
Dzień 5. 20.06.2022 (poniedziałek) 

 

TEMAT: Formacja Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny 

 

Dzień rozpoczął się inaczej niż zaplanowano w związku z wykryciem kolejnego, czwartego już 

przypadku zachorowania na Covid-19. W czasie pierwszej sesji przedstawiciele poszczególnych 

prowincji spotkali się z s. Speranzą, by wspólnie rozeznać i podjąć decyzję co do kontynuowania lub 

zamknięcia spotkania. Zdecydowano, że spotkanie będzie kontynuowane z zachowaniem wszelkich 

możliwych środków ostrożności. 

Modlitwę przed spotkaniem w formie koronki do Świętej Rodziny poprowadzili Małgosia i Tomek 

Gniadzikowie z SNR Warszawa.  

Wszystkie sesje w tym dniu poświęcone były formacji w Stowarzyszeniu Najświętszej Rodziny. 

Animowaniem tego dnia zajęli się Bożenka i Janusz Malcowie z SNR Warszawa.   

 

Sesja 1.  

Prezentacja formacji w poszczególnych prowincjach – siostry dyrektorki SNR w prowincjach 

Siostry dyrektorki SNR w poszczególnych prowincjach przedstawiły, jak wygląda formacja w ciągu roku. 

Odpowiadały wg poniższych pytań: 

Program formacji stałej członków SNR, zatwierdzony przez Zarząd Generalny, przewiduje ośmioletni 

cykl tematyczny. Czy jest on realizowany?  

a) Jeśli spotkania odbywają się według programu formacyjnego: 

- Jaki jest schemat spotkań formacyjnych? Kto je prowadzi? 

- Z czego Siostry korzystają, przygotowując spotkania? 

- Na jakie trudności napotykają Siostry w realizacji programu? 

- Czy spotkania formacyjne wg programu pomagają członkom SNR w: pogłębieniu wiary i życiu według 

niej, pragnieniu szerzenia misji Nazaretu, pragnieniu dzielenia się wiarą z innymi? 

- Czy i jak wygląda zaangażowanie członków w realizację formacji? 

- Jaki procent proponowanej formacji rocznej jest realizowany w ciągu całego roku? 

- Jakie uwagi i spostrzeżenia mają Siostry odnośnie do realizowanego programu? 

  

b) Jeśli w czasie spotkań nie jest realizowany program formacyjny SNR: 

- Jaka jest przyczyna nierealizowania formacji w takim kształcie?                                      

- Jaki charakter/jaką formę mają wówczas spotkania członków i przyjaciół? 

 

Najważniejsze informacje na temat formacji wg prowincji: 

 

USA 

W prowincji Świętej Rodziny formacja realizowana jest w ciągu roku w czasie spotkań i/lub poprzez 

materiały wysyłane do członków w comiesięcznych biuletynach. Te spotkania są zwykle prowadzone 

przez Siostry. Od czasu do czasu zaprasza się kogoś z prelekcją, ale członkowie cenią sobie, kiedy mogą 

posłuchać Sióstr.   

Materiały używane w czasie spotkań skupiają się na uroczystościach Zgromadzenia oraz/lub 

uroczystościach roku  liturgicznego. Korzystamy z dokumentów Zgromadzenia, dokumentów Kościoła 

i różnych pism duchowych.   



Mamy nadzieję, że każda sesja niesie ze sobą pewien aspekt wzrostu dla każdego członka 

Stowarzyszenia. Naszym celem jest zainspirowanie każdego z nich duchem i entuzjazmem Nazaretu 

tak, aby zrodziło się w nich pragnienie podzielenia się tym doświadczeniem z innymi. 

