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NOTATKA ZE SPOTKANIA  
 

Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego,  
Centrum Promocji IFŻK  

oraz diecezjalnych referentów ds. IFŻK 
 

Częstochowa, 29-30 listopada 2019 
 

W dniach 29-30 listopada 2019 r. w Domu Pamięci Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Częstochowie odbyło się kolejne warsztatowe spotkanie Podkomisji KEP 
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, Centrum Promocji IFŻK oraz 
diecezjalnych referentów ds. IFŻK. 

 
Obradom przewodniczył bp Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP 

ds. IFŻK. 
 
Piątek, 29 listopada 

1. Ks. Biskup przywitał zebranych i przedstawił program spotkania, rozdał przygotowane 
materiały i omówił pracę Podkomisji, organizowane ostatnio sympozja (Pelplin 2018, 
Toruń 2019). Zachęcił też obecnych księży do dzielenia się sukcesami i problemami. 

2. Pierwszym tematem dyskusji była rola delegata (delegatki) ds. IFŻK w diecezji. 

a. Delegat powinien mieć kontakt i relację z biskupem oraz jasno określone 
kompetencje. Jest odpowiedzialny za organizację koniecznych kontaktów pań 
z biskupem.  

b. Tworzy ‘środowisko’, dba o relacje z biskupem i księżmi w diecezji. Warto 
korzystać z pomocy dziewic konsekrowanych, które referent zna. Dobrze, aby 
ustalił z biskupem zadania i ich kompetencje. 

c. Obowiązki delegata/delegatki w całym procesie formacji:  

 powinien sam rozumieć, że osoba konsekrowana, należąca do OV jest przez 
Boga wybrana na  czytelny – jawny, a nie ukryty – znak miłości Kościoła do 
Chrystusa; 

 delegat to „oczy biskupa”, on ocenia czy kandydatka jest osobą zintegrowaną 
psychicznie i dojrzałą; 

 dba o porządek i klimat formacji – uzgadnia z biskupem zakres działań  
wypracowany z konsekrowanymi;  

 nie może być kierownikiem duchowym kanydatki, ale sprawdza czy 
kandydatka ma kierownika i kto nim jest; 

 nie powinien być w swojej pracy osamotniony – można stworzyć zespół 
ds. formacji złożony z dziewic konsekrowanych (z których każda jest co 
najmniej kilka – kilkanaście lat po konsekracji) po konsekracji, taki zespół 
weryfikuje i powołuje biskup; 

 konsekrowane mogą służyć swoim świadectwem (co było ważne w mojej 
formacji, co znaczy kochać diecezję, macierzyństwo duchowe); 

 delegat przygotowuje z kandydatką ścieżkę formacji (w tym uzgadnia 
literaturę pomocną w formacji). 
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d. Rola delegata/delegatki w procesie rozeznawania powołania (okres 
propedeutyczny, w którym zgłaszająca się osoba nie jest jeszcze kandydatką, 
a aspirantką – według Instrukcji to rok lub dwa lata):  

 pierwsze spotkanie – zobaczyć kim dana osoba jest, poprosić o podstawowe 
dokumenty; 

 w czasie kolejnych spotkań poznać motywacje tej osoby i historię jej życia; 

 można skierować na badania psychologiczne, wybierając odpowiednich 
fachowców, ale aspirantka powinna wyrazić na piśmie zgodę, że podda się 
badaniu; 

 dać aspirantce konkretny czas i zobaczyć czy podejmie osobistą formację, czy 
może będzie szukać swojego powołania dalej. 

e. Rola delegata w formacji „do konsekracji”: 

 na tym etapie kandydatka otrzymuje dekret biskupa o przyjęciu do formacji 
(może być potrzebny przy przyjęciu na rekolekcje);  

 sprawdzić czy kandydatka rozumie charyzmat indywidualnej formy 
konsekracji; 

 czuwać nad tym czym kandydatka kieruje się: wolą Pana Boga czy własną; 

 uważać na motywacje negatywne, a przy kandydatkach, które wyszły ze 
zgromadzeń sprawdzić dlaczego odeszły, poprosić o opinię ze zgromadzenia; 

 do konsekracji dopuszcza biskup, ale musi mieć informacje na temat 
kandydatki, które zbiera dla niego delegat – on też przygotowuje opinię na 
zakończenie formacji początkowej. 

