
PROJEKT ZARZĄDZEŃ I ZALECEŃ
dotyczących życia konsekrowanego

w Kościele gliwickim

1. Postuluje się powołanie referatu ds. życia konsekrowanego z siedzibą w

Kurii  Diecezjalnej.  W skład  referatu  wchodzą:  wikariusz  biskupi  oraz

trzej referenci.

2. Biskup  gliwicki  mianuje  dekretem na  okres  pięciu  lat  zespół  osób  do

spraw dotyczących życia konsekrowanego za zgodą Konsult  Wyższych

Przełożonych Zakonnych. Osoby te są ciałem doradczym i wykonawczym

biskupa.  W  skład  zespołu  wchodzą:  wikariusz  biskupi  ds.  życia

konsekrowanego,  referenci  zakonnych  wspólnot  męskich  (tzn.  Delegat

KWPZM) i żeńskich oraz innych form życia konsekrowanego.

3. Wikariusz  biskupi  ds.  życia  konsekrowanego  wykonuje  swą  władzę

zgodnie  

z przepisami kanonów 477-481 KPK.

4. Do obowiązków referentów osób konsekrowanych należą:

 organizacja spotkań formacyjnych dla osób konsekrowanych.

 przekaz  informacji  między  biskupem  gliwickim  a  poszczególnymi

wspólnotami i osobami życia konsekrowanego.

 pobudzanie aktywności powołaniowej we współpracy z duszpasterstwem

diecezjalnym.

 umieszczanie ważnych informacji w sprawach życia konsekrowanego w

„Kalendarzu Liturgicznym” diecezji  gliwickiej  oraz  w „Informacjach i

wskazaniach duszpasterskich”.

 odwiedzanie domów i wspólnot w celu bezpośredniej rozmowy.

5. Diecezja  gliwicka  poprzez  referentów  powinna  zapewnić  i  umożliwić

osobom  życia  konsekrowanego  dostęp  do  posługi  kapelanów,

spowiedników i wykładowców.



6. Referent nowych indywidualnych form życia konsekrowanego zapewnia

stałą  formację  i  opiekę  duchową  w  okresie  przygotowania  i  po

konsekracji.

7. Tematyka dotycząca życia konsekrowanego powinna być stale obecna w

formacji do kapłaństwa i w późniejszej formacji prezbiterów.

8. Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej jest zobowiązany informować

referentów o działaniach duszpasterskich w diecezji.

9. Osoby konsekrowane powinny być reprezentowane w parafialnych radach

duszpasterskich.

10.Osoby  życia  konsekrowanego,  żyjąc  swoim  charyzmatem,  służą

Kościołowi  gliwickiemu  i  wzbogacają  jego  doświadczenie  zgodnie  z

własną duchowością i misją.

11.Zakres  i  warunki  dzieł  powierzonych  w  parafiach  osobom

konsekrowanym należy objąć stosowną umową, zgodnie z prawem. Jej

kształt  i  realizacja  mają  być  weryfikowane  podczas  wizytacji

kanonicznych.

12.W celu rozbudzania świadomości i wiedzy wiernych na temat istoty życia

konsekrowanego,  jego  form  i  charyzmatów,  zaleca  się  duchownym  i

katechetom, by w przepowiadaniu i nauczaniu poświęcali należne miejsce

roli osób konsekrowanych w Kościele.


