
Jak budować wspólnotę apostolską? 

Letnie seminarium WŻCh 
16-19 lipca, Otwock 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków, kandydatów i sympatyków naszej 
wspólnoty na Letnie Seminarium WŻCh 

Seminarium będzie poświęcone tematowi tworzenia wspólnoty apostolskiej 
opartej na doświadczeniu wspólnotowości wynikającej z duchowości 
ignacjańskiej. Będzie to okazja do głębszego odczytania specyfiki życia 
wspólnotowego w WŻCh. 

Animowanie wspólnoty polega na towarzyszeniu. O wadze tej posługi 
przypomina nam Ojciec św. Franciszek. Podczas seminarium będziemy mówić o 
tym na czym polega posługa towarzyszenia ludziom w ich rozwoju duchowym. 
Towarzyszenia zarówno indywidualnym osobom jak również wspólnocie. 

Seminarium prowadzi o. Adam Schulz SJ wraz z zespołem: E. Gleba, J. Toczko 
oraz M. Trochimczuk. 

Koszt uczestnictwa to 265 zł. 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 21 czerwca 2015, mailowo na adres 
Sekretariatu: sekretariat@wzch.org.pl 
 

Adres domu rekolekcyjnego: 
Księża Pallotyni, ul. Żeromskiego 6, Otwock 

tel.: 22 779 29 92  
 
 
 

Program seminarium 

16 LIPCA CZWARTEK 

Etap I: Wprowadzenie w Seminarium 

16.00 - Recepcja 
18.00 - Kolacja 

 Wprowadzenie w Seminarium – O. Adam Schulz SJ 

mailto:sekretariat@wzch.org.pl


17 LIPCA PIĄTEK 

Etap II: Komunikacja prowadzi do komunii 

 Specyfika wspólnoty WŻCh – o. Adam Schulz SJ 

 Komunikacja we wspólnocie - Elżbieta Gleba 
Metoda: konferencja - praca w grupach - podsumowanie 

Etap III: Wspólnota apostolska 

 Jak wspierać apostolstwo wspólnoty? – Monika Trochimczuk 
Metoda: wprowadzenie - modlitwa osobista - praca w grupach – 
podsumowanie 

18 LIPCA SOBOTA 

Etap IV: Formacja we wspólnocie 

 Formacja wspólnoty poprzez spotkania: 

 Rozeznawanie we wspólnocie – o. Adam Schulz SJ 

 Inne metody spotkań – Joanna Toczko 
Metoda: katecheza - modlitwa osobista - praca w grupach – podsumowanie 
Co utrudnia a co ułatwia podejmowanie rozeznawania we wspólnocie? 

Etap V: Posługa towarzyszenia  

 Towarzyszenie w rozwoju indywidualnym - Elżbieta Gleba 

 Towarzyszenie wspólnocie - Joanna Toczko 
Metoda: katecheza - modlitwa osobista - praca w grupach - podsumowanie 
Praca w grupie: Moje doświadczenia towarzyszenia indywidualnym osobom, 
wspólnocie 

19 LIPCA NIEDZIELA 

Etap VI: Koordynowanie życia wspólnoty 

 Ignacjański styl koordynowania życia wspólnoty – Monika 
Trochimczuk 

 Rozwiązywanie konfliktów i napięć we wspólnocie – Elżbieta Gleba 
Metoda: Modlitwa osobista. Podsumowanie etapu oraz Seminarium 
 
13.00 Obiad oraz zakończenie Seminarium 
 
W programie przewidziane są też Msze Święte, modlitwy poranne i wieczorne 
oraz pogodny wieczór. 


