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SłOWO WSTąPNE

Prorok naszych czasow, Jan Paweę II, w posynodalnej adhortacji
apostolskiej o zyciu konsekrowanym i jego misji w Kosciele i w swie-
cie Vita consecrata (z 25 III 1996), stwierdza, ze ” Duch Swió ty,
przedziwny two rca ro znorakich charyzmatow, wzbudzię w naszych
czasach nowe formy zycia konsekrowanego, pragnź c jak gdyby od-
powiedziec zgodnie z opatrznosciowym zamysęem na nowe potrzeby,
jakie Koscio ę napotyka dzis w peęnieniu swojej misji w swiecieś
(VC 10).

Istotnie, w dobie postópujź cej laicyzacji spoęeczenstw, coraz bar-
dziej aktywnymi apostolsko õ  rowniez w naszej Ojczy«nie õ  stajź
sió  instytuty swieckie. Nalezy w tym widziec m.in. przejaw dziaęania
Ducha. Na progu III tysiź clecia, ”mimo rozlegęych procesow laicyza-
cjiś, wzbudza On ” powszechnź  potrzebó  duchowosci, kto ra w znacz-
nej mierze ujawnia sió  węasnie jako nowy gęod modlitwyś  (NMI 33).
Swieccy konsekrowani majź  bowiem byc ” jakby »doswiadczalnym
laboratoriumŁ, w kto rym Koscio ę sprawdza konkretne sposoby
ukęadania swoich stosunkow ze swiatemś  (Paweę VI), oczywiscie pod
warunkiem, ze pozostanź  wierni węasnemu powoęaniu. Oznacza to,
ze poprzez ich dź zenie do osobistej swió tosci i odpowiedzialnosc za
swiat, Duch Swió ty pragnie prowadzic dalej dzieęo uswiócania.

Ta poniekź d nowa forma zycia konsekrowanego w Kosciele, za-
twierdzona przez Piusa XII konstytucjź  apostolskź  Provida Mater
Ecclesia (z 2 II 1947), jest od poczź tku two rczo obecna õ  choc dys-
kretnie õ  w Kosciele w Polsce. Potwierdzeniem tego doniosęego
apostolatu, nie zawsze jednak węasciwie rozumianego i uznanego,
jest decyzja Rady Wykonawczej Swiatowej Konferencji Instytutow
Swieckich przy Kongregacji ds. Instytutow Zycia Konsekrowanego
i Stowarzyszen Zycia Apostolskiego o zorganizowaniu latem 2004
roku u stop Jasnej Go ry VIII Swiatowego Kongresu Instytutow
Swieckich.

Przed Koscioęem w Polsce, a szczego lnie swieckimi konsekrowa-
nymi, staje wióc wazne zadanie. Polega ono w pierwszym rzódzie na
umocnieniu przez nich swej tozsamosci przez intensywniejsze zycie
duchowe i gorliwszź  niz dotychczas realizacjó  charyzmatu węasnej
wspo lnoty. Nie mniej waznź  sprawź  jest ” promocjaś  tej formy zycia
wsrod wiernych m.in. poprzez sympozja naukowe i popularyzator-
skie, a takze ro znorodne publikacje.



Obydwu wskazanym tu celom ma sęuzyc niniejszy tom z serii
” Duchowosc w Polsceś, zawierajź cy wypowiedzi Koscioęa na temat
instytutow swieckich. Jest to drugie wydanie zmienione i poszerzone
zbioru pt. Z Chrystusem w s wiecie (Lublin 1997). Chodzi bowiem o
to, aby węasnź  duchowosc i charyzmat apostolski swojego instytutu
konfrontowac z naukź  Koscioęa, kto ry jako Mistyczne Ciaęo Chrystu-
sa, stale jest ozywiany uswiócajź cym tchnieniem Ducha Prawdy
i Mięosci. Z tego wzglódu nie moze bęź dzic w kwestiach wiary i mo-
ralnosci.

Na ow zbio r skęadaęo sió  26 wypowiedzi Koscioęa, takze przed-
stawicieli Koscioęa w Polsce, oraz materiaęy z sympozjum i studia
uzupeęniajź ce. Obecnie udaęo sió  zgromadzic 52 wypowiedzi o bar-
dzo zro znicowanym ciózarze gatunkowym, niemniej jednak waznych
z punktu widzenia formacyjnego i dokumentacyjnego. Uęozone zo-
staęy one w porzź dku chronologicznym. Zapewne nie sź  to wszystkie
teksty dotyczź ce instytutow swieckich. Niemniej jednak mozna miec
nadziejó , ze zawarte w nich tresci posęuzź  jako cenna pomoc w du-
chowej formacji swieckich konsekrowanych. Z niej bowiem czerpie
moc zaangazowane apostolstwo w Kosciele i swiecie, jako odpowied«
na õ  z jednej strony uswiócajź ce tchnienie Ducha Swió tego, a z dru-
giej õ  na ” powszechnź  potrzebó  duchowosciś.

Pewnym uęatwieniem w korzystaniu z niniejszego zbioru bódzie
zamieszczony na koncu indeks rzeczowy, kto ry obejmuje tylko naj-
wazniejsze i najbardziej typowe hasęa dla duchowosci swieckich
konsekrowanych. Pominió to natomiast szereg kluczowych dla du-
chowosci chrzescijanskiej haseę, kto re bardzo czósto pojawiajź  sió  w
zebranych tutaj dokumentach, stź d dotarcie do nich nie bódzie
trudne. Punktem odniesienia haseę w indeksie sź  zamieszczone w
tekscie dokumentow numery w kwadratowych nawiasach, wyro z-
niajź ce sió  pogrubionź  czcionkź .

Na koniec wypada zyczyc wszystkim, kto rzy bódź  pochylac sió
nad tymi stronicami, aby wsęuchujź c sió  w gęos Koscioęa, z radosciź
odkrywali piókno i doniosęosc tego charyzmatu, kto rym zostali ob-
darowani w sęuzbie częowiekowi poczź tku trzeciego tysiź clecia.

Lublin, Sw. Stanisęawa
Biskupa i Móczennika, 2003

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski



Pius XII

KONSTYTUCJA APOSTOLSKA
PROVIDA MATER ECCLESIA

(2 II 1947)1

[1] 1. Liczne pouczenia i dokumenty Papiezy, Soborow i Ojcow
Koscioęa, dzieje Koscioęa i caęe prawo kanoniczne az do naszych cza-
sow wyra«nie dowodzź , z jak gęóbokź  mięosciź  macierzynskź  tro-
skliwa matka Koscio ę niestrudzenie zabiega, by umięowanych sy-
now2, kto rzy oddajź c Chrystusowi Panu caęe swoje zycie idź  za Nim
dobrowolnie trudnź  drogź  rad ewangelicznych, uczynic godnymi
Boskiego planu i powoęania anielskiego3 oraz mź drze uporzź dkowac
ich sposob zycia.

[2] 2. Od zarania chrzescijanstwa Koscio ę przez swe magiste-
rium troszczyę sió  o wyjasnianie nauki Chrystusa4 i Apostoęow5 oraz
przykęadow zachócajź cych do doskonaęosci w sposob pewny po-
uczajź c, na czym powinna polegac istota zycia oddanego doskonaęo-
sci i jak nalezy je organizowac. Trudem swoim i posęugź  tak usilnie
wspieraę i rozpowszechniaę peęne oddanie sió  Chrystusowi i konse-
kracjó , ze juz w poczź tkowym okresie gminy chrzescijanskie same
dostarczaęy dobrej gleby6 przygotowanej na zasiew dla rad ewange-
licznych, obiecujź cej nastópnie obfite plony.

Niebawem, jak ęatwo mozna wykazac na podstawie dzieę Ojcow
Apostolskich7 i pisarzy starochrzescijanskich, w ro znych gminach
� � � � � � �

1 Tęum. za: AAS 39(1947), s. 114-124.
2 Pius XI, Przemo wienie radiowe do zakonniko w (12 II 1931), AAS 23(1931), s. 67.
3 Por. Tertulian, Ad uxorem, ks. I, rozdz. IV. (ML 1, 1281); Ambrozy, De virginibus, I,

3, 11 (ML 16, 202); Eucheriusz z Lionu, Exhortatio ad Monachos, I (ML 50, 865); Bernard,
Epistola CDXLIX (ML 182, 41); tenze, Apologia ad Giuliemum, rozdz. X (ML 182, 912).

4 Por. Mt 16, 24; 19, 10-12. 16-21; Mk 10, 17-21. 23-30; §k 18, 18-22. 24-29; 20, 34-36.
5 Por. 1 Kor 7, 25-35. 37-38. 40; Mt 19, 27; Mk 10, 28; §k 18, 28; Dz 21, 8-9; Ap 14, 4-5.
6 Por. §k 8, 15; Dz 4, 32. 34-35; 1 Kor 7, 25-35. 37-38. 40; Euzebiusz, Historia Eccle-

siastica, III, 39 (MG 20, 297).
7 Ignacy, Ad Polycarp., V (MG 5, 724); Polikarp, Ad Philippen., V, 3 (MG 5, 1009);

Justyn Filozof, Apologia I pro Christianis (MG 6, 349); Klemens Aleksandryjski, Stro-
mata (MG 8, 224); Hipolit, In Proverb. (MG 10, 628); tenze, De Virgine Corinthiaca (MG
10, 871-874); Orygenes, In Num., hom. 2, 1 (MG 12, 590); Metody, Convivium decem vir-
ginum (MG 18, 27-220); Tertulian, Ad uxorem, ks. I, rozdz. 7-8 (ML 1, 1286-1287); tenze,
De resurrectione carnis, rozdz. 8 (ML 2, 806); Cyprian, Epist., 36 (ML 4, 327); tenze,
Epist. 62, 2 (ML 4, 366); tenze, Testimon. adv. iudicos, ks. III, rozdz. 74 (ML 4, 771); Am-
brozy, De viduis, II i n. (ML 49, 1094); Atenagoras, Legatio pro Christianis (MG 6, 965).
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Koscioęa tak bardzo rozwinó ęa sió  profesja zycia doskonaęego, ze jej
zwolennicy zaczó li tworzyc jakby osobnź  grupó  i klasó  spoęecznź  w
ęonie wspo lnoty koscielnej, jasno odro znianź  i przez wielu uznawanź
i szanowanź 8, okreslanź  wielu nazwami: ascetow, wstrzemió « liwych,
dziewic i innych.

[3] 3. W ciź gu wiekow Koscio ę wierny Chrystusowi Oblubienco-
wi i zawsze niezmienny, pod natchnieniem Ducha Swió tego ciź gle
i w sposob pewny rozwijaę powoli naukó  o stanie doskonaęosci az do
uksztaętowania sió  dzisiejszego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Po
macierzynsku nachylony ku tym, kto rzy chó tnie w ro znych formach
zewnó trznie i publicznie zobowiź zywali sió  do zycia doskonaęego,
nigdy nie zaprzestaę wszelkimi sposobami podtrzymywac ich w tak
swió tym postanowieniu, czyniź c to w dwojaki sposob. Przede
wszystkim nie tylko przyjmowaę i uznawaę jednostkowź  profesjó  zy-
cia doskonaęego, skęadanź  jednak zawsze publicznie wobec Koscioęa,
jak na przykęad dawne, otoczone czciź  bęogosęawienstwo i liturgicz-
nie dopeęnionź  konsekracjó  dziewic9, lecz takze mź drze umocnię jź
i zabezpieczyę, przyznajź c jej liczne prawne skutki kanoniczne.
Szczego lna jednak zyczliwosc Koscioęa i wióksza troska od jego po-
czź tkow po ogęoszeniu edyktu Konstantyna, skupiajź  sió  i koncen-
trujź  na tej peęnej, publicznej, scisęej profesji doskonaęosci, kto ra jest
skęadana w stowarzyszeniach i wspo lnotach powoęanych za zgodź
Koscioęa, aprobatź  czy na jego polecenie.

[4] 4. Widoczny jest gęóboki wewnó trzny zwiź zek pomiódzy hi-
storiź  swió tosci Koscioęa i katolickiego apostolstwa a dziejami kano-
nicznego zycia zakonnego, kto re pod wpęywem ęaski Ducha Swió tego
Ozywiciela rozwijaęo sió  nieustannie w ro znorodnych formach
umacniane jednoczesnie coraz gęóbszź  i trwalszź  jednosciź . Nic
dziwnego, ze Koscio ę takze w dziedzinie prawa trzymajź c sió  wiernie
zasady postópowania, kto rź  wyra«nie wskazaęa przewidujź ca Boza
mź drosc, tak ustanowię kanoniczny stan doskonaęosci, ze zgodnie z
� � � � � � �

8 Por. Dz 21, 8-10; Ignacy Antioch., Ad Smyrn., XIII (MG 5, 717); tenze, Ad Polyc. V
(MG 5, 723); Tertulian, De virginibus velandis (ML 2, 935 n.); tenze, De Exhortatione
castitatis, rozdz. VII (ML 2, 922); Cyprian, De habitu virginum, II (ML 4, 443); Hiero-
nim, Epistola LVIII, 4-6 (ML 22, 582, 583); Augustyn, Sermo CCXIV (ML 38, 1070); ten-
ze, Contra Faustum Manichaeum, ks. V rozdz. IX (ML 42, 226).

9 Por. Optatus, De schismate donatistarum, ks. VI (ML 11, 1071 n.); Pontyfikań
Rzymski II: De benedictione et consecratione virginum.
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prawem i sęusznie postanowię zbudowac na nim, jak na jednym z
kamieni wógielnych, gmach dyscypliny koscielnej. Najpierw wióc
publiczny stan doskonaęosci zostaę zaliczony do trzech gęownych
stanow koscielnych i z niego jedynie utworzyę Koscio ę drugź  grupó
i stan osob kanonicznych (kan. 107)10. Rzecz bardzo znamienna i za-
sęugujź ca na uwagó : o ile bowiem dwa pozostaęe stany kanoniczne tj.
stan kapęanski i stan swiecki na mocy Bozego prawa, do kto rego do-
ęź cza sió  ustanowienie koscielne (kan. 107, 108 ’ 3), wynikajź  z sa-
mego Koscioęa, jako spoęecznosci zorganizowanej hierarchicznie, o
tyle stan zakonny znajdujź cy sió  posrodku, pomiódzy stanem ka-
pęanskim i swieckim moze byc wspo lny i dla kapęanow i dla swiec-
kich (kan. 107), co wynika ze scisęego i szczego lnego odniesienia do
celu Koscioęa, czyli uswiócenia, osiź ganego skutecznie i przy uzyciu
węasciwych srodkow.

[5] 5. Koscio ę jednak nie poprzestaę na tym. W celu zabezpiecze-
nia i utrwalenia publicznej i uroczystej profesji postanowię, by ten
stan kanoniczny doskonaęosci byę uznawany coraz bardziej rygory-
stycznie jedynie w zaęozonych i zorganizowanych przez siebie spo-
ęecznosciach, tj. w zakonach (kan. 488), kto rych ogo lny ksztaęt i or-
ganizacjó  po dokęadnym i szczego ęowym badaniu zatwierdzaę swoim
urzódem, a w poszczego lnych przypadkach badaę kilkakrotnie ustro j
tych zakonow i ich statuty nie tylko doktrynalnie i teoretycznie, lecz
takze od strony postópowania i praktyki. Te zasady zostaęy w Kodek-
sie Prawa Kanonicznego tak surowo i scisle okreslone, ze w zadnym
przypadku, nawet na prawach wyjź tku, nie moze byc uznany kano-
niczny stan doskonaęosci, jesli jego profesja nie zostaęa zęozona w
zakonie zatwierdzonym przez Koscio ę. Wreszcie dyscyplina kano-
niczna stanu doskonaęosci, jako stanu publicznego tak mź drze zo-
staęa przez Koscio ę uporzź dkowana, ze dla zakonow kapęanskich we
wszystkim, co dotyczy zycia kapęanskiego zakonnikow, zakony majź
speęniac roló  diecezji, a przynaleznosc do zakonu zajmuje miejsce
kapęanskiej inkardynacji diecezjalnej (kan. 111 ’ 1; 115; 585).

[6] 6. Zdawaęo sió , ze juz nic nie trzeba dodawac do prawnego
ujócia kanonicznego stanu doskonaęosci, skoro Kodeks Piusa X i Be-
nedykta XV w drugiej czósci Ksiógi II poswióconej zakonom, po sta-

� � � � � � �
10 Konstytucja odwoęuje sió  do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku [przyp. red.].
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rannym uporzź dkowaniu, zebraniu i zestawieniu prawodawstwa za-
konnego, wielorako zatwierdzię kanoniczny stan doskonaęosci w jego
aspekcie publicznym, a mź drze doprowadzajź c do konca dzieęo roz-
poczó te przez Leona XIII w jego wiekopomnej konstytucji Conditae
a Christo11, zgromadzenia o slubach prostych zaliczyę do zakonow w
scisęym tego sęowa znaczeniu. Koscio ę jednak, z węasciwź  sobie
szczodrobliwosciź  i prawdziwie macierzynskź  dobrociź , uznaę za sto-
sowne dla kanonicznego uzupeęnienia zamiescic w prawodawstwie
zakonnym kro tki rozdziaę. W rozdziale tym (Tytuę XVII, Ksióga II)
Koscio ę postanowię przyęź czyc do kanonicznego stanu doskonaęosci
inne stowarzyszenia, kto re choc pozbawione pewnych, wymaganych
prawem form zewnó trznych, niezbódnych do wypeęnienia kanonicz-
nego stanu doskonaęosci, na przykęad slubow publicznych (kan. 488
’ 1 i 7; 487), jednak w sprawach pozostaęych uwazanych za zasadni-
cze dla zycia doskonaęosci, zostajź  przyęź czone do prawdziwych za-
konow dzióki scisęemu podobienstwu i jakby koniecznosci.

[7] 7. W caęym tym prawodawstwie õ  mź drym, roztropnym
i naznaczonym wielkź  mięosciź , wyrazięa sió  troska o dobro licznych
dusz, kto re porzuciwszy swiat, chciaęy zyc w nowym stanie kano-
nicznym, scisle nazwanym, poswióconym jedynie i caękowicie osiź -
gnióciu doskonaęosci. Ale najdobrotliwszy Pan, kto ry bez wzglódu na
osobó 12 wzywa nieustannie wszystkich wiernych do kroczenia drogź
doskonaęosci13, przedziwnym zamysęem swej Boskiej Opatrznosci
nakazaę, by nawet w czasach wielkiego upadku moralnego, a zwęasz-
cza obecnie, pojawięy sió  i pojawiaęy liczne rzesze wybranych dusz,
kto re nie tylko pęonź  pragnieniem węasnej doskonaęosci, lecz pozo-
stajź c w swiecie, dzióki szczego lnemu Bozemu powoęaniu, potrafięy
odkryc nowe, doskonaęe formy stowarzyszen, szczego lnie odpowia-
dajź ce potrzebom czasu. Mozna w nich prowadzic zycie bardzo
sprzyjajź ce osiź ganiu doskonaęosci chrzescijanskiej.

[8] 8. Powierzajź c roztropnej i gorliwej opiece kierownikow du-
chowych szlachetne wysięki wiernych, dź zź cych do doskonaęosci, na
forum internum, zajmiemy sió  teraz szczego lnie tymi stowarzysze-
niami, kto re wobec Koscioęa na tzw. forum externum starajź  sió
prowadzic swoich częonkow do zycia prawdziwie doskonaęego. Nie
� � � � � � �

11 Konstytucja Conditae a Christo Ecclesiae (8 XII 1900), AAS 20(1928), s. 317-327.
12 2 Krn 19, 7; Rz 2, 11; Ef 6, 9; Kol 3, 25.
13 Por. Mt 5, 48; 19, 12; Kol 4, 12; Jk 1, 4.
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mowimy tu jednak o wszystkich ugrupowaniach, kto re w swiecie dź -
zź  szczerze do doskonaęosci chrzescijanskiej, lecz jedynie o tych, kto -
re przez swź  wewnó trznź  organizacjó , hierarchicznie ustanowionź
węadzó , nie ograniczone zadnymi innymi wiózami, peęne oddania,
jakiego wymagajź  od swych scisęych częonkow przez profesjó  rad
ewangelicznych, wreszcie przez sposob sprawowania posęugi i apo-
stolstwa, co do istoty zblizajź  sió  bardziej do kanonicznych stanow
doskonaęosci, a zwęaszcza do Stowarzyszen bez slubow publicznych
(Tytuę XVII), chociaz nie prowadzź  wspo lnego zycia zakonnego, lecz
posęugujź  sió  innymi formami zewnó trznymi.

[9] 9. Te stowarzyszenia, kto re odtź d bódź  nazywane instytuta-
mi s wieckimi zaczó to zakęadac w pierwszej poęowie ubiegęego wieku
nie bez specjalnego natchnienia Bozej Opatrznosci, by wiernie
” praktykowaęy rady ewangeliczne w swiecie i speęniaęy z wiókszź
wolnosciź  dzieęa mięosci, do kto rych w obecnym zęym czasie rodziny
zakonne majź  dostóp utrudniony lub w ogo le zamkniótyś14. Najstar-
sze instytuty tego rodzaju staęy sió  dobrym przykęadem i dziaęaniem
swoim jasno i coraz bardziej przekonywujź co dowodzięy, ze przy sta-
rannym i roztropnym doborze częonkow, przy troskliwej i wystar-
czajź co dęugiej ich formacji, przy odpowiedniej, rownoczesnie staęej
i elastycznej regule zycia mozna takze w swiecie, dzióki szczego lne-
mu powoęaniu Bozemu i z pomocź  Jego ęaski, osiź gnź c w sposob
pewny scisęź  i skutecznź  konsekracjó  siebie samego, nie tylko we-
wnó trznź , lecz takze zewnótrznź  i nieomal zakonnź , oraz stac sió  do-
brym narzódziem oddziaęywania apostolskiego. Z tych wielorakich
powodow ” tego rodzaju stowarzyszenia wiernych zasęuzyęy nie jeden
raz na pochwaęó  ze strony Stolicy Apostolskiej na rowni z prawdzi-
wymi zgromadzeniami zakonnymiś15.

[10] 10. Pomyslny rozwo j tych instytutow pokazuje w sposob co-
raz bardziej oczywisty, jak wielkź  i skutecznź  pomoc mogź  one przy-
niesc Koscioęowi i duszom. Z ęatwosciź  przyczyniź  sió  one do prowa-
dzenia zawsze i na kazdym miejscu zycia prawdziwie doskonaęego,
takze w przypadkach, gdy podjócie kanonicznego zycia zakonnego
byęoby niemozliwe lub niewskazane, do intensywnego rechrystiani-
� � � � � � �

14 Swióta Kongregacja Biskupow i Zakonnikow, Dekret ”Ecclesia Catholicaą  (11 VIII
1889), ASS 23(1889), s. 634.

15 Tamze.
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zowania zycia rodzinnego, zawodowego i spoęecznego przez bezpo-
sredni i codzienny kontakt z zyciem doskonaęym, caękowicie odda-
nym uswióceniu, do wykonywania ro znorodnego apostolstwa oraz
wypeęniania zadan, kto re w pewnych miejscach, okresach czasu
i okolicznosciach sź  zabronione lub niedostópne dla kapęanow i za-
konnikow. Doswiadczenie jednak wykazaęo, ze ten typ zycia dosko-
naęego niesie niekiedy bardzo wiele trudnosci i niebezpieczenstw,
skoro prowadzony jest swobodnie, bez zewnó trznej pomocy habitu i
zycia wspo lnego, bez czujnosci Ordynariuszy, kto rzy czósto mogź  nie
znac go dostatecznie, oraz niejednokrotnie takze bez staęej opieki
przeęozonych, kto rzy mogź  nieraz znajdowac sió  daleko. Zaczó to
dyskutowac nad naturź  prawnź  instytutow i o zamysle Stolicy Apo-
stolskiej majź cej je zaaprobowac. Tu uznajemy za stosowne wspo-
mniec o dekrecie Ecclesia Catholica wydanym przez swió tź  Kongre-
gacjó  Biskupow i Zakonnikow potwierdzonym16 11 VIII 1889 roku
przez naszego poprzednika niesmiertelnej pamióci Leona XIII. De-
kret ten nie zabraniaę udzielania pochwaęy i aprobaty tym instytu-
tom, wymagaę jednak, by Swió ta Kongregacja, przy udzielaniu tej
pochwaęy lub aprobaty, nie traktowaęa tych instytutow jako zakony o
slubach uroczystych, ani nie jako prawdziwe zgromadzenia zakonne
o slubach prostych, ale jedynie jako pobozne stowarzyszenia, w kto -
rych, opro cz tego, co jest wymagane przez wspo ęczesnź  dyscyplinó
koscielnź , nie istnieje profesja zakonna w scisęym sensie, a sluby, je-
sli istniejź , uwazane sź  za prywatne, nie publiczne, przyjmowane
przez uprawnionego do tego przeęozonego w imieniu Koscioęa.
Nadto te stowarzyszenia õ  tak dopowiadaęa ta sama swió ta Kongre-
gacja õ  uzyskujź  pochwaęó  lub aprobató  jedynie pod tym istotnym
warunkiem, ze sź  dokęadnie znane swoim Ordynariuszom i podle-
gajź  caękowicie ich jurysdykcji. Te przepisy i oswiadczenia swió tej
Kongregacji Biskupow i Zakonnikow przyczynięy sió  skutecznie do
lepszego zrozumienia natury tych instytutow, uregulowaęy sprawó
ich rozwoju i postópu, nie stawiajź c jednak przeszkod na tej drodze.

[11] 11. W naszych czasach instytuty swieckie bez rozgęosu bar-
dzo wzrosęy w liczbó , przyjmujź c rozmaite formy czy to autonomicz-
ne, czy powiź zane ro znorako z zakonami i stowarzyszeniami. Kon-
stytucja apostolska Conditae a Christo, kto ra zajó ęa sió  tylko zgro-

� � � � � � �
16 Tamze.
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madzeniami zakonnymi, nie wypowiedziaęa sió  o nich zupeęnie. Tak-
ze Kodeks Prawa Kanonicznego celowo pominź ę je milczeniem i po-
zostawię przyszęemu ustawodawstwu to, co o nich nalezaęo ustalic,
poniewaz rzecz nie wydawaęa sió  jeszcze dojrzaęa.

[12] 12. Wszystko to rozwazylismy do gęóbi w poczuciu obowiź z-
ku, a takze kierowani ojcowskź  mięosciź  do dusz, kto re tak ofiarnie
dź zź  do swió tosci, pozostajź c wsrod swiata. Pragniemy umozliwic
powazne i mź dre rozpoznanie istniejź cych stowarzyszen, by tylko te
zostaęy uznane za prawdziwe instytuty, kto re rzeczywiscie zobowiź -
zujź  sió  w peęni do prowadzenia zycia doskonaęego, by usunź c nie-
bezpieczenstwo zakęadania coraz to nowych instytutow õ  co czyni
sió  czósto nierozwaznie i lekkomyslnie õ  by wreszcie te instytuty,
kto re zasęugujź  na aprobató , otrzymaęy specjalny status prawny, od-
powiadajź cy w peęni ich naturze, celom i warunkom. Postanowili-
smy zatem uczynic dla instytutow swieckich to samo, co nasz nie-
smiertelnej pamióci Poprzednik, Leon XIII uczynię z takź  mź drosciź
i roztropnosciź  dla zgromadzen o slubach prostych w konstytucji
apostolskiej Conditae a Christo. Zatwierdzamy wióc niniejszym pi-
smem statut ogo lny instytutow swieckich, kto ry Najwyzsza Kongre-
gacja Swió tego Oficjum, jako kompetentna węadza starannie przej-
rzaęa, a Swió ta Kongregacja do spraw Zakonow, na nasze polecenie
i pod naszym kierunkiem, uęozyęa i wygęadzięa. Mocź  naszej powagi
apostolskiej ogęaszamy, uchwalamy i postanawiamy to wszystko, co
zawierajź  zaęź czone ponizej normy.

13. Wykonanie ich powierzamy Swió tej Kongregacji do spraw
Zakonow, udzielajź c jej wszelkich potrzebnych do tego uprawnien.

Ogolne normy prawne
odnoszęce siŻ do instytutow s wieckich

(Lex peculiaris)
Art. I
[13] Stowarzyszenia kapęanow lub swieckich, kto rych częonko-

wie w celu dź zenia do doskonaęosci chrzescijanskiej i caękowitego
oddania sió  apostolstwu skęadajź  profesjó  praktykowania w zyciu
swieckim rad ewangelicznych, dla wyra«nego odro znienia od innych
stowarzyszen wiernych (czósc III Ksiógi II Kodeksu Prawa Kano-
nicznego) otrzymujź  nazwó  instytuto w lub instytuto w s wieckich.
Podlegajź  one normom prawnym niniejszej konstytucji apostolskiej.
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Art. II
[14] ’ 1. Poniewaz instytuty swieckie nie wymagajź  trzech pu-

blicznych slubow zakonnych (kan. 1308 ’ 1 i 488. I) i nie zobowiź -
zujź  wszystkich częonkow do prowadzenia zycia wspo lnego ani
mieszkania pod jednym dachem zgodnie z Prawem Kanonicznym
(kan. 487 i nastópne oraz kan. 675 i nastópne):

1° Wedęug prawa i z reguęy nie sź  i nie mogź  byc nazywane zako-
nami (kan. 487 i 488, I) ani stowarzyszeniami zycia wspo lnego (kan.
673 ’ 1).

2° Nie podlegajź  ustawodawstwu węasciwemu zakonom i stowa-
rzyszeniom zycia wspo lnego i nie mogź  sió  nim posęugiwac. Wyjź t-
kowo tylko jakis przepis tego prawa, szczego lnie odnoszź cy sió  do
stowarzyszen bez slubow publicznych, moze byc do nich dostosowa-
ny lub przez nie przyjó ty.

[15] ’ 2. Instytuty swieckie poza ogo lnymi przepisami Prawa
Kanonicznego, kto re ich dotyczy, rzź dzź  sió  jako węasnym prawem
odpowiadajź cym ich szczego lnemu charakterowi i sytuacji, nastó -
pujź cymi przepisami:

1° Ogo lnymi normami konstytucji Provida Mater Ecclesia, kto ra
stanowi jakby Statut wszystkich instytutow swieckich;

2° Przepisami, kto re bódzie uwazaęa za stosowne wydac Swió ta
Kongregacja do spraw Zakonow, odpowiednio do wymagan lub do-
swiadczen zycia, dla wszystkich instytutow lub dla niekto rych spo-
srod nich, interpretujź c niniejszź  konstytucjó  apostolskź , uzupeę-
niajź c jź  lub aplikujź c w okreslonych okolicznosciach;

3° Węasnymi zatwierdzonymi konstytucjami (zgodnie z artyku-
ęami V-VIII niniejszej ustawy), kto re roztropnie dostosujź  ogo lne
przepisy Prawa Kanonicznego i sformuęowane tutaj specjalne zasady
(nr 1° i 2°) do ro znorodnych celow, potrzeb i sytuacji kazdego insty-
tutu.

Art. III
[16] ’ 1. Aby jakies pobozne stowarzyszenie wiernych, mogęo byc

zgodnie z podanymi nizej artykuęami erygowane jako instytut swiec-
ki, powinno ono, poza innymi ogo lnymi wymaganiami, speęniac na-
stópujź ce warunki:

’ 2. W tym, co dotyczy konsekracji zycia i profesji doskonaęosci
chrzescijanskiej:

Osoby pragnź ce nalezec do instytutu jako częonkowie w scisęym
tego sęowa znaczeniu, powinny poza praktykami poboznymi i wyrze-
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czeniem, kto re obowiź zuje wszystkich wiernych dź zź cych do dosko-
naęosci, dź zyc do niej skutecznie takze za pomocź  nastópujź cych
srodkow szczego ęowych:

1° przez zęozonź  wobec Boga profesjó  celibatu i doskonaęej czy-
stosci, potwierdzonź , zgodnie z wymaganiami konstytucji, slubem,
przysiógź  lub poswióceniem obowiź zujź cym w sumieniu;

2° przez slub lub przyrzeczenie posęuszenstwa, mocź  kto rego po-
swiócajź  sió  na staęe i caękowicie Bogu oraz praktykowaniu mięosci
i apostolstwa i we wszystkim stajź  sió  moralnie zalezne od przeęozo-
nych, zgodnie z przepisami konstytucji;

3° przez slub lub przyrzeczenie ubo stwa, kto re nie pozwala do-
browolnie rozporzź dzac dobrami doczesnymi, ale zobowiź zuje do
stosowania sió  w tej dziedzinie do norm i wymagan konstytucji;

[17] ’ 3. W tym, co dotyczy przynaleznosci częonkow w scisęym
tego sęowa znaczeniu do instytutu oraz wynikajź cej z tego wiózi:

Wió «  ęź czź ca instytut z jego rzeczywistymi częonkami winna byc:
1° staęa, zaleznie od konstytucji wieczysta lub czasowa, odnawia-

na po upęywie okreslonego czasu (kan. 488, I);
2° wzajemna i peęna, tak, aby zgodnie z normami konstytucji

częonkowie oddawali sió  caękowicie instytutowi, a instytut troszczyę
sió  o częonkow i braę za nich odpowiedzialnosc.

[18] ’ 4. W tym, co dotyczy siedzib i wspo lnych domow insty-
tutow swieckich:

Chociaz instytuty swieckie nie wymagajź  zgodnie z Prawem od
wszystkich częonkow (art. II ’ 1) zycia wspo lnego czy mieszkania pod
jednym dachem, to jednak ze wzglódu na potrzeby i korzysci powin-
ny one posiadac jeden lub kilka domow wspo lnych, aby:

1° mogli tam mieszkac przeęozeni gęowni lub okrógowi;
2° mogli tam przebywac lub zbierac sió  częonkowie instytutu w

celu odbywania czy uzupeęniania formacji, odprawiania rekolekcji
i innych cwiczen tego rodzaju;

3° mozna byęo tam przyjmowac częonkow, kto rzy z powodu zęego
stanu zdrowia czy z innych wzglódow potrzebujź  opieki, albo tez dla
kto rych nie jest wskazane mieszkanie prywatne u siebie czy u innych
osob.

Art. IV
[19] ’ 1. Instytuty swieckie sź  zalezne od Swió tej Kongregacji do

spraw Zakonow, przy zachowaniu praw Swió tej Kongregacji Krze-
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wienia Wiary, zgodnie z postanowieniami kanonu 252 ’ 3, odnoszź -
cego sió  do stowarzyszen i seminariow misyjnych.

’ 2. Stowarzyszenia, kto re nie odpowiadajź  definicji zawartej w
art. I i nie realizujź  w peęni celu, o kto rym on mowi, a takze stowa-
rzyszenia, kto rym brakuje jednego z elementow wymienionych w
art. I i III niniejszej konstytucji apostolskiej, rzź dzź  sió  prawem węa-
sciwym dla stowarzyszen wiernych, o kto rym jest mowa w kanonie
684 i nastópnych. Zalezź  one od Swió tej Kongregacji Soboru, przy
zachowaniu przepisow kan. 252 ’ 3, odnoszź cych sió  do terytoriow
misyjnych.

Art. V
[20] ’ 1. Tylko biskupi, a nie wikariusze kapitulni czy generalni,

mogź  zakęadac instytuty swieckie i erygowac je jako osoby prawne,
zgodnie z postanowieniami kan. 100 ’ 1 i 2.

’ 2. Niechaj biskupi jednak nie zakęadajź  tych instytutow i nie
pozwalajź  zakęadac ich bez porozumienia sió  ze Swió tź  Kongregacjź
do spraw Zakonow, zgodnie z postanowieniami kan. 942 ’ 1 i na-
stópnego artykuęu.

Art. VI
[21] ’ 1. Aby biskupi zabiegajź cy o erekcjó  instytutow swieckich

zgodnie z art. V ’ 2 mogli otrzymac węadzó  ich erygowania, winni oni
powiadomic Swió tź  Kongregacjó  do spraw Zakonow o zastosowaniu
w danym wypadku norm ustalonych przez tó  Kongregacjó , a odno-
szź cych sió  do erekcji zgromadzen i stowarzyszen zycia wspo lnego
na prawie diecezjalnym, odpowiednio dostosowanych zgodnie z
ocenź  Swió tej Kongregacji. Powinni oni rowniez powiadomic tó
Kongregacjó  o zastosowaniu innych przepisow, kto re zostaęy lub zo-
stanź  w przyszęosci przez niź  wydane.

Po uzyskaniu zezwolenia Swió tej Kongregacji do spraw Zako-
now, biskupi mogź  zgodnie z przysęugujź cych im prawem przystó -
powac do erekcji instytutu. O dokonanej erekcji winni oni powiado-
mic oficjalnie Swió tź  Kongregacjó .

Art. VII
[22] ’ 1. Instytuty swieckie, kto re uzyskajź  aprobató  lub dekret

pochwalny od Stolicy Apostolskiej, stajź  sió  instytutami na prawie
papieskim (kan. 488 ’ 3; 673 ’ 2).
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’ 2. Aby instytuty swieckie na prawie diecezjalnym mogęy otrzy-
mac od Stolicy Apostolskiej dekret pochwalny lub aprobató , majź
byc zastosowane wedęug wymogow Swió tej Kongregacji do spraw
Zakonow wszystkie odpowiednie w danym wypadku normy (nr 6 n.)
oraz przepisy, stosowane w praktyce tejze Kongregacji w odniesieniu
do zgromadzen i stowarzyszen zycia wspo lnego, wydane dotychczas
lub w przyszęosci.

’ 3. Przy pierwszym bź d«  nastópnym õ  jesli bódzie ono potrzeb-
ne õ  zatwierdzeniu, wzglódnie przy zatwierdzeniu ostatecznym, na-
lezy trzymac sió  nastópujź cej procedury:

1° sprawa wedęug przyjó tego zwyczaju opracowana i poparta gęo-
sem przynajmniej jednego konsultora, winna byc przedyskutowana
na Komisji konsultorow pod przewodnictwem sekretarza Swió tej
Kongregacji do spraw Zakonow albo jego zastópcy;

2° nastópnie caęź  sprawó  nalezy przekazac do rozpatrzenia i de-
cyzji plenarnemu posiedzeniu Kongregacji pod przewodnictwem Je-
go Eminencji Kardynaęa Prefekta tejze Kongregacji, przy udziale
kompetentnych konsultorow, zaproszonych w razie potrzeby dla do-
kęadnego zbadania sprawy;

3° wyniki obrad Kardynaę Prefekt lub sekretarz Swió tej Kongre-
gacji przedstawi Ojcu Swió temu do Jego ostatecznej decyzji.

Art. VIII
[23] Instytuty swieckie poza węasnymi prawami, istniejź cymi

obecnie i przyszęymi, podlegajź  miejscowym Ordynariuszom, zgod-
nie z prawem obowiź zujź cym zgromadzenia nie objó te egzempcjź
i stowarzyszenia zycia wspo lnego.

Art. IX
[24] Zarzź d wewnó trzny instytutu swieckiego moze byc organi-

zowany hierarchicznie, podobnie jak zarzź d zgromadzen zakonnych
i stowarzyszen zycia wspo lnego z odpowiednimi modyfikacjami, we-
dęug uznania Swió tej Kongregacji do spraw Zakonow, zgodnie z na-
turź , celem i sytuacjź  kazdego instytutu.

Art. X
Niniejsza konstytucja apostolska nie wprowadza zadnych zmian

w zakresie praw i obowiź zkow instytutow juz utworzonych przez Bi-
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skupow w porozumieniu ze Stolicź  Apostolskź , lub przez samź  Stoli-
có  Apostolskź  aprobowanych.

Ustawó  tó  wydajemy i ogęaszamy postanawiajź c, ze niniejsza
konstytucja apostolska otrzymuje i zachowa swź  moc prawnź , oraz
ze wchodzi w zycie, uchylajź c wszelkie przeciwne jej rozporzź dzenia.
Nikomu nie wolno ogęoszonej przez nas Konstytucji naruszyc lub zu-
chwale sió  jej przeciwstawic.

Dane w Rzymie u sw. Piotra, 2 lutego, w dzien Oczyszczenia Naj-
swió tszej Marii Panny, roku 1947, a o smego naszego Pontyfikatu.

Pius XII papie˙



Pius XII

MOTU PROPRIO
PRIMO FELICITER

(12 III 1948)17

[25] Gdy szczósliwie minź ę pierwszy rok od chwili ogęoszenia
naszej konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia i przed
oczyma przesuwajź  sió  liczne rzesze dusz ukrytych ” z Chrystusem w
Boguś18, idź cych w swiecie drogź  swió tosci i caęe swe zycie z radosciź
poswiócajź cych ” sercem wielkim i duszź  ochotnź ś19 w nowo po-
wstaęych instytutach swieckich, jakze nie dziókowac Bogu za coraz
liczniejsze zastópy tych, kto rzy w swiecie praktykujź  rady ewange-
liczne; jakze nie dziókowac Bogu za tó  potó znź  pomoc, kto ra w na-
szych niespokojnych, nieszczósliwych czasach wzmocnięa opatrzno-
sciowo katolicki apostolat.

[26] Duch Swió ty, kto ry nieustannie odnawia20 oblicze ziemi
znieksztaęcane i oszpecane codziennie nadmiarem zęa, powoęaę dla
siebie darem wielkiej i szczego lnej ęaski wielkź  liczbó  umięowanych
synow i co rek, kto rym z gęóbi serca bęogosęawimy w Panu, aby stojź c
w szeregach instytutow swieckich byli jako so l niezwietrzaęa21 w ze-
psutym swiecie, z kto rego nie sź 22, w kto rym jednak z woli Bozej
winni pozostac. Majź  oni byc w tym swiecie swiatęem, kto re w ciem-
nosciach swieci i nie gasnie23, odrobinź  dobrego zaczynu, kto ry
dziaęa wszódzie i zawsze, przenika wszystkie srodowiska i wszelkimi
sposobami, sęowem i przykęadem, usięuje wszódzie dotrzec tak, aby
zaczyn Ewangelii ogarnź ę caęe ciasto i wszystko przemienięo sió  w
Chrystusie24.

Aby instytuty swieckie powstajź ce wszódzie pod wpęywem zba-
wiennego dziaęania Ducha Chrystusowego25 nalezycie kierowaęy sió
normami konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia i wyda-
waęy obfite owoce swió tosci, jakich od nich oczekujemy, a takze aby

� � � � � � �
17 Tekst « rodęowy: AAS 40(1948), s. 183-286.
18 Kol 3, 3.
19 2 Mch 1-3.
20 Por. Ps 103, 30.
21 Por. Mt 5, 13; Mk 9, 49; §k 14, 34.
22 Por. J 15, 19.
23 Por. J 9, 5; 1, 5; 8, 12; Ef 5, 8.
24 Por. Mt 13, 33; 1 Kor 5, 6; Ga 5, 9.
25 Por. Rz 8, 9.
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roztropnie i dobrze zorganizowane niby wojsko w szyku bojowym26

mogęy mó znie walczyc podejmujź c ogo lne i specjalne zadania apo-
stolskie, z wielkź  radosciź  potwierdzamy wspomnianź  konstytucjó
i po gęóbokim zastanowieniu, motu proprio, z caęź  rozwagź  korzy-
stajź c z peęni węadzy apostolskiej, ogęaszamy i postanawiamy, co na-
stópuje:

[27] I. Te stowarzyszenia kapęanow lub swieckich, slubujź cych
doskonaęosc chrzescijanskź  w swiecie, kto re wydajź  sió  odpowiadac
wymaganiom zawartym w konstytucji apostolskiej Provida Mater
Ecclesia, nie powinny i nie mogź  pod zadnym pozorem nadal uwa-
zac sió  za zwykęe stowarzyszenia wiernych (kan. 684-725)27, lecz
bezwzglódnie muszź  sió  przeksztaęcic w instytuty swieckie, co lepiej
odpowiada ich charakterowi i potrzebom.

[28] II. W tym podnoszeniu stowarzyszen wiernych do wyzszej
formy instytutow swieckich (por. nr I) oraz w ich organizacji zarow-
no ogo lnej, jak i odnoszź cej sió  do poszczego lnych przypadkow, na-
lezy zawsze pamió tac, ze we wszystkim musi byc zachowany ich węa-
sny, specjalny, to znaczy swiecki charakter, kto ry stanowi caęź  racjó
ich bytu. Nie nalezy niczego ujmowac z peęnej profesji doskonaęosci
chrzescijanskiej, opartej mocno na radach ewangelicznych i praw-
dziwie zakonnej w swej istocie. Doskonaęosc ta jednak powinna byc
realizowana i slubowana w swiecie, totez trzeba jź  dostosowac do zy-
cia swieckiego we wszystkim, co jest dozwolone i co da sió  pogodzic z
wymaganiami i dzieęami tejze doskonaęosci.

Caęe zycie częonkow instytutow swieckich, poswiócone Bogu
przez profesjó  doskonaęosci, powinno sió  zamieniac w apostolstwo.
Apostolstwo winno byc peęnione nieustannie i swiócie oraz wypęy-
wac z wielkiej czystosci intencji, gęóbokiego zjednoczenia z Bogiem,
mó znego wyrzeczenia, szlachetniego zapomnienia o sobie i mięosci
do dusz, tak, aby objawiaę sió  przez nie duch, kto ry je ksztaętuje, a
ono samo nieustannie umacniaęo i odnawiaęo tego ducha. To apo-
stolstwo, obejmujź ce caęe zycie, tak gęóboko i szczerze zwykęo prze-
jawiac sió  w instytutach, ze z pomocź  i natchnieniem Bozej Opatrz-
nosci gorliwa troska o dusze staęa sió  nie tylko dobrź  okazjź  do kon-
sekracji zycia, ale w duzej mierze narzucięa instytutom sposob ist-
� � � � � � �

26 Por. Pnp 6, 3.
27 Papiez  powoęuje sió  na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku [przyp. red.].
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nienia i formy dziaęania. Tak wióc w przedziwny sposob ze specy-
ficznego celu instytutow zdaje sió  wynikac ich szczego lny rys. Apo-
stolstwo instytutow swieckich powinno byc wiernie peęnione nie tyl-
ko w swiecie, ale takze niejako od strony swiata, to znaczy przez pra-
có  zawodowź  i ro zne formy swieckiej dziaęalnosci, w miejscach
i okolicznosciach, odpowiadajź cych warunkom swieckim.

[29] III. Przepisy odnoszź ce sió  do kanonicznej karnosci w sta-
nie zakonnym nie odpowiadajź  instytutom swieckim i ogo lne pra-
wodawstwo, kto re dotyczy zakonnikow, nie powinno i nie moze sto-
sowac sió  do instytutow, zgodnie z postanowieniem konstytucji apo-
stolskiej Provida Mater Ecclesia (art. 2 ’ 1). Mogź  natomiast byc za-
chowane przepisy odnoszź ce sió  do instytutow i zgodne z ich swiec-
kim charakterem, pod warunkiem, ze nie naruszajź  w niczym peęne-
go poswiócenia Bogu caęego zycia, a takze zgadzajź  sió  z konstytucjź
apostolskź  Provida Mater Ecclesia.

[30] IV. Miódzydiecezjalna i powszechna struktura hierarchicz-
na, na wzo r zywego organizmu, moze byc stosowana w instytutach
swieckich (tamze, art. 9). Stosowanie jej powinno niewź tpliwie do-
dac im wewnó trznej mocy i staęosci oraz zwiókszyc ich oddziaęywa-
nie i uczynic je bardziej skutecznym. Jednak w dostosowaniu tej
struktury do kazdego instytutu nalezy brac pod uwagó  naturó  jego
celu, mniejszy lub wiókszy zasióg jego oddziaęywania, stopien roz-
woju i dojrzaęosci, warunki w jakich sió  znajduje oraz inne tego ro-
dzaju elementy. Nie nalezy odrzucac ani lekcewazyc formy pewnego
rodzaju federacji instytutow, kto re w jakims stopniu zachowujź  cha-
rakter lokalny, w zaleznosci od kraju, regionu i diecezji, jednak pod
warunkiem, ze wszystko bódzie zgodne z prawem i przeniknió te du-
chem katolickosci Koscioęa.

[31] V. Chociaz częonkowie instytutow swieckich zyjź  w swiecie,
to jednak ze wzglódu na caękowite poswiócenie sió  Bogu i duszom,
do kto rego sió  zobowiź zujź  z aprobatź  Koscioęa oraz ze wzglódu na
hierarchicznź  strukturó  miódzydiecezjalnź  i powszechnź , jakź  in-
stytuty mogź  w ro znym stopniu posiadac, sź  one sęusznie na mocy
konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia zaliczone do stanow
doskonaęosci prawnie zorganizowanych i uznanych przez Koscio ę.
Celowo wióc instytuty te zostaęy zwiź zane z Kongregacjź  odpowie-
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dzialnź  za publiczne stany doskonaęosci i powierzone sź  jej kompe-
tencji i staraniom. Dlatego tez, zachowujź c zawsze zgodnie z posta-
nowieniami kanonow i wyra«nymi przepisami konstytucji apostol-
skiej Provida Mater Ecclesia (art. 4 ’ 1 i 2) prawa Swió tej Kongrega-
cji Soboru w stosunku do poboznych zwiź zkow i stowarzyszen wier-
nych (kan. 250 ’ 2) i prawa Swió tej Kongregacji Krzewienia Wiary w
stosunku do stowarzyszen duchownych oraz Seminariow, przezna-
czonych do celow misyjnych (kan. 252 ’ 3), postanowilismy, ze
wszystkie stowarzyszenia we wszystkich krajach õ  nawet majź ce
aprobató  biskupiź  czy papieskź  õ  jezeli tylko odpowiadajź  warun-
kom wymaganym od instytutow swieckich, powinny przeksztaęcic
sió  obowiź zkowo i niezwęocznie w tó  nowź  formó , zgodnie z wyzej
wspomnianymi przepisami (por. nr I). W celu zachowania jednolite-
go kierownictwa niech bódź  one zalezne od Swió tej Kongregacji do
spraw Zakonow, przy kto rej zostaę utworzony specjalny Wydziaę do
spraw Instytutow Swieckich.

[32] VI. Polecamy kierownikom i asystentom Akcji Katolickiej
i innych stowarzyszen wiernych, w kto rych tylu męodych ludzi wy-
chowuje sió  do zycia prawdziwie chrzescijanskiego, a rownoczesnie
do apostolstwa, aby wielkodusznie dopomagali do rozwoju swió tego
powoęania, jesli ktos, idź c za gęosem Bozym, zapragnie wyzszej do-
skonaęosci bź d«  w zyciu zakonnym czy stowarzyszeniu zycia wspo l-
nego, bź d«  w instytucie swieckim. Niech udzielajź  swej pomocy nie
tylko zakonom i zgromadzeniom zakonnym, ale takze tym naprawdó
opatrznosciowym instytutom i respektujź c ich węasnź  dyscyplinó
wewnó trznź , wzajemnie korzystajź  z ich pomocy.

Mocź  Naszej węadzy wierne wykonanie wszystkiego, co postano-
wilismy tutaj w motu proprio, powierzamy Swió tej Kongregacji do
spraw Zakonow i innym wspomnianym powyzej Kongregacjom, Bi-
skupom Ordynariuszom i kierownikom stowarzyszen, w tej mierze,
w jakiej dotyczy ich to, o czym mowilismy.

Postanowieniom zawartym w niniejszym motu proprio nadaje-
my moc prawnź , uchylajź c wszelkie przeciwne im zarzź dzenia.

Dane w Rzymie, u sw. Piotra, 12 marca 1948 roku, na poczź tku
dziesiź tego roku Naszego Pontyfikatu.

