NOTATKA ZE SPOTKANIA W SKORZESZYCACH,
11–12 MARCA 2022
W dniach 11–12 marca 2022 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. stanu dziewic, stanu wdów i stanu pustelników.
W obradach uczestniczył Przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Jacek Kiciński CMF, a spotkanie
prowadził Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK ks. Tomasz Rusiecki, referent
ds. IFŻK w diecezji kieleckiej.
W czasie spotkania piątkowego bp Jacek Kiciński CMF wygłosił konferencję
pt. Konsekracja osoby, po której odbyła się dyskusja. W spotkaniu uczestniczył
bp Andrzej Kaleta, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej.
Drugi dzień obrad rozpoczął się Mszą Świętą, podczas której homilię wygłosił
bp Jan Piotrowski, biskup ordynariusz diecezji kieleckiej. Poruszono następujące
tematy:
1. Anna Maria Kolberg OV (diecezja pelplińska) omówiła przygotowywane
Vademecum poświęcone rozeznaniu powołania i formacji do ordo virginum.
Księża zostali poproszeni o podanie zakresu treści, które chcieliby znaleźć
w Vademecum. Wstępna wersja publikacji zostanie przedstawiona księżom po
świętach wielkanocnych.
2. Ks. Jerzy Gołębiewski (diecezja warszawsko-praska) przedstawił referat
dotyczący przygotowywanego Vademecum dla stanu wdów. Rozmawiano na
temat zatwierdzonego tymczasowo do stosowania w Polsce Obrzędu
błogosławieństwa wdów.
3. Ks. Piotr Walkiewicz (diecezja radomska) przedstawił nowy watykański
dokument Forma życia pustelniczego w Kościele partykularnym. Uzgodniono,
że Centrum Promocji IFŻK wyda tłumaczenie tego dokumentu razem
z materiałami z Sympozjum poświęconego życiu pustelniczemu, które odbyło
się w Warszawie w 2016 r.
4. Ks. Tomasz Rusiecki przedstawił aktualne wydarzenia organizowane przez
Podkomisję i Centrum:
a. Sympozjum dla stanu wdów w Kalwarii Zebrzydowskiej 24-26 czerwca
2022 r. – ustalono tematy konferencji oraz prelegentów.
b. Sympozjum dla stanu dziewic zaplanowano na wrzesień 2023 w Łodzi –
zaplanowano spotkanie organizatorów z Podkomisją w celu ustalenia
tematu Sympozjum oraz konferencji.
c. Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się 3 grudnia 2022 r. – w dniach
1-4 grudnia odbędą się również rekolekcje stanowe.
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5. Małgorzata Tarnachowicz OV (archidiecezja warszawska) nakreśliła
problematykę obecności indywidualnych form życia konsekrowanego
w świadomości duszpasterzy (w parafii i diecezji).
6. Rozmawiano też na tematy bieżące, między innymi o możliwości spisania
ogólnych zasad dla ordo virginum w diecezji, problemach związanych
z formacją oraz o możliwości zlecania badań psychologicznych.

W spotkaniu wzięło udział 26 osób:
Podkomisja KEP ds. IFŻK:
bp. Jacek Kiciński CMF, archidiecezja wrocławska,
ks. Tomasz Rusiecki, diecezja kielecka (Przewodniczący Podkomisji),
ks. Jerzy Gołębiewski, diecezja warszawsko-praska,
ks. Piotr Kordula, archidiecezja szczecińsko-kamieńska,
Elżbieta Płodzień OVd, diecezja rzeszowska,
ks. Stanisław Szczepaniec, archidiecezja krakowska,
Małgorzata Tarnachowicz OV, archidiecezja warszawska,
ks. Piotr Walkiewicz, diecezja radomska.
Centrum Promocji IFŻK:
Ewa Bednarska OVd, diecezja kielecka,
Antonina Filek OV, archidiecezja krakowska,
Elżbieta Hurman OV, diecezja świdnicka,
Anna Maria Kolberg OV, diecezja pelplińska,
Małgorzata Nogala OVd, diecezja włocławska.
Referenci ds. IFŻK z diecezji polskich:
ks. Sebastian Bisek, diecezja siedlecka,
ks. Michał Kieling, diecezja kaliska,
o. Innocenty A. Kiełbasiewicz OFM, diecezja bielsko-żywiecka,
ks. Radosław Kimsza, archidiecezja białostocka,
ks. Marek Korgul, diecezja świdnicka,
ks. Grzegorz Lechowicz, diecezja tarnowska,
ks. Andrzej Mazański, diecezja warszawsko-praska,
o. Jozue Misiak OFM, diecezja toruńska,
ks. Paweł Nocko, diecezja łomżyńska,
o. Grzegorz Radomiak SJ, archidiecezja łódzka,
ks. Hubert Sklorz, diecezja opolska,
ks. Józef Trela, archidiecezja przemyska,
ks. Andrzej Żur, diecezja pelplińska.
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