
SKORZESZYCE, 14.V.2010 

 
FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC 
(propozycja tematów) 
 

I ETAP (ROZEZNANIE POWOŁANIA) 
CZAS: około 1 roku 
CEL: 

 ZROZUMIENIE I PRZYJĘCIE BOŻEGO WEZWANIA 
 ZAPOZNANIE Z CHARYZMATEM 
ZAKOŃCZENIE: Ten etap rozpoczyna się złożeniem podania na ręce biskupa diecezjalnego 

z prośbą o pomoc w rozeznaniu powołania do stanu dziewic, a kończy się złożeniem 
podania na ręce biskupa diecezjalnego z prośbą o przyjęcie na drogę formacji 
przygotowującej do konsekracji. 

ŚRODKI: 
– spotkania ogólne (jeśli są takowe w diecezji) 
– lektura (m.in. broszura przygotowana w celu zapoznania się ze stanem dziewic) 

– rozmowy indywidualne (z biskupem diecezjalnym, księdzem odpowiedzialnym za 
formację, z osobami żyjącymi w tym stanie) 

– towarzyszenie duchowe (osoba wybrana przez kandydatkę) 



TEMATYKA: 
w zakresie formacji ludzkiej (istota: być ikoną Boga; cel: poznanie siebie samego i siebie 

w relacji z drugim; myśl przewodnia: prawda): 

1. Stworzenie na obraz i podobieństwo Boga do życia w komunii z Nim 
i z drugim człowiekiem. Doświadczenie osobistej słabości i grzechu jako 
przyczyny zniekształcenia obrazu Boga w człowieku i niewłaściwych 
relacji z drugim człowiekiem. 

2. Poznanie siebie jako kobiety w wymiarze fizycznym, psychicznym, 
intelektualnym i duchowym. Rozpoznanie własnych ucieczek od 
kobiecości w relacji z samą sobą i z drugim człowiekiem. 

3. Rozpoznanie osobistych talentów i słabości. 
w zakresie formacji chrześcijańskiej (istota: być uczniem Jezusa; cel: doświadczenie świętości; 

myśl przewodnia: nowe życie mocą Ducha Świętego, w Chrystusie, zgodnie z wolą Ojca): 

4. Chrzest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. 
5. Osobista decyzja wiary i nawrócenia jako fundament budowania relacji 

z Bogiem. 
6. Poddanie się prowadzeniu Ducha Świętego zasadą życia zgodnie z wolą 

Ojca. 
7. Wspólnota Kościoła jako miejsce wzrostu i realizacji osobistego 

powołania.  
8. Formy realizacji powołania do świętości: małżeństwo i życie 

konsekrowane. Motywacja wyboru. 
w zakresie formacji do życia konsekrowanego (istota: być wybranym; cel: doświadczenie 

oblubieńczości;  myśl przewodnia: ofiara): 

9. Wybranie i powołanie jako inicjatywa i dar Boga, wymagające 
odpowiedzi człowieka.  

10. Chrzest jako podstawowa konsekracja. 
11. Życie konsekrowane jako dar z siebie – życie radami ewangelicznymi.  
12. Formy życia konsekrowanego: instytuty zakonne, stowarzyszenia życia 

apostolskiego, instytuty świeckie, pustelnicy i pustelnice, stan wdów 
i wdowców, stan dziewic konsekrowanych. 

w zakresie formacji do stanu dziewic (istota: być znakiem; cel: spotkanie z dziewiczą miłością 

Chrystusa; myśl przewodnia: zaślubiny): 

13. Wartość dziewictwa przeżywanego w świecie.  
14. Warunki stawiane kandydatkom do stanu dziewic. 



II ETAP (FORMACJA POCZĄTKOWA) 
A. PRZYGOTOWANIE DO PRYWATNEGO PRZYRZECZENIA 

CZYSTOŚCI 
CZAS: minimum 1 rok  

CEL: 
 PRZYGOTOWANIE DO PODJĘCIA DECYZJI O ZŁOŻENIU PRZYRZECZENIA 

CZYSTOŚCI 
 GŁĘBSZE ROZPOZNANIE MOTYWACJI (POZNANIE SIEBIE) 
 GŁĘBSZE POZNANIE POWOŁANIA (WPROWADZENIE W NOWY SPOSÓB ŻYCIA) 
ZAKOŃCZENIE: Ten etap kończy się złożeniem prywatnego przyrzeczenia czystości, 

odnawianego co roku – do obrzędu konsekracji. 
ŚRODKI: 

– spotkania ogólne (jeśli są takowe w diecezji) 

