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Czcigodne osoby konsekrowane:  
Dziewice, Wdowy, Wdowcy Pustelnicy 

oraz Kandydatki przygotowujące się do konsekracji 
 
 

Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. 
 
 

 
 
Nie ma piękniejszej i pewniejszej drogi niż ta, którą jest Jezus Chrystus, Droga, 
Prawda i Życie. A łaska powołania, która dotknęła naszego serca na różnych 
etapach naszego życia, wprowadziła nas na oblubieńczą drogę z Jezusem 
Chrystusem Oblubieńcem. Więc idziemy i chcemy Go coraz bardziej poznawać, 
coraz ściślej wiązać z Nim nasze życie i być w tym świecie, zgodnie z charyzmatem 
naszej konsekracji, Jego żywą obecnością. Dlatego tak ważna jest troska o coraz 
bardziej pogłębione i żywe życie duchowe, które jest ożywiającym nurtem naszego 
apostolstwa w różnych jego formach. Pomagają nam w tym także doroczne 
rekolekcje i pielgrzymka na Jasna Górę. 
 
Jednak nasze plany i nadzieje nie zawsze się spełniają, ale ich niespełnienie nie jest 
klęską, ale dobrą lekcją życia, bo wtedy, dzięki Duchowi Świętemu, możemy 
odkrywać różne możliwości i sposoby jego ubogacania. Aby tak to odczytać trzeba 
być blisko Boga, lepiej się Go wtedy słyszy i lepiej rozumie.  
 
Zaplanowaliśmy na dni 3-6 grudnia br. rekolekcje i pielgrzymkę na Jasną Górę dla 
indywidualnych form życia konsekrowanego. Jednak pandemia i związane z nią 
rygory uniemożliwiają ich realizację w formie dotychczasowej.  
 
Nie tracimy jednak nadziei i tegorocznych rekolekcji nie wykreślamy z naszego 
kalendarza, tylko zmienimy ich formę. Zamiast udawania się do domów 
rekolekcyjnych, takie rekolekcje przeżywać będziemy indywidualnie w naszych 
domach.  
 
Do tego potrzebny będzie komputer i pewne materiały, które przygotują nasi 
rekolekcjoniści i prześlą je drogą mailową. 
 
Jest czymś bardzo pożytecznym, abyśmy utrzymali duchową więź z wszystkimi 
odprawiającymi rekolekcje i dostosowali się do zaproponowanego planu 
rekolekcyjnych dni.  
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Rekolekcje dla dziewic i wdów konsekrowanych oraz kandydatek prowadzi 
ks. Wojciech PIKOR, których przewodnim hasłem będzie: „Jezus i kobiety 
w Ewangelii”. 
 
Pielgrzymka z naszym fizycznym udziałem także nie jest możliwa, dlatego dzień 
zaplanowanej pielgrzymki (sobota, 5 grudnia) przeżywać będziemy jako dzień 
rekolekcyjny. Jednak pielgrzymkową Mszę św., w sobotę 5 grudnia br., o godz. 
11.00, odprawi w Jasnogórskiej Kaplicy Ksiądz Biskup Jacek Kiciński. Uczestniczyć 
w niej możemy dzięki transmisji z Jasnej Góry, którą odnajdziemy w naszym 
komputerze, czy smartfonie korzystając z linku: 

https://jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/kaplica-matki-bozej  
 
Niech Duch Święty obdarza nas swoimi darami i pomnaża owoce ubogacające 
Kościół i nas otwartych na uświęcające Jego działanie.  
 
Maryja, Matka Kościoła, niech nas wspomaga. 
 
Szczęść Boże  
 
 
 

Ks. Tomasz Rusiecki 
Przewodniczący Podkomisji KEP 

ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego 
 
 
 
Kielce, dnia 10 listopada 2020 r. 
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