ZASADY ZGŁOSZEŃ NA WEEKENDOWE SPOTKANIA
FORMACYJNE I REKOLEKCJE
Uczestników REKOLEKCJI i SPOTKAŃ FORMACYJNYCH powinni zgłaszać
odpowiedzialni za grupy Odnowy lub wyznaczeni przez nich animatorzy.
UWAGA:
Zgłoszenia na weekendy dla młodych (weekendy ZFM) przyjmowane są bezpośrednio przez
Zespoł Formacji Młodych.









Zgłoszenie na WEEKEND FORMACYJNY powinno zawierać:
imię i nazwisko uczestnika,
wiek uczestnika,
grupę modlitewną, w spotkaniach której uczestniczy,
dotychczasową formację: rodzaj odprawionych już rekolekcji oraz rok udziału w nich
nr telefonu i adres e-mail (jeśli osoba taki posiada)
zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Zgłoszenie na weekend formacyjny (z wyjątkiem Szkoły Animatora) musi być potwierdzone
poprzez wpłatę ZALICZKI 20 zł. (Zgłoszenie będzie przyjęte po otrzymaniu zaliczki)

Uwaga:
Każdą zgłaszaną osobę należy koniecznie poinformować o regulaminie przetwarzania
danych osobowych, wręczając jej wydrukowany plik “Obowiązek informacyjny”.
Przy niektórych weekendach można także korzystać z formularza zgłoszeniowego on-line na
stronie www.
Aby zgłosić uczestników na REKOLEKCJE “UZDROWIENIE WSPOMNIEŃ” i SZKOŁĘ
ANIMATORA WIECZERNIK, należy użyć formularzy zgłoszeniowych, które znajdują się na str. 11
i 12 i przysłać je jako załącznik do maila albo wklejone do treści maila. Nie ma możliwości zgłoszeń
bezpośrednio przez stronę www. Zgłoszenie wysyłane z adresu mailowego lidera lub
upoważnionego animatora nie wymaga odręcznego podpisu.
Potwierdzeniem zamiaru przyjazdu na REKOLEKCJE jest przedpłata w wysokości 100 zł.
Powinna ona zostać wysłana od razu po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na rekolekcje.
Zgłoszenia bez przedpłaty traktujemy jako niepotwierdzone i możemy na 3 tygodnie przed
rozpoczęciem turnusu przyjąć na to miejsce inną osobę. W przypadku rezygnacji z przyjazdu bez
wcześniejszego (tj na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu) powiadomienia nas o tym, zaliczka nie
będzie zwracana. W razie wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt.
Rzymskokatolicka parafia św. Marii Magdaleny Dom Rekolekcyjny Wieczernik
28 8022 0000 0006 8563 2000 0016
Tytuł wpłaty: (Wpisać rodzaj i termin rekolekcji lub weekendu formacyjnego)
Przyjmujemy zgłoszenia elektroniczne – mailem, ewentualnie przez formularz on-line, faxowe,
listowne.
Centrum Formacji "Wieczernik” ul.Ks.Słojewskiego 19, 05-552 Magdalenka
e-mail : zgloszenia@cfwieczernik.odnowa.org
Dyżury telefoniczne: tel./fax 22 757 99 93 wtorek: godz. 15.00 - 17.00 ; czwartek: godz. 18.00 - 21.00
tel. kom. 785 252 686 (nie działa w dni świąteczne oraz w godzinach nocnych)
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Dla każdego uczestnika REKOLEKCJI i SZKOŁY ANIMATORA wysyłamy imienne
potwierdzenie przyjęcia i informacje.
Uczestnicy SPOTKAŃ FORMACYJNYCH otrzymują tylko ogólne informacje organizacyjne.
Pamiętajcie o zgłoszeniu osób, które będą podejmować posługę w kuchni W CZASIE
KAŻDEGO WEEKENDU FORMACYJNEGO I TURNUSU REKOLEKCYJNEGO.
Uczestnicy weekendów formacyjnych i rekolekcji zgłoszeni z grup, które podejmują
nieodpłatny dyżur w kuchni albo wnoszą wkład finansowy na pokrycie kosztów wynagrodzenia
pracowników, korzystają z zniżek w opłatach za pobyt w Domu Rekolekcyjnym „Wieczernik” (10 zł
weekend, 50 zł turnus).

