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NOTATKA ZE SPOTKANIA W SKORZESZYCACH, 13 – 14 MAJA 2011 
 

W dniach 13 – 14 maja 2011 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 IFŻK 
oraz diecezjalnych referentów ds. ifżk. 

W obradach uczestniczył Przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego J. E. Ksiądz Biskup 
Kazimierz Gurda, a spotkanie prowadził przewodniczący Podkomisji KEP 
ds. IFŻK ks. Arkadiusz Okroj, referent ds. formacji stanu dziewic w diecezji 
pelplińskiej. W spotkaniu wzięło udział sześciu członków Podkomisji, dwie 
przedstawicielki stanu wdów i trzy stanu dziewic z Centrum oraz siedmiu 
diecezjalnych księży referentów. 

 
W czasie spotkania piątkowego księża referenci przedstawili zarys 

formacji przyjętej w poszczególnych diecezjach. Przedstawicielki stanu 
dziewic i stanu wdów przedstawiły zagadnienia ważne dla dziewic i wdów 
konsekrowanych oraz osób przygotowujących się do konsekracji. 

 
Drugi dzień obrad Podkomisji poświęcono następującej problematyce: 

1. ks. dr Jerzy Gołębiewski, Wikariusz biskupi ds. instytutów życia 
konsekrowanego w diecezji warszawsko-praskiej przedstawił 
referat dotyczący formacji stanu dziewic;  

2. w związku z powyższym tematem omówiono: 
a. etapy formacji początkowej i rola formatorów 

(pomocnicza rola osób już konsekrowanych), 
b. problemy z wyborem stałych spowiedników i kierowników 

duchowych. 
3. rozwinięto temat przejścia osób żyjących w instytutach życia 

konsekrowanego do stanu dziewic, stanu wdów i życia 
pustelniczego; 

4. dyskusja na tematy bieżące: 
a. współuczestniczenie osób konsekrowanych w tworzeniu 

statutu dla ifżk w diecezjach,  
b. problematyka współpracy z mediami (media katolickie, 

artykuły w prasie lokalnej, audycja w Radio Maryja 
w lutym 2012); 
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5. omówienie inicjatyw Centrum Promocji IFŻK: 
a. Sympozjum „Miłować Sercem Chrystusa” zaplanowanego 

na 7-8 października br. w Pelplinie, 
b. Pielgrzymki Stanu Dziewic, Stanu Wdów, Pustelnic 

i Pustelników na Jasną Górę 3 grudnia br. oraz rekolekcji 
„Kościół naszym domem” na Jasnej Górze 1-4 grudnia br.; 

6. przedstawienie stanu prac związanych z wydaniem tłumaczenia 
materiałów z Kongresu Stanu Dziewic w Rzymie oraz materiałów 
z poprzedniego Sympozjum. 

 
Przyjęto następujące wnioski: 

1. Zasadniczo nie istnieje możliwość przejścia z instytutu życia 
konsekrowanego do stanu dziewic. Każda taka inicjatywa powinna być 
rozpatrywana indywidualnie z uwzględnieniem opinii przełożonych 
i księdza odpowiedzialnego za stan dziewic w diecezji. Wymagany jest 
kilkuletni okres życia w stanie świeckim.  

2. W związku z diecezjalnym charakterem powołania do indywidualnych 
form życia konsekrowanego (stanu dziewic, stanu wdów, życia 
pustelniczego) bardzo ważna jest rola osobistego spotkania kandydatek 
(kandydatów) z biskupem diecezjalnym na etapie rozeznawania 
powołania oraz przynajmniej raz w roku po konsekracji. 

3. Konsekracja do stanu dziewic, stanu wdów i profesja pustelnicza 
wprowadza osobę w szczególną relację ze wspólnotą diecezjalną 
i biskupem diecezji, dlatego obrzęd konsekracji powinien być 
sprawowany przez biskupa diecezjalnego na terenie diecezji 
zamieszkania kandydatki/kandydata. 

4. Należałoby uwzględnić wiedzę na temat indywidualnych form życia 
konsekrowanego w formacji kapłańskiej. 

5. W formacji do życia w indywidualnych formach życia konsekrowanego 
niezbędne jest towarzyszenie kierownika duchowego lub przynajmniej 
posiadanie stałego spowiednika. 

6. Podstawą formacji do życia konsekrowanego kandydatek do stanu 
dziewic oraz formacji ciągłej jest obrzęd konsekracji dziewic. 

7. Potrzebna jest rzetelna informacja o odradzających się w Kościele 
indywidualnych formach życia konsekrowanego we wspólnotach 
parafialnych oraz mediach. 

8. Należałoby podjąć staranie o sukcesywne zastępowanie sformułowania 
„życie zakonne” sformułowaniem „życie konsekrowane”. 