                              

Kraków 

Realizujemy już od kilku lat program formacyjny, w tym roku był to IV rok formacji SNR. Spotkania 

zwykle przebiegają według schematu zaproponowanego w nowych konspektach. Konferencje 

wygłaszane są przez kapłana, siostry odpowiedzialne lub zaproszonych gości. Uczestnicy spotkań 

chętnie włączają się w liturgię słowa. Dzielenie się wiarą, doświadczeniem, tym, co przeżywamy, co nas 

porusza, zwykle odbywa się przy kawie. 

Spotkania formacyjne pomagają członkom w tym, by zgłębiać określony temat i nim żyć, w poszerzaniu 

wiedzy na temat wiary oraz w otwieraniu się na innych. Widać to poprzez podejmowane inicjatywy 

(kursy dla małżeństw oraz dla rodziców), świadectwo życia wobec innych, dzielenie się dobrami 

duchowymi i materialnymi. 

 

Białoruś 

W każdej wspólnocie SNR jest bardzo podobny schemat spotkania: Msza św., konferencja, czas na 

dzielenie się przemyśleniami, a także tym, jak minął nam ostatni czas, poczęstunek.  

Na Białorusi przeszliśmy już ośmioletni cykl spotkań. Czasami kapłani prowadzący nasze grupy i sami 

uczestnicy zwracają uwagę, że niektóre tematy się powtarzają. Spotykamy się z takim problemem, że 

brakuje nam materiałów, z których można przygotowywać konferencje, gdyż brak literatury 

teologicznej w j. białoruskim.  

Drugi problem związany jest z faktem dołączania nowych rodzin. Trzeba często wypośrodkować między 

tymi, którzy mają już za sobą odpowiednią formację a osobami początkującymi. Podejmowane tematy 

zależą także od wspólnoty. W grupach początkujących konferencje rozpoczynamy od podstaw wiary. 

 

Francja 

Cały program był zrealizowany wcześniej. Widzimy trudności w podjęciu jednolitej formacji wobec 

nowych rodzin oraz tych, którzy w SNR są już dawno i przeszli formację. 

Naszą troską jest brak kapłanów, którzy mogliby podjąć określone zagadnienia. 

Chcemy zacząć na nowo program formacyjny. 

 

Filipiny 

Na Filipinach nie jest tak ustrukturyzowany program, jak w innych prowincjach. Wynika to m.in. z 

ogromnego zaangażowania wielu Sióstr w różnych dziełach. 

Spotkania odbywają się zwykle w 3 niedzielę miesiąca. Jest to „godzina święta” (modlitwa, krótka 

refleksja). Następnie odbywa się konferencja (według tekstu Ewangelii), czasem dzielenie w małej 

grupie, czasem refleksja wspólnie. 

Członkowie cenią sobie dzielenie wspólne. Wielu młodych ludzi chce brać udział w „godzinie świętej”, 

uczą się w ten sposób Nazaretu. 

 

Australia 

Przygotowując spotkania, korzystamy z tego, co jest aktualne w Kościele lub w roku liturgicznym. 

Dzielimy się tematami i materiałami z innymi grupami. Treść spotkań Stowarzyszenia jest zgodna z 

programem formacyjnym. 



Członkowie Stowarzyszenia spotykają się co dwa miesiące. Czasami spotkania prowadzi dyrektorka 

Stowarzyszenia, czasami zapraszany jest prelegent, który prowadzi duchowe rozważania dla członków. 

Ponieważ program jest omawiany ze Stowarzyszonymi, zgodnie z ich sugestiami i potrzebami, 

członkowie SNR uważają, że jest to pomocne w pogłębianiu ich wiary i zachęca ich do szerzenia misji 

Nazaretu, jak również do dzielenia się swoją wiarą z innymi.  

Spotkania obejmują czas na spotkanie towarzyskie, modlitwę, czas refleksji i dzielenia się, a kończą 

się wspólnym lekkim posiłkiem.  