Pius XII papie˙



Kongregacja ds. Zakonow

INSTRUKCJA
CUM SANCTISSIMUS

(19 III 1948)28

[33] Ogęaszajź c konstytucjó  apostolskź  Provida Mater Ecclesia,
nasz Ojciec Swió ty, raczyę wyznaczyc Swiótź  Kongregacjó  do spraw
Zakonow jako kompetentnź  węadzó , kto rej poddane zostaęy instytuty
swieckie (Lex peculiaris, art. IV ’ 1 i 2) õ  powierzajź c jej wszystkie
potrzebne i konieczne peęnomocnictwa õ  aby skutecznie zapewnięa
wykonanie wszystkiego, co zostaęo ustanowione w tej Konstytucji.

Pomiódzy obowiź zkami i czynnosciami, kto re z racji decyzji pa-
pieskiej, zgodnie z formalnym wskazaniem samej Konstytucji przy-
padęy w udziale Swió tej Kongregacji, trzeba zanotowac udzielone jej
prawo ogęaszania norm prawnych, koniecznych lub potrzebnych, dla
wszystkich instytutow swieckich w ogo le lub dla niekto rych sposrod
nich ” odpowiednio do wymagan lub doswiadczen zycia [...] inter-
pretujź c Konstytucjó  apostolskź , uzupeęniajź c jź  lub aplikujź c w
okreslonych okolicznosciachś.

Chociaz wióc lepiej bódzie przeniesc na dogodniejsze czasy wy-
danie peęnych i ostatecznych ustaw dotyczź cych instytutow swiec-
kich, aby nie stwarzac niebezpieczenstwa zahamowania aktualnego
rozwoju instytutow, to jednak trzeba od razu obszerniej wyęozyc nie-
kto re, nie przez wszystkich dosc jasno rozumiane i węasciwie inter-
pretowane punkty konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia,
azeby zapobiec mozliwym bęódom, przestrzegajź c w tym jak najsci-
slej przepisow wydanych w motu proprio Primo feliciter z dnia 12
biezź cego miesiź ca [marca 1948 õ  przyp. red.] przez naszego Ojca
Swió tego. Dlatego tez Swió ta Kongregacja zdecydowaęa sió  zebrac
i ogęosic w formie instrukcji starannie uporzź dkowane przepisy, kto -
re sęusznie nalezy uznac za podstawowe, jesli sió  chce od poczź tku
we węasciwy sposob tworzyc i organizowac instytuty swieckie.

[34] 1° Azeby jakies stowarzyszenie, nawet oddane w zyciu
swieckim praktyce doskonaęosci chrzescijanskiej i pracy apostolskiej
mogęo zgodnie z prawem i sęusznosciź  przybrac nazwó  instytutu
swieckiego, powinno ono nie tylko posiadac wszystkie razem i kazdy

� � � � � � �
28 Tekst « rodęowy: AAS 40(1948), s. 293-297.
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z elementow, kto re zgodnie z konstytucjź  Provida Mater Ecclesia sź
wskazane i przedstawione jako konieczne i konstytutywne dla in-
stytutow swieckich (art. I i III), lecz takze jest rzeczź  absolutnie ko-
niecznź , aby zostaęo zatwierdzone i kanonicznie erygowane przez bi-
skupa, po uprzednim zasiógnióciu rady Swió tej Kongregacji (art. V ’
2, art. VI).

[35] 2° Stowarzyszenia wiernych, kto rych racja bytu i cechy cha-
rakterystyczne pokrywajź  sió  z tym, co zawiera Konstytucja apostol-
ska, wedęug prawa, zgodnie z postanowieniem tejze Konstytucji,
wszystkie i we wszystkich krajach zalezź  od Swió tej Kongregacji do
spraw Zakonow, tak na terenach objó tych prawem powszechnym,
jak i na terenach misyjnych (art. IV ’ 1 i 2) i sź  poddane specjalnemu
prawu, zawartemu w wymienionej Konstytucji. Nie wolno im z zad-
nego tytuęu ani powodu, na mocy wskazan Primo feliciter (nr V) po-
zostawac w szeregach zwykęych stowarzyszen wiernych (CIC, Tytuę
II, Ksióga III), z wyjź tkiem wypadkow przewidzianych w nr 5 niniej-
szej instrukcji.

[36] 3° W celu uzyskania zezwolenia na erekcjó  nowego insty-
tutu swieckiego õ  nie kto inny, jak tylko miejscowy biskup winien
zwro cic sió  do Swió tej Kongregacji informujź c jź  dokęadnie o
wszystkim, co jest wymagane w Normach, wydanych przez Swió tź
Kongregacjó  do spraw Zakonow (z 6 III 1921, nr 3-8) z odpowiedni-
mi adaptacjami (art. VII), azeby ubiegac sió  o erekcjó  i aprobató
Kongregacji.

Nalezy rowniez wysęac zarys Konstytucji (co najmniej w szesciu
egzemplarzach), zredagowany w józyku ęacinskim lub w jednym z jó -
zykow przyjó tych w Kurii; ponadto wysęac dyrektoria i inne doku-
menty, kto re zapoznawaęyby z celem i duchem stowarzyszenia. Kon-
stytucje powinny zawierac wszelkie wskazania dotyczź ce natury in-
stytutu, kategorii częonkow, węadzy, formy konsekracji (art. III ’ 2),
wiózi wynikajź cej z przyjócia częonkow do instytutu (art. III ’ 3),
wspo lnych domow (art. III ’ 4), sposobu formacji częonkow i poboz-
nych praktyk.

[37] 4° Stowarzyszenia, kto re przed konstytucjź  Provida Mater
Ecclesia byęy prawnie erygowane czy zatwierdzone przez biskupow,
stosownie do obowiź zujź cych poprzednio przepisow lub tez otrzy-
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maęy aprobató  papieskź  jako stowarzyszenia swieckich, aby mogęy
byc zatwierdzone przez Swió tź  Kongregacjó  jako instytuty swieckie,
bź d«  na prawie diecezjalnym, bź d«  na prawie papieskim, powinny
przedstawic Swió tej Kongregacji dokumenty prawne stwierdzajź ce
erekcjó  czy aprobató , konstytucje, na kto rych opieraęy sió  do tej po-
ry, kro tki opis swojej historii, dyscypliny wewnó trznej i pracy apo-
stolskiej, a przede wszystkim, jesli istniaęy tylko na prawie diecezjal-
nym, winny przysęac opinie Ordynariuszy diecezji, w kto rych majź
swoje siedziby. Po rozwazeniu i starannym rozpatrzeniu tych
wszystkich dokumentow, zgodnie z brzmieniem artykuęow VI i VII
konstytucji Provida Mater Ecclesia, moze byc wydane, zaleznie od
przypadku, zezwolenie na erekcjó  lub dekret uznania.

[38] 5° Co do stowarzyszen powstaęych po «niej lub niedosta-
tecznie rozwinió tych, a takze tych, kto re powstajź  niemal z dnia na
dzien, to chociaz mozna zywic nadziejó , ze ukonstytuujź  sió  i prze-
ksztaęcź  w prawdziwe, solidne instytuty swieckie, byęoby lepiej, zeby
nie przedstawiac ich od razu Swió tej Kongregacji w celu uzyskania
zezwolenia na erekcjó . Ogo lna zasada, kto ra nie pozwala na wyjź tki,
jezeli nie wchodzź  w gró  bardzo powazne, scisle sprawdzone racje,
jest taka, ze nowe stowarzyszenia majź  byc poddane pod kierow-
nictwo i ojcowskź  opiekó  węadzy diecezjalnej, kto ra wyprobuje ich
dziaęalnosc, najpierw jako zwykęych stowarzyszen, istniejź cych ra-
czej de facto niz prawnie, a nastópnie rozwinie je nie od razu, lecz
powoli i stopniowo i nada jednź  z form, jakź  mogź  przybierac stowa-
rzyszenia wiernych, a wióc formó  poboznego zwiź zku, stowarzysze-
nia czy bractwa.

[39] 6° Dopoki trwa okres wstópnego rozwoju, w kto rym po-
winno sió  jasno okazac, czy chodzi rzeczywiscie o stowarzyszenia
majź ce na celu poswiócenie caęego zycia doskonaęosci i apostolstwu,
i posiadajź ce inne rysy charakterystyczne, wymagane od prawdziwe-
go instytutu swieckiego, nalezy pilnie czuwac, aby nie zezwolic tym
stowarzyszeniom, zarowno w ich strukturze wewnó trznej, jak i w
dziaęaniu zewnó trznym na nic, co wykraczaęoby poza ich aktualnź
sytuacjó  prawnź  i odpowiadaęo raczej celowi i specyficznej naturze
instytutow swieckich. Nalezy zwęaszcza unikac tego, co byęoby trud-
no cofnź c lub anulowac, gdyby odmowione zostaęo po «niej zezwole-
nie na erekcjó  danego stowarzyszenia jako instytutu swieckiego,
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azeby nie byęo zadnego nacisku na węadzó  koscielnź  w kierunku
udzielenia aprobaty lub zbyt ęatwego jej przyznania.

[40] 7° Azeby ocenic w sposob pewny i obiektywny, czy natura
danego stowarzyszenia odpowiada rzeczywiscie temu, czym powi-
nien byc instytut swiecki, to znaczy czy w stanie i warunkach swiec-
kiego zycia prowadzi ono skutecznie swoich częonkow do peęnej kon-
sekracji i caękowitego oddania, kto re nawet na forum externum
przedstawia obraz stanu doskonaęosci, w istocie swojej prawdziwie
zakonnego, nalezy zbadac starannie co nastópuje:

a) Czy osoby nalezź ce do stowarzyszenia jako częonkowie w sci-
sęym tego sęowa znaczeniu, ” poza praktykami poboznymi i wyrze-
czeniemś, bez kto rego zycie doskonaęe byęoby jedynie pro znym zęu-
dzeniem, realizujź  rzeczywiscie i zdecydowanie trzy rady ewange-
liczne, wedęug jednej z form, przyjó tych przez Konstytucjó  apostol-
skź . Mogź  natomiast byc przyjó te do stowarzyszenia jako częonkowie
w szerszym znaczeniu tego sęowa i węź czone w sposob mniej lub
bardziej scisęy i staęy osoby, kto re dź zź  do doskonaęosci ewangelicz-
nej i starajź  sió  jź  praktykowac w swoich warunkach, chociaz nie po-
dejmujź  lub nie sź  w stanie podjź c na wyzszym poziomie poszcze-
go lnych rad ewangelicznych;

b) Czy wiózy, kto re ęź czź  częonkow w scisęym tego sęowa znacze-
niu ze stowarzyszeniem sź  staęe, wzajemne i peęne, tak, ze zgodnie z
przepisami konstytucji częonek oddaje sió  caękowicie stowarzysze-
niu, a stowarzyszenie bierze za niego odpowiedzialnosc oraz moze i
chce troszczyc sió  o niego i nim zajmowac (art. III ’ 5);

c) Czy i w jaki sposob oraz z jakiego tytuęu stowarzyszenie rze-
czywiscie posiada lub stara sió  posiadac wspo lne domy, wymagane
przez Konstytucjó  (art. III ’ 4), aby osiź gnź c cele, dla kto rych domy
te zostaęy zorganizowane;

d) Czy unika sió  tego, co nie byęoby zgodne z naturź  i celem in-
stytutow swieckich, jak na przykęad noszenia habitu, nie dajź cego sió
pogodzic ze swieckosciź  i zycia wspo lnego, zorganizowanego ze-
wnó trznie (art. II ’ 1; art. III ’ 4) na wzo r wspo lnego zycia zakonne-
go czy bódź cego jego odpowiednikiem (CIC, Tytuę XVII, Ksióga II);

[41] 8° Instytuty swieckie, stosownie do art. II ’ 1, 2° konstytucji
apostolskiej Provida Mater Ecclesia i z zachowaniem art. X i II ’ 1,
1° tejze Konstytucji, nie sź  i nie mogź  byc poddane węasciwemu
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i szczego lnemu prawodawstwu zakonnemu, ani prawom dotyczź cym
stowarzyszen zycia wspo lnego. Swió ta Kongregacja bódzie jednak
mogęa wyjź tkowo odniesc i zastosowac do instytutow swieckich
pewne szczego ęowe przepisy prawa zakonow, kto re sź  dla nich od-
powiednie, zgodnie z brzmieniem Konstytucji (art. II ’ 1, 2°). Bódzie
ona mogęa nawet roztropnie czerpac z tego prawa niekto re mniej lub
bardziej ogo lne kryteria, potwierdzone doswiadczeniem i odpowia-
dajź ce wewnó trznej naturze rzeczy.

[42] 9° W szczego lnosci:
a) chociaz przepisy kanonu 500 ’ 3 nie dotyczź  scisle instytutow

swieckich i nie nalezy ich stosowac jako takich, to jednak mozna bó -
dzie wydedukowac z nich pewne zasady i dyrektywy w odniesieniu
do aprobaty i organizacji instytutow swieckich;

b) Chociaz naprawdó  nie stoi na przeszkodzie, azeby zgodnie z
prawem (kan. 492 ’ 1) na mocy specjalnego przywileju instytuty
swieckie byęy agregowane do zakonow oraz instytutow zakonnych i
mogęy byc przez nie w ro zny sposob wspierane, a nawet w jakiejs
formie kierowane moralnie, jednak tylko zupeęnie wyjź tkowo, po
starannym rozwazeniu dobra instytutow, ich ducha, natury i celu
pracy apostolskiej, kto rej powinny sió  oddawac, a takze po zastoso-
waniu odpowiednich srodkow ostroznosci, mozna bódzie zezwalac
na inne formy wiókszej zaleznosci, kto ra mogęaby naruszyc autono-
mió  węadzy instytutow swieckich i poddac je mniej lub bardziej sci-
sęej opiece zakonnej, nawet jezeli same instytuty, zwęaszcza zenskie,
pragnó ęyby takiej zaleznosci i o niź  prosięy.

[43] 10° Instytuty swieckie:
a) z racji stanu doskonaęosci, do kto rej sió  zobowiź zujź  i z racji

caękowitego oddania sió  apostolstwu, kto rego wymagajź , sź  oczywi-
scie powoęane w dziedzinie tejze doskonaęosci i apostolstwa do zycia
doskonalszego niz to, kto re wystarcza nawet najlepszym sposrod
wiernych, pracujź cych w czysto swieckich stowarzyszeniach, w Akcji
Katolickiej czy w innych jeszcze poboznych dzieęach;

b) powinny one jednak w taki sposob speęniac swoje praktyki i
podejmowac prace stanowiź ce szczego ęowe cele instytutow, zeby ich
częonkowie õ  unikajź c starannie wszelkiego pomieszania pojóc õ
mogli w miaró  swoich się dawac przykęad bezinteresownej, pokornej
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i wytrwaęej wspo ępracy z Hierarchiź , rownoczesnie strzegź c we
wszystkim swojej specjalnej dyscypliny wewnó trznej, (por. PF VI).

[44] 11° a) Ordynariusz po otrzymaniu od Stolicy Swió tej upo-
waznienia do kanonicznej erekcji instytutu swieckiego, kto ry istniaę
poprzednio jako stowarzyszenie, pobozny zwiź zek czy sodalicja, bó -
dzie mo gę sam zdecydowac, jesli zajdzie potrzeba okreslenia sytuacji
osob i oceny, czy speęniajź  one warunki wymagane przez konstytucje
instytutu, liczź c sió  z tym, co byęo robione wczesniej, na przykęad w
zwiź zku z okresem proby, konsekracjź  itp.;

b) W ciź gu pierwszych dziesióciu lat istnienia instytutu swieckie-
go, liczź c od jego erekcji, miejscowy biskup moze udzielac dyspensy
w sprawach odnoszź cych sió  do funkcji, stanowisk, stopni i innych
skutkow prawnych, wymaganego wieku, czasu trwania okresu pro -
by, liczby lat potrzebnych do skęadania slubow i innych podobnych
spraw, kto re sź  przepisane dla wszystkich instytutow w ogo le lub dla
kto regos z nich w szczego lnosci;

c) Domy czy osrodki zaęozone przed erekcjź  kanonicznź  insty-
tutu, jezeli byęy utworzone za zezwoleniem biskupa, zgodnie z prze-
pisami kanonu 495 ’ 1, stajź  sió  na skutek faktu erekcji węasnosciź
instytutu.

Dane w Rzymie, w paęacu Swió tej Kongregacji do spraw Zako-
now, 19 marca, w dniu Swió ta sw. Jo zefa, Oblubienca Bęogosęawio-
nej Maryi Dziewicy, 1948 roku.

Fr. Luca Ermenegildo Pasetto
Sekretarz

Luigi Kardynań Lavitrano
Prefekt



Sobor Watykan ski II

DEKRET
O PRZYSTOSOWANEJ ODNOWIE ZYCIA ZAKONNEGO

PERFECTAE CARITATIS
(28 X 1965)

[45] 11. Instytuty swieckie, choc nie sź  instytutami zakonnymi,
podejmujź  jednak prawdziwź  i peęnź  profesjó  rad ewangelicznych w
swiecie, uznanź  przez Koscio ę. Profesja ta konsekruje zycie mózczyzn
i niewiast, laikow i duchownych przebywajź cych w swiecie. Dlatego
tez powinni oni szczego lnie sió  starac o caękowite oddanie sió  Bogu
w mięosci doskonaęej, a same instytuty winny zachowac swo j węasci-
wy i szczego lny, to znaczy swiecki charakter, aby mogęy w swiecie
i jakby od strony swiata peęnic skutecznie i wszódzie apostolstwo, dla
kto rego powstaęy.

Niech jednak instytuty te dobrze zdajź  sobie sprawó  z tego, ze
temu wielkiemu zadaniu nie bódź  mogęy sprostac, jezeli częonkowie
ich nie zostanź  tak starannie wyksztaęceni i wyrobieni w sprawach
Bozych i ludzkich, zeby naprawdó  byli w swiecie zaczynem do
wzmocnienia i wzrostu Ciaęa Chrystusowego. Niech wióc przeęozeni
powaznie starajź  sió  dac podwęadnym naleznź  formacjó , zwęaszcza
duchowź , i niech czuwajź  nad jej kontynuowaniem.

DEKRET O DZIAłALNOS CI MISYJNEJ KOS CIOłA
AD GENTES
(7 XII 1965)

[46] 40. Skoro zas z natchnienia Ducha Swió tego wzrastajź  w
Kosciele z dnia na dzien instytuty swieckie, rowniez ich dziaęalnosc,
pod kierownictwem biskupa, moze byc w ro znoraki sposob owocna
w misjach jako znak caękowitego oddania sió  ewangelizacji swiata.



Kongregacja Zakonow i Instytutow S wieckich

INSTRUKCJA O ODNOWIE FORMACJI ZAKONNEJ
RENOVATIONIS CAUSAM

(6 I 1969)29

[47] 5. [...] Zakonnicy õ  w przeciwienstwie do instytutow
swieckich, kto re w dziaęalnosci swojej posęugujź  sió  srodkami tego
swiata i wypeęniajź  zadania doczesne õ  powinni pamió tac, ze zgod-
nie z naukź  Soboru, w ro znorodnych pracach apostolskich majź  byc
przede wszystkim i w sposob szczego lny swiadkami Chrystusa w Ko-
sciele. ” Zakonnicy gorliwie starac sió  majź  o to, aby za ich posred-
nictwem Koscio ę z biegiem czasu coraz lepiej, zarowno wiernym, jak
niewierzź cym ukazywaę Chrystusa õ  bź d«  to oddajź cego sió  kon-
templacji na go rze, bź d«  zwiastujź cego rzeszom Kro lestwo Boze,
bź d«  uzdrawiajź cego chorych i uęomnych, a grzesznikow nawracajź -
cego do cnoty, bź d«  bęogosęawiź cego dzieciom i dobrze czyniź cego
wszystkim, a zawsze posęusznego woli Ojca, kto ry Go posęaęś.

Ro zne sź  bowiem dary, dlatego niech kazdy trwa przy swoim
powoęaniu. Inne sź  bowiem zadania tych, kto rzy sź  w Kosciele we-
zwani do stanu zakonnego, inne instytutow swieckich, a jeszcze inne
doczesne i apostolskie zadania laikow, kto rzy nie poswiócili sió  w
sposob szczego lny Bogu w jakims instytucie.

� � � � � � �
29 Paweę VI, Charyzmat ˙ycia zakonnego. Przemo wienia i dokumenty, Pallottinum,

Poznan-Warszawa 1974, s. 263-281.



Kongregacja ds. Duchowien stwa

DYREKTORIUM OGO LNE
DUSZPASTERSTWA TURYSTYKI

PEREGRINANS IN TERRA
(30 IV 1969)30

[48] 4. [...] Ponadto przeęozeni zakonni winni zadbac:
a) o specjalistyczne przygotowanie wartosciowych wspo ępracow-

nikow do tego wspo ęczesnego duszpasterstwa, czy to przez ksztaęce-
nie w instytutach formacji duszpasterstwa turystyki, czy to przez
udziaę w sympozjach organizowanych w celu przygotowania kleru do
podjócia tych nowych form apostolatu;

b) o oddelegowanie do parafii prowadzonych przez zakonnikow
i znajdujź cych sió  w miejscowosciach turystycznych dobrze przygo-
towanych kapęanow, aby mogli oni zaradzic duchowym potrzebom
tego fenomenu.

Szczego lnie uzyteczna bódzie tu pomoc instytutow swieckich i to
zarowno w wymiarze ” sęuzbyś, jak i ” chrzescijanskiego swiadectwaś.

W koncu domy zakonne, wykorzystywane jako ” pensjonatyś  czy
schroniska majź  dawac najlepszy przykęad, jak nalezy zadbac o in-
formacje dotyczź ce porzź dku nabozenstw, a nadto o Biblió  w kaz-
dym pokoju (a przynajmniej o Nowy Testament); przede wszystkim
jednak majź  tworzyc rzeczywiscie braterskie srodowisko otwarte na
spotkanie ze wszystkimi.

� � � � � � �
30 Tekst za: Zycie konsekrowane w dokumentach Kos ciońa od Vaticanum II do ”Ri-

partire da Cristoą , opr. B. Hylla, Krakow 20032, s. 84.
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OTWARCIE MIąDZYNARODOWEGO SPOTKANIA
INSTYTUTO W S WIECKICH

(Rzym, 20 IX 1970)31

[49] Mam zaszczyt i radosc przyjź c was, drodzy uczestnicy Kon-
gresu, w Rzymie [...] i witam was bardzo serdecznie.

Pozdrawiam nie tylko was, kto rzy jestescie tu obecni, ale rowniez
wszystkich częonkow instytutow swieckich, wszystkich, kto rzy z wa-
mi wspo ępracujź , i wszystkich waszych przyjacio ę, kto rzy was wspo-
magajź  i podziwiajź . Reprezentujecie bowiem wielkź  liczbó  mó z-
czyzn i kobiet rozmaitych narodowosci, kto rzy zjednoczeni braterskź
wspo lnotź  ideaęu uswiócania swiata i oddani apostolstwu, peęniź
dzisiaj waznź  misjó  polegajź cź  na tym, aby czynic swiat bardziej
chrzescijanskim, bardziej ludzkim i bardziej sprawiedliwym. Po-
zdrawiam rowniez kapęanow, nalezź cych do instytutow swieckich,
kto rzy w swoich diecezjach dajź  cenny wkęad pracy duszpasterskiej,
dopomagajź c do duchowego urobienia ludu Bozego przez swojź
osobistź  konsekracjó  i wielkoduszne poswiócenie, w caękowitej har-
monii ze swymi biskupami, kto rych sź  wiernymi i oddanymi wspo ę-
pracownikami.

1. Wiosna Kos cioÓa
[50] Zanim zacznó  omawiac zagadnienie instytutow swieckich,

uwazam za wskazane wypowiedziec kilka mysli ogo lniejszych.
Koscio ę dzisiejszy widzi w instytutach swieckich nowź  wiosnó ,

peęnź  obietnic i nadziei. Nie bódziemy wymieniac tu caęego szeregu
budujź cych stowarzyszen, kto re zawsze byęy znamiennym przeja-
wem rozwoju i ekspansji Koscioęa, ale wspominamy o ostatnim roz-
kwicie tej wiosny w instytutach swieckich, pomyslanych, uksztaęto-
wanych i urzeczywistnionych przez niedawno ogęoszone dokumenty:
Konstytucjó  apostolskź  Provida Mater Ecclesia, motu proprio Pri-
mo feliciter oraz instrukcjó  Cum sanctissimus. Od razu trzeba za-
znaczyc, ze dokumenty te uzupeęniajź  sió  wzajemnie i wskazujź
pewnź  drogó  uswiócania i pracy apostolskiej.

Jesli idzie o dokumenty Soboru Watykanskiego II, to uwaza sió ,
ze potraktowaęy one zagadnienie instytutow swieckich dosc lako-

� � � � � � �
31 Tęum. za: Gli istituti secolari. Documenti, Roma 1981, s. 111-134; Po «niej spotkanie

to uznano za I Swiatowy Kongres Instytutow Swieckich.
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nicznie. Nalezy jednak uznac, ze to, co zostaęo w nich na ten temat
powiedziane, stanowi syntezó  poprzednich dokumentow papieskich
i zawiera jasne, pozytywne i uroczyste uznanie nie tylko istnienia in-
stytutow oraz ich osobowosci prawnej, ale takze przyswiecajź cych
im celow apostolskich. Pionier instytutow swieckich, nieodzaęowany
ojciec Agostino Gemelli, kto ry ukazaę we wspaniaęej syntezie dzieęo
stanow doskonaęosci, realizowane przez wieki, podkresla, ze obecna
epoka ma szczego lne wymagania w dziedzinie intelektualnej i mo-
ralnej, i ze trzeba zaniesc dobrź  nowinó  do wszystkich srodowisk
spoęecznych.

[51] Provida Mater Ecclesia, kto ra jest przede wszystkim dzie-
ęem apostolskiej duszy i mź drego przewidywania o. Larraona, dzi-
siejszego kardynaęa, mowi wyra«nie, jak w historii Koscioęa zrodzięy
sió  nowe ugrupowania swiadczź ce o tym, ze ” takze w swiecie, dzióki
specjalnemu powoęaniu Boga i z pomocź  Jego ęaski mozna zrealizo-
wac peęne i skuteczne poswiócenie sió  Bogu, nie tylko wewnó trznie,
ale takze zewnó trznie [...], ze mozna byc ogromnie uzytecznym in-
strumentem oddziaęywania apostolskiegoś.

Mozemy wióc twierdzic, ze historia instytutow swieckich jest tak
dawna, jak Koscio ę. To, ze obecnie zostaęy one kanonicznie uznane i
posiadajź  formó  prawnź , jest węasciwie tylko usankcjonowaniem ich
istnienia. Niekto rzy istotnie chcź  widziec w instytutach swieckich
autentyczne dziedzictwo gorliwych wspo lnot wiernych, rozwijajź -
cych sió  w okresie apostolskim i rozkwitajź cych w ro znych formach
we wszystkich epokach, pod wpęywem dziaęania tej samej, niewi-
dzialnej ęaski, ozywionych duchem braterskim w ęonie caęej chrze-
scijanskiej rodziny. Nie mozna rowniez zapominac, ze historia mowi
nam o chrzescijanach zyjź cych w swiecie, kto rzy od poczź tku istnie-
nia Koscioęa poswiócali sió  Bogu, widzź c w tej konsekracji mozliwosc
gęóbszego przezycia swego chrztu. Zycie duzej liczby swió tych jest
oczywistym dowodem prawdziwosci twierdzenia, ze takze w swiecie
mozna i nalezy dawac swiadectwo Ewangelii. Trzecie Zakony sre-
dniowiecza ukazujź  swió tosc przezywanź  i praktykowanź  poza tere-
nem zakonow.

Niestety z biegiem czasu doszęo do pewnego pomieszania pojóc
w tej dziedzinie. Dlatego węasnie sw. Aniela Merici myslaęa o potrze-
bie czynnej obecnosci w swiecie dusz poswióconych apostolstwu.
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2. Konsekracja w s wiecie
[52] Znamy wszyscy klasycznź  definicjó  instytutow swieckich,

zawartź  w Provida Mater Ecclesia: ” Stowarzyszenia kapęanow lub
swieckich, kto rych częonkowie w celu dź zenia do doskonaęosci
chrzescijanskiej i caękowitego oddania sió  apostolstwu praktykujź  w
swiecie rady ewangeliczne, otrzymujź  nazwó  instytutow swiec-
kich...ś.

Koscio ę wióc uznaje za częonkow instytutow swieckich tych, kto -
rzy przezywajź  swojź  konsekracjó  w swiecie, kierowani pragnieniem
wprowadzania w zycie spoęeczne Chrystusa i Jego nauki.

Jak powiedziaę Pius XII w motu proprio Primo feliciter, Duch
Swió ty mocź  swojej wielkiej i specjalnej ęaski, powoęaę ogromnź  licz-
bó  umięowanych synow i co rek, azeby zgrupowani i zorganizowani w
instytutach swieckich, stali sió  solź , swiatęem i skutecznym zaczy-
nem w swiecie, w kto rym z polecenia Bozego majź  pozostac.

Echo sęow Piusa XII odnajdujemy w dokumentach soborowych,
kto re potwierdzięy na nowo naturó  instytutow swieckich, sprecyzo-
waęy stawiane im wymagania i podkreslięy ich węasny, specyficzny
rys, to znaczy swieckosc. Ona bowiem jest cechź  charakterystycznź
i racjź  bytu instytutow. Kiedy kapęani i swieccy wstópujź  do zakonu,
zmienia sió  ich sytuacja prawna i spoęeczna w Kosciele: podlegajź
oni specjalnemu prawodawstwu, uzyskujź  pewne prawa i biorź  na
siebie obowiź zki, zwiź zane ze stanem zakonnym. Tymczasem kapęa-
ni i swieccy, kto rzy zostajź  częonkami instytutow swieckich, pozo-
stajź  zewnó trznie tym, czym byli poprzednio. Częowiek swiecki zo-
staje częowiekiem swieckim w swiecie, a kapęan, kto ry byę zalezny od
swego ordynariusza, zalezy od niego jakby podwo jnie z racji nowej
wiózi posęuszenstwa. W zadnym razie ani jedni ani drudzy nie mogź
byc nazywani zakonnikami ani uwazani za zakonnikow.

[53] Zycie duchowe częonkow instytutu swieckiego rozwija sió  w
swiecie i w ęź cznosci ze swiatem, a to wymaga pewnej elastycznosci i
niezaleznosci od form i wzorow zakonnych. Na zewnź trz zycie ich
nie ro zni sió  od zycia innych osob stanu wolnego, poniewaz wypeę-
niajź  oni swoje obowiź zki w swiecie, gdzie mogź  wykonywac prace
i podejmowac zadania, kto rych nie mogliby speęniac zakonnicy. Je-
zeli chcź , mogź  oni zyc z rodzinź  õ  zgodnie z przepisami statutu (i
wiókszosc z nich istotnie to robi) õ  lub tez mieszkac wspo lnie (PME
III, 4) oraz wykonywac jakź kolwiek pracó  zawodowź  zgodnź  z wy-
maganiami etyki. Majź  oni uswiócac doczesnosc i sami siebie uswió -
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cac w doczesnosci oraz niesc swiatu Chrystusa. Sź  oni wspo ępracow-
nikami Boga w swiecie nauki, sztuki, mysli, w dziedzinie struktur
spoęecznych, techniki, ekonomii i kultury, w zyciu obywatelskim, w
rodzinie, w szkole, w fabryce, w polu, w szpitalu, w koszarach, w
administracji panstwowej, w opiece spoęecznej, we wszystkich sekto-
rach wspo ęczesnego zycia. Innymi sęowy, powinni oni umiec zoba-
czyc i rozpoznac w sobie i w tym, co ich otacza õ  cos z Bozej tajem-
nicy, co prowadzi ich poprzez elementy natury do Boga, jak mowi
soborowa konstytucja duszpasterska Gaudium et spes (nr 38). Za-
sada ta rzuca swiatęo na bardzo wiele problemow swiata.

[54] Częonkowie instytutow swieckich wiedzź , ze Chrystus dzie-
wiczy, ubogi i posęuszny gęosię swoje oródzie czystosci, ubo stwa i po-
sęuszenstwa ludziom zyjź cym tak jak oni w swiecie. Oródzie to nadal
jest w peęni aktualne i dociera do ludzi naszych czasow w prostocie
i czystosci Bozego Sęowa, tak jak wypęynó ęo ono z serca Odkupiciela.
Nawet jesli przyjmuje je i rozumie zaledwie garstka ludzi, to i tak
stanowi ona opatrznosciowy zaczyn, kto ry zachowuje i pomnaza dar
Bozy.

Pojawienie sió  instytutow swieckich swiadczy wióc o zywotnosci
Koscioęa, kto ry odnawia sió  w swojej wieczystej męodosci i ciź gle
otrzymuje nowe sięy. Koscio ę z caęź  przychylnosciź  odnio sę sió  do
pragnienia dusz, kto re chciaęy uswiócac sió  w swiecie i peęnic w nim
apostolstwo, skęadajź c profesjó  rad ewangelicznych. Usankcjonowaę
on ich pragnienia i nadaę im moc prawnź . Tak wióc do dwo ch uzna-
wanych poprzednio stanow doskonaęosci õ  zakonow i stowarzyszen
zycia wspo lnego õ  zostaęa dodana trzecia forma: instytuty swieckie.

3. ”Lex peculiarisć
[55] Caęe prawodawstwo Stolicy Apostolskiej swiadczy o jej tro-

sce, zeby dobrze okreslic i sprecyzowac ten nowy stan doskonaęosci.
Lex peculiaris (Provida Mater Ecclesia) wyra«nie precyzuje ro z-

nicó  miódzy instytutami a zgromadzeniami oraz stowarzyszeniami
zycia wspo lnego, wymieniajź c caęy szereg istotnych elementow, ta-
kich jak: konsekracja, charakter wiózow, itp., kto re okreslajź  nowy
typ stowarzyszen stworzony przez Provida Mater Ecclesia. Instruk-
cja Cum sanctissimus jasno zestawia najwazniejsze przepisy doty-
czź ce powstawania i organizacji instytutow swieckich.

Orzeczenie Magisterium Koscioęa, zatwierdzajź ce jakies stowa-
rzyszenie jako instytut zycia doskonaęego, zawiera takze osź d co do
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zgodnosci tego stowarzyszenia z prawodawstwem, kto re powinno
regulowac jego zycie i funkcje. Koscio ę bowiem organizujź c nowź
formó  stanu doskonaęosci, chce aby wszystkie stowarzyszenia posia-
dajź ce istotne cechy nowego stanu, byęy ukonstytuowane zgodnie z
ustalonymi przepisami. Dopiero wowczas, kiedy jakies stowarzysze-
nie speęnia wszystkie wymagane warunki, moze zostac uznane jako
instytut swiecki.

[56] Kompetentna Kongregacja, aby uniknź c mozliwego znie-
ksztaęcenia idei instytutow, zawsze kęadęa nacisk na ogromne zna-
czenie ich specyfiki, kto rź  jest stan peęnego poswiócenia sió  Bogu ”w
swiecieś, wymagajź c skrupulatnego wypeęniania wszystkich wyma-
ganych warunkow poczź wszy od swieckosci, bódź cej cechź  szczego l-
nź  tego stanu. Chciaębym mocno podkreslic, ze swieckosc ma tu zna-
czenie pozytywne, jest cechź  częowieka zyjź cego posrod ludzi,
” chrzescijanina zyjź cego posrod chrzescijan swiataś, tego, kto ”ma
swiadomosc, ze jest jednym z wieluś, a jednoczesnie ” posiada pew-
nosc, ze zostaę powoęany do caękowitego poswiócenia sió  na staęe Bo-
gu i duszomś  w sposob uznany przez Koscio ę.

Konsekrujź c swoich częonkow, kto rzy majź  isc za Chrystusem,
instytut swiecki uzdolnia ich do tego, by kierowali ku Bogu caęź
swojź  osobistź  dziaęalnosc w swiecie i pozwala im uswiócac w jakis
sposob takze tó  dziaęalnosc, poniewaz jest czź stkź  ich ofiary, skęada-
nej Bogu. W ten sposob częonkowie instytutow realizujź  specyficznź
formó  apostolstwa ”ex saeculoą , o kto rej mowi Primo feliciter.

Dekret o przystosowanej odnowie zycia zakonnego Perfectae ca-
ritatis streszcza tó  naukó  stwierdzajź c, ze ” instytuty swieckie [...]
podejmujź  prawdziwź  i peęnź  profesjó  rad ewangelicznych w swie-
cieś  i zaraz potem dodaje: ” Instytuty winny zachowac swo j węasciwy
i szczego lny, to znaczy swiecki charakterś.

Konsekracja ta wzbogaca zycie wiernych teologicznź  tresciź , za-
wartź  w radach ewangelicznych; nadaje ona instytutom osobowosc
koscielnź  i węasciwź  im formó .

4. Istotne elementy
[57] Uznajź c w instytutach swieckich istotne elementy zycia

konsekrowanego, Sobo r Watykanski II przypomina, zgodnie z Primo
feliciter specyficzne cechy instytutow, wynikajź ce z trzech konsty-
tutywnych elementow. Sź  nimi: a) praktyka rad ewangelicznych:
ubo stwa, czystosci i posęuszenstwa; b) fakt zobowiź zania sió  do tych
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rad (przez slub, przyrzeczenie czy przysiógó ) w sposob trwaęy uznany
i uregulowany prawem koscielnym; c) swieckosc, kto ra wyraza sió  w
caęym zyciu częonka instytutu i przenika caęź  jego dziaęalnosc apo-
stolskź . Te trzy elementy dopeęniajź  sió  wzajemnie, wszystkie sź
jednakowo konieczne i nie podlegajź  dyskusji. Gdyby jednego z nich
brakowaęo, instytut nie byęby instytutem swieckim... Jego podsta-
wowy charyzmat byęby inny i dlatego musiaęby on starac sió  znale«c
w prawie kanonicznym innź , bardziej adekwatnź  definicjó  prawnź .
Wymienione trzy elementy zawierajź  sió  w formule: ” staęe i uznane
przez Koscio ę zobowiź zanie do praktykowania rad ewangelicznych w
zyciu swieckimś.

Te trzy istotne elementy natury teologiczno-prawnej, okreslajź c
i precyzujź c węasnź  fizjonomió  instytutow, sęuzź  takze do odro znie-
nia ich bź d«  od instytutow zakonnych, bź d«  od najrozmaitszych
form istniejź cych w Kosciele stowarzyszen, kto rych rozwo j jest
opatrznosciowy i wszystkim znany.

Rozumiemy wióc, dlaczego konstytucja apostolska Regimini
Ecclesiae universae (15 VIII 1967) nadaęa Dykasterii, kto rej byęy
powierzone instytuty zycia doskonaęego, nazwó : ” Swió ta Kongrega-
cja do spraw Zakonow i Instytutow Swieckichś. Chciano w ten spo-
sob okreslic jednoznacznie istotne ro znice miódzy zgromadzeniami
zakonnymi (i pokrewnymi stowarzyszeniami), a nowź  formź  zycia
konsekrowanego w swiecie.

5. Odnowa
[58] Instytuty swieckie znajdujź  sió  jeszcze w poczź tkowej fazie

swojego istnienia, a wióc mogęoby sió  wydawac, ze nie potrzebujź
odnowy, do kto rej Sobo r wzywaę wszystkie wspo lnoty, zalecajź c im
powro t do « rodeę i nawiź zanie do mysli zaęozyciela.

Odnosnie do instytutow swieckich musimy jeszcze raz powie-
dziec, ze tylko te mogź  byc uznane jako instytuty, kto re odpowiadajź
warunkom ustalonym przez dokumenty papieskie. Dlatego tez, jesli
jakies instytuty, moze pod wpęywem tradycyjnych struktur zakon-
nych, odeszęy od wskazan Provida Mater Ecclesia, Primo feliciter
i Cum sanctissimus, powinny one rozwazyc na nowo swoje stanowi-
sko w swietle zasad zawartych w trzech wymienionych dokumen-
tach. Oczywiscie powinny to zrobic w porozumieniu z kompetent-
nymi czynnikami, bo tylko one mogź  wydawac autorytatywny sź d w
tak waznej materii.
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W kazdym razie jest jasne, ze skoro instytuty swieckie nie mogź
byc uwazane za instytuty zakonne (por. PC 11), to prawa ich muszź
byc tak sformuęowane, zeby wyra«nie ro znięy sió  od praw zakonnych,
a uzywana terminologia powinna byc tego rodzaju, zeby nie pozwa-
laęa na bęódnź  interpretacjó .

Ro znice miódzy instytutami zakonnymi a instytutami swieckimi
sź  tak wyra«ne i jasne, tak istotne, ze trudno naprawdó  zrozumiec,
jak odnowa instytutow zakonnych mogęaby polegac na przeksztaęca-
niu ich w instytuty swieckie. Wedęug dekretu Perfectae caritatis in-
stytuty zakonne majź  sió  odnawiac przez powro t do ducha zaęozy-
cieli, utrzymujź c roztropnź  rownowagó  i modyfikujź c, to znaczy
ulepszajź c, a nie zmieniajź c zasadniczo rodzaju swego zycia.

Kiedy jakis instytut zakonny dowodzi, ze nie potrafi zyc wedęug
charyzmatu swego zaęozyciela, to trudno uznac, ze byęby on zdolny
przyswoic sobie naprawdó  ducha instytutu swieckiego, bo przeciez
chodzi tu nie tylko o struktury kanoniczne, ale raczej o nowe powo-
ęanie, dane przez Boga i potwierdzone przez Koscio ę.

[59] Faęszywe aggiornamento instytutow zakonnych, kto re
prowadzięoby do przyjócia formy zycia konsekrowanego ”w swiecieś,
zamazywaęoby specyficzne kontury instytutow swieckich, a przede
wszystkim byęoby bardzo szkodliwe dla samych instytutow zakon-
nych. Taki sposob postópowania musiaęby spowodowac zubozenie
zycia zakonnego, o jakim mowię Ojciec Swió ty Paweę VI w przemo -
wieniu do przeęozonych generalnych w listopadzie 1969 roku. A to w
ostatecznym efekcie prowadzięoby do sekularyzacji stanu zakonnego,
odbierajź c mu to, co go charakteryzuje i wyro znia sposrod instytu-
tow zycia doskonaęego w Kosciele. Instytut zakonny, kto ry sió  seku-
laryzuje, traci swojź  naturó , swojź  fizjonomió  i staje sió  tworem wź t-
pliwej jakosci. Niech mi bódzie wolno jeszcze dodac, ze w pewnych
instytutach wytworzyęa sió  trudna sytuacja, z kto rej moze wyprowa-
dzic jedynie węasciwe zrozumienie istotnych aspektow zycia zakon-
nego.

Instytuty swieckie natomiast powinny wiedziec, ze gwarancjź  ich
przyszęosci jest wiernosc węasnemu powoęaniu, kto re wymaga od
nich, aby staęy sió  zaczynem dziaęalnosci apostolskiej w swiecie, w
oparciu o węasny, specyficzny charyzmat.
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6. Niezrozumienie i nadzieje

[60] Nalezy teraz dodac, ze instytuty swieckie nie zawsze byęy
dobrze rozumiane i nie zawsze przypisywano im takie znaczenie, na
jakie zasęugujź .

Wszelka nowosc w Kosciele budzi z jednej strony nadziejó  i entu-
zjazm, a z drugiej strony wywoęuje zastrzezenia i nieufnosc. Spraw-
dza sió  to rowniez w odniesieniu do instytutow zakonnych, z kto rych
niejeden spotkaę sió  z krytykź  i opozycjź , zanim wreszcie zostaę
uznany i odpowiednio oceniony.

Nie mozna sió  wióc dziwic, ze instytuty swieckie, kto re przynoszź
tchnienie nowego zycia w Kosciele, spotykajź  sió  z niezrozumieniem,
ze sź  przedmiotem krytyki, a nawet sprzeciwu. Nie rozumiejź  ich ci,
kto rzy chcieliby je wtęoczyc w dawne ramy i uswiócone formy zycia
zakonnego. Nie rozumiejź  ich ci, kto rzy cofajź  sió  wobec ruchow
otwierajź cych drogi do lepszego zrozumienia wymagan naszych cza-
sow
i bardziej elastycznej praktyki Ewangelii.

Mó zczy«ni i kobiety, kto rzy chcź  poswiócic sió  Chrystusowi nie
wycofujź c sió  ze swiata, mogź  dzisiaj wybrac instytuty swieckie, jako
pewnź  drogó  uswiócenia i skuteczne narzódzie czynnego i owocnego
apostolstwa. Nie tylko majź  oni prawo do zrozumienia i pomocy, ale
odczuwajź  potrzebó  tego zrozumienia.

Moze ktos pomysli, ze skoro tyle miejsca poswiócam specyficz-
nemu charakterowi instytutow, czyli swieckosci, to bódó  chciaę od-
sunź c na dalszy plan konsekracjó , czyli profesjó  rad ewangelicznych.
Jezeli jednak, podkreslajź c wielokrotnie istotne znaczenie konsekra-
cji, poęozyęem nacisk na swieckosc, to uczynięem tak dlatego, ze
szczego lnie na pewnych odcinkach trzeba bardziej sprecyzowac
wartosc tej cechy instytutow, aby uniknź c nieporozumien i jaęowych
sporow.

Dla niekto rych õ  nie bódź cych oczywiscie częonkami instytutow
swieckich õ  swieckosc jest jedynie pozorem, zewnó trznź  pokrywkź ,
kto ra maskuje zupeęnie innź  rzeczywistosc. Taki poglź d jest absolut-
nie faęszywy. Swieckosc nalezy ujmowac od strony logicznej tresci
tego pojócia, a wióc w sposob najprostszy, najbardziej normalny,
najpeęniejszy i powszechnie przyjó ty. Podobnie jak chrzest, bierz-
mowanie i kapęanstwo nie naruszajź  specyficznej swieckosci wierzź -
cego, tak i konsekracja w instytutach swieckich nie narusza swiecko-
sci ich częonkow. Ale prawdź  jest takze, i trzeba dobrze o tym wie-
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dziec, ze konieczne rozro znianie miódzy instytutami swieckimi a in-
stytutami zakonnymi, oparte na swieckosci pierwszych, nie moze w
zaden sposob prowadzic do niedoceniania konsekracji, bódź cej
wspo lnym dziedzictwem jednych i drugich, poniewaz jest ona duszź
nowej rzeczywistosci wspo lnotowej, jakź  Koscio ę chciaę stworzyc w
instytutach swieckich.

Razem z konsekracjź  nie mozna rowniez zapomniec o zagadnie-
niu formacji częonkow instytutow swieckich, ani o rozmaitych
aspektach i typach instytutow, poniewaz wszystkie majź  jednakowe
prawa obywatelstwa, jezeli tylko pozostajź  w zgodzie z dokumentami
papieskimi i soborowymi.

Konsekracja, formacja, typologia instytutow swieckich õ  to te-
maty, kto re pozwalam sobie zaledwie dotknź c, w przekonaniu, ze
bódzie o nich mowa podczas obrad, i ze przy ro znych okazjach bó -
dzie mozna potraktowac je szerzej i tak gęóboko, jak na to zasęugujź .

7. KapÓani w instytutach s wieckich
[61] Zanim zakonczó , nie mogó  sió  powstrzymac od wypowie-

dzenia paru mysli na temat kapęanskich instytutow swieckich, a ra-
czej na temat kapęanow, kto rzy chcź c lepiej odpowiedziec na swoje
powoęanie do poswiócenia sió  Bogu i sęuzbie dusz õ  wstópujź  do in-
stytutow swieckich, aby wzbogacic sió  duchowosciź , kto ra scislej
wiź ze ich z Chrystusem i bardziej zespala z biskupem, tak, ze sź  jego
wiernymi i dobrymi wspo ępracownikami.

W dekrecie Presbyterorum ordinis (nr 8) Sobo r stwierdza, ze
” [...] nalezy wysoko cenic i pilnie zalecac stowarzyszenia, kto re w
oparciu o statuty uznane przez kompetentnź  węadzó  koscielnź , dzió -
ki zatwierdzonemu lepszemu i stosowniejszemu porzź dkowi zycia
i pomocy braterskiej, pielógnujź  swió tosc kapęanow w wykonywaniu
posęugi i w ten sposob zamierzajź  sęuzyc caęemu stanowi kapęan-
skiemuś.

Zauwazmy, ze Sobo r oparę tó  zasadó  popierajź cź  stowarzyszenia
kapęanskie na naturalnym prawie do zrzeszania sió , kto re servatis
servandis przysęuguje wszystkim wiernym i wszystkim ludziom.
Kiedy na Soborze dyskutowano na temat prawa kapęanow do stowa-
rzyszen, kompetentna Komisja Soborowa daęa nastópujź cź  odpo-
wied« , zatwierdzonź  przez Kongregacjó  Generalnź  z 2 XII 1965 roku:
” Nie mozna nie przyznac kapęanom tego, co Sobo r, biorź c pod uwa-
gó  godnosc natury ludzkiej, przyznaę swieckim, poniewaz jest to



Otwarcie Miźdzyn. Spotkania Instytuto w Swieckich 47« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
zgodne z prawem naturalnymś. A wióc kapęani rowniez majź  prawo
tworzyc stowarzyszenia odpowiadajź ce potrzebom kleru, azeby po-
gęóbiac swoje zycie duchowe, aby skuteczniej pracowac apostolsko,
azeby otrzymywac blizszź  ęź cznosc z wspo ębracmi, aby sęuzyc coraz
wierniej i coraz bardziej bezinteresownie biskupowi.

Jednym z punktow, na kto rych opiera sió  zycie kapęanow nalezź -
cych do instytutow swieckich, jest prawo do korzystania z ducho-
wych pomocy, jakie najbardziej im odpowiadajź , azeby mogli speę-
niac obowiź zki kapęanow diecezjalnych, zgodnie z charakterem swe-
go powoęania. O ile hierarchia powinna czuwac nad kapęanami, po-
magac im i nimi kierowac, o tyle nie moze ona bronic im, ani hamo-
wac duchowego rozwoju, skoro dokonuje sió  on w ramach doktryny
zatwierdzonej przez Koscio ę.

Nie nalezy rowniez mylic ksió zy diecezjalnych nalezź cych do in-
stytutow swieckich, z częonkami innych stowarzyszen, poniewaz
pierwsi zobowiź zujź  sió  do praktykowania w staęy sposob rad ewan-
gelicznych, w uznanym przez Koscio ę zespole, czego nie ma u dru-
gich. Totez kapęanskie instytuty swieckie zostaęy powierzone opiece
swió tej Kongregacji, kto ra jest odpowiedzialna za swió tosc wiózow
doskonaęosci i czuwa nad jej rozwojem.

[62] Kapęani diecezjalni, nalezź cy do instytutow swieckich, we
wszystkich niemal krajach swiata, powinni wyro zniac sió  czystosciź
i ubo stwem zycia, posęuszenstwem biskupowi, poswióceniem swo-
jemu posęannictwu õ  przynoszź c Koscioęowi trud autentycznego
apostolstwa ewangelicznego dla rozwoju Kro lestwa Bozego. Obec-
nosc tych kapęanow ze wzglódu na ich wiernosc Koscioęowi jest po-
srod kleru diecezjalnego waznym zabezpieczeniem przed narastajź -
cymi niebezpieczenstwami, kto re grozź  ich powoęaniu.

