
Prosimy o krótkie scharakteryzowanie osobistego stanu duchowego  
i psychicznego, sytuacji rodzinnej i powołaniowej oraz o opisanie 
swojego doświadczenia modlitwy słowem Bożym. Osoby, które 
uczestniczyły już we wcześniejszych etapach, prosimy o podzielenie się 
kontynuacją doświadczenia przeżytych rekolekcji. 
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Zawartość kwestionariusza jest wstępną pomocą w rozeznaniu 
uczestnictwa w rekolekcjach oraz przydzielenia odpowiedniego 
kierownika duchowego. Z przesianych informacji skorzysta 
wyłącznie ekipa przygotowująca i prowadząca oraz przydzielony 
kierownik duchowy. 
 
Ponieważ wysyłamy potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje, prosimy  
o załączenie zaadresowanej koperty ze znaczkiem. 

CENTRUM NOWEJ EWANGELIZACJI 
W ELBLĄGU 

 
zaprasza na 

 

 

przeżywane: 
na osobistej modlitwie Słowem Bożym, 

w klimacie pustyni - w pełnym milczeniu, 
z indywidualnym towarzyszeniem kierownika duchowego 

 

TERMIN REKOLEKCJI 
1–9 LIPCA 2018     ETAPY I-IV, POGŁEBIENIE 

 

Etap I  - Rekolekcje ze św. Markiem 

Etap II – Rekolekcje ze św. Mateuszem 

Etap III – Rekolekcje ze św. Łukaszem 

Etap IV – Rekolekcje ze św. Janem 

Pogłębienie – Rekolekcje ze św. Piotrem  

wg czterech Ewangelii 



Warunki uczestnictwa w rekolekcjach 
 

 Wcześniejsze przygotowanie do modlitwy słowem Bożym oraz 
pielęgnowanie jej w codzienności. 

 Osobiste pragnienie i zgoda na podjęcie ośmiodniowych 
rekolekcji przeżywanych w klimacie pustyni i pełnego 
milczenia. 

 Zgoda na indywidualne rozmowy z kierownikiem duchowym. 

 Rekolekcje "Lectio divina" zawierają 4 etapy formacji oraz różne 
pogłębienia.  

 W tej sesji proponowane są wszystkie 4 etapy podstawowe oraz 
pogłębienie ze św. Piotrem według 4 Ewangelii. Co roku można 
skorzystać z jednego etapu formacji, rozpoczynając od 
pierwszego. 
 
Zgłoszenie należy skierować na adres: 
Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu 
ul. Robotnicza 29, 82-300 Elbląg 
tel. 509 607 850; e-mail: cne.elblag@gmail.com 
www.cneelblag.pl,  
www.wsdelblag.pl/lectiodivina 

 

 
KWESTIONARIUSZ DLA REKOLEKTANTA 

PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ 
DO ODPRAWIENIA REKOLEKCJI "LECTIO DIVINA" 

 
1.Nazwisko......................................................................Imię.................................................... 

2. Wiek................... Stan...................................... Zawód/funkcja...................................... 

3. Adres:......................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

telefon do kontaktu:.............................................................................................................. 

e-mail:.............................................................................................................................................. 

4. Wspólnoty kościelne lub Ruchy w których byłem(am) lub jestem 

zaangażowany/a:...................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. Etap rekolekcji, który pragnę odprawić 

□ pierwszy (Ew. św. Marka)     □ drugi (Ew. św. Mateusza) 

□ trzeci (Ew. św. Łukasza)       □ czwarty (Ew. św. Jana) 

□ pogłębienie (wg czterech Ewangelii) 

 
7. Dlaczego pragnę odprawić rekolekcje "Lectio divina"? 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

8.Czy zobowiązuję się zachować pełne milczenie w czasie 

rekolekcji?              tak □                      nie □ 
 
9. Czy zgadzam się na rozmawianie z kierownikiem duchowym o 

swoich osobistych przeżyciach?          tak □           nie □ 
 
10. Czy uważam, że aktualny stan zdrowia (psychiczny  
i fizyczny) pozwala mi na podjęcie trudu ośmiodniowych rekolekcji? 
Osoby podejmujące terapię proszę o informację czy terapeuta 
zaaprobował udział w rekolekcjach. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

11. Jakie formy rekolekcji odprawiałem(am) wcześniej i gdzie? 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

12. Jak zostało rozeznane dalsze uczestnictwo z kierownikiem 
duchowym? 

zalecał kontynuować □     powtórzyć □     nie kontynuować □ 

http://www.wsdelblag.pl/lectiodivina

