
NOTATKA ZE SPOTKANIA W  SKORZESZYCACH, 14 – 15 MAJA 2010 

 
 
W dniach 14 – 15 maja 2010 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.  

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego J. E. Ksiądz Biskup Kazimierza Gurda. 
W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Podkomisji, dwie przedstawicielki stanu 
wdów i trzy stanu dziewic z Centrum oraz siedmiu księży referentów. 

Podczas spotkania m.in.: 

1. podsumowano dotychczasową pracę Podkomisji i Centrum; 
2. poruszono problematykę związaną z formacją początkową do stanu dziewic 

(propozycja szczegółowej tematyki pierwszego etapu formacji, wymagania 
stawiane kandydatkom); 

3. zatwierdzono Wskazania duszpasterskie dotyczące stanu dziewic, stanu wdów, 
pustelników i pustelnic dla Kościoła w Polsce (cz. II), które zawierają m.in.:  

 uzupełnienie informacji dotyczących formacji do stanu dziewic; 
 uzupełnienie informacji o historii stanu wdów; 
 wskazania dotyczące pustelnic i pustelników; 

4. omówiono opracowania z Aneksu do Wskazań duszpasterskich cz. II: 
 Rzut oka na historię ordo viduarum (oprac. o. Wiesław Łyko OMI), 
 Propozycja drogi formacyjnej wdów konsekrowanych (oprac. o. Wiesław 

Łyko OMI), 
 Niektóre wskazania duszpasterskie dotyczące konsekrowanych pustelników 

i pustelnic (oprac. ks. Henryk Śmiarowski); 

5. szczegółowo omówiono i poprawiono propozycje wzorów dokumentów 
składanych przez kandydatki i kandydatów do  indywidualnych form życia 
konsekrowanego (opinia, życiorys, podania); 

6. przedstawiono prace Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
nad zatwierdzeniem tekstu Obrzędu Błogosławienia Wdów; 

7. opracowano plan pracy Podkomisji i Centrum na najbliższy rok: 
 publikacja tłumaczeń z Kongresu w Rzymie, materiałów z Sympozjum oraz 

Pielgrzymek, 
 wznowienie już wydanych materiałów, 
 przygotowanie publikacji w czasopismach katolickich, 
 organizacja Pielgrzymki na Jasną Górę, która odbędzie się 4 grudnia 2010, 

oraz rekolekcji na Jasnej Górze w dniach 2 – 5 grudnia 2010 pod hasłem: 
W komunii z Bogiem (prowadzący: ks. Tomasz Rusiecki, o. Wiesław Łyko), 

 organizacja warsztatów dla księży, połączonych z wiosennym spotkaniem 
Podkomisji i Centrum, w dniach 13 – 14 maja 2011, 

 organizacja Sympozjum 8 października 2011, 
 kontynuacja prezentacji materiałów na stronach internetowych, dodatkowo 

zamieszczanie informacji o mających się odbyć konsekracjach. 