Nalezy jeszcze zaznaczyc, ze konstytucje kapęanskich instytutow
swieckich wyra«nie wypowiadajź  sió  na ten temat. Kapęani, kto rzy
do nich nalezź , sź  zwiź zani ze swoim biskupem nie tylko z racji przy-
rzeczenia zęozonego w chwili swiócen, ale sź  jemu podporzź dkowani
takze jako częonkowie instytutu. Statuty ich zawierajź  specjalnź
klauzuló , zaznaczajź cź  wyra«nie, ze w tym co dotyczy pracy duszpa-
sterskiej zalezź  oni wyęź cznie od biskupa, kto ry moze ich posyęac
tam, gdzie uzna za stosowne i moze im powierzac wszelkie zadania,
poniewaz zobowiź zali sió , ze bódź  zawsze do jego dyspozycji, nawet
jesli zechce ich posęac na placowki najbardziej niewdzióczne i do
najtrudniejszej pracy apostolskiej.
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Jednym z najwiókszych wymagan kapęanskich instytutow swiec-
kich jest duch ubo stwa i oderwania sió  od dobr ziemskich. W cza-
sach, kiedy tyle sió  mowi o Kosciele ubogich, trzeba przyznac, ze
zadna praca apostolska nie bódzie naprawdó  skuteczna, jesli kapęan
nie jest ubogi, wielkoduszny i peęen mięosci dla najbardziej wydzie-
dziczonych. Oto z instytuty swieckie uęatwiajź  praktykó  ubo stwa ka-
pęanom, kto rzy zobowiź zujź  sió  do niego slubem, przysiógź  lub spe-
cjalnym przyrzeczeniem. Konstytucje kapęanskich instytutow swiec-
kich, kto re opierajź  sió  na wskazowkach zawartych w Provida Mater
Ecclesia, okreslajź  ubo stwo kapęana jako cos, co jest najpiókniejsze,
najbardziej praktyczne i wymowne.

Zostaęo dowiedzione, ze instytuty swieckie pomagajź  kapęanom
do prowadzenia intensywnego zycia duchowego wsrod niebezpie-
czenstw, kto re dzisiaj szczego lnie grozź  powoęaniu kapęanskiemu.
Dawny biskup Nantes pisaę do Swió tej Kongregacji do spraw Zako-
now: ” Jezeli chcemy utrzymac w dzisiejszych kapęanach diecezjal-
nych gęóbokie zycie wewnó trzne, nie znajdziemy lepszego sposobu
jak węź czenie ich do stowarzyszenia, kto re zobowiź zuje częonkow do
doskonaęosci przez praktykó  radś.

Wreszcie instytuty swieckie zapewniajź  formacjó  ksió zy, kto rzy
do nich nalezź , dzióki praktykom poboznosci, zebraniom, koęom
studiow, gdzie uczy sió  pewnej ascezy, wyjasnia encykliki papieskie
i dekrety soborowe, przygotowuje instrukcje dla wiernych itp.

Z tego, co powiedzielismy, mozna wysnuc wniosek, ze ogromnie
cenne dla biskupa jest posiadanie kapęanow, na kto rych poboznosc,
wiedzó  teologicznź , wiernosc i wspo ępracó  zawsze moze bezwzglód-
nie liczyc. Byęoby wióc rzeczź  pozź danź , aby kapęani diecezjalni byli
częonkami instytutow czy stowarzyszen, azeby mogli jak najpeęniej
przezywac kapęanstwo Chrystusa i nasladowac Jego cnoty. Chciaę-
bym przypomniec tutaj sęowa, jakie Paweę VI skierowaę w 1965 roku
do kapęanow FACI32: ”Wiadomo powszechnie, ze jednym z najpo-
wazniejszych niebezpieczenstw, na jakie narazony jest kler w ogo le,
a szczego lnie ci, kto rzy sź  odpowiedzialni za dusze, moze byc izola-
cja, samotnosc, brak kontaktu z wspo ębracmi, a czasem w ogo le z
lud«mi. Wobec tej bolesnej ewentualnosci FACI podsyca w ducho-
wienstwie potrzebó  i swiadomosc jednosci, nie zwiź zkowej i doty-
czź cej dziaęania, lecz braterskiej, czynnej jednosci miódzy wszystki-
mi kapęanamiś.
� � � � � � �

32 AAS 57(1965), s. 648.
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Te sęowa dobrze wyrazajź  braterskiego ducha w instytutach

swieckich ozywiajź cego kapęanow, kto rzy pragnź  jak najscislej
wspo ępracowac z biskupem i kto rym lezy na sercu sprawa wzajem-
nego zrozumienia miódzy kapęanami diecezji oraz dobro powierzo-
nego im ludu.

8. Zakon czenie
[63] Mam na koniec mięy obowiź zek wyrazenia sęow uznania in-

stytutom swieckim, kto re w tym niespokojnym i peęnym zamiesza-
nia okresie staraęy sió  peęnic swoje apostolstwo z podziwu godnź
karnosciź  i nie daęy sió  wciź gnź c w zadne ekstrawaganckie kontesta-
cje, kto re dochodzięy chwilami az do progu apostazji. Jest to fakt
ogromnie pozytywny i wymowny. Instytuty swieckie, chociaz podle-
gajź  koniecznej ewolucji i podyktowanym potrzebami czasu prze-
mianom, posiadajź  węasnź , okreslonź  i solidnź  formó , kto ra nie po-
budza ich do przeciwstawiania sió  temu, co stanowi ich dziedzictwo.
Dziedzictwo to opiera sió  na Ewangelii i rozwija na prostej drodze
zycia doskonaęego i apostolstwa peęnionego w swiecie, w duchowej
wolnosci synow Bozych.

Jestem szczósliwy, ze mogó  to stwierdzic z caęym przekonaniem.
Pragnó  rowniez przekazac wam najlepsze zyczenia õ  takze od moich
wspo ępracownikow ze Swió tej Kongregacji õ  abyscie mogli z pomo-
cź  Boga, ”a quo cuncta proceduntą , owocnie pracowac, coraz gęóbiej
rozumiec sió  wzajemnie i wspo ędziaęac ze sobź  po bratersku dla swe-
go osobistego uswiócenia i dla dobra spoęecznosci, w kto rej macie
zyc i do kto rej, odpowiadajź c na wezwanie Koscioęa, wnosicie swia-
tęo i ciepęo Chrystusowej Ewangelii.



PaweÓ VI

DO I S WIATOWEGO KONGRESU
INSTYTUTO W S WIECKICH

(Rzym, 26 IX 1970)33

Ukochani w Panu, Synowie i Co rki!
[64] Przyjmujemy wasze odwiedziny ze szczego lnź  uwagź , roz-

wazajź c jednoczesnie cechy, kto re was wyro zniajź  w Kosciele Bo-
zym, mimo ze swiat nie zauwaza zadnych zewnó trznych oznak wa-
szego powoęania. Jestescie przedstawicielami instytutow swieckich
na waszym Kongresie. Stajecie przed nami w postawie ufnosci, kto ra
przez swź  otwartosc swiadczy o waszej przynaleznosci do grona osob
poswióconych Chrystusowi w zyciu swieckim, oraz w postawie wier-
nego i ofiarnego oddania sió  Koscioęowi w speęnianiu jego pierwszo-
rzódnych zadan, to jest dź zenia do tajemniczego i nadprzyrodzonego
zjednoczenia ludzi z Bogiem, Ojcem Niebieskim, zjednoczenia, jakie
Chrystus, Mistrz i Zbawiciel zapoczź tkowaę przez wylanie Ducha
Swió tego. Wasza postawa zmierza rowniez do wprowadzenia jedno-
sci miódzy lud«mi przez sęuzenie im w ro zny sposob, dla ich dobra
doczesnego i dla ich najwazniejszego celu, jakim jest wieczne zba-
wienie.

Spotkanie to bardzo nas przejmuje i wzrusza. Przywodzi nam
ono na mysl cuda ęaski, ukryte bogactwo Kro lestwa Bozego, nieprze-
liczone skarby cnoty i swió tosci, jakimi Koscio ę dzis dysponuje. Jak
wiecie, Koscio ę dziaęa obecnie wsrod ludzkosci zeswiecczonej, a cza-
sem zeswiecczajź cej; ludzkosci, kto ra podnieca sió  swymi osiź gnió -
ciami doczesnymi i jest daleka od Chrystusa, chociaz tak bardzo po-
trzebuje spotkania z Nim. Przez Koscio ę przepęywa tak wiele prź dow
nie zawsze korzystnych dla jego wzrostu w jednosci i prawdzie, a
przeciez Chrystus chciaę, by Jego uczniowie pragnó li i pozź dali tego
wzrostu. Koscio ę, to wielowiekowe drzewo oliwne, kto rego histo-
ryczny pien niepokojony i wykrzywiany mogęby byc raczej obrazem
starosci i cierpienia, a nie wiosennej zywotnosci. A jednak Koscio ę
czasow obecnych moze õ  jak sami jestescie tego dowodem õ  zazie-
lenic sió  nowymi, swiezymi i mocnymi pódami i dac nowź  zapowied«
nieoczekiwanych, a obfitych owocow. Jestescie we wspo ęczesnym
Kosciele zjawiskiem charakterystycznym i bardzo pocieszajź cym,
dlatego witamy was serdecznie i udzielamy naszej zachó ty.

� � � � � � �
33 Tęum. za: Documents pontificaux de Paul VI 9(1970), s. 601-606; zob. AK

105(1985), s. 169-173.
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Byęoby dla nas rzeczź  ęatwź  i mięź  opisac was tu takimi, jakimi

widzi was Koscio ę i w tych ostatnich czasach zatwierdza, okreslic wa-
szź  rzeczywistosc teologicznź  idź cź  drogź  wytyczonź  przez Sobo r
Watykanski II, podac opis kanoniczny tych form instytutow, jakie
przyjmujź  te organizmy zyjź cych w swiecie chrzescijan poswióco-
nych Bogu, ustalic miejsce i funkcje, jakź  peęniź  we wspo lnocie ludu
Bozego, podac węasciwe im cechy charakterystyczne oraz wymiary
i formy jakie przyjmujź . Jednak to wszystko jest wam bardzo dobrze
znane. Znamy tez staranie, jakim otacza was Kongregacja Kurii
Rzymskiej, majź ca za zadanie wskazywac wam drogó  i dopomagac
wam; znamy dostatecznie gęóbokie referaty wygęoszone na waszym
Kongresie. Nie chcemy wióc powtarzac tego, co z takź  kompetencjź
zostaęo juz powiedziane. Jesli wióc przy tej sposobnosci mamy po-
wiedziec kilka sęow, to zamiast kreslic ponownie ramy kanoniczne,
wolimy raczej zwió « le i dyskretnie rozwazyc aspekt psychologiczny
i duchowy waszego szczego lnego zobowiź zania po jscia za Chrystu-
sem.

[65] Zatrzymajmy przez chwiló  wzrok na przyczynach tego zja-
wiska õ  przyczynach wewnó trznych, osobistych i duchowych.
Spo jrzmy na wasze powoęanie, kto re mimo ze przedstawia wiele
cech wspo lnych z innymi powoęaniami zakwitajź cymi w Kosciele Bo-
zym, wyro znia sió  jednak pewnymi węasciwymi mu cechami, zasęu-
gujź cymi na szczego lniejszź  uwagó .

Chcemy przede wszystkim podkreslic znaczenie aktow refleksji w
zyciu ludzkim. Sź  one bardzo cenne w zyciu chrzescijanskim i budzź
zainteresowanie, szczego lnie w pewnych okresach męodosci, gdyz sź
u podstaw podejmowania decyzji. Te akty refleksji nazywamy swia-
domosciź , a kazdy wie, co znaczy swiadomosc i jaka jest jej wartosc.
Obecnie mowi sió  czósto o swiadomosci, czósto zwraca sió  do jej so-
kratesowych poczź tkow, a nastópnie mowi sió  o jej przebudzeniu,
kto re dokonaęo sió  gęownie dzióki chrzescijanstwu, pod wpęywem
kto rego õ  jak mowi historyk Taine õ  ” zmienięo sió  dno duszyś. Za-
trzymamy sió  na tym szczego lnym momencie, znanym wam wszyst-
kim, w kto rym swiadomosc psychologiczna, czyli wewnó trzne pojó -
cie częowieka o sobie samym, staje sió  swiadomosciź  moralnź .

Dokonuje sió  to poprzez akt, w kto rym swiadomosc psycholo-
giczna dostrzega nakaz postópowania wedęug prawa wyrazonego we
wnó trzu częowieka, prawa, kto re jest wyryte w jego sercu. Ale prawo
to obowiź zuje w zewnó trznych przejawach zycia. Przezywamy je w
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poczuciu transcendentalnej odpowiedzialnosci, a w punkcie szczy-
towym zwraca sió  ono ku Bogu. Dzióki temu prawo to staje sió  su-
mieniem religijnym. Tak mowi o tym Sobo r: ”W gęóbi sumienia
częowiek odkrywa prawo, kto rego sam sobie nie nakęada, lecz kto -
remu winien byc posęuszny i kto rego gęos wzywa go zawsze tam,
gdzie potrzeba, do umięowania i czynienia dobra, a unikania zęa [...].
Częowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo,
wobec kto rego posęuszenstwo stanowi o jego godnosci i wedęug kto -
rego bódzie sź dzony. Sumienie jest najtajniejszym osrodkiem
i sanktuarium częowieka, gdzie przebywa on sam na sam z Bogiemś
(GS 16).

W tej pierwszej fazie aktu refleksji, zwanej swiadomosciź , rodzi
sió  w częowieku poczucie odpowiedzialnosci i węasnej osobowosci,
uczulenie na zasady ludzkiej egzystencji i ich logiczny rozwo j. Ten
rozwo j logiczny przypomina chrzescijaninowi węasciwe mu cechy
osoby ochrzczonej, rodzi zasadnicze pojócia teologiczne o częowieku,
kto ry wie, ze jest synem Bozym i czuje sió  nim, ze jest częonkiem
Chrystusa, węź czonym w Koscio ę i we wspo lne kapęanstwo wiernych.
Sobo r przypomniaę tó  tak pęodnź  naukó , kto ra znajduje sió  u pod-
staw zaangazowania sió  kazdego chrzescijanina w dź zeniu do swió -
tosci, do peęni zycia chrzescijanskiego i doskonaęej mięosci.

W pewnym momencie ta swiadomosc, to zaangazowanie sió  õ
nie bez jasniejź cego promienia ęaski õ  nabiera wewnótrznego swia-
tęa i staje sió  powoęaniem do peęnej odpowiedzi. Powoęaniem do caę-
kowitego podjócia rad ewangelicznych dla jednych, a powoęaniem
kapęanskim dla drugich. Powoęaniem do doskonaęosci dla kazdego,
kto dostrzega jej wewnó trzne piókno, powoęaniem do konsekracji,
przez kto rź  dusza najwyzszym aktem woli oddaje sió  Bogu i jedno-
czesnie zdaje sió  na Niego, czyni z siebie dar. Swiadomosc wystawia
sobie oętarz ofiarny: ”Niech moje sumienie bódzie Twoim oętarzemś
modli sió  sw. Augustyn. Jest to jak gdyby ”fiatą  Matki Bozej w chwili
anielskiego zwiastowania.

Znajdujemy sió  ciź gle w dziedzinie aktow refleksji, kto rź  obecnie
nazywamy zyciem wewnó trznym õ  przybiera ono formó  dialogu:
Pan jest obecny: ” sedes est (Dei) conscientia piorumś  (sumienie po-
boznych jest siedzibź  Boga) õ  mowi rowniez sw. Augustyn. Rozmo-
wa zwraca sió  do Pana, lecz celem jej jest podjócie praktycznych de-
cyzji. Podobnie jak sw. Paweę w Damaszku: ”Panie, co chcesz, abym
uczynię?ś  Wtedy konsekracja dokonana na chrzcie, przez ęaskó  staje
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sió  swiadoma i znajduje swo j wyraz w dobrowolnej konsekracji mo-
ralnej, poszerzonej o rady ewangeliczne, zmierzajź ce do doskonaęo-
sci chrzescijanskiej. To jest pierwsza zasadnicza decyzja, kto ra bó -
dzie ksztaętowac caęe zycie.

A druga? Tu węasnie tkwi nowosc i wasza oryginalnosc. Jakź
okaze sió  praktycznie druga decyzja? Co zostanie wybrane jako spo-
sob zycia tź  konsekracjź ? Porzucimy czy zachowamy nasz swiecki
sposob zycia? Takie byęo wasze pytanie. Koscio ę zas odpowiedziaę:
” Macie wolnosc wyboru, mozecie pozostac w stanie swieckim. Kie-
rowani rozmaitymi pobudkami, z pewnosciź  dobrze przemyslanymi,
wybraliscie i podjó liscie decyzjó : pozostajemy w zyciu wspo ęcze-
snymś. Nastópnego wyboru õ  w zakresie ro znorodnych form przy-
znanych instytutom swieckim dokonaę kazdy wedęug osobistego
upodobania. Dlatego wasze instytuty nazywajź  sió  swieckimi, w od-
ro znieniu od instytutow zakonnych.

[66] Nie jest powiedziane, ze wasz wybo r zmierzajź cy do dosko-
naęosci chrzescijanskiej jest ęatwy. Wybo r ten nie oddziela was od
swiata, od tego zycia zlaicyzowanego, w kto rym naczelne miejsce
zajmujź  wartosci doczesne i gdzie zasady moralne sź  czósto wysta-
wione na nieustanne i ciózkie pokusy. Wobec tego wasza dyscyplina
moralna bódzie musiaęa znajdowac sió  ustawicznie w stanie pogoto-
wia i osobistej inicjatywy. Na kazdź  chwiló  musicie sió  odwoęywac do
konsekracji, by zapewnic prawosc waszemu postópowaniu: abstine
et sustine moralistow winno nieustannie sprawdzac sió  w waszej du-
chowosci. Oto nowy i staęy akt refleksji, stan osobistego zycia we-
wnó trznego, kto re rozwija sió  rownolegle do zycia zewnó trznego.

W ten sposob macie przed sobź  ogromne pole, na kto rym rozwi-
nie sió  wasza podwo jna dziaęalnosc: wasza dusza õ  wasze osobiste
uswiócenie oraz consecratio mundi õ  to delikatne i pociź gajź ce za-
danie jest wam znane. Jest to dziedzina swiata ludzkiego takiego, ja-
kim on jest w niespokojnej i olsniewajź cej rzeczywistosci, w jego
cnotach i namió tnosciach, w mozliwosciach dobra i skęonnosciach
do zęa, we wspaniaęych, wspo ęczesnych realizacjach, ukrytych bra-
kach i nieuniknionych cierpieniach. Mowiź c kro tko, jest to swiat.
Poruszacie sió  na skraju rowni pochyęej, przyciź gajź cej kroki ku ęa-
twi«nie schodzenia w do ę, ale zarazem pobudzajź cej je do wysięku
wznoszenia sió  wzwyz.

Jest to droga trudna, droga alpinistow ducha, lecz w waszym
smiaęym programie zycia pamió tajcie o trzech sprawach: wasza kon-
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sekracja nie bódzie jedynie zobowiź zaniem, ale bódzie wam pomocź ,
podtrzymaniem, mięosciź  i bęogosęawienstwem, do kto rych mozecie
zawsze sió  uciekac: peęniź , kto ra wynagrodzi wszelkie wyrzeczenia
i uzdolni was do tego nadzwyczajnego paradoksu mięosci: dawac
drugim, dawac bli«niemu, aby otrzymac w Chrystusie.

A oto druga sprawa do zapamió tania: bź d«cie w swiecie, nie ze
swiata, lecz dla swiata. Pan nasz nauczyę nas odkrywac w tej formie,
kto ra zdaje sió  byc grź  sęow, Jego misjó  zbawczź , a zarazem naszź
misjó . Pamió tajcie, ze węasnie ze wzglódu na waszź  przynaleznosc do
instytutow swieckich macie peęnic misjó  zbawienia ludzi naszych
czasow. Dzis swiat was potrzebuje, was õ  zyjź cych wsrod swiata,
abyscie ukazywali mu drogi wiodź ce do zbawienia chrzescijanskiego.

[67] A teraz trzecia rzecz, o kto rej macie pamió tac: Koscio ę. On
rowniez jest czósciź  tej refleksji, o kto rej mowilismy. Niech on bó -
dzie przedmiotem staęego, nieustannego rozwazania, kto re mozemy
nazwac sensus Ecclesiae, obecny w was jako atmosfera wewnó trzne-
go oddychania. Zapewne doswiadczyliscie juz upojenia, jakie niesie
ten oddech, i tego niewyczerpanego natchnienia, kto remu motywy
teologii i duchowosci, zwęaszcza po Soborze, dodajź  wzmacniajź cego
impulsu. Miejcie zawsze przed oczyma jeden z tych motywow. Nale-
zycie do Koscioęa ze szczego lnego tytuęu osob swieckich poswióco-
nych Bogu. Wiedzcie wióc, ze Koscio ę wam ufa, Koscio ę wam towa-
rzyszy, podtrzymuje was, uznaje was za swoich, za synow wybra-
nych, za częonkow czynnych, swiadomych i wiernych z jednej strony:
z drugiej zas za częonkow oddajź cych sió  sprawie apostolstwa, goto-
wych do milczź cego swiadectwa, do sęuzby, a gdy zajdzie potrzeba õ
do ofiary. Jestescie swieckimi, kto rzy swź  przynaleznosc do chrze-
scijanstwa przetwarzajź  na energió  konstruktywnź , ku podtrzyma-
niu misji i struktur Koscioęa, diecezji, parafii, a szczego lnie instytucji
katolickich i ku ozywieniu w nich duchowosci i mięosci. Jestescie
swieckimi i dzióki bezposredniemu doswiadczeniu mozecie lepiej
poznac potrzeby Koscioęa ziemskiego i jestescie õ  byc moze õ  w
stanie odkryc jego bęódy. Niech jednak nie bódzie to dla was okazjź
do gryzź cej, nieuczciwej krytyki; niech nie stanie sió  pretekstem do
odsuwania sió , do egoistycznego i wzgardliwego trwania na uboczu.
Niech bódzie to raczej bod«cem do pokorniejszej i bardziej synow-
skiej pomocy i do wiókszej mięosci.



PaweÓ VI

LIST APOSTOLSKI Z OKAZJI 25. ROCZNICY
KONSTYTUCJI APOSTOLSKIEJ

PROVIDA MATER ECCLESIA
(Rzym, 2 II 1972)34

Najdrozsi Synowie!
[68] W dniu, w kto rym obchodzimy liturgicznź  pamiź tkó  Ofia-

rowania Pana Jezusa w swiź tyni, chó tnie spotykamy sió  z wami, by
wspo lnie uczcic 25. rocznicó  ogęoszenia konstytucji apostolskiej
Provida Mater Ecclesia, co miaęo miejsce węasnie w dniu 2 II 1947
roku35. Dokument ten byę wydarzeniem o bardzo wielkim znaczeniu
dla zycia Koscioęa wspo ęczesnego, poniewaz Nasz Poprzednik, czci-
godnej pamióci Pius XII, mocź  tego dokumentu zatwierdzię i za-
aprobowaę instytuty swieckie, okreslajź c jednoczesnie ich profil du-
chowy i prawny. W ow drogi dla was dzien znamienny, wy rowniez
õ  na wzo r Chrystusa, kto ry przyszedę na swiat, by ofiarowac sió  Ojcu
i peęnic Jego woló  (por. Ps 39, 9; Hbr 10, 9) õ  zostaliscie ofiarowani
Bogu, by promieniowac w caęym Kosciele i poswiócic swoje zycie dla
chwaęy Ojca i dla uszlachetniania swiata.

Cieszymy sió  bardzo z tego spotkania, poniewaz dobrze pamió -
tamy okolicznosci, w jakich dojrzewaę ten historyczny dokument õ
prawdziwa magna charta instytutow swieckich, kto re byęy stopnio-
wo przygotowywane uprzedzajź cym dziaęaniem Ducha Swió tego. To
ciche dziaęanie Ducha Swió tego w duszach ludzkich zostaęo potwier-
dzone w sposob urzódowy przez Najwyzszź  Węadzó  i õ  zwęaszcza
dzióki staraniom czcigodnego kardynaęa Larraona õ  instytuty
swieckie uzyskaęy akt narodzin, kto ry staę sió  dla nich poczź tkiem
nowego zapaęu.

25 lat õ  to czas stosunkowo kro tki. Byęy to jednak lata szczego l-
nie intensywnej pracy, kto re porownac mozna z okresem męodosci.
Byę to okres wspaniaęego rozkwitu, o czym swiadczy dzis wasza
obecnosc oraz majź ce sió  odbyc w Rzymie we wrzesniu br. spotkanie
przeęozonych generalnych wszystkich instytutow swieckich. Pra-
gniemy skierowac do was sęowa zachó ty, ufnosci i wezwania, by dzi-
siejsza uroczystosc jubileuszowa przyniosęa obfite owoce nie tylko
wam, ale rowniez caęemu ludowi Bozemu.

� � � � � � �
34 Tęum. za: Documents pontificaux de Paul VI 11(1972), s. 72-79; zob. AK 105(1985),

s. 174-180.
35 AAS 39(1947), s. 114-124.
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1. W perspektywie Soboru Watykan skiego II
[69] Instytuty swieckie biorź  udziaę w planach odnowy, jakź  So-

bo r Watykanski II nakreslię Koscioęowi õ  tej zywej rzeczywistosci,
widzialnemu zgromadzeniu i wspo lnocie duchowej (por. LG 8), kto -
ra zyje i rozwija sió  w historii (por. LG 3, 5-6, 8). Wspo lnota ta skęa-
da sió  z wielu częonkow i ro znych organow scisle jednak ze sobź  zęź -
czonych i wspo ędziaęajź cych (por. LG 7), kto re uczestniczź  w tej sa-
mej wierze, w tym samym zyciu, w tym samym posęannictwie i w tej
samej odpowiedzialnosci Koscioęa, jakkolwiek ro zniź  sió  pewnym
darem, szczego lnym charyzmatem Ducha Swió tego Ozywiciela (por.
LG 7, 12), udzielonym nie tylko dla osobistego dobra jednostki, lecz
takze dla caęej wspo lnoty. Rocznica ogęoszenia konstytucji Provida
Mater Ecclesia, kto ra staraęa sió  opisac i zatwierdzic wasz szczego lny
charyzmat, zaprasza was õ  zgodnie z zaleceniem Soboru õ  do ” po-
wracania do « rodeę wszelkiego zycia chrzescijanskiego i do pierwot-
nego ducha ozywiajź cego instytutyś  (PC 2) oraz do sprawdzenia wa-
szej wiernosci wobec pierwotnego i węasciwego kazdemu z was cha-
ryzmatu.

Jesli zapytamy sió , co stanowięo duszó  kazdego instytutu swiec-
kiego, co byęo « rodęem jego narodzin i rozwoju, musimy stwierdzic:
byęa nim gęóboka potrzeba pewnej syntezy; byęo gorź ce pragnienie
pogodzenia dwo ch charakterystycznych elementow: peęnej konse-
kracji zycia wedęug rad ewangelicznych i peęnej odpowiedzialnosci
poprzez obecnosc i poprzez dziaęalnosc przeksztaęcajź cź  swiat od
wewnź trz, aby go ksztaętowac, udoskonalac i uswiócac. Z jednej
strony profesja rad ewangelicznych õ  specjalny rodzaj zycia, kto ry
sęuzy do ozywiania i dawania swiadectwa tej swió tosci, do kto rej
wszyscy wierni sź  powoęani õ  jest znakiem doskonaęego utozsamia-
nia sió  z Koscioęem, a raczej z samym Panem i Nauczycielem i z za-
daniami, kto re On mu powierzyę. Z drugiej strony pozostanie w
swiecie jest znakiem chrzescijanskiej odpowiedzialnosci częowieka
zbawionego przez Chrystusa i dlatego ma on obowiź zek ” rozswietlic
wszystkie sprawy doczesne [...], aby sió  ustawicznie dokonywaęy i
rozwijaęy po mysli Chrystusa i aby sęuzyęy chwale Stworzyciela i Od-
kupiciela (LG 31).

W obrazie tym nie mozemy nie zauwazyc gęóbokiej i opatrzno-
sciowej zbieznosci miódzy charyzmatem instytutow swieckich a tym,
co jest jednym z najbardziej doniosęych i jasnych wytycznych Sobo-
ru, mianowicie obecnosciź  Koscioęa w swiecie. I rzeczywiscie, Ko-
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scio ę mocno podkreslię ro zne aspekty swego zwiź zku ze swiatem.
Powto rzyę on wyra«nie, ze uczestniczy w zyciu swiata, ze jego misja
polega na sęuzeniu swiatu, ze ma byc duszź  i zaczynem swiata, po-
niewaz jego powoęaniem jest uswiócenie i konsekracja swiata oraz
przepojenie go najwyzszymi wartosciami wypęywajź cymi ze spra-
wiedliwosci, mięosci i pokoju.

2. Ku nowemu s wiatu
[70] Koscio ę zdaje sobie sprawó  z faktu, ze istnieje w swiecie, ze

” kroczy razem z caęź  ludzkosciź  i doswiadcza tego samego losu ziem-
skiego co swiat, istniejź c w nim jako zaczyn i niejako dusza spoęecz-
nosci ludzkiejś  (GS 40). Dlatego Koscio ę posiada węasciwy mu wy-
miar swiecki, gęóboko tkwiź cy w jego naturze i posęannictwie, sióga-
jź cy korzeniami tajemnicy Sęowa Wcielonego. To posęannictwo jest
realizowane w ro zny sposob przez jego częonkow õ  kapęanow i kato-
likow swieckich õ  zgodnie z otrzymanymi charyzmatami.

Najwyzsze Magisterium Koscioęa nie przestawaęo nigdy,
a zwęaszcza w ostatnich latach, wzywac chrzescijan do nalezytego
speęniania obowiź zkow, jakie ciź zź  na nich w swiecie. Jest to dzis
tym bardziej konieczne, gdyz ludzkosc znajduje sió  w krytycznym
momencie historycznym. Rodzi sió  nowy swiat. Ludzie poszukujź
nowych form myslenia i dziaęania, kto re zadecydujź  o zyciu w wie-
kach przyszęych. Swiat uwaza, ze jest samowystarczalny i w swojej
budowie czy rozwoju nie potrzebuje ęaski Bozej ani Koscioęa. Po-
wstaę tragiczny rozdziaę miódzy wiarź  i zyciem, miódzy postópem
naukowo-technicznym i rozwojem wiary w Boga zywego. Nie bez ra-
cji twierdzi sió , ze najwazniejszym problemem na obecnym etapie
rozwoju jest zagadnienie wzajemnego stosunku porzź dku natural-
nego i porzź dku nadprzyrodzonego. Koscio ę Soboru Watykanskiego
II wsęuchiwaę sió  w ten vox temporis i odpowiedziaę nan z peęnź
swiadomosciź  swego posęannictwa wobec swiata i spoęeczenstwa.
Wie on, ze jest ” powszechnym sakramentem zbawieniaś; wie, ze nie
ma peęni częowieczenstwa bez ęaski, czyli bez Sęowa Bozego, kto re
” jest celem ludzkich dziejow, punktem, do kto rego zwracajź  sió  pra-
gnienia historii oraz cywilizacji, osrodkiem rodzaju ludzkiego, we-
selem wszystkich serc i peęniź  ich pozź danś  (GS 45).

W chwili obecnej instytuty swieckie õ  na mocy charyzmatu kon-
sekrowanego zycia w swiecie (por. PC 11) õ  stajź  sió  opatrznoscio-
wymi narzódziami do wprowadzenia w zycie takiej postawy i przeka-
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zania jej caęemu Koscioęowi. Jesli one, juz przed Soborem, w pewien
sposob przygotowaęy Koscio ę do tej misji, tym bardziej w chwili
obecnej powinny stac sió  swiadkami, przykęadem gotowosci i peę-
nienia misji Koscioęa w swiecie. Do odnowy Koscioęa dzis nie wy-
starczajź  jasne dyrektywy i liczne dokumenty. Koscioęowi potrzebne
sź  jednostki i wspo lnoty swiadome węasnej odpowiedzialnosci za
wcielenie i przekazywanie swiatu ducha, jak to zamierzyę Sobo r.
Wam przypadęa w udziale ta wzniosęa misja: dawac przykęad nie-
strudzonego zapaęu w nowych stosunkach, jakie Koscio ę pragnie na-
wiź zac ze swiatem i w sęuzbie swiatu.

3. Podwojna rzeczywistos c
[71] Jak to uczynic? õ  Dzióki waszej podwo jnej strukturze.
Przede wszystkim wasze ” zycie konsekrowaneś  w duchu rad

ewangelicznych jest wyrazem waszego niepodzielnego oddania sió
Chrystusowi i Koscioęowi, waszego wytrwaęego i bezkompromisowe-
go dź zenia do swió tosci i przekonania, ze ostatecznie tylko Chrystus
przez swojź  ęaskó  dokonuje zbawienia i przeksztaęcenia swiata.
Niech w gęóbi waszych serc swiat zostanie poswiócony Bogu (por. LG
34). Wasze zycie jest gwarancjź , ze mocny i bezposredni kontakt ze
swiatem nie przeksztaęci sió  w swiatowosc czy naturalizm, lecz bó -
dzie wyrazem mięosci i posęannictwa Chrystusa. Wasza konsekracja
jest « rodęem nadziei, kto ra powinna was zawsze podtrzymywac, na-
wet wtedy, gdy zewnó trzne owoce pracy sź  nikęe lub ich nie ma wca-
le. Wasze zycie jest owocne nie ze wzglódu na zewnó trzne dzieęa, lecz
ze wzglódu na mięosc do Chrystusa, kto ra was skęonięa do caękowitej
ofiary i kto rej dajecie swiadectwo w zwykęych warunkach zycia.

W takim swietle rady ewangeliczne õ  choc wspo lne dla wszyst-
kich form zycia konsekrowanego õ  nabierajź  nowego znaczenia,
szczego lnej aktualnosci w czasach obecnych. W swiecie skupionym
na samym sobie, podlegajź cym w sposob nieuporzź dkowany in-
stynktom, czystosc skierowana ku rzeczywistosci nadprzyrodzonej
ukazuje sió  jako zywy przykęad panowania nad sobź  i prymatu du-
cha. Ubo stwo jest wyrazem stosunku, jaki winien zachodzic miódzy
rzeczami doczesnymi i ich węasciwym uzywaniem. Swź  postawź  da-
jecie swiadectwo, bź d«  w krajach rozwinió tych gdzie zź dza posiada-
nia w sposob powazny zagraza wartosciom ewangelicznym, bź d«  tez
w krajach mniej rozwinió tych, gdzie wasze ubo stwo jest znakiem so-
lidarnosci z bracmi doswiadczanymi. Posęuszenstwo jest dowodem
pokornej akceptacji posrednictwa Koscioęa i õ  w sposob ogo lniejszy
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õ  mź drosci Bozej, kto ra rzź dzi swiatem poprzez przyczyny drugo-
rzódne. W obecnym momencie kryzysu autorytetu wasze posęuszen-
stwo jest wyrazem tego, co nazywamy chrzescijanskim porzź dkiem
wszechswiata.

4. O us wiŻcenie porzędku naturalnego
[72] Po drugie: wasz ” swiecki charakterś  pobudza was õ  w prze-

ciwienstwie do osob zakonnych õ  do podkreslania w sposob szcze-
go lny waszego zwiź zku ze swiatem. Nie jest on tylko wyrazem waszej
pozycji spoęecznej ani faktem czysto zewnó trznym, lecz przede
wszystkim waszź  postawź : wasza obecnosc w swiecie to swiadomosc
odpowiedzialnosci za sęuzenie mu, za uksztaętowanie w nim, zgodnie
z wolź  Bozź , porzź dku bardziej sprawiedliwego i ludzkiego, za
uswiócanie go od wewnź trz. Przede wszystkim musicie uszanowac
naleznź  swiatu autonomió , jego wartosci i jego prawa (por. GS 35).
Ta autonomia, jak wiemy, nie oznacza caękowitej niezaleznosci od
Boga, Stwo rcy i ostatecznego Celu swiata. Powazne traktowanie po-
rzź dku naturalnego poprzez pracó  nad jego udoskonaleniem
i uswióceniem, tak, azeby jego wymagania byęy uwzglódniane w du-
chowosci, pedagogii, ascetyce, strukturze, formach zewnó trznych
i dziaęalnosci waszych instytutow, jest jednź  ze znamiennych cech
waszego szczego lnego, swieckiego charakteru. W ten sposob, zgod-
nie z wymaganiami Primo feliciter, ” [...] węasciwy wam szczego lny
charakter, charakter swiecki, znajdzie swe odbicie we wszystkich
sprawachś  (II).

Ro zne potrzeby swiata i mozliwosci dziaęania przy pomocy węa-
sciwych mu srodkow rodzź  ro zne formy aktualizowania tego ideaęu,
kto ry realizuje sió  indywidualnie i zbiorowo, w sposob ukryty i jaw-
ny, zgodnie z zaleceniami Soboru (por. AA 15-22). Wszystkie te for-
my sź  dostópne dla instytutow swieckich oraz ich częonkow. Wielosc
form waszego zycia36 pozwala wam tworzyc ro zne modele wspo lno-
ty, realizowac wasz ideaę w ro znych srodowiskach, za pomocź  ro z-
nych srodkow, nawet tam, gdzie tylko indywidualnie, w sposob
ukryty i milczź cy, mozna dawac swiadectwo o zyciu Koscioęa.

5. KapÓan ska odpowiedzialnos c
[73] Jeszcze sęowo do kapęanow, kto rzy węź czajź  sió  w dziaęal-

nosc instytutow swieckich. O zjawisku tym mowi wyra«nie nauka
Koscioęa poczź wszy od motu proprio Primo feliciter i dekretu sobo-

� � � � � � �
36 Por. Voto sul Pluralismo. Congresso Mondiale degli Istituti Secolari, Roma 1970.
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rowego Perfectae caritatis. W zasadzie kapęan, jako taki, ma takie
same jak i swieccy chrzescijanie powiź zania ze swiatem i w sposob
szczego lny powinien realizowac w zyciu swoje powoęanie, na mocy
kto rego zostaę posęany do swiata, jak Chrystus byę posęany przez Oj-
ca (por. J 20, 21). Ale jako kapęan ponosi on specjalnź  odpowie-
dzialnosc za sprawiedliwe uksztaętowanie sió  porzź dku doczesnego.
W odro znieniu od katolika swieckiego õ  poza wyjź tkowymi wypad-
kami, jakie przewidziaę ostatni Synod Biskupow õ  nie sprawuje on
tej odpowiedzialnosci przez bezposrednie dziaęanie w porzź dku do-
czesnym, lecz poprzez swź  posęugó  kapęanskź  i udziaę w przygoto-
waniu ludzi do zycia zgodnie z zasadami wiary (por. PO 6). Jest to
najbardziej wzniosęy srodek zmierzajź cy do nieustannego udosko-
nalania swiata, zgodnie z porzź dkiem stworzenia.

§ź czź c sió  z instytutem swieckim kapęan, tak samo jak i katolik
swiecki, jest zwiź zany wózęem posęuszenstwa i wspo ępracy z bisku-
pem oraz z innymi kapęanami. Ma on pomagac wspo ębraciom w tym
wielkim dziele ”wspo ępracownikow prawdyś, podtrzymujź c ” szcze-
go lne wiózy mięosci apostolskiej, posęugi i braterstwaś  (por. PO 8),
kto re powinny charakteryzowac wspo lnotó  diecezjalnź . Przez swź
przynaleznosc do instytutu swieckiego kapęan doznaje pomocy w
praktykowaniu rad ewangelicznych. Dobrze wiemy, ze przynalez-
nosc kapęanow do instytutow swieckich jest powaznym problemem,
jaki obecnie przezywamy. Powinien on byc rozwiź zany z zachowa-
niem sensus Ecclesiae. Wiemy rowniez, ze poszukujecie węasciwych
rozwiź zan w tym wzglódzie. Zachócamy was do wysięku w tej deli-
katnej dziedzinie, bo ten wysięek na pewno nie bódzie daremny.

6. Stosunek do biskupow
[74] Powstaje tu rzeczywiscie problem o potro jnym wymiarze.

Po pierwsze õ  problem swieckiego charakteru kapęana õ  częonka
instytutu swieckiego. Nastópnie koniecznosc gęóbokiej wiózi kapęana
z instytutem, od kto rego oczekuje on pomocy duchowej, odnowienia
i podtrzymania zycia wewnó trznego. Ostatnim problemem jest ko-
niecznosc pozostawania w scisęej zaleznosci od biskupa diecezji.

Wiemy õ  jak to juz stwierdzilismy õ  ze w tej chwili zastanawia-
cie sió  nad pogodzeniem tych pozornie sprzecznych wymagan. Prze-
prowadzajcie wasze poszukiwania w sposob wolny, wykorzystujcie
przy tym pogęóbieniu problemu wasze zdolnosci, przygotowanie,
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mozliwosci i doswiadczenia. Pragniemy tylko zwro cic waszź  uwagó
na nastópujź ce punkty, kto re zasęugujź  na szczego lne rozpatrzenie:

a) Jakiekolwiek byęoby rozwiź zanie, nie moze ono w najmniej-
szym stopniu naruszyc autorytetu biskupa, kto ry na mocy prawa Bo-
zego jest jedynym i bezposrednim pasterzem czósci Koscioęa Bozego
(por. Dz 20, 28);

b) W waszych poszukiwaniach nalezy zwro cic uwagó  na nastó -
pujź ce zjawisko: częowiek jest jednosciź  osobowź , psychologicznź
i jednosciź  dziaęania. Tylko w spekulacji rozumowej mozemy w sto-
sunku do niego wyro znic sferó  duchowź  i sferó  duszpasterskź .

Nie chcemy przez to õ  co pozwalamy sobie zaznaczyc õ  stawiac
wam warunkow, czy tym bardziej skęaniac was do zaniechania pod-
jó tych poszukiwan i dawania gotowych rozwiź zan. Pragniemy jedy-
nie, byscie w trakcie waszych dociekan zwro cili uwagó  na te dwa za-
gadnienia, kto re wydajź  sió  Nam bardzo wazne.

I tak doszlismy do konca naszych rozwazan, choc jeszcze wiele
pozostaęo do powiedzenia i wiele problemow nalezaęoby szerzej roz-
winź c. Z wielkź  radosciź  wyrazamy nasze pragnienie i naszź  na-
dziejó , ze wasze instytuty bódź  coraz lepszym przykęadem ducha, ja-
kim Sobo r pragnź ę ozywic Koscio ę, aby w ten sposob przezwyció zyc
niebezpiecznź  gro«bó  sekularyzacji, kto ra podkresla jedynie wartosci
ludzkie, odrywajź c je od Tego, kto ry jest ich poczź tkiem i kto ry na-
daę im sens i ostateczny cel; aby Koscio ę byę prawdziwie zaczynem i
duszź  swiata.

Koscio ę potrzebuje waszego swiadectwa. Ludzkosc oczekuje od
Koscioęa, ze bódzie on coraz bardziej wcielaę w zycie tó  nowź  postawó
wobec swiata, ze wy na mocy waszego swieckiego, lecz konsekrowa-
nego zycia w sposob szczego lny bódziecie promieniowac tź  postawź .

Zachócamy was do tego, udzielajź c z caęego serca wam tu obec-
nym i wszystkim częonkom drogich i zasęuzonych instytutow swiec-
kich Naszego Apostolskiego Bęogosęawienstwa.

Paweń VI papie˙



PaweÓ VI

DO ODPOWIEDZIALNYCH GENERALNYCH
INSTYTUTO W S WIECKICH

(Castel Gandolfo, 20 IX 1972)37

Ukochani w Panu, Synowie i Co rki!
Raz jeszcze nadarzyęa sió  okazja spotkania z wami, Przeęozeni in-

stytutow swieckich, kto rzy sami jestescie i jednoczesnie reprezentu-
jecie w tym historycznym momencie kwitnź cź  i peęnź  zycia czósc
Koscioęa. Okazjó  do spotkania z Nami daęo wam uczestnictwo w
Miódzynarodowym Kongresie, odbywajź cym sió  obecnie w Nemi,
blisko naszej rezydencji w Castel Gandolfo,. Kongres, na kto rym
przedyskutowaliscie statuty majź cej powstac Swiatowej Konferencji
Instytutow Swieckich (CMIS), zmierza juz ku koncowi.

Nie chcemy wchodzic w istotó  waszych prac, prowadzonych na
pewno gruntownie i z peęnym oddaniem pod kierunkiem i przy
wspo ępracy kompetentnej Kongregacji. Spodziewamy sió , ze te prace
przyczyniź  sió  wydatnie do rozwoju waszych instytutow.

1. Chrystus zrodÓem éywotnos ci
[75] Pragniemy raczej poswiócic trochó  czasu na rozwazenie te-

go, jakie zadania mogęyby peęnic instytuty swieckie w misterium
Chrystusa i w misterium Koscioęa.

Odczuwamy gęóbokź  pociechó , kiedy na was patrzymy i myslimy
o wielu tysiź cach mó zczyzn i niewiast, kto rych czź stkó  stanowicie, a
serce Nasze przenika zywe uczucie radosci i wdziócznosci dla Chry-
stusa. Jak silny i zywotny ukazuje sió  w was Koscio ę Chrystusowy.
Dla wielu ta czcigodna Matka nasza jest przedmiotem ostrych i bez-
litosnych krytyk; wielu rozkoszuje sió  opisujź c jej wymyslone oznaki
rozkęadu i zapowiada jej zniszczenie; tymczasem jest ona niewyczer-
panym « rodęem nowych klejnotow, bezspornym rozkwitem swió to-
sci. Wiemy, ze tak węasnie powinno byc i nie mogęoby byc inaczej,
gdyz Chrystus jest niewyczerpanym, boskim « rodęem zywotnosci
Koscioęa, wasza obecnosc jest nowym swiadectwem tego i dla nas
wszystkich okazjź  do odnowienia tej swiadomosci.

Pragniemy blizej przypatrzec sió  waszemu obliczu w rodzinie
Ludu Bozego. Wy takze okazujecie pewien ” węasny sposobś, w jaki

� � � � � � �
37 Tęum. za: Documents pontificaux de Paul VI 11(1972), s. 580-586; zob. AK

105(1985), s. 180-185.
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mozna ozywic misterium Chrystusa w swiecie, pewien ” węasny spo-
sobś, w kto rym moze sió  przejawiac misterium Koscioęa.

Chrystus, nasz Zbawca, jest takź  peęniź , kto rej nigdy nie bódzie-
my mogli objź c ani dostatecznie wyrazic. On jest wszystkim dla swe-
go Koscioęa, a tym, czym my jestesmy w Kosciele, jestesmy węasnie
przez Niego, z Nim i w Nim. Takze dla instytutow swieckich On pozo-
stanie najwyzszym wzorem i natchnieniem, z kto rego bódź  czerpac.

Oparci na Chrystusie Zbawicielu i za Jego przykęadem peęnicie
wzniosęź  misjó  Koscioęa w sposob wam węasciwy i dla was charakte-
rystyczny. Koscio ę, podobnie jak Chrystus, jest rowniez na swo j spo-
sob takź  peęniź  i takim bogactwem, ze ani jednostka, ani zadna po-
jedyncza instytucja, nigdy nie bódzie zdolna caękowicie go wyrazic.
I my nie jestesmy w stanie ukazac jego wymiarow, gdyz jego zyciem
jest Chrystus, kto ry jest Bogiem. Dlatego takze rzeczywistosc Ko-
scioęa i jego posęannictwo moze w peęni wyrazic tylko ro znorodnosc
częonkow. Taka jest nauka o Mistycznym Ciele Chrystusa, nauka o
darach i charyzmatach Ducha swió tego.

Przemowienie zmierza, jak zauwazyliscie, do wyjasnienia, na
czym polega węasciwy wam sposob realizowania posęannictwa Ko-
scioęa. Jaki jest wasz dar szczego lny, wasze charakterystyczne zada-
nie, co nowego wnosicie we wspo ęczesny Koscio ę? Wy sami to wiecie;
wyjasniliscie to juz sobie i wspo lnocie chrzescijanskiej. My to zakęa-
damy.

2. Na skrzyéowaniu dwu nurtow
[76] Znajdujecie sió  w tajemniczym punkcie spotkania dwu

waznych nurtow zycia chrzescijanskiego, obejmujź c bogactwa jed-
nego i drugiego. Jestescie swieckimi, a jako tacy juz konsekrowani
przez sakrament chrztu i bierzmowania; lecz wy zdecydowaliscie sió
podkreslic mocniej waszź  konsekracjó  Bogu przez profesjó  rad ewan-
gelicznych, do kto rych zachowania zobowiź zaliscie sió  wózęem sta-
ęym i uznanym. Pozostajecie swieckimi, zajóci sprawami węasciwymi
i charakterystycznymi dla laikatu (por. LG 31), lecz jest to ” swiec-
kosc konsekrowanaś38, jestescie ” konsekrowanymi swieckimiś39.

� � � � � � �
38 Por. List apostolski z okazji 25. rocznicy konstytucji apostolskiej ”Provida Mater

Ecclesiaą .
39 Paweę VI, Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale degli Istituti Se-

colari (26 IX 1970), w: Insegnamenti di Paolo VI 8(1970), s. 939.
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Pozostajź c ” swieckimiś  w pewien sposob ro znicie sió  od zwy-
kęych swieckich, jako konsekrowani bowiem oddajecie sió  sprawom
tego swiata: to znaczy nie tyle przez uznawanie wewnótrznej warto-
sci rzeczy ludzkich jako takich, lecz przez wyra«ne ukierunkowanie
ich w duchu ewangelicznych bęogosęawienstw. Z drugiej strony nie
jestescie zakonnikami, choc wybo r wasz w pewien sposob utozsamia
sió  z wyborem zakonnikow, albowiem podjó ta przez was konsekracja
stawia was w swiecie jako swiadkow wyzszosci wartosci duchowych
i eschatologicznych, to znaczy swiadkow absolutnego charakteru
waszej chrzescijanskiej mięosci, kto ra im jest wióksza, tym wiócej
ukazuje wzglódnosc wartosci tego swiata, ale rownoczesnie dopoma-
ga wam i innym braciom we węasciwym ich wykorzystaniu.

Zaden z tych dwu aspektow waszej duchowej fizjonomii nie moze
byc przeceniony na niekorzysc drugiego. Obydwa sź  istotne.

” Swieckoscś  oznacza wasze węź czenie sió  w swiat. Nie oznacza
ona wyęź cznie pozycji, funkcji, kto ra utozsamia sió  z zyciem w swie-
cie i wykonywaniem pewnej pracy czy zawodu ” swieckiegoś. Polega
ona przede wszystkim na wewnó trznej swiadomosci, ze jest sió  w
swiecie jako ”we węasciwym miejscu swojej chrzescijanskiej odpo-
wiedzialnosciś. Byc w swiecie, to znaczy byc odpowiedzialnym za
wartosci swieckie. Wy w ten sposob stajecie sió  Koscioęem, uobec-
niacie go, zbawiacie i przepowiadacie zbawienie. Wasze warunki
bytowe i spoęeczne sź  waszź  rzeczywistosciź  teologicznź , sź  waszź
drogź  urzeczywistniania i dawania swiadectwa zbawieniu. Stajecie
sió  w ten sposob przednim skrzydęem Koscioęa ” w swiecieś; jestescie
wyrazem woli Koscioęa pozostajź cego w swiecie, aby go przemieniac
i uswiócac ” na ksztaęt zaczynu, od wewnź trz niejakoś  (LG 31) õ  to
wszystko jest rowniez szczego lnym zadaniem laikatu. Jestescie
swiadectwem bardzo konkretnym i przekonujź cym tego, co chce Ko-
scio ę uczynic dla uksztaętowania swiata, jaki opisuje i jakiego pragnie
Gaudium et spes.

