
Sesja formacyjna online 

 

Kiedy winnice nie wydają plonów… 

WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ JAKO MOTYWY DYNAMICZNEJ WIERNOŚCI  

OSÓB KONSEKROWANYCH 

 

Czy jesteśmy ostatnimi zakonnikami? 

Trwanie (przy Chrystusie) czy przetrwanie? Co dziś angażuje nasze siły? 

Czy świat i Kościół jeszcze nas potrzebują? 

 

I. WIARA … jest gwarancją tego, czego się spodziewamy (Hbr 11,1)         17 listopada 2021,  g. 18.00   
 

1. Ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak 

Wiara jako cierpliwość wobec Boga, Jego działania. 

Droga jako metafora wiary. Duchowość pielgrzyma 

 zaproszenie do wędrówki w głąb a otwartość na nowe wyzwania;  

 wierność korzeniom a gotowość do wyruszenia w drogę. 

Upodobnienie się do Chrystusa jako źródło dynamicznej wierności.  

Wierność jako źródło radości. 

 

2. S. dr Bogna Młynarz ZDCh 

Pokusa: zaprzeczania, życia w iluzji, myślenia: „zawsze tak było”; „nigdy tak nie było”; „ma być 

tak, jak jest, bo jest tak, jak ma być”; nierealistyczne oczekiwania. 

Dynamika procesu, rozwoju. Wierność jako dynamizm wzrostu. 

Gotowość do zmiany utartego sposobu myślenia, działania. 

 

II. NADZIEJA … nie może zawieść  (Rz 5,5)     24 listopada 2021, g. 18.00   
 

1. Ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak 

Życie konsekrowane jako znak absolutnego prymatu Boga. Chrystus źródłem nadziei. 

Spojrzenie nadziei w przeżywaniu tajemnicy paschalnej. 

Odnowione zaangażowanie w dążeniu do świętości. Reguły i Konstytucje jako program 

naśladowania Chrystusa.  

Przebywanie z Chrystusem źródłem radości. 

 

2. S. mgr lic. Maria Anna Pudełko AP 

Pokusa: utraty nadziei na nowe powołania, szukania zabezpieczeń na starość, zniechęcenia, 

zgorzknienia, rezygnacji. 

Domowe zacisze czy nowość Boga? Kreatywność, twórczość, odwaga. 

Młodość ducha, która nie przemija z czasem: nowe zadania, właściwy sposób życia  

i miłowania. 

 

III.  MIŁOŚĆ…. nigdy się nie kończy  (1 Kor 13,8)      1 grudnia 2021, g. 18.00 

 

1. Ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak 

Miłość jako wierność oblubieńczemu przymierzu.  

Wierność Chrystusowi, Kościołowi, Instytutowi i ludziom naszej epoki.  

Memoria Dei – pamięć, która angażuje serce osoby konsekrowanej. 

Wartości ewangeliczne jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata i pragnienia 

dzisiejszego człowieka. 

Radość płynąca z oddania się, bycia darem.  

 

2. S. Maria Santus CSFN 

Pokusa: schematyzmu, przetrwania, postrzegania misji jako zagrożenia dla egoizmu  

i wygodnictwa. 

Pasja miłości czy życie w znieczulającej przeciętności?  


