
REKOLEKCJE 
DLA KANDYDATEK DO STANU DZIEWIC 

I DZIEWIC KONSEKROWANYCH 
 
W roku 2017 pragnę w czasie rekolekcji na nowo przeżyć trzy wspaniałe prawdy 

i jeszcze lepiej poznać trzy wielkie dary Pana: „Dar powołania”, „Dar konsekracji” oraz „Dar 
zaślubin”. Zapraszam do udziału w tych rekolekcjach Panie, które przygotowują się do 
konsekracji, a także dziewice konsekrowane zainteresowane tą tematyką.  

Ks. Stanisław Szczepaniec 
członek Podkomisji KEP ds. IFŻK. 

 
 
 

„DAR POWOŁANIA” 
Temat powołania jest aktualny zawsze i warto do niego wracać. W przypadku 

kandydatek do konsekracji i dziewic konsekrowanych to powołanie ma własne piękno 
i w pewnym stopniu także własną terminologię. Często pojawiają się tu słowa: „Oblubieniec”, 
„oblubienica”, „miłość oblubieńcza”, „zaślubiny”, „stan dziewic” i inne sformułowania 
wyrażające intymną i bardzo osobistą relację dziewicy z Jezusem. Rekolekcje przypominają 
historię tej relacji. Zrodziła się ona przed wiekami w Sercu Boga, nabrała szczególnego 
wymiaru w sakramencie chrztu, dojrzewała w kolejnych latach życia poszczególnych osób, 
a jej nowy etap rozpoczął się z chwilą odkrycia przez dziewicę powołania na drogę życia 
konsekrowanego.  

Termin: 19-21 maja 2017  
Rozpoczęcie w piątek, 19 maja  
(18.00 – Kolacja; 19.00 – Modlitwa i wprowadzenie; 20.00 – Eucharystia). 
Zakończenie w niedzielę, 21 maja, obiadem. 

Miejsce: 
Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, 
Częstochowa, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 79/81 

Koszt: 
180 zł  

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia przyjmuje Dorota  
e-mail: dorota.pantera@interia.pl 
 
 



„DAR KONSEKRACJI” 
Słowa, którymi posługują się kandydatki („Chcę być konsekrowana”), a także te, 

którymi posługują się konsekrowane („Jestem konsekrowana”) mobilizują do stałego 
zgłębiania tej wielkiej tajemnicy. Trzeba sobie stawiać pytania: Co oznacza to słowo? Co to 
jest konsekracja? Co ona zmienia w moim życiu? Rekolekcje stwarzają dobry klimat do 
refleksji na ten temat.  

Termin: 9-11 czerwca 2017  
Rozpoczęcie w piątek, 9 czerwca  
(18.00 – Kolacja; 19.00 – Modlitwa i wprowadzenie; 20.00 – Eucharystia). 
Zakończenie w niedzielę, 11 czerwca, obiadem. 

Miejsce: 
Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie 

koło Olsztyna. W roku 2017 sanktuarium przeżywa 140. rocznicę objawień Matki Bożej. 
11-036 Gietrzwałd, ul. Kościelna 6 
http://sanktuariummaryjne.pl 

Koszt: 
170 zł  

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia przyjmuje Joanna 
e-mail: rekolekcje.konsekracja@gmail.com 

 
 

 



„DAR ZAŚLUBIN” 
W obrzędzie konsekracji biskup pyta dziewicę: „Czy chcesz być konsekrowana 

i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?” Konsekracja 
i zaślubiny to dwa wielkie dary niebieskiego Oblubieńca. Ściśle się ze sobą łączą i są 
udzielane w jednym obrzędzie liturgicznym, ale nie są tożsame. Zaślubiny to niepowtarzalne 
i jedyne w swoim rodzaju przeżycie, które sprawia, że dwie kochające się osoby jednoczą się 
ze sobą jeszcze bardziej. Ta piękna prawda o miłości Chrystusa i dziewicy, którą On wybrał, 
będzie tematem rekolekcji, na które zapraszamy kandydatki, szczególnie te, które kończą 
okres przygotowania i mają świadomość bliskich już zaślubin. Zapraszamy również dziewice 
konsekrowane. Jest to dla nich okazja, by na nowo uradować się otrzymanym darem zaślubin 
i jeszcze wyraźniej zobaczyć jego wielkość.  

Termin: 18-20 sierpnia 2017  
Rozpoczęcie w piątek, 18 sierpnia  
(18.00 – Kolacja; 19.00 – Modlitwa i wprowadzenie; 20.00 – Eucharystia). 
Zakończenie w niedzielę, 20 sierpnia, obiadem. 

Miejsce: 
Centrum Formacji Duchowej – ośrodek prowadzony przez księży salwatorianów 
32-540 Trzebinia, ul. Głowackiego 3,  
http://www.cfdtrzebinia.sds.pl 

Koszt: 
160 zł w pokojach 2-3 osobowych 
180 zł w pokojach 1 osobowych 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia przyjmuje Barbara: 
e-mail: ov.rekolekcje.zgloszenia@interia.pl 
tel.: 601-821-300  
 
 