Posługa w kuchni w czasie weekendu formacyjnego
Bardzo prosimy, abyście wybrali termin, kiedy Wasza grupa podejmie dyżur w kuchni
podczas weekendu formacyjnego w Magdalence albo w Zalesiu Górnym. W ten sposób uczestnicy
naszych grup mogą wnieść swój konkretny wkład w organizację formacji i życia w domach
rekolekcyjnych, nie tylko jako korzystający z oferty, ale także jako ci, którzy dają swój czas i siły,
aby umożliwić innym przeżycie rekolekcji lub innego spotkania formacyjnego. Prosimy o deklarację
podjęcia dyżuru weekendowego najpóźniej na miesiąc przed jego terminem. Inną formą takiego
wkładu jest wpłata kwoty pieniężnej (o wysokości ustalonej z Biurem Obsługi Rekolekcji) na
pokrycie wynagrodzenia pracowników. Jednak zdecydowanie preferujemy wkład pracy, nie
pieniędzy.
Dyżur polega na pomocy w przygotowywaniu posiłków dla uczestników weekendu,
ewentualnie w innych pracach domowych. Na dyżur zapraszamy 2 lub 3 osoby (do Zalesia w tylko
2 – mieszkają w jednym pokoju). Osoby te nie płacą za pobyt, prosimy jedynie, by przywoziły
własną bieliznę pościelową. Osoby podejmujące dyżur powinny przyjechać:
- w piątek wieczorem, jeśli program rozpoczyna się w sobotę rano
- w piątek na 17.00 - jeśli program rozpoczyna się w piątek wieczorem
Te informacje staramy się wysyłać także do tych grup, które zgłosiły dyżur na konkretny termin.

Posługa w czasie turnusu rekolekcyjnego (Uzdrowienie wspomnień albo REO)
Zgłaszacie konkretne osoby, może być jedna, na wybrany turnus. Osoby te pomagają w
przygotowywaniu posiłków dla grupy, ewentualnie w innych pracach domowych. Nie otrzymują
wynagrodzenia za tę pracę, nie płacą za pobyt i nie uczestniczą też w zajęciach rekolekcyjnych.
Istnieje możliwość odpracowania swojego udziału w rekolekcjach na dyżurze w kuchni w
czasie innego turnusu w tym roku (2019). Powinno to być zgłoszone przy zapisywaniu na
rekolekcje i na dyżur.

Koszty udziału w weekendach formacyjnych są podane tylko do końca roku
2018, ponieważ w 2019 roku mogą one ulec zmianie.
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PLAN WEEKENDOWYCH SPOTKAŃ FORMACYJNYCH I REKOLEKCJI
organizowanych przez Centrum Formacji Wieczernik
rok formacyjny 2018/2019
Dom Rekolekcyjny "Wieczernik" w Magdalence, ul. Słojewskiego 19
Termin

Rodzaj - temat spotkania

Koszt (bez łaz /
z łaz)

13-14.10.2018

Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 1

85/95

20-21.10.2018

Weekend o charyzmacie proroctwa

100/110

26-28.10.2018

Kurs Budowania Wspólnoty spotkanie 4

145/165

03-04.11.2018

Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 2

09-11.11.2018

I. weekend ZFM

16-18.11.2018

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

115/135

01-02.12.2018

Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 3

85/95

8.12.2018

Spotkanie Głównych Odpowiedzialnych za grupy Odnowy
Archidiecezji Warszawskiej

85/95
110

24-25.11.2018

15-16.12.2018
05-06.01.2019 Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 4
11-13.01.2019

Kurs “Effatha” dla młodych

19-20.01.2019

Weekend dla kobiet cz.3 “Wielkie rzeczy nam Bóg uczynił”

25.01.-01.02.

