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NOTATKA ZE SPOTKANIA WE WROCŁAWIU,  
20-21 KWIETNIA 2018 

 
 

W dniach 20-21 kwietnia 2018 r. w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji 
Wrocławskiej odbyło się kolejne warsztatowe spotkanie Podkomisji KEP 
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, Centrum Promocji IFŻK oraz 
diecezjalnych referentów ds. IFŻK. 

 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia 

Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP, O. Bp Jacek Kiciński. 
 
 
Piątek, 20 kwietnia 

1. O. Biskup przywitał zebranych, podziękował Podkomisji za dotychczasową owocną 
pracę i poprosił przybyłych na spotkanie o krótkie przedstawienie się. 

2. Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK ks. Arkadiusz Okroj przedstawił program 
spotkania, rozdał przygotowane materiały i przypomniał najważniejsze wnioski po 
spotkaniu Podkomisji w styczniu br. 

3. Pierwszym tematem dyskusji była sprawy związane z tożsamością osób żyjących 
w indywidualnych formach życia konsekrowanego. 

a. Liturgia: w procesjach osoby żyjące w ifżk powinny iść razem członkami 
instytutów życia konsekrowanego. 

b. Indywidualny charakter życia: osoby żyjące w ifżk nie tyle maja podkreślać 
swoją odrębność, co żyć w jedności i świętości, szanując różnorodność. 

c. Media społecznościowe: osoby żyjące w ifżk uczestniczą w mediach społecz-
nościowych pod własnym nazwiskiem, z poczuciem odpowiedzialności za 
dobro stanu i Kościoła. Podkomisja i Centrum mają dobre strony 
informacyjne – nie istnieje na dzisiaj potrzeba oficjalnego profilu na 
Facebooku. 

d. Sprawy własności: zadaniem księży odpowiedzialnych za ifżk w diecezjach 
jest przypominanie dziewicom konsekrowanym o konieczności napisania 
testamentu.  

e. Zwrócono uwagę na następujące trudności: 

 traktowanie życia w stanie dziewic nie jako powołania, ale jako 
„platformy ratunkowej” po odejściu ze zgromadzenia lub jako ucieczki 
od samotności – zadaniem formatorów jest rozeznanie motywacji 
kandydatki; 

 przechodzenie ze zgromadzeń do stanu dziewic bez odpowiedniej, 
pełnej formacji przygotowującej do nowej, innej formy życia; 

 kobiety żyjące wcześniej jawnie w stanie przeciwnym czystości pragną 
po nawróceniu składać publiczny ślub czystości w indywidualnej formie 
życia konsekrowanego, zbliżonej do stanu dziewic; 

 zdarza się, że dziewice konsekrowane mają potrzebę noszenia stroju 
zakonnego – strój dziewic powinien być skromny, ale świecki. 
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4. O. Biskup przedstawił koncepcję formacji wstępnej dla obu stanów. 

a. Dokument dotyczący formacji: Podkomisja opracuje wkrótce ogólnopolski, 
syntetyczny dokument dotyczący formacji, który byłby pomocą dla 
formatorów diecezjalnych; będzie on zawierać podstawy teologiczne, opis 
formacji i praktyczne wskazania. 

b. Osoby odpowiedzialne za formację i realizację powołania: 

 jest nią przede wszystkim osoba wezwana przez Pana, która sama 
powinna o formację dbać i zabiegać; 

 ważną rolę w formacji pełni kierownik duchowy, a przynajmniej stały 
spowiednik; 

 formator może być spowiednikiem czy kierownikiem duchowym tylko 
na wyraźną prośbę osoby formowanej. 