– lektura (m.in. Katechizm Kościoła Katolickiego, Vita Consecrata) 
– rozmowy indywidualne (z biskupem diecezjalnym, księdzem odpowiedzialnym za 

formację, z osobami żyjącymi w tym stanie) 

– towarzyszenie duchowe (osoba wybrana przez kandydatkę) 
– spotkania ogólnopolskie (rekolekcje, pielgrzymki, kongresy) 
– rekolekcje przed złożeniem przyrzeczenia 



TEMATYKA: 
w zakresie formacji ludzkiej (istota: być ikoną Boga; cel: poznanie siebie samego i siebie 

w relacji z drugim; myśl przewodnia: prawda): 

1. Budowanie relacji z drugim człowiekiem w postawie gotowości do bycia 
obdarowanym i bycia darem dla innych.  

2. Podstawowe powołanie kobiety jako córki, oblubienicy i matki.  
3. Trudności i kryzysy: rozpoznawanie i postawy wobec zagrożeń 

(osamotnienie, uczuciowość, niedbalstwo, lęk, nadmierne zaangażowanie 
w życie świeckie, indywidualizm). 

w zakresie formacji chrześcijańskiej (istota: być uczniem Jezusa; cel: doświadczenie świętości; 

myśl przewodnia: nowe życie mocą Ducha Świętego, w Chrystusie, zgodnie z wolą Ojca): 

4. Osoba Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka – poznanie, umiłowanie, 
naśladowanie. 

5. Słowo Boże miejscem objawienia i spotkania z Bogiem oraz pokarmem 
życia. 

6. Modlitwa – źródło, droga, przewodnicy, trudności. 
7. Liturgia i życie sakramentalne Kościoła. 
8. Pełnienie woli Bożej (rozeznanie, prowadzenie przez Ducha Świętego). 
9. Rozpoznawanie osobistego charyzmatu. 
10. Wytrwałość i wierność powołaniu. 

w zakresie formacji do życia konsekrowanego (istota: być wybranym; cel: doświadczenie 

oblubieńczości;  myśl przewodnia: ofiara): 

11. Jezus czysty, ubogi i posłuszny jako wzór do naśladowania dla osoby 
konsekrowanej. 

12. Rady ewangeliczne w życiu konsekrowanym – dzisiaj. 
w zakresie formacji do stanu dziewic (istota: być znakiem; cel: spotkanie z dziewiczą 

miłością Chrystusa; myśl przewodnia: zaślubiny): 

13. Miłość oblubieńcza w relacji z Chrystusem. 
14. Przyrzeczenie czystości: zobowiązanie prywatne a zobowiązanie 

publiczne. 



B. PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI POWOŁANIA W STANIE 

DZIEWIC 
CZAS: minimum 2 lata 
CEL: 

 LUDZKA, DUCHOWA I APOSTOLSKA FORMACJA DO UMIŁOWANIA 

CHARYZMATU 
 POGŁĘBIONA LEKTURA OBRZĘDU KOSEKRACJI 
ZAKOŃCZENIE: Ten etap kończy się złożeniem podania na ręce biskupa diecezjalnego 
z prośbą o udzielenie konsekracji. 
ŚRODKI: 

– spotkania ogólne (jeśli są takowe w diecezji) 
– spotkania dodatkowe (jeśli są takowe w diecezji) 
– lektura (m.in. Adhortacja apostolska Vita consecrata, pisma Ojców Kościoła, 

Obrzędy konsekracji dziewic) 
– rozmowy indywidualne (z biskupem diecezjalnym, księdzem odpowiedzialnym za 

formację, z osobami żyjącymi w tym stanie) 

– towarzyszenie duchowe (osoba wybrana przez kandydatkę) 
– spotkania ogólnopolskie (rekolekcje, pielgrzymki, kongresy) 
– rekolekcje 



TEMATYKA: 
w zakresie formacji ludzkiej (istota: być ikoną Boga; cel: poznanie siebie samego i siebie 

w relacji z drugim; myśl przewodnia: prawda): 

1. Kościół w Polsce i w diecezji – historia i współczesność. 
2. Stan dziewic w historii Kościoła. 
3. Stan dziewic w Polsce i w diecezji. 
4. Aspekty prawne dotyczące stanu dziewic. 
5. Postacie świętych dziewic. 

w zakresie formacji chrześcijańskiej (istota: być uczniem Jezusa; cel: doświadczenie świętości; 

myśl przewodnia: nowe życie mocą Ducha Świętego, w Chrystusie, zgodnie z wolą Ojca): 

6. Świadectwo życia (Dekalog, przykazanie miłości, błogosławieństwa, 
przykazania kościelne, cnoty boskie, cnoty główne itd.) 