3. Współpraca między diecezjami: 

a. Organizowanie diecezjalnych rekolekcji i dni skupienia, na które można zapraszać 
osoby z innych diecezji – sąsiednich lub z całej Polski (informacja na stronie 
internetowej). 

b. Są potrzebne aktualne (na dany rok) zaświadczenia o przyjęciu do formacji dla 
kandydatek chcących uczestniczyć w rekolekcjach i pielgrzymkach ogólnopolskich. 

c. Przekazywanie informacji o konsekracjach do Centrum, aktualizowanie danych 
ogólnopolskich. 

4. Omówiono pracę Podkomisji i Centrum w nadchodzącym roku. 

a. Panie z Centrum omówiły organizację kolejnego Sympozjum dla stanu dziewic. 
Sympozjum w 50-lecie publikacji odnowionego Obrzędu konsekracji dziewic 
odbędzie się w Katowicach, w sobotę 24 października. W ramach Sympozjum 
odbędzie się też spotkanie dla księży. Organizatorzy planują również wydarzenia 
integracyjne już w piątek 23 października. 

b. Obecni na spotkaniu próbowali ustalić termin kolejnych warsztatów dla księży. 
Uzgodniono 24-25 kwietnia 2020 r. 

c. Uzgodniono cykliczne spotkania organizowane przez Centrum: 

 na wiosnę będą warsztaty dla księży (piątek/sobota); 

 w czerwcu odbywać się będą dni skupienia dla dziewic w Łodzi oraz warsztaty 
dla wdów w Kutnie; 

 w październiku będą sympozja (przemiennie co drugi rok dla dziewic i wdów); 
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 w grudniu (weekend przed 8.XII.) będzie pielgrzymka na Jasną Górę 
i rekolekcje stanowe. 

d. Poinformowano o organizowanym wyjeździe do Rzymu (28-31 maja 2020 r.) na 
Międzynarodowe Spotkanie Ordo Virginum „A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! 
Marana tha! (Ap 22,17)” z okazji 50. lat od publikacji odnowionego Obrzędu 
konsekracji dziewic. Na spotkanie zgłosiło się około 20 dziewic konsekrowanych. 

5. Podjęto rozmowę na temat opracowania ogólnopolskiego dokumentu dotyczącego 
formacji, spójnego z Instrukcją Ecclesiae Sponsae Imago.  

a. Poproszono Centrum, aby do 20 stycznia zebrało od diecezjalnych referentów 
informacje o tym jaka problematyka powinna znaleźć się w tym dokumencie. 
Zespół opracuje tematykę dokumentu. 

b. Zwrócono uwagę na to, że Instrukcja Ecclesiae Sponsae Imago daje tylko 
‘szkielet’ formacji. Każda diecezja powinna dopasować formację do swoich realiów 
i odpowiadającej biskupowi formie, jednak spójną z Instrukcją ESI. 

c. Obecni otrzymali od ks. Stanisława Szczepańca z Krakowa tekst propozycji 
formacyjnej dla ov. 

d. Zauważono, że najważniejsze są indywidualne kontakty z kandydatkami 
i konsekrowanymi, znajomość ich relacji z parafią, sytuacji domowej, 
zaangażowań,  pracy itp. 

6. Rozmawiano na temat zainteresowania życiem pustelniczym. Zwrócono uwagę na 
potrzebę dołączenia do Podkomisji osoby odpowiedzialnej za stan pustelników. Ważne 
jest zwrócenie uwagi na konieczność wydłużonego czasu formacji i ujawniające się 
problemy psychologiczne kandydatów. Rozmawiano o osobach, które przedstawiają 
się jako pustelnicy, choć nie otrzymały konsekracji pustelniczej. 

7. Rozmawiano też o relacjach w diecezji wszystkich osób konsekrowanych, 
ewentualnych wspólnych spotkaniach formacyjnych, korzystaniu z doświadczeń  
innych charyzmatów. 

