
Komisja Formacji Permanentnej przy Konferencji WPŻZZ 

organizuje 

WARSZTATY „BYĆ PRZEŁOŻONĄ”  

na które zaprasza siostry pełniące aktualnie funkcje przełożonych lokalnych 

 

Przełożeństwo jest posługą, która wymaga umiejętności rozeznawania woli Bożej, 

podejmowania decyzji i wydawania poleceń. Wiąże się z odpowiedzialnością, oczekiwaniami 

innych osób (często sprzecznymi), czasem napięciami i konfliktami. Z drugiej strony każda 

przełożona jest osobą, która ma swoje granice, próg wrażliwości, ludzkie możliwości, słabsze 

strony. Czy przełożona musi być samotna? Jak służyć jako osoba odpowiedzialna za 

wspólnotę, dzieło, nie ponosząc przy tym dodatkowych, niepotrzebnych kosztów? Jak radzić 

sobie z presją, byciem „na świeczniku”, własną niemocą lub też nieśmiałością, poczuciem 

mniejszej siły i wartości, niesubordynacją podwładnych, konfliktem kompetencji? Jak nie 

zgubić siebie pełniąc odpowiedzialne zadania? Jak radzić sobie z poczuciem obowiązku, 

poczuciem winy i krzywdy? Jakie są granice, po przekroczeniu których trzeba reagować? Jak 

reagować? Jak upominać siostry, jak wyrażać aprobatę? 

Tego i tym podobnych kwestii będzie dotyczył cykl warsztatów, na który złożą się trzy 

zjazdy, które stanowią całość (39 godziny).  

Zajęcia zakładają osobistą pracę uczestniczek. Będziemy bazować na naszym doświadczeniu, 

z przestrzenią dla pracy osobistej. Opieramy się też na dokumentach Kościoła, zwłaszcza na 

dokumencie „Posługa władzy i posłuszeństwo”. 

Zajęcia w trzech równoległych grupach poprowadzą: s. Władysława Krasiczyńska, 

Józefitka, s. Deodata Stasiak, Niepokalanka i s. Maria Santus, Nazaretanka. 

Terminy spotkań: 

Cykl 1:   7-9 stycznia 2022 jedna grupa, a pozostałe dwie grupy 21-23 stycznia 2022 

Cykl 2:   11-13 lutego 2022  

Cykl 3:   26-27 marca 2022 (sobota/niedziela) 

Czas trwania zajęć: 

Piątek  - godz. 16.00 - 19.00  

Sobota  - godz. 09.00 - 13.00 i 14.30 - 19.30 

Niedziela  - godz. 10.00 - 13.00 

 

Warsztaty będą odbywać się w trzech miejscach Warszawy. Szczegóły zostaną podane 

zainteresowanym Siostrom, po otrzymaniu zgłoszeń. 

Tematyka poszczególnych spotkań: 

  I cykl:  Podstawy i zasoby 

 II cykl:  Postawa i zachowania  

III cykl:  Jak żyć w zgodzie ze sobą i powierzoną przez Boga misją  

 

Noclegi i pozostałe posiłki siostry biorące udział w warsztatach organizują sobie we własnym 

zakresie. W ramach warsztatów nie przewiduje się wspólnej Eucharystii. 

Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona – 45 osób (3 grupy po 15 osób).  

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń: do 1 grudnia 2021 r. 
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Zgłoszenia przyjmuje:  

s. Aleksandra Huf SSpS, e-mail:    s.aleksandrakomisja@gmail.com 

 

/-/  m. Danuta Wróbel 

przewodnicząca Komisji Formacji Permanentnej 
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