczne przyjęcie junioratu następuje w momencie opłacenia
kosztów formacji w terminie podanym przez dyrektora Kursu. Koszty
związane  z  pobytem  w  domu  CFD  w  Trzebini  są  zwracane  tylko
w przypadku  wystąpienia  juniorystki  z  instytutu  w  trakcie  trwania
Kursu.  Koszty  pracy  osób  prowadzących  warsztaty  czy  koszty
organizacji zajęć nie podlegają zwrotowi.
e/ warunkiem kontynuowania przez juniorystkę formacji w kolejnym
roku  jest  frekwencja na  zajęciach  (od  piątku  do  poniedziałku
włącznie) na poziomie minimum 70 %.
f/  w  przyjmowaniu  nowych  junioratów  zachowana  będzie  zasada
preferencji  dla  junioratów o małej liczbie sióstr.