8. W przerwie obrad uczestnicy zjedli obiad, a po zakończeniu udali się na Mszę Świętą 
w Kaplicy Cudownego Obrazu. 

 
 

Sobota, 30 listopada 

1. Większość księży w piątek wieczorem udała się do swoich obowiązków. Pozostali 
uczestniczyli w XIV Pielgrzymce IFŻK na Jasną Górę. 

2. Pielgrzymka rozpoczęła się od wspólnego różańca i konferencji „Eucharystia daje 
życie” wygłoszonej przez o. bpa Jacka Kicińskiego CMF, Przewodniczącego Komisji 
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP.  

3. Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu Czarnej Madonny przewodniczył o. bp 
Jacek Kiciński CMF, a homilię wygłosił ks. bp Arkadiusz Okroj. 

4. Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie z Centrum Promocji IFŻK, podczas którego 
wspominaliśmy skromne początki pracy Centrum i podsumowaliśmy 11 lat pracy. 

a. Bp Arkadiusz Okroj krótko przedstawił genezę powstania, historię i działalność 
Podkomisji KEP ds. IFŻK. Zaprosił też dziewice konsekrowane do włączenia się 
w prace powołanego przez Podkomisję Centrum Promocji IFŻK. Ks. Biskup zwrócił 
szczególną uwagę na następujące aspekty pracy Podkomisji: 

 wspieranie biskupów w organizowaniu nowej formy życia konsekrowanego; 
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 bronienie charyzmatu indywidualnej formy życia konsekrowanego; 

 liczne spotkania członków Podkomisji, omawianie i rozwiązywanie bieżących 
problemów; 

 opracowanie wskazań duszpasterskich (Materiały pomocnicze dla Kościoła 
w Polsce, wyd. 2014), które okazały się spójne z wydaną przez Watykan 
w 2018 roku Instrukcją dla stanu dziewic. 

 koordynowanie działań formacyjnych; 

 gromadzenie dorobku intelektualnego; 

 organizacja grudniowej Pielgrzymki i rekolekcji stanowych oraz warsztatów dla 
księży; 

 zachęcał księży do liczniejszego udziału w warsztatach i kontaktu 
z Podkomisją. 

b. Anna Maria Kolberg OV przedstawiła historię powstania Centrum Promocji IFŻK 
oraz cele działania, zapisane w jego regulaminie. Przedstawiła wybrany na 
Pielgrzymce na Jasną Górę w 2008 roku skład Centrum. Zapowiedziała, że 
w chwili obecnej Centrum zastanawia się jak, w związku z powiększaniem się 
ilości osób konsekrowanych, jeszcze lepiej służyć każdemu ze stanów.  

Pani Anna Maria omówiła szerzej pojęcie ‘służba komunii’, które pojawia się w 
Instrukcji Ecclesiae Sponsae Imago, a dotyczy każdej osoby konsekrowanej 
żyjącej w indywidualnej formie. Zwróciła szczególnie uwagę na to, że: 

 ‘służba komunii’ zaczyna się na poziomie diecezji i nie może być mowy 
o zaangażowaniu na poziomie krajowym bez związania z diecezją; 

 w ‘służbie komunii’ nie ma żadnej zwierzchności, a jedynie zaproszenie do 
wzajemnej pomocy; 

 ‘służba komunii’ może realizować się poprzez modlitwę za siebie nawzajem, 
pomoc w trudnych sytuacjach, a także służbę w formacji; 

 zaangażowanie w służbę w formacji jest weryfikowane i potwierdzane przez 
biskupa diecezjalnego. 

c. Elżbieta Płodzień OVd przedstawiła rozwój stanu wdów, w szczególności: 

 podziękowała ks. bp. Arkadiuszowi Okrojowi i całej Podkomisji za pomoc 
w kształtowaniu świadomości o stanie wdów; 

 podkreśliła rolę o. Wiesława Łyko OMI w propagowaniu wdowieństwa 
konsekrowanego; 

 krótko omówiła organizowane przez Centrum dla stanu wdów warsztaty 
i sympozjum; 

 powiedziała o wydawnictwach dotyczących stanu wdów i zaprosiła do 
korzystania ze strony internetowej, na której oprócz bieżących informacji 
znajdują się konferencje o. Wiesława Łyko OMI; 

 opowiedziała o przeprowadzonej ankiecie dotyczącej zaangażowania wdów 
w życie Kościoła; 

 zwróciła uwagę na misję wdów – służbę Kościołowi głownie poprzez modlitwę 
za Ojczyznę, kapłanów, powołania; 

 podkreśliła pierwszeństwo obowiązków stanu przed przynależnością do 
różnych wspólnot i grup religijnych.  
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d. Małgorzata Tarnachowicz OV omówiła to co znajduje się na naszych stronach 
internetowych, w szczególności: 

 na stronie Podkomisji znajdują się: 