c. Czas rozeznania i formacja początkowa: 

 właściwą formację początkową powinien poprzedzać rok rozeznania 
powołania (od zgłoszenia się kandydatki do złożenia przez nią podania 
o przyjęcie do formacji) pod okiem formatora – księdza wyznaczonego 
przez biskupa diecezjalnego; nie wystarczy, że kandydatka rozeznała 
powołanie ze swoim kierownikiem duchowym – może on nie znać 
specyfiki stanu; 

 w czasie rozeznania można wykonać badania psychologiczne, aby 
usunąć ewentualne przeszkody lub podjąć decyzję o niekontynuowaniu 
formacji początkowej do konsekracji; 

 przy różnych wątpliwościach należy proponować osobie złożenie 
prywatnego ślubu czystości; 

 nie należy bać się stawiać wymagań – kryteria do rozpoczęcia formacji 
powinny być jasne i konkretne; 

 formacja do konsekracji dziewic powinna trwać minimum pięć lat; 

 formacja do błogosławienia wdów (intelektualna i duchowa) powinna 
trwać minimum dwa lata; 

 w formacji początkowej ważne jest uczestnictwo w wydarzeniach 
organizowanych przez Podkomisję (pielgrzymki, rekolekcje, sympo-
zja); cenne jest także uczestnictwo w rekolekcjach ignacjańskich. 

d. Formacja permanentna:  

 formacja powinna dotyczyć wszystkich dziedzin życia, uwzględniać 
aspekt indywidualny i wspólnotowy (diecezja); 

 formacja (ludzka, chrześcijańska, charyzmatyczna) trwa do końca 
życia; nigdy nie można stwierdzić, że jest się już uformowanym; 

 warto tworzyć dwu-trzyletnie weekendowe studium teologii (jako 
pomoc w formacji – niekoniecznie z końcowymi zaliczeniami), 
obejmujące poznawanie historii diecezji, wykłady z duchowości, 
biblistyki, dogmatyki, eklezjologii itp. 
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5. Po prelekcji Księdza Biskupa podjęto temat formacji permanentnej: 

a. zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania w formacji stanu dziewic 
i stanu wdów spotkań formacyjnych sióstr zakonnych – pozwoli to na 
poznanie się i wzajemne ubogacanie swymi charyzmatami; 

b. konieczne jest włączenie osób konsekrowanych w życie diecezji w formie 
ustalonej z osobą konsekrowaną (ifżk jest darem dla wspólnoty 
diecezjalnej); 

c. księża odpowiedzialni w diecezjach za ifżk powinni informować i zachęcać do 
udziału w rekolekcjach stanowych proponowanych przez Podkomisję; 

d. podkreślono wartość rekolekcji Lectio Divina i rekolekcji ignacjańskich 
w formacji permanentnej. 

6. O. Biskup zachęcił, aby udostępnić osobom konsekrowanym Biuletyn Życia 
Konsekrowanego. Prosił też, aby Centrum zadbało o to, by w nim ukazywały się 
informacje dotyczące ifżk. Wskazał też na konieczność zapoznania się 
z dokumentami wydanymi przez Kongregację do spraw Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z okazji Roku Życia 
Konsekrowanego: Radujcie się, Rozpoznawajcie, Kontemplujcie, Głoście, Młode 
wino, nowe bukłaki oraz innymi dokumentami Kościoła. Kongregacja opublikowała 
także dokument o dziewictwie, który nie został jeszcze przetłumaczony na język 
polski. 

7. Omówiono organizację sympozjów dla stanu dziewic i stanu wdów: 

a. sympozja będą organizowane naprzemiennie co dwa lata – dla dziewic i dla 
wdów;  

b. najbliższe Sympozjum dla stanu dziewic: Rady ewangeliczne na drodze do 
świętości w dziewictwie konsekrowanym odbędzie się w sobotę, 
13 października 2018, w Pelplinie; 

c. w przeddzień Sympozjum, w piątek 12 października wieczorem, odbędzie 
się spotkanie księży zainteresowanych stanem dziewic; 

d. w czasie warsztatów dla wdów, które odbędą się 15-17 czerwca 2018 
w Kutnie-Woźniakowie, zostanie omówiona organizacja Sympozjum dla 
stanu wdów w 2019 roku; warsztaty poprowadzą o. Wiesław Łyko OMI 
i ks. Ireneusz Mroczkowski (diec. płocka). 

