NOTATKA ZE SPOTKANIA W SIEDLCACH,
13-14 MARCA 2015

W dniach 13–14 marca 2015 r. w Bursie św. Stanisława Kostki w Siedlcach
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. Ks. Bp Kazimierz
Gurda.

Piątek 13 marca
1.

Ksiądz Biskup przywitał zebranych i poinformował, że KEP zatwierdziła
ks. Arkadiusza Okroja, jako Przewodniczącego Podkomisji ds. IFŻK, na drugą
kadencję (pięć lat). Decyzja ta została przyjęta przez zebranych z radością.

2.

Ksiądz Arkadiusz Okroj przedstawił program spotkania, rozdał przygotowane
materiały oraz krótko omówił tematykę spotkania Podkomisji w styczniu br.

3.

Następnie
omówiono
szczegóły
organizacyjne
Międzynarodowego
Sympozjum, które odbędzie się w czerwcu na Jasnej Górze.
a. dokonano koniecznych zmian w programie;
b. uzgodniono szczegóły dotyczące spotkań panelowych (uczestnicy);
c. omówiono problematykę związaną z przyjazdem gości zagranicznych
oraz tłumaczeniem materiałów i konferencji;
d. p. Elżbieta Hurman OV poinformowała o organizowanej w sobotę,
6 czerwca – we współpracy z Biurem Prasowym Jasnej Góry –
konferencji prasowej.

4.

Potwierdzono zmiany w programie Pielgrzymki na Jasną Górę w dniu
5 grudnia oraz wskazano ks. Kazimierza Skwierawskiego (archidiecezja
krakowska) jako rekolekcjonistę dla stanu wdów.

5.

Rozmawiano na temat dostępności w diecezjach Materiałów Pomocniczych dla
Kościoła w Polsce dotyczących indywidualnych form życia konsekrowanego,
opracowanych przez Podkomisję i rozesłanych do biskupów diecezjalnych
w roku 2014. Przypomniano, że w Materiałach znajduje się „Obrzęd
błogosławieństwa wdów” opracowany przez Komisję ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, zalecany do stosowania aż do
czasu opublikowania obrzędu opracowanego przez Stolicę Apostolską.

6.

Wyjaśniano problemy zgłaszane przez obecne na spotkaniu osoby.
a. Zgodnie z Obrzędem Konsekracji Dziewic mężczyzna nie może wejść
do stanu dziewic.1

1

„Do konsekracji dziewic można dopuszczać mniszki oraz kobiety żyjące w świecie”. (OCV 3)
http://www.ifzk.episkopat.pl/dokumenty/ocv1-8.pdf
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b. Osoby związane z fraternią dominikańską oraz z tzw. trzecimi
zakonami mogą podjąć życie w indywidualnych formach życia
konsekrowanego, o ile otrzymają na to zgodę ze strony
stowarzyszenia, do którego należą i zostaną dopuszczone do formacji
początkowej przez biskupa diecezjalnego.
c. Osoba pragnąca podjąć życie pustelnicze jest „zobowiązana zapewnić
sobie pustelnię, środki utrzymania poprzez własną pracę oraz
świadczenia społeczne”.2
d. Byłoby wskazane, aby opracowywane w diecezjach regulaminy lub
statuty dotyczące indywidualnych form życia konsekrowanego zostały
przekazane Podkomisji do konsultacji przed ich zatwierdzeniem.
Takie regulaminy i statuty należałoby opracowywać w porozumieniu
z dziewicami i wdowami konsekrowanymi danej diecezji.
e. Rozmawiano na temat tego, czy dziewica konsekrowana może
stanowić rodzinę zastępczą. Uznano, że każda sytuacja powinna być
rozpatrywana indywidualnie. Ważne jest jednak, aby nie został
zatarty znak, jaki stanowi dziewica jako oblubienica Jezusa
Chrystusa.
f. Ks. Stanisław Szczepaniec zaprosił księży do dyskusji i dzielenia się
praktyką formacji początkowej. Przedstawił też swoje opracowania
książkowe dotyczące tej tematyki.
g. Pani Ewa Plewińska OVd przedstawiła list bliżej nieokreślonej grupy
wdów konsekrowanych, w którym panie zwracają się z prośbą
o zmianę nazwy „Obrzędu błogosławieństwa wdów” oraz uznanie ich
za osoby konsekrowane. Ksiądz Biskup K. Gurda odpowiedział, że
dopóki Kongregacja nie opracuje i nie zatwierdzi obrzędu dla całego
Kościoła, w Polsce będzie obowiązywał obrzęd opracowany przez
Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu
Polski. Uprzedził też, że prace nad obrzędem będą jeszcze trwały
w Rzymie dość długo, ponieważ konieczne jest rozpatrzenie go
w szerokim aspekcie – teologicznym, prawnym i duchowym. Należy
się uzbroić w cierpliwość i przyjąć do wiadomości, że „wdowy
i wdowcy poprzez Obrzęd błogosławieństwa wdów 3, stają się osobami
konsekrowanymi”.4
h. Odnosząc się do przedstawionego listu podkreślono, że nie należy
porównywać stanu wdów i stanu dziewic – są to inne powołania,
różniące się zarówno pod względem sposobu życia jak i charyzmatu.