Rekolekcje “Uzdrowienie wspomnień”

2.02.2019

Warsztaty dla posługujących modlitwą wstawienniczą

03-07.02.2019
08-10.02.2019

Weekend dla osób po rekolekcjach “Uzdrowienie
wspomnień”

15-17.02.2019

Kurs Budowania Wspólnoty spotkanie 5

22-23.02.2019

Spotkanie Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w
Duchu Świętym

02-03.03.2019

Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 5

09.03.2019

Spotkanie Głównych Odpowiedzialnych za grupy Odnowy
Archidiecezji Warszawskiej

15-17.03.2019

II. Weekend ZFM

22-24.03.2019

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

29-30.03.2019

Weekend dla mężczyzn “Twoje non possumuss”

06-07.04.2019

Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 6

13-14.04.2019
27-28.04.2019

Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 7
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35

01.05.2019

Warsztaty dla osób przygotowujących się do posługi na
rekolekcjach “Uzdrowienie wspomnień”

03-05.05.2019

Dni skupienia Wspólnoty Dobrego Pasterza

10-12.05.2019

III. Weekend ZFM

25-26.05.2019
31.05.-02.06.

Kurs Budowania Wspólnoty spotkanie 6

07-08.06.2019

Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 8

15.06.2019

Spotkanie Głównych Odpowiedzialnych za grupy Odnowy
Archidiecezji Warszawskiej

21-22.06.2019 Spotkanie Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w
Duchu Świętym

Dom Rekolekcyjny „Centrum Formacji Rodzin” w Zalesiu Górnym,
ul. Białej Brzozy 23
Termin

Rodzaj - temat spotkania

Koszt

03-04.11.2018 Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 1
01-02.12.2018 Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 2
05-06.01.2019 Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 3
22-24.02.2019 Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą cz. I
02-03.03.2019 Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 4
29-31.03.2019 Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą cz. II
06-07.04.2019 Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 5
12-14.04.2019 Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą cz. III
11-12.05.2019 Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 6
24-26.05.2019 Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą cz. IV

01-02.06.2019 Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 7
28-30.06.2019 Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą cz. V

Zapraszamy na stronę www.cfwieczernik.odnowa.org, gdzie można zapoznać się z Centrum
Formacji „Wieczernik” i naszymi terminami.
Adres ogólnopolskiej internetowej strony Odnowy w Duchu Świętym: www.odnowa.org
Dom Rekolekcyjny „Źródło Jakuba” w Dobrym Mieście: www.warmia.odnowa.org
Dom Rekolekcyjny w Surażu: www.odnowa.bialystok.pl
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INFORMACJA O WEEKENDOWYCH SPOTKANIACH FORMACYJNYCH I
REKOLEKCJACH
WEEKEND O CHARYZMACIE PROROCTWA
Weekend przeznaczony jest dla wszystkich osób po REO: dla tych, którzy rozpoczynają posługiwanie darem
proroctwa, którzy pragną otworzyć się na ten dar lub potrzebują pomocy w jego rozwinięciu, jak również dla
tych, którym jest trudno go przyjąć, którzy go nie rozumieją i wewnętrznie odrzucają.
Katechezy zawierają proste wykłady teologiczne dotyczące posługi prorockiej w Kościele, a w szczególności
zasad korzystania z tego charyzmatu w grupie modlitewnej. W programie przewidziane jest też dzielenie się
doświadczeniem posługi prorockiej bardziej zaawansowanych braci i sióstr, a także modlitwa wstawiennicza
o otwarcie się na ten charyzmat.
Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00, recepcja od 7.00 (można przyjechać w piątek wieczorem,
uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 13.30 (po obiedzie).

MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE
Weekend polega na powierzaniu Bogu w czasie modlitwy kolejnych etapów swojego życia, zaczynając od
okresu prenatalnego, z prośbą o uzdrowienie ze wszystkich zranień wewnętrznych, spowodowanych
różnymi złymi doświadczeniami. Ta modlitwa jest najbardziej odpowiednia dla osób po REO, a przed
"Uzdrowieniem wspomnień".
Program rozpoczyna się w piątek wieczorem – (recepcja od 17.30, możliwość udziału w Mszy świętej
parafialnej o 18.00; 19.30 - kolacja, zaraz po niej program). Prosimy o punktualny przyjazd! Zakończenie
w niedzielę ok. godz. 12.30 (po Mszy świętej)

WEEKEND DLA OSÓB PO REKOLEKCJACH “UZDROWIENIE WSPOMNIEŃ”
Spotkanie formacyjne dla osób, które uczestniczyły w rekolekcjach “Uzdrowienie wspomnień” w poprzednich
latach, zatrzymały się na którymś z etapów procesu uzdrowienia i potrzebują pomocy (rozmowy, modlitwy,
rozeznania...), aby kontunuować ten proces i wzrastać duchowo. W zgłoszeniu trzeba podać m.in. rok i
miejsce odprawienia rekolekcji “Uzdrowienie wspomnień”.
Program rozpoczyna się w piątek wieczorem, a kończy w niedzielę ok. godz. 12.30 (po Mszy świętej)

WEEKENDOWE SPOTKANIE DLA KOBIET “Wielkie rzeczy nam Bóg uczynił”
„Niezbędna pomoc”, „matka”, „poddana mężowi”… Takie opisy powołania kobiety niejednokrotnie budzą
sprzeciw i przekonanie, że kobiety są wykorzystywane przez mężczyzn, że macierzyństwo to ograniczenie,
że życie bez męża to degradacja, a mówiąc ogólnie, że kobiety „mają gorzej”. Rzeczywiście, są kultury, w
których odwieczny i pełen miłości plan Boga w stosunku do kobiety został wypaczony przez ludzki grzech.
Ten weekend (trzeci z serii weekendów dla kobiet) ma na celu ukazanie chrześcijańskim kobietom, jak
wielkie rzeczy Bóg im uczynił (por. Łk 1, 49) i jak czerpać radość z Bożego powołania.
W programie nauczanie ze świadectwami, grupy dzielenia, Eucharystia, modlitwa osobista i wspólnotowa.
Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00, recepcja od 7.30 (można przyjechać w piątek wieczorem,
uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 13.00.

WEEKEND DLA MĘŻCZYZN “Twoje Non possumus”
Zapraszamy wszystkich mężczyzn, nie tylko z grup Odnowy. Rozpoczęcie w piątek wieczorem, zakończenie
w sobotę wieczorem. Szczegóły programu będą w zaproszeniach na to wydarzenie.

Kurs Budowania Wspólnoty
Kontynuacja kursu rozpoczętego w 2017 roku.
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WARSZTATY DLA OSÓB POSŁUGUJĄCYCH MODLITWĄ WSTAWEINNICZĄ
Jest to spotaknie dla osób, które już posługują modlitwa wstawienniczą (nie jest przygotowaniem do podjęcia
posługi). Chcemy, aby było pomocą w posłudze i odpowiedzią na różne potrzeby i problemy, które wynikają
w czasie modlitwy wstawienniczej.
Zgłoszenia uczestników dokonuje lider grupy albo odpowiedzialny za diakonię wstawienniczą.

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO POSŁUGI NA REKOLEKCJACH “UZDROWIENIE
WSPOMNIEŃ”
W tym spotkaniu uczestniczą osoby, które otrzymają zaproszenie z Centrum Formacji “Wieczernik” (czyli nie
zgłaszacie się z własnej inicjatywy).

SEMINARIUM O POSŁUDZE MODLITWĄ WSTAWIENNICZĄ
Seminarium przeznaczone jest dla animatorów podejmujących posługę modlitwy wstawienniczej, bądź
pragnących przygotować się do tej służby. Całość składa się z pięciu weekendów.
Program rozpoczyna się w piątki o godz. 18.00, a kończy się w niedziele ok. godz. 13.00. Uwaga: Nie
łączymy udziału w seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą z udziałem w Szkole Animatora, tzn w
danym roku formacyjnym nie można uczestniczyć w jednym i w drugim naraz.

