
              

1. Kalendarium  
a. Zaplanowane wydarzenia na bieżący rok liturgiczny na stronie archidiecezja.wroc.pl w zakładce „Formacja 

stała kapłanów” oraz na facebooku; 

b. Najbliższe wydarzenia: 8-9 listopada 2019, Głębowice, dzień skupienia dla księży do 5 lat święceń; 

adwentowe dniu skupienia w dekanatach; archidiecezjalny dzień skupienia dla wszystkich księży w pierwszą 

sobotę Wielkiego Postu, katedra; 

2. Rekolekcje kapłańskie 
a. Przypomnienie zasad: trzy dni zamkniętych rekolekcji kapłańskich; 

b. Proszę składać zaświadczenia do notariatu kurii; udział w rekolekcjach kapłańskich w poprzednim roku 

(2018) poświadczyło około 50% księży;  

c. W przyszłym roku (2020) nie będzie rekolekcji kapłańskich w MWSD we Wrocławiu; 

d. Na przyszły rok zaplanowane są następujące rekolekcje kapłańskie w Domu Formacji Stałej w 

Sulistrowiczkach: ks. Grzegorzem Strzelczykiem, 5-9 lipca 2020; rekolekcje w ciszy z ks. Andrzejem Muszalą, 

20-24  września 2020; rekolekcje ewangelizacyjne z ks. Krzysztofem Marcjanowiczem (watykańska Rada ds. 

Nowej Ewangelizacji), 4-8 października 2020; planowane są także rekolekcje na listopad 2020; 

e. Lista rekolekcji jest aktualizowana na stronie internetowej; 

3. Dom w Sulistrowiczkach 
a. W Sulistrowiczkach (ul. Świdnicka 18) powstaje Dom Formacji Stałej, miejsce odpoczynku, modlitwy, 

rekolekcji, osobistego dnia skupienia dla każdego z nas; 

b. Zaplanowane wydarzenia:  

i. „Między samotnością a relacjami. Jak dopomóc sobie w przeżywaniu celibatu”, spotkanie formacyjne w 

braterskim gronie, w duchu modlitwy i z konferencjami kompetentnej psycholog (pani Mariola 

Orzepowska), 9-12  lutego 2020 (ferie zimowe); 

ii. „Autorytet w grupie”, warsztaty dla katechetów, 12-14  lutego 2020 (ferie zimowe);  

iii. „Laboratorium spowiednika”, cykl pięciu sobotnich spotkań, praktyczna pomoc dla konfesjonału (14 

marca, 28 marca, 18 kwietnia, 16 maja, 20 czerwca) 

c. DFS otwarty 24h; kaplica z Najświętszym Sakramentem, sala i refektarz na 30 osób, tarasy i lasy; 

d. Proszę o modlitwę w intencji remontu; trwa budowa 13 pokoi z łazienkami (oprócz tego jest 5 pokoi bez 

własnych łazienek);  

4. „Reguła życia” 
a. Podczas Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek księża otrzymają książeczkę „Reguła życia”, czyli archidiecezjalny 

dokument na temat naszej kapłańskiej drogi (formacja, tożsamość, modlitwa);  

b. Zapraszam każdego do współtworzenia tego dokumentu; prześlę tekst roboczy na maila lub pocztę 

tradycyjną; w dalszym etapie spotkanie nad tekstem;  

5. Modlitwa i pamięć o sobie nawzajem 
a. Pamiętajmy o sobie nawzajem w modlitwie… 

b. … i w codziennym życiu (spotkania, pamięć o chorych kapłanach, roczniki i dekanaty, pomoc w kryzysie…); 

6. Kontakt 
Ks. Maciej Małyga, Dom Formacji Stałej, ul. Świdnicka 18, Sulistrowiczki 

formacja.stala@archidiecezja.wroc.pl 

697 177 069 

- Pan jest z tobą, dzielny wojowniku. 
- Wybacz, Panie mój! Jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko,  
co się nam przydarza? 
- Idź z tą siłą, jaką posiadasz. Czyż nie Ja ciebie posyłam? 
(rozmowa Anioła Pańskiego z Gedeonem, Sdz 6,12-14) 
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