2

Stan Pustelnic i Pustelników. Materiały Pomocnicze dla Kościoła w Polsce. (Rozdział VII pkt. 5)
http://www.ifzk.episkopat.pl/dokumenty/2.3-ove-materialy_pomocnicze.pdf
3

„W Polsce, do czasu opracowania Obrzędu przez Stolicę Apostolską, stosuje się Obrzęd
błogosławieństwa wdów opracowany w 2008 roku przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów Episkopatu Polski”
Stan Wdów. Materiały Pomocnicze dla Kościoła w Polsce. (Rozdział I pkt. 7).
http://www.ifzk.episkopat.pl/dokumenty/2.2-ovd-materialy_pomocnicze.pdf
4

Stan Wdów. Materiały Pomocnicze dla Kościoła w Polsce. (Rozdział I pkt. 6 z przypisami).
http://www.ifzk.episkopat.pl/dokumenty/2.2-ovd-materialy_pomocnicze.pdf
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i.

Uzgodniono, że Podkomisja przekaże księżom biskupom informację
o pewnych nieprawidłowościach jakie mają miejsce przy formacji
i udzielaniu konsekracji dziewic, zwracając uwagę na prawidłowe
rozwiązanie zaistniałych problemów:


zgodnie z Obrzędem konsekracji dziewic konsekracji nie
udziela się kobietom żyjącym w zgromadzeniach, w których
nie jest on przewidziany przez regułę;5

 poruszono sprawę Wspólnoty Dziewiczej Matki Boga (diecezja
sandomierska),
zwracając
uwagę
na
nieporozumienia
wnikające ze sposobu przedstawiania się osób do niej
należących (dziewice konsekrowane – zakonnice);6

7.



osoba, która pragnie przejść ze zgromadzenia do stanu
dziewic, może zostać dopuszczona do formacji początkowej
„jeśli uzyskała zwolnienie ze ślubów w tej wspólnocie zgodnie
z KPK i żyła przynajmniej trzy lata poza zgromadzeniem oraz
zapewniła sobie stałe źródło utrzymania i świadczenia
społeczne”;7



zgodnie z KPK Kan. 604 § 1, aby dziewica została wpisana do
stanu dziewic diecezji, konieczny jest Obrzęd konsekracji
dziewic (nie wystarczy dekret biskupa);8



„prywatne mieszkanie dziewicy konsekrowanej nie może być
miejscem
stałego
przechowywania
Najświętszego
Sakramentu”;9



dziewice konsekrowane nie noszą habitów.

Obrady zakończyły się ok. godz. 22.00, ale rozmowy pomiędzy uczestnikami
spotkania trwały do późnej nocy.

5

„Do konsekracji można dopuszczać mniszki, które: (…) należą do rodziny zakonnej, której przysługuje
prawo do konsekracji czy to na podstawie starego zwyczaju, czy na mocy pozwolenia świeżo
uzyskanego od kompetentnej władzy.” (OCV 4)
http://www.ifzk.episkopat.pl/dokumenty/ocv1-8.pdf
6

Tamże
http://www.diecezjasandomierska.pl/rokliturgiczny/rok-%C5%BCycia-konsekrowanego/prezentacjazgromadze%C5%84-zakonnych-w-diecezji/703-wsp%C3%B3lnota-dziewiczej-matki-boga.html
7

Stan Dziewic. Materiały Pomocnicze dla Kościoła w Polsce. (Rozdział III pkt. 2).
http://www.ifzk.episkopat.pl/dokumenty/2.1-ov-materialy_pomocnicze.pdf
8

http://www.ifzk.episkopat.pl/kpk.php

9

Stan Dziewic. Materiały Pomocnicze dla Kościoła w Polsce. (Rozdział IV pkt. 1).
http://www.ifzk.episkopat.pl/dokumenty/2.1-ov-materialy_pomocnicze.pdf
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Sobota 8 marca
1.

