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Czcigodne Siostry P rzełożone

Czcigodne §iostry Formatorki

Jesienią 2023 roku rozpoczniemy w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini kolejną edycję

dwuletniej SzkoĘ Formatorek Zakonnych. Zasadniczym celem Szkoły było i jest nadal

praktyczne przygotowanie sióstr do pracy wychowawczej i formacyjnej we własnym

zgromadzeniu, W zvńązku ze znacznym spadkiem liczby powołań do wspólnot zakonnych od

kilku już edycji formuła Szkoły okazywała się szersza - zgromadzenia umoż|ivńały bowiem
niektórym siostrom pogłębienie własnej formacji, bez ścisłego przyporządkowania ich do

pracy w ramach formacji zakonnej.

W edycji SzkoĘ, której zakończenie wypada w czerwcu 2023 roku, uczestniczki same

zadeklarowaŁy przynależność bądź do grupy sióstr formatorek, bądź do grupy sióstr
odbywających formację własną. Zasadnicza część programu była wspólna [udział w
wykładach, praca w grupie warsztatowej, modlitwa lectio divina, rekolekcje itd,). Poniższa

tabela prezentuje różnice programowe między tymi grupami:

Siostry formatorki Siostry na formacii własnej

Rozmowy formacyjne

podczas każdej sesji

Dwie

(z prowadzącą

i z duszpasterzem CFD)

WarsZtaty

Iedna 
"

(z Ę r ow adzącą warsztaty)

Lektury Obowiązkowe Sugerowane

prace za|iczeniowe na koniec

każdego roku

Obowiązkowe Nieobowiązkowe

zaświadczenie o udziale w
warsztatach i wykładach - na

zakończenie SzkoĘ

Tak Tak

Dyplom ukończenia

Szkoły Formatorek

Tak

(po rozeznaniu przez zespół

wychowawców)

Nie



Doświadczenie dwóch ostatnich lat potwierdziło zasadność dostosowania programu Szkoły

do profilu zgłaszających się kandydatek, Niezależnie bowiem od mniejszej liczby osób w

formacji podstawowej, pogłębiona formacja własna sióstr, duchowa i ludzka, jest kluczem do

budowania zdrowych relacji siostrzanych we wspólnotach, jak również do podejmowania

posługi w ramach charyzmatu własnego instytutu.

W załączonych materiałach zvńązanych z edycją 2023-2025 uwzględniamy przedstawiony

wżej podział uczestniczek na dwie grupy. Prosimy Siostry Przełożone, aby zasygnalizowały

zgłaszającym się siostrom fniebędącym obecnie w roli formatorek) intencję zgromadzenia

wobec ich możliwe1o zaangażowania w prowadzenie formacji zakonnej. W niektórych

przypadkach - rozeznanych pyzez zespół formatorów w trakcie trwania Szkoły - może się

okazać konieczne przejście siostry z grlpy formatorek do grupy sióstr z formacjąwłasną.

Kartę zgJoszenia i wypełnioną ankietę uczestniczki SzkoĘ prosimy przesłać tradycyjną pocztą

na adres Sekreteriatu CFD Trzebinia do 31 lipca 2O23 r. Około 15 sierpnia br, zgłoszone

siostry otrzymają informację o przyjęciu i szczegółowe informacje na temat zajęć pierwszego

roku.

Dla zachowania ciągłości formacji bardzo ważna jest obecność uczestniczek na wszystkich

sesjach formacyjnych i na rekolekcjach.

Folder Szkoły (z terminamizajęć), kartę zgłoszeniai ankietę uczestniczki można pobrać także

ze strony internetowej CFD Trzebinia (www.cfdtrzebinia,sds,pl - zakładka: Formacja

zakonna).

Prosimy o modlitwę w intencji dzieła SzkoĘ Formatorek Zakonnych oraz w intencji naszego

domu formacyjnego Centrum Formacji Duchowej w Trzebini.
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