REKOLEKCJE "SZKOŁA ANIMATORA WIECZERNIK” (formularz str. 10)
Rekolekcje “Szkoła Animatora” są kontynuacją podstawowej formacji dla uczestników grup
Odnowy. Łącznie z wcześniejszymi etapami formacji, rekolekcje te przygotowują do bardziej owocnego
odprawienia Ćwiczeń Ignacjańskich prowadzonych przez Księży Jezuitów. (Są to rekolekcje, a nie “szkoła”,
w której zdobywa się jakąś wiedzę, jednak zachowujemy tradycyjną nazwę, ponieważ podstawowe treści i
dynamika pozostają nie zmienione od początku prowadzenia "Szkoły Animatora"). Są one dwuletnim
programem formacyjnym dla wszystkich pragnących pogłębić swe życie duchowe, a szczególnie dla osób
pragnących duchowo przygotować się do podejmowania różnego rodzaju posługi w grupie modlitewnej, w
Centrum Formacji "Wieczernik", czy też apostolstwa w świecie.
“Szkoła Animatora” łączy w sobie formację intelektualną i duchową. Formacja duchowa wprowadza na
drogę "drugiego nawrócenia", polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a
otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści
dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie.
Na rekolekcje "Szkoła Animatora" przyjmowane są osoby, które przeszły etap podstawowego
uzdrowienia wewnętrznego, czyli m.in. uczestniczyły w rekolekcjach "Uzdrowienie wspomnień"
(wskazane jest, aby również w “Akceptacji siebie”) oraz przeszły kilkuletnią formację w grupie
modlitewnej Odnowy - od czasu ich uczestniczenia w REO minęło nie mniej niż pełne 2 lata.
Wymagany wiek to ukończone 20 lat.
Spotkania w ramach "Szkoły Animatora" odbywają się raz w miesiącu przez dwa lata, wyłączając
okres wakacji. Są to zazwyczaj pierwsze weekendy miesiąca, choć bywają i inne. Program rozpoczyna się
za każdym razem w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem - uprzedzając o tym!), a
kończy w niedzielę ok. godz. 12.30. W ciągu 2 lat nie można opuścić więcej niż 2 weekendy Szkoły (bez
względu na przyczynę nieobecności).
Poza tym w programie "Szkoły" przewidziana jest "praktyka" - posługa jako animator na tygodniowych
rekolekcjach REO (w domu rekolekcyjnym) oraz odprawienie, po II roku "Szkoły", Ćwiczeń Ignacjańskich
indywidualno-grupowych prowadzonych przez Centrum Formacji "Wieczernik", a także zalecany jest udział
w weekendach formacyjnych: O Spotkaniu Modlitewnym, O Charyzmacie Proroctwa oraz w Rekolekcjach o
Rozeznawaniu.
W celu zgłoszenia się na „Szkołę” należy wypełnić i przysłać kartę kwalifikacyjną, dodaną do biuletynu
– str. 10. Rozpoczęcie nowego cyklu Szkoły 3 listopada w Domu Rekolekcyjnym “Centrum Formacji
Rodzin” w Zalesiu Górnym.
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REKOLEKCJE “UZDROWIENIE WSPOMNIEŃ” (formularz str. 11)
Jeśli:
 zaskakują Cię Twoje uczucia i wydaje Ci się, w niektórych Twoich reakcjach, jakbyś to nie był Ty;
 inni mówią Ci, że jesteś zimny, trudno Ci wyrazić uczucia;
 Twoje uczucia sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;
 czujesz “zadrę w sercu” do kogoś, kto Cię zranił;
 nie umiesz przebaczyć;
 masz poczucie, że wszyscy Cię prześladują - te rekolekcje są dla Ciebie. Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą
do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych
różnych zranień duchowych.
W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które przynajmniej rok wcześniej
uczestniczyły w REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym, bądź innej formie ewangelizacji, np.
katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, pierwszy stopień Oazy. Nie mogą brać w nich
udziału kobiety w stanie błogosławionym oraz osoby cierpiące na choroby psychiczne, a osoby blisko
związane ze sobą (np. małżeństwo, rodzic i dziecko, narzeczeni) nie mogą uczestniczyć w tym samym
turnusie.