 

Warszawa 

Program formacyjny zatwierdzony przez Radę Generalną dla SNR jest realizowany w prowincji 

warszawskiej już od wielu lat. Od 2017 r. według nowo opracowanych konspektów. Członkowie w 

anonimowej ankiecie przyznawali, że spotkania formacyjne są dla nich bardzo cenne i pomagają im w 

pogłębianiu swojej wiary, w pogłębianiu życia modlitwy i życia sakramentalnego, a także we wzroście 

w życiu małżeńskim i rodzinnym. Do mocnych stron formacji rocznej zaliczają: dzielenie się wiarą i 

wzajemne wzrastanie w wierze, wspólne analizowanie i zgłębianie Pisma Świętego, rozmowy w 

grupach dzielenia się. Podkreślają też wartość cyklicznego programu, który  pozwala odkrywać na nowo 

te same treści oraz to, że każdy może rozwijać się we własnym tempie, bez presji, na każdym etapie 

swojego życia. 

Członkowie zwracali uwagę, że spotkania lokalnej wspólnoty pobudzają do wdzięczności za dar życia w 

rodzinie i uczą podejmowania obowiązków względem swojej rodziny i Kościoła, natomiast dzięki 

formacji wzrastają ku lepszemu w małżeństwie.  

Członkom brakuje w formacji rocznej dłuższego czasu na dzielenie w małych grupach, konkretnej 

formacji dla starszych dzieci (młodsza młodzież, do 15/16 lat) oraz regularnej wspólnotowej formacji 

adresowanej do osób 60+. 

 

Sesja 2.  

Prezentacja założeń, celów i programu formacyjnego – s. Maksymiliana Dojcz oraz Bożenka i Janusz 

Malcowie 

 

Formacja Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny 

 

Członkowie SNR tworzą ze Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny duchową rodzinę, 

złączoną charyzmatem i misją. Stąd zapis charyzmatu SNR jest nieomal identyczny z zapisem 

charyzmatu CSFN. 

CHARYZMAT SNR: 

My, członkowie Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, w jedności ze Zgromadzeniem Sióstr 

Najświętszej Rodziny z Nazaretu, jesteśmy wezwani do szerzenia Królestwa Bożej Miłości wśród siebie 

i innych przez naśladowanie Jezusa, Maryi i Józefa, których życie było skoncentrowane na miłości Boga 

i miłości wzajemnej. Dajemy świadectwo tej miłości przez modlitwę i oddaną służbę dla Kościoła, 

zwłaszcza misji względem rodziny.  

 

Potrzebę jednolitej formacji stałej dla całego SNR zgłaszały siostry dyrektorki już dawno. 

Podczas międzynarodowego spotkania sióstr dyrektorek w 2007 r. w Żdżarach w Polsce został 

zaprezentowany przez śp. s. Klarę Żygo program wypracowany przez grupę sióstr z Prowincji Imienia 



Jezus, który wprowadzono w życie w prowincji warszawskiej. Podczas tego spotkania Siostry przyjęły 

zaproponowany program, a także opracowały zestaw 10 tematów na każdy rok formacyjny.  

 

Formacja stała SNR zebrana została w 8-letni cykl i obejmuje następujące tematy: 

1. Fiat voluntas Tua  

2. Święta Rodzina naszym wzorem  

3. Za Jezusem z Nazaretu  

4. Z Maryją w naszych rodzinach  

5. Pod opieką świętego Józefa  

6. Żyć mocą Ducha Świętego  

7. Rodzina Kościołem domowym  

8. Szerzyć Królestwo Boże  

 

Tematyka formacji ściśle nawiązuje do symboliki herbu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z 

Nazaretu. Symbole te, opracowane przez bł. Marię Franciszkę od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, 

wyrażają duchowość nazaretańską, do odkrywania której zaproszeni są członkowie SNR. 