Wysłuchano dwóch referatów:
 Księdza Stanisława Szczepańca (archidiecezja krakowska) na temat:
„Od konsekracji chrzcielnej do stanu życia konsekrowanego”;
 Księdza Tomasza Rusieckiego (diecezja kielecka) na temat: „Specyfika
charyzmatu indywidualnych form życia konsekrowanego w Kościele”.

2.

W przerwie między referatami uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum
Diecezjalne.

3.

Po wysłuchaniu referatów podjęto dyskusję.
a. Ponownie podjęto rozmowę na temat zrozumienia tożsamości
i charyzmatu wdów konsekrowanych. Zwrócono uwagę na to, jak
ważne jest przyjęcie wszystkiego, czego naucza i jak rozeznaje
Kościół. Charyzmaty są dla zbudowania Kościoła i Kościół je
potwierdza. Jeśli osoba się w tym nie odnajduje, powinna poszukać
innego miejsca w Kościele.
b. Zwrócono uwagę na to, jak bardzo potrzebna jest głęboka formacja
dziewic i wdów, również teologiczna. Postanowiono wrócić do
praktyki organizowania warsztatów dla wdów, może nawet co roku.
Podkreślono również wagę udziału wdów w tegorocznym
czerwcowym Sympozjum oraz w rekolekcjach grudniowych.
c. Na pytanie, czy konieczne jest utrzymanie warunku ukończenia 60 lat
przez wdowę przed konsekracją ks. Biskup odpowiedział (powołując
się na św. Pawła), że tak, uznając jednocześnie, iż nie ma potrzeby
tworzyć górnej granicy wieku.
d. Uznano, że bardzo ważny jest czas formacji przed konsekracją, kiedy
to weryfikuje się powołanie, oczekiwania i motywacje kandydatek
i kandydatów. Warto rozważyć, czy nie należałoby wydłużyć tego
czasu.
e. Podkreślono rolę kierownika duchowego w procesie formacji.
f. Ks. Hubert Sklorz podzielił się swoim doświadczeniem spotkań
formacyjnych prowadzonych w oparciu o Adhortację Vita Consecrata.
Podał też inne ciekawe i pomocne pozycje książkowe (List
św. Hieronima do Eustochium, Meterikon).

4.

Na zakończenie Ksiądz Biskup podziękował prelegentom oraz wszystkim
uczestnikom spotkania. Podkreślił, jak ważne jest wypowiadanie pytań
i problemów z równoczesnym przyjęciem udzielanych odpowiedzi.
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W spotkaniu wzięli udział:
członkowie Podkomisji KEP ds. IFŻK:
bp. Kazimierz Gurda, diecezja siedlecka;
ks. Arkadiusz Okroj, diecezja pelplińska (przewodniczący Podkomisji);
ks. Jerzy Gołębiewski, diecezja warszawsko-praska;
ks. Piotr Kordula, archidiecezja szczecińsko-kamieńska;
o. Wiesław Łyko OMI;
ks. Tomasz Rusiecki, diecezja kielecka;
ks. Stanisław Szczepaniec, archidiecezja krakowska;
referenci ds. IFŻK z różnych diecezji Polski:
ks. Piotr Kwiecień, diecezja zielonogórsko-gorzowska;
ks. Ryszard Półtorak, diecezja elbląska;
o. Grzegorz Radomiak SJ, archidiecezja łódzka;
ks. Hubert Sklorz, diecezja opolska;
ks. Tomasz Tomczak, archidiecezja poznańska;
ks. Piotr Walkiewicz, diecezja radomska;
ks. Henryk Żukowski, archidiecezja białostocka;
z ramienia Centrum obecne były:
Agnieszka Chabros OV, diecezja pelplińska;
Beata Fiedorowicz OV, archidiecezja białostocka;
Anna Maria Kolberg OV, diecezja pelplińska;
Małgorzata Tarnachowicz OV, archidiecezja warszawska;
Elżbieta Płodzień OVd, diecezja rzeszowska;
oraz goście:
Elżbieta Hurman OV, diecezja świdnicka (rzecznik prasowy Sympozjum);
Agnieszka Blicharz OV, diecezja siedlecka;
Maria Łaznowska OVd, archidiecezja warszawska;
Ewa Plewińska OVd, archidiecezja gdańska.
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