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Luty
rekolekcje z Sercem Jezusa

1-2 | Stopnica 

rekolekcje wielkopostne
28-1 marca | Gródek nad Dunajcem 

Marzec
rekolekcje wielkopostne

6-8 | Wrocław

rekolekcje wielkopostne
6-8 | Olsztyn

rekolekcje wielkopostne
13-15 | Kraków 

rekolekcje wielkopostne
27-29 | Kazimierz Dolny

Maj
Pielgrzymka przedsiębiorców i robotników 

do Sanktuarium św. Józefa
1 | Kalisz

rada programowa Talentu
16 | Kraków

rekolekcje z Sercem Jezusa
30-31 | Stopnica

Czerwiec
Gruzja – pielgrzymka śladami św. Andrzeja

2-9 | zgłoszenia do 15 grudnia!

rajd turystyczny + kajaki
12-14 | świętokrzyskie
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Wrzesień
krynicki rajd turystyczny

25-27 | Krynica-Zdrój

Październik
warsztaty dla animatorów spotkań

3 | Olsztyn k. Częstochowy

II Pielgrzymka Przedsiebiorców na Jasną Górę
4 | Częstochowa

rekolekcje dla mężczyzn
9-11 | Kraków 

prowadzenie: ks. Grzegorz Piątek oraz Igor Gielniak

rekolekcje z Sercem Jezusa
24-25 | Stopnica

Listopad
rekolekcje dla małżeństw

6-8 | Zakopane
prowadzenie: Magdalena i Wiesław Grabowscy

Grudzień
XVII Pielgrzymka Duszpasterstwa Talent  

do Krakowa Łagiewnik
5-6 | Kraków

DuszpasterstwoTalent.pl
 aplikacja
 Talent. Biznes i wiaraDuszpasterstwo Przedsiębiorców  

i Pracodawców TALENT
Kraków, ul. Saska 2C 
talent@sercanie.pl
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facebook.com/DuszpasterstwoTalent

ul. Saska 2C,   
30-715 Kraków
e-mail: talent@sercanie.pl 
www.DuszpasterstwoTalent.pl

Boże i Panie mój, * Stwórco i Odkupicielu, * od 
którego wszystko pochodzi, * dla którego wszyst-
ko żyje * i ku któremu wszystko zmierza. * Jestem 
Twoim dzieckiem. * Obdarowałeś mnie hojnie * 
i powołałeś do życia w miłości i świętości. * Chcia-
łeś, bym współpracował z Tobą, * rozwijając nadal 
Twoje dzieło stworzenia. * Dałeś mi w tym celu 
zdolność poznawania, * pasję tworzenia * i wolę 
cieszenia się tym, * czym mnie obdarowałeś. * 
Wielbię Cię za to!

Panie, dobry Ojcze, * staję przed Tobą z ufnością 
i w pokorze, * bo chcę zrozumieć prawdę o Tobie, * 
o moim życiu i powołaniu * oraz o bliźnich, * którzy 
stoją obok mnie zarówno w domu, jak i w pracy.

Dziękuję, że moim powołaniem i drogą do święto-
ści * stała się praca z innymi i dla innych. * Wiem, że 
biorę na siebie trudną odpowiedzialność za ich los. 
* Chcę ją podjąć z ufnością i nadzieją, * aby oka-
zać się dobrym gospodarzem w Twojej winnicy. *  
Podejmuję tę odpowiedzialność także dlatego, * 
bo ufam, że to jest Twoją wolą, * mój Boże.

Udziel mi Twego Ducha Świętego, * od którego pły-
nie wszelka moc, * mądrość, roztropność i męstwo. 
* Niech On będzie światłem i siłą * w chwilach po-
kus i zwątpienia! * Niech jego miłość tak napełnia 
moje serce, * by nie zakorzeniły się w nim chciwość, 
* chęć oszustwa, * pokusa osiągnięcia niegodziwe-
go zysku! * Niech nie pozwoli mi nigdy obciążyć się 
ludzką krzywdą! * Niech napełni mnie mądrością, 
* aby umiejętność oszczędzania nie stała się skąp-
stwem, * rozumna przezorność nie stała się wyra-
chowaniem, * a inicjatywa i przedsiębiorczość * nie 
stały się dążeniem do sukcesu za wszelką cenę.

Tobie, mój Ojcze i Boże, zawdzięczam wszystko * 
i Tobie też oddaję wszystkie moje talenty. * Tobie 
oddaję dzieło, którym żyję, * którym się uświęcam 
* i którym pragnę przyczyniać się do rozwoju po-
wierzonego nam świata. * Niech Ci będzie cześć 
i chwała * przez Chrystusa Twego Syna a naszego 
Zbawcę, * w Duchu Świętym * na wieki wieków. * 
Amen.

IMPRIMATUR Kuria Metropolitalna 
Kraków, 14.05.2003 r., Nr 1446/W 2003

modlitwa przedsiębiorcy i pracodawcy

Zapraszamy

 Â Warsztaty z przywództwa  
– Kraków, 18-19 stycznia 
Prowadzenie: Mariola Dolecka, Dagmara 
Konarska oraz ks. Przemysław Król SCJ

 Â Warsztaty dla kobiet  
 „Złamana, ale nie bezsilna"  
– Kraków, 11-13 stycznia 
Prowadzenie: Małgorzata Dąbrowska 
oraz ks. Grzegorz Piątek SCJ

 Â Konferencja „Biblia o finansach"  
– Kraków, 9 lutego 
Wspólna inicjatywa Edukacji Finansowej 
CROWN oraz Duszpasterstwa TALENT

 Â Pielgrzymka do Włoch śladami 
św. Benedykta  
19-26 października  
Informacje o programie i zapisach na 
stronie duszpasterstwa oraz u ks. Grze-
gorza Piątka SCJ.