Konsekracja natomiast wskazuje na wewnó trznź  i tajemniczź
strukturó  waszego bytu i waszego dziaęania. W tym tkwi wasze bo-
gactwo, kto rego ludzie, posrod kto rych zyjecie, nie umiejź  wyjasnic,
a czósto nawet go nie dostrzegajź . Konsekracja chrztu pogęóbięa sió
przez wzrastajź ce wymagania mięosci, kto re w was wzbudzię Duch
Swió ty; nie w tej samej formie jednakze, co konsekracja węasciwa
zakonnikom, ale taka, kto ra was nieustannie pobudza do przyjócia w
zyciu zasadniczej postawy zgodnej z bęogosęawienstwami ewange-
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licznymi. W ten sposob jestescie rzeczywiscie konsekrowani i rze-
czywiscie przebywacie w swiecie. ” Jestescie w swiecie, lecz nie ze
swiata, tylko dla swiataś, jak przy innej okazji My sami was tak okre-
slilismy40. Przezywacie prawdziwź  i autentycznź  konsekracjó  w du-
chu rad ewangelicznych, lecz bez peęni ” zewnó trznych oznakś, kto re
sź  wyrazem konsekracji zakonnej. Na zewnó trzne oznaki skęada sió
opro cz slubow publicznych scislejsze zycie wspo lnotowe oraz ” znakś
jakim jest stro j zakonny. Wasza konsekracja jest nowa i oryginalna;
wzbudzię jź  Duch Swió ty, aby mozna jź  byęo przezywac wsrod rze-
czywistosci ziemskich, aby przepoic radami ewangelicznymi õ  to
znaczy wartosciami Bozymi i eschatologicznymi õ  wartosci ludzkie i
doczesne.

3. Uczestniczenie w Krzyéu Chrystusowym
[77] Wasz wybo r ubo stwa, czystosci i posęuszenstwa jest sposo-

bem uczestniczenia w Krzyzu Chrystusowym: do niego bowiem one
upodabniajź  was przez wyrzeczenie sió  dobr skź dinź d dozwolonych i
prawych. Wybo r ten jest rowniez sposobem uczestniczenia w zwy-
cióstwie Zmartwychwstaęego Chrystusa, albowiem chroni on przed
zagrozeniami wypęywajź cymi z tego rodzaju wartosci, kto re mogęyby
przeszkodzic w zachowaniu peęnej dyspozycyjnosci waszego ducha.
Ubo stwo wasze dowodzi swiatu, ze mozna zyc wsrod dobr docze-
snych
i mozna korzystac ze zdobyczy cywilizacji i postópu, nie oddajź c sió
im w niewoló . Czystosc wasza dowodzi swiatu, ze mozna kochac
bezinteresownie i ofiarnie, czerpiź c z Bozego Serca, ze mozna rado-
snie oddac sió  wszystkim bez wiź zania sió  z kimkolwiek, troszczź c
sió  w szczego lny sposob o najbardziej opuszczonych. Posęuszenstwo
wasze dowodzi swiatu, ze mozna byc szczósliwym nie zatrzymujź c
dla siebie prawa osobistego wyboru, lecz pozostajź c do caękowitej
Bozej dyspozycji, zgodnie z tym, czego wymaga codzienne zycie,
znaki czasu, potrzeby zbawienia wspo ęczesnego swiata.

Tak, przez wasze zycie konsekrowane, takze wasza dziaęalnosc w
swiecie, indywidualna lub zbiorowa õ  czy to na polu zawodowym,
gdzie jestescie pojedynczo lub wspo lnie zajóci õ  uzyskuje wyra«niej-
sze ukierunkowanie na Boga, stajź c sió  przez to w pewien sposob
jakby węź czona i przemieniona w waszź  konsekracjó . Dzióki tej wy-
jź tkowej i opatrznosciowej strukturze wzbogacacie dzisiejszy Koscio ę
� � � � � � �
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szczego lnym przykęadem zycia ” swieckiegoś, przezywajź c je jako
konsekrowani; oraz dajecie szczego lny przykęad zycia ” konsekrowa-
negoś  przezywanego niejako przez swieckich.

4. KapÓani w instytutach s wieckich
[78] W tym miejscu pragnó libysmy zwro cic uwagó  na szczego lny

aspekt owocnosci waszych instytutow. Chcemy wspomniec o licznej
grupie tych, kto rzy poswiócili sió  Chrystusowi w kapęanstwie sęuzeb-
nym, a pragnź c sió  z Nim zjednoczyc nowym wózęem oddania sió ,
skęadajź  profesjó  rad ewangelicznych, ęź czź c sió  w instytuty swiec-
kie. Myslimy o naszych braciach w kapęanstwie Chrystusowym i pra-
gnź c ich zachócic, raz jeszcze podziwiamy w nich dziaęalnosc Ducha
Swió tego, budzź cego wciź z pragnienie wyzszej doskonaęosci. To, co
dotychczas powiedziano, odnosi sió  takze do nich, wymaga jednak
dalszego pogęóbienia i sprecyzowania. Podejmujź  oni realizacjó  rad
ewangelicznych i zobowiź zanie wobec wartosci ” swieckichś  juz nie
jako swieccy, lecz jako duchowni, to znaczy zobowiź zani do swió tego
posrednictwa miódzy Ludem a Bogiem. Opro cz chrztu i bierzmowa-
nia, kto re sź  podstawowź  konsekracjź  laikatu w Kosciele, otrzymali
nastópne wyro znienia sakramentalne w swióceniach kapęanskich,
kto re daęy im uprawnienia do peęnienia okreslonych funkcji doty-
czź cych Eucharystii i Mistycznego Ciaęa Chrystusa. Pozostawięo to
jednak nietknió tym ” swieckiś  charakter powoęania chrzescijanskie-
go, kto ry mogź  ubogacic, zyjź c jako ” konsekrowaniś  w instytutach
swieckich, lecz inne sź  wymagania ich duchowosci, a takze konse-
kwencje zewnó trzne w praktykowaniu rad ewangelicznych i obo-
wiź zkach swieckich.

5. WiŻz  z Kos cioÓem
[79] Konczź c, pragniemy skierowac do wszystkich usilne i oj-

cowskie wezwanie do pielógnowania i rozwoju, do umięowania zaw-
sze i ponad wszystko wspo lnoty koscielnej. Jestescie czósciź  zywotnź
tej wspo lnoty, albowiem i wy jestescie Koscioęem; nie chciejcie nigdy
ograniczac jego się two rczych. Nie mozna pojź c ani zrozumiec zjawi-
ska koscielnego poza Koscioęem. Nie dajcie sió  zaskoczyc ani nie ule-
gajcie zbyt czóstej dzis pokusie, jakoby byęa mozliwa autentyczna
ęź cznosc z Chrystusem poza rzeczywistź  jednosciź  ze wspo lnotź  ko-
scielnź , kierowanź  przez prawowitych pasterzy. Byęoby to pozorne
i zwodnicze. Co z mogęaby osiź gnź c jednostka lub grupa, kierujź c sió
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nawet intencjami subiektywnie najbardziej wzniosęymi i doskona-
ęymi, bez tej wspo lnoty? Wymagaę jej Chrystus jako rókojmi dojscia
do wspo lnoty z Nim; w ten sposob wymagaę mięosci bli«niego jako
dowodu naszej mięosci wobec Niego.

Jestescie wióc z Chrystusem i przez Chrystusa w Jego Kosciele;
Koscioęem jest wasza miejscowa wspo lnota, wasz instytut, wasza pa-
rafia, lecz zawsze we wspo lnocie wiary, Eucharystii, karnosci, wier-
nej i lojalnej wspo ępracy z waszym Biskupem i z Hierarchiź . Wasze
struktury i wasza dziaęalnosc nie powinny was nigdy doprowadzac õ
czy jestescie kapęanami, czy swieckimi õ  do postawy ” bipolarnejś,
ani dawac ” alibiś  w zaangazowaniu wewnó trznym czy zewnó trznym,
ani tym bardziej nie przeciwstawiac was waszym pasterzom.

Do tego was wzywamy, to tego zachócamy, abyscie mogli posrod
swiata byc autentycznymi pracownikami jedynej zbawczej misji Ko-
scioęa w swiecie wam węasciwym, do kto rego zostaliscie wezwani i
zaproszeni.

Niech Pan was wspomaga w rozwoju i owocnych wysiękach, a My
wam udzielamy Naszego Apostolskiego Bęogosęawienstwa.

Paweń VI papie˙
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REFLEKSJE TEOLOGICZNE
NA TEMAT INSTYTUTO W S WIECKICH

(1976)41

[80] Ojciec Swió ty Paweę VI powoęaę w 1970 roku specjalnź  Ko-
misjó  dla Instytutow Swieckich. Zadaniem jej byęo zredagowanie
pewnego rodzaju ”dokumentu pracyś. Innymi sęowy nalezaęo do niej
zaproponowanie pogęóbionych refleksji o charakterze teologicznym i
prawnym, kto re mogęyby ewentualnie sęuzyc za podstawó  dla nowej
interwencji Magisterium Koscioęa w sprawie instytutow swieckich.

W latach 1970-72 Komisja ta odbyęa szereg spotkan, pracowitych
i owocnych, kto re doprowadzięy do zredagowania dokumentu, skęa-
dajź cego sió  z dwo ch czósci:

a) Synteza konkluzji teologicznych,
b) Synteza konkluzji wynikajź cych z doswiadczen zyciowych.
Konkluzje Komisji, ubogacone wkęadem innych Dykasterii Stoli-

cy Apostolskiej stanowiź  cenny wkęad w dziedzinó  wiedzy o instytu-
tach swieckich. Dlatego swió ta Kongregacja ds. Zakonow i Instytu-
tow Swieckich zdecydowaęa sió  opublikowac je w swoim przeglź dzie
” Informationesś  3(1977) nr 1.

Czź s c  pierwsza
Refleksje teologiczne

Przedstawione tu konkluzje majź  na celu naswietlenie w sposob
syntetyczny pewnych twierdzen teologicznych, potrzebnych do zro-
zumienia natury instytutow swieckich.

Przechodzź  one stopniowo od rozwazan natury ogo lnej, do spe-
cyficznego charakteru instytutow swieckich.

Konkluzje I i II odnoszź  sió  do swieckosci, kto ra dotyczy wszyst-
kich chrzescijan. Konkluzje III i IV mowiź  o ro znych formach, w ja-
kich praktykuje sió  i slubuje rady ewangeliczne w ęonie Koscioęa. Za-
stosowanie tych rozwazan wprost do instytutow swieckich zostaęo
rozwinió te w konkluzji V, kto rź  nalezy rozumiec w swietle poprze-
dzajź cych rozwazan.

� � � � � � �
41 Tęum. za: ”Dialogueś 5(1977) nr 26, s. 16-22; nr 28-29, s. 18-21; nr 30, s. 17-25;

6(1978) nr 31, s. 25-27.
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[81] Konkluzja I: swiat jako ” saeculumś  w swietle Objawienia.

Nowy stosunek częowieka ochrzczonego do swiata.
Bo g stworzyę swiat z mięosci, stwarzajź c rownoczesnie częowieka,

kto ry jest jego centrum i szczytem; caęź  rzeczywistosc stworzonź
ocenię Bo g jako ” valde bonaś  (Rdz 1, 31). Do częowieka, stworzonego
w Sęowie (por. J 1, 2) na obraz i podobienstwo Boze (por. Rdz 1, 26)
i powoęanego do zycia w Chrystusie w bliskim zjednoczeniu z Bo-
giem, nalezy zadanie kierowania õ  wedęug Bozego nakazu õ  caęź
rzeczywistosciź , poprzez mź dre dziaęanie, aby zmierzaęa do osiź -
gniócia swojego ostatecznego celu. Los swiata jest wióc zwiź zany z
losem częowieka, a termin ” swiatś  sęuzy na okreslenie ” caęej rodziny
ludzkiej wraz z tym wszystkim, wsrod czego ona zyjeś  (GS 2) i ku
czemu kieruje swe dziaęanie.

W rezultacie swiat zostaę wciź gnió ty w pierwotny upadek częo-
wieka i ” poddany marnosciś  (Rz 8, 20), ale uczestniczy on takze w
jego Odkupieniu przez Chrystusa, Zbawiciela częowieka. Przez Niego
częowiek staę sió  dzieckiem Bozym dzióki ęasce i zostaę na nowo
uzdolniony õ  przez uczestnictwo w Móce i Zmartwychwstaniu Chry-
stusa õ  do zycia i dziaęania w swiecie zgodnie z planem Boga, ku
chwale Jego majestatu (por. Ef 1, 6; 1, 12-14).

Węasnie w swietle Objawienia swiat ukazuje sió  jako ” saeculumś.
Jest to swiat obecny, bódź cy rezultatem pierwotnego upadku częo-
wieka, ” ten swiatś  (por. 1 Kor 7, 31), poddany panowaniu grzechu i
smierci (por. Ga 1, 4; 1 J 5, 19), swiat, kto ry musi sió  skonczyc (” con-
summatio saeculiś), i kto ry jest przeciwienstwem, a nawet pozostaje
w sprzecznosci z ” nowź  erź ś  (aion), z zyciem wiecznym zapoczź tko-
wanym przez smierc i Zmartwychwstanie Chrystusa (por. J 1, 12; 14,
17-30; 15, 18-19). Ten swiat zachowuje swojź  wartosc, prawdó  i swo j
zasadniczy ęad wynikajź cy z kondycji stworzenia (por. GS 36), jed-
nak skazony grzechem nie moze sam sió  zbawic, ale jest powoęany
do zbawienia przyniesionego przez Chrystusa (por. J 3, 16; por. GS
2, 13, 37, 39). Dopeęnia sió  ono przez uczestnictwo w Tajemnicy Pas-
chalnej ludzi odrodzonych przez wiaró  i chrzest i wcielonych do Ko-
scioęa.

Zbawienie to realizuje sió  w historii ludzkosci, przenikajź c jź
swoim swiatęem i mocź  (por. J 1, 4); rozciź ga sió  na wszystkie warto-
sci stworzenia, jakie uwidaczniajź  sió  w zmiennych kolejach ludzkie-
go losu, a kto re trzeba poddac rozeznaniu i uwolnic od niejedno-
znacznosci, bódź cej ich cechź  po grzechu (por. J 1, 5. 9; J 3, 19; 1 Tes
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5, 21; Flp 4, 8; GS 4), a nastópnie podniesc je do poziomu nowej
wolnosci dzieci Bozych (por. Rz 8, 21). Koscio ę zatem, jako spoęecz-
nosc ludzi odrodzonych w Chrystusie na zycie wieczne, jest rowno-
czesnie sakramentem odnowy swiata, kto ra dokona sió  ostatecznie
mocź  Pana, przy koncu ” swiataś, kiedy zostanie pokonana wszelka
moc szatana, grzechu i smierci, a wszystko bódzie poddane Jemu i
Ojcu (por. 1 Kor 15, 20-28; Flp 3, 20-21). W Kosciele przez Chrystu-
sa ludzie naznaczeni i ozywieni Duchem Swió tym, ustanowieni sź
jako ” kro lewskie kapęanstwoś  (1 P 2, 9) i skęadajź  w ofierze samych
siebie, swoje dziaęanie i caęy swiat na chwaęó  Ojca (por. LG 34).

Chrzest pozwala wióc kazdemu chrzescijaninowi nawiź zac nowź
relacjó  ze swiatem. Chrzescijanin, podobnie jak wszyscy ludzie do-
brej woli, przyjmuje na siebie zadanie budowania swiata i przyczy-
niania sió  do dobra ludzkosci przez dziaęania zgodne ze sęusznź  au-
tonomiź  rzeczywistosci ziemskich (por. GS 34 i 36). Istotnie ta nowa
relacja ze swiatem nie ujmuje nic z porzź dku naturalnego; wymaga
ona tylko zerwania z tym, co w swiecie przeciwstawia sió  zyciu ęaski
(por. Rz 6, 8-11; 12, 2; 1 J 2, 15) i oczekiwaniu na wieczne Kro lestwo
(por. 1 Kor 7, 29-31; Flp 3, 20-21; Tt 2, 12; Ap 22, 17). Rownoczesnie
ęź czy sió  ona z wolź  dziaęania w duchu mięosci Chrystusa dla zba-
wienia swiata (por. J 17, 18; 1 J 3, 16), to znaczy dla doprowadzenia
ludzi do zycia wiary i porzź dkowania õ  o ile to mozliwe õ  rzeczywi-
stosci doczesnych wedęug Bozego planu, aby sęuzyęy wzrastaniu ludzi
w ęasce na zycie wieczne (por. AA 7).

Przezywajź c tó  nowź  relacjó  ze swiatem ludzie ochrzczeni wspo ę-
dziaęajź  z dzieęem jego odkupienia w Chrystusie. A zatem ” swiec-
koscś  częowieka ochrzczonego, w znaczeniu najbardziej ogo lnym ja-
ko bytowanie w tym swiecie i udziaę w jego rozlicznych dziaęaniach,
moze byc ujmowana jedynie w ramach tej istotnej relacji, niezalez-
nie od tego, jakź  przybierze konkretnź  formó .

[82] Konkluzja II: ro zne sposoby konkretnego przezywania
stosunku do swiata, zgodnie z rozmaitymi powoęaniami.

Chociaz wszyscy powinni przezywac ten istotny stosunek do
swiata i dź zyc do swió tosci, kto ra jest uczestnictwem w zyciu Bozym
przez mięosc, bódź cź  odpowiedziź  na Mięosc, jaka zostaęa nam obja-
wiona w Synu Bozym (por. LG 40), to jednak Bo g rozdziela swe dary
kazdemu ”wedęug miary daru Chrystusowegoś  (Ef 4, 7).
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Istotnie, Bo g jest caękowicie wolny w rozdzielaniu swoich darow,

co podkresla z mocź  Pismo sw. i czego nie mozna pominź c milcze-
niem ani nie docenic. A przeciez Duch Bozy wedęug węasnej nieza-
leznej inicjatywy udziela ich ” kazdemu tak, jak chceś  (1 Kor 12, 11),
dla dobra kazdej osoby, ale rownoczesnie dla ogo lnego dobra Ko-
scioęa i caęej ludzkosci.

Ro zne częonki Ciaęa Chrystusa, ozywiane przez tego samego Du-
cha i tworzź ce z tego tytuęu jedno Ciaęo, sź  ontologicznie ze sobź
powiź zane, a wióc zalezź  od siebie wzajemnie, integrujź c sió  w Chry-
stusie.

Węasnie ze wzglódu na to bogactwo darow podstawowa jednosc
Ciaęa Mistycznego, kto rym jest Koscio ę (por. Kol 1, 24), okazuje sió  w
komplementarnej ro znorodnosci jego częonkow, zyjź cych i dziaęajź -
cych pod wpęywem Ducha Chrystusowego, dla budowania Jego Ciaęa.

Rzeczywiscie powszechne powoęanie do swió tosci w Kosciele jest
pielógnowane w ro znych rodzajach zycia i ro znych powinnosciach
(por. LG 41), zgodnie z wielu specjalnymi powoęaniami. Chrystus
wyposaza te ro zne powoęania w stosowne dary, kto re uzdalniajź  lu-
dzi do ich realizacji. Kiedy powoęanie spotyka sió  z dobrowolnź  od-
powiedziź  osoby (odpowiedziź , w kto rej oczywiscie znajduje odbicie
szczego lna historia kazdego częowieka, uwikęanego w ro zne sytuacje
kulturowe i spoęeczne), realizuje sió  w ro znych formach, a w zwiź zku
z tym ro znicujź  sió  takze sposoby ksztaętowania stosunku częowieka
do swiata opartego o chrzest.

[83] Konkluzja III: isc za Chrystusem przez praktykó  ” rad
ewangelicznychś.

Dla kazdego chrzescijanina po jscie za Chrystusem domaga sió
absolutnego postawienia Go na pierwszym miejscu (por. §k 14, 26;
Mt 10, 37-38), jezeli trzeba az do móczenstwa (por. LG 42). Jednak
Chrystus zaprasza niekto rych sposrod swoich wiernych do bezwa-
runkowego ” po jscia za Nimś  (por. Mt 19, 21), aby poswiócili sió  caę-
kowicie Jemu oraz sprawie przyjscia Kro lestwa Niebieskiego.

Jest to wezwanie do podjócia nieodwoęalnego aktu, kto ry zobo-
wiź zuje do caękowitego oddania siebie Osobie Chrystusa, aby dzielic
Jego zycie, Jego misjó  i Jego los. Akt ten wymaga jako warunku wy-
rzeczenia sió  siebie (por. §k 14, 26), wyrzeczenia sió  zycia maęzenskie-
go (por. Mt 19, 10-11) oraz dobr materialnych (por. Mt 19, 21-22).
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Wyrzeczenie takie przezywane jest przez ” powoęanychś  jako wa-
runek przylgniócia bez przeszkod do absolutnej Mięosci, kto ra ich
spotyka w Chrystusie, aby mogli wejsc gęóbiej w relacjó  tej Mięosci
do stworzenia, ” tak bowiem Bog umięowaę swiat, ze Syna swego Jed-
norodzonego daęś  (por. J 3, 16-17), aby swiat zostaę przez Niego
zbawiony. Tego rodzaju decyzja ze wzglódu na swo j caęosciowy i de-
finitywny charakter, odpowiadajź c na wymagania mięosci przybiera
formó  ” slubuś  absolutnej wiernosci Chrystusowi. Zakęada ona oczy-
wiscie to, co wynika juz z samego chrztu, kto ry wymaga, aby byc
wiernym uczniem Chrystusa, ale udoskonala jeszcze to wymaganie
i tym sió  od niego ro zni.

Decyzja ta, biorź c pod uwagó  jej tresc, radykalizuje stosunek
osoby ochrzczonej do swiata; prowadzi do wyrzeczenia sió  po-
wszechnie przyjó tego sposobu ” posęugiwania sió  tym swiatemś  (na-
wet jesli jest on zgodny z ęaskź  chrztu), mowi o wzglódnosci i prze-
mijalnosci swiata i zapowiada przyjscie eschatologicznego Kro le-
stwa.

Tresc tego daru wyrazięa sió  w Kosciele jako praktyka ” rad ewan-
gelicznychś  (konsekrowanej czystosci, ubo stwa i posęuszenstwa),
kto re mogź  byc przezywane w ro znych konkretnych formach, spon-
tanicznych lub zinstytucjonalizowanych. Rozmaitosc tych form nie
wynika z zerwania ze swiatem jako kro lestwem grzechu, lecz z ro z-
nych sposobow wspo ędziaęania z Chrystusem dla zbawienia swiata.
Obejmujź  one caęź  gamó  odniesien õ  od rzeczywistego oddzielenia,
kto re jest węasciwe pewnym formom zycia zakonnego, az do typowej
obecnosci, węasciwej częonkom instytutow swieckich.

Warto wióc zauwazyc, ze obecnosc tych ostatnich w swiecie nie
oznacza pomniejszenia tresci i wymagan rad ewangelicznych; ona
oznacza po prostu specjalne powoęanie do zbawczej obecnosci, reali-
zowane przez dawanie swiadectwa Chrystusowi i dziaęalnosc majź cź
na celu porzź dkowanie spraw doczesnych wedęug Bozego planu. W
odniesieniu do tej dziaęalnosci profesja rad ewangelicznych nabiera
szczego lnego znaczenia, uwalniajź c od przeszkod (takich, jak: pycha
i chciwosc), kto re utrudniajź  zobaczenie i realizowanie porzź dku
zamierzonego przez Boga.

[84] Konkluzja IV: eklezjalny charakter profesji rad ewange-
licznych õ  konsekracja.
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Kazde wezwanie do po jscia za Chrystusem jest wezwaniem do

wspo lnoty zycia w Nim i w Kosciele.
Takze praktyka i profesja rad ewangelicznych dokonuje sió  w

Kosciele nie tylko w sposob indywidualny, lecz takze przez węź czenie
do wspo lnot, jakie wzbudza Duch Swió ty za pomocź  charyzmatow
zaęozycielskich, w kto rych uczestniczź  uczniowie, realizujź c miódzy
sobź  braterskź  wspo lnotó .

Fundacje te sź  scisle zwiź zane z zyciem, jakie daje Koscioęowi
Duch Swió ty, a wióc powierza sió  je rozeznaniu i osź dowi hierarchii,
kto ra weryfikuje ich charyzmat, akceptuje je, zatwierdza i posyęa do
swiata, uznajź c ich misjó  polegajź cź  na wspo ępracy z dzieęem budo-
wania Bozego Kro lestwa.

Caękowity i definitywny dar, jaki skęadajź  Chrystusowi częonko-
wie tych instytutow, jest wióc przyjmowany w imieniu Koscioęa re-
prezentujź cego Chrystusa, i w takiej formie, jakź  Koscio ę zatwierdzię,
przez węadze ustanowione w kazdym instytucie. W ten sposob po-
wstajź  swió te wiózy, wiź zź ce częonkow (por. LG 44). Tym samym
Koscio ę przyjmujź c dar osoby naznacza jź  w imieniu Boga znamie-
niem specjalnej konsekracji, jako nalezź cź  wyęź cznie do Chrystusa
i Jego dzieęa zbawienia.

To prawda, ze chrzest przynosi sakramentalnź  i podstawowź
konsekracjó  częowieka, ale ona moze byc po «niej przezywana w spo-
sob mniej lub bardziej ” gęóboki i wewnó trznyś. Stanowcza decyzja,
by odpowiedziec na specjalne wezwanie Chrystusa, oddajź c Mu caę-
kowicie swoje istnienie i wyrzekajź c sió  wszystkiego, co w swiecie
moze byc przeszkodź  do zrealizowania tego wyęź cznego daru, sta-
nowi materió  nowej konsekracji42, kto ra ” korzeniami sióga gęóboko
w konsekracjó  chrztu i peęniej jź  wyrazaś  (PC 5). Jest ona dzieęem
Boga, kto ry powoęuje osobó  i rezerwuje jź  dla siebie za posrednic-
twem posęugi Koscioęa.

Konsekracja częonkow instytutow swieckich nie ma charakteru
oddzielenia od swiata, uwidocznionego przez znaki zewnó trzne, po-
siada jednak istotny rys caękowitego oddania Chrystusowi w okre-
slonej wspo lnocie koscielnej, z kto rź  zespala kazdego częonka wió «
wzajemna i trwaęa, i w kto rej charyzmacie kazdy częonek uczestni-
czy. Skutkiem tej konsekracji jest szczego lne rozumienie posęuszen-
stwa w instytutach swieckich; obejmuje ono nie tylko osobiste czy
grupowe poszukiwanie woli Bozej w stosunku do podejmowania za-
� � � � � � �

42 Por. KK 44; Paweę VI, Magno gaudio (23 V 1964), AAS 56(1964), s. 567.
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dan węasciwych dla zycia swieckiego, lecz takze dobrowolnź  zgodó
na posrednictwo Koscioęa i wspo lnoty õ  poprzez jej odpowiedzial-
nych, w ramach norm konstytucyjnych kazdego instytutu.

[85] Konkluzja V: ” swieckoscś  instytutow swieckich.
Sequela Christi przez praktykó  rad ewangelicznych doprowadzięa

do ustanowienia w Kosciele stanu zycia (w ro znych formach), kto re-
go rysem charakterystycznym jest pewnego rodzaju ” porzucenie
swiataś  (por. Provida Mater Ecclesia). Ten stan ro zni sió  wióc od
stanu wiernych pozostajź cych w warunkach i zajóciach swiata, na-
zywanych z tej racji ” swieckimiś.

Z biegiem czasu Koscio ę uznaę nowe instytuty, w kto rych ęonie
skęadana jest przez wiernych profesja rad ewangelicznych. Częonko-
wie ich pozostajź  w swiecie i angazujź  sió  w jego sprawy, idź c za
szczego lnym powoęaniem Bozym, aby dziaęac w swiecie od wewnź trz
(in saeculo ac veluti ex saeculo) dla jego zbawienia. Instytuty te na-
zwaę Koscio ę instytutami swieckimi.

Ogromnie wazne jest zatem, by w przymiotniku ” swieckiś, okre-
slajź cym te instytuty, dostrzegac podwo jne znaczenie, a mianowicie:

a) znaczenie negatywne, kto re nie jest podstawowe, ale jest waz-
ne i wymaga odro znienia instytutow swieckich od instytutow zakon-
nych, by usytuowac je odpowiednio na pęaszczy«nie teologicznej
i egzystencjalnej, stwarzajź c podstawy do przyjócia odpowiednich
norm oraz do ich uznania. Instytuty te nie sź  instytutami zakonnymi
(por. PC 11) i nie podlegajź  ustawodawstwu węasciwemu zakonom
i stowarzyszeniom zycia wspo lnego (por. PME II ’ 1);

b) znaczenie pozytywne, wskazujź ce na inny aspekt swieckosci,
kto ra okresla specyficzne powoęanie wszystkich instytutow swiec-
kich (laickich, kapęanskich i mieszanych). Swieckosc ta õ  to nie tyl-
ko sytuacja socjologiczna, lecz takze postawa obecnosci i apostol-
skiego zaangazowania w swiecie, przezywana oczywiscie inaczej
przez swieckich, a inaczej przez kapęanow.

Swieccy szukajź  bowiem Kro lestwa Bozego kierujź c sprawami
doczesnymi i porzź dkujź c je po mysli Bozej, co stanowi szczego lny
rys charakterystyczny prowadzonej przez nich ewangelizacji i swia-
dectwa wiary dawanego w sęowach i dzieęach.

Kapęani natomiast, w odro znieniu od swieckich, wyjź wszy pewne
szczego lne przypadki (por. LG 31, PO 8; Synod Biskupow 1971 õ
O kapńanstwie sńu˙ebnym, czósc II, 1, 2), nie podejmujź  takiej od-
powiedzialnosci w stosunku do swiata przez bezposrednie dziaęanie
w porzź dku doczesnym, lecz przez swoje kapęanskie posęugiwanie
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i przez swojź  roló  wychowawcow wiary (por. PO 6). Jest to najbar-
dziej wzniosęy sposob nieustannego udoskonalania swiata zgodnie z
porzź dkiem stworzenia43. Sęuzy on takze temu, by dawac do dyspo-
zycji swieckich ” pomoce moralne i duchowe, w tym celu, by odnowic
w Chrystusie porzź dek spraw doczesnychś  (AA 7).

Rownoczesna obecnosc tych dwo ch aspektow charakteryzuje
swieckosc instytutow swieckich. Jesli ze wzglódu na konsekracjó  in-
stytuty swieckie zostaęy zaszeregowane do instytutow zycia konse-
krowanego, to cecha swieckosci odro znia je od kazdej innej formy
instytutow.

Poęź czenie w jednym powoęaniu konsekracji i swieckiego zaan-
gazowania nadaje tym dwom elementom oryginalny charakter.
Dzióki peęnej profesji rad ewangelicznych gęóbsze zjednoczenie z
Chrystusem czyni szczego lnie owocnym apostolstwo w swiecie, a
swieckie zaangazowanie wpęywa na sposob praktykowania rad
ewangelicznych i pobudza do coraz wiókszej autentycznosci ewan-
gelicznej.

Czź s c  druga
Refleksje w oparciu o dos wiadczenie éycia

Wnioski przedstawione w tym dokumencie wypęywajź  z do-
swiadczenia instytutow swieckich, totez opisane tu cechy charakte-
rystyczne sź  odbiciem tego, co obserwuje sió  w ich zyciu. Rownocze-
snie jednak ma to byc pewien wkęad w wypracowanie jasniejszej de-
finicji teologicznej.

Istotnie doswiadczenie zawsze moze wniesc cos waznego do
teologii; potwierdza sió  to w sposob szczego lnie oczywisty w odnie-
sieniu do tych instytutow, kto rych obecnosc w ęonie Koscioęa jest
stosunkowo swieza i kto re majź  przed sobź  jeszcze szeroko otwartź
dziedzinó  poszukiwan.

Z tego wzglódu przedstawione ponizej wnioski nie majź  charak-
teru definitywnego.

Trzeba osobno traktowac instytuty swieckie laickie i kapęanskie,
zwęaszcza ze wzglódu na zęozonź  problematykó  tych ostatnich, wy-
magajź cź  jeszcze pogęóbienia.

� � � � � � �
43 Por. Paweę VI, Do odpowiedzialnych generalnych instytuto w s wieckich.
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I. Cechy charakterystyczne
instytutow s wieckich laickich

[86] Charakterystycznź  cechź  tych instytutow jest przynalez-
nosc do nich osob ochrzczonych, kto re zyjź c w stanie swieckim po-
swiócajź  sió  caękowicie Bogu przez profesjó  rad ewangelicznych i an-
gazujź  sió  apostolsko w swiecie i poprzez struktury swiata.

” Caęe zycie częonkow instytutow swieckich, poswiócone Bogu
przez profesjó  doskonaęosci, powinno stac sió  apostolskie...ś.

”Apostolstwo instytutow swieckich powinno byc wiernie peęnione
nie tylko w swiecie, ale takze niejako od strony swiata, to znaczy przez
pracó  zawodowź  i ro zne formy swieckiej dziaęalnosci, w miejscach i
okolicznosciach odpowiadajź cych warunkom swieckimś  (PF II).

Konsekracja, apostolstwo i swieckosc wymienione w Primo feli-
citer jako elementy, kto re charakteryzujź  instytuty swieckie, pozo-
stajź  zawsze wazne, poniewaz sź  istotowo zwiź zane z samź  naturź
tych instytutow.

Dzisiaj jednak znaczenie tych terminow zostaęo wzbogacone
i pogęóbione dzióki stopniowemu dojrzewaniu, jakim kieruje Duch
Swió ty w Kosciele i w poszczego lnych instytutach.

[87] 1. Poswiócenie sió  Bogu jawi sió  jako peęna realizacja zycia
otrzymanego na chrzcie, jako rozkwit zycia ewangelicznego.

Rady ewangeliczne uznane sź  za najlepszź  drogó  zycia zgodnego
z Ewangeliź , za drogó  otwartź  wciź z szeroko na przesęanie gęoszo-
nych przez Chrystusa Bęogosęawienstw.

Konsekracja jest dla częowieka swieckiego zaangazowaniem, aby
w warunkach swieckosci byc caękowicie dla Boga, przy czym rozumie
on swojź  swieckosc jako sposob realizacji przynaleznosci do Boga.

[88] 2. Zaangazowanie apostolskie jest owocem konsekracji,
kto ra oddajź c częowieka caękowicie Bogu wprowadza go w Jego mi-
ęosc do ludzi, a uwalniajź c od pewnych przywiź zan pozwala byc caę-
kowicie dla Boga i dla innych. Zaangazowanie apostolskie instytutow
swieckich jest scisle zwiź zane ze swieckimi warunkami zycia, w kto -
rych sió  realizuje, i kto re nadajź  mu swoisty charakter. Pod wzgló -
dem formy i zewnó trznych sposobow nie ro zni sió  ono od apostol-
stwa kazdego swieckiego chrzescijanina.

Pogęóbienie pojócia apostolstwa, kto rego dojrzewanie zawdzió -
czamy odnowionej eklezjologii Soboru Watykanskiego II, odnosi sió
takze do instytutow swieckich. Rozumiejź  one apostolstwo bardziej
jako sposob bycia niz dziaęania, jako aktywnź  chrzescijanskź  obec-
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nosc posrod porzź dku doczesnego, jako sęuzbó  braciom we wszyst-
kich sytuacjach, w jakich buduje sió  Kro lestwo Boze. Ewangelizacja
bezposrednia õ  na przykęad pomoc w ksztaęceniu religijnym doro-
sęych i dzieci w ęonie Koscioęa lokalnego õ  nalezy do zadan apostol-
skich, ale częonek instytutu swieckiego peęni tó  posęugó  w formach
węasciwych dla stanu ludzi swieckich, podejmujź c taki rodzaj wspo ę-
pracy, kto ry odpowiada jego specyficznym uzdolnieniom i jest zgod-
ny z jego zawodem, wyksztaęceniem, doswiadczeniem spoęecznym
itd.

[89] 3. Swieckosc coraz bardziej wyraza pewnź  konkretnź  tresc.
Definiuje sió  jź  nie przez zewnó trzne sposoby i formy, lecz przez ra-
dykalnź  postawó  wewnó trznź  wobec rzeczywistosci swiata i wobec
faktu, ze jest sió  w niej zanurzonym. Swiecki konsekrowany zyje
wsrod ludzi w strukturach zycia spoęecznego, podejmujź c razem z
nimi pracó , dzielź c ich zagrozenia i trudy, poszukujź c wspo lnego
dobra i sprawiedliwosci.

Rownoczesnie jednak chrzest przezywany w poęź czeniu z ” caę-
kowitym oddaniem sió  Boguś  nie pozwala mu ulegac duchowi tego
swiata i jego niejednoznacznosci, lecz pobudza do dziaęania z mięo-
sciź  Chrystusa, dla zbawienia swiata (por. J 17, 18), tak aby godzź c
sió  pęacic węasnź  osobź  nigdy nie odstź pię od wymagan Ewangelii,
kiedy zajmuje sió  sprawami doczesnymi.

Swiecka mentalnosc õ  to dla swieckiego konsekrowanego zdol-
nosc rozumienia wrazliwosci i józyka ludzi jego czasow, zyjź cych w
danym momencie historycznym. To takze umiejó tnosc porzź dkowa-
nia wedęug mysli Bozej ich doswiadczen i kultury, oceniajź c je w
swietle wiary.

Apostolstwo swieckiego konsekrowanego realizuje sió  przede
wszystkim w pracy zawodowej i we wszelkiej aktywnosci majź cej na
celu promowanie godnosci częowieka.

Swieckie zaangazowanie staje sió  w ten sposob gęoszeniem i
promowaniem Kro lestwa Bozego, kto re toruje sobie drogó  w swiecie.

Konsekracja i swieckosc stanowiź  dla częonkow instytutow
swieckich laickich jedynź  rzeczywistosc ewangelicznej doskonaęosci
õ  formó  ich mięosci w odpowiedzi na otrzymane specyficzne powo-
ęanie.

Pojócia swieckosci i apostolstwa, tak jak przezywajź  je dzisiaj in-
stytuty swieckie, zostaęy jasno naswietlone przez dokumenty sobo-
rowe, szczego lnie przez obie konstytucje o Kosciele õ  Lumen Gen-
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tium i Gaudium et spes oraz dekret o apostolstwie swieckich Apo-
stolicam actuositatem.

Wymienione tu trzy elementy õ  konsekracja, apostolstwo i swiec-
kosc õ  charakterystyczne dla instytutow swieckich laickich, mogź
byc obecne nawet w indywidualnej odpowiedzi na Boze wezwanie,
trzeba wióc sprecyzowac, w jakim sensie odpowied«  indywidualna
ro zni sió  od odpowiedzi częonka instytutu swieckiego.

[90] 4. Wspo lnota instytutow swieckich laickich ma szczego lny
wymiar; nie chodzi tu jedynie o jednostki. Instytuty majź  charakter
eklezjalny i wyra«nie wspo lnotowy. Nie mozna jednak rozumiec ich
wspo lnotowego wymiaru w znaczeniu ” zycia wspo lnegoś  w sensie
tradycyjnym i kanonicznym. Jest to raczej ” komuniaś, kto ra reali-
zuje sió  w jednosci tego samego ducha, we wspo lnocie apostolstwa,
bódź cego ich specyficznź  misjź , we wspo lnocie powoęania, w uczest-
nictwie we wspo lnym charyzmacie swieckiego zycia konsekrowane-
go, uznanym przez Koscio ę, w braterskich stosunkach miódzy częon-
kami instytutu.

Dlatego tez akt konsekracji ma miejsce zasadniczo w ęonie
wspo lnoty, kto ra jest jakź s konkretyzacjź  Koscioęa swió tego i kto ra
posiada autentyczny wspo lny charyzmat jednoczź cy i obejmujź cy
wszystkich częonkow.

W ęonie instytutow swieckich częonkowie znajdujź  mozliwosci
formacji i staęej weryfikacji wspo lnotowej w odniesieniu do autenty-
zmu, wiernosci i rozwoju osobistego powoęania, w nawiź zaniu do
poczź tkowego charyzmatu, to znaczy węasciwego charyzmatu insty-
tutu, przy dynamicznym odwoęywaniu sió  do znakow czasu, bódź -
cych przedmiotem prawdziwego rozeznawania duchowego.

Jednakze kazdy częonek, chociaz jest zwiź zany z innymi duchowź
wióziź , w strukturach cywilnych dziaęa na węasnź , osobistź  odpowie-
dzialnosc. Odnosi sió  to do odpowiedzialnosci doczesnej, cywilnej,
węasciwej częowiekowi swieckiemu. Częonek instytutu swieckiego
podejmuje jź  jak inni ochrzczeni, liczź c sió  przy kazdej decyzji z Ma-
gisterium Koscioęa, a jako osoba konsekrowana bierze rowniez pod
uwagó  charyzmat instytutu, do kto rego nalezy.

Warto podkreslic ten aspekt, aby uniknź c niebezpieczenstwa,
kto rego czósto bojź  sió  osoby nie znajź ce instytutow swieckich. Moze
sió  im wydawac, ze instytuty tworzź  grupy nacisku i wpęywu w sro-
dowiskach pracy lub stowarzyszeniach swieckiego apostolstwa i ubie-
gajź  sió  o hegemonió  dla węasnych celow. Oczywiscie nie mozna wy-
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kluczyc, ze swiecki konsekrowany przez swojź  postawó  pokornej
sęuzby pobudza innych chrzescijan, swoich braci obecnych w tym
samym srodowisku, do ozywiania duchem chrzescijanskim struktur,
w kto rych sió  znajdujź .

II. Pluralizm instytutow s wieckich laickich
[91] W caęym swiecie istnieje 117 instytutow swieckich zatwier-

dzonych przez Koscio ę44; pióc z nich zalezy od Kongregacji Ewangeli-
zacji Narodow, a dwa od Kongregacji Koscioęow Wschodnich.
Wspo lnź  cechź  ich wszystkich jest dź zenie do tego, aby w swiecie
byc zaczynem jego wzrostu wedęug mysli Bozej.

W ramach tego jedynego powoęania dostrzega sió  jednak ro zne
dary, wezwania i odpowiedzi. Istnieje wióc charakterystyczny dla in-
stytutow swieckich laickich pluralizm, z punktu widzenia historycz-
nego i srodowiskowego. Dotyczy on nie tylko charyzmatow, lecz tak-
ze ro znych misji.

Rozumienie dyskrecji, sposob praktykowania ubo stwa i posęu-
szenstwa, zycie wspo lne z innymi częonkami tego samego instytutu
lub mieszkanie kazdego osobno, praca nad realizacjź  pewnych typo-
wych dla instytutu, węasnych jego celow, lub wspo ędziaęanie z inny-
mi osobami swieckimi, aby pomagac do rozwoju swiata õ  oto ro zne
aspekty powoęania instytutow, zaleznie od ich rodzaju.

Pluralizm w sensie najbardziej ogo lnym zakęada takze dynamizm
zyciowy, inspirowany przez Ducha Swió tego, kto ry otwiera stopnio-
wo nowe drogi i wskazuje nowe sposoby dziaęalnosci ewangelicznej
w swiecie. Instytut swiecki z natury rzeczy jest otwarty w sposob dy-
namiczny na wszystkie wymagania Kro lestwa Bozego w swiecie i po-
sęuszny dyrektywom zawartym w dokumentach, okreslajź cych jego
naturó .

Przyjmujź c, ze konsekracja, apostolstwo i swieckosc stanowiź
wspo lny wyznacznik okreslajź cy ramy, w kto rych instytut swiecki
moze zostac uznany za autentyczny, trzeba oczywiscie dopuscic
mozliwź  ro znorodnosc elementow charakterystycznych dla rozma-
itych instytutow:

[92] 1. Przede wszystkim ro zny moze byc pierwotny charyzmat
kazdego instytutu, to znaczy jego oryginalny sposob przezywania
konsekracji i swieckosci. W kazdym razie jednak charyzmat ten musi
byc rozumiany w sensie dynamicznym, to znaczy objawia sió  on i
� � � � � � �

44 Podane cyfry odnoszź  sió  do stanu z roku 1974 [przyp. red].
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rozwija stopniowo, wedęug inspiracji Ducha Swió tego, zaleznie od
ro znych sytuacji historycznych i wkęadu kolejnych pokolen. Powi-
nien on byc stale weryfikowany w relacji do charyzmatu Zaęozycieli;

[93] 2. Ro zny moze byc tez konkretny cel apostolski, kto ry wy-
raza sió  w caęej bogatej i oryginalnej gamie form. Nawet wspo lne
dziaęanie (dzieęa instytutu swieckiego) usprawiedliwione jest przez
pluralizm instytutow swieckich, byle tylko zostaęa caękowicie zacho-
wana forma swiecka, w peęnym znaczeniu tego sęowa.

Paweę VI w przemowieniu z 2 II 1972 roku, z okazji 25. rocznicy
Provida Mater Ecclesia, potwierdzię uznanie pluralizmu instytutow
swieckich laickich w nastópujź cych sęowach: ”Ro zne potrzeby swiata
[...] rodzź  ro zne formy aktualizowania tego ideaęu, kto ry realizuje sió
indywidualnie i zbiorowo, w sposob ukryty i jawny, zgodnie z zale-
ceniami Soboru (por. AA 15-22). Wszystkie te formy sź  dostópne dla
instytutow swieckich oraz ich częonkow. Wielosc form waszego zycia
pozwala wam tworzyc ro zne modele wspo lnoty, realizowac wasz ide-
aę w ro znych srodowiskach, za pomocź  ro znych srodkow, nawet tam,
gdzie tylko indywidualnie, w sposob ukryty i milczź cy mozna dawac
swiadectwo o zyciu Koscioęaś.

Podsumowujź c mozemy powiedziec, ze instytuty swieckie laickie
realizujź  z jednej strony pewnź  zbieznosc w znaku jednosci, upo-
dabniajź c sió  coraz bardziej pod wzglódem szczego lnego charakteru,
jaki swieckosc konsekrowana nadaje apostolstwu, a z drugiej strony
mogź  one ofiarowac Koscioęowi w znaku ro znorodnosci wielorakie
bogactwo inspiracji i sposobow wcielania w zycie wspo lnego ideaęu.

III. Zycie s wieckiej osoby konsekrowanej
w instytutach s wieckich

Doswiadczenie apostolatu45

[94] Typowe dla instytutow swieckich zaangazowanie apostol-
skie ewoluowaęo, zwęaszcza w ciź gu ostatnich lat, w kierunku form
wyra«nie ewangelicznych, takich jak sęuchanie, dialog, swiadectwo

� � � � � � �
45 Przedstawione tu uwagi sź  wynikiem dęugiego doswiadczenia niekto rych instytu-

tow swieckich i powaznego dialogu, jaki zostaę węasnie nawiź zany na poziomie swiatowym
miódzy wiókszosciź  instytutow. Stanowiź  one opis doswiadczenia wystarczajź co dojrzaęe-
go, tak ze mozna juz  mowic o jego owocach. Pod pewnymi wzglódami rozwazana proble-
matyka ujawnia dynamikó  swieckiego zycia konsekrowanego. Chociaz  to, co tu przedsta-
wiamy jest owocem szeroko zakrojonych poszukiwan, nie obejmuje jednak i nie moze
obejmowac caęego bogactwa doswiadczen instytutow swieckich, ani caęej rozpiótosci i zęo-
zonosci ich problemow.
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i sęuzba, a takze w kierunku form bardziej spontanicznych, indywi-
dualnych i zbiorowych, bź d«  w srodowisku zawodowym, bź d«  ko-
scielnym czy ogo lnospoęecznym.

Coraz bardziej naglź ca troska o realizowanie autentycznej obec-
nosci w swiecie doprowadzięa częonkow instytutow swieckich laic-
kich do nastópujź cych wnioskow:

õ  konieczna jest praktyka ascezy i ” staęego nawracania sió ś, to
znaczy ciź gęe konfrontowanie z wymaganiami Ewangelii tego, co
stanowi rzeczywistosc i aktualnź  sytuacjó  swiata i wymaga interwen-
cji oraz wspo ępracy swieckich konsekrowanych;

õ  konieczna jest postawa pokory, aby nie przesęonic Bozego
dziaęania, niezaleznie od tego, jakź  ono przybiera formó ; trzeba byc
dyspozycyjnym i praktykowac ubo stwo, kto re przeciwstawia sió  ro z-
nym pokusom egoizmu.

Codzienne doswiadczenie ugruntowaęo w częonkach instytutow
przekonanie, ze tak rozumiana asceza powinna karmic sió  refleksjź ,
osobistym i wspo lnotowym otwieraniem sió  na Ducha Swió tego, sęu-
chaniem Sęowa Bozego oraz udziaęem w Eucharystii.

Czerpanie z tych « rodeę rozswietla i umacnia ludzkie zaangazo-
wanie w swiecie. Zakęada ono:

õ  staęź  postawó  prawosci i spo jnosci, rozwijanź  dzien po dniu
wsrod wieloznacznosci naszej epoki;

õ  stale odnawianź  gotowosc rozumienia ” napiócś  naszych cza-
sow, aby wydobywac ich aspekty pozytywne i przepajac swiat du-
chem chrzescijanskim;

õ  uczestniczenie w ponoszeniu wszelkiego ryzyka, jakiego wy-
maga sęuszne promowanie wartosci.

Opisany w ten sposob proces dojrzewania otwiera nas na
wszystkich ludzi w postawie odpowiadajź cej wskazowkom Koscioęa,
w duchu Soboru (por. GS). Z drugiej strony proces ten wywoęaę w in-
stytutach szereg problemow, kto re nie zawsze mozna ęatwo konkret-
nie rozwiź zac.

Wszyscy częonkowie instytutow swieckich muszź  byc najpierw
lud«mi dialogu, budowac jednosc i wznosic poko j, ale mogź  oni tak-
ze znale«c sió  w warunkach, kto re wydajź  sió  ich skęaniac do uczest-
niczenia w zyciu braci przyjmujź cych postawó  kontestacji i walki o
sprawiedliwosc.

Problem uczestniczenia w kontestacji powinien zawsze opierac
sió  na zasadach ewangelicznej spo jnosci. Nalezy go rozwiź zywac w
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duchu ascezy rzeczywistego nawracania sió  wedęug Ewangelii i zgod-
nie ze wskazowkami odpowiedzialnych za ogo lne duszpasterstwo.

W kazdym przypadku nalezy wykluczyc nienawisc w stosunku do
oponentow, a takze stosowanie niesprawiedliwych srodkow. Trzeba
zawsze starac sió  o to, aby byc mediatorem i dź zyc do pojednania.

[95] Biorź c pod uwagó  charakterystyczne cechy swieckiej kon-
sekracji, mozna caęź  problematykó  przedstawic nastópujź co:

õ  nie powinno sió  oddzielac zaangazowania apostolskiego
swieckich konsekrowanych od caękowitego oddania ich Bogu, skoro
rysem charakterystycznym tego oddania jest konkretne zaangazo-
wanie w rzeczywistosc doczesnź ;

õ  nasladowanie Chrystusa przez rady ewangeliczne realizuje sió
dla swieckich konsekrowanych w ramach struktur swiata i wyraza
sió  w wymiarach tego swiata;

õ  powoęaniem swieckich konsekrowanych jest węasnie promo-
wanie radykalnych wymagan Ewangelii w odpowiedzi dawanej
swiatu, kto ry ze swej strony sź dzi, ze oddalony od Boga moze ” ab-
solutyzowacś  takź  czy innź  wartosc zwiź zanź  z ludzkim postópem;

õ  konsekracja przezywana przez osobó  swieckź  staje sió  w ten
sposob Bozź  odpowiedziź , danź  ludziom bódź cym w drodze; odpo-
wiedziź  kierujź cź  ich ku autentycznym wartosciom, chocby nawet
deformowanym, jakie niesie ze sobź  historia. Kontekst jej jest nie-
jednoznaczny i dlatego wartosci te potrzebujź  odkupienia. Odpo-
wied«  na nie powinna byc owocem witalnego dynamizmu w co-
dziennym rozpoznawaniu potrzeb i oczekiwan swiata.