 

HERB CSFN a FORMACJA ROCZNA SNR 

W błękitnym polu tarczy, pośrodku znajduje się równoramienny krzyż; na skrzyżowaniu jego ramion 

widzimy srebrne koło z chrystogramem (połączeniem 2 pierwszych liter greckich [Ch + P = Chr.] 

symbolizujących Chrystusa w formie akronimu, tj. skrótowca) oraz z literami Alfą i Omegą. Krzyż 

stanowi wyobrażenie Jezusa jako Początku i Końca wszechrzeczy.     Za Jezusem z Nazaretu 

Za krzyżem skrzyżowane ze sobą ukośnie mamy: lilię o kwiecie srebrzystym, łodydze i liściach złotych - 

obrazuje NMP     Z Maryją w naszych rodzinach 

oraz złote berło, które oznacza św. Józefa pochodzącego z królewskiego rodu Dawida.                Pod 

opieką świętego Józefa 

Krzyż, lilia i berło przedstawiają Najświętszą Rodzinę.       Święta Rodzina naszym wzorem 

Krzyż znajduje się pomiędzy srebrną gołębicą zstępującą w glorii złotych promieni u góry, która 

symbolizuje Ducha Świętego, sprawcę Wcielenia Syna Bożego, Miłość, która ma wypełniać nasze serca, 

ożywiać wspólnoty i promieniować na otoczenie         Żyć mocą Ducha Świętego 

a złotą tiarą papieską położoną na kluczach, tejże samej barwy, u dołu. Tiara i klucze Piotrowe to 

symbol naszej wierności i oddania Kościołowi i Ojcu Świętemu.              Rodzina Kościołem domowym 

Tarczę okrywa płaszcz szkarłatny podbity gronostajem, zwieńczony otwartą koroną, zdobną 

kamieniami - one oznaczają Królestwo Bożej Miłości, które ma wzrastać w naszej duszy i w duszach 

bliźnich.      Szerzyć Królestwo Boże 

U dołu herbu znajduje się wstęga z dewizą: FIAT VOLUNTAS TUA. Te słowa stanowią dewizę 

Zgromadzenia, krótkie ujęcie istoty świętości nazaretańskiej i zasadę postępowania – odczytaną przez 

naszą Założycielkę w kontemplacji życia Najświętszej Rodziny – którą każdy z nas przyjmuje za własną. 

     Fiat voluntas Tua 

 

CELE FORMACJI: 

• Budowanie fundamentów osobistego życia duchowego w głębokiej relacji z Ojcem, Synem i 

Duchem Świętym. 



• Odkrywanie Świętej Rodziny z Nazaretu jako wzoru do kształtowania życia rodzinnego; 

nawiązanie bliskiej relacji z Jezusem, Maryją i Józefem – zaproszenie Ich do „zamieszkania” w 

naszych rodzinach. 

• Rozbudzanie pragnienia szerzenia Królestwa Bożej Miłości w sobie, w naszych rodzinach i 

środowiskach poprzez świadectwo życia i miłości oraz posługę wobec małżeństw i rodzin. 

• Zakorzenienie w Kościele, w życiu sakramentalnym, w modlitwie osobistej, małżeńskiej i 

rodzinnej. 

• Rozbudzanie umiłowania do słowa Bożego, życia wg niego. 

• Odkrywanie swojej osobistej i małżeńskiej, rodzinnej drogi do świętości na wzór bł. 

Nazaretanek. 

 

SPOSOBY OSIAGANIA CELÓW: 

- Rozważanie słowa Bożego, wspólnie i indywidualnie 

- Konferencja  

- Spotkanie w grupie dzielenia 

- Zadania indywidualne oraz dla rodziny 

Cele formacji są też realizowane, jeżeli zachodzi taka możliwość, poprzez inne formy spotkań: 

- tygodniowe rekolekcje zgodnie z tematyką danego roku formacyjnego;  

- różnego rodzaju warsztaty tematyczne dotyczące, np. zagadnień z psychologii, tematyki rodzinnej, 

małżeńskiej, wychowania dzieci itd.; 

- dni skupienia czy rekolekcje dla określonych grup, z odpowiednio dobranym planem i tematyką, np. 

rekolekcje dla seniorów czy też warsztaty dla matek i ojców, weekendy dla narzeczonych itp.  

