
SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA 
PODKOMISJI KEP DS. INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO  
CENTRUM PROMOCJI INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO  

ORAZ DIECEZJALNYCH REFERENTÓW DS. INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
SKORZESZYCE, 13 – 14 KWIETNIA 2012 R. 

 
W dniach 13 – 14 kwietnia 2012 r. w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej 

w Skorzeszycach k. Kielc odbyło się kolejne spotkanie Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form 
Życia Konsekrowanego, Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego oraz 
diecezjalnych referentów ds. indywidualnych form życia konsekrowanego.  

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego J. E. Ks. Bp Kazimierz Gurda.  
W spotkaniu wzięli udział: 

ks. Arkadiusz Okroj, przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK, diecezja. pelplińska 
ks. Piotr Kordula, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK, diecezja szczecińsko-kamieńska 
o. Wiesław Łyko OMI, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK, diecezja łódzka  
ks. Tomasz Król, archidiecezja warszawska 
ks. Piotr Kwiecień CM, diecezja zielonogórsko-gorzowska 
ks. Hubert Sklorz, diecezja opolska 
ks. Tomasz Tomczak, diecezja poznańska 
ks. Piotr Walkiewicz, diecezja radomska 
Józefa Dybowska OVd, diecezja pelplińska 
Elżbieta Płodzień OVd, diecezja rzeszowska 
Anna Maria Kolberg OV, diecezja pelplińska 
Małgorzata Tarnachowicz OV, archidiecezja warszawska  

Podczas spotkania omówiono następującą problematykę:  
1. Podsumowano dotychczasową pracę Podkomisji i Centrum. 

2. Wysłuchano i przedyskutowano treść referatu o. Wiesława Łyko OMI dotyczącego 
następujących aspektów wdowieństwa konsekrowanego: 

 terminologii, 
 rysu oblubieńczego błogosławieństwa wdów dopełniającego rys ascetyczno-

pokutniczy, 
 życia radami ewangelicznymi. 

Wniosek: Do momentu zatwierdzenia przez Watykan Obrzędu Błogosławienia Wdów 
można dokonywać konsekracji korzystając z Obrzędu Błogosławienia Wdów 
opracowanego przez Komisję Liturgiczną KEP. 

3. Przedyskutowano problematykę występowania dziewic i wdów konsekrowanych 
w mediach publicznych (wykorzystanie przede wszystkim mediów katolickich, w tym 
gazetek parafialnych i katolickich stron internetowych). 

Wniosek: Osoby konsekrowane nie wypowiadają się w mediach bez zgody biskupa, 
można też korzystać z pomocy diecezjalnego rzecznika prasowego. 

4. Poruszono problematykę związaną z formacją początkową do stanu dziewic, 
ze szczególnym uwzględnieniem formacji osób, które rezygnując z życia zakonnego 
pragną wejść do stanu dziewic. 

Wniosek: Kandydatka do stanu dziewic żyjących w świecie, która wcześniej żyła 
we wspólnocie życia konsekrowanego, musi wcześniej uzyskać zwolnienie ze ślubów 
złożonych we wspólnocie. O czasie trwania formacji początkowej do nowej formy życia 
konsekrowanego decyduje biskup ordynariusz.  



5. Omówiono również tematy bieżące, w tym: 

 sposób  formacji księży wyznaczonych przez biskupa jako asystentów ifżk oraz 
referentów diecezjalnych ds. życia konsekrowanego w diecezji, 

 konieczność uczestnictwa osób żyjących w stanie dziewic i stanie wdów 
w ogólnych spotkaniach osób konsekrowanych, 

 sposób promocji indywidualnych form życia konsekrowanego we wspólnotach 
parafialnych. 

6. Opracowano plan pracy Podkomisji i Centrum na najbliższy rok, obejmujący: 

 przygotowanie nowej publikacji po Sympozjum w 2011 roku i dodruk wydanych 
już wcześniej materiałów. 

 przygotowanie artykułów o stanie wdów i stanie dziewic dla czasopism 
katolickich, 

 opracowanie szczegółowej bibliografii do kolejnych etapów ramowego programu 
formacji początkowej, zamieszczonego we Wskazaniach duszpasterskich.  

 organizację Pielgrzymki na Jasną Górę (1 grudnia 2012 r., pod hasłem: Być solą 
ziemi) oraz rekolekcji ogólnopolskich dla stanu dziewic i stanu wdów na Jasnej 
Górze (29 listopada – 2 grudnia 2012 r.), 

 organizację Sympozjum i warsztatów dla księży w Skorzeszycach (październik 
2013 r., temat: diecezjalny charakter indywidualnych form życia 
konsekrowanego), 

 systematyczna prezentacja materiałów na stronach internetowych, współpraca 
z portalami i innymi mediami katolickimi. 