Wydaje sió , ze te rysy na wstópie dobrze charakteryzujź  sposob,
w jaki osoba swiecka przezywa swojź  konsekracjó . W kazdym mo-
mencie historii i w stosunku do kazdej potrzeby ludzi jemu wspo ę-
czesnych swiecki konsekrowany bódzie musiaę w konkretnych
i skutecznych znakach wyrazac peęnió  swojego oddania Bogu.

Jest rzeczź  oczywistź , ze « rodęem witalnosci i skutecznosci tej
formy zycia jest ęaska, to znaczy inicjatywa i dziaęanie Boga w tych,
kto rych powoęuje On do zycia konsekrowanego i do obecnosci w
swiecie õ  w zjednoczeniu z Nim. Dlatego tez swiecki konsekrowany
nie tylko zywi gęóbokie przekonanie, ze modlitwa i asceza sź  dla nie-
go koniecznosciź  i obowiź zkiem, lecz takze widzi on w tych zobowiź -
zaniach przejaw swego najgęóbszego zycia i osobistej wiózi z Chry-
stusem. Jezeli jego relacja z Chrystusem bódzie coraz bardziej inten-
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sywna i coraz bogatsza, jego dar stanie sió  rownoczesnie peęnym wy-
razem jego zycia dla swiata.

Doswiadczenia w dziedzinie rad ewangelicznych
[96] Podkomisja teologiczna opisaęa juz teologiczne aspekty rad

ewangelicznych praktykowanych w swiecie jako zobowiź zanie istot-
ne dla konsekracji osoby swieckiej. Rozwazymy teraz niekto re ich
aspekty praktyczne oraz wynikajź ce z nich problemy.

W perspektywie zycia w peęni ewangelicznego, a tym samym w
szerokiej perspektywie Bęogosęawienstw, trzy tradycyjne rady ujmo-
wane sź  jako podstawowa wskazowka ewangelicznej doskonaęosci;
peęniź  one jednź  i tó  samź  funkcjó  jako trzy formy i trzy krógi okala-
jź ce to samo centrum: absolutny dar z siebie zęozony Bogu.

Czystos c  (s lub, przysińga, przyrzeczenie)
[97] Mięosc, kto ra jest centralnź  tajemnicź , stawia czystosc na

specjalnym miejscu w porzź dku wymieniania trzech rad, poniewaz
w naszym swiecie jest ona najbardziej przejrzystym znakiem po-
swiócenia Bogu caęej ludzkiej istoty. Realizuje sió  ono w oddaniu
siebie Chrystusowi, aby dzielic z Nim Jego sposob zycia i coraz gęó -
biej uczestniczyc w Jego mistycznych zaslubinach z Koscioęem (por.
2 Kor 11, 2).

Posrod rad ewangelicznych caękowita czystosc istotnie z najwiók-
szź  mocź  przypomina eschatologiczny wymiar zycia konsekrowanego.

Doswiadczenie konsekracji w zyciu, kto re zachowuje wszystkie
wymiary swieckie, pokazuje, ze chociaz caękowity dar z siebie w
dziewictwie jest trudny z powodu kontekstu, w jakim sió  go przezy-
wa, to jednak nie stanowi on przeszkody, a nawet pozwala w sposob
pozytywny realizowac w peęni siebie i byc dyspozycyjnym w stosun-
ku do innych, rozwijajź c stopniowo ludzkie mozliwosci mięowania.

Czystosc konsekrowana pozwala częonkowi instytutu swieckiego
stawac sió  bratem powszechnym, to znaczy przyjacielem wszystkich
ludzi, w kazdej porze, przy wszystkich okazjach i we wszystkich sy-
tuacjach.

Posrod dęugiego i czósto bolesnego poszukiwania węasciwego
sposobu przezywania charyzmatu czystosci konsekrowanej częonko-
wie instytutow swieckich odkryli, ze zwiź zana z niź  asceza nie jest
ascezź  samotnosci, lecz ascezź  zycia z innymi, szukania innych, aby
dac im mięosc Chrystusa. Uwalnia ona od egoizmu, rozszerza serce,
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pomaga zdobywac wewnó trznź  wolnosc, pozwala stale kontrolowac
węasnź  rownowagó  psychicznź . W istocie czystosc jest nie tyle nega-
tywnym ideaęem wyrzeczenia, ile raczej cudownym oddaniem siebie
Bogu na sęuzbó  braciom.

Zycie autentycznie przezywane w swiecie jako caękowity dar z
siebie w konsekrowanej czystosci, rosnie wewnó trznie i zewnó trznie,
a charakterystyczne cechy jego stylu to radosc, sympatia, otwarcie,
optymizm, prostota wolna od zamykania sió  w sobie i zawięosci, dy-
namizm, powsciź gliwosc, roztropnosc.

Naturalnie, osiź gniócie takiego rezultatu jest mozliwe jedynie
pod warunkiem, ze swiecki konsekrowany nie zadowoli sió  poczź t-
kowź  decyzjź  na wyrzeczenie i sytuacjź  przyjó tego ” stanu zyciaś, lecz
bódzie sió  staraę zdobywac stopniowo, z pomocź  Boga, caękowitź
dyspozycyjnosc w stosunku do Niego i do braci.

[98] Swiecki konsekrowany jest swiadomy, czego wymaga zo-
bowiź zanie sió  do czystosci, aby nie byęo w nim zadnych dewiacji,
aby zostaęa zachowana i rozwijaęa sió  jego wolnosc. Wie on, ze powi-
nien koniecznie szukac ustawicznie Chrystusa i wzorowac sió  na
Tym, kto ry nie miaę swego domu, kto ry jadaę ze wszystkimi i byę
przyjacielem wszystkich, nie wiź zź c sió  z nikim w sposob szczego lny.
W Jego zyciu nieprzewidziane sytuacje miaęy wymiar mięosci i wol-
nosci.

Odczuwa sió  dzisiaj mocno w instytutach swieckich potrzebó  po-
gęóbiania ludzkiej dojrzaęosci, zwęaszcza emocjonalnej. Tęumaczy sió
to z jednej strony obecnym rozwojem nauk antropologicznych, a z
drugiej strony wspo ęczesnź  mentalnosciź , na kto rź  wywiera silny
wpęyw powszechne akcentowanie wartosci maęzenstwa dla peęnej
realizacji osoby.

Rownoczesnie daje sió  zauwazyc, szczego lnie wsrod najmęod-
szych częonkow instytutow swieckich, tendencja do pogęóbiania kwe-
stii seksualnosci, jako istotnego elementu osoby, aby coraz lepiej ro-
zumiec, jak swiecki konsekrowany moze skierowac jź  ku bardziej
intensywnej mięosci, wyrazajź cej sió  w ofierze z pewnych ludzkich
aspektow, skęadanej propter regnum coelorum õ  dla Kro lestwa
niebieskiego.

W koncu zastanawiajź c sió  gęóbiej nad kryzysem powoęan mozna
bardzo czósto stwierdzic, ze osobie zainteresowanej brakowaęo pod-
stawowego ludzkiego elementu potrzebnego dla rozwoju powoęania,
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a mianowicie wystarczajź cej dojrzaęosci psychicznej w dziedzinie
emocjonalnej.

Caęe to zagadnienie zachóca instytuty do pogęóbiania wielu zwiź -
zanych z nim aspektow, do szukania metod i srodkow formacji przy-
stosowanej do swieckiego zycia konsekrowanego.

Na przykęad wartosc przyja«ni jest dzisiaj coraz lepiej rozumiana
jako czynnik integrujź cy emocjonalnosc, a zatem wazny dla rowno-
wagi wewnó trznej osoby, jezeli tylko przyja«n jest przejawem serca
naprawdó  wolnego i dojrzaęej emocjonalnosci. Ponadto maęzenstwo
i dziewictwo traktuje sió  nie jako powoęania przeciwstawne lecz
komplementarne; w kontakcie z doswiadczeniem zycia rodzinnego
wyrzeczenie zwiź zane z celibatem moze sió  odnowic przez pogęóbie-
nie swiadomosci węasnego wyboru. Sami maęzonkowie mogź  czasem
potrzebowac swiadectwa celibatu i to jest takze jego pozytywny
efekt.

Częonkowie instytutow swieckich majź  rowniez okazjó  spotykac
sió  czasem z dewiacjami i wynaturzeniami ludzkiej mięosci. W tej
perspektywie doceniajź  oni wartosc braterskiego zrozumienia i sź
przeswiadczeni, ze czystosc przezywana w peęnym wymiarze moze w
swiecie ęaski stanowic odkupienie tej czź stki ludzkiej nódzy, na kto rź
nie mozna oddziaęywac bezposrednio.

Wolnosc osoby konsekrowanej, kto ra uczestniczy w zyciu
wszystkich srodowisk i nawiź zuje braterskie stosunki we wszystkich
sytuacjach õ  zakęada prawdziwź  i gęóbokź  ascezó , kontrastujź cź  z
rozpowszechnionź  dzis we wszystkich dziedzinach postawź  permi-
sywizmu. Zakęada ona nade wszystko w konkrecie spotkan i relacji z
innymi stan ustawicznej modlitwy, wewnó trznego zjednoczenia z
Bogiem oraz koniecznosc skoncentrowania swego zycia na Chrystu-
sie, od kto rego wszystko pochodzi i do kto rego wszystko zmierza.

Ubostwo
[99] Codzienna realizacja tej rady skęania swieckź  osobó  konse-

krowanź  do szukania coraz bardziej tego wymiaru ubo stwa, kto ry
charakteryzowaę samego Chrystusa.

Ubo stwo Chrystusa, kto ry zdecydowaę sió  przyjź c naturó  ludzkź ,
aby zbawic częowieka, jest ubo stwem, kto re przerasta wszelkie moz-
liwosci rozumienia i pozostaje zawsze tajemnicź , jakź  trzeba ciź gle
zgęóbiac. W ubo stwie Chrystusa szczego lnie zwraca uwagó  caękowita
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zaleznosc od Ojca, peęna wolnosc, z jakź  wypeęniaę On swojź  zbaw-
czź  misjó , i oderwanie od dobr tego swiata.

Swiecki konsekrowany, kto ry ze wzglódu na swojź  sytuacjó  spo-
ęecznź  nie rezygnuje normalnie z posiadania dobr ani swobodnego
ich uzytkowania, realizuje ubo stwo przede wszystkim przez postawó
wewnó trznej wolnosci wobec dobr, a takze przez ograniczenie swo-
body korzystania z tego, co posiada, dysponujź c tym w duchu zalez-
nosci, wedęug norm swojego instytutu.

Zachowujź c w zasadzie prawo do posiadania i zarobkow, swiecki
konsekrowany stara sió  w kazdej sytuacji uwazac siebie za ” zarzź d-
có ś  dobr, kto re ma i kto re nabywa. Uwaza, ze nic nie jest jego węa-
snosciź , ale wszystko powinno sęuzyc tak, aby byc ” znakiemś  mięosci
i sprawiedliwosci wsrod braci.

W tym ” zarzź dzaniuś  dobrami uczy sió  on stopniowo rozro zniac
to, co ” konieczneś, od tego, co byęoby ” zbytkiemś  czy ” nadmiaremś.

” Koniecznoscś  i ” zbytekś  precyzuje sió  w zyciu osoby swieckiej
zaleznie od jej pozycji i pracy, w staęej konfrontacji z normalnź  sytu-
acjź  braci mniej uprzywilejowanych, kto rzy pracujź  w tych samych
warunkach.

Jezeli cos jest zbyteczne, to albo tego nie nabywa, albo oddaje
innym.

Prawdziwie ubogi swiecki konsekrowany stara sió  w duchu i w
praktyce dzielic z innymi nie tylko swymi dobrami doczesnymi, lecz
takze dobrami kulturalnymi i duchowymi.

Praktykowanie ubo stwa jest takze rzeczywistym i konkretnym
oddawaniem siebie braciom ubozszym w spoęeczenstwie: ludziom z
marginesu, niepeęnosprawnym, chorym, wió «niom, emigrantom,
uchod«com.

Charakterystycznź  formź  ewangelicznego ubo stwa dla częowieka
swieckiego jest staranie, by razem z bracmi budowac swiat bardziej
sprawiedliwy. Miesci sió  w tym nieubieganie sió  o węadzó , kto ra jest
jednź  z najwiókszych pokus naszych czasow.

Na pęaszczy«nie osobistej swiadomosci rysuje sió  dzis czasem
niepokojź cy problem znajdowania zawsze węasciwej ” miaryś  kon-
kretnego realizowania ubo stwa, do kto rego częowiek sió  zobowiź zaę.
Chodzi tu z jednej strony o stosunek do spoęeczenstwa dobrobytu, a
z drugiej õ  do wszystkich sytuacji niedorozwoju, kto re coraz bar-
dziej stanowiź  ewangeliczne wyzwanie dla częowieka swieckiego.
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Innymi sęowy rysuje sió  problem swiadectwa ubo stwa bódź cego

rzeczywiscie kontestacjź  wobec konsumpcji i materializmu wspo ę-
czesnego spoęeczenstwa, w kto rym wypada nam zyc, a rownoczesnie
trzeba nieustannie sprawdzac siebie, czy nie zyje sió  w ” zbytkuś  w
porownaniu z lud«mi ubozszymi.

Rozwiź zanie tych problemow jest owocem osobistych poszuki-
wan, dojrzewajź cym zarowno w zwiź zku z ocenź  wielu czynnikow
indywidualnych i srodowiskowych, jak i pod wpęywem szczego lnego
natchnienia Ducha Swió tego w zyciu poszczego lnych osob.

W kazdym razie nasuwa sió  wniosek, ze instytuty swieckie po-
winny wskazywac kierunek i pomagac wzrastac swoim częonkom,
pobudzajź c ich do refleksji i poszukiwan w dziedzinie ubo stwa,
wskazujź c im punkt wyjscia, uczź c odczytywac znaki czasu, podsu-
wac sposoby praktykowania ascezy coraz lepiej dostosowanej do
wymagan konsekrowanej swieckosci.

Inny aspekt problematyki w tej dziedzinie dotyczy wymagania,
kto re coraz czósciej pojawia sió  u męodych (nawet w naszych insty-
tutach), aby podejmowac radykalne doswiadczenia, zyjź c jako ubo-
dzy wsrod ubogich w znaczeniu socjologicznym (wsrod mieszkancow
slumsow, w krajach trzeciego swiata itp.).

Posóuszen stwo
[100] Jak wolnosc wewnó trzna, kto ra rodzi sió  z caękowitej czy-

stosci, usposabia do ubo stwa i oderwania od dobr, tak duch ubo stwa
rozwijany posrod dobr tego swiata, popycha do radykalnej zalezno-
sci od Ojca, na wzo r Chrystusa.

Wydaje sió , ze takze w tej dziedzinie swieccy konsekrowani od-
krywajź  stopniowo gęóbokie wymiary posęuszenstwa Chrystusa.

Jako cechy charakterystyczne posęuszenstwa Chrystusa dostrze-
ga sió :

õ  dobrowolne posęuszenstwo Ojcu;
õ  dobrowolne posęuszenstwo z mięosci, pod kierunkiem Ducha

Swió tego;
õ  doskonaęź  tozsamosc istniejź cź  miódzy posęuszenstwem Ojcu

a wolnosciź  w wypeęnianiu swojej misji;
õ  szczytem posęuszenstwa jest krzyz; Chrystus akceptuje to, cze-

go nie moze chciec zadna ludzka istota: ” Jesli to mozliwe, niech
Mnie ominie ten kielichś  (Mt 26, 39).
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Doswiadczenie częonkow instytutow swieckich potwierdza, ze ze
wszystkich rad ewangelicznych najtrudniejsze dla swieckich konse-
krowanych jest posęuszenstwo, poniewaz istnieje koniecznosc go-
dzenia peęnej odpowiedzialnosci osobistej z pewnego rodzaju zalez-
nosciź , kto rź  trudno jest okreslic w sposob precyzyjny i staęy.

[101] Wydaje sió , ze posęuszenstwo, do kto rego zobowiź zuje sió
swiecki konsekrowany wymaga:

õ  konfrontowania węasnych postaw z budowaniem Kro lestwa
Bozego, aby zawsze starac sió  czynic tylko to, co odpowiada planom
Bozym wobec nas, stosujź c najodpowiedniejsze do tego srodki;

õ  sęuchania Ducha Swió tego, kto ry objawia sió  w codziennych
obowiź zkach i wezwaniach, zmierzajź cych do prawdziwego ludzkie-
go postópu, a takze do zmiany postópowania w zyciu rodzinnym,
spoęecznym i zawodowym;

õ  sęuchania Koscioęa, bź d«  w wypowiedziach jego Magisterium,
bź d«  w tym, co konkretyzuje sió  w Kosciele lokalnym, w kto rym zyje
i z kto rego misjź  wspo ępracuje osoba konsekrowana;

õ  wiernego zachowywania konstytucji swojego instytutu;
õ  peęnej dyspozycyjnosci, by akceptowac wskazania i dyrektywy

odpowiedzialnych instytutu dotyczź ce realizacji węasnego powoęania
i wiernosci przyjó temu charyzmatowi;

õ  wysięku podejmowania dialogu, aby wszelkie poszukiwanie
prawdy byęo komunikowane innym i uzupeęniane przez innych; tak-
ze postawy sęuzby we wszelkich okolicznosciach, pogody ducha
i optymizmu w ro znych doswiadczeniach zyciowych, jakie niesie
kazdy dzien; uczciwego trzymania sió  raz przyjó tych dyspozycji wy-
dawanych przez zwierzchnikow w pracy (zmysęu dyscypliny); wy-
strzegania sió  tego, aby byc elementem nieęadu i kaprysu, dbajź c
jednak o oryginalnosc interwencji i zachowania.

Wiele problemow nasuwa sió  w zwiź zku z dziedzinź  posęuszen-
stwa dotyczź cź  osobistych wyborow w zakresie doczesnego zaanga-
zowania. Pewne instytuty podkreslajź  bardziej aspekt podporzź d-
kowania sió  częonkow decyzjom odpowiedzialnych, inne õ  przeciw-
nie õ  podkreslajź  bardziej ostatecznź  odpowiedzialnosc kazdego
częonka, dla zachowania swieckiego charakteru, akcentujź c jednak
zawsze aspekt wiary i krzyza, zawarty w wymaganiu przedstawiania
swojego problemu odpowiedzialnym, przedyskutowania go z nimi
i przyjócia weryfikacji wspo lnotowej. Jeszcze inne dź zź  do przenie-
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sienia sprawy posęuszenstwa w zaleznosci od odpowiedzialnych na
weryfikacjó  wspo lnotowź .

Asceza i modlitwa
[102] Asceza zycia konsekrowanego przez rady, podejmowane-

go posrod swiata wymaga staęej i dynamicznej czujnosci sumienia.
Aby utrzymac sió  w rownowadze, potrzeba postawy nieprzerwa-

nej modlitwy, spokoju i autentyzmu. Karmi sió  ona uczestnictwem w
liturgii eucharystycznej i codziennź , jesli mozliwe dęuzszź  medytacjź
Sęowa Bozego; potrzebuje takze specjalnych okresow refleksji, mo-
dlitwy i milczenia, a wióc rekolekcji i cwiczen duchowych, kiedy w
skupieniu i z pokorź  szuka częowiek woli Bozej pod dziaęaniem Du-
cha Swió tego.

Instytuty swieckie sź  przekonane, ze gorź czkowa dziaęalnosc
swiecka, w kto rej uczestniczź  ich częonkowie, powinna czerpac moc i
swiatęo z modlitwy; ze nie mozna oddzielac kontemplacji od rytmu
zycia bardzo zaangazowanego w dziaęanie.

Istotnie, swieccy konsekrowani, zwęaszcza męodzi, szukajź
” mocnych momentowś  modlitwy i ” pustyniś; mogź  wowczas nabie-
rac się i rozwazac swoje zycie w Bozym swietle.

Daje sió  takze zaobserwowac coraz gęóbsze dź zenie do trwania w
zjednoczeniu z Bogiem posrod codziennej pracy, w kontekscie ro-
dzinnym i w rozgardiaszu kazdego dnia.

Częonkowie instytutow swieckich, nawet jesli w caęej peęni wyko-
rzystujź  dla realizacji Kro lestwa Bozego w swiecie wszystkie ludzkie
sięy (od mozliwosci spoęecznych do naukowych i technicznych), po-
sęugujź c sió  takimi srodkami jak inni ludzie, nie speęniliby swego za-
dania, gdyby nie liczyli przede wszystkim na pomoc i owocnosc mo-
dlitwy i nie pokęadali nadziei w krzyzu, kto ry jest zadatkiem zmar-
twychwstania i wypeęnienia sió  Bozego Kro lestwa.

IV. Zobowięzanie do formacji
[103] Zobowiź zanie do formacji częonkow instytutow swieckich

wymaga dzis rozwiź zania wielu trudnych i zęozonych problemow.
Instytuty spotykajź  sió  z trudnosciami, kto re sź  wspo lne wszystkim
instytucjom i wszystkim relacjom miódzyosobowym z powodu po-
wszechnego kryzysu wartosci.

Ponadto muszź  one stawic czoęo powaznym problemom zwiź za-
nym z ro znorodnosciź  kultur, tradycji, cywilizacji, warunkow religij-
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nych, spoęecznych i politycznych, w kto rych muszź  sió  rodzic powo-
ęania.

Na tym tle zarysowuje sió  podstawowe zagadnienie, kto re mozna
sformuęowac jako podwo jne wymaganie:

a) Nalezy zachowac jednosc instytutu przez wiernosc jego pier-
wotnemu duchowi i ” charyzmatowiś  zaęozycielskiemu, rozwijajź c w
kandydatach i częonkach coraz gęóbszy szacunek dla zasadniczej, zy-
wotnej wartosci, jakź  stanowi synteza swieckosci i konsekracji;

b) Nalezy respektowac pierwotne wartosci wszystkich kultur i
wszystkich tradycji przystosowujź c sió  do wymagan, jakie stawiajź
szczego lne warunki natury etnicznej, politycznej i srodowiskowej, w
kto rych instytuty majź  zyc i dziaęac (za zelaznź  kurtynź , w krajach
niechrzescijanskich i takich, gdzie katolicy stanowiź  mniejszosc, w
krajach o wysokim poziomie konsumpcji itp.). Trzeba, zeby instytuty
przy zachowaniu jednolitego ukierunkowania, pomagaęy swoim
częonkom, stosujź c zro znicowane metody i programy.

Wynika z tego, ze na poziomie podkomisji studyjnej niemozliwe
jest sformuęowanie konkretnego i szczego ęowego programu, kto ry
byęby odpowiedni dla wszystkich instytutow.

Mozna jedynie zasugerowac dla orientacji niekto re kryteria
i wskazac srodki najbardziej węasciwe dla celow, jakie pragniemy
osiź gnź c.

Przyjmujź c nowych częonkow nalezy starannie zbadac znaki cha-
rakterystyczne dla wyboru tego rodzaju powoęania (przyjrzec sió
uwaznie motywom ich wyboru). Te znaki, to: chóc pozostania w
swiecie z rownoczesnym zobowiź zaniem sió  do ” radś  praktykowa-
nych w kontekscie zycia swieckiego; gotowosc zaangazowania sió  w
peęnienie apostolstwa posrod swiata i w oparciu o swieckie struktu-
ry; chóc i mozliwosci zycia zyciem instytutu itp.

Procedury stosowane dla przeprowadzenia takiej weryfikacji by-
wajź  ro zne i kazdy instytut wybiera to, co uwaza za najlepsze (roz-
mowa orientacyjna, test przydatnosci, kursy przygotowawcze itp.).

[104] Dla osob uznanych za zdolne do podjócia zycia w instytu-
cie (aspirantow) wazny i doniosęy jest czas przygotowania, kiedy
przedstawia sió  im caęosciowź  wizjó  wybranego powoęania. Trzeba
poprowadzic je do odkrycia apostolskiego zaangazowania na pęasz-
czy«nie Koscioęa powszechnego i lokalnego, a takze na pęaszczy«nie
zawodowej, rodzinnej i spoęecznej. Trzeba im pomo c gęóbiej zrozu-
miec rady ewangeliczne wraz ze wszystkimi aktualnymi problemami,
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jakie sió  z nimi wiź zź , oraz ukazac znaczenie i aspekt ascetyczny
konsekrowanej swieckosci. Trzeba je zachócic do coraz wiókszej dys-
pozycyjnosci dla Kro lestwa Bozego, kto re realizuje sió  w swiecie i w
historii, a takze do poznania węasnego instytutu, do zgęóbiania jego
duchowosci i szczego lnego charyzmatu.

Dla aspirantow jest to czas rozwijania zycia duchowego, kto re
powinno stawac sió  coraz bardziej osobiste, czas aktywnego uczest-
niczenia, kto re uzdolnia ich do coraz wiókszej odpowiedzialnosci
i inicjatywy, w wolnosci synow Bozych i wiernosci charyzmatowi
węasnego instytutu.

Nalezy przede wszystkim zwracac uwagó  na dojrzaęosc emocjo-
nalnź  aspirantow, aby kazdy z nich byę w peęni swiadomy, z jakich
wartosci rezygnuje i jakie wartosci przyjmuje. W tym sensie spraw-
dza sió  kazde wychowanie, kto re obejmuje zarowno dziedzinó  du-
chowź  jak i psychicznź , jezeli prowadzi do harmonijnego rozwoju
elementow psychofizycznych i elementow nadprzyrodzonych.

Trzeba wreszcie õ  nie trzymamy sió  tu oczywiscie porzź dku
waznosci spraw õ  pobudzac aspirantow do zadomowienia sió  w Pi-
smie swió tym i do poznawania wypowiedzi Magisterium Koscioęa,
szczego lnie tych, kto re dotyczź  prawd wiary chrzescijanskiej. Po-
trzebna bódzie im takze dostosowana do ich poziomu formacja teo-
logiczna, inicjacja do zycia konsekrowanego i gęóbsze poznanie jego
wartosci, formacja do modlitwy osobistej i liturgicznej, powazna,
mocna, jasna, kto ra mogęaby podtrzymac powoęanie niezwykle trud-
ne, przezywane czósto w caękowitym odosobnieniu.

Wiele jest ro znych srodkow, jakie stosuje sió  w okresie przygo-
towania, zaleznie od instytutu: moze to byc dialog prowadzony z od-
powiedzialnymi z jak najwiókszź  lojalnosciź ; mogź  byc relacje
wspo lnotowe, specjalistyczne cwiczenia, dni studiow i pracy, kursy
kultury religijnej, studium węasnej duchowosci instytutu itp.

Po zęozeniu aktu ” profesjiś  obowiź zek kontynuowania formacji
swieckich konsekrowanych intensyfikuje sió  i coraz bardziej ” perso-
nalizujeś, stajź c sió  nieustannym zadaniem. Powinien on byc skie-
rowany ku rosnź cemu wciź z dynamizmowi w dziedzinie formacji
ascetycznej (modlitwa, sęuchanie Sęowa, zycie sakramentalne õ  Eu-
charystia i pokuta, praktyka rad itp.) w perspektywie Bęogosęa-
wienstw, ku pogęóbianiu i aktualizowaniu nauki Koscioęa w dziedzi-
nie prawd wiary, ku niestrudzonemu poszukiwaniu, jak wcielac w
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zycie swieckie posęannictwo Chrystusa i ku nieustannemu spraw-
dzaniu swiadectwa węasnego zycia.

Trzeba rownoczesnie ciź gle aktualizowac znajomosc problemow
Koscioęa i swiata, bódź cych dla częonka instytutu podstawowym
przedmiotem zaangazowania i tresciź  zycia.

Dla prowadzenia tej formacji takze moze byc wiele ro znych
srodkow, tak co do tresci, jak i co do metod. Wsrod najbardziej po-
wszechnych i najwazniejszych mozna wymienic cwiczenia duchowe,
miesióczne dni skupienia, doroczne kursy studyjne, biuletyny, spo-
tkania na ro znych poziomach, osobisty regulamin zycia.

[105] Uwazamy za konieczne przeprowadzanie od czasu do cza-
su osobistej kontroli razem ze swojź  odpowiedzialnź  oraz weryfika-
cjó  wspo lnotowź  dotyczź cź  wiernosci charyzmatowi instytutu, kwe-
stii apostolstwa, powoęania, czy innych problemow, kto re interesujź
wszystkich.

Mozna stosowac takze rewizjó  zycia, pracó  w grupach, spotkania
wedęug rodzaju pracy zawodowej i ewentualnie wedęug wieku częon-
kow.

Niemozliwe jest wyliczenie wszystkich srodkow formacji, ponie-
waz ciź gle pojawiajź  sió  nowe, zaleznie od potrzeb chwili i srodowi-
ska, w kto rym częonkowie zyjź  i pracujź . W kazdym razie trzeba
podkreslic, ze sam kontakt ze swiatem wymaga z jednej strony coraz
lepszego rozumienia, czym jest zycie konsekrowane w swiecie, a z
drugiej strony ubogaca formacjó  i pomaga lepiej sobie uswiadomic,
co moze i powinna dawac swiatu osoba konsekrowana.

Ale chociaz istnieje taka rozmaitosc form, jest w formacji jakas
czósc istotna, zawsze zywa i aktualna. Bowiem zobowiź zanie do for-
macji częonka instytutu swieckiego powinno byc traktowane jako zo-
bowiź zanie permanentne w tym sensie, ze kazda osoba musi sió  nie-
ustannie odnawiac. Potrzebny jest wspo lny wysięek, by razem ciź gle
isc naprzod i jasne proponowanie wartosci, dla kto rych oddaje sió
zycie.

Na koniec poruszymy kro tko problem formacji odpowiedzial-
nych. Kazdy częonek jest potencjalnie ” odpowiedzialnymś  w instytu-
cie i otrzymuje wobec tego podstawowź  formacjó  wspo lnź  dla
wszystkich. Chodzi o to, by jź  po «niej pogęóbiac.

Nastópnie instytut angazuje odpowiedzialnych do zdobywania, a
raczej rozwijania przymiotow koniecznych do peęnienia powierzonej
im roli. Bowiem poza umiejó tnosciź  sęuchania, dyspozycyjnosciź ,
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zrozumieniem, otwarciem, intuicjź  i darem rozeznawania powinni
oni umiec byc dla innych animatorami i prowadzic ich jasno i zdecy-
dowanie.

Instytut bódzie popieraę ich przygotowanie psychologiczne i pe-
dagogiczne, poswiócajź c szczego lnź  uwagó  odpowiedzialnym za no-
wych częonkow. Bódzie w nich budzię zmysę wspo lnotowej odpowie-
dzialnosci, bódzie im pomagaę do wzajemnej wymiany ro l, do od-
krywania prawdziwych i nowych uzdolnien u innych oraz do rozwi-
jania ich talentow, umozliwiajź c i popierajź c ”wzrastanieś  nowych
osob.

Przede wszystkim jednak powinien ich podtrzymywac, aby zyli w
sposob radykalny zyciem swieckich konsekrowanych, gęóboko zaan-
gazowani w modlitwó  osobistź  i wspo lnotowź , peęni ulegęosci wobec
dziaęania Ducha Swió tego. Srodki, jakimi posęuguje sió  instytut, by
przygotowac odpowiedzialnych na ro znych poziomach, sź  ro zne i
jest ich wiele, a kazdy instytut szuka ciź gle nowych, dostosowanych
do zmieniajź cych sió  nieustannie sytuacji.

Tęum. Lucyna Rutowska
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DOKUMENT:
MAŻ Z ONKOWIE A INSTYTUTY SWIECKIE

(Rzym, 10 V 1976)46

[106] Powoęanie, węasciwe instytutom swieckim, polegajź ce na
obecnosci wsrod ro znych rzeczywistosci ziemskich, skierowaęo uwa-
gó  niekto rych z nich na rodzinó , zwęaszcza w aspekcie ” godnosci sta-
nu maęzenskiego i jego niezwykęej wartosci sakralnejś  (GS 47).

To zainteresowanie objawia sió  ro znorako, np. w postaci dziaęan
wprost na rzecz rodziny chrzescijanskiej; sź  instytuty, kto re od zaęo-
zenia majź  tó  specyfikó . Mozna pozwolic osobom zamóznym uczest-
niczyc w zyciu i duchowosci jakiegos instytutu. Istniejź  juz takze ta-
kie instytuty, kto re stworzyęy ku temu mozliwosci. Niekto re insty-
tuty ofiarujź  maęzonkom wskazania i oparcie, by mogli zyc zaanga-
zowaniem ewangelicznym w stanie maęzenskim i traktujź  te osoby
jako swoich częonkow w szerszym znaczeniu tego sęowa.

Dokumenty podstawowe, odnoszź ce sió  do instytutow swieckich
õ  w szczego lnosci instrukcja Cum sanctissimus (VII a) õ  przewi-
dujź  rzeczywiscie istnienie takich częonkow, ale zasada naczelna
umozliwia w tej sprawie ro znź  interpretacjó  i problemy narastajź .

Zeby miec peęen obraz sytuacji, kto ra aktualnie istnieje, Sekcja
Instytutow Swieckich przeprowadzięa ankietó  w 1973 roku w insty-
tutach, kto rych konstytucje dopuszczajź  istnienie częonkow w sensie
szerszym. Ankieta ukazaęa ro znorodnosc pozycji tych częonkow, jesli
chodzi o ich zaangazowanie, uczestnictwo w zyciu instytutu wedęug
ro znych stopni i sposobow itp. Kilka instytutow przewidywaęo row-
niez mozliwosc przyjócia osob zamó znych na częonkow peęnopraw-
nych.

Sekcja Instytutow Swieckich nie stwierdzięa koniecznosci oficjal-
nego zabrania gęosu w sprawie, co do kto rej istniaęy dyrektywy jasne,
ostateczne i znane, jak ta dotyczź ca czystosci w celibacie, obowiź zu-
jź ca częonkow instytutow swieckich w sensie scisęym. Niemniej õ
aby zdac sobie sprawó , czy sź  potrzebne uscislenia dyrektyw doty-
czź cych częonkow szerszego krógu õ  zdecydowaęa sió  zasiógnź c opi-
nii swoich dziewióciu konsultantow. W zwiózęym kwestionariuszu

� � � � � � �
46 Tęum. za: ”Dialogueś 9(1976), nr 22-23. Dokument byę takze publikowany w józyku

francuskim w ” Informationesś 2(1976) nr 1, s. 49-61.
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zwro cięa sió  do nich z prosbź  o przemyslenie: po pierwsze õ  udziaęu
osob zamóznych w instytutach swieckich jako częonkow szerszego
krógu; po drugie õ  ewentualnosc węź czenia tych osob do grona sci-
sęych częonkow instytutu swieckiego.

Ogo ę wypowiedzi ukazaę koniecznosc poddania problemow pod
osź d ” Congressoś, aby mogęy zapasc ewentualne decyzje. Jak wia-
domo ”Congressoś  jest organem kolegialnym Kongregacji, skęadajź -
cym sió  z Kardynaęa Prefekta, Sekretarza, Podsekretarza i przewod-
niczź cych Sekcji. Korzysta rowniez z opinii ekspertow, specjalnie
powoęanych do zbadania problemu. Posiada węadzó  studiowania,
badania i decydowania47.

Przygotowujź c obrady ”Congressoś, Sekcja zwro cięa sió  do dwo ch
ekspertow (teologa i kanonisty) o zbadanie problemu i wyrazenie
umotywowanego zdania, uwzglódniajź cego rowniez wypowiedzi
konsultantow. Przedstawiamy tutaj w pierwszej czósci syntezó  wy-
powiedzi konsultantow, a w drugiej podsumowanie obrad i decyzje
” Congressoś.

I. Konsultacje
[107] Synteza wypowiedzi wyrazonych w tej konsultacji zawiera

trzy nastópujź ce stwierdzenia:
õ  czystosc w celibacie musi byc bezwzglódnie potwierdzona, ja-

ko obowiź zujź ca częonkow instytutow swieckich;
õ  osoby zamó zne mogź  byc częonkami w szerszym sensie insty-

tutow swieckich przy zachowaniu pewnych wzglódow roztropnosci;
õ  powstanie stowarzyszen osob zamóznych byęoby pozź dane.

A. Czystos c  w celibacie czóonkow
instytutow swieckich

Zyskuje potwierdzenie w trzech kolejnych punktach:
[108] 1. Podstawy doktrynalne i kanoniczne.
Karta Instytutow Swieckich jest w tej materii wystarczajź co ja-

sna: ” Osoby pragnź ce nalezec do instytutu jako częonkowie w sci-
sęym tego sęowa znaczeniu, powinny poza praktykami poboznymi i
wyrzeczeniem, kto re obowiź zujź  wszystkich wiernych dź zź cych do
doskonaęosci, dź zyc do niej skutecznie takze za pomocź  nastópujź -
cych srodkow szczego ęowych: przez zęozonź  wobec Boga profesjó  ce-
libatu i doskonaęej czystosci, potwierdzonź , zgodnie z wymaganiami
� � � � � � �

47 ” Informationesś 2(1976) nr 1, s. 52.
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konstytucji, slubem, przysiógź  lub poswióceniem obowiź zujź cym w
sumieniuś  (PME III).

Po «niejszy rozwo j doktryny potwierdzię tó  podstawowź  zasadó
profesji przed Bogiem celibatu i czystosci doskonaęej. Zeby sió
upewnic, wystarczy zajrzec do dokumentow soborowych i posobo-
rowych, a w szczego lnosci Lumen Gentium (nr 42-44). Jeden z kon-
sultantow wyraza to nastópujź cymi sęowami: ”Nawet jezeli od 1947
roku do naszych dni nastź pię znaczź cy rozwo j doktryny katolickiej
dotyczź cy laikatu, koncentrujź c sió  szczego lnie na maęzenstwie,
ewangeliczne odro znienie zycia osoby zamóznej i ” bezzennej dla
Kro lestwaś  nie ulegęo i nie mogęo ulec zadnym zmianom. Co wiócej,
widoczny kryzys, kto ry ogarnź ę celibat kapęanski pomogę ujrzec ja-
sniej i gęóbiej pierwszorzódnź  wartosc tej rady ewangelicznej, kto ra
” zawsze cieszyęa sió  szczego lnym szacunkiem Koscioęaś  (LG 42).

[109] 2. Konkretny wybo r, aby odpowiedziec na wezwanie Pana.
Poprzez wolnź  odpowied«  na wybranie przez Pana, ” wybranyś

(wezwany) rezygnuje z pewnych dobr, do kto rych ma prawo, dla
sprawy Kro lestwa. Zrzeczenie sió  dobra prawowitego, jakim jest
maęzenstwo, obowiź zuje częonkow instytutow swieckich, kto rzy wy-
bierajź  zycie caękowitego poswiócenia sió  Bogu.

Ta prawda wyęania sió  w wypowiedziach konsultantow: ” Zdecy-
dowac sió  na zycie wedęug rad ewangelicznych oznacza skierowanie
sió  ku okreslonym wartosciom i õ  rownoczesnie õ  zrezygnowanie z
innych...ś.

” Sens szczego lny wyboru celibatu, dokonany przez częonkow in-
stytutow swieckich, nie pęynie z podporzź dkowania normom kano-
nicznym albo z pobudek zewnó trznych, ale wyęź cznie z bezintere-
sownej i spontanicznej odpowiedzi na specjalne wezwanie Panaś.

Paweę VI w sęowach wypowiedzianych w 1972 roku do odpowie-
dzialnych generalnych instytutow swieckich, tak to wyrazię: ”Ubo -
stwo, czystosc i posęuszenstwo, kto re wybraliscie, sź  srodkiem
uczestniczenia w Krzyzu Chrystusa, poniewaz jednoczycie sió  z Nim,
porzucajź c dobra, skź dinź d dozwolone i legalneś.

Tej rezygnacji z dobr, do kto rych ma sió  prawo, Bog nie zź da od
wszystkich, zazwyczaj nie wymaga jej od tych, kto rzy zyjź  w maęzen-
stwie i majź  õ  dajź c i biorź c õ  uczestniczyc w ludzkich radosciach
chrzescijanskiego ogniska domowego. To caękowite wyrzeczenie jest
węasciwe dla tych, kto rych Bo g wezwaę, aby Jemu okazywali pierw-
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szenstwo we wszystkim i kto rzy wypeęniajź  to, poswiócajź c sió  Jemu
caękowicie.

[110] 3. Koniecznosc unikniócia nieporozumien.
Wybo r tych ro znych dro g powoduje, ze osoby zamó zne i osoby

poswiócone w sposob szczego lny Bogu majź  dź zyc do doskonaęosci
zycia chrzescijanskiego õ  do swió tosci, do kto rej wszyscy jestesmy
wezwani õ  sposobami węasciwymi w ich konkretnej sytuacji: jedni,
wiź zź c sió  sakramentem maęzenstwa, aby wzajemnie pomagac sobie
w osiź ganiu swió tosci w stanie maęzenskim, inni, wchodzź c w sedno
” specjalnej konsekracjiś  Bogu. Sakrament maęzenstwa daje maęzon-
kom chrzescijanskim srodki ku uswiócaniu i oddawaniu chwaęy Bo-
gu poprzez węasciwe im zycie maęzenskie i zadania rodzicielskie
(por. GS 48) i nic nie staje na przeszkodzie, by ci, kto rzy tego pra-
gnź , zyli tresciami ewangelicznymi w swoim powoęaniu, jezeli to im
pomaga wypeęniac doskonalej węasciwe im zadanie. Natomiast ci
wierni, kto rzy wybierajź  po jscie za Chrystusem w sposob bardziej
dosęowny, otrzymujź  w swojej konsekracji przez profesjó  rad ewan-
gelicznych pomoc i ęaskó , by dokonac caękowitego daru z siebie dla
Boga. To rozro znienie ukazuje sió  bardzo jasno w dokumentach so-
borowych i tak tez jest ujmowane w wypowiedziach konsultantow:
” Chodzi o dwie rzeczywistosci zupeęnie ro zne, choc obie na drodze
do tejze swió tosci i byęoby wielkim niebezpieczenstwem je ęź czyc.
Byęoby to zagrozeniem dla instytutow swieckich, kto re w konse-
kwencji mogęyby zatracic swo j charyzmat, ale rowniez niebezpieczne
dla maęzonkow, kto rzy na terenie instytutowym õ  byliby poddani
zasadom i wymaganiom nie odpowiadajź cym ich rodzajowi zyciaś.

Paweę VI w swoim posęaniu z 20 IV 1975 roku na swiatowy Dzien
Powoęan mowię z naciskiem o ” specjalnym swiadectwieś, dawanym
przez dusze poswiócone Bogu. W tych czasach naznaczonych spad-
kiem powoęan, podkreslaę wielkie znaczenie roli swieckich, dajź cych
wspaniaęe swiadectwo i przykęad wiary, podejmujź c sió  ro znych od-
powiedzialnosci i zadan. Bardzo go cieszy ta promocja laikatu, za-
chóca do niej, ale dodaje: ” Wszystko to nie wypeęni braku õ  czyz
trzeba o tym przypominac õ  niczym nie zastź pionej sęuzby kapęana i
specjalnego swiadectwa dusz konsekrowanych. On o nie woęa. Bez
nich zywotnosci chrzescijanskiej grozi odciócie od « rodeę, wspo lno-
tom wyjaęowienie, Koscioęowi zeswiecczenieś48.

� � � � � � �
48 Insegnamenti di Paolo VI 13(1975), s. 329.
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Nie pomniejszajź c rangi swiadectwa dawanego przez autentycz-
nych swieckich chrzescijan, Ojciec Swió ty stwierdza, ze Koscio ę
oczekuje od dusz konsekrowanych swiadectwa specjalnego, istotne-
go dla się zywotnych caęej Wspo lnoty Koscioęa. Wazne wióc jest, aby
uniknź c wszelkiego mieszania stanu osob zamóznych, kto re sź  po-
woęane do czystosci maęzenskiej, ze stanem osob, kto re wybraęy czy-
stosc w celibacie, aby odpowiedziec na szczego lne wezwanie Pana.
Wprawdzie jedne i drugie powinny dź zyc do peęnej mięosci chrze-
scijanskiej i swiadczyc o mięosci Chrystusowej, ale realizujź  to na
dwo ch ro znych drogach, zyjź c w dwo ch stanach tak dalece odrób-
nych, ze nie mozna rownoczesnie znajdowac sió  w jednym i drugim.

Wynika z tego, ze osoby zamózne nie mogź  nalezec do instytutow
swieckich, kto rych częonkowie sź  powoęani z zasady do czystosci w
celibacie.

B. Osoby zamńzne czóonkami instytutow swieckich
w znaczeniu szerszym

[111] Częonkowie instytutow swieckich w znaczeniu szerszym
majź  moznosc pozostawania w swych zwykęych warunkach zycia,
ewentualnie w zwiź zku maęzenskim, dź zź c jednakze do doskonaęosci
ewangelicznej, korzystajź c z dobr duchowych instytutu, uczestniczź c
w jego apostolacie i podejmujź c niekto re z jego wymagan. Tylko w
tym scisęym znaczeniu mozna mowic o przynalezeniu osob zamó z-
nych do instytutu swieckiego. To zakęada koniecznosc stosowania
roztropnego umiaru, aby nie naruszyc w niczym dobra zwiź zku maę-
zenskiego.

Ten umiar nalezy zachowac w nastópujź cych sprawach:
a) motywy, dla kto rych prosi sió  o przyjócie i warunki tego przy-

jócia.
Jeden z konsultantow nawiź zuje do motywow, dla kto rych w

przeszęosci przyjmowaęo sió  osoby zamó zne jako częonkow szerszego
krógu: z jednej strony õ  pierwszenstwo przyznawane ” bezzennym
dla Kro lestwaś  budzięo pragnienie maęzonkow formowania sió  w ich
szkole, z drugiej õ  dź zenie instytutu swieckiego do tworzenia sobie
bezposredniej sfery wpęywow, bódź cej nie bez znaczenia dla pozy-
skiwania nowych powoęan.

Tylko jedna wypowied«  porusza problem badania motywow
zgęaszania sió  i warunkow ich akceptacji: ”Nalezaęoby starannie ba-
dac motywy, dla kto rych maęzonkowie chcź  nalezec do instytutu
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swieckiego. Gdyby swiadczyęy o jakiejs formie ucieczki od maęzen-
stwa lub o podejsciu do maęzenstwa, kto re by jego znaczenie po-
mniejszaęo, nalezy prosbó  o przyjócie zaęatwic odmownie. Jezeli in-
stytut tym swoim częonkom nie zapewnia mozliwosci przezycia ich
maęzenstwa po chrzescijansku, to znaczy w stopniu doskonaęym, cel
takiej przynaleznosci byęby chybionyś.

[112] b) zgoda jednego wspo ęmaęzonka na przynaleznosc dru-
giego do instytutu swieckiego.

Prawie wszystkie odpowiedzi w tej kwestii zakęadajź , ze przyjócie
osoby zamó znej na częonka szerszego krógu instytutu swieckiego
wymaga zgody wspo ęmaęzonka.

Tak to formuęuje jedna z wypowiedzi: ” Dopuszczenie sytuacji
odwrotnej sprzeciwia sió  samej naturze maęzenstwa, rozumianego
przede wszystkim jako wspo lnota duchowaś.

Tylko jeden z konsultantow jest zdania, by nie stawiac tego wy-
mogu, ale zakęada wczesniejsze porozumienie sió  maęzonkow w tej
sprawie: ” O ile zyczyębym sobie, aby oboje maęzonkowie poinfor-
mowali sió  wzajemnie o takich planach, zgęóbili je razem i doszli do
porozumienia, o tyle nie zź daębym, aby jedno z nich musiaęo otrzy-
mac zezwolenie od drugiegoś.

Reasumujź c trzeba powiedziec, ze przyjócie osoby zamóznej do
instytutu swieckiego oczywiscie nie moze sió  odbyc w tajemnicy
przed drugim maęzonkiem.

[113] c) udziaę częonkow zamó znych we węadzach instytutu.
Na ten temat wypowiedzi konsultantow sź  bardzo zro znicowane.

Wynika z nich jednak, ze udziaę częonkow zyjź cych w maęzenstwie
we węadzach instytutu jest postrzegany przychylnie. Jeden tylko z
konsultantow, opowiadajź c sió  za takim udziaęem, rownoczesnie
ostrzega przed mozliwymi zagrozeniami: ” Jezeli sź  instytuty swiec-
kie, kto re przyjmujź  do krógu szerszego osoby zamó zne, to uwazam,
ze ich reprezentanci powinni uczestniczyc we węadzach, ale wedęug
zasady proporcjonalnosci [...]. Jest sęuszne, by instytut, jezeli przyj-
muje osoby zamó zne, dziaęaę konsekwentnie. Sź  jednak ryzyka: nie-
uchronne mieszanie sió  nawzajem instytutu w zycie maęzenskie i
maęzenstw w zycie instytutu. Poza tym w czasach, gdy szczego lnie
trudno zyc w dziewictwie, w wypadku wiókszosci częonkow zamó z-
nych, celibatariusze mieliby stosunkowo mniej przedstawicieli we
węadzach instytutu, co mogęoby doprowadzic do orientacji zbyt od-
dalonej od problematyki i węasciwej rangi dziewictwaś.
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Na tle caęosci wypowiedzi uczestnictwo częonkow zyjź cych w
maęzenstwie we węadzach instytutu jest postrzegane nastópujź co:

õ  trzy wypowiedzi nie przewidujź  takiej mozliwosci;
õ  w innych wypowiedziach reprezentacja osob zamó znych we

węadzach instytutu jest dopuszczalna, ale tylko w zakresie spraw ich
dotyczź cych;

õ  wedęug jednej wypowiedzi byęoby wskazane, zeby ci częonko-
wie rzź dzili sió  sami.

Ta ostatnia wypowied« , mowiź ca o osobnym zarzź dzie osob za-
móznych, zbliza sió  do trzeciego aspektu omawianej sprawy.

C. Powstanie stowarzyszenia osob
zyjś cych w maózen stwie jest pozś dane

To zyczenie mniej lub bardziej wyra«ne przebija sió  przez
wszystkie wypowiedzi konsultantow. Oto skro t dwo ch z nich:

[114] a) ” Wolaębym inne ustawienie problemu: nie õ  czy osoby
zamó zne sź  dopuszczone do instytutow swieckich i jakie miejsce
mogź  w nich zajmowac?, ale õ  osoby zamó zne pragnź  doskonaęosci
ewangelicznej õ  jak im w tym pomo c?

Drugie postawienie sprawy zezwala na swobodó  poszukiwan i
znalezienie węasciwych rozwiź zan. Jest stworzeniem mozliwosci
wprowadzenia pewnego radykalizmu ewangelicznego w zycie maę-
zenskieś.