 

UWAGI dotyczące realizacji programu formacyjnego SNR: 

Istnieje możliwość, a niekiedy wręcz konieczność, wprowadzania innych tematów ze względu na 

różnice wynikające z lokalnej sytuacji i możliwości (poziomu duchowego) samych kandydatów czy osób 

stowarzyszonych. Jeśli według rozeznania dyrektorki w danej prowincji w określonej grupie należy 

najpierw przerobić zasadnicze treści Katechizmu Kościoła katolickiego, to nie sposób zaczynać od 

„wielkiej teologii”…  

Wśród innych proponowanych tematów wymienić należy:  

• Sakramenty Kościoła  

• Dokumenty Kościoła (zwłaszcza te bieżące, dotyczące rodziny)   

Niezależnie od tego, jak i jakie materiały są proponowane w danej grupie, w którymś momencie grupa 

powinna zrealizować zasadnicze tematy z ośmioletniego cyklu. Materiały mogą być dobierane 

odpowiednio do możliwości i potrzeb grupy.  

 

EWALUACJA PROGRAMU FORMACYJNEGO 

Podczas międzynarodowego spotkania dyrektorek prowincjalnych SNR w marcu 2017 r. w Rzymie 

została podjęta decyzja o ewaluacji dotychczasowych materiałów formacyjnych. Zadanie to zostało 

powierzone s. Maksymilianie Dojcz, dyrektorce SNR w prowincji warszawskiej we współpracy z 

prowincją krakowską. 

 

ZESPÓŁ: Materiały zostały opracowane przez siostry oraz małżonków z prowincji warszawskiej i 

krakowskiej we współpracy z ks. prof. Jackiem Goleniem KUL Lublin oraz ks. prof. Andrzejem Prybą 

MSF z Poznania, a także przy konsultacji biblijnej z ks. dr Zbigniewem Dykielem MSF. 



SCHEMAT każdego konspektu: 

I. Cele formacyjne  (jaki jest cel każdego spotkania, na co warto zwrócić uwagę?)  

II. Słowo Boże  (teksty z ST i NT) 

III.  Nauczanie Kościoła i komentarze  

Aktualne dokumenty Kościoła (dokumenty Soboru Watykańskiego II, encykliki, adhortacje, listy 

apostolskie Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka, Katechizm Kościoła katolickiego, homilie papieży) 

IV. Pytania do refleksji osobistej (refleksja w kontekście słowa Bożego dotycząca mojego życia z 

Bogiem, z bliskimi)  

V. Pytania do pracy w grupie (zastosowanie w życie, czyli jak mogę odnieść słowo Boże do mojego życia, 

do moich relacji, do społeczności, w której żyję)  

VI. Ze skarbca myśli Zgromadzenia (myśli, listy bł. M. Franciszki, Droga miłości. Ratio Zgromadzenia 

Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu oraz Prawo miłości. Konstytucje Zgromadzenia Sióstr 

Najświętszej Rodziny z Nazaretu) 

VII. Zadania dla rodziny (propozycja wspólnej lektury słowa Bożego, modlitwy, rozmowy, refleksji, 

działania w świetle tematu) 

VIII. Lektura (ewentualnie) 

Wszystkie 80 konspektów zostało na nowo opracowane wg powyższego schematu.  

 

ZALETY FORMACJI SNR 

OGÓLNE ZALETY 

- jednakowa, uporządkowana formacja we wszystkich wspólnotach SNR,  

- świadomość celów, które chcemy osiągnąć, 

- tematyka cykliczna daje możliwość wielokrotnego powracania do treści danego roku, bo zawsze może 

być inne ujęcie, inny kapłan, inna grupa, inne okoliczności, w których treści są prezentowane, 

- cykliczność pozwala każdemu wzrastać w dowolnym czasie, na miarę jego otwarcia, możliwości – 

dajemy przestrzeń wolności Duchowi Świętemu, by „wiał tam, gdzie chce”.  