7. Świadectwo słowa. 
8. Postawa służby – apostolstwo (obecność, słowo, modlitwa, działanie, 

cierpienie, odkrycie charyzmatu osobistego). 
w zakresie formacji do życia konsekrowanego (istota: być wybranym; cel: doświadczenie 

oblubieńczości;  myśl przewodnia: ofiara): 

9. Środki uświęcenia w życiu osoby konsekrowanej: 
 uczestnictwo w Eucharystii, 
 adoracja Najświętszego Sakramentu, 
 lektura Słowa Bożego, 
 modlitwa (odnalezienie własnej spośród różnych form), 
 Liturgia Godzin, 
 rola stałego spowiednika i kierownika duchowego, 
 lektura duchowa, 
 uczestnictwo w rekolekcjach i dniach skupienia. 

10. Świeckość a konsekracja. 
11. Konsekracja a profesja. 
12. Macierzyństwo duchowe. 
13. Maryja – Oblubienica, Matka, Służebnica – jako wzór osoby 

konsekrowanej. 
w zakresie formacji do stanu dziewic (istota: być znakiem; cel: spotkanie z dziewiczą miłością 

Chrystusa; myśl przewodnia: zaślubiny): 

14. Teologia obrzędu konsekracji: 
a) istota i skutki konsekracji dziewic: 



 osoba poświęcona, 
 znak miłości Kościoła do Chrystusa, 
 eschatologiczny obraz niebieskiej Oblubienicy i przyszłego życia; 

b) główne obowiązki dziewic: 
 pokuta,  
 dzieła miłosierdzia,  
 apostolstwo,  
 gorliwa modlitwa; 

c) homilia w czasie obrzędu; 
d) pytania do kandydatki: 

 trwać dziewictwie poświęconym Bogu i w służbie Bogu 
i Kościołowi,  

 naśladować Chrystusa, 
 być konsekrowaną i zaślubioną Chrystusowi; 

e) formuła zobowiązania: 
 postanowienie życia w doskonałej czystości, 
 naśladowanie Jezusa Chrystusa, 
 na ręce biskupa, 
 wobec ludu Bożego; 

f) modlitwa konsekracyjna;  
g) znaki konsekracji i ich znaczenie: 

 welon,  
 obrączka,  
 brewiarz. 



C. BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE DO OBRZĘDU 

KONSEKRACJI 
CZAS: czas przed obrzędem konsekracji (do 1 roku) 
CEL: 

 OKREŚLENIE SWOJEGO MIEJSCA WE WSPÓLNOCIE DIECEZJALNEJ 
 PRZYGOTOWANIE DO OBRZĘDU KOSEKRACJI 
ZAKOŃCZENIE: Ten etap poprzedza bezpośrednio obrzęd konsekracji. 

ŚRODKI: 
– spotkania ogólne (jeśli są takowe w diecezji) 
– lektura (m.in. Obrzędy konsekracji dziewic) 

– rozmowy indywidualne (z biskupem diecezjalnym, księdzem odpowiedzialnym za 
formację, z osobami żyjącymi w tym stanie) 

– towarzyszenie duchowe (osoba wybrana przez kandydatkę) 

– spotkania ogólnopolskie (rekolekcje, pielgrzymki, kongresy) 
– rekolekcje przed konsekracją (diecezjalne lub ogólnopolskie) 
– przygotowanie do uczestnictwa w obrzędzie (spotkanie z ceremoniarzem) 

 
TEMATYKA: 
w zakresie formacji ludzkiej (istota: być ikoną Boga; cel: poznanie siebie samego i siebie 

w relacji z drugim; myśl przewodnia: prawda): 

1. Realizacja charyzmatu dziewictwa konsekrowanego we wspólnocie 
diecezjalnej (relacja z biskupem, z innymi dziewicami konsekrowanymi, 
posługa zgodnie z osobistym charyzmatem w diecezji/parafii). 

w zakresie formacji chrześcijańskiej (istota: być uczniem Jezusa; cel: doświadczenie świętości; 

myśl przewodnia: nowe życie mocą Ducha Świętego, w Chrystusie, zgodnie z wolą Ojca): 

2. Formacja ciągła – określenie sposobu realizacji (duchowość, spotkania 
z biskupem, spotkania formacyjne). 

w zakresie formacji do życia konsekrowanego (istota: być wybranym; cel: doświadczenie 

oblubieńczości;  myśl przewodnia: ofiara): 

3. Znaki konsekracji i ich znaczenie (welon, obrączka, brewiarz). 
w zakresie formacji do stanu dziewic (istota: być znakiem; cel: spotkanie z dziewiczą miłością 

Chrystusa; myśl przewodnia: zaślubiny): 

4. Liturgia obrzędu konsekracji. 
 