[115] b) ” Wydaje sió  wskazane, by powstawaęy stowarzyszenia
maęzonkow, kto rzy pragnź  wspo lnotowo isc za Chrystusem w duchu
bęogosęawienstw i rad ewangelicznych. W ten sposob mozna by od-
powiedziec na potrzebó  tylu maęzonkow, aby Koscio ę w peęni po-
twierdzię uswiócajź cź  wartosc maęzenstwa i rownosc wszystkich
częonkow ludu Bozego wobec obowiź zku dź zenia do doskonaęej mi-
ęosci. Okreslenie konkretnej materii ich zobowiź zan do posęuszen-
stwa i ubo stwa, kto re by podjó li maęzonkowie, moze byc owocem
tylko ich węasnych doswiadczen i przemyslen. Zeby to sió  mogęo do-
konac w sposob zadowalajź cy, jest absolutnie nieodzowne, aby to
doswiadczenie i refleksja dokonywaęy sió  wsrod maęzenstw bez mie-
szania ich z jakź s innź  formź  zyciaś.

Z caęosci wypowiedzi mozna wysnuc nastópujź ce dwa wnioski:
õ  nalezy powoęac do zycia stowarzyszenia maęzonkow. Przema-

wiajź  za tym nastópujź ce przesęanki: trzeba odpowiedziec na odczu-
wanź  przez nich potrzebó  jednoczenia sió , by lepiej zyc swojź  wiarź ;
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trzeba odpowiedziec na ich pragnienie, by Koscio ę uznaę w peęni
wartosc uswiócajź cź  maęzenstwa i rowne szanse wszystkich częon-
kow ludu Bozego w dź zeniu do doskonaęej mięosci; trzeba ofiarowac
tym osobom rzeczywistź  mozliwosc przezywania pewnego radykali-
zmu ewangelicznego w zwiź zku maęzenskim.

õ  te stowarzyszenia maęzonkow byęyby czyms ro znym od insty-
tutow swieckich.

Na marginesie tego ostatniego stwierdzenia, jeden z responden-
tow podsuwa mysl, by okres ich eksperymentowania przebiegę pod
opiekź  Sekcji Instytutow Swieckich.

II. Stwierdzenia i decyzje ”Congressoć
Jak juz byęo powiedziane, dwo ch ekspertow zostaęo powoęanych

do wyrazenia swego zdania wobec ” Congressoś, kto ry odbywaę sió  w
Kongregacji.

1. ”Konsekracja specjalnaĆ czóonkow
instytutow swieckich nie moze ulec zmianie

[116] Eksperci opierajź  swoje zdanie w szczego lnosci na zasa-
dach doktrynalnych, uwzglódniajź c rowniez aspekty metafizyczne i
duchowe zagadnienia. Przypominajź , ze instytuty swieckie stanowiź
w swej istocie stan doskonaęosci i konsekracji uznany przez Koscio ę
i opierajź  sió  w tym na wypowiedziach Magisterium i praktyce, kto ra
miaęa miejsce w ostatnich dziesiócioleciach.

Sam charakter instytutow swieckich, podobnie jak instytutow
zakonnych ” wymaga podjócia czystosci doskonaęej w celibacie õ  co
wyklucza osoby zamó zne (formaliter ut sic) õ  ubo stwa i posęuszen-
stwaś.

” Nauka i praktyka Koscioęa Swió tego, az do Soboru i najnow-
szych wypowiedzi Ojca Swió tego õ  okreslięy bardzo wyra«nie ko-
niecznosc rzeczywistej profesji trzech rad ewangelicznych, profesji,
kto rej osoby zyjź ce w zwiź zku maęzenskim skęadac nie mogź ś.

Zeby usunź c wszelkie wź tpliwosci dotyczź ce rad, sprecyzowano:
” Nie chodzi o wszelkie rady pęynź ce z Ewangelii, ale o rady ewange-
liczne ” typoweś, to znaczy: o czystosc w celibacie, ubo stwo i posęu-
szenstwo, rozumiane jako staęa forma zycia, podjó ta slubem lub in-
nym zobowiź zaniem, uznanym przez Koscio ę w instytucie. To jest to,
co charakteryzuje częonka instytutu swieckiego w swiecie, wyro z-
niajź c go od zwykęego ochrzczonego. Teksty konstytuujź ce instytuty
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swieckie, a mianowicie Provida Mater Ecclesia (art. I ’ 1-3), Primo
feliciter (art. II), Cum sanctissimus (art. VII a-b), jak rowniez prze-
mowienia papieskie, nie pozostawiajź  zadnej wź tpliwosci co do tej
»konsekracji�, kto ra okresla tego swieckiego w swiecieś.

Jest wióc wazne, by jeszcze raz potwierdzic tó  zasadó  funda-
mentalnź , ze profesja trzech rad ewangelicznych stanowi ” konsekra-
cjó  specjalnź ś, zakorzenionź  w konsekracji chrztu, kto rź  dopeęnia.
Oto z ” elementem zasadniczym i konstytutywnym rzeczywistej kon-
sekracji Bogu w powoęaniu instytutu zycia konsekrowanego, jest do-
skonaęa czystosc [...]. Gdy ubo stwo i posęuszenstwo õ  zwęaszcza w
instytutach swieckich õ  mogź  miec swoje ro zne zabarwienia [...],
czystosc doskonaęa stanowi bezwarunkowy element caękowitej przy-
naleznosci do Bogaś.

Ekspert mowi dalej: ” Jestesmy w samym centrum powoęania
specjalnego [...], charakteryzujź cego w istotny sposob instytut
swiecki i jego węasciwych częonkow. Jezeli, nawet nieswiadomie, do-
szęoby do podwazenia tej rzeczywistosci, kto ra tkwi w samym sercu
»nowosci� tej wiosny ęaski w swiecie, jakź  sź  instytuty swieckie,
»powoęanie szczego lne�, kto re jest u jej podwalin, nie miaęoby juz
racji bytu w Koscieleś.

Konsultanci, eksperci i ”Congressoś  sź  zgodni, potwierdzajź c to
samo zdanie: Dar Bozy, kto rym jest ” konsekracja specjalnaś, naka-
zuje częonkom w sensie scisęym instytutow swieckich profesjó  rad
ewangelicznych, a wsrod nich na pierwszym miejscu profesjó  dosko-
naęej czystosci w celibacie.

2. Osoby zamńzne w instytutach swieckich
sś  czóonkami szerszego krńgu

[117] Mozliwosc przynalezenia osob zamó znych do instytutu
swieckiego nie podlega wź tpliwosci. Jak na to zwro cili uwagó  eks-
perci na ” Congressoś: juz Provida Mater Ecclesia dopuszczaęa takź
ewentualnosc, choc nie wprost, mowiź c o ” [...] tym, co dotyczy przy-
naleznosci częonkow w scisęym tego sęowa znaczeniu do instytutuś
(PME III ’ 3). Nalezy to tak rozumiec, ze inni mogliby nalezec do in-
stytutu jako częonkowie w sensie szerszym. Taka mozliwosc zostaęa
potwierdzona w instrukcji Cum sanctissimus (art. VII a). Z tych do-
kumentow konstytuujź cych wynika moznosc istnienia ro znorodno-
sci przynalezenia, ro znorodnosci sęusznie i podstawowo okreslonej,
jesli chodzi o podjócie w stopniu wiókszym lub mniejszym kazdej
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z rad ewangelicznych. Bez wź tpienia dotyczy to szczego lnie rady czy-
stosci: jezeli czystosc w celibacie ”dla Kro lestwaś  jest absolutnie
obowiź zujź ca częonkow w sensie scisęym, wymo g ten nie jest posta-
wiony częonkom w sensie szerszym, kto rym õ  wobec tego õ  mogź
byc osoby zamózne. Jezeli ksztaęt przynaleznosci do instytutu swiec-
kiego bazuje na istotnej profesji czystosci, wynika z tego, ze nigdy
nie bódzie mozna zatrzec ro znicy, ni zmieszac w peęni częonkow zy-
jź cych w maęzenstwie z częonkami zyjź cymi w celibacie. Inaczej mo -
wiź c, osoby zamó zne sź  w konsekwencji częonkami w sensie szer-
szym instytutu swieckiego. To jest prosty wniosek, przyjó ty z miejsca
i przez konsultantow i przez organ kolegialny Kongregacji.

Czy z tego wynika, ze ro znica w przynaleznosci częonkow do in-
stytutu swieckiego narzuca twarde warunki, uniemozliwiajź ce wza-
jemne uczestnictwo jednych w zyciu drugich? W tej materii do-
swiadczenia sź  ro zne i opinie dosc odmienne. Podsumowania kon-
sultantow odzwierciedlajź  ro zne tendencje w tym, co dotyczy np.
warunkow przyjócia lub uczestnictwa we węadzach instytutu. Zdajź c
sobie sprawó  z tych ro znic, eksperci i ” Congressoś  zachócajź  do roz-
tropnego sledzenia przebiegu tych doswiadczen.

Stwierdzajź c niemoznosc węź czenia osob zamó znych do insty-
tutu na zasadzie ” rownosci praw i obowiź zkowś  z częonkami w sensie
scisęym, postawiono pytanie, czy nie nalezaęoby przewidziec nowej
formuęy dla maęzonkow? Zaczó to brac pod uwagó  ewentualnosc sto-
warzyszen osob zyjź cych w maęzenstwie.

3. Ku stowarzyszeniom dla maózonkow?
[118] Tak, jak to ujawnięy odpowiedzi konsultantow, stowarzy-

szenia maęzonkow lub ” z maęzonkamiś  odpowiadajź  aktualnym dź -
zeniom w nurcie wezwania wszystkich do swió tosci, o kto rym mowi
Sobo r (por. LG 39-42). Z drugiej strony eksperci ukazali stosownosc
” konkretnego uwzglódnienia tej rzeczywistosci, poniewaz i w niej
Duch skęania i wzywa do doskonaęej mięosci, wybierajź c srodki, kto -
re On sam uwaza za odpowiednie dla naszych czasowś.

” Congressoś  podjź ę problem z najwiókszź  uwagź , aby uswiado-
mic sobie pragnienie gęóbokie i uprawnione, kto re daęoby poczź tek
takim wspo lnotom. Stwierdzono koniecznosc wspomagania, pod-
trzymywania i kierowania ewentualnymi stowarzyszeniami tego no-
wego typu. Ale w tej dziedzinie, jak w wielu innych, dopiero do-
swiadczenie zyciowe podsuwa rozwiź zanie, precyzuje i udoskonala
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[...]. Byęoby wióc przedwczesne ustalanie praktycznych rozwiź zan,
kto re by pozwalaęy na powstanie tych nowych ” inicjatywś  w Koscie-
le. Konkluzja ” Congressoś, potwierdzajź ca koniecznosc przewidywa-
nia ewentualnych stowarzyszen z osobami zamó znymi, widzź c ich
wartosc i nadzieje na przyszęosc, przypomina z caęź  jasnosciź  dosko-
naęosc konsekracji w celibacie (por. LG 42).

Tęum. Teresa Tyszkiewicz



PaweÓ VI

DO II ZGROMADZENIA
ODPOWIEDZIALNYCH GENERALNYCH

INSTYTUTO W S WIECKICH
(Rzym, 25 VIII 1976)49

Drodzy Synowe i Drogie Co rki w Panu!
[119] Z wielkź  chóciź  przyjó lismy prosbó  Rady Wykonawczej

Swiatowej Konferencji Instytutow Swieckich, kiedy w stosownym
czasie wyrazięa nam ona pragnienie tego spotkania. Spotkanie to
daje nam okazjó  do wypowiedzenia wam õ  razem ze sęowami uzna-
nia õ  nadziei, jakie Koscio ę pokęada w tym szczego lnym swiadec-
twie, kto re z racji swego powoęania majź  dawac instytuty swieckie
posrod dzisiejszych ludzi.

Nie ma potrzeby zatrzymywac sió  tym razem nad specjalnymi
cechami waszego powoęania, poniewaz mozna przyjź c, ze to, co
istotne, a wióc ” peęna konsekracja zycia oparta na radach ewange-
licznych oraz obecnosc w swiecie, zmierzajź ce z caęym poczuciem
odpowiedzialnosci do przeksztaęcania tego swiata od wewnź trzś,
utrwalięo sió  juz w waszej instytucjonalnej swiadomosci. O tym
wszystkim mowilismy wam z okazji dwudziestej piź tej rocznicy ogęo-
szenia konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia (Przemowie-
nie z 2 II 1972).

Z naszego stanowiska pragniemy raczej podkreslic podstawowy
obowiź zek, jaki wypęywa z przypomnianej przed chwilź  waszej du-
chowej fizjonomii, a mianowicie obowiź zek wiernosci. Wiernosc ta,
kto ra nie jest bezruchem, oznacza przede wszystkim czujnosc na
Ducha Swió tego, kto ry odnawia oblicze ziemi (por. Ap 21, 5). Insty-
tuty swieckie sź  bowiem o tyle zywotne, o ile uczestniczź  w ludzkiej
historii i swiadczź  wobec dzisiejszego częowieka o ojcowskiej mięosci
Boga, objawionej przez Jezusa Chrystusa w Duchu Swió tym (por.
EN 26).

[120] Jezeli instytuty swieckie pozostanź  wierne węasnemu po-
woęaniu, stanź  sió  jakby ” doswiadczalnym laboratoriumś, w kto rym
Koscio ę sprawdza konkretne sposoby ukęadania swoich stosunkow
ze swiatem. Dlatego węasnie powinny one wsęuchiwac sió  w wezwa-
nie zawarte w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi, tak jakby
� � � � � � �

49 Tęum. za: Insegnamenti di Paolo VI 14(1976), s. 675-678; AK 105(1985),
s. 186-188.
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ono byęo skierowane szczego lnie do nich: ”Pierwszym ich zadaniem
[...] jest [...] peęne uaktywnienie wszystkich chrzescijanskich i ewan-
gelicznych się i mocy, ukrytych, ale juz obecnych i czynnych w spra-
wach swiata. Węasciwym polem dla ich ewangelizacyjnej aktywnosci
jest szeroka i bardzo zęozona dziedzina polityki, zycia spoęecznego,
gospodarki; dalej dziedzina kultury, nauki i sztuki, stosunkow mió -
dzynarodowych i srodkow przekazu spoęecznegoś  (nr 70).

Nie znaczy to oczywiscie, ze instytuty swieckie jako takie majź
brac na siebie te zadania. Normalnie obowiź zek ten spoczywa na po-
szczego lnych częonkach. Zadaniem samych instytutow swieckich jest
ksztaętowanie swiadomosci częonkow ku dojrzaęosci i otwarciu po-
budzajź cemu do gorliwego przygotowania sió  do wybranego zawodu,
tak aby mogli nastópnie podjź c w sposob kompetentny i w duchu
ewangelicznego oderwania ció zar i radosc spoęecznych zadan, do
kto rych Opatrznosc ich kieruje.

Wiernosc instytutow swieckich węasnemu specyficznemu powo-
ęaniu powinna wyrazac sió  przede wszystkim w wiernosci modlitwie,
kto ra jest podstawź  trwaęej mocy i owocnosci. Bardzo szczósliwie
zatem wybraliscie jako temat waszej pracy modlitwó , kto ra jest ” wy-
razem swieckiej konsekracji, « rodęem apostolstwa i kluczem forma-
cjiś. Oznacza to, ze szukacie takiej modlitwy, kto ra istotnie wyraza-
ęaby waszź  konkretnź  sytuacjó  osob ” konsekrowanych w swiecieś.

Zachócamy was do dalszych poszukiwan w tym kierunku; staraj-
cie sió  tak robic, aby wasze doswiadczenie duchowe mogęo sęuzyc za
przykęad kazdemu katolikowi swieckiemu. W istocie bowiem zycie
duchowe tego, kto poswióca sió  Bogu w instytucie swieckim, polega
na umiejó tnosci przezywania pracy zawodowej, stosunkow spoęecz-
nych, powiź zan ze srodowiskiem jako szczego lnych form wspo ępracy
w dziele szerzenia Kro lestwa Bozego, a takze na umiejó tnosci narzu-
cania sobie okreslonego czasu na zatrzymanie w dziaęaniu, aby wejsc
w bardziej bezposredni kontakt z Bogiem, aby Mu dziókowac, prosic
Go o przebaczenie, swiatęo, sięó  i niewyczerpanź  mięosc do innych.

[121] Kazdy z was korzysta na pewno z oparcia, kto rego dostar-
cza mu jego instytut poprzez pewne ukierunkowanie duchowe, kto re
daje, a przede wszystkim poprzez wspo lnotó  tych, kto rzy dzielź
wspo lny ideaę pod kierunkiem odpowiedzialnych. Wiedzź c, ze Bo g
daę nam swoje Sęowo, częowiek konsekrowany bódzie bardzo regu-
larnie wsęuchiwaę sió  w Pismo sw., studiowaę je z mięosciź  i przyj-
mowaę czystym, oddanym do dyspozycji sercem, azeby szukac w
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nim, a takze w nauczaniu Magisterium Koscioęa węasciwej interpre-
tacji swoich codziennych doswiadczen przezywanych w swiecie. W
specjalny sposob, opierajź c sió  na samym fakcie swojej konsekracji
Bogu, bódzie on czuę sió  zobowiź zany do coraz lepszego uczestnicze-
nia w swió tej liturgii zgodnie z tym, o co zabiegaę Sobo r. Rozumie
bowiem, ze zycie liturgiczne węasciwie uporzź dkowane i zakorzenio-
ne w swiadomosci i zwyczajach wiernych przyczyni sió  do utrzyma-
nia i utrwalenia zmysęu religijnego w naszej epoce i przyniesie Ko-
scioęowi nowź  wiosnó  zycia duchowego.

Modlitwa stanie sió  wowczas wyrazem tajemniczej i wzniosęej
rzeczywistosci, w kto rej uczestniczź  wszyscy chrzescijanie, to znaczy
wyrazem naszej rzeczywistosci synow Bozych. Duch Swió ty bódzie jź
oczyszczaę i uczyni z niej swojź  węasnź  modlitwó  pobudzajź c nas do
woęania razem z Nim: ”Abba, Ojcze!ś  (por. Rz 8, 14-15; Ga 4, 4).

Taka modlitwa, jesli bódzie rzeczywiscie swiadoma takze posrod
swieckiej dziaęalnosci, stanie sió  prawdziwym wyrazem swieckiej
konsekracji.

Takie oto mysli chcemy powierzyc waszej refleksji, drodzy Syno-
wie i drogie Co rki, aby pomo c wam w poszukiwaniu coraz wierniej-
szej odpowiedzi na woló  Boga, kto ry powoęuje was do bycia w swie-
cie, nie po to, zebyscie sió  przejó li jego duchem, ale po to, zebyscie
posrod swiata niesli swiadectwo, kto re moze pomo c waszym bra-
ciom do przyjócia nowosci Ducha Swió tego w Chrystusie.

Z Naszym Apostolskim Bęogosęawienstwem.

Paweń VI papie˙
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PRZEMO WIENIE Z OKAZJI 30. ROCZNICY
PROVIDA MATER ECCLESIA

(Watykan, 2 II 1977)50

[122] Dokęadnie dzis mija trzydziesci lat, kiedy Koscio ę katolicki
obchodzię uroczyste wydarzenie, kto re przekazaęo wielu jego synom
charyzmat Ofiarowania Jezusa w swiź tyni, to znaczy ofiarowania
Chrystusa woli Ojca.

Pragniemy istotnie przypomniec przypadajź cź  dzis rocznicó :
trzydziesci lat temu, 2 II 1947 roku, Koscio ę uznaę nowź  formó  zycia
konsekrowanego, kiedy nasz Poprzednik Pius XII ogęosię konstytucjó
apostolskź  Provida Mater Ecclesia.

Jest to forma nowa, ro zna od formy zycia zakonnego nie tylko
przez inny sposob realizowania tego, co okresla sió  jako sequela
Christi, lecz takze przez odmienny sposob przezywania stosunku
Koscio ę-swiat, z pewnosciź  bardzo istotnego dla kazdego chrzesci-
janskiego powoęania (por. GS 1).

Trzydziesci lat õ  to nie jest duzo, ale obecnosc instytutow swiec-
kich jest juz bardzo znaczź ca w Kosciele i zachócamy was, abyscie
poęź czyli sió  z nami w dziókczynieniu Ojcu Niebieskiemu za ten dar,
kto rego nam udzielię.

Chcemy tez kazdemu i wszystkim, mó zczyznom i kobietom prze-
kazac nasze pozdrowienia i bęogosęawienstwo.

Tęum. Lucyna Rutowska

� � � � � � �
50 Tęum. za: Insegnamenti di Paolo VI 15(1977), s. 117.
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INSTRUKCJA O FORMACJI
W INSTYTUTACH S WIECKICH

NEL PRESENTARE
(Rzym, 6 IV 1980)51

I. Zycie chrzes cijan skie a powoÓanie specjalne
[123] Zycie chrzescijanskie, kto re jest zyciem teologalnym, wy-

maga od wszystkich ochrzczonych dź zenia do doskonaęej mięosci we
wspo lnocie koscielnej, z uwzglódnieniem powoęania osobistego.

Fundamentem i celem wzrostu duchowego jest Jezus Chrystus õ
” [...] az Chrystus w was sió  uksztaętujeś  (Ga 4, 19), aby ” [...] mięosc,
jakź  obdarzyę nas Ojciecś  ” [...] osiź gnó ęa w nas kres doskonaęosciś  (1
J 3, 1 i 4, 17). Gęownym dziaęajź cym i przewodnikiem jest Duch
Swió ty: ” On [...] doprowadzi was do caęej prawdyś  (J 16, 13); miej-
scem dziaęania Koscio ę, Ciaęo Chrystusa; pozywieniem, pomocź  i
podtrzymaniem õ  sakramenty i Sęowo Boze.

W powoęaniu do swieckosci konsekrowanej trzeba zdawac sobie
sprawó  z jego tresci teologicznej, uswiadomic sobie, jaka jest sytu-
acja w Ludzie Bozym i w spoęeczenstwie swieckim osob wezwanych
na tó  drogó  zycia, a takze samych grup instytutowych.

II. Problemy zasadnicze
Opierajź c sió  na doswiadczeniu instytutow swieckich mozemy

stwierdzic, ze praca formacyjna napotyka na wiele problemow. Uj-
miemy je syntetycznie:

A. Problemy o charakterze ogolnym
[124] Przyspieszony rytm zmian w spoęeczenstwie na wszystkich

poziomach, a w konsekwencji przyspieszony rytm zycia; dominuje
klimat powierzchownosci, pęytkosci, stź d trudnosc uchwycenia zna-
kow czasu i węasciwej oceny priorytetow w ustawieniu hierarchii
wartosci.

Kryzys tozsamosci, kto ry w ostatnich latach wstrzź snź ę swiatem
katolickim: zjawisko zeswiecczenia i horyzontalizmu; ujawnianie sió
wielosci kultur i modeli zycia; pewne zamieszanie na polu teologii;
obnizenie sensus Ecclesiae i wpęyw prź dow przeciwstawnych we-

� � � � � � �
51 Tęum. za: ”Dialogoś 8(1980) nr 46-47, s. 127-137; zob. Gli Istituti Secolari. Docu-

menti, Roma 1981 s. 241-265.
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wnź trz samego Koscioęa; brak wystarczajź co mocnej formacji chrze-
scijanskiej i doktrynalnej męodziezy, wypęywajź cy z kryzysu form
wychowania tradycyjnego.

B. Problemy specyficzne instytutow swieckich dotyczś :
[124] õ  samej natury powoęania do instytutow swieckich, kto ra

wymaga ciź gęego wysięku ęź czenia wiary, konsekracji i zycia swiec-
kiego; wymaga syntezy pozwalajź cej realizowac zadania typowo
swieckie w poęź czeniu z ewangelicznymi wymogami peęnej konse-
kracji Bogu;

õ  sytuacji osob, kto re normalnie zaangazowane sź  w zadania
i dziaęalnosc swieckź , stź d õ  problem czasu, zachowania rownowagi
miódzy ro znego rodzaju dziaęalnosciź , zmiany miejsca (przeniesienia
sęuzbowe). Trudnosci te podwajajź  sió , jesli we«miemy pod uwagó ,
ze dotyczź  one takze odpowiedzialnych za formacjó , kto rzy czósto
rowniez pracujź  zawodowo;

õ  srodowiska koscielnego, w kto rym zyjź  instytuty swieckie.
Ogo lnie biorź c, ten typ powoęania nie jest rozumiany przez wspo l-
notó  Koscioęa i przez samych kapęanow, dlatego tez czósto częonko-
wie instytutow swieckich nie mogź  znale«c odpowiedniego kierow-
nictwa duchowego. Ich charyzmat nie jest dostatecznie doceniany,
dowartosciowany w Kosciele.

Z pewnosciź  w niekto rych instytutach swieckich wykaz proble-
mow byęby bardziej szczego ęowy, wyakcentowano by inne jeszcze
sprawy. Np. instytuty swieckie o zasiógu miódzynarodowym napoty-
kajź  na trudnosci wobec obowiź zku poszanowania i akceptacji od-
miennych wartosci kulturowych, węasciwych dla danego kraju.

III. Podstawowe zasady formacji
A. Cel zasadniczy

[125] Aby prawdziwie pomo c osobie, by mogęa odpowiedziec na
swoje powoęanie i wypeęnic swojź  misjó  w swiecie zgodnie z planem
Bozym, formacja w instytucie swieckim powinna sprzyjac rozwojowi
caęosciowemu i jednolitemu tej osoby, wedęug jej zdolnosci i warun-
kow.

Formacja taka nie jest ęatwa z powodu skęonnosci do oddzielenia
rzeczywistosci naturalnych od nadprzyrodzonych, podczas gdy jedne
i drugie winny byc uznawane na rowni. Wymagana jest wióc dosta-
teczna znajomosc osoby ” w formacjiś  õ  od strony samego podmiotu
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i od strony odpowiedzialnego za formacjó  õ  nie tylko jej darow du-
chowych i drogi w wierze, ale takze jej wartosci ludzkich: inteligen-
cji, wrazliwosci, rownowagi, dojrzaęosci uczuciowej i moralnej, zdol-
nosci do samodzielnosci i zaangazowania, otwarcia na innych itp.

Jednak jest faktem, ze wartosci nadprzyrodzone, węasnie te, kto -
re powinny zapewnic upragnionź  jednosc, w duzej mierze umykajź  z
naszego pola dziaęania. W konsekwencji, formacja wymaga przede
wszystkim wychowania podstawowego do wiary i modlitwy, to zna-
czy do osobistego kontaktu z Bogiem. Wierne przylgniócie do Niego
we wszystkich chwilach dnia, tak bogatych w obecnosc ludzi i caęego
swiata stworzen, zywy i trwaęy kontakt z Bogiem õ  zakęada wiernosc
modlitwie, poswiócenie na niź  okreslonego, staęego czasu, skupienie
naszej uwagi na zyciu w ęź cznosci z Bogiem i w nieustannym wysięku
do zachowania jednosci z lud«mi.

Modlitwa pomaga nam cierpliwie znosic samych siebie i nasze
warunki zycia, pomaga zachowac rownowagó  i przyczynia sió  do
trwaęego wzrostu wewnó trznego.

W ten sposob formacja staje sió  tym, czym byc powinna: wkęa-
dem częowieka w niewidzialne dziaęanie ęaski, aby pobudzic osobó
formowanź  do koniecznej wspo ępracy z Tym, kto ry przede wszyst-
kim kieruje jej formacjź : z Duchem Swió tym.

Takze i w tej pracy przykęadem i ” inspirujź cym wzoremś  jest
Najswió tsza Panna (Paweę VI). Maryja stale wsęuchiwaęa sió  w sęowo
i woló  Bozź , ” [...] caękowicie poswiócięa samź  siebie [...] osobie i
dzieęu swego Synaś, ” [...] szęa naprzod w pielgrzymce wiary i utrzy-
maęa wiernie swe zjednoczenie z Synem az do krzyzaś  (LG 56 i 58).

B. Charakterystyka formacji
[126] Powoęanie wspo lne osob nalezź cych do tego samego in-

stytutu swieckiego wymaga wspo lnych wszystkim õ  co do tresci i
metody õ  elementow formacji. Ale Bog wzywa kazdego po imieniu i
powoęanie õ  we wspo lnocie õ  jest osobiste. Dlatego konieczna jest
tez formacja osobista, ale:

õ  powinna byc ona chciana i przyjmowana czynnie przez osobó
formowanź , kto ra winna czuc sió  za niź  odpowiedzialna, szukajź c
stale drogi realizowania siebie w swietle Bozym. Formacja, w kto rej
jedna strona ograniczaęaby sió  tylko do przyjmowania podsuwanych
tresci, byęaby bez efektu. Obie strony muszź  byc czynne;
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õ  powinna dostrzegac osobowosc kazdego, tzn. zespo ę jego zalet
i ograniczen, nie tylko oceniac stan rozwoju, kto ry zostaę osiź gnió ty
dzióki formacji juz otrzymanej, lub tez jest wynikiem braku formacji
w okresie wczesniejszym;

õ  wreszcie powinna wziź c pod uwagó  ”miejsceś  formacji, tzn.
konkretnź  sytuacjó  osoby ” formowanejś. Wazne jest, aby osoba ta
byęa wspomagana w realizowaniu swego powoęania osobistego, wy-
razonym w powoęaniu do danego instytutu swieckiego, w swoim
konkrecie zycia, w swoich relacjach z innymi.

Formacja osobista zatem winna byc uzupeęnieniem i węź czeniem
w formacjó  wspo lnotowź . Wzrost wewnó trzny osoby zalezy takze od
jej zdolnosci utrzymania w ro znych sytuacjach zyciowych gęóbokiego
kontaktu z innymi i od rozwoju ducha braterstwa oraz rzeczywistej
jednosci wewnź trz instytutu swieckiego, wspo lnoty zgromadzonej
przez Chrystusa.

C. Zakres
[127] Formacja powinna obejmowac wszystkie dziedziny zycia,

chociaz instytut swiecki nie musi dac rownego wkęadu na kazdym
odcinku. Z jednej strony niekto re z nich uciekajź  sió  do bezposred-
niego doskonalenia kompetencji swoich częonkow na polu zawodo-
wym, politycznym, zwiź zkowym itp., a z drugiej trzeba uznac, ze
swieccy majź  na zewnź trz instytutu swieckiego ro zne mozliwosci
doksztaęcania sió , nie tylko zawodowego.

Mozna sió  zastanowic, czy zakres kompetencji instytutu swiec-
kiego w dziedzinie formacji nie ogranicza sió  wióc do przekazania
i poznania węasnego powoęania, do tego, co wynika z charyzmatu.
Albo czy obowiź zkiem instytutu swieckiego nie jest przede wszyst-
kim zapewnic kandydatom solidnź  formacjó  podstawowź , aby uzu-
peęnic braki kandydatow w tej dziedzinie, na kto re zbyt czósto na-
rzekamy.

Uzupeęniajź c te dwa aspekty, trzeba jednak pomo c jednostkom
õ  bezposrednio lub posrednio õ  do uzyskania peęnej formacji po-
trzebnej im, aby mogęy odpowiedziec na powoęanie do instytutu
swieckiego i zrealizowac węasnź  misjó . Jednym z zadan odpowie-
dzialnych za formacjó  bódzie rozro znianie, w jakich dziedzinach
formacja jest nadal konieczna, jakie braki trzeba uzupeęnic, a w ja-
kich sprawach konieczne jest aggiornamento.
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Trzeba wyjsc od konkretnej rzeczywistosci kazdego częonka in-

stytutu swieckiego, a wióc: jego osobistej formacji podstawowej, jego
obowiź zkow zawodowych i spoęecznych, mozliwosci, jakie mu stwa-
rza jego węasne srodowisko zycia. Nastópnie, trzeba mu pomo c ofia-
rowujź c przede wszystkim to, co jest specyfikź  instytutu swieckiego,
wskazujź c srodki formacji dostópne z zewnź trz, ale takze uzupeę-
niajź c jź  na poziomie instytutu swieckiego õ  jesli to mozliwe õ  o to,
czego na zewnź trz nie mozna znale«c, oraz czuwajź c nad koordyna-
cjź  ro znych elementow, aby osiź gnź c upragnionź  jednosc.

D. Aspekty szczegoóowe
Poszczego lne dziedziny formacji mogź  byc rozpatrywane osobno,

co jednak nie oznacza podziaęu, poniewaz wzajemnie sió  krzyzujź  i
niejednokrotnie nakęadajź . Rozpatrywanie ich po kolei uęatwia tylko
ukazanie ich tresci zasadniczych.

1. Formacja duchowa
[128] W tej dziedzinie zawarte sź  podstawowe wymagania zycia

w ęasce, zycia wiary, dla osob poswióconych Bogu w swiecie. Wyma-
gania, kto re kazdy musi uczynic swoimi, aby sió  odnawiac od we-
wnź trz i zyc konkretnie radami ewangelicznymi, aby sió  oddac caę-
kowicie Bogu i ludziom w wiernosci powoęaniu swieckiej konsekracji
w swoim instytucie swieckim.

Z powodu powszechnego braku formacji wewnó trznej wsrod
męodych, kto rzy pragnź  przyjsc do instytutu swieckiego, ich forma-
cja powinna byc bardzo konkretna: trzeba uczyc ich zyc radami
ewangelicznymi w codziennym postópowaniu i postawie oddania sió
Bogu przez sęuzbó  ludziom; trzeba pomagac rozpoznawac obecnosc
Boga w historii, we wspo ęczesnosci i zyciu osobistym, trzeba wycho-
wywac do akceptowania krzyza w swoim zyciu.

Zdarza sió , ze formacja duchowa ogo lna zbiega sió  z formacjź
duchowź  wedęug charyzmatu instytutu swieckiego i jego duchowo-
sciź . Oto elementy zbiezne, mimo zachodzź cych ro znic, powodujź -
cych uwypuklenie jednego lub drugiego elementu:

õ  formacja do modlitwy i zycia obecnosciź  Bozź ;
õ  pogęóbienie zycia ęaskź  chrztu przez szczego lnź  konsekracjó ,

cwiczenie cno t teologicznych i dojrzaęej wiary, aby caęy częowiek na-
lezaę do Boga;
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õ  sęuchanie i rozwazanie Sęowa Bozego indywidualnie lub we
wspo lnocie;

õ  pogęóbianie sensus Ecclesiae swiadomosciź , ze przez konse-
kracjó  Bogu caęe zycie osobiste jest darem dla Koscioęa i uczestniczy
w jego misji;

õ  formacja w kierunku uzdolnienia osoby, azeby umiaęa przeka-
zywac wartosci duchowe w kazdej sytuacji zyciowej.

2. Formacja doktrynalna: biblijna i teologiczna
[129] Formacja duchowa wymaga pomocy doktrynalnej, tzn.

studiow Pisma sw. i nauczania Koscioęa.
Z pewnosciź  Pismo sw. nie jest ksiź zkź  tylko dla uczonych. Jed-

nakze nie jest mozliwe czytanie Sęowa Bozego, jezeli nie podejmie sió
na serio obowiź zku studiowania go, by zrozumiec je na miaró  swoich
zdolnosci.

Przez wysięek studiow dziaęanie Ducha Swió tego jest w nas po-
gęóbiane, zwiókszane, nie powstrzymywane. Otwieramy jak najsze-
rzej umysę i serce ku sęuchaniu.

Teoretyczna formacja biblijna powinna rozciź gac sió  na caęe Pi-
smo sw., ale bez wź tpienia powinna dotyczyc Nowego Testamentu,
a zwęaszcza Ewangelii.

To samo mozemy odniesc do nauczania Koscioęa. Aby zyc bar-
dziej wiarź  i byc mocniej węź czonym we wspo lnotó  Koscioęa, nalezy
poznac i zrozumiec tresc dokumentow Soboru, nauczanie Ojca
Swió tego i Episkopatu.

Dzis ęatwiej niz w przeszęosci mozna podejmowac studia biblijne
i teologiczne w ro znych diecezjach. Instytut swiecki powinien wióc
zainteresowac sió , aby te okazje wykorzystac, uzupeęniajź c studiami
ewentualnie tó  czósc nauczania Koscioęa, kto ra dotyczy instytutu
swieckiego.

3. Formacja psychologiczna, moralna i ascetyczna
[130] Ta dziedzina formacji ma na celu nie tyle pogęóbienie teo-

retyczne psychologii i teologii moralnej, ile raczej znajomosc zasad,
aby osoba ” w formacjiś  rozumiaęa samź  siebie i otoczenie w kto rym
zyje oraz umiaęa przewidywac jego reakcje. Poznanie czynnikow
rownowagi, panowania nad sobź , otwarcia sió  na innych jest ko-
nieczne dla uksztaętowania osobowosci dojrzaęej, odpowiedzialnej,
bogatej w wartosci ludzkie. A wszystko to, aby lepiej odpowiedziec
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na dar ęaski poprzez staęy wysięek osobistego nawro cenia i przez
staęź  rewizjó  zycia.

Znajomosci tych zasad powinna odpowiadac praca samowycho-
wania, w kto rej znajdujź  wyraz cnoty wyrzeczenia i umartwienia, dź -
zenie do nasladowania Chrystusa w d«wiganiu krzyza.

4. Formacja do apostolstwa s wieckiego
[131] Praca i dziaęalnosc zawodowa, jak kazda forma obecnosci

w spoęeczenstwie, powinny stac sió  srodkami osobistego uswiócenia
i uswiócania swiata od wewnź trz, przez wprowadzenie wartosci
chrzescijanskich, a w pierwszym rzódzie mięosci.

Dlatego nalezy podkreslic znaczenie częonkow instytutow swiec-
kich idź cych drogź  swiata i Koscioęa, ich otwarcie na szerokie hory-
zonty, odwazne podejmowanie odpowiedzialnosci osobistej, ksztaę-
towanie w kierunku wprowadzania ” zmian mentalnosci i strukturś
oraz ” przenikania sposobow myslenia i odczuwaniaś  wspo ęczesnych
ludzi, aby mo c ” [...] osź dzic i wyjasnic wszystkie rzeczy w sposob
caękowicie chrzescijanskiś  (GS 7 i 62).

Zadaniem instytutow swieckich jest wióc niejako faworyzowanie
formacji do swieckosci, rozumianej nie tylko jako warunku spoęecz-
nego, ale takze jako wartosci, kto ra wchodzi w styl zycia, w postópo-
wanie wedęug rad ewangelicznych, w urzeczywistnianie obowiź zkow
apostolskich. Instytut swiecki sprzyja tez formacji do misji ewange-
licznej i uswiócajź cej Koscioęa w swiecie: do apostolatu obecnosci
i swiadectwa we węasnym srodowisku i w zyciu zawodowym; do
uczestniczenia w budowaniu Kro lestwa Bozego poprzez codzienne,
zwyczajne zycie, kiedy ze wzglódu na wiek czy chorobó  niemozliwa
jest dziaęalnosc, a takze do apostolatu w formie widzialnej i bezpo-
sredniej, jaki jest wymagany od kazdego chrzescijanina swiadomego
i zaangazowanego, kto ry przez szczego lne powoęanie odczuwa pra-
gnienie gęoszenia Chrystusa i mięosci Ojca i aby ten cel osiź gnź c,
potrafi oddac sió  do dyspozycji wspo lnoty Koscioęa.

W skro cie õ  formacja do swieckosci, jako sposobu przezywania
specyficznego powoęania w swiecie i dla swiata, ale takze formacja
do odwagi apostolskiej, do gotowosci podejmowania trudu przygo-
towania sió  do zadan i nieulegania wzglódom ludzkim.
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5. Formacja zawodowa
[132] Jak juz byęo wspomniane, instytut swiecki sam w sobie nie

jest kompetentny do ingerowania w sposob bezposredni w dziedzinó
zycia zawodowego. Jednakze nalezy zwro cic uwagó , aby i w tej dzie-
dzinie formacja byęa zapewniona, poniewaz takze od jakosci naszej
pracy zalezy wartosc naszego swiadectwa.

Niezmiernie waznź  rzeczź  jest uwrazliwienie częonkow instytu-
tow swieckich na ciź zź cy na nich obowiź zek uzyskiwania najwyz-
szych kompetencji zawodowych, na utrzymywanie dobrych kontak-
tow z węasnym srodowiskiem pracy, na przygotowywanie sió  do
dziaęania na polu kulturalnym, spoęecznym, politycznym i zwiź zko-
wym.

Sź  to warunki niezbódne, aby rzeczywiscie byc aktywnie obec-
nym w swiecie, w kto rym kultura i technika majź  przewagó , a su-
mienie zawodowe czósto wykazuje braki.

Wymaganie formacji zawodowej powinno byc przyjó te jako au-
tentyczna sęuzba swiatu, zgodnie ze specyficznym powoęaniem in-
stytutu swieckiego.

E. Linia jednoczś ca
[133] Ro zne aspekty formacji, zwęaszcza duchowej i apostol-

skiej, znajdujź  swo j wspo lny mianownik w konstytucjach kazdego
instytutu swieckiego, o ile te konstytucje sź  konkretnź  propozycjź
powoęania i zawierajź  podstawy duchowosci dla wezwanych do zycia
w swiecie.

Konstytucje odnowione po Soborze Watykanskim II sź  bogate w
natchnienia teologiczne, tak biblijne jak doktrynalne, w zachó ty
i bod«ce ascetyczne. Jesli częonek instytutu swieckiego jest ” formo-
wanyś  na postawie konstytucji, to jego formacja bódzie zasadniczo
peęna, ponadto prawomocnosc takiej formacji zapewniona jest przez
aprobató  Koscioęa.

Rzeczź  istotnź  jest, aby miódzy osobź  a konstytucjami tworzyc
relacjó  dojrzaęź , wolnź  wolnosciź  dzieci Bozych. Nalezy znac i rozu-
miec to, co mowiź  konstytucje, zachowac wobec nich dyspozycyj-
nosc, by mo c odczytac w nich prawdó , kto ra wyzwoli ofiarnosc.

Oczywiscie, ze relacja istnieje nie tylko w pierwszym okresie
formacji, kiedy trzeba dobrze poznac to wszystko, czego instytut
swiecki wymaga, zź da i ofiaruje. Konstytucje czytane w swietle
Ewangelii i dokumentow Koscioęa dajź  nam tematy do studiow, re-
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fleksji i sprawdzania swojej postawy zyciowej na drodze ku dojrzaęo-
sci chrzescijanskiej.

F. Okresy formacji
[134] W pierwszym okresie zycia w instytucie swieckim forma-

cja powinna miec charakter systematyczny, ale nie mozna sió  do te-
go ograniczac. Co wiócej, powoli przyjmuje ona swo j doskonaęy
ksztaęt poprzez dokonywanie codziennych wyborow, a wióc trwa
przez caęe zycie.

Wszystkie opisane elementy majź  znaczenie bź d«  w okresie
pierwszej formacji, bź d«  w okresie formacji staęej, ale ro zne jest
rozęozenie akcentow. Formacja do duchowosci i charyzmatu węasci-
wego instytutowi swieckiemu, tak wazna w okresie wprowadzajź -
cym, winna byc kontynuowana, poniewaz w konkretnym zyciu nimi
charyzmat i duchowosc podlegajź  ewolucji zaleznie od czasu, miej-
sca, wskazan Koscioęa i potrzeb swiata. Ewolucja ta musi byc ro-
zumna. Stź d potrzeba staęej formacji.

Zadania formacji staęej sź  ro znorodne: zastópuje i uzupeęnia nie-
uniknione braki pierwszej fazy i tworzy niezbódnź  pomoc dla ciź gęej
odnowy, w rozro znianiu prawdziwych wartosci i jasnym odczytywa-
niu znakow czasu; pozwala pokonac chwile zmóczenia, znuzenia, ja-
kie przychodzź  w wyniku intensywnego zycia lub osamotnienia, wie-
ku lub innej okolicznosci; podtrzymuje staęy wysięek odnowy du-
chowej dla utrzymania wiernosci i wzrastania w niej takze wowczas,
gdy zaczyna brakowac zapaęu i entuzjazmu, jaki byę na poczź tku
drogi; czyni uwaznymi na nowe wymagania obecnosci apostolskiej.

Miódzy okresem pierwszej formacji, a tym, kto ry nastópuje po
nim, moze sió  ujawnic niebezpieczenstwo zaęamania, doprowadzajź -
ce do kryzysu. W okresie poczź tkowym bowiem osoba jest gorliwie
prowadzona przez odpowiedzialnź , kto ra poswióca swo j czas kon-
taktom miódzyosobowym i spotkaniom formacyjnym. Natomiast
po «niej czósto brak jest tego kontaktu albo istnieje on w wymiarze o
wiele mniejszym, a nie jest zastź piony przez wspo lnotó  fizycznź .
Nalezy przygotowac do samotnosci przez wychowanie do samowy-
starczalnosci i odpowiedzialnosci osobistej.

G. Osoby odpowiedzialne za formacjń
[135] Wynika stź d, ze przy wyborze osoby formujź cej osobistym

kryterium bódź  jej kwalifikacje. Powinno zwro cic sió  uwagó  na zalety
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duchowe, na staęosc jako częonka instytutu swieckiego, na zrowno-
wazenie, umiejó tnosc wartosciowania, zdolnosc sęuchania, rozumie-
nia i szacunku dla drugiego częowieka.

Wynika stź d rowniez koniecznosc formacji odpowiedzialnych za
formacjó , formacji szczego lnej, kto ra z jednej strony bódzie ta sama
co innych częonkow instytutow swieckich, a z drugiej õ  bódzie sió  od
niej ro znic. Np. prowadzź cy formacjó  powinien nie tylko znac Ewan-
gelió , ale takze podstawy pedagogiki, gdyz to pozwoli mu przekazac
Sęowo Boze innym ludziom. Powinien znac i zyc konstytucjami
swojego instytutu, aby mo gę przekazac caęe ich bogactwo. Powinien
takze umiec tworzyc ro zne sposoby zycia nimi i umiec sam wedęug
nich zyc i postópowac.

Opro cz znajomosci zasad psychologii, niezbódnych aby stawic
czoęo rzeczywistosci zyciowej, odpowiedzialny za formacjó  powinien
posiadac umiejó tnosc oceny sytuacji, dostrzezenia czy dla jakiejs
osoby nie ma ewentualnych przeciwwskazan na drodze swieckosci
konsekrowanej i powoęania instytutu swieckiego.

IV. S rodki formacji
A. Plan formacji

[136] Program formacji jest konieczny, lecz winien byc dosc ela-
styczny, aby mozna byęo dostosowac go do rzeczywistych potrzeb
osob i do okolicznosci czasu i miejsca. Program ten oparty na Sęowie
Bozym, na Magisterium Koscioęa i konstytucjach instytutu swieckie-
go, opracowany przez wiele osob, stanowi owoc ich przemyslen i do-
swiadczenia.

Stopniowany zaleznie od czasu formacji, musi byc jasno okreslo-
ny, a rownoczesnie bardzo otwarty i elastyczny, aby mogę byc reali-
zowany z uwzglódnieniem kazdej z osob.

W instytucie swieckim o szerokim zasiógu jest pozź dane, aby
byęo wiócej programow formacji, w kto rych mozna byęoby uwzglód-
nic ro znice kulturowe srodowiska. Gęowne wytyczne formacji za-
pewniź  wtedy jednosc duchowź  i specyfikó  powoęania danego in-
stytutu swieckiego. Wydaje sió  rzeczź  oczywistź  jeszcze raz podkre-
slic, by w programie formacji uwzglódniono tresc, zastosowanie
i pogęóbienie konstytucji.
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B. Srodki formacji duchowej

[137] Formacja duchowa ma znaczenie podstawowe. Do srod-
kow formacji mozemy zaliczyc: rekolekcje, dni skupienia, liturgió
i sakramenty, sęuchanie indywidualne i wspo lnotowe Sęowa Bozego,
codzienne rozmyslanie, wymianó  doswiadczen na temat wiary, re-
fleksje osobiste i zbiorowe na temat konstytucji...

Wobec ro znych srodkow formacji duchowej, bezposrednio sto-
sowanych przez instytut swiecki lub pochodzź cych ze srodowisk, w
kto rych zyjź , trzeba na nowo podkreslic, ze kazdy częonek musi po-
czuc sió  osobiscie odpowiedzialny za ich przyswojenie i czynnie węź -
czyc sió  w realizacjó  węasnej formacji.

C. Kontakty z instytutem swieckim
[138] Mogź  byc ro zne kontakty z instytutem swieckim, majź ce

na celu formacjó  jednolitź  i caęosciowź : od wymiany õ  spotkania
miódzy osobź  a osobź , miódzy osobź  a grupź , az do ęź cznosci ”na
odlegęoscś.

W kontaktach miódzy osobź  a osobź , zasadnicze znaczenie majź
staęe spotkania kandydatow z osobź  prowadzź cź  formacjó : w spo-
tkaniach tych kandydaci majź  moznosc zobaczenia ro znych aspek-
tow swego powoęania, aby mo c je przyjź c z peęnź  odpowiedzialnosciź
i uczynic z nich harmonijnź  syntezó  w swoim zyciu.

Mogź  tez byc rozmowy okresowe, pisemne sprawozdania, staęa
korespondencja. Bardzo pozyteczne jest jednak, aby odpowiedzialna
za formacjó  nie ograniczaęa sió  tylko do takich kontaktow, ale sama
szukaęa spotkan z osobź  formowanź , w zwykęych warunkach jej zy-
cia, aby znaęa srodowisko, z kto rego ona pochodzi, lepiej poznaęa jej
osobowosc i sposob odnoszenia sió  do rzeczywistosci i do innych lu-
dzi. Takie okazje pozwalajź  indywidualizowac wskazowki pedagogicz-
ne, by kazda osoba formowana rozwinó ęa sió  w peęni, umocnięa swe
zaangazowanie i podjó ęa osobistź  odpowiedzialnosc za powoęanie.

Opro cz kontaktow z odpowiedzialnź  za formacjó  duze znaczenie
ma braterski (rodzinny) kontakt z innymi częonkami instytutu
swieckiego.

Nie wystarczy jednak kontakt indywidualny õ  trzeba uzupeęnic
go chwilami zycia wspo lnego, tzn. braterskimi spotkaniami niezbód-
nymi dla węasciwej formacji instytutu swieckiego i dla wzajemnego
podtrzymania.
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Ten czas braterskiej wspo lnoty moze byc ro zny dla kazdego in-
stytutu swieckiego, ale jego koniecznosc dla osiź gniócia celu forma-
cji nie podlega dyskusji. Nie sź  to spotkania tylko na pęaszczy«nie
ludzkiej, muszź  one przede wszystkim tworzyc okazje do konfronta-
cji ze Sęowem Bozym, aby wcielac je w konkretne sytuacje, ro zne dla
kazdego wspo ęuczestniczź cego we wspo lnocie. Rzeczywista wartosc
dialogu, tak na pęaszczy«nie dwustronnej, jak na pęaszczy«nie grupy,
wyraza sió  we wspo lnym szukaniu woli Bozej poprzez wzajemnź
wymianó .

Do peęnego obrazu tych spotkan dodac nalezy przekazywanie hi-
storii instytutu swieckiego (charyzmat, fundacja, pierwsze kroki,
rozwo j...). Znajomosc jej jest podstawź  zrozumienia swojego powo-
ęania w instytucie swieckim i węź czenia sió  w misjó  Koscioęa.

Mozliwosc braterskich spotkan bardzo czósto jest udaremniana
przez wiele trudnosci: stź d koniecznosc stosowania przekazow pi-
semnych, chociaz formacja ustna jest bardziej skuteczna.

Do tego rodzaju srodkow formacji nalezy zaliczyc wszystkie pi-
sma opracowane przez instytut swiecki: listy, pisma oko lne, biulety-
ny, kwestionariusze, czasopisma itp., stosowane wedęug zwyczaju
kazdego instytutu swieckiego. Wszyscy częonkowie, odpowiednio do
swych zdolnosci, powinni miec w tym swo j udziaę, a przede wszyst-
kim powinni przyjź c te materiaęy jako srodek podtrzymania brater-
skiej wiózi.