 

NAUCZANIE 

- zawsze skupienie na słowie Bożym, które „jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić myśli i pragnienia 

serca” (por. Hbr 4,12), 

- odwołanie do dokumentów Kościoła, które mogą stać się inspiracją dla kapłana lub siostry 

prowadzącej konferencję, 

- mimo że są określone sugestie wyznaczone celami i dokumentami Kościoła, pozostawiona jest 

swoboda w doborze treści czy położeniu akcentu ,  

- pewność, że trwamy w nauce Kościoła, 

- szerokie ujęcie fundamentów wiary katolickiej, na których można budować życie duchowe, 

- równowaga między różnymi aspektami nauczania, bo jest i o Duchu Świętym, i o Maryi, i o Kościele, 

o liturgii. 

 

DUCHOWOŚĆ NAZARETAŃSKA 

- nacisk na Św. Rodzinę i na odwołania do Niej (4 lata) w różnych aspektach, 

- duży nacisk nazaretański – formujemy nie tylko chrześcijanina, katolika, ale też człowieka Nazaretu, 

- prosta zachęta do drogi ku świętości na przykładzie bł. Nazaretanek,  

- małe grupy – pytania odnoszą się do sposobu realizacji charyzmatu SNR w naszym życiu, do 

budowania wspólnoty między nami, do włączania się w misję ss. nazaretanek. 



ODWOŁANIA DO ŻYCIA 

- mała grupa – okazją do dzielenia się wiarą, swoim doświadczeniem, jak i do budowania wspólnoty 

ludzi tak samo myślących, wspierających się, otwierających się na siebie, 

- pytania w grupie i do refleksji indywidualnej sprowadzają nauczanie w życie, pozwalają przyjrzeć się, 

jak treści nauczania wcielam w swoje życie, jak nimi żyję, jak je realizuję w konkretach,  

- sporo pytań odnoszących się do misji, świadectwa w swojej rodzinie, środowisku – są wyzwaniem, 

zachętą do szerzenia Królestwa Bożej Miłości, 

- kilka (2-3) pytań pozostawia wolność w dzieleniu się, każdy może wybrać to pytanie, którym zechce 

się podzielić, 

- pytania są różnorodne, są bardziej ogólne, ale też osobiste, dlatego jednym łatwiej się podzielić swoją 

wiedzą, refleksją, innym swoim przeżywaniem wiary. 

 

FORMA 

- miejsce i na medytację, refleksję indywidualną, jak i na dzielenie wspólne, 

- zachęta do pracy osobistej, w rodzinie, do rozmowy, refleksji, form aktywności duchowej pomiędzy 

kolejnymi spotkaniami w ciągu roku. 

 

Każdy z uczestników otrzymał 2 konspekty w j. polskim lub j. angielskim do zapoznania się z 

typowym spotkaniem. Były to jeden konspekt z roku II „Święta Rodzina naszym wzorem” oraz jeden 

scenariusz z roku VIII „Szerzyć Królestwo Boże”. 

 

Sesja 3. 

Wnioski, refleksje dotyczące formacji SNR 

 

Ta sesja rozpoczęła się najpierw pracą w grupach na poziomie prowincji, następnie 

przedstawiciele podzielili się najważniejszymi refleksjami na temat zaprezentowanego programu 

formacyjnego SNR: 

 

Australia/USA 

1. Ważne, by kłaść nacisk na to, dlaczego przychodzimy, dlaczego jesteśmy w SNR, a także na spotkanie 

ze sobą nawzajem. 

2. Potrzebujemy stworzyć sieć relacji ze sobą, na przykład wykorzystując możliwość odwiedzania 

wspólnot (jak dzieje się to w innych prowincjach), żeby ubogacać się nawzajem. 