8. Omówiono organizację grudniowej Pielgrzymki na Jasną Górę oraz związanych 
z nią rekolekcji stanowych: 

a. rekolekcje odbędą się od czwartku 29 listopada do niedzieli 2 grudnia; 
Pielgrzymka odbędzie się w sobotę 1 grudnia; 

b. konferencję w czasie Pielgrzymki wygłosi O. Bp J. Kiciński CMF; 

c. utrzymano podział rekolekcji – osobno dla kandydatek i konsekrowanych; 

d. poszukiwani są księża, którzy chcieliby poprowadzić rekolekcje dla wdów 
(zgłoszenia do Podkomisji); 

e. rekolekcje dla kandydatek do stanu dziewic poprowadzi ks. Arkadiusz Okroj 
z ekipą dziewic konsekrowanych, a dla dziewic konsekrowanych kapłan 
i s. Anna Maria Pudełko, apostolinka. 
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9. Podjęto tematy proponowane przez obecne na spotkaniu osoby: 

a. w przypadku świadectw prezentowanych przez dziewice, wdowy, pustelni-
ków i pustelnice w masmediach, ewentualne dyscyplinowanie i prostowanie 
należy do odpowiednich organów diecezji danej osoby;  

b. gdy ktoś nalega na otrzymanie konsekracji, należy zwrócić uwagę, że 
podstawą konsekracji jest więź Jezusem; jeśli konsekracja jest niemożliwa 
z powodu niewypełnienia jakiegoś z warunków, można zaproponować 
prywatny ślub czystości składany na ręce kierownika duchowego; 

c. wszelkie propozycje nowych form życia konsekrowanego rozpatruje 
Kongregacja ds. IŻK i SŻA; publiczne i prywatne stowarzyszenia wiernych 
nie są formą życia konsekrowanego; 

d. Przewodniczącemu Komisji KEP ds. IŻK i SŻA nic nie wiadomo o zaproszeniu 
na Konferencję organizowaną na początku maja przez Kongregację 
w Rzymie, które wpłynęłoby do KEP; jeśli ktoś uczestniczy w takim 
wydarzeniu indywidualnie, nie może podawać się za delegata diecezji czy 
kraju, jeśli nie otrzymał takiej misji od biskupa diecezjalnego lub 
odpowiedniej Komisji KEP;  

e. jeśli komuś wiadomo o wydarzeniach związanych z życiem konsekrowanym, 
dobrze byłoby, by informował księdza odpowiedzialnego za ifżk w diecezji, 
lub Przewodniczącego Podkomisji KEP ds. IFŻK. 

10. Podjęto temat zainteresowania życiem pustelniczym. 

a. pustelnikiem jest ten, kto został przyjęty przez biskupa diecezjalnego; 

b. kandydat w czasie od złożenia podania o przyjęcie do formacji wymaga 
większej uwagi biskupa diecezjalnego – konieczny jest dłuższy czas 
rozeznania powołania; 

c. dziewice i wdowy po konsekracji prowadzące pustelniczy tryb życia nie są 
pustelnicami. 

11. Oficjalne obrady zakończyły się ok. godz. 20.30 Uczestnicy spotkania konty-
nuowali rozmowy jeszcze przez dłuższy czas. 

 
 
 

Sobota, 21 kwietnia 

1. Obrady poprzedziła Msza Święta o 8.30, której przewodniczył i homilię wygłosił 
o. bp. Jacek Kiciński. 

2. Wysłuchano referatu Formacja początkowa i stała w dziewictwie 
i wdowieństwie konsekrowanym, który wygłosił o. bp Jacek Kiciński CMF. 
Referat zilustrowany był prezentacją. 

3. Ks. Arkadiusz Okroj krótko przypomniał, o czym rozmawiano w piątek. Zwrócił 
uwagę na konieczność dobrego przepływu informacji między diecezjami. 

4. Po przerwie podjęto dyskusję w dwóch grupach. 
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5. Księża dzielili się doświadczeniami swojej pracy w diecezji. Poruszono między 
innymi następujące kwestie: 

a. w wypowiedziach dziewic i wdów dla masmediów ważna jest odpowie-
dzialność i troska o dobro Kościoła i własną godność; 

b. trzeba kształtować poczucie odpowiedzialności i wyczucie w wypowiedziach 
medialnych; 

c. możliwość włączenia dziewic konsekrowanych w przygotowanie młodzieży 
do bierzmowania; 

d. częste (trzy razy w miesiącu) spotkania formacyjne wdów; 

e. potrzebna jest merytoryczna informacja dotycząca ifżk dla księży, potrzeba 
dobrych ojców duchownych i formatorów znających specyfikę tej formy 
życia; 