D. Uzupeónienie srodkow formacji
[139] Czy mozna ustalic hierarchió  skutecznosci srodkow for-

macji stosowanych w instytucie swieckim?
W praktyce instytuty swieckie stosujź  jeden lub drugi srodek,

wedęug realnych mozliwosci kandydatow, majź c na wzglódzie dobro
danej osoby. W tym sensie mozna mowic, ze wszystkie srodki sź  ko-
nieczne i uzupeęniajź  sió  wzajemnie dla zapewnienia rozwoju osoby.

A oto kilka wskazan dodatkowych, kto re mogź  okazac sió  po-
mocne:

õ  lekarstwem na poczucie osamotnienia jest stworzenie grupy;
wzajemna pomoc jest gwarancjź , ze nie zabraknie bod«ca do samo-
dzielnej pracy nad węasnź  formacjź ;

õ  bardzo pozyteczne mogź  byc rowniez spotkania miódzy in-
stytutami swieckimi na temat wspo lnych elementow formacji;
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õ  nalezaęoby takze pomyslec o braterskiej pomocy innym

wspo lnotom instytutowym ze strony instytutow swieckich ” bogat-
szychś  ze wzglódu na liczbó  częonkow lub ich wyksztaęcenie.

Konkluzja
Zadanie jest wielkie, ale pomocź  powinna byc swiadomosc, ze

chociaz jestesmy ” sęugami nieuzytecznymiś  (§k 17, 10), to jednak
wiemy, ze wszystko jest mozliwe, kiedy Pan dziaęa tam, gdzie odpo-
wiedzialny za formacjó  nie umie lub nie moze nic osiź gnź c. ” On udo-
skonala w nas wszelkie pragnienie dobraś  (2 Tes 1, 11).
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FORMACJA CZłONKO W
I ROLA ODPOWIEDZIALNYCH

(Quebec, 18 V 1980)52

Drodzy Przyjaciele!
[140] Wczoraj mowięem do wszystkich częonkow instytutow

swieckich, a dzis cieszó  sió , ze mogó  zwro cic sió  do odpowiedzialnych
instytutow swieckich kanadyjskich, jak i do odpowiedzialnych za
formacjó .

Na poczź tek naszych refleksji chciaębym zacytowac sęowa sw.
Pawęa, na kto re zwracaęem uwagó  juz wczoraj: ”Czy potrzebujemy,
jak niekto rzy, listow polecajź cych do was lub od was? Wy jestescie
naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, kto ry znajź
i czytajź  wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, zescie listem
Chrystusowym, dzióki naszemu posęugiwaniu, listem napisanym nie
atramentem lecz Duchem Boga zywego; nie na kamiennych tabli-
cach, lecz na zywych tablicach sercś  (2 Kor 3, 1-3). Oto, drodzy
przyjaciele, wasza odpowiedzialnosc, jako częonkow instytutow
swieckich, byc rzeczywiscie dla ludzi listem, czytanym i znanym
przez wszystkich ludzi. Nie tylko dlatego, ze mowimy ”dzien dobry,
nazywam sió ...ś, lecz dlatego, ze w szczerosci, w gęóbi kontemplacyj-
nego wnó trza, radosci, prostocie, sile nadziei i w szczerosci mięosci
przekazuje sió  cos szczego lnego, czego nie mozna zrozumiec inaczej
niz w Chrystusie i poprzez Chrystusa. Tkwiź c gęóboko w sercu swia-
ta, trzeba byc Chrystusowym listem czytanym i znanym przez
wszystkich.

Co z wióc trzeba robic podczas formacji, jak nie pisac węasnie ten
list. Jakie wióc sź  obowiź zki przeęozonych i odpowiedzialnych za
formacjó? Pozwolic Duchowi Swió temu, by pierwszy pisaę ten list, bo
sw. Paweę nam mowi: ” Wy jestescie listem Chrystusa powierzonym
naszej opieceś. Ten list jest teraz pod waszź  opiekź , was, odpowie-
dzialni. Jest on pisany nie atramentem, ale przez zywego Ducha Bo-
zego. Trzeba wióc, aby odpowiedzialny byę ulegęym narzódziem, na-
rzódziem zawsze otwartym na Ducha Swió tego, kto ry mowi do nas
� � � � � � �

52 Przemowienie do odpowiedzialnych generalnych i odpowiedzialnych za formacjó
na Kongresie kanadyjskich instytutow swieckich, w: Les instituts seculiers: un defi au co-
eur du monde. Actes du Congr`s national canadien des instituts seculiers, 1980, s. 81-
100; zob. Kard. E. Pironio, Formacja czńonko w i rola odpowiedzialnych, AK 105(1985),
s. 245-255.
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sęowami Boga zyjź cego w Pismie swió tym, ale przemawiajź cego do
nas rowniez przez wydarzenia historii i tósknoty dzisiejszych ludzi.
Trzeba byc uwaznym na wymagania Ducha Bozego. Trzeba pisac ten
Chrystusowy list nie na kamiennych tablicach, kto re po pewnym
czasie ginź , ale na tablicach zawsze nowych serc. Sź dzó , ze jednym z
pierwszych obowiź zkow odpowiedzialnych za formacjó  jest pisanie
tego listu w taki sposob, aby formacja byęa zawsze czyms nowym, by
uzdalniaęa do stawania sió  ciź gle nowź  obecnosciź  Chrystusa w
swiecie. A wióc, po prostu trzeba formowac nie do tego, by byc
wspo ęczesnym, ale do męodosci duchowej. Chrystus jest stale nowy,
rzeczywistosc ludzka jest stale nowa. Mysló , ze ten tekst Listu do Ko-
ryntian pomoze wam, bo z jednej strony to jest nasz list, to znaczy
list sw. Pawęa oddany naszej pieczy, a z drugiej strony, to list Chry-
stusa nie napisany przez Pawęa, ale przez Ducha Boga zywego.

Oto nastópny tekst sw. Pawęa: ”Dzieci moje, oto ponownie w bo -
lach was rodzó , az Chrystus w was sió  uksztaętujeś  (Ga 4, 19). Chry-
stus ma byc uformowany w nas õ  oto cel formacji.

[141] Gdy mysló  o formacji w obecnym momencie historii, to
widzó  potrzebó , by odpowiadaęa ona trzem nastópujź cym punktom:

õ  musi ona byc staęym ksztaętowaniem w Chrystusie, to On ma
byc w nas formowany, Chrystus wcielony we wspo ęczesnej rzeczywi-
stosci i w powiź zaniu ze specyfikź  lokalnź . Formowani w Chrystusie,
znaczy rowniez, ze formowani do wiernosci Chrystusowi;

õ  mysló  o koniecznosci posiadania otwartej umysęowosci i zdol-
nosci rozumienia znakow czasu, ujrzenia Chrystusa w swiecie. Wow-
czas w czytaniach mszalnych (1 J 4, 7-16; Ef 1, 17-23) byęa mowa o
odkryciu Boga. Częonek instytutu swieckiego musi miec zdolnosc
odkrywania Boga, aby odkryc ” przejscie Chrystusa w swiecieś. Trze-
ba formowac częonkow w tym duchu;

õ  widzó  rowniez potrzebó  formacji do nadziei, aby nie ulegac
zniechóceniu. Trzeba stwarzac urozmaicenia, aby zycie byęo ciź gle
nowe, inaczej zakradnie sió  monotonia, zmóczenie, smutek, a nawet
rozpacz. Formowac częonkow w instytucie swieckim, to tak ich
ksztaętowac, by zawsze byli nowi w Chrystusie Zmartwychwstaęym, z
ciź gle nowymi zdolnosciami odkrywania rzeczywistosci obecnego
Chrystusa, a tym samym zawsze radosnych w nadziei.

Wrocmy do listu sw. Pawęa do Galatow. Apostoę wspomina o
cierpieniu, tzn. ze formacja nie jest ęatwa. Bódziemy dzis wspo lnie
poszukiwac i podzielimy sió  nurtujź cymi nas problemami dotyczź -
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cymi formacji, lecz wydaje mi sió , ze pod koniec dnia nie wszystko
bódzie jasne i nie wszystko stanie sió  ęatwe. Formacja, jako nowe ro-
dzenie w Chrystusie, zawsze bódzie poęź czona z cierpieniem i bo lem.

Wydaje mi sió  celowe przypomniec, ze to, co studiowalismy
wczoraj õ  czy to w mojej wypowiedzi, w pracach grup, czy w ogo le w
dyskusji õ  wytycza w pewnej mierze drogi formacji. Sź dzó , ze w tym
duchu nalezaęoby prowadzic nasze dzisiejsze refleksje.

[142] Co nalezy robic, aby miec ducha kontemplacyjnego przy
dziaęalnosci zawodowej?

Co nalezy robic, aby osiź gnź c gęóbió  modlitwy przy naszej pracy?
Co nalezy robic w instytutach swieckich, aby nie rozdzielac tych

dwo ch podstawowych biegunow: konsekracji i swieckosci?
Co nalezy robic, aby odkryc tajemnicó  Koscioęa, a zwęaszcza ta-

jemnicó  Koscioęa lokalnego?
Wczoraj zobaczylismy, jakie sź  zasadnicze cechy powoęania i za-

dania instytutow swieckich. Jest oczywiste, ze formacja musi umoz-
liwic częonkom instytutow swieckich peęnź  odpowied«  na powoęanie.
Jedynie zdajź c sobie sprawó  z powiź zan formacji ze studiowanym
wczoraj tematem, mozna bódzie dac teraz kilka konkretnych wska-
zowek.

Trzeba formowac do zaangazowania gęóbokiego i zawsze nowego
w ęź cznosci z Chrystusem, kto ry wzywa nas i posyęa, a rownoczesnie
trzeba formowac do zaangazowania w rzeczywistosci doczesnej w
dzisiejszym swiecie. Mogó  was zapewnic, ze sprawy formacji sź
przedmiotem szczego lnego zainteresowania ze strony Swió tej Kon-
gregacji. Przygotowuje ona oficjalny dokument o formacji do zycia
zakonnego, podczas gdy Sekcja Instytutow Swieckich ustalięa juz do-
kument przeznaczony dla was. Dokument ten byę opracowany na
podstawie kwestionariusza, na kto ry niekto rzy z was odpowiadali.
Ta praca dotyczź ca formacji, kto ra juz jest zrobiona i jest dalej pro-
wadzona przez Kongregacjó , dostarczyęa mi materiaęow do dzisiej-
szego przemowienia opracowanego w formie syntetycznej.

Bódó  mowię kro tko: o potrzebie formacji, o srodowisku i srod-
kach formacji, o osobie formujź cej. Podam tylko kilka elementow,
bo to wy macie wspo lnie przemyslec konkretne zastosowanie.

I. Potrzeba formacji
[143] Mowiź c o potrzebie formacji, mozna myslec õ  jak to mo -

wilismy õ  ” o formowaniuś  Chrystusa w nas lub o rozwijaniu dyna-
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mizmu ęaski. Tak, trzeba formowac do konkretnego i two rczego dy-
namizmu ęaski. Wiemy, ze kazdy chrzescijanin jest wezwany do mi-
ęosci, ze kazdy ma siógac do jej peęni. Sobo r Watykanski II z naci-
skiem podkreslaę, ze ” swió tosc jest dla kazdegoś  (por. LG 32). W
konsekwencji sprawa formacji dotyczy wszystkich częonkow Koscio-
ęa, lecz w szczego lnosci odnosi sió  ona do tych, kto rzy zostali wezwa-
ni do stania sió  wyzwaniem dla swiata, zyjź c w jego sercu swojź  kon-
sekracjź  Chrystusowi. Koscio ę, jak i kazda jego wspo lnota, ma obo-
wiź zek ksztaętowania, tzn. pomagania chrzescijanom w pogęóbianiu
wiary i odkrywaniu wezwania Bozego do zycia mięosciź  w oparciu
o nadziejó .

Jezus Chrystus jest fundamentem i ukierunkowaniem formacji:
” [...] aby Chrystus byę w was uksztaętowanyś  (Ga 4, 14). Duch Swió ty
jest tego gęownym sprawcź  i przewodnikiem: ” On doprowadzi was
do caęej prawdyś  (J 16, 13), aby ” [...] mięosc, kto rź  obdarzyę nas Oj-
ciec, osiź gnó ęa w nas swojź  peęnió ś  (1 J 3, 1; 4, 17).

Koscio ę jako Ciaęo Chrystusa jest miejscem formacji, a sakra-
menty oraz Sęowo Boze sź  pokarmem i najwazniejszź  pomocź .

Chciaębym podkreslic roló  i odpowiedzialnosc Koscioęa lokalnego
i caęej wspo lnoty w formacji. Formacja do instytutow swieckich musi
byc przezywana w Kosciele. Gdy Koscio ę lokalny zyje we wszystkich
swych częonkach õ  kapęanach, zakonnikach, zakonnicach i ludziach
swieckich, gdy biskup jest narzódziem ozywiajź cym wspo lnotó  i zy-
cie w Duchu Swió tym, to wtedy ęatwiej jest myslec o formacji częon-
kow instytutow swieckich. Wtedy Duch Swió ty we wspo lnocie ko-
scielnej, w tym ludzie Bozym, daje coraz gęóbsze poznanie specyficz-
nego powoęania kazdego, pozwalajź c przezywac je w radosci i wspa-
niaęomyslnosci. To wazne dla częonka instytutu swieckiego, aby byę
w dynamicznym Kosciele lokalnym.

Niekto rzy z częonkow instytutow swieckich w swej formacji na-
potykajź  na trudnosci z punktu widzenia teologicznego, biblijnego,
duszpasterskiego i duchowego, ale jesli caęe zycie Koscioęa bódzie
swiadczyc o Chrystusie zyjź cym we wspo lnocie ozywionej przez Du-
cha Swió tego, to sź dzó , ze formacja nie bódzie nastróczac trudnosci.

W kontekscie Koscioęa trzeba zyc ęaskź  chrztu dajź cego nam zy-
cie. Kazda formacja jest rozwijaniem ęaski otrzymanej na chrzcie.
Niemniej otwarcie sió  na swió tosc, do kto rej Bog nas wzywa, reali-
zuje sió  poprzez osobiste dary, ro zne formy zycia i ro zne obowiź zki.
Kazdy musi odnale«c i z radosciź  przyjź c swojź  sytuacjó  i obowiź zek,
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kto ry Pan mu zleca w ogo lnym powoęaniu dotyczź cym wszystkich
chrzescijan; mozna wyro znic ro zne specyficzne powoęania.

[144] Jednym z takich powoęan jest konsekracja w swiecie. Ze
wzglódu na formacjó  do tego rodzaju powoęania, trzeba zdawac sobie
sprawó  z jego tresci teologicznych, jego miejsca w ludzie Bozym i
swieckim spoęeczenstwie ludzi wezwanych do tej formy zycia. Trzeba
widziec swoje miejsce w danym instytucie swieckim i w spoęecznosci
Koscioęa, wtedy zrozumiemy, do jakiego stopnia formacja õ  zagad-
nienie zawsze trudne õ  nabiera tu znaczenia specjalnego, zwiź zane-
go z naturź  instytutow. Wymaga ciź gęego wysięku ęź czenia wiary,
konsekracji i zycia swieckiego; syntezy, kto ra pozwala realizowac za-
dania typowo swieckie i ęź czy wymagania caękowicie ewangelicznej
konsekracji dla Boga.

Sź dzó , ze formacja częonkow instytutu swieckiego stawia wióksze
wymagania niz formacja do zycia zakonnego, bo częonkowie insty-
tutu swieckiego muszź  zyc tź  nierozdzielnź  jednosciź  swojej konse-
kracji, swieckosci, wezwania Bozego, kto re konsekruje i posyęa do
swiata. Nie jest ęatwo zyc wewnó trznź  jednosciź  miódzy dziaęaniem a
kontemplacjź . To nie jest ęatwe nawet w zyciu zakonnym, kto re jed-
nak przez zorganizowanie czasu, moze uprzywilejowac modlitwó ; ale
wy, częonkowie instytutow swieckich, zyjź cy w rodzinie, zawodzie,
pracy, nie macie ęatwego zadania, by odzyskac tó  prostotó  i jednosc
zycia. Lecz mimo wszystko trzeba do tego formowac. Trudnosci sź ,
czujecie je, doswiadczacie ich, ale rozwiź zanie... to juz sprawa trud-
niejsza.

Jezeli jednak bódziemy zawsze zyli otwarci na woló  Boga, to
przez spojrzenie wiary, doprowadzajź ce do odkrywania zawsze
obecnego Chrystusa bódziemy miec wewnó trznź  jednosc, czy to w
ciszy modlitwy, czy w dynamizmie dziaęalnosci zawodowej, czy tez w
skutecznosci naszego dziaęania apostolskiego.

[145] Aby pomo c w daniu odpowiedzi na powoęanie i speęnienie
swojego zadania w swiecie w zgodzie z zamiarami Boga, formacja in-
stytutow swieckich musi wychowywac do bardzo osobistego kon-
taktu z Bogiem, kto ry wyraza sió  wiernym przylgnióciem do Niego, a
rownoczesnie wzbogaconym braterskź  obecnosciź . Naszź  wiernosc
Bogu przezywa sió  w ęź cznosci braterskiej. Mimo ze zycie wspo lne
nie jest w instytucie swieckim wymagane, to zycie we wspo lnocie jest
dla nich bardzo zasadnicze. Powiedziaębym nawet, ze formowanie do
jednosci we wspo lnocie ewangelicznej jest bardzo wazne węasnie
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dlatego, ze nie macie zycia wspo lnego. Trzeba, zeby caęe wasze zycie
i zadanie byęy przezywane we wspo lnocie. Chodzi o formowanie
zdolnosci do zycia w ęź cznosci z Bogiem i w wysięku zmierzajź cym do
ęź cznosci z innymi, ze wszystkimi lud«mi. Innymi sęowy, formacja
musi miec na uwadze caękowity i jednolity rozwo j osoby, zgodny z jej
uzdolnieniami i warunkami.

Jest to zadanie bardzo absorbujź ce, poniewaz osoby wezwane do
tej formy zycia sź  normalnie zaangazowane w dziaęalnosc swieckź ,
ze wszystkimi wspo ęczesnymi problemami, wymogami rownowagi
miódzy ro znymi rodzajami dziaęania, zmienianiem miejsca itd. Te
trudnosci sź  jeszcze wióksze dla odpowiedzialnych za formacjó , jesli
rownoczesnie pracujź  zawodowo. Jestescie odpowiedzialnymi, ale
rownoczesnie jestescie zaangazowani w innych obowiź zkach. Nie
macie czasu na zastanawianie sió  i studiowanie, aby osobiscie towa-
rzyszyc kazdemu z częonkow waszego instytutu.

Trzeba dodac, ze częonkowie instytutu swieckiego przewaznie nie
korzystajź  z pomocy. Przed chwilź  mowięem o potrzebie węasciwej
atmosfery w Kosciele lokalnym, ale niestety nie zawsze jest ęatwo jź
znale«c. Wasze powoęanie nie zawsze jest dobrze rozumiane we
wspo lnocie Koscioęa, a czasem nawet przez ksió zy. Czósto częonko-
wie instytutow swieckich nie mogź  znale«c odpowiedniego kierow-
nictwa duchowego. Ich charyzmat nie jest dostatecznie doceniany.
Mowiź c o potrzebie formacji, bardzo podkreslam zywotnosc Ko-
scioęa lokalnego, lecz sź dzó , ze jezeli częonek instytutu swieckiego
przezywa gęóboko swojź  konsekracjó  õ  caękowity dar z siebie dla
Pana õ  to pomoze On do ozywienia zycia w Kosciele lokalnym.

II. S rodowisko i s rodki formacji
[146] Przeswiadczeni o koniecznosci formacji wejd«my w za-

gadnienie i zastanowmy sió  nad sprawź  srodowiska i metod forma-
cji. Jednak w tej sprawie wasz osobisty wkęad oparty na wiócej lub
mniej szczósliwym doswiadczeniu, poszukiwaniach i realizacji, wy-
daje sió  potrzebniejszy niz moja wypowied« , kto ra pozostanie wypo-
wiedziź  doktrynalnź .

Ograniczó  sió  wióc do kilku schematycznych wskazowek, kto re
chciaębym przedstawic w formie pytan, aby mogęy sęuzyc waszym
radom.

Ze wzglódu na integralny rozwo j osoby, formacja winna obej-
mowac wszystkie sektory zycia, lecz nie jest powiedziane, ze instytut
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ma bezposrednio ingerowac we wszystkich tych dziedzinach. Wydaje
mi sió , ze trzy z nich sź  uprzywilejowane: formacja do zycia duchem
Koscioęa, formacja duchowa i formacja do swieckiego apostolstwa.

A. Formacja do zycia duchem Koscioóa
[147] Rozumiec i zyc Koscioęem w jego tajemnicy. Gdy mowió

Koscio ę w swej tajemnicy, to mysló  o Kosciele jako obecnosci Chry-
stusa zmartwychwstaęego, Kosciele ozywionym przez Ducha Swió te-
go. Trzeba uczyc i formowac do peęni zycia w takim Kosciele, kto ry
jest przedęuzeniem Chrystusa õ  Sęowa Wcielonego. Gdy mowió  o
tajemnicy Koscioęa, to mysló  rowniez o Kosciele w jego uniwersali-
zmie, np. Koscio ę Afryki, Azji, Ameryki §acinskiej, Europy, Ameryki
Poęudniowej, ale rowniez konkretnego Koscioęa lokalnego.

Jak formowac zmysę Koscioęa? Trzeba wychowywac do refleksji
nad tajemnicź  Koscioęa: formacji biblijnej i teologicznej, a zwęaszcza
do doswiadczenia zycia w Kosciele.

B. Formacja duchowa
[148] Gdy mowió  o formacji duchowej, to chodzi o formacjó

przezytź  w kontekscie swiata. To nie jest duchowosc oderwana od
zycia, duchowosc monastyczna, duchowosc zakonna, ale to jest du-
chowosc częowieka swieckiego kochanego przez Chrystusa, kto ry
zwiź zaę sió  z nim wózęem radykalnej mięosci i przezywa jź  w sercu
swiata, A wióc jest to duchowosc chrzescijanina stale posyęanego do
swiata. Fundamentalne wymagania zycia ęaski dla osob poswióco-
nych Bogu w swiecie sź  rozumiane w aspekcie wymagan, kto re kazdy
musi uczynic swoimi, aby sió  odnawiac od wewnź trz i zyc konkretnie
radami ewangelicznymi, aby sió  oddac caękowicie Bogu i ludziom w
wiernosci powoęaniu swieckiej konsekracji swojego instytutu. For-
macja musi byc bardzo konkretna:

õ  pomagac zyc radami ewangelicznymi poprzez postawó  odda-
nia sió  Bogu w sęuzbie ludziom;

õ  pomagac odczytac obecnosc Bozź  w historii, wspo ęczesnosci
i zyciu osobistym;

õ  wychowywac do akceptacji krzyza.
W ten sposob formacja staje sió  tym, czym w rzeczywistosci ma

byc: osobistym wkęadem w niewidzialne dziaęanie ęaski, aby dopro-
wadzic do koniecznej wspo ępracy z jej gęownym Sprawcź  õ  Duchem
Swió tym. Ogo lnie duchowa formacja dokonuje sió  zgodnie z duchem
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i charyzmatem instytutu. Rozwazajź c ten aspekt formacji duchowej,
chciaębym jeszcze podkreslic modlitwó , modlitwó  częowieka swiec-
kiego.

Jak formowac do zycia modlitwź  kontemplacyjnź ? Miec zmysę
wiary. Węasnie w wierze bódziemy mogli osiź gnź c wewnó trznź  jed-
nosc, tó  formacjó  w two rczym dynamizmie wiary, cnotó  dzis szcze-
go lnie potrzebnź  w instytutach swieckich. Dzis swió to Wniebowstź -
pienia. Przezywam je dzis wsrod instytutow swieckich i sź dzó , ze dla
was jest to swió to uprzywilejowane. To swió to ” Chrystusa siedzź cego
po prawicy Bozejś  (por. Mk 16, 19). Chrystus, kto ry zostaę ustano-
wiony Panem historii. To Chrystus zawsze przychodzi do swiata
przez Ducha Swió tego. To Chrystus misyjny, to jest swió to misji. Wy
jestescie posęami Chrystusa zmartwychwstaęego, wstópujź cego do
nieba, jestescie posęani do swiata, aby niesc Dobrź  Nowinó .

Mowiź c o duchowej formacji, nie mowió  tylko o aspekcie asce-
tycznym i mistycznym, ale o wszystkim, co jest potrzebne swieckiej
duchowosci. Chodzi o formacjó  bardzo gruntownź  z punktu widze-
nia teologicznego i biblijnego, a nie tylko o formacjó  technicznź .
Mozna doskonale znac Pismo sw., mozna je cytowac z pamióci, a nie
miec wyczucia zmysęu Chrystusa. Do Pisma sw. trzeba podchodzic z
duszź  ubogź . Zawsze mowió , ze sź  trzy etapy wchodzenia w Sęowo
Boze: pierwszy etap to ciekawosc: zobaczyc, co Bo g do nas mowi.
Drugi etap, to etap techniczny: wchodzenie intelektualne, doktry-
nalne. Nastópnie jest etap sapiencjalny õ  etap mź drosci. Tu juz nie
szukam tego tylko ” co mowi Sęowoś, ani ” dlaczego to mowiś, ale ” co
mowi do mnieś. Trzeba podchodzic do Sęowa Bozego z prostotź ,
dyspozycyjnosciź  i ubo stwem Maryi naszej Matki.

C. Formacja do apostolstwa swieckiego
[149] Praca i dziaęalnosc zawodowa, jak kazda forma obecnosci

w spoęeczenstwie, muszź  stac sió  srodkami osobistego uswiócenia i
uswióceniem swiata od wewnź trz przez wprowadzenie wartosci
chrzescijanskich, a w pierwszym rzódzie mięosci. Trzeba wióc, aby
częonkowie instytutow swieckich sledzili uwaznie zycie swiata i Ko-
scioęa, mieli szerokie horyzonty, aby byli w stanie podejmowac oso-
bistź  odpowiedzialnosc z gotowosciź  wprowadzenia koniecznych
zmian mentalnosci i struktur.

Mamy pomagac innym w zmianie mentalnosci, ale jeszcze waz-
niejsze w formacji to umiejó tnosc zmiany naszej węasnej mentalno-
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sci. Nie chodzi o powierzchowne zmiany: jednego dnia myslimy tak,
a nastópnego myslimy inaczej; dzis mowimy ” takś, jutro mowimy
” nieś. Tu chodzi o cos innego: to dynamizm wzrostu ęaski, dyna-
mizm wzrastania Boga w nas. Jestescie odpowiedzialni, trzeba wióc
formowac dla spoęeczenstwa zawsze rozwijajź cego sió  i dla zawsze
dynamicznego swiata i Koscioęa.

Sposoby formacji zawarte sź  przede wszystkim w konstytucjach.
Muszź  byc stosowane w sposob odpowiedni do osobowosci, tzn.
ustawione dla konkretnej, realnej osoby, ale rowniez w ęź cznosci ze
wspo lnotź . Rozwo j osoby zalezy w duzym stopniu od umiejó tnosci
nawiź zania intymnej wiózi z innymi częonkami, rozwoju zmysęu
wspo lnotowego i autentycznej wiózi w instytucie, wspo lnocie zgro-
madzonej przez Chrystusa.

Odniesienie do wspo lnoty w instytucie jest bardzo zasadnicze.
Prowadzi ono do ponownego stwierdzenia, ze formacja ma odnaj-
dywac swoje ukierunkowanie w konstytucjach kazdego instytutu.
Jezeli częonek instytutu swieckiego jest formowany na podstawie
konstytucji, to jego formacja bódzie peęna, a prawomocnosc formacji
zapewniona aprobatź  Koscioęa.

Program formacji jest wióc potrzebny, nawet jezeli ma byc do-
statecznie elastyczny, by dostosowac sió  do realnych potrzeb osob
i okolicznosci. Program ten bódzie oparty na Sęowie Bozym, na Ma-
gisterium Koscioęa i na konstytucjach instytutu. Bódzie opierac sió
na wkęadzie wielu osob, bódź c rownoczesnie owocem przemyslen
i doswiadczenia.

Stopniowany zaleznie od czasu formacji, program musi byc jasno
zdefiniowany, a rownoczesnie bardzo otwarty i elastyczny w stoso-
waniu, aby byę realizowany w zaleznosci od osoby.

III. Osoba formujęcego
[150] Na koniec chciaębym dodac kilka kro tkich uwag na temat

odpowiedzialnych za formacjó .
Przypomnó  wam o trzech warunkach, o kto rych juz mowięem.
Bo g jest gęownym sprawcź  formacji. Do Niego zawsze i wyęź cznie

nalezy inicjatywa wezwania, a trwa ona przez caęe zycie. Bog prze-
mienia gęóbie serca, otwiera perspektywy rozwoju i wspo ępracy, daje
udziaę w swej mięosci, mięosierdziu i sile. ” Ten, kto ry zapoczź tkowaę
w nas dobre dzieęo, dokonczy je do dnia Chrystusa Jezusaś  (Flp 1, 6).
Tymi pióknymi sęowami sw. Paweę pomaga nam, bysmy zbytnio nie
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odczuwali ció zaru odpowiedzialnosci za formacjó . Odpowiadam za
formacjó , ale jestem tylko narzódziem, a Bo g formuje i Bo g przemie-
nia.

Powoęany musi byc pierwszym odpowiedzialnym za swojź  for-
macjó . Jego wzrost dokonuje sió  poprzez wymianó  miódzy jego wol-
nosciź  i wolnosciź  Boga, miódzy jego mięosciź , a mięosciź  Boga. We-
zwany kandydat jest w pierwszym rzódzie odpowiedzialny za swoje
” takś  na usęyszane wezwanie i za przyjmowanie z peęnź  swiadomo-
sciź  i wolnosciź  wszystkich konsekwencji tej odpowiedzi. To Pan
wzywa nas kazdego dnia. Codziennie wezwanie jest nowe, codzien-
nie odpowied«  jest nowa.

Uprzywilejowanym miejscem dla formacji jest wspo lnota, prze-
zywana jako doswiadczenie tajemnicy Koscioęa. Z naciskiem podkre-
slam ten uprzywilejowany aspekt ęź cznosci braterskiej. Jest to zy-
wotne srodowisko kazdego wzrostu chrzescijanskiego.

Przypominam trzy rzeczywistosci. Trzeba pamió tac, ze w proce-
sie formacji pomiódzy Bogiem õ  Gęownym Inicjatorem, a osobź
formowanź , potrzebni sź  ” posrednicyś, kto rymi sź  odpowiedzialni.
Ich zadanie jest wazne, poniewaz stanowiź  dla swego instytutu « ro -
dęo jednosci, ęź cznosci braterskiej i sź  animatorami. Nie dysponuje-
cie wyęź cznie węasnymi ludzkimi sięami. Nie obawiajcie sió  õ  przez
was dziaęa Bo g.

Moi drodzy, jezeli jestescie wierni Duchowi Swió temu, to posia-
dacie dar ęź czenia i pobudzania. Odpowiedzialni za formacjó , we-
zwani bezposrednio do tych obowiź zkow, muszź  byc ulegli dziaęaniu
Ducha Swió tego i gęóboko przekonani o swej nódzy, ale rownocze-
snie przepeęnieni ufnosciź  wobec Pana.

Niekto re dyspozycje sź  wazne dla osoby formujź cej. Musi zyc
uboga ubo stwem, kto re otwiera serce na modlitwó  i kontemplacjó .
Musi tez zyc mocź  nadziei i szczerosciź  mięosci. Sź dzó , ze jesli posia-
da te trzy cechy: ubo stwo, nadziejó  i mięosc, to moze bardzo pomo c
kandydatowi.

Widzimy wióc, ze ostroznosc w wyborze odpowiedzialnego za
formacjó  jest bardzo wazna. Trzeba sobie zdawac sprawó  z potrzeby
ich duchowego wyrobienia, solidnosci jako częonkow instytutu, ich
zrownowazenia, umiejó tnosci wartosciowania, zdolnosci sęuchania,
szacunku i zrozumienia drugiego częowieka oraz ich zdolnosci do
nawracania sió . Gdy wybiera sió  odpowiedzialnych za formacjó , to
podobnie jak odpowiedzialnych instytutu õ  trzeba szukac osoby
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ubogiej, zdolnej do nawro cenia oraz umiejź cej odczytywac znaki
czasu.

Kazdy formujź cy musi znac Ewangelió , caęź  Ewangelió , i to z ta-
kź  znajomosciź , o kto rej sw. Paweę mowi: ” poznaęem Chrystusaś,
tzn. miaęem doswiadczenie Chrystusa. W trzecim rozdziale swego
Listu do Efezjan mowi on o tym doswiadczeniu, o swej ęź cznosci z
cierpieniami Chrystusa i udziale w Jego zmartwychwstaniu. Nie
chodzi o pamióciowź  znajomosc Ewangelii, ale o doswiadczenie
Chrystusa.

Formujź cy ma tak znac i zyc konstytucjami swego instytutu, aby
umiaę przekazac caęe ich bogactwo. Musi miec umiejótnosc ocenia-
nia sytuacji i zobaczenia, czy dla jakiejs osoby nie ma ewentualnych
przeciwwskazan do swieckiej konsekracji i powoęania do instytutu.

Zbyteczne jest podkreslanie jeszcze raz roli formujź cego. Jed-
nakze znajź c swojź  sęabosc jako ” sęugi bezuzytecznegoś  (por. §k 17,
10), po zrobieniu wszystkiego, co w jego mocy, musi byc podtrzy-
mywany przez pewnosc, ze Pan dziaęa tam, gdzie on jest bezsilny,
” [...] udoskonalajź c w was wszelkie pragnienie dobraś  (2 Tes 1, 11).

Konczó , moi drodzy, wyrazajź c wam mojź  specjalnź  wdziócznosc
za peęnienie tak odpowiedzialnych obowiź zkow i tak ro znorodnych
zadan. Ze wzglódu na wagó  i bogactwo waszej misji, macie byc
lud«mi bardzo ubogimi i kontemplatykami promieniujź cymi na-
dziejź .

[151] Id«cie, id«cie bez obawy, bo trzeba isc. Dziewica Maryja,
kto ra formowaęa Chrystusa, kto ra nam Go daęa i kto ra formowaęa w
dynamicznym znaczeniu õ  maęe dziecko w Betlejem, chęopca ze
swiź tyni w Jerozolimie, Chrystusa õ  gęosiciela Dobrej Nowiny,
Chrystusa czyniź cego cuda, Chrystusa wielbiź cego Ojca, Chrystusa
zawsze dynamicznego, dynamicznego w modlitwie, dynamicznego w
sęuzbie, dynamicznego w oddaniu sió  woli Ojca, dynamicznego w da-
rze swego zycia dla jednosci i pojednania ludzi.

A wióc! Dziewica Maryja daęa nam Chrystusa i rozpoczó ęa Jego
formacjó . Dziewica Maryja stale byęa zęź czona ze Sęowem i wolź  Bo-
zź , caękowicie poswiócięa sió  Osobie i dzieęu swego Syna, w ciź gu
ziemskiego zycia stale wzrastaęa na drodze wiary. Oto zadanie, kto re
mi sió  bardzo podoba. Sobo r mowi, ze Maryja, nasza Matka, stale
wzrastaęa w wierze. To stwierdzenie bardzo nam pomaga, w przeci-
wienstwie do tego, co wczesniej sź dzono, ze Swió ta Dziewica od po-
czź tku wszystko widziaęa jasno. Nie, to nie jest prawda. Tak samo
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i wy, jesli po tej dęugiej i móczź cej konferencji nie widzicie wszyst-
kiego jasno, to mimo wszystko trzeba wzrastac w wierze.

Niech Swió ta Dziewica, kto ra az do Krzyza byęa wiernie zęź czona
ze swym Synem, bódzie zawsze dla was õ  jak mowi papiez Paweę VI
õ  inspirujź cym wzorem we wzrastaniu kazdego częonka instytutu
swieckiego, jak rowniez odpowiedzialnych za instytut albo formacjó .



Kongregacja Zakonow i Instytutow S wieckich

DOKUMENT:
ZAKONY I PROMOCJA LUDZKA Ą

OPTIONES EVANGELICAE
(12 VIII 1980)53

[152] 23. Istnieje ogo lne kryterium rozpoznania, uwidaczniajź ce
sió  lepiej wtedy, gdy widzi sió  jasno zakres kompetencji ro znych
grup eklezjalnych i gdy wyszukuje sió  w nich aspekty komplemen-
tarnosci.

Zadaniem węasciwym swieckich jest szukanie Kro lestwa Bozego
w kontakcie z rzeczami doczesnymi i w porzź dkowaniu ich wedęug
mysli Boga (LG 31).

” Swieckiś  charakter pewnych instytutow (sposrod form zycia
konsekrowanego) pozwala na bardziej bezposredniź  obecnosc i na
peęniejsze węź czenie sió  w swieckie rzeczywistosci i struktury. W
tych instytutach, zwanych z tego powodu ” swieckimiś, częonkowie
wykonujź  indywidualnie, w jakimkolwiek odpowiednim sektorze,
węasciwe im apostolstwo, dowartosciowujź c przez to struktury
swieckie (PF V; PC 11).

Zakonnicy zas, jezeli na skutek wyboru zycia, jaki ich charaktery-
zuje, stajź  poza strukturami swieckimi, nie wyobcowujź  sió  tym sa-
mym z dziaęania innych czynnikow Koscioęa, przy budowie panstwa
ziemskiego, jako miejsca zdatnego do przyjócia Kro lestwa Bozego
(LG 46).

Sź  tam jednak obecni sposobem dla siebie węasciwym; mianowi-
cie nie podstawiajź c sió  pod zadania i modalnosci węasciwe innym
czynnikom eklezjalnym, ale stajź c sió  jeszcze bardziej radykalnym
znakiem ewangelicznego stylu zycia i uczestnictwa, dzióki swiadec-
twu, kto re staje sió  publiczne na skutek ich powoęania i kto re we
wszystkich swych wyrazach objawia sió  wspo lnotowo.

Jezeli zas zakonnicy uczestniczź  jako prezbiterzy w kapęanstwie
sęuzebnym, to z nowego tytuęu sź  wezwani do przewodniczenia i sęu-
zenia eklezjalnym wspo lnotom, dajź c wymowniejsze swiadectwo
komunii (LG 28; GS 43; MR 36).

[153] 25. Ze wspo lnotowego stylu zycia wypęywa dla nich cha-
rakterystyczny sposob obecnosci i udziaęu w misji Koscioęa, co obec-
� � � � � � �

53 Jan Paweę II, O ˙yciu zakonnym, Poznan 1984, s. 393-394
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nie podkreslamy majź c na widoku decyzje dotyczź ce ludzkiej pro-
mocji.

Jak mozna byęo zauwazyc, zakonnicy, w odro znieniu od ludzi
swieckich i częonkow instytutow swieckich (kto rzy na węasnź  rókó
mogź  przyjmowac odpowiedzialnosci apostolskie, spoęeczne i poli-
tyczne, odpowiadajź ce zadaniom zakreslonym im przez Ducha), do-
browolnie i swiadomie obrali sposrod zaznaczonej juz ro znorodnosci
darow i posęug to, ze chcź  caękowicie ” dzielic z innymiś  swe posęan-
nictwo swiadczenia, obecnosci i apostolskiego dziaęania õ  posęuszni
wspo lnemu zamierzeniu i przeęozonym instytutu.

Chodzi o ” dzielenie sió ś  wyrazajź ce braterstwo i wspieranie sió
wzajemne, szczego lnie wtedy, gdy apostolski mandat stawia osoby
zakonne wobec wiókszych i bardziej wymagajź cych zadan w ramach
trudnych kontekstow socjalnych.



Jan PaweÓ II

DO II S WIATOWEGO KONGRESU
INSTYTUTO W S WIECKICH

EWANGELIZACJA A INSTYTUTY SWIECKIE
(Rzym, 28 VIII 1980)54

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
[154] 1. ” §aska wam i poko j od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezu-

sa Chrystusa!ś  Te charakterystyczne sęowa swió tego Pawęa Apostoęa
(zob. Rz l, 7; 1 Kor l, 3; 2 Kor l, 2) cisnź  sió  same na usta, by was po-
witac i wyrazic mojź  wdziócznosc za tó  wizytó , kto rź  mi skęadacie z
okazji waszego Kongresu, gromadzź cego przedstawicieli instytutow
swieckich z caęego swiata.

Spotkanie to jest dla mnie gęóbokź  radosciź . Bowiem wasz stan
õ  zycia poswióconego Bogu õ  jest szczego lnym darem Ducha
Swió tego dla naszych czasow, danym po to, by õ  jak powiedzieli moi
latynoamerykanscy wspo ębracia zgromadzeni w Puebla õ  pomo c im
” usuwac napiócie pomiódzy obiektywnym otwarciem sió  na wartosci
nowoczesnego swiata (autentycznie chrzescijanski stan swiecki) a
peęnym oddaniem sió  Bogu (duch caękowitego poswiócenia sió  Bo-
gu)ś  (por. Dokument koncowy z Puebla, nr 775). Rzeczywiscie,
znajdujecie sió  jak gdyby w centrum konfliktu, kto ry porusza i wy-
woęuje podziaęy w nowoczesnej mentalnosci i dlatego mozecie
wniesc ”wkęad duszpasterski skuteczny w przyszęosci i otworzyc Lu-
dowi Bozemu nowe drogi o wartosci uniwersalnejś  (tamze).

Interesujó  sió  wióc bardzo waszym Kongresem i proszó  Boga, by
darzyę was ęaskź  i swiatęem, azeby prace tego zgromadzenia pozwo-
lięy na trze«wź  analizó  mozliwosci i niebezpieczenstw zawartych w
waszym sposobie zycia, a nastópnie podjócie decyzji, kto re zdoęajź
zapewnic węasciwy rozwo j wybranego przez was zycia, po kto rym
Koscio ę tak wiele sió  spodziewa.

[155] 2. Wybierajź c temat Kongresu õ  ” Ewangelizacja i insty-
tuty swieckie w swietle adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandią
ż  poszliscie za sugestiź  zawartź  w przemowieniu mego czcigodnego
poprzednika, papieza Pawęa VI, dla kto rego zywicie wiele wdziócz-
nosci, zarowno za zawsze okazywane wam zainteresowanie, jak i za
to, ze przeprowadzię w Kosciele uznanie waszej konsekracji w zyciu
� � � � � � �

54 Tekst wedęug: ”L…Osservatore Romanoś (wyd. polskie) 1(1980), nr 11, s. 18.
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swieckim. 25 VIII 1976 roku, zwracajź c sió  do przeęozonych general-
nych waszych instytutow, Paweę VI powiedziaę: ” Jezeli Instytuty
swieckie pozostanź  wierne swemu powoęaniu, stanź  sió  jakby »do-
swiadczalnym laboratorium�, w kto rym Koscio ę sprawdza konkretne
warunki stosunkow ze swiatem. Dlatego tez winny one sęuchac we-
zwania adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi õ  jako wezwa-
nia zwro conego zwęaszcza do nich: » Ich pierwszorzódnym zadaniem
[...] jest peęne uaktywnienie wszystkich chrzescijanskich i ewange-
licznych się i mocy, kto re choc ukryte, sź  juz obecne i czynne w tym
swiecie. Polem węasciwym dla ich ewangelizacyjnej aktywnosci jest
szeroka i bardzo zęozona dziedzina polityki, zycia spoęecznego, go-
spodarki; dalej dziedzina kultury, nauki i sztuki, stosunkow miódzy-
narodowych, srodkow przekazu spoęecznego� (nr 70)ś.

Nie moze z pewnosciź  ujsc niczyjej uwagi poęozony w tych zda-
niach akcent na koscielnź  rzeczywistosc instytutow swieckich, ich
istnienia oraz dziaęania. Zresztź  ta sama mysl byęa rozwijana i w in-
nych przemowieniach. Jest tu pewien element, kto ry chciaębym
podkreslic. Nie mozna nie zdawac sobie sprawy z tego, jak waznź
jest rzeczź , by doswiadczenie waszego zycia, kto re charakteryzuje i
spaja poswiócenie sió  Bogu, apostolstwo i zycie swieckie, przebiegaęo
õ  oczywiscie z zachowaniem zdrowego pluralizmu õ  w autentycz-
nym zjednoczeniu z Pasterzami Koscioęa i byęo udziaęem w misji
ewangelizacyjnej caęego Ludu Bozego.

Nie przeszkadza to w niczym temu, co zasadniczo wyro znia węa-
sciwy wam sposob poswiócenia sió  Chrystusowi. W cytowanym
przemowieniu wyjasnię to mo j Poprzednik i przy tej okazji przypo-
minaę bardzo doniosęe metodologicznie rozro znienie: ” Oczywiscie
nie znaczy to, zeby instytuty swieckie jako takie miaęy podejmowac
sió  tych zadan. Normalnie jest to rzeczź  tych, kto rzy do nich nalezź .
Natomiast same instytuty majź  obowiź zek ksztaętowania w swiado-
mosci swych częonkow takiej dojrzaęosci i takiego otwarcia, kto re
bódź  ich skęaniac do gorliwego przygotowania sió  do obranego za-
wodu, tak by mogli potem z kompetencjź  stawiac czoęa ció zarom
i radosciom odpowiedzialnosci spoęecznej, do jakiej skieruje ich
Opatrznoscś  (Przemowienie z 25 VIII 1976).

[156] 3. Zgodnie z tymi wskazowkami papieza Pawęa VI, insty-
tuty wasze w ciź gu ostatnich lat na rozmaite sposoby, w skali krajo-
wej czy kontynentalnej, zgęóbiaęy temat ewangelizacji. Wasz obecny
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Kongres ma podsumowac uzyskane rezultaty i zweryfikowac ich
wartosc po to, aby lepiej wytyczyc kierunek wysiękow kazdego, w
harmonii z zyciem Koscioęa, kto ry wszelkimi sposobami stara sió
zbadac, ” jak mozna by ludziom naszego wieku gęosic oródzie chrze-
scijanskie, w kto rym jedynie bódź  mogli znale«c odpowied«  na swoje
pytania, a takze zaczerpnź c sięy do wypeęnienia obowiź zkow, jakie
nastrócza wzajemne wspo ęzycie z lud«miś  (EN 3).

Cieszó  sió , widzź c, ze wykonano dobrź  pracó  i zachócam wszyst-
kich, kapęanow i swieckich, do wytrwania w poszukiwaniu coraz lep-
szego zrozumienia rzeczywistosci i wartosci doczesnych w odniesie-
niu do ewangelizacji; kapęana, by stawaę sió  coraz wrazliwszy na po-
ęozenie swieckich i wnosię do prezbiterium diecezjalnego, wraz z do-
swiadczeniem zycia wedle rad ewangelicznych i we wspo lnocie row-
niez węasciwe wyczulenie na stosunek Koscioęa do swiata; swieckie-
go, by podjź ę szczego lnź  roló  przypadajź cź  temu, kto ry w zyciu
swieckim poswiócię sió  sęuzbie ewangelizacji.

Wielokrotnie miaęem okazjó  podkreslac õ  zresztź  w peęnej zgo-
dzie ze wskazaniami Soboru õ  ze ludzie swieccy majź  w tej dziedzi-
nie zadanie specyficzne. Na przykęad w Limerick, podczas piel-
grzymki do Irlandii, mowięem: ” Jestescie powoęani do speęniania
waszej roli w ewangelizacji swiata jako swió ty Lud Bozyś. Tak,
swieccy sź  ”wybranym plemieniem, kro lewskim kapęanstwemś. Oni
takze sź  powoęani do tego, by byc ” solź  ziemiś  i ” swiatęem swiataś.
Ich specyficznym powoęaniem i misjź  jest ukazywanie Ewangelii we
węasnym zyciu i przez to wprowadzanie jej zaczynu w rzeczywistosc
swiata, w kto rym zyjź  i pracujź . Wielkie sięy rzź dzź ce swiatem õ  po-
lityka, srodki przekazu spoęecznego, nauka, technologia, kultura,
oswiata, przemysę i praca õ  sź  węasnie tymi dziedzinami, w kto rych
swieccy ze szczego lnź  kompetencjź  mogź  speęniac swojź  misjó . Je-
zeli tymi sięami kierujź  osoby, kto re sź  prawdziwymi uczniami Chry-
stusa õ  a rownoczesnie dzióki wiedzy i talentom sź  to osoby praw-
dziwie kompetentne w swojej specjalnosci õ  wowczas swiat zostanie
od wewnź trz przemieniony odkupienczź  mocź  Chrystusaś  (Homilia
w Limerick, 1 X 1979).

4. Przypominajź c obecnie to przemowienie i pogęóbiajź c zawartź
w nim tresc, odczuwam potrzebó  zwro cenia waszej uwagi na trzy
warunki, kto rych znaczenie dla skutecznosci waszej misji jest pod-
stawowe:
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[157] a) Przede wszystkim macie byc prawdziwymi uczniami

Chrystusa. Jako częonkowie instytutu swieckiego chcecie byc takimi
przez radykalizm zaangazowania w po jsciu za radami ewangelicz-
nymi tak, by to nie tylko nie zmieniaęo waszego stanu õ  jestescie i po-
zostajecie swieckimi! õ  ale by ten stan umacniaęo, to znaczy, by wasz
stan swiecki zostaę uswiócony, by staę sió  bardziej wymagajź cy i by to
zaangazowanie w swiat i dla swiata, jakie ten stan zakęada, byęo staęe
i wierne.

Zdajecie sobie dobrze sprawó , co to znaczy: specjalna konsekracja,
kto ra prowadzi do peęni poswiócenia sió  Bogu przez chrzest i bierz-
mowanie, winna przeniknź c caęe zycie, wszystkie codzienne zajócia,
stwarzajź c w was caękowitź  dyspozycyjnosc wobec woli Ojca, kto ry
umiescię was w swiecie i dla swiata. W ten sposob poswiócenie sió
Bogu stanie sió  elementem wyro zniajź cym ze stanu swieckiego i nie
bódzie obawy, ze przyjmiecie ten stan po prostu jako taki, z ęatwym
optymizmem. Podejmujź c go, zachowacie swiadomosc podwo jnego
znaczenia, jakie mu towarzyszy i w konsekwencji bódziecie czuc sió
zobowiź zani do rozro znienia jego elementow pozytywnych i nega-
tywnych tak, by rozwijaę to pierwsze õ  węasnie poprzez stosowane
rozro znienia i by, przeciwnie, stopniowo usuwac to drugie.

[158] b) Drugi warunek dotyczy poziomu waszej wiedzy i do-
swiadczenia: macie byc naprawdó  kompetentni w swojej specjalno-
sci, byscie przez waszź  obecnosc mogli wykonywac to apostolstwo
swiadectwa i zaangazowania sió  dla innych, kto rego wymaga wasza
konsekracja i wasze zycie w Kosciele. Albowiem tylko dzióki tej
kompetencji bódziecie mogli wprowadzic w czyn zalecenie, z jakim
Sobo r zwro cię sió  do częonkow instytutow swieckich: ” Powinni oni
szczego lnie starac sió  o caękowite oddanie sió  Bogu w mięosci dosko-
naęej, a same instytuty powinny zachowac swo j węasciwy i szczego l-
ny, to znaczy swiecki charakter, aby mogęy w swiecie i jakby od stro-
ny swiata peęnic skutecznie i wszódzie apostolstwo, dla kto rego po-
wstaęyś  (PC 11).