3. W naszych grupach SNR brak informacji, czego oczekują ludzie przychodzący, jak powinna wyglądać 

struktura spotkania. Ważne, by przypomnieć, że chcemy pracować razem, podążać tą samą drogą. My 

przychodzimy do sióstr jako członkowie – powiedzmy, co jest naszą potrzebą, oczekiwaniem. 

 

Białoruś 

1. Konspekty są dobrze opracowane, obszerne – tego oczekiwaliśmy, tego brakowało nam na Białorusi. 

Potrzebujemy  je tylko przetłumaczyć na język białoruski. 

3. Ważne jest następnie rozpowszechnienie konspektów wśród odpowiedzialnych sióstr, kapłanów – 

to są schody, pewne trudności, ale chcemy się tego podjąć. 

4. Potem będziemy zbierać też informacje zwrotne na temat formacji i jej realizacji w poszczególnych 

grupach. 

 



Filipiny 

1. Inna sytuacja jest na Filipinach, gdzie musimy dotrzeć inaczej do ludzi na różnych wyspach. Formacja 

wspólna jest możliwa, ale musimy ją dostosować do konkretnej wspólnoty. 

2.  Musimy posłuchać potrzeb danej grupy, odpowiedzieć na ich potrzeby, dawać im siebie, bo nie jest 

możliwe takie same podejście w każdej grupie. Potrzebna zatem inna droga, inna dynamika. Czasem 

jest to praca indywidualna z rodziną dzięki spotkaniom, rozmowom.  

3. Na Filipinach są rodziny, które pracują w części za granicą, wyjeżdżają, musimy ich wspierać, dzieci 

są często np. pod opieką dalszej rodziny – to sprawia, że jest duży procent tych, którzy opuszczają SNR. 

4. Duże różnice społeczno-ekonomiczne między regionami, czasem ta pomoc jest głównie materialna, 

potem można próbować zaradzić potrzebom duchowym. Inna sytuacja dot. Carlosa i Grace ze 

wspólnoty w Manili – oni mają inne potrzeby, możliwości. 

5. Jako dyrektorka SNR na Filipinach chcę dotrzeć wszędzie, ale to jest niemożliwe (finanse, odległość, 

pandemia) – to są duże wyzwania. 

 

Kraków 

1. Wzmocnić formację dzieci i młodzieży; rodzice są wierzący, a dzieci czasem odchodzą od Kościoła, 

wesprzeć tych rodziców. 

2. Godzina święta (godzina modlitwy wynagradzającej grzechy) była troską bł. Matki, by siostry 

pielęgnowały ją. Taka godzina adoracji jest dla nas wyzwaniem, by to podjąć w naszych wspólnotach. 

3. Materiały dobierane są do możliwości i potrzeb grupy, czasem temat spotkania schodzi na drugi plan 

z powodu potrzeb aktualnych. Nie mamy wtedy poczucia zaniedbania. 

4. Warto do formacji włączyć więcej informacji o Matce Założycielce. Rodziny są zainteresowane 

informacjami o Zgromadzeniu. 

5. Potwierdzamy, że cykliczność programu formacyjnego jest bardzo dobra. Nie przeszkadza, że jest 

powtarzana. My jesteśmy w innym momencie życiowym, jest inna gleba, inne warunki i słowo wpada 

i przynosi owoc. 

 

Francja 

1. Podziękowanie za materiały formacyjne, za zaangażowanie sióstr i członków przy ewaluacji tych 

materiałów. To wielka praca jednej i drugiej strony. 

2. Wiemy, z czego możemy teraz korzystać. 

3. Chcemy iść razem ku Najświętszej Rodzinie. Chcemy pracować w oparciu o materiały – chcemy się 

trochę nawrócić. Idźmy razem w tej formacji, mamy te same wartości! 

 