FORMACJA MŁODYCH
Zespół Formacji Młodych – weekendy ZFM

W roku 2018/2019 pragniemy zaprosić Cię na trzy kolejne Weekendy prowadzone przez Zespół
Formacji Młodych - ZFM. Jest to czas, w którym razem z Tobą i innymi młodymi ludźmi będziemy
szukać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania... Chcemy zaprosić Cię do odkrywania i
doświadczania Tajemnicy Jezusa Chrystusa, do głębszego poznawania Jego, by móc bardziej świadomie
przeżywać swoje życie.
Dlatego jeżeli:
 jesteś młody,
 nurtują Cię ważne pytania i chcesz się nad nimi zatrzymać z innymi młodymi ludźmi,
 pragniesz doświadczyć radości, spontaniczności, otwartości młodego Kościoła Katolickiego,
 pragniesz doświadczyć życia we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym...
to już teraz zarezerwuj sobie trzy weekendy, by spędzić je razem z nami.
Weekendy ZFM to czas, w którym poprzez Eucharystię, zabawę, taniec, modlitwę, śpiew,
rozmowy, wysłuchane konferencje, możesz wspólnie z innymi młodymi ludźmi doświadczyć spotkania z
Jezusem. W radości i młodzieńczym zapale możesz wykorzystać wszystkie talenty w twórczych
zmaganiach z powierzonymi zadaniami. Dodatkowo, dzięki takim stałym elementom, jak: modlitwa
wstawiennicza, rozmowy duchowe ze stałymi spowiednikami, wspólna Eucharystia, możesz umocnić się na
drodze swojego życia oraz znaleźć odpowiedź na aktualnie przeżywane pytania.

TERMINY weekendów:
09 – 11 listopada 2018
15 – 17 marca 2019
10 – 12 maja 2019
Ważne informacje
Na weekendy zapraszamy młodzież powyżej 15 roku życia zarówno z grup młodzieżowych jak i
"otwartych” (zróżnicowanych wiekowo) oraz osoby spoza grup Odnowy.
Osoby, które nie ukończyły 18 lat proszone są o przywiezienie ze sobą pisemnej zgody
rodziców.
Spotkanie w domu rekolekcyjnym rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00, a kończy w niedzielę
okolo godz. 12.30.
Należy zabrać ze sobą śpiwór lub powleczenie na pościel oraz kapcie.
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Potwierdzeniem zgłoszenia na weekend młodzieżowy jest wpłacenie zaliczki w wysokości 20 zł od
osoby na rachunek bankowy:
Rzymskokatolicka parafia św. Marii Magdaleny Dom Rekolekcyjny Wieczernik
28 8022 0000 0006 8563 2000 0016

Wpłaty należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem weekendu. Prosimy, aby osoby z
grup młodzieżowych wpłacały zaliczki zbiorowo, a nie indywidualnie.
 Zapisy przez stronę http://www.zfm.odnowa.org/

Kontakt: zespolformacjimlodych@gmail.com

KURS “EFFATHA” DLA MŁODYCH
Odnowa w Duchu Świętym przy kościele św. Anny w Warszawie

Kurs „Effatha” dla młodych to weekendowe spotkanie rekolekcyjne – zaczyna się w piątek
wieczorem, kończy w niedzielę w południe. Jest to wyjątkowy czas, w którym Bóg chce przemieniać
serce i życie każdego, kto “zaryzykuje” i przyjedzie. Kurs „Effatha” to początek przygody z Bogiem –
przygody, która trwa potem do końca życia. Dla kogo? Rekolekcje są skierowane do tych, którzy
szukają “czegoś” w życiu, do tych którzy zniechęcili się już szukaniem, do tych którzy nie wiedzą, czego
niby mieli by szukać, oraz do tych, którzy już gdzieś się zgubili. Bo na tych rekolekcjach nie musisz już
szukać – wystarczy dać się Bogu odnaleźć. Są one adresowane przede wszystkim do młodych ludzi spoza
grup Odnowy, którzy mają ukończone 16 lat i nie więcej niż 30 lat.