f. ważne są indywidualne rozmowy z kandydatkami i konsekrowanymi, 
ponieważ przychodzą one z różnych środowisk; 

g. do osób zwalniających się ze spotkań formacyjnych trzeba podchodzić 
indywidualnie – często taka postawa wynika z wcześniejszych, trudnych 
doświadczeń; 

h. konfesjonał jest dobrą przestrzenią docierania do osób, które być może 
mają powołanie do ifżk; 

i. szkoda, że nie można mieć ujednoliconych konferencji formacyjnych, ale 
diecezje różnią się specyfiką, ilością osób, ich wiekiem itd.; 

j. ważne jest korzystanie z Materiałów pomocniczych opracowanych przez 
Podkomisję; 

k. po zmianie biskupa ordynariusza otworzyła się możliwość konsekrowania 
kobiet żyjących w świecie; 

l. osoby konsekrowane są aktywne w organizowaniu spotkań formacyjnych; 

m. organizowane są, z udziałem ifżk, całonocne adoracje w intencji powołań; 

n. może warto byłoby opracować coś w rodzaju legitymacji dla ifżk; 

o. fundamentem formacji jest Katechizm Kościoła Katolickiego; ważny jest też 
dekret biskupa; 

p. potrzebne jest uporządkowanie prawne dotyczące trzech rad ewange-
licznych oraz regulaminu życia: 

 dobrze jest mieć regulamin życia dla dyscypliny, który byłby 
weryfikowany ze spowiednikiem lub kierownikiem duchowym, 

 osoba sama pisze swój statut personalny (akceptowany przez biskupa 
ordynariusza), ustalający pewne kierunki życia; 

o. bp J. Kiciński: podstawą jest dobrze przeprowadzony proces roze-
znawania powołania – jeśli będzie dobra formacja, nie będzie problemu 
z koniecznością narzucania dodatkowych kryteriów i z prawem; 

q. pytanie: jak traktować osoby zgłaszające się do formacji związane 
z różnymi wspólnotami: neokatechumenat, trzecie zakony itp.; 

 o. bp J. Kiciński: trzeba rozeznać indywidualnie; taka osoba może – 
chcąc żyć przede wszystkim charyzmatem danej wspólnoty – złożyć 
prywatne śluby na ręce kierownika duchowego lub w danej strukturze; 
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 ks. J. Gołębiewski: nie można wymagać, aby osoba rezygnowała 
z duchowości, z której wyrosła, ale trzeba zwracać uwagę na 
pierwszeństwo życia konsekrowanego przed daną wspólnotą – 
konsekracja jest dla Kościoła, a nie dla danej wspólnoty. 

6. Przedstawicielki Centrum Promocji IFŻK opracowały odpowiedź na pytanie, jakie 
są na dzisiaj szczegółowe oczekiwania środowiska osób konsekrowanych 
dotyczące funkcji referenta: 

a. biskup diecezjalny wyznaczając księdza referenta powinien wziąć pod 
uwagę, czy rozumie on tę formę życia konsekrowanego i czy ma możliwość 
regularnej pracy z powierzonymi sobie osobami; 

b. formator: 

 nie jest kierownikiem albo stałym spowiednikiem powierzonych mu 
osób – chyba że któraś z nich poprosi go o to dobrowolnie, 

 zapoznaje się na bieżąco z Materiałami pomocniczymi opracowywa-
nymi przez Podkomisję, w których znajdują się odpowiedzi na wiele 
pytań dotyczących praktyki życia ifżk, 

 zabiega o kontakt z osobami nieobecnymi na spotkaniach formacyj-
nych w diecezji; 

c. zadania formatora: 

 formuje do realizacji charyzmatu ifżk (może go nie znać kierownik 
duchowy osoby konsekrowanej), 

 troszczy się o uczestniczenie osób ifżk w rekolekcjach stanowych, 
dniach skupienia – diecezjalnych i organizowanych przez Podkomisję, 

 uświadamia, że osoby ifżk nie są osobami prywatnymi – wskazuje 
szanse i zagrożenia w kontaktach z mediami; 

 zwraca uwagę na realizację zalecenia Podkomisji dotyczącą stroju osób 
ifżk (nie habit i welon, ale skromny strój świecki); 

d. zadania formatora na etapie rozeznawania powołania: 

 pomoc w weryfikacji powołania:  

