NOTATKA ZE SPOTKANIA W SKORZESZYCACH,
7-8 MARCA 2014

W dniach 7–8 marca 2014 r. w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji
Kieleckiej w Skorzeszycach koło 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. Ks. Bp Kazimierz
Gurda.

Piątek 7 marca
1.

Ksiądz Biskup przywitał zebranych, a szczególnie tych, którzy na warsztaty
przyjechali po raz pierwszy.

2.

Ksiądz Arkadiusz Okroj przedstawił program spotkania, rozdał przygotowane
materiały oraz krótko omówił tematykę spotkania Podkomisji, które miało
miejsce w styczniu br. w Warszawie. Zwrócił też uwagę zebranych na
konferencję prasową z okazji Dnia Życia Konsekrowanego.

3.

Dalsza część obrad poświęcona była szczegółowemu omówieniu projektu III
części „Wskazań duszpasterskich” przygotowanego przez Podkomisję.
Oddzielnie przedyskutowano tematykę poświęconą stanowi dziewic
i tematykę poświęconą stanowi wdów.

4.

Omówione „Wskazania duszpasterskie” zostały zatwierdzone i
zredagowaniu zostaną opublikowane i rozesłane do wszystkich diecezji.

5.

Postanowiono też rozesłać do wszystkich diecezji „Obrzęd błogosławienia
wdów” opracowany przez Komisję Liturgiczną, jako zalecany do
wykorzystywania w okresie oczekiwania na obrzęd opracowany przez Stolicę
Apostolską.

6.

Obrady zakończyły się ok. godz. 22.00.

po

Sobota 8 marca
1.

Spotkanie rozpoczęto Mszą Świętą, podczas której homilię wygłosił ks. bp
Kazimierz Gurda.

2.

Wysłuchano dwóch referatów:


Księdza Mariana Królikowskiego (diec. kielecka) na temat:
”Obecność indywidualnych form życia konsekrowanego w ewangelizacji”.



Księdza Tomasza Rusieckiego (diec. kielecka) na temat: „Chrzest,
a konsekracja dziewic w kontekście roku duszpasterskiego”.

Po każdym z referatów podjęto dyskusję, kontynuowaną w przerwie na
kawę.
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3.

Przewodniczący Podkomisji ks. Arkadiusz Okroj przedstawił sprawy związane
z bieżącą pracą Podkomisji i Centrum:


Zaplanowano: rekolekcje dla stanu dziewic w lipcu 2014 prowadzone
przez ks. S. Szczepańca oraz IX pielgrzymkę na Jasną Górę (6 grudnia
2014 r.) powiązaną z rekolekcjami (dla stanu dziewic prowadzić będzie
ks. Tomasz Rusiecki, a dla stanu wdów ks. Piotr Kordula).



Pani Elżbieta Płodzień w imieniu wdów poprosiła o zorganizowanie w tym
roku warsztatów rekolekcyjnych dla wdów konsekrowanych zgodnie
z ustaleniem, że w jednym roku odbywać się będzie sympozjum,
w drugim warsztaty.



Zaproponowano tematy, które mogłyby zostać podjęte na sympozjum
lub warsztatach:



4.



życie wdów w starożytności;



refleksja teologiczna nad historycznym i współczesnym rozumieniem
samego aktu konsekracji dziewic i jego skutków (ew. porównanie do
profesji zakonnej);



przypomnienie encykliki Piusa XII o świętym dziewictwie „Sacra
Virginitas”.

Uzgodniono jakie materiały znajdą się w kolejnych dwóch wydaniach
książkowych:


materiały z ostatnich sympozjów i warsztatów organizowanych
przed Podkomisję i Centrum;



materiały dla wdów konsekrowanych (konferencje i świadectwa).

Szczegółowo omówiono sposób włączenia się w Rok Życia Konsekrowanego
ogłoszony na 2015 rok.


Zwrócono uwagę na potrzebę prezentowania indywidualnych form życia
konsekrowanego w mediach katolickich – TV Trwam, Radio Maryja, Gość
Niedzielny, media lokalne.



Zamiast przypadającego w 2015 roku sympozjum, postanowiono
zorganizować międzynarodowy, dwudniowy Kongres poświęcony IFŻK.
Miałby się on odbyć w Częstochowie, najlepiej w którąś sobotę i niedzielę
października.



Dyskutowano na temat możliwości zaproszenia gości z Kongregacji oraz
osób konsekrowanych z innych krajów, w których istnieje dłuższa
i bogatsza tradycja związana z IFŻK (Włochy, Hiszpania, Francja,
Niemcy).



Omawiano tematykę jakiej mógłby dotyczyć Kongres oraz konieczność
zapewnienia w nim dużej ilości czasu na świadectwa.



Zwrócono
też
uwagę
na
problemy
finansowo-organizacyjne.
Przewidywano, że w Kongresie wzięłoby udział ok. 300 osób.



Powołano Komitet Organizacyjny, któremu przewodniczyć będzie
ks. Arkadiusz Okroj. Za sprawy reprezentacyjne (zaproszenia gości)
odpowiadać będzie bp Kazimierz Gurda i ks. Tomasz Rusiecki, za
program – ks. Jerzy Gołębiewski, za Liturgię – ks. Stanisław Szczepaniec,
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za sprawy organizacyjne – Małgorzata Tarnachowicz OV, za obsługę
medialną – Elżbieta Hurman OV.


Umówiono spotkanie Komitetu organizacyjnego i Podkomisji na 12
kwietnia o godz. 11.00 w Warszawie. Do tej pory powinny zostać
zweryfikowane i zatwierdzone podstawowe założenia Kongresu (miejsce,
czas, ważni goście, hasło, zarys programu).

Na zakończenie Ksiądz
uczestnikom spotkania.

Biskup

podziękował

prelegentom

oraz

W spotkaniu wzięli udział:
Członkowie Podkomisji KEP ds. IFŻK:
bp. Kazimierz Gurda, diecezja kielecka;
ks. Arkadiusz Okroj, diecezja pelplińska (przewodniczący Podkomisji);
ks. Jerzy Gołębiewski, diecezja warszawsko-praska;
ks. Piotr Kordula, archidiecezja szczecińsko-kamieńska;
ks. Tomasz Rusiecki, diecezja kielecka;
ks. Stanisław Szczepaniec, archidiecezja krakowska.
Referenci ds. IFŻK z różnych diecezji Polski:
ks. Grzegorz Szewczak, diecezja koszalińsko-kołobrzeska;
ks. Kazimierz Skwierawski, archidiecezja krakowska;
o. Grzegorz Radomiak SJ, archidiecezja łódzka;
ks. Piotr Walkiewicz, diecezja radomska;
o. Rafał Klimas, diecezja rzeszowska;
ks. Marek Nowak, diecezja warszawsko-praska;
ks. Robert Patro, diecezja zielonogórsko-gorzowska;
Z ramienia Centrum obecne były:
Elżbieta Płodzień OVd, diecezja rzeszowska;
Ewa Bednarska OVd, diecezja kielecka;
Elżbieta Hurman OV, diecezja świdnicka;
Beata Fiedorowicz OV, archidiecezja białostocka;
Antonina Filek OV, archidiecezja krakowska
Marta Kalinowska OV, archidiecezja warmińska;
Małgorzata Tarnachowicz OV, archidiecezja warszawska
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wszystkim