Więcej informacji na https://www.facebook.com/da.swanna/

FORMACJA RODZIN
Zespół Formacji Rodzin przy CF Wieczernik
w Magdalence

Podstawowym celem formacji, prowadzonej przez ZESPÓŁ FORMACJI RODZIN, jest odnowa
rodzin w Duchu Świętym, pomoc w budowaniu wspólnoty małżeńskiej, realizującej swoje chrześcijańskie i
rodzinne powołanie oraz pomoc we wzrastaniu ku dojrzałej miłości. Realizacja tego celu odbywa się przez
pracę formacyjną prowadzoną na różnych poziomach: comiesięczne Rodzinne Spotkania Wieczernikowe,
spotkania kręgów małżeńskich, formacja dla dzieci, rekolekcje, spotkania weekendowe i pracę samej
rodziny. Comiesięczne spotkania obejmują modlitwę, nauczanie (przeważnie w czasie Eucharystii), dzielenie
się, świadectwa oraz modlitwę wstawienniczą.
Rodzinne Spotkania Wieczernikowe odbywają się w niedziele o godz. 16:00 raz w miesiącu. Jest to
czas wspólnej Eucharystii, czas nauczania, zajęć w parach, świadectw i modlitwy wstawienniczej. Jest to
również czas zabawy i duchowego wzrostu naszych dzieci. Spotkania kończy agapa, czas na swobodną
wymianę doświadczeń, bliższego zapoznania się. Na spotkaniach pragniemy nauczyć się życia w Duchu
Świętym. Chcemy zobaczyć miłość Stwórcy w naszym życiu osobistym i rodzinnym i na tę
miłość odpowiedzieć miłością.
Zapraszamy do czynnego udziału w naszych spotkaniach, abyśmy stawali się żywym listem
Chrystusowym dla tych, których Pan postawi na naszej życiowej drodze, abyśmy w pełni realizowali swoje
powołanie.

TERMINY SPOTKAŃ RODZIN 2018/2019 - na stronie www.zfr.pl
KONTAKT DO OPOWIEDZIALNYCH: Elżbieta i Jacek Nowiccy 22 673-71-44
ADRES STRONY INTERNETOWEJ: http://www.zfr.pl
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INFORMACJE DLA WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA WEEKEND
FORMACYJNY lub REKOLEKCJE
Prosimy dokładnie sprawdzić, kiedy i na którą godzinę należy przyjechać.
Prosimy tak zaplanować czas, aby uczestniczyć w całości programu (od początku do końca i we
wszystkim)
Przyjeżdżając do Domu Rekolekcyjnego, należy przywieźć ze sobą:
 powleczenie na pościel (wypożyczenie kompletu powleczenia z ośrodka kosztuje dodatkowo 15 zł)
 obuwie domowe
 Pismo Święte
 notatnik i długopis
Bardzo prosimy o zawiadomienie nas w przypadku rezygnacji z udziału. Ze zwolnionego miejsca będzie
mógł skorzystać ktoś inny.
Prosimy, aby nie przyjeżdżać bez wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału!






WARUNKI w Domu Rekolekcyjnym:
zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach (nie ma „jedynek”),
łazienki w korytarzu lub przy pokojach,
wyżywienie: 3 posiłki dziennie (Nie mamy możliwości przygotowywania specjalistycznych diet)
uczestnicy wnoszą wkład w funkcjonowanie Domu przez podejmowanie dyżurów: zmywanie naczyń,
obieranie jarzyn.

