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NOTATKA ZE SPOTKANIA W KIELCACH,  
14–15 LUTEGO 2023 

 
W dniach 14–15 lutego 2023 r. w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach 

odbyło się kolejne spotkanie Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, 
Centrum Promocji IFŻK oraz diecezjalnych asystentów stanu dziewic i stanu wdów. 

W obradach uczestniczył Przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Jacek Kiciński CMF, a spotkanie prowadził przewodniczący 
Podkomisji KEP ds. IFŻK ks. Tomasz Rusiecki, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego w diecezji 

kieleckiej. W spotkaniu wzięły udział 22 osoby, w tym 7 członków Podkomisji, 3 przedstawicielki 
stanu dziewic i 1 stanu wdów z Centrum oraz 11 diecezjalnych księży asystentów. 

 
Uczestników przywitał Rektor Wyższego Seminarium Duchownego, ks. Paweł Tambor. 

Słowo bpa Jana Piotrowskiego, ordynariusza kieleckiego odczytał ks. Tomasz Rusiecki. 
W czasie spotkania piątkowego konferencję „Cechy i kompetencje formatorów osób 

żyjących w IFŻK” wygłosił bp Arkadiusz Okroj.  
Po konferencji księża krótko przedstawili siebie i formację ifżk w diecezji, z której 

przyjechali. Panie uczestniczące w spotkaniu również się przedstawiły. Małgorzata Tarnachowicz 
OV zaprosiła do regularnego korzystania z zasobów stron internetowych. Rozmawiano też o tym, 
czy osoby żyjące w indywidualnych formach życia konsekrowanego powinny brać udział 
w spotkaniach organizowanych dla osób zakonnych. W diecezjach są różne praktyki w tym 
zakresie, ale uznano, że formacja zasadniczo powinna być oddzielna, choć – jeśli będzie to 
pożyteczne – można organizować wspólne wydarzenia formacyjne. 

 
Drugi dzień obrad rozpoczął się Mszą Świętą z Jutrznią, podczas której homilię wygłosił bp 

Arkadiusz Okroj. 
Po śniadaniu bp Jacek Kiciński CMF wygłosił konferencję „Eklezjalny wymiar konsekracji 

indywidualnych form życia konsekrowanego”.  
Po przerwie na kawę Anna Maria Kolberg OV (diec. pelplińska) zaprezentowała 

przygotowywane do druku „Vademecum – rozeznanie powołania i formacja w ordo virginum”. 
Ks. Tomasz Rusiecki poinformował o przebiegu prac nad przygotowaniem Vademecum dla 

stanu wdów, za które odpowiedzialny jest ks. Jerzy Gołębiewski (diecezja warszawsko-praska), 
członek Podkomisji. Wydanie obu opracowań Podkomisja planuje w bieżącym roku 
kalendarzowym. 

 
Podczas spotkania księża asystenci diecezjalni poruszali następujące: 

1. Na obecnym etapie Watykan nie przewiduje indywidualnej formy życia konsekrowanego 
dla nawróconych kobiet „po przejściach” pragnących oddać swoje życia Panu Jezusowi 
i Kościołowi. Obecnie proponuje się takim osobom złożenie indywidualnie prywatnego 
ślubu czystości na ręce spowiednika. Takie osoby mogą też prowadzić życie tercjarzy 
wybranego zakonu. Dotyczy to także mężczyzn pragnących żyć w świecie ślubem czystości.  
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2. Zwrócono uwagę na to, że życie konsekrowane nie może być sposobem na rozwiązanie 
problemów życiowych i osobistych. Powołanie do takiego życia powinno podlegać 
starannemu rozeznaniu uwzględniającemu również próbę czasu.  

3. W przypadku stwierdzenia zaburzeń psychicznych, poważnej depresji, uzależnienia od 
rodziców itp. problemów osoby zgłaszającej się do formacji – jeśli biskup podejmie decyzję 
o nie dopuszczeniu jej do formacji – można zaproponować prywatny ślub czystości. 

