
 
 

Kraków, 8.12.2018 r. 
 

 
 

Drodzy Chorzy,  
 
Zwracam się do Was z gorącą prośbą o modlitwę i ofiarowanie cząstki swego 

cierpienia w intencji Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, 
które stoi przed  wykonaniem nowego wyzwania. Od ponad 20 lat staramy się najlepiej 
jak potrafimy służyć Kościołowi w Polce i na świecie towarzysząc w pogłębionej 
formacji ewangelicznej osobom wierzącym różnych stanów życia i powołania.  

 
Od dłuższego już czasu rozeznajemy konieczność rozbudowy CFD i 

powiększenia struktur o dużą aulę, pokoje mieszkalne, oratorium oraz zaplecze 
administracyjne i gospodarcze.  

 
Potrzebujemy Waszego duchowego wsparcia. W moim kapłańskim sercu zawsze 

nosiłem i nosze przekonanie, że Wasza, często milcząca, ukryta obecność w Kościele, 
Wasze cierpienie przyjmowane i ofiarowane z miłością, jest potężnym filarem w misji 
Kościoła. Razem z moimi braćmi i siostrami posługującymi w CFD w Krakowie, proszę 
o stałą modlitwę aż do zakończenia budowy, aby materialna rozbudowa przyczyniła się 
przede wszystkim do duchowego rozwoju i jeszcze większego ożywienia apostolskiej 
misji naszego CFD.  Przedsięwzięcie rozbudowy jest stosunkowo duże i niemożliwe do 
zrealizowania bez wsparcia dobrych, Bożych ludzi. Chcemy budować na fundamencie 
Bożej Opatrzności, wierząc, że Ona nam ich pośle.  

 
Wstawiajcie się za nas w osobistej i wspólnej modlitwie, zwłaszcza za przyczyną 

św. Józefa i św. Jana Pawła II, aby wszystko co podejmujemy było zgodne z wolą Bożą i 
aby dobry Bóg  posłał nam dobrych ludzi, którzy pomogą nam udźwignąć materialną 
realizację naszego projektu. 

  
My zaś ze swej strony począwszy od 5 października 2018 roku rozpoczęliśmy w 

każdy pierwszy piątek miesiąca odprawianie Mszy świętych w intencji wszystkich 
trudzących się duchowo i materialnie przy realizacji naszego zamierzenia. Odprawiane 
będą aż do zakończenia realizacji budowy. 

 
Drodzy Przyjaciele, jesteście włączeni w naszą modlitwę wdzięczności przy 

ołtarzu Boskiego Zbawiciela. Bądźcie z nami w naszym nowym wyzwaniu. 
 
 
 
ks. Krzysztof Wons SDS 
dyrektor CFD w Krakowie 

 

Centrum Formacji Duchowej 
SALWATORIANIE 

ul. św. Jacka 16        30-364 Kraków 
tel. (12) 269 2397      fax. (12) 254 6060 
cfd@sds.pl      www.cfd.salwatorianie.pl 

  