DOJAZD do MAGDALENKI
z Warszawy: http://cfwieczernik.odnowa.org/magdalenka-dojazd
Autobusem PKS z Dworca Zachodniego w Warszawie stan. 8 w kierunku Grójca (należy wysiąść na przystanku Łazy, przejść na
drugą stronę szosy i skierować się w ul. Łączności prowadzącą do Magdalenki, potem za cmentarzem w lewo)
Autobusem ZTM z pętli P+R Al.Krakowska:
nr 721 lub 728 (wysiąść w Łazach jak z PKS-u), nr 707 (wysiąść w Magdalence przy Ośrodku Zdrowia, skierować się w ul.
Lipową odchodzącą w bok przed przystankiem, po tej samej stronie szosy, ona doprowadzi do kościoła i Domu
Rekolekcyjnego)
Samochodem osobowym:
Z Warszawy trasą S7 w kierunku Krakowa. Węzeł Janki – kierujemy się w prawo na S7. Dalej – skrzyżowanie ze światłami z
drogą nr 721 – skręcamy w lewo na Piaseczno. Dojechawszy do Magdalenki – skręcamy w prawo w ul. Lipową (przy Ośrodku
Zdrowia), po 2 km po prawej stronie kościół, dalej dom rekolekcyjny – należy wjechać przez bramę na parking.
DOJAZD z Piaseczna:
Z przystanku PKP Piaseczno 03 (ul. Dworcowa) linią autobusową L3 lub L1 do przystanku Ks. Słojewskiego – autobus
zatrzymuje się przy kościele, czas jazdy 25-30 min.
DOJAZD do ZALESIA GÓRNEGO z Warszawy: http://cfwieczernik.odnowa.org/zalesie-dojazd
Pociągiem Kolei Mazowieckich np. z dworca Warszawa Śródmieście lub Zachodnia w kierunku
Czachówek, Warka, Radom. Zalesie to następna stacja za Piasecznem. Czas przejazdu ze Śródmieścia 50
min. Dom Rekolekcyjny znajduje się obok kościoła, ok. 15 min. piechotą od stacji.
Samochodem osobowym:
Z Warszawy przez Piaseczno w kierunku Tarnobrzeg, Sandomierz (droga nr 79), z tej drogi skręcić w prawo
na światłach na Zalesie Górne, kilka km za Piasecznem; w Zalesiu za przejazdem kolejowym skręcić w
drugą ulicę w lewo i znowu w lewo.
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KARTA KWALIFIKACYJNA
UCZESTNIKA SZKOŁY ANIMATORA „WIECZERNIK”
Imię i nazwisko: ______________________________________ Rok urodzenia: _______
Grupa modlitewna (nazwa i miejscowość):
_________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: _________________________________________________ ______
Adres e-mail: _______________________________ Tel.: __________________________
Dotychczas odprawione rekolekcje (w którym roku):
REO lub inne rekolekcje ewangelizacyjne: __________
Rekolekcje Eucharystyczne: __________
rekolekcje “Nie bójcie się Miłosierdzia”: __________
rekolekcje “Uzdrowienie wspomnień”: __________
rekolekcje “Akceptacja siebie”: __________
inne (jakie?): _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Zaangażowanie w grupie Odnowy (podejmowana służba, pełnione funkcje); inne zaangażowania
apostolskie:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Krótka opinia o uczestniku; ewentualne uwagi do prowadzących Szkołę:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej uczestnika do Szkoły Animatora:
_________________________________________
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ZGŁOSZENIE NA REKOLEKCJE
Rodzaj rekolekcji, termin i miejsce ...................................................................................................
Imię, nazwisko i rok urodzenia ..........................................................................................................
Grupa Odnowy lub inne miejsce formacji, ewentualnie parafia zamieszkania i miejscowość
...............................................................................................................................................
Adres (e-mail lub pocztowy)
..............................................................................................................tel.:.........................................
Dotychczas odprawione rekolekcje (rodzaj, rok i miejsce; proszę nie wpisywać weekendów
formacyjnych):
1. REO .......................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
Proszę o zakwaterowanie w pokoju (podkreśl wybrany wariant – dotyczy rekolekcji w Magdalence):
z łazienką bez łazienki obojętne
Dlaczego chcę odprawić te rekolekcje:
.............................................................................................................................................................
. ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
. ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Deklaruję, że mój aktualny stan zdrowia (psychicznego i fizycznego) pozwala na udział w
grupowych rekolekcjach zamkniętych.
Data i podpis osoby zgłaszającej się (uczestnika) ..............................................................................
Uwagi dla prowadzących rekolekcje:
.............................................................................................................................................................
. ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
. ...........................................................................................................................................................
Data i podpis lidera grupy Odnowy lub księdza opiekuna ................................................................
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