
Na ziemi Jezusa.  
Aby kochać Go więcej i naśladować Go bardziej.

 KURS FORMACJI CIĄGŁEJ

Miejsce:
Franciscan Capuchin Monastery
16 Disraeli Street – Talbiye
92222 Jesuralem – Israel
Tel.: +977 2 651 6906/07
Fax: +972 2 651 6905

Daty 2020
Języki angielski - francuskie: 
5 - 30 września 2020 
języki hiszpańsko - portugalskie:
31 października - 25 listopada 2020

Cena: 1800€ 

Dla uzyskania szczegółowej informacji:
Kuria Generalna
Sekretariat Generalny ds. Formacji
Via Piemonte 70, 00187 Rzym ( Włochy ) 
Tel: +390666052718   -   Fax +39064828267 
e-mail: formazione@ofmcap.org
www.ofmcap.org

Bracia Mniejsi 
Kapuczni
Kuria Generalna

Organizatorzy:

Sekretariat Generalny ds. Formacji
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Sekretariat Generalny ds. Formacji

Polski



 KURS FORMACJI CIĄGŁEJ

Formacja ciągła, zajmuje się w sposób niepodzielny osobą, 
w całej jej pełni. Jednym z jej aspektów jest, zajęcie się 

nawróceniem duchowym, poprzez stały powrót do źródeł życia 
chrześcijańskiego i pierwotnego ducha Zakonu, realizowany 

w sposób dostosowane do czasów i kultur. ( Konst. 41,3 )

Uczestnicy
Kurs ten przeznaczony jest dla braci, którzy po 20 latach życia 
franciszkańskiego, czują że osiągnęli połowę swego życia.

Ziemia Święta staje się miejscem spotkania z Jezusem, a przez 
Niego ze sobą samym. Przez miesiąc wpatrywania się w Jezusa, 
zapraszamy do nawiązania kontaktu ze swoimi wewnętrzem, aby 
realizować wędrówką do tego co jest najistotniejsze, z pragnieniem 
zrozumienia głębi swego istnienia.

Kurs jest otwarty również, dla wszystkich braci odpowiedzialnych 
za formację

Cele
•  Podjąć osobiste odczytania własnej historii 

na podstawie kart Pisma Świętego.
•  Zrewidować wspólnotowy i osobiste 

obrazy naszego świata religijnego.
•  Podzielić się osobistym i wspólnotowym 

projektem, z perspektywy duchowości w 
naśladowaniu Jezusa z Nazaretu.

Contenidos
• Ilustracje i doświadczenie Boga w Biblii 

hebrajskiej i NT
• Wpływ postaci Jezusa na pierwsze tradycje
• Zgodność projektu Królestwa w wymiarze 

socjalnym i kościelnym
• Tajemnica samotności i braterstwa w 

tekstach biblijnych
• Przybliżenie sytuacji politycznej i społecznej 

w ziemi Jezusa
• Wiele sposobów na interpretację jednego 

tekstu 
• Podróż wewnętrzna w formacji ludzkiej i 

dojrzałości emocjonalnej  

 Metoda
•  Rano przez pierwsze trzy tygodnie 

będziemy, odwiedzać miejsca 
archeologiczne połączone z objaśnieniami, 
dając czas na osobistą refleksję i 
celebracje wspólnotowe.

•  Po południu w ciągu trzech pierwszych 
tygodni, będziemy mieć trzy godzinne 
wykłady dotyczące treści biblijnych, 
prowadzone przez profesorów ekspertów.

•  W ostatnim tygodniu, poprzez rekolekcje 
duchowe, będziemy szukać przestrzeni, 
która stworzy możliwość do 
intronizacyjnej wszystkiego co się widział 
w minionych tygodniach.

•  Nie będzie brakować spotkań 
spontanicznych, z refleksją osobistą i 
wspólnotową na bazie własnych 
doświadczeń.

Na ziemi Jezusa.                Aby kochać Go więcej i naśladować Go bardziej.
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