4. Konieczne jest zwrócenie uwagi – w rozeznaniu powołania – na sytuację materialną 
kandydatki – niesamodzielność, uzależnienie od rodziców, poważne długi, brak stałej pracy 
czy mieszkania (dotyczy to również osób wychodzących ze zgromadzeń zakonnych). Trzeba 
takim osobom dać czas na uporządkowanie życia, przepracowanie odejścia ze 
zgromadzenia, zsocjalizowania się w środowisku zamieszkania. Trzeba starannie przyjrzeć 
się motywacji – nie może to być „mimo wszystko na starość ktoś się mną zajmie”.  

5. Przechodzenie ze zgromadzeń zakonnych dokonuje się według określonych zasad – 
w przypadku indywidualnych form życia konsekrowanego, po okresie przepracowania 
odejścia i zsocjalizowaniu się, obowiązuje pełna formacja (ESI, 95). 

6. Zwrócono uwagę na różnicę między konsekracją dziewicy (akt prawny włączający w stan 
życia konsekrowanego na mocy zatwierdzonego obrzędu), a błogosławieństwem wdowy 
(wyrażenie zgody na taki rodzaj życia, wprowadzenie do życia konsekrowanego). Czekając 
na Obrzęd dla ordo viduarum opracowywany przez Stolicę Apostolską, korzystamy 
z Obrzędu błogosławieństwa wdów opracowanego przez Komisję ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski w 2008 roku (dostępny na stronie 
internetowej). 

7. Rozmawiano o sytuacji wdów i wdowców, chcących wejść do ordo viduarum: 
a. należy starannie zebrać i sprawdzić składane dokumenty (akt chrztu, akt zgonu 

współmałżonka – czy nie zmarł po rozwodzie); 
b. „żona jednego męża” – czy rzeczywiście nie może być „podwójną wdową” 

(wymaganie jest większe, niż do ponownego sakramentalnego małżeństwa) – 
ostateczna decyzja należy do biskupa; 

c. kim jest wdowiec konsekrowany – „przyjaciel Oblubieńca”; 
d. wdowy zwróciły uwagę na trudności z dostępem do kierowników duchowych; 
e. wdowy zgłosiły potrzebę organizowania corocznych warsztatów dla koordynatorek 

diecezjalnych. 
8. Watykan przewiduje wkrótce wydanie dokumentu regulującego relację między diecezją 

a życiem konsekrowanym. 
9. Rozmawiano na temat kontaktów z mediami osób żyjących w indywidualnych formach 

życia konsekrowanego. Zalecono, aby: 
a. każdorazowo prosić o zgodę swojego biskupa na udzielenie wywiadu mediom 

świeckim (telewizja, radio, Internet, film ); 
b. delegat diecezjalny powinien wiedzieć o każdym udzielanym wywiadzie – również 

mediom katolickim; 
c. wszystkich powinno się prosić o autoryzację (cały artykuł razem z tytułem!); 
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d. trzeba pamiętać, że nagranie może być łatwo zmanipulowane; 
e. nie wiadomo do czego dany wywiad posłuży i jak w przyszłości zostanie 

wykorzystany; 
f. trzeba uważać, bo często redaktorzy naciągają na różne tematy (np. sensacje 

i problemy w Kościele). 
10. Rozmawiano o odnawianiu przyrzeczeń przez dziewice konsekrowane. W duchowym 

znaczeniu można takie ponowienie postanowienia życia w doskonałej czystości złożyć 
według formuły z obrzędu konsekracji. Dokonując tego np. w Dniu Życia Konsekrowanego 
pokazujemy, że jesteśmy w jedności z Kościołem. Zwrócono uwagę na konieczność 
świadomości eklezjalnej dziewic i wdów konsekrowanych. 

11. Ks. Bogdan Giemza zaprosił na Kurs Teologii Życia Konsekrowanego organizowany przez 
Instytut Teologii Życia Konsekrowanego we Wrocławiu, w którym można uczestniczyć 
również przez Internet; 

12. Ks. Stanisław Szczepaniec przedstawił opracowaną w Krakowie ulotkę informacyjną 
o stanie dziewic – do rozdania rodzinie i innym osobom zainteresowanym; 

 
 
Małgorzata Tarnachowicz OV (archidiecezja warszawska) przedstawiła dotychczasową 

pracę Podkomisji oraz nakreśliła plany na rok 2023: 
1. Tegoroczne Sympozjum dla stanu dziewic „Służba komunii” odbędzie się w dniach 14-15 

września w Łodzi; tematy konferencji, prelegenci oraz szczegóły organizacyjne zostaną 
ustalone na spotkaniu z organizatorami, które odbędzie się w Łodzi 28 lutego. 

2. Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się 2 grudnia, spotkanie odbędzie się w Bastionie 
św. Barbary. W tym czasie odbędą się również rekolekcje stanowe. 

3. 22-23 września w Gietrzwałdzie odbędą się warsztaty dla stanu wdów „Maria i Marta 
w życiu konsekrowanym”, które poprowadzi ks. Sebastian Bisek (diecezja siedlecka). 

4. Podkomisja zaprasza również na rekolekcje organizowane w diecezjach, a otwarte dla 
dziewic i wdów z całej Polski. Zaplanowano następujące rekolekcje: 

a. 10-14 maja, Wadowice (archidiecezja krakowska), rekolekcje w milczeniu dla 
dziewic konsekrowanych DROGA MODLITWY WEWNĘTRZNEJ.  

b. 25-29 czerwca, Lubliniec Kokotek (diecezja gliwicka), W KRÓLESTWIE DUSZY 
LUDZKIEJ (św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein), rekolekcje dla stanu 
dziewic poprowadzi o. Marian Zawada OCD. 

c. 14-16 lipca, Częstochowa, DAR ZAŚLUBIN, rekolekcje dla stanu dziewic poprowadzi 
ks. Stanisław Szczepaniec (archidiecezja krakowska). 

d. 21-23 lipca, Trzebinia, DAR DUCHOWEGO MACIERZYŃSTWA, rekolekcje dla stanu 
dziewic poprowadzi ks. Stanisław Szczepaniec (archidiecezja krakowska). 

e. 25-27 sierpnia, Kanie (koło Warszawy), DAR DUCHOWEGO MACIERZYŃSTWA, 
rekolekcje dla stanu dziewic poprowadzi ks. Stanisław Szczepaniec (archidiecezja 
krakowska). 
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f. 1-3 września, Gródek nad Dunajcem (diecezja tarnowska), INDYWIDUALNE FORMY 
ŻYCIA KONSEKROWANEGO DAREM W KOŚCIELE I DLA KOŚCIOŁA poprowadzą 
ks. Grzegorz Lechowicz i ks. Tomasz Rąpała. 

 
Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość porozmawiać między sobą, wymienić 

doświadczenia, podzielić się trudnościami. Można też było zakupić książki wydane przez Centrum 
Promocji IFŻK. 
 

W spotkaniu wzięły udział 22 osoby: 

Podkomisja KEP ds. IFŻK: 
ks. Tomasz Rusiecki, diecezja kielecka (Przewodniczący Podkomisji), 
bp Jacek Kiciński CMF, archidiecezja wrocławska, 
bp Arkadiusz Okroj, diecezja pelplińska, 
ks. Bogdan Giemza, archidiecezja wrocławska, 
ks. Stanisław Szczepaniec, archidiecezja krakowska, 
Elżbieta Płodzień OVd, diecezja rzeszowska, 
Małgorzata Tarnachowicz OV, archidiecezja warszawska. 

Referenci ds. IFŻK z diecezji polskich: 
ks. Wojciech Torchalski, archidiecezja częstochowska, 
bp. Wojciech Skibicki, diecezja elbląska 
ks. Jerzy Stolczyk, archidiecezja gdańska, 
ks. Kazimierz Bartosik, diecezja gliwicka, 
o. Solan Dąbrowski OFM, archidiecezja katowicka, 
ks. Adam Lewandowski, archidiecezja lubelska, 
ks. Paweł Nocko, diecezja łomżyńska, 
o. Grzegorz Radomiak SJ, archidiecezja łódzka, 
ks. Andrzej Żur, diecezja pelplińska, 
ks. Sebastian Bisek, diecezja siedlecka, 
ks. Grzegorz Słapek, diecezja zielonogórsko-gorzowska. 

Centrum Promocji IFŻK: 
Antonina Filek OV, archidiecezja krakowska, 
Anna Maria Kolberg OV, diecezja pelplińska, 
Elżbieta Hurman OV, diecezja świdnicka, 
Ewa Bednarska OVd, diecezja kielecka. 
 


