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Kolejny raz, jako Misjonarze Klaretyni wychodzimy naprzeciw wyzwaniom 

związanym z formacją osób konsekrowanych i proponujemy kilka wydarzeń w 
nadchodzących miesiącach, aby wpisać je w kalendarz. 

 
• Instytut Teologii Życia Konsekrowanego, którego częścią integralną jest Kurs 

Teologii Życia Konsekrowanego zaprasza na zajęcia. Tym razem z powodu zaistniałej 
sytuacji wykłady on-line. Z wykładów mogą skorzystać osoby konsekrowane, jak również 
osoby należące do indywidualnych form życia konsekrowanego, osoby na etapie formacji 
czasowej. Mamy nadzieję, że nowa forma pozwoli uczestniczyć też osobom, dla których 
wcześniej problemem były odległości związane z przyjazdem. Więcej informacji na: 
https://www.klaretyni.pl/instytut-teologii-zycia-konsekrowanego.html 

• Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego w dniach 30.04.- 
03.05.2021 w Krzydlinie Małej, poświęcone aktualnym problemom wspólnoty Kościoła i 
osób konsekrowanych. (Wydarzenie Planowane) 

• Pielgrzymka Osób Konsekrowanych do Medjugorie w dniach 2.07-10.07.2021. 
 Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji pod wskazanym numerem telefonu lub 
mailem. (Wydarzenie Planowane) 

 
Udział w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego traktowany jest także, jako element 

formacji początkowej oraz jako przygotowanie się do profesji wieczystej. Wiele osób swoją 
obecność w Instytucie traktuje, jako istotny element osobistej formacji zakonnej. Naszymi 
słuchaczami są także ci, którzy w procesie formacji permanentnej chcą – według słów 
Apokalipsy – powracać do pierwotnej miłości, która z upływem lat mogła zostać 
„przygnieciona” codziennymi obowiązkami.  

 
Wiedza zdobyta podczas Kursu stanowi też doskonałąpomoc dla osób zajmujących się 

formacją (mistrzynie i mistrzowie postulatów, nowicjatów i junioratów). 
Zachęcamy Was serdecznie do wzięcia udziału we wspólnej trosce, jaką jest formacja 

w życiu konsekrowanym. Zapisy trwają. 
 
Wykłady w ramach Instytut TŻK w tym semestrze odbywają się on-line, w 2 i 4 

sobotę miesiąca od 8.30 – 12.00. Dzień przed spotkaniem otrzymuje się link – zaproszenie. na 
wykłady, po wcześniejszym opłaceniu (300 PLN za semestr) swojego udziału w Kursie. 

Więcej informacji: www.klaretyni.pl lub psiktzk@gmail.com. tel.: 71 328 06 61; 
 
Pierwsze spotkanie 10 października 2020, godz. 8.30. Zapraszam serdecznie. 
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