٠ różne dokumenty dotyczące indywidualnych form życia konsekrowanego, 

٠ podstrona poświęcona pustelnikom i pustelnicom 
(http://www.ifzk.episkopat.pl/pustelnik.php), 

٠ notatki ze spotkań Podkomisji i warsztatów dla księży 
(http://www.ifzk.episkopat.pl/spotkania.php), 

٠ informacje o organizowanych przez Podkomisję pielgrzymkach na Jasną 
Górę i rekolekcjach stanowych (p. Małgorzata omówiła historię 
rozdzielenia rekolekcji dla poszczególnych stanów oraz kandydatek) 
(http://www.ifzk.episkopat.pl/pielgrzymki.php), 

٠ sprawozdania z organizowanych przez Centrum sympozjów 
(http://www.ifzk.episkopat.pl/sympozja.php); 

 na stronach stanu dziewic i stanu wdów znajdują się: 

٠ informacje o organizowanych rekolekcjach, dniach skupienia i warsztatach 
organizowanych w diecezjach, 

٠ informacje o pielgrzymkach i spotkaniach międzynarodowych, 

٠ bibliografia oraz teksty konferencji wydanych przez Centrum w formie 
książkowej, 

٠ informacje i zaproszenia na konsekracje – p. Małgorzata poprosiła 
o aktualne informacje dotyczące  obrzędów konsekracji w diecezjach, 
również przed uroczystościami; 

 kontaktami z mediami zajmuje się rzecznik prasowy Centrum Elżbieta Hurman 
OV (diec. świdnicka) – p. Małgorzata zachęciła do kontaktów z mediami 
katolickimi w porozumieniu z rzecznikiem, a przede wszystkim po uzgodnieniu 
ze swoim biskupem; 

 poprosiła również o zgłaszanie ewentualnych problemów ze stronami oraz 
przysyłanie ciekawych materiałów i diecezjalnych inicjatyw. 

5. Po obiedzie spotkaliśmy się w grupach stanowych. Była to okazja do podzielenia się 
doświadczeniem swojego powołania.  

6. Rozmawialiśmy też o propozycjach rekolekcji i pielgrzymek w 2020 roku. Na kolejną 
Pielgrzymkę na Jasną Górę zapraszamy 5 grudnia 2020 roku. 

 

 

W spotkaniu wzięło udział 18 osób: 

Podkomisja KEP ds. IFŻK: 

bp Arkadiusz Okroj, diecezja pelplińska (Przewodniczący 
Podkomisji) 
ks. Stanisław Szczepaniec, archidiecezja krakowska 

referenci ds. IFŻK z diecezji polskich: 

o. Innocenty Kiełbasiewicz OFM, diecezja bielsko-
żywiecka 
ks. Wojciech Torchalski, archidiecezja częstochowska 
ks. Andrzej Muszala, archidiecezja krakowska 
ks. Stanisław Puchała, archidiecezja katowicka 
ks. Paweł Wołczański, diecezja legnicka 

o. Grzegorz Radomiak SJ, archidiecezja łódzka 
ks. Paweł Nocko, diecezja łomżyńska 
ks. Bogdan Czupryn, diecezja płocka 
ks. Piotr Walkiewicz, diecezja radomska 
ks. Piotr Kwiecień CM, archidiecezja warszawska 

Centrum Promocji IFŻK: 

Antonina Filek OV, archidiecezja krakowska 
Anna Maria Kolberg OV, diecezja pelplińska 
Elżbieta Płodzień OVd, diecezja rzeszowska 
Wisława Korzeniewska OVd, diecezja ? 
Elżbieta Hurman OV, diecezja świdnicka 
Małgorzata Tarnachowicz OV, archidiecezja warszawska 

 


