NOTATKA ZE SPOTKANIA W WARSZAWIE,
6 LISTOPADA 2014

W dniu 6 listopada 2014 r. w parafii św. Aleksandra w Warszawie odbyło się robocze
spotkanie Podkomisji KEP ds. IFŻK i Centrum Promocji IFŻK.
I. Spotkanie poświęcone było organizacji Międzynarodowego Sympozjum Indywidualnych Form
Życia Konsekrowanego, które Podkomisja planuje zorganizować w roku 2015 z okazji Roku
Życia Konsekrowanego.
1. Dopracowano program Międzynarodowego Sympozjum.
2. Zatwierdzono logo i opracowany folder, określono
Sympozjum mają być prowadzone do 18 maja.
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3. Dyskutowano na temat możliwości i procedury zaproszenia osób konsekrowanych
z innych krajów (Rosja, Białoruś, Ukraina, Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy, Czechy,
Słowacja); opracowano sposób zbierania środków finansowych potrzebnych na
dofinansowanie przyjazdu osób ze wschodu.
4. Rozmawiano na temat zatrudnienia tłumaczy – szukamy wśród znajomych.
5. Rozmawiano na temat kontaktów z mediami – od mediów świeckich wymagamy
akredytacji.
6. Rozdzielono bieżącą pracę nad organizacją:
 opracowanie folderu – Anna Maria Kolberg OV,
 druk folderu i zaproszeń – ks. Tomasz Rusiecki,


rozesłanie zaproszeń i informacji (biskupi, kurie, referenci, konsekrowane): wersje
papierowe – Anna Maria Kolberg OV, internetowe – Małgorzata Tarnachowicz OV,



przygotowanie publikacji, płytek CD, kartek itp. – Anna Maria Kolberg OV,
ks. Tomasz Rusiecki (książki),



powierzono pracę rzecznika prasowego – Elżbieta Hurman OV,



określono pozostałe „służby” i zlecono poszukiwanie osób odpowiedzialnych za nie
· koordynator – Anna Maria Kolberg OV, Małgorzata Tarnachowicz OV
· medyczna – Izabela Pakulska OV,
· recepcja,
· muzyczna, liturgiczna

7. Umówiono robocze spotkanie Komitetu organizacyjnego na grudzień w Częstochowie.
Bezpośrednio przed Sympozjum organizatorzy spotkają się w czwartek 4 czerwca
wieczorem.
II. Na spotkaniu omówiono też organizację warsztatów dla księży referentów. Warsztaty będą
zorganizowane w marcu 2015 w Siedlcach. Termin i miejsce uzależniono od czasu, którym
będzie dysponował ks. bp K. Gurda.
W spotkaniu wzięli udział:
Członkowie Podkomisji KEP ds. IFŻK:
ks. Arkadiusz Okroj, diecezja pelplińska (przewodniczący Podkomisji);
ks. Tomasz Rusiecki, diecezja kielecka;
Z ramienia Centrum obecne były:
Ewa Bednarska OVd, diecezja kielecka;
Elżbieta Hurman OV, diecezja świdnicka
Anna Maria Kolberg OV, diecezja pelplińska;
Małgorzata Tarnachowicz OV, archidiecezja warszawska.