  
Aplikacja moblina

Aplikacja Talentu służąca komunikacji – naj-
szybsze informacje, wiadomości, przypomnie-
nia o spotkaniach.

 1. Pobierz aplikację

 2. Zarejestruj się

 3. Wybierz odpowiednie subskrypcje

TALENT biznes i wiara

W aplikacji także modlitwa przed-
siębiorcy oraz tekst „Powołania 
lidera biznesu”!

  

Pobierz aplikację
Talent. Biznes i wiara

Spotkania z Talentem to podstawowa forma działalności duszpasterstwa. 
Co miesiąc gromadzimy się w kilkunastu miastach, 
by w małych grupach tworzyć dla ludzi biznesu przestrzeń rozwoju. 

Punktem wyjścia Spotkań z Talentem w 2020 roku będzie: 
jezuicka duchowość, św. Ignacy oraz papież Franciszek. 
Cel — umocnienie Twojej relacji z Chrystusem, 
wzmocnienie kompetencji przywódczych oraz rozwój powierzonej Ci przez Boga firmy.

Zapraszamy Cię na spotkania Duszpasterstwa TALENT – zostań liderem, pozostań sługą.

Księża i Zarząd Duszpasterstwa Talent
autorzy programu oraz lokalni moderatorzy

PRZEDSIĘBIORCA 2020
ZOSTAĆ LIDEREM, POZOSTAĆ SŁUGĄ



rekolekcje wielkopostne
Trzy miejsca, w których spotykamy 
się od lat: Gródek nad Dunajcem, 
Kraków oraz Kazimierz Dolny. 
Dwa nowe miejsca to Wrocław 
oraz Olsztyn.

rada programowa Talentu
Spotkanie, które wyznacza kierunek 
działań. Głos przedsiębiorców. 
Możliwość zaangażowania 
w istniejące i nowe projekty.

pielgrzymka Talentu  
do Łagiewnik
Doroczne święto naszego 
środowiska.

rekolekcje z Sercem Jezusa
Wspólnie zagłębimy się w ducho-
wość Serca Jezusa w ważnym dla 
sercanów miejscu – nowicjacie 
w Stopnicy k. Buska-Zdroju.  
Sięgniemy do objawień św. Małgo-
rzaty Marii Alacoque oraz myśli 
założyciela zgromadzenia Księży 

Sercanów, a zarazem prekursora duszpasterstwa 
przedsiębiorców – o. Leona Jana Dehona. Rekolekcje 
dla małej grupy osób z możliwością indywidualnych 
rozmów. Prowadzenie: ks. Przemysław Król SCJ. 

DuszpasterstwoTalent.pl



warsztaty Lider Jutra
organizator: Dagmara Konarska, Mariola Dolecka 
Borzęcin k. Warszawy
6 marca | Tożsamość lidera – autoprzywództwo
5 czerwca | Zarządzanie strategiczne
2 października | Zarządzanie zespołem

konferencja Biblia o finansach
organizator: Crown / Artur Kalicki
15 lutego | Kraków 
25 kwietnia | Łódź
17 października | Kraków

warsztaty dla kobiet
Złamana, ale nie bezsilna
organizator: Małgorzata Dąbrowska
7-9 lutego | Kraków 
3-5 kwietnia | Kraków
8-10 maja | Warszawa
1-7 lipca | Zakopane
11-13 września | Kraków
16-18 października | Wrocław
13-15 listopada | Kraków

rekolekcje Wierzący Liderzy
prowadzenie: ks. Rafał Ostrowski
17-18 stycznia | Zaniemyśl

konfernecja Bóg – Rodzina – Firma – Hojność
organizator: ks. Rafał Ostrowski
20-21 marca | Poznań 

Partnerstwo

talent@sercanie.pl



organizator: Arkadiusz Tomczyk

spotkania on-line

27 stycznia, zawsze o 2000

24 lutego
30 marca
27 kwietnia
25 maja
22 czerwca
28 września
26 października
30 listopada

grupy mastermind

Każdy lider potrzebuje 
osobistego kontaktu 
z innymi liderami, indywi-
dualnych rozmów, dzielenia 
się swoim doświadcze-
niem i czerpania z wiedzy 
innych, aby wzajemnie 
się wspierać i efektywnie 
wzrastać. Szczegóły na 
spotkaniach on-line.

audycje w Radio PROFETO
Audycja będzie dotyczyła tematu danego miesiąca.
9 stycznia, zawsze 1600-1800

4 lutego 
3 marca
2 kwietnia
5 maja
4 czerwca

    

Spotkania z Talentem
Przedsiębiorca 2020 

Zostać liderem, pozostać sługą

Comiesięczne spotkania 
dla przedsiębiorców,  
które odbywają się  
w kilkunastu miastach.
Nie ma jeszcze w Twojej  
miejscowości? 
Skontaktuj się z nami  
– powiemy, jak je zorganizować. 

DuszpasterstwoTalent.pl

Poznań

Zielona Góra

Głogów

Wrocław

Tuszyn
Łódź

Gdańsk
Elbląg

Olsztyn

Białystok

Legionowo
Warszawa

Mińsk Maz.

Lublin

Kielce
Staszów

Busko-ZdrójPiekary Śl.
Gliwce

Rybnik Oświęcim
Tychy

Bielsko-Biała
Nowy Sącz

Kraków Tarnów Rzeszów
Dębica

Radio
profeto.pl


