DNI SKUPIENIA DLA KAPŁANÓW
DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ W ROKU 2017
KLASZTOR FRANCISZKANÓW W CIESZYNIE
Miejsce: Klasztor Franciszkanów w Cieszynie, ul. Szersznika 3 (https://goo.gl/maps/LJmxa)
Prowadzący: Franciszkanie z Cieszyna
Duchowość i forma Dni skupienia: Dni skupienia w naszym ośrodku będą posiadały zarówno wymiar
duchowy (konferencje, adoracja, spowiedź), ludzki (wspólny czas przy kawie i obiedzie) jak i warsztatowy.
Będziemy posługiwać się metodą Szkół Ewangelizacji, która osadzona jest na Słowie Bożym,
doświadczeniu wspólnoty i odkrywaniu darów, które złożył w nas Duch Święty.
W 2017 roku tematem przewodnim konferencji będzie wolność w Jezusie i walka duchowo. Będziemy
chcieli przyjrzeć się godności, którą mamy w Chrystusie i rozpoznać pola, w których jesteśmy kuszeni i
skrępowani.
Natomiast motywem warsztatów będzie modlitwa uwolnienia według metody pięciu „kluczy” Neala
Lozano. Te pięć „kluczy” to wiara w Jezusa i nawrócenie, przebaczenie, wyrzeczenie, stanięcie w
autorytecie oraz przyjęcie błogosławieństwa. Będziemy chcieli doświadczyć nowych pokładów wolności,
które ma dla nas Bóg.
Terminy i tematy poszczególnych dni skupienia:
24.06 (sobota). Temat: Wolność w Jezusie. Część praktyczna: Modlitwa wiary, skrucha i przebaczenie.
21. 10 (sobota).Temat: Walka duchowa. Część praktyczna: Modlitwa wyrzeczenia, autorytet w Jezusie i
błogosławieństwo Ojca.
Godziny trwania: 9.00 – 13.00.
Proponowane sesje rekolekcyjne w 2017:
Kurs Mojżesz – to czas, w którym śledząc życie i postać Mojżesza możesz zobaczyć siebie samego jako
osobę zdolną do posługi ze swoimi mocnymi stronami oraz nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych
sytuacjach. To rekolekcje o wolności, której uczy nas Bóg.
Termin: 14-18.06.2017. Miejsce – klasztor w Cieszynie.
Kurs Jan – to rekolekcje o byciu uczniem Jezusa. Jan miał świadomość, że uczniostwo wymaga ofiary,
konkretnej postawy, odpowiednich relacji z otoczeniem, ciągłej formacji. Kurs ten ukazuje cechy i
mentalność prawdziwego ucznia Jezusa, którego serce On sam kształtuje w Eucharystii.
Termin: 5-9.07.2017 r. Miejsce – klasztor w Cieszynie.
Miejsca parkingowe: Niepłatne parkingi w najbliższej okolicy (do 5 min. piechotą od klasztoru) są na
ulicach: Stalmacha, Plac Wolności i 3 Maja. Płatne parkingi (w odległości 100-300 metrów od klasztoru) są
na Górnym Rynku oraz przy sądzie rejonowym (ul. Garncarska).
Koszt: 50zł.

Zapisy: Najlepiej mailowo - franciszkanie.cieszyn@gmail.com oraz telefonicznie/smsowo 603860039.
Więcej informacji można znaleźć na: http://formacja.duszpasterstwa.bielsko.pl/