• na podstawie określonych przez obrzęd podstawowych warunków, 
jakie powinna spełnić kandydatka na dziewicę konsekrowaną 
(nigdy nie zawierała małżeństwa ani nie żyła publicznie, czyli 
jawnie, w stanie przeciwnym czystości a także według ogólnej 
opinii przez swój wiek, roztropność i obyczaje daje rękojmię, że 
wytrwa w życiu czystym oraz poświęconym służbie Kościołowi 
i bliźnim) oraz wdowę (mogła mieć tylko jednego sakramental-
nego męża i nie żyła w konkubinacie), 

• weryfikuje motywację kandydatki – często zgłaszają się osoby, 
które chcą zalegalizować swoją indywidualność, traktują ifżk jako 
ucieczkę przed samotnością albo wspólnotą zakonną, 

• od osób, które zostały zwolnione ze ślubów w instytutach życia 
konsekrowanego lub stowarzyszeniach życia konsekrowanego 
wymaga przed rozpoczęciem formacji do ifżk uregulowania spraw 
związanych z życiem w świecie (strój świecki, mieszkanie, praca, 
ubezpieczenie itp.) – nie dopuszcza ich do formacji jako „osób 
konsekrowanych”; 
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 pyta, czy kandydatka ma kierownika duchowego;  

 podkreśla priorytety w życiu osoby konsekrowanej: relacja z Bogiem, 
modlitwa, rekolekcje, studium dokumentów Kościoła, formacja, życie 
dla diecezji; 

 wskazuje na konieczność wolności od uzależnień (m.in. od Internetu). 

7. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w Seminarium Duchownym. 

8. Na zakończenie Ksiądz Biskup podziękował wszystkim uczestnikom spotkania 
i zaprosił na kolejne warsztaty. 

 

 

 

 

W spotkaniu wzięło udział 30 osób: 

Podkomisja KEP ds. IFŻK: 

bp. Jacek Kiciński, archidiecezja wrocławska 
ks. Arkadiusz Okroj, diecezja pelplińska (Przewodniczący Podkomisji) 
ks. Tomasz Rusiecki, diecezja kielecka 
ks. Jerzy Gołębiewski, diecezja warszawsko-praska 
ks. Piotr Kordula, archidiecezja szczecińsko-kamieńska 
ks. Henryk Śmiarowski, diecezja ełcka 

referenci ds. IFŻK z diecezji polskich: 

ks. Dariusz Sokołowski, archidiecezja białostocka 
ks. Piotr Hofman, diecezja bielsko-żywiecka 
ks. Marcin Puziak, diecezja bydgoska 
o. Andrzej Konopka OP, archidiecezja częstochowska 
ks. Wojciech Skibicki, diecezja elbląska 
ks. Paweł Kiejkowski, diecezja gnieźnieńska 
ks. Michał Kieling, diecezja kaliska 
ks. Krzysztof Lala, archidiecezja katowicka 
o. Grzegorz Radomiak SJ, archidiecezja łódzka 
ks. Tomasz Tomczak, archidiecezja poznańska 
ks. Piotr Walkiewicz, diecezja radomska 
o. Rafał Klimas OFM, diecezja rzeszowska 
ks. Lucjan Chronchol, archidiecezja szczecińsko-kamieńska 
ks. Marek Korgul, diecezja świdnicka 
ks. Paweł Pokora, diecezja włocławska 
ks. Bogdan Giemza SDS, archidiecezja wrocławska 
ks. Grzegorz Słapek, diecezja zielonogórsko-gorzowska 

Centrum Promocji IFŻK: 

Antonina Filek OV, archidiecezja krakowska 
Beata Fiedorowicz OV, archidiecezja białostocka 
Anna Maria Kolberg OV, diecezja pelplińska 
Elżbieta Płodzień OVd, diecezja rzeszowska 
Maria Łaznowska OVd, archidiecezja warszawska 
Elżbieta Hurman OV, diecezja świdnicka 
Małgorzata Tarnachowicz OV, archidiecezja warszawska 


