
Formularz zgłoszenia na Modlitwę Jezusową w ICFD

Nazwisko

Imię

Rok
urodzenia

Stan

Wykształcenie / zawód

Adres

1) Telefon
kontaktowy

E-mail

2)  W razie wypadku
zawiadomić (imię

i nazwisko, nr tel.)

Ruchy lub wspólnoty 
kościelne, w których

jestem / byłem
zaangażowany

Proponuję termin

Czy uczestniczyłem wcześniej w rekolekcjach Modlitwy Jezusowej lub Rekolekcjach Ignacjańskich?

Czy jestem gotowy rozmawiać z osobą towarzyszącą o swoich 
przeżyciach podczas rekolekcji?

�  Tak         �  Nie

Czy zobowiązuję się do zachowania pełnego milczenie w czasie 
rekolekcji i wyłączenia telefonu komórkowego?

�  Tak         �  Nie

Czy w przeszłości korzystałem/am z pomocy psychologicznej, 
psychiatrycznej, terapii, itp.?

�  Tak         �  Nie

Czy obecnie korzystam z terapii psychologicznej/ pomocy 
psychiatrycznej? 

Jeśli TAK, to czy terapeuta/ psychiatra wyraża zgodę na udział 
w rekolekcjach w milczeniu?

�  Tak         �  Nie

�  Tak         �  Nie

Czy uważam, że aktualny stan zdrowia (psychiczny i fizyczny - w 
szczególności zdrowe kolana i kręgosłup) pozwala na podjęcie 
trudu 6-dniowych Ćwiczeń Duchowych w milczeniu?

�  Tak         �  Nie

Czy w przypadku rezygnacji z udziału zobowiązuję się 
niezwłocznie poinformować o tym Sekretariat ICFD – telefonicznie
lub e-mailowo?

�  Tak         �  Nie



Prosimy o odpowiedź – w kilku zdaniach –  na wszystkie poniższe pytania. Zamieszczone odpowiedzi
posłużą do podjęcia decyzji o przyjęciu na rekolekcje.  Z przesłanych informacji skorzysta wyłącznie zarząd
Domu Rekolekcyjnego oraz przydzielona osoba towarzysząca. Zapewniamy o zachowaniu pełnej dyskrecji.

 Dlaczego chcę skorzystać z takich rekolekcji i czego od nich oczekuję?

 Ważniejsze wydarzenia w moim życiu to:

 Jak  postrzegam  obecnie  moją  wiarę?  Kim  jest  dla  mnie  Pan  Bóg?  Jak  wygląda  moje  życie
modlitewne i sakramentalne? Jakie formy modlitwy są mi najbliższe?

 Jakie przeżywam obecnie problemy? Czy towarzyszą mi jakieś obawy lub lęki?

 Inne uwagi, które chcę przekazać domowi rekolekcyjnemu lub osobie towarzyszącej.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:
Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
e-mail: sekretariat@icfd.pl