[159] c) Trzeci warunek, kto ry chciaębym tu poddac rozwadze,
to przyjó te przez was zasadnicze nastawienie: przemienienia swiata
od wewnź trz. Jestescie przeciez caękowicie węź czeni w swiat nie tyl-
ko poprzez uwarunkowania socjologiczne; jestescie zobowiź zani do
tego węź czenia sió  przede wszystkim jako do postawy wewnó trznej.
Musicie wióc uwazac sió  za ” czóscś  swiata, za zaangazowanych w
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uswiócanie go, przyjmujź c w caęosci wymagania pęynź ce z upraw-
nionej autonomii rzeczywistosci swiata, z jego wartosci i jego praw.

Oznacza to, ze musicie wziź c na serio porzź dek naturalny i jego
” ontologicznź  góstoscś, probujź c w nim odczytac przeprowadzonź
swobodnie mysl Boga i wspo ępracujź c w stopniowej jej realizacji w
historii. Wiara rozswietla wam owo wyzsze przeznaczenie, na kto re
dzióki zbawczej inicjatywie Chrystusa, otworzyęa sió  historia, jed-
nakze w objawieniu Bozym nie znajdujecie gotowych odpowiedzi na
pytania, kto rych tyle stawia przed wami konkretne zaangazowanie.
Macie w swietle wiary szukac węasciwych rozwiź zan dla praktycz-
nych zagadnien, kto re sió  stopniowo wyęaniajź , rozwiź zan, kto rych
czósto nie bódziecie mogli osiź gnź c inaczej, niz podejmujź c ryzyko
rozwiź zan jedynie prawdopodobnych.

Istnieje wióc zaangazowanie sió  w popieranie rzeczywistosci na-
lezź cych do porzź dku naturalnego, a takze zaangazowanie sió  we
wprowadzanie wartosci wiary: oba majź  wchodzic i harmonijnie ęź -
czyc sió  w naszym zyciu, stanowiź c podstawowź  orientacjó  i staęe
natchnienie. W ten sposob bódziecie sió  przyczyniali do przemiany
swiata ” od wewnź trzś, stajź c sió  jego ozywiajź cym zaczynem i wy-
peęniajź c polecenie dane wam w motu proprio Primo feliciter: macie
byc ” zaczynem skromnym, ale skutecznym, kto ry dziaęajź c wszódzie
i zawsze, zmieszany ze wszystkimi klasami obywateli, od najskrom-
niejszych do najwazniejszych, stara sió  dotrzec do nich wszystkich,
nasycic je, kazdź  i wszystkie, przez przykęad i na wszelki inny spo-
sob, az do przenikniócia caęosci tak, by zostaęa poruszona i przemie-
niona w Chrystusaś  (Wprowadzenie).

[160] 5. Jasne ukazanie tego, co wyro znia wkęad waszego spo-
sobu zycia, nie moze prowadzic do niedoceniania innych form kon-
sekracji dla Kro lestwa Bozego, do kto rych i wy rowniez mozecie byc
powoęani. Chcó  tu przypomniec to, co powiedziano w n. 73 adhorta-
cji Evangelii nuntiandi, gdzie czytamy, ze ” [...] swieccy mogź  czuc
sió  powoęani do wspo ędziaęania ze swymi pasterzami w sęuzbie dla
wspo lnoty koscielnej, dla jej wzrostu i zywotnosci, wybierajź c roz-
maite posęugi, wedęug ęaski i charyzmatow, jakich im Pan raczy uzy-
czycś.

Ten aspekt na pewno nie jest nowy, lecz odpowiada bardzo daw-
nym tradycjom Koscioęa; dotyczy on takze pewnej liczby częonkow
instytutow swieckich, a zwęaszcza õ  choc nie wyęź cznie õ  tych, kto -
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rzy zyjź  we wspo lnotach Ameryki §acinskiej lub w innych krajach
Trzeciego Swiata.

[161] 6. Drodzy Bracia i Siostry, jak widzicie, wasze pole dziaęa-
nia jest bardzo rozlegęe. Koscio ę wiele sió  po was spodziewa. Potrze-
buje on waszego swiadectwa, by swiatu, kto ry õ  nawet jezeli nie jest
tego swiadomy õ  ęaknie Sęowa Bozego, przyniesc ” radosnź  nowinó ś,
ze w Chrystusie wszelkie autentycznie ludzkie pragnienie moze zna-
le«c zaspokojenie. Umiejcie sprostac tym, wielkim mozliwosciom,
jakie w tych ostatnich latach drugiego tysiź clecia chrzescijanstwa
Opatrznosc wam ofiarowuje.

Ja ze swej strony ponawiam modlitwy, by Bo g, poprzez macie-
rzynskie wstawiennictwo Maryi Panny, udzielię wam obficie darow
swiatęa, mź drosci i zdecydowania w poszukiwaniach najlepszych
dro g, byscie wsrod braci i sio str zyjź cych w swiecie stali sió  zywym
swiadectwem dawanym Chrystusowi i dyskretnym, a jednak przeko-
nywujź cym wezwaniem do otwarcia sió  na odnowienie zycia osobi-
stego i spoęecznego.

Niech mięosc Chrystusa prowadzi wasze rozwazania i dyskusje
podczas tego Kongresu. Wowczas bódziecie mogli isc naprzod z uf-
nosciź . Zachócam was do tego, udzielajź c Apostolskiego Bęogosęa-
wienstwa wam i wszystkim, kto rych tutaj reprezentujecie.
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REFLEKSJA
W OPARCIU O ZAłOZENIA NAUKI KOS CIOłA

INSTYTUTY SWIECKIE A RADY EWANGELICZNE
(Rzym, 15 V 1981)55

[162] Dokument ten zostaę rozesęany przez Kongregacjó  do
spraw Zakonow i Instytutow Swieckich do wszystkich odpowiedzial-
nych generalnych instytutow swieckich.

Najwazniejsza dziaęalnosc Sekcji Instytutow Swieckich polega na
badaniu ich konstytucji i statutow. Pomocź  przy wypeęnianiu tego
zadania sęuzź  Sekcji Konsultorzy i Komisarze, a ostateczna odpo-
wiedzialnosc spoczywa na Kardynale Prefekcie i Praęacie Sekretarzu.

Wykonywana praca nie jest czysto technicznź , nie polega na sto-
sowaniu pewnego ustalonego schematu, aby zatwierdzic lub popra-
wic otrzymanź  reguęó .

Sama Sekcja nie stanowi bynajmniej jakiejs anonimowej grupy;
ci, kto rzy jź  tworzź , podobnie jak Konsultorzy i Komisarze, powoęani
sź  do koscielnej posęugi, kto rź  chcź  wypeęniac w duchu mięosci do
Chrystusa, Koscioęa i zainteresowanych osob. Zakęada to z ich strony
podejmowanie wysięku rozumienia i wymaga stale odnawianej wier-
nosci.

Opierajź c sió  na otrzymanej dokumentacji i w miaró  moznosci
prowadzź c bezposredni dialog, Sekcja stara sió  uchwycic duchowosc,
historió  i charakterystyczne elementy kazdego instytutu, przynajm-
niej w sprawach istotnych, jezeli nie w szczego ęach. Rownoczesnie
chcź c wypeęnic swoje zadanie organu wykonawczego przyjmuje jako
normó  naukó  Koscioęa o instytutach swieckich i stara sió  jź  inter-
pretowac, doskonalic i stosowac tak, aby zachowac wobec niej wier-
nosc (por. PME II ’ 2).

W tym duchu węasnie, wobec coraz wyra«niej zaznaczajź cych sió
trudnosci odnosnie do zaangazowania w dziedzinie rad ewangelicz-
nych, Sekcja podjó ęa stosownź  refleksjó , aby wprowadzic wiókszź  ja-
snosc do dziaęan na tym poziomie, to znaczy do wyzej wspomniane-
go badania reguę. W nastópstwie pierwszego kontaktu ze swymi
Konsultorami Sekcja przedstawięa swoje refleksje na pismie, prze-

� � � � � � �
55 Tęum. za: ”Dialogueś 9(1981) nr 50 s. 79-82.
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konana o ich przydatnosci, nie z powodu nowych tresci, jakie w nich
zawaręa, lecz w trosce o to, by sęuzyęy jako punkt odniesienia przy
redagowaniu czy korygowaniu konstytucji. Refleksje te mogź  row-
niez sęuzyc jako podstawa do znalezienia wspo lnego józyka w pro-
wadzeniu dialogu miódzy instytutami a Sekcjź .

[163] 1. Nowosciź  i specyfikź  instytutow swieckich w Kosciele
byęo i jest koscielne uznanie prawdziwej konsekracji w warunkach
swieckosci.

Magisterium Koscioęa mocź  swego autorytetu uznaęo za instytuty
zycia konsekrowanego obok instytutow zakonnych takze te stowa-
rzyszenia, kto re powoęane do apostolstwa in saeculo et ex saeculo õ
proponujź  swoim częonkom jako drogó  do peęnej mięosci (czy tez,
wedęug rownoznacznych okreslen, drogó  do doskonaęosci zycia
chrzescijanskiego, do zycia w peęni i autentycznie ewangelicznego)
wyra«ne zobowiź zanie sió , przypieczó towane swió tym wózęem, do
zachowywania rad ewangelicznych õ  czystosci, ubo stwa i posęu-
szenstwa w swieckim zyciu. Stowarzyszenia te zostaęy nazwane ” in-
stytutami swieckimiś.

Wystarczy siógnź c do konstytucji apostolskiej Provida Mater
Ecclesia z 1947 roku, do motu proprio Primo feliciter z 1948 roku
oraz zobaczyc stwierdzenia zawarte w nr 11 soborowego dekretu
Perfectae caritatis z 1965 roku. Teksty te powinny byc dzisiaj od-
czytywane w swietle nauczania Pawęa VI i Jana Pawęa II w ich prze-
mowieniach do instytutow swieckich.

Uznanie prawdziwej konsekracji posrod swieckosci zostaęo po-
wto rzone w identycznych substancjalnie terminach w schemacie
przyszęego Kodeksu Prawa Kanonicznego.

[164] 2. Rzeczywistosc tej specjalnej konsekracji zawiera trzy
elementy: dziaęanie Boga, kto ry powoęuje do takiego zaangazowania
i specyficznej misji; odpowied«  osoby przez caękowite oddanie sie-
bie; uznanie ze strony Koscioęa.

Konsekracja ta nie utozsamia sió  z konsekracjź  chrztu, kto ra jest
jej poczź tkiem i nadaje jej znaczenie, ale jest jej rozwinióciem i po-
gęóbieniem wedęug specyficznego powoęania: in baptismatis conse-
cratione intime radicatur eamque plenius exprimit (PC 5; por. LG
44 õ  intimius consecratur).



144 Kongregacja ds. Zakono w i Instytuto w Swieckich
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

[165] 3. Na mocy uznania ze strony Magisterium wspo lnota in-
stytutu nalezy ze specjalnego tytuęu do Koscioęa.

Kazdemu częonkowi uznanie przez Koscio ę daje gwarancjó , ze
droga proponowana przez instytut jest drogź  ewangelicznź  i jesli zo-
stanie podjó ta w sposob wierny i wielkoduszny, poprowadzi do peęni
mięosci. Fakt, ze z racji tego uznania caękowity i definitywny dar
skęadany Chrystusowi przez powoęanź  osobó  jest przyjmowany przez
odpowiedzialnych instytutu w imieniu samego Koscioęa, stanowi
takze gwarancjó  nowego obdarowania ęaskź , jakź  jest specjalna kon-
sekracja.

Chodzi tu o uznanie pozytywne. Inaczej mowiź c nie wyklucza
ono oczywiscie, ze inne drogi tez prowadzź  do peęni mięosci w zyciu
swieckim: ” [...] wszyscy chrzescijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu
powoęani sź  do peęni zycia chrzescijanskiego i do doskonaęej mięosciś
(LG 40). Na przykęad sakrament maęzenstwa udzielany jest węasnie
w tym celu. Ale Magisterium Koscioęa uznaje za instytuty swieckie te
grupy, kto re proponujź  w warunkach zycia swieckiego wyra«ne zo-
bowiź zanie sió  do zachowywania trzech rad ewangelicznych.

[166] 4. Droga proponowana przez instytuty swieckie jest drogź
szczego lnź , charakterystycznź .

Jest to droga swiecka (dla instytutow swieckich laickich), a jej
specyfika polega na szczego lnej konsekracji. Istotnie charakter
swiecki, bódź cy ”węasciwosciź  specyficznź  laikowś  (LG 31), jest takze
” węasnym i specjalnymś  charakterem tych instytutow i ” stanowi caęź
racjó  ich bytuś  (PF II).

Konsekracja, bódź ca specyficznź  cechź  tej swieckiej drogi, zakęa-
da wyra«nie zobowiź zanie do praktykowania rad ewangelicznych
czystosci, ubo stwa i posęuszenstwa, z zachowaniem węasnych tresci
i stylu. Wiele rad ewangelicznych dotyczy wszystkich chrzescijan;
droga prezentowana przez instytuty swieckie wymaga, aby zostaęy
przyjó te wszystkie rady, z rownoczesnym wyra«nym zobowiź zaniem
sió  do zachowywania trzech wymienionych wyzej rad, zgodnie z
przyjó tymi ustaleniami.

Kazda bowiem droga ku peęni mięosci wymaga przyjócia caęej
Ewangelii, kto rej tresc zawiera sió  w Bęogosęawienstwach. Trzy rady,
typowe w nauczaniu Koscioęa, sź  ostatecznź  konsekwencjź  i syntezź -
programem wszystkich rad ewangelicznych i Bęogosęawienstw. Oka-
zujź  one radykalizm, z jakim powinno sió  zyc Ewangeliź , aby
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” z wiókszź  swobodź  isc za Chrystusem i wierniej (pressius) Go na-
sladowacś  (PC 1). Węasnie ze wzglódu na wartosc tego radykalizmu
Magisterium Koscioęa wymaga od instytutow swieckich wyra«nego
zobowiź zania do rad ewangelicznych, bódź cych ” [...] darem Bozym,
kto ry Koscio ę otrzymaę od swego Pana, i z ęaski Jego ustawicznie za-
chowujeś  (LG 43).

W odniesieniu do kapęanskich instytutow swieckich nalezy row-
niez mowic o szczego lnej konsekracji, kto ra z kolei nadaje specyficz-
ny charakter zyciu kapęanskiemu i zakęada to samo wyra«ne zobo-
wiź zanie do praktykowania rad ewangelicznych.

[167] 5. Znamiennym wyrazem caękowitego oddania siebie Bogu
jest slub doskonaęej czystosci w celibacie dla Kro lestwa Bozego: ” [...]
cenny dar ęaski Bozej, udzielany przez Ojca niekto rym ludziomś
(LG 42).

Czasami Koscio ę poprzestaje na wymaganiu tego jedynego slubu,
aby uznac konsekracjó ; tak jest w przypadku consecratio virginum.
Jednak dla instytucjonalnych form zycia konsekrowanego i w prak-
tyce dla instytutow swieckich, Koscio ę wymaga, aby akt donacji za-
wieraę ponadto wyra«ne zobowiź zanie sió  do ubo stwa i posęuszen-
stwa, wedęug okreslonych norm.

6. Magisterium Koscioęa, do kto rego nalezy ” [...] mź dre kierowa-
nie przez swoje ustawy praktykź  rad ewangelicznych, kto re w szcze-
go lny sposob sprzyjajź  doskonaęej mięosci Boga i bli«niegoś  (LG 45),
odsyęa do konstytucji kazdego instytutu, zawierajź cych konieczne
uscislenia.

Oto wymagane warunki:
[168] a) obok przypomnienia i wezwania, aby zyc w peęni du-

chem rad ewangelicznych, powinny znajdowac sió  tam konkretne
i precyzyjne zasady dotyczź ce ich realizowania w swieckim stylu
i zgodnie z charakterem instytutu. Zasady te stajź  sió  w pewien spo-
sob srodkiem i gwarancjź  praktykowania odpowiadajź cych radom
cno t ewangelicznych;

b) te same zasady powinny zostac przyjó te na mocy swió tego wó -
zęa, to znaczy wiózi wyrazajź cej zobowiź zanie podjó te wobec Boga
i Koscioęa (por. PME III ’ 2);
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c) konstytucje zredagowane z uwzglódnieniem powyzszych tresci
powinny byc przedstawione do sprawdzenia i aprobaty węadzy ko-
scielnej.

Formuęujź c powyzsze refleksje Sekcja Instytutow Swieckich
braęa pod uwagó  to, co Magisterium Koscioęa stwierdza dzis w spra-
wie instytutow swieckich, odnosnie do tematu, o kto rym byęa mowa.
Prezentowany dokument nie zamierzaę okreslac caęosciowo natury
tych instytutow, ani omawiac kwestii zycia konsekrowanego w ogo l-
nosci; nie braę tez pod uwagó  mozliwosci zaistnienia posrod swiata
nowych form konsekracji, innych niz instytuty swieckie.

Sekcja jest swiadoma tego, ze pozostaje otwarty wazny problem,
a mianowicie zilustrowanie przykęadami konkretnych ujóc odnosnie
do rad ewangelicznych, odpowiadajź cych wymaganiom swieckosci.
Projektuje sió  podjócie nowej refleksji na ten temat, ale trzeba, aby
same instytuty swieckie wniosęy tu decydujź cy wkęad, korzystajź c ze
swego doswiadczenia. Sekcja juz teraz wyraza wdziócznosc instytu-
tom, kto re zechcź  w tym uczestniczyc.

Tęum. Lucyna Rutowska



Jan PaweÓ II

ADHORTACJA APOSTOLSKA
O ZADANIACH RODZINY CHRZES CIJAN SKIEJ

W S WIECIE WSPO łCZESNYM
FAMILIARIS CONSORTIO

(22 XI 1981)56

[169] 74. Pierwszym, podstawowym i swoistym wyrazem wkęa-
du, kto ry zakonnicy, zakonnice i w ogo le osoby konsekrowane mogź
wniesc w apostolstwo rodzin, jest węasnie ich konsekracja Bogu,
dzióki kto rej ” przypominajź  wszystkim wyznawcom ñowe prze-
dziwne zaslubiny ustanowione przez Boga, a majź ce objawic sió  w
peęni w przyszęym swiecie, mocź  kto rych Koscio ę ma Chrystusa jako
jedynego Oblubiencaś  (PC 12). Sź  oni swiadkami tej uniwersalnej
mięosci, kto ra poprzez czystosc przyjó tź  dla Kro lestwa niebieskiego
czyni ich zawsze gotowymi do ofiarnego poswiócenia sió  sęuzbie Bo-
zej i dzieęu apostolstwa.

Stź d tez pęynie mozliwosc rozwiniócia przez zakonnikow, zakon-
nice, częonkow instytutow swieckich lub innych instytutow dosko-
naęosci, pojedynczych czy stowarzyszonych, sęuzby rodzinom. Czyniź
to, otaczajź c szczego lnź  troskź  dzieci, zwęaszcza opuszczone, nie-
chciane, osierocone, ubogie czy uposledzone; odwiedzajź c rodziny
i opiekujź c sió  chorymi; utrzymujź c stosunki, oparte na szacunku
i mięosci z rodzinami niepeęnymi, z rodzinami bódź cymi w trudno-
sciach lub rozbitymi; ofiarowujź c swojź  pracó  wychowawczź  i po-
radnictwo w przygotowaniu męodych do maęzenstwa oraz pomagajź c
maęzonkom w przygotowaniu ich do odpowiedzialnego rodziciel-
stwa; otwierajź c ze szczerź  i serdecznź  goscinnosciź  drzwi swoich
domow, aby rodziny jako częonkowie wiókszej rodziny Bozej mogęy
tam odnale«c odczucie Boga, smak modlitwy i skupienia, konkretny
przykęad zycia w mięosci i radosci braterskiej.

Chciaębym doęź czyc bardzo usilne wezwanie skierowane do osob
odpowiedzialnych za instytuty zycia konsekrowanego, azeby ze-
chciaęy uznac õ  zawsze przy naleznym poszanowaniu węasnego,
pierwotnego charyzmatu õ  apostolstwo zwro cone do rodzin za jed-
no z pierwszorzódnych zadan, kto re w dzisiejszej sytuacji staęo sió
sprawź  bardzo naglź cź .

� � � � � � �
56 Tekst za: Adhortacje Ojca Swiźtego Jana Pawńa II, Krakow 1996, t. 1, s. 145.
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DOKUMENT:
INSTYTUTY SWIECKIE A ASYSTENT KOSCIELNY

(Rzym, 2 XII 1981)57

[170] Posrod zatwierdzonych instytutow swieckich, takze na
prawie papieskim, istniejź  takie, kto re w swoich konstytucjach
przewidujź  funkcjó  asystenta koscielnego, niekiedy okreslanego
rowniez mianem kierownika duchowego, asystenta duchowego itp.

Nie ma zdefiniowanych wspo lnie przez instytuty zadan takich
asystentow i dlatego co pewien czas jakis instytut stawia Stolicy
Apostolskiej zapytanie odnosnie do tej kwestii.

Ponizsza wypowied«  ma wyjsc naprzeciw wymaganiom wyja-
snienia tego problemu. Zostaęa ona wypracowana zgodnie ze staęź
praktykź  Kongregacji i opiera sió  gęownie na opiniach znanych ka-
nonistow, kto rzy wypowiedzieli sió  na ten temat58.

1. Stan prawny
Prawodawstwo kanoniczne nie zajmuje sió  funkcjź  asystenta ko-

scielnego instytutow swieckich, jakkolwiek go wspomina. Tym nie-
mniej istniejź  pewne zasady prawa, kto re trzeba miec na wzglódzie:

[168] a) instytuty swieckie, prawnie erygowane przez Koscio ę,
majź  hierarchió  zewnó trznź  i wewnó trznź . Do pierwszej przynalezź :
papiez, kto ry jest najwyzszym przeęozonym, a ponadto kongregacje
rzymskie oraz ordynariusz miejsca, zgodnie z ich kompetencjami
okreslonymi przez kodeks prawa kanonicznego. Do drugiej przyna-
lezź  przeęozeni (” odpowiedzialniś) instytutu oraz organy kolegialne:
tak odpowiedzialni jak i przynalezź cy do organow posiadajź cych
węadzó  muszź  byc częonkami instytutu, w kto rego zyciu, dź zeniach,
niepokojach i trudnosciach w peęni uczestniczź .
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57 Tęum. za: ”Dialogoś 10(1982) nr 54, s. 88-91.
58 W 1976 roku Sekcja Instytutow Swieckich postawięa szesciu profesorom prawa ka-

nonicznego szczego ęowź  kwestió  na temat asystenta koscielnego. Jakkolwiek wyrazone w
szerszym bź d«  wózszym opinie, byęy zbiezne i tu zostaje przedstawiona ich istota. Zapyta-
nymi profesorami byli ojcowie: J. Beyer SJ (Papieski Uniwersytet Gregorianski), J. M.
Castaôo OP (Papieski Uniwersytet Sw. Tomasza z Akwinu), J. Fuertes CMF (Papieski
Uniwersytet Urbanianski), A. Gutierrez CMF (Papieski Uniwersytet Lateranenski), S. Pe-
peroni (Papieska Akademia Antonianum), M. Said OP (Papieski Uniwersytet Sw. Toma-
sza z Akwinu).
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Wynika z tego, ze asystent koscielny, jako taki, nie przynalezy ani

do węadzy zewnó trznej ani wewnó trznej59.
[169] b) Autonomia instytutow swieckich jest wyra«nie po-

twierdzona przez instrukcjó  Kongregacji Cum sanctissimus w nume-
rze 9. Instrukcja przyjmuje mozliwosc agregacji do zakonu czy
zgromadzen zakonnych (agregacja jest formź  wspo ęuczestnictwa w
dobrach duchowych), lecz podkresla, ze ”nie wyraza sió  zgody, chyba
ze w wyjź tkowych przypadkach, na inne formy scislejszej zaleznosci,
kto re wydajź  sió  ograniczac autonomió  instytutu swieckiegoś  i zaleca
to, nawiź zujź c w sposob jasny i wyra«ny do instytutow zenskich.

Ta troska o autonomió  instytutu prowadzi do koncowego stwier-
dzenia, ze rowniez od asystenta koscielnego wymaga sió  jej prze-
strzegania. Z tego powodu zadania asystenta winny byc takie, by jej
nie ograniczaęy.

2. Praktyka
[170] Na bazie tych zaęozen praktyka Kongregacji potwierdzięa

sió , wyznaczajź c pewien kierunek, kto ry mozna okreslic w nastópu-
jź cych tezach:

a) Swió ta Kongregacja nigdy nie narzucaęa i nie sugerowaęa, aby
w konstytucjach uwzglódniac funkcjó  asystenta koscielnego, prze-
ciwnie, czasami õ  jesli instytut miaę wź tpliwosci õ  odradzaęa to.

Jest jednak oczywiste, ze nie mozna zakazac posiadania czy ko-
rzystania z pomocy doradcy koscielnego, do kto rego faktycznie za-
rzź d instytutu zwraca sió  o opinió  czy radó , tak w kwestiach doktry-
nalnych jak praktycznych: chodzi zarowno o jednego kapęana, zwy-
kle znanego i szanowanego, jak i o wielu kapęanow zaleznie od ich
kompetencji. To jednak nie wymaga uregulowan statutowych;

b) Swió ta Kongregacja, majź c na uwadze specyficznź  sytuacjó
i motywy, zaaprobowaęa obecnosc asystenta koscielnego w niekto -
rych instytutach zatwierdzajź c ich konstytucje. Zdarzyęo sió , na
przykęad, ze ten lub ow instytut powstaę z inicjatywy osoby zakonnej,
kto ra chciaęa przeniesc na instytut swiecki duchowosc swego zakonu
czy kongregacji; dla zagwarantowania wiernosci charyzmatowi, za-
� � � � � � �

59 Szczego lnź  roló  ma asystent koscielny Towarzystw Sw. Urszuli, poęź czonych w in-
stytut swiecki. Wyra«na organizacja diecezjalna wymaga scisęej wiózi z biskupem miejsca,
kto rź  gwarantuje wyznaczony przez niego asystent koscielny, podczas gdy Stolica Apostol-
ska mianuje asystenta koscielnego caęej Federacji. Rowniez  zadania tych asystentow nie
majź  charakteru węadzy i sź  okreslone przez konstytucje tak Federacji jak poszczego lnych
towarzystw.
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ęozyciel przewidziaę, by instytut otrzymywaę pomoc duchowź  od ka-
pęanow tego zakonu czy zgromadzenia zakonnego lub od tych, kto rzy
zyjź  tź  samź  duchowosciź . W takich lub analogicznych przypadkach,
prosba instytutu zostaęa przyjó ta;

c) Swió ta Kongregacja zwraca uwagó , aby w przypadkach posia-
dania asystenta koscielnego, nie miaę on mozliwosci prawnego od-
dziaęywania lub węadzy. W ten sposob nie bódzie on miaę przede
wszystkim prawa gęosu (i prawa weta) w radzie czy zgromadzeniu
ogo lnym instytutu.

Istnieje jednak ryzyko, ze kapęan o silnej osobowosci moze chciec
ukierunkowywac instytut wedęug węasnego uznania, powodujź c, ze
faktycznie on zaczyna kierowac instytutem, co jest nie tylko zagro-
zeniem wynikajź cym z teorii, lecz nierzadko potwierdzonym przez
doswiadczenie. Swió ta Kongregacja stara sió  uniknź c tego ryzyka
wymagajź c, aby konstytucje nie przyznawaęy asystentowi zadnej
funkcji umozliwiajź cej sprawowanie węadzy. Ponadto, w mozliwych
granicach, zź da, aby wynikaęa z nich nie tylko konieczna autonomia,
ale rowniez peęna swieckosc.

Trzeba stwierdzic jednakze, ze obecnosc i dziaęanie asystenta ko-
scielnego w instytucie õ  o ile sź  jasno okreslone od poczź tku õ
przynoszź  skutki jak najbardziej pozytywne.

3. Wskazania o charakterze ogolnym
[171] Czy, uwzglódniajź c powyzsze wyjasnienia, jest mozliwe

danie pewnych wskazan odnosnie do osoby asystenta koscielnego,
tam gdzie jest on przewidziany?

Oczywiscie trudno jest to uczynic, chocby z powodu ro znorodno-
sci instytutow swieckich. Jednak mozna wskazac pewne kwestie, aby
nakreslic jego profil przynajmniej w ogo lnym zarysie.

a) Przede wszystkim osoba asystenta koscielnego nie moze byc
utozsamiana z zaęozycielem instytutu. Zaęozyciel posiada pewnź
kompetencjó , jesli mozna jź  tak nazwac, kto ra wypęywa z chary-
zmatu, uznanego przez Koscio ę i akceptowanego przez tych wszyst-
kich, kto rzy nalezź  do instytutu: to ona pozwala mu ukazac specjalne
powoęanie, czyni go animatorem i formatorem, roztropnym doradcź
u poczź tku oraz pozwala sugerowac węasciwe ukierunkowanie. Jest
to wióc bardzo osobista predyspozycja porzź dku duchowego, a nie
prawnego, kto rej nie da sió  ujź c w reguęy prawa szczego ęowego. Tak-
ze zaęozyciel, gdy instytut zostaę kanonicznie erygowany, nie moze
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sprawowac węadzy w sensie scisęym: erygowanie nastź pięo węasnie
dlatego, ze Koscio ę uznaę, iz instytut jest juz zdolny do funkcjonowa-
nia w oparciu o węasne sięy.

b) Asystent koscielny nie moze byc rowniez identyfikowany z
kierownikiem duchowym poszczego lnych częonkow instytutu. Jesli
czasami konstytucje tak go okreslajź , winno to byc interpretowane w
sensie ogo lnym: to ten, kto ry na pęaszczy«nie duchowej ukierunko-
wuje instytut w tym, co wspo lne dla wszystkich. Lecz węasciwe i peę-
ne kierownictwo duchowe poszczego lnych częonkow, w ramach sa-
kramentu pokuty lub poza, nie jest przypisane jego funkcji.

c) Oczywiscie õ  jesli jest, asystent koscielny ma za zadanie za-
pewnic radzie generalnej instytutu pomoc duchowź  i moralnź , sęu-
zyc radź , wspo ępracź  w rozwiź zywaniu ewentualnych problemow
zwiź zanych z formacjź  oraz byc do dyspozycji dla miesiócznych dni
skupienia i rekolekcji...

Niekiedy konstytucje przewidujź , ze asystent powinien (a nawet
musi) uczestniczyc w spotkaniach rady i zgromadzenia instytutu,
wtedy jednakze mogęby posiadac tylko prawo wypowiedzi, bez
uprawnien przysęugujź cych odpowiedzialnym i częonkom, majź cym
prawo gęosu.

Inne konstytucje przewidujź , aby asystent dawaę lub mo gę wy-
dawac opinió  o kandydacie na ro znych etapach jego wcielania w sze-
regi instytutu. Dziaęanie jego jednak, w jakimkolwiek miejscu byęyby
czynione, nie ma w zadnym wypadku obligatoryjnego charakteru ani
jakiejkolwiek mocy prawnej60.

4. Podsumowanie
[172] Zaden dokument papieski, prawny lub inny, odnoszź cy sió

do instytutow swieckich, nie zajmuje sió  osobź  asystenta koscielne-
go. Jego obecnosc wióc w instytutach, kto re tego pragnź , musi byc
rozumiana jako w peęni prywatna inicjatywa.

Swió ta Kongregacja nie sprzeciwia sió  tym oczekiwaniom, majź c
na uwadze historió  i fizjonomió  poszczego lnych instytutow. Lecz
przy weryfikacji konstytucji, zwęaszcza w momencie zatwierdzenia
papieskiego, sprawdza, czy asystentowi koscielnemu nie zostaęa
przyznana jakas węadza prawna w sensie scisęym i czy peęna auto-

� � � � � � �
60 Odnosi sió  to do asystenta koscielnego caęego instytutu. Jesli sź  asystenci poszcze-

go lnych grup, ich dziaęanie w instytucie jest jeszcze bardziej ograniczone i musi byc zaw-
sze zbiezne z dziaęaniem asystenta caęego instytutu.
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nomia instytutu nie zostaęa naruszona takze od tej strony. Fakt ze
instytut rosnie i rozwija swojź  dziaęalnosc pod kierownictwem swo-
ich węadz wewnó trznych oraz hierarchii Koscioęa, sprawia, ze rosnie
rowniez ranga samego asystenta koscielnego õ  jesli jest õ  z racji je-
go scisle duchowego wkęadu.

Tęum. ks. Piotr Walkiewicz



KODEKS PRAWA KANONICZNEGO
(25 I 1983)61

[173] Kan. 684 õ  ’ 1. Zakonnik po slubach wieczystych nie mo-
ze przejsc z węasnego do innego instytutu bez zezwolenia najwyz-
szych przeęozonych obydwu instytutow, kto rzy winni uzyskac zgodó
węasnej rady.

’ 2. Po odbyciu przynajmniej trzechletniej proby, zakonnik moze
byc dopuszczony do profesji wieczystej w nowym instytucie. Jesli zas
nie chce zęozyc profesji lub nie zostaę do niej dopuszczony przez
kompetentnych przeęozonych, powinien wro cic do dawnego insty-
tutu, chyba ze otrzymaęby indult sekularyzacyjny.

’ 3. Na przejscie zakonnika z niezaleznego klasztoru do innego
klasztoru tegoz instytutu albo federacji lub konfederacji, wymagana
jest i wystarcza zgoda przeęozonego wyzszego obydwu klasztorow
oraz kapituęy klasztoru przyjmujź cego, z zachowaniem innych wy-
mogow przepisanych we węasnym prawie. Nie jest wymagana nowa
profesja.

’ 4. Węasne prawo winno okreslic czas i sposob proby, jaka po-
winna poprzedzic zęozenie przez zakonnika profesji w nowym in-
stytucie.

’ 5. Na przejscie do instytutu swieckiego albo do stowarzyszenia
zycia apostolskiego, albo z nich do instytutu zakonnego, wymagane
jest zezwolenie Stolicy Apostolskiej, kto rej nakazom nalezy sió  pod-
porzź dkowac.

[174] Kan. 710 õ  Instytut swiecki jest instytutem zycia konse-
krowanego, w kto rym wierni zyjź cy w swiecie dź zź  do doskonaęej
mięosci i starajź  sió  przyczynic do uswiócenia swiata, zwęaszcza od
wewnź trz.

[175] Kan. 711 õ  Częonek instytutu swieckiego mocź  swojej kon-
sekracji nie zmienia węasnej pozycji kanonicznej w Ludzie Bozym,
swieckiej lub duchownej, z zachowaniem przepisow prawa, dotyczź -
cych instytutow zycia konsekrowanego.

[176] Kan. 712 õ  Przy zachowaniu przepisow kan. 598-601,
konstytucje winny ustanowic swió te wiózy, przez kto re przyjmuje sió
w instytucie rady ewangeliczne, oraz okreslic obowiź zki, jakie wpro-
� � � � � � �

61 Tekst za: Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum 1984, s. 313-321.
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wadzajź  te wiózy, z utrzymaniem jednak zawsze w sposobie zycia
węasciwego instytutowi swieckiego charakteru.

[177] Kan. 713 õ  ’ 1. Częonkowie tych instytutow wyrazajź  i re-
alizujź  węasnź  konsekracjó  w dziaęalnosci apostolskiej. Starajź  sió
oni na podobienstwo zaczynu przepoic wszystko duchem ewange-
licznym dla umocnienia i wzrostu Ciaęa Chrystusa.

’ 2. Częonkowie swieccy uczestniczź  w zadaniu ewangelizacyj-
nym Koscioęa õ  w swiecie i ze swiata õ  bź d«  przez swiadectwo zycia
chrzescijanskiego i wiernosci wobec węasnej konsekracji, bź d«  przez
udziaę w ukęadaniu spraw doczesnych po Bozemu i przepajaniu
swiata mocź  Ewangelii. Ofiarowujź  rowniez swojź  wspo ępracó  w
sęuzbie koscielnej wspo lnocie, zgodnie z węasnym swieckim sposo-
bem zycia.

’ 3. Częonkowie duchowni, przez swiadectwo zycia konsekrowa-
nego, zwęaszcza w prezbiterium, stanowiź  pomoc dla swoich wspo ę-
braci przez szczego lnź  mięosc apostolskź , a przez swojź  swió tź  po-
sęugó  w Ludzie Bozym dokonujź  uswiócenia swiata.

[178] Kan. 714 õ  Częonkowie winni prowadzic zycie w zwyczaj-
nych warunkach swiata albo samotnie, albo kazdy w swojej rodzinie,
albo we wspo lnocie zycia braterskiego, zgodnie z przepisami kon-
stytucji.

[179] Kan. 715 õ  ’ 1. Częonkowie duchowni inkardynowani do
diecezji zalezź  od biskupa diecezjalnego, z zachowaniem jednak te-
go, co dotyczy zycia konsekrowanego we węasnym instytucie.

’ 2. Ci zas, kto rzy wedęug przepisu kan. 266, ’ 3, sź  inkardyno-
wani do instytutu, jesli sź  przeznaczeni do węasnego dzieęa instytutu
lub zarzź dzania instytutem, zalezź  od biskupa na wzo r zakonnikow.

[180] Kan. 716 õ  ’ 1. Wszyscy częonkowie majź  czynnie uczest-
niczyc w zyciu instytutu, zgodnie z węasnym prawem.

’ 2. Częonkowie tego samego instytutu winni zachowywac mió -
dzy sobź  wspo lnotó , pilnie troszczź c sió  o zachowanie jednosci du-
cha i autentycznego braterstwa.

[181] Kan. 717 õ  ’ 1. Konstytucje winny przepisac węasny spo-
sob zarzź du, okreslic czas sprawowania urzódu przez przeęozonych,
a takze sposob ich wyznaczania.
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’ 2. Nikt nie moze byc wyznaczony na najwyzszego przeęozone-

go, dopoki nie zostanie definitywnie węź czony do instytutu.
’ 3. Postawieni na czele zarzź du instytutu winni troszczyc sió ,

aby byęa zachowywana jednosc jego ducha i popierane czynne
uczestnictwo wszystkich częonkow.

[182] Kan. 718 õ  Zarzź dzanie dobrami instytutu, kto re winno
ukazywac i popierac ewangeliczne ubo stwo, jest regulowane przepi-
sami zawartymi w Ksiódze V Dobra doczesne Kos ciońa oraz węasnym
prawem instytutu. Prawo węasne powinno okreslic rowniez obo-
wiź zki zwęaszcza ekonomiczne wobec częonkow podejmujź cych pra-
có  dla instytutu.

[183] Kan. 719 õ  ’ 1. Aby częonkowie wiernie odpowiedzieli
węasnemu powoęaniu, a ich dziaęalnosc apostolska wypęywaęa ze
zjednoczenia z Chrystusem, powinni szczerze sió  modlic, w odpo-
wiedni sposob oddawac sió  czytaniu Pisma swió tego, odbywac kaz-
dego roku okresy skupienia, jak rowniez wykonywac inne cwiczenia
duchowe, zgodnie z przepisami węasnego prawa.

’ 2. Wedle moznosci codzienne sprawowanie Eucharystii winno
sió  stac « rodęem i mocź  caęego ich zycia konsekrowanego.

’ 3. W sposob nieskrópowany majź  przystópowac do sakramentu
pokuty, z kto rego winni czósto korzystac.

’ 4. Konieczne kierownictwo duchowe obierajź  w sposob wolny
i jesli zechcź  mogź  szukac w tej dziedzinie rad takze u swoich przeęo-
zonych.

[184] Kan. 720 õ  Prawo dopuszczania do instytutu, albo na
okres proby lub do podjócia swió tych wiózow, czasowych czy wieczy-
stych lub definitywnych, nalezy do wyzszych przeęozonych ęź cznie z
ich radź , zgodnie z przepisami konstytucji.

[185] Kan. 721 õ  ’ 1. Niewaznie zostaje dopuszczony do wstóp-
nej proby:

1° kto nie osiź gnź ę jeszcze wieku peęnoletnosci;
2° kto jest aktualnie zwiź zany swió tym wózęem w jakims instytu-

cie zycia konsekrowanego albo jest węź czony do stowarzyszenia zycia
apostolskiego;

3° maęzonek w czasie trwania zwiź zku maęzenskiego.
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’ 2. Konstytucje mogź  ustanowic inne przeszkody, nawet do
waznosci dopuszczenia, albo doęź czyc warunki.

’ 3. Ponadto do przyjócia wymaga sió , aby kandydat miaę doj-
rzaęosc koniecznź  do zycia węasciwego danemu instytutowi.

[186] Kan. 722 õ  ’ 1. Proba wstópna ma zmierzac do tego, by
kandydaci lepiej rozpoznali swoje Boze powoęanie i to węasciwe da-
nemu instytutowi oraz cwiczyli sió  w duchu i sposobie zycia insty-
tutu.

’ 2. Kandydatow nalezy odpowiednio wyksztaęcic do podjócia zy-
cia zgodnego z radami ewangelicznymi i nauczyc caękowitego po-
swiócenia sió  apostolstwu, z zastosowaniem tych form ewangelizacji,
kto re bardziej odpowiadajź  celowi, duchowi i charakterowi instytu-
tu.

’ 3. Sposob i czas prowadzenia tej proby przed pierwszym podjó -
ciem swió tych wiózow w instytucie, nie kro tszy jak dwa lata, nalezy
okreslic w konstytucjach.

[187] Kan. 723 õ  ’ 1. Jesli po upęywie wstópnej proby, kandydat
zostanie uznany za odpowiedniego, powinien podjź c trzy rady ewan-
geliczne, potwierdzajź c je swió tym wózęem, albo tez opuscic instytut.

’ 2. To pierwsze węź czenie do instytutu, nie kro tsze niz piócio-
letnie, ma byc zgodnie z konstytucjami czasowe.

’ 3. Po upęywie tego czasowego zęź czenia, kandydat uznany za
odpowiedniego powinien byc dopuszczony do węź czenia wieczystego
lub definitywnego, a wióc przy staęym ponawianiu wiózow czaso-
wych.

’ 4. Węź czenie definitywne, w odniesieniu do niekto rych skut-
kow okreslonych w konstytucjach, jest zrownane ze zęź czeniem wie-
czystym.

[188] Kan. 724 õ  ’ 1. Ksztaęcenie po pierwszym podjóciu swió -
tych wiózow winno byc ustawicznie kontynuowane, zgodnie z posta-
nowieniami konstytucji.

’ 2. Częonkowie majź  byc ksztaęceni w rownej mierze w sprawach
Bozych i ludzkich; o ich staęź  formacjó  duchowź  powinni sió  powaz-
nie troszczyc przeęozeni instytutu.
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[189] Kan. 725 õ  Instytut moze zęź czyc ze sobź  jakims wózęem

õ  okreslonym w konstytucjach õ  innych wiernych, kto rzy dź zź  do
ewangelicznej doskonaęosci zgodnie z duchem instytutu i uczestni-
czź  w jego misji.

[190] Kan. 726 õ  ’ 1. Po upęywie okresu węź czenia czasowego,
częonek moze swobodnie opuscic instytut. Moze tez byc przez wyz-
szego przeęozonego, po wysęuchaniu zdania jego rady, nie dopusz-
czony dla sęusznej przyczyny do ponowienia swió tych wiózow.

’ 2. W okresie czasowego węź czenia częonek moze na węasnź
prosbó , ale na skutek powaznej przyczyny, uzyskac od najwyzszego
przeęozonego, za zgodź  jego rady, indult zezwalajź cy na opuszczenie
instytutu.

[191] Kan. 727 õ  ’ 1. Częonek wieczyscie węź czony, kto ry chciaę-
by opuscic instytut, rozwazywszy powaznie sprawó  w Panu, musi
prosic o to Stolicó  Apostolskź  za posrednictwem najwyzszego prze-
ęozonego, jesli instytut jest na prawie papieskim. W przeciwnym wy-
padku ma prosic o to biskupa diecezjalnego, zgodnie z okresleniem
konstytucji.

’ 2. Jesli chodzi o duchownego, inkardynowanego do instytutu,
nalezy zachowac przepis kan. 693.

[192] Kan. 728 õ  Po udzieleniu zgodnie z prawem odejscia,
ustajź  wszystkie wiózy oraz wygasajź  prawa i obowiź zki wypęywajź ce
z węź czenia.

[193] Kan. 729 õ  Wydalenie częonka z instytutu dokonuje sió
zgodnie z postanowieniami przepisow kan. 694 i 695. Konstytucje
powinny okreslic inne przyczyny wydalenia, byleby byęy proporcjo-
nalnie wazne, zewnó trzne, poczytalne i prawnie udowodnione. Nale-
zy zachowac sposob postópowania przepisany w kan. 697-700. Do
wydalonego ma zastosowanie przepis kan. 701.

[194] Kan. 730 õ  Gdy częonek instytutu swieckiego przechodzi
do innego instytutu swieckiego, nalezy zachowac przepisy kan. 684 ’
1, 2, 4 i kan. 685. Natomiast na przejscie do instytutu zakonnego lub
do stowarzyszenia zycia apostolskiego albo z nich do instytutu
swieckiego, potrzebne jest zezwolenie Stolicy Apostolskiej, do kto rej
polecen nalezy sió  stosowac.
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DOKUMENT INFORMACYJNY:
INSTYTUTY SWIECKIE

(Rzym, 3-6 V 1983)62

WstŻp
[195] 566
Od 1947 roku instytuty zycia konsekrowanego õ  kto rych szcze-

go lny charakter sprawię, ze nazwane zostaęy swieckimi õ  majź  swoje
węasne miejsce w Kosciele. Zostaęy one uznane i zatwierdzone przez
Koscio ę, gdyz õ  zgodnie z węasciwym sobie powoęaniem õ  uczestni-
czź  w jego posęannictwie jako uniwersalnym sakramencie zbawienia.

Zgodnie z nauczaniem soborowym Paweę VI stwierdzię, ze Ko-
scio ę ”ma węasciwy mu wymiar swiecki, tkwiź cy gęóboko w jego natu-
rze i posęannictwie, siógajź cy tajemnicy Sęowa Wcielonegoś  (2 II
1972).

Zanurzone i rozproszone posrod ludow, obecne w swiecie
i dla swiata instytuty swieckie, ” stajź  sió  opatrznosciowymi narzó -
dziami wcielania tego ducha i przekazania go caęemu Koscioęowiś  (2
II 1972).

Przez radykalne dź zenie za Chrystusem i zycie zgodne z profesjź
rad ewangelicznych w swiecie ich ” swiecka konsekracja oznacza
i swoiscie wypeęnia harmonijnź  jednosc budowania Kro lestwa Boze-
go i formowania doczesnego swiata, otwarcie przepowiadajź c Ewan-
gelió  Jezusa i chrzescijanskie przykazania dla peęnego rozwoju częo-
wiekaś  (E. Pironio, 23 VIII 1966).

Jako wspo lnź  cechó  instytutow swieckich Koscio ę podkresla ęź -
czenie konsekracji i swieckosci przy zachowaniu węasnego oblicza
kazdego z instytutow.

Na dalszych stronach przedstawiamy zarys historii, teologicznź
refleksjó  i istotne elementy prawne, kto re winny dac wystarczajź cź
informacjó  o instytutach swieckich.

� � � � � � �
62 Dokument zostaę przygotowany z okazji plenarnego zebrania Kongregacji do spraw

Zakonow i Instytutow Swieckich, a nastópnie przesęany wszystkim biskupom swiata. Tekst
« rodęowy: ”Dialogueś 12(1984) nr 61, s. 39-47; nr 62, s. 62-67; nr 63, s. 104-112; zob. En-
chiridion Vaticanum. Documenti ufficiali della Santa Sede 9(25 I 1983 õ  14 XII 1985).
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I. Historia

[196] 567
Instytuty swieckie odpowiadajź  eklezjologii Soboru Watykan-

skiego II. Tak mowi autorytatywnie papiez Paweę VI:
” Instytuty swieckie nalezy widziec w perspektywie, w jakiej So-

bo r przedstawia Koscio ę õ  zywź  rzeczywistosc widzialnź  i duchowź
(por. LG 8) õ  kto ra zyje i rozwija sió  w historii...

Nie mozna nie widziec gęóbokiej, opatrznosciowej zbieznosci
miódzy charyzmatem instytutow swieckich a jednym z najbardziej
doniosęych i drogich Soborowi zagadnien obecnosci Koscioęa w
swiecie. Rzeczywiscie dokumenty soborowe podkreslajź  ro zne
aspekty stosunku Koscioęa do swiata: Koscio ę uczestniczy w zyciu
swiata, jest jego czósciź ; jego przeznaczeniem jest sęuzenie swiatu, w
kto rym ma byc duszź  i zaczynem. Koscio ę bowiem jest powoęany, by
swiat uswiócaę i konsekrowaę przez promieniowanie najwyzszymi
wartosciami mięosci, sprawiedliwosci i pokojuś  (2 II 1972).

Sęowa te nie tylko stanowiź  autorytatywne uznanie zaęozen in-
stytutow swieckich, lecz tez dostarczajź  klucza do odczytania ich hi-
storii, kto rź  tu w zarysie przedstawimy.

1. Przed ”Provida Mater EcclesiaĆ (1947)
[197] 568
Prehistoria instytutow swieckich wskazuje, ze juz w przeszęosci

czynione byęy wysięki powoęania stowarzyszen podobnych do obec-
nych instytutow swieckich. Pewnź  formź  zatwierdzenia takich sto-
warzyszen byę dekret Ecclesia catholica (11 VIII 1889)63, lecz ich
częonkom dozwolono w nim tylko na konsekracjó  prywatnź .

W latach 1920-1940 w ro znych stronach swiata dziaęanie Ducha
wzbudzięo ro zne grupy osob, kto re pozostajź c w swiecie pragnó ęy
bezwarunkowo oddac sió  Bogu, by pracowac dla nadejscia Kro lestwa
Chrystusowego.

Magisterium Koscioęa godzięo sió  na rozszerzenie tej idei. W
trakcie spotkan niekto rych zespoęow w latach czterdziestych byęa
ona coraz bardziej precyzowana. Papiez Pius XII po dokęadnym
przestudiowaniu caęosci sprawy promulgowaę apostolskź  konstytu-
cjó  Provida Mater Ecclesia.

� � � � � � �
63 ASS 23(1889), s. 634.
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2. Od ”Provida Mater EcclesiaĆ do Vaticanum II
[198] 569
Nastópujź ce dokumenty mowiź  o stowarzyszeniach, okreslanych

od 1947 roku jako ” instytuty swieckieś:
Provida Mater Ecclesia: konstytucja apostolska zawierajź ca Lex

peculiaris õ  prawo szczego ęowe õ  2 II 1947;
Primo feliciter: motu proprio õ  12 III 1948;
Cum sanctissimus: instrukcja Swió tej Kongregacji ds. Zakonow

õ  19 III 1948.
Dokumenty te, wzajemnie sió  uzupeęniajź , zawierajź c refleksje

doktrynalne i normy prawne, wystarczajź co jasno okreslajź ce te no-
we instytuty.

Instytuty byęy jednakze bardzo zro znicowane, zwęaszcza ich cele
apostolskie. Jedne przyjmowaęy za swo j cel prostź  obecnosc w swie-
cie, by przez osobiste swiadectwo i osobiste dziaęania kierowac do-
czesnosc ku Bogu (instytuty ” przenikajź ceś  do swiata).

Inne miaęy na celu apostolat bardziej bezposredni, nie wyklu-
czajź c dziaęan wspo lnych o charakterze koscielnym (instytuty
” wspo ępracujź ceś).

Nie zawsze takie ro znice byęy dosc wyra«ne i bywaęo, ze jakis je-
den instytut mogę ęź czyc obydwa cele.

3. Nauczanie Vaticanum II
[199] 570
a) W dokumentach soborowych instytuty swieckie sź  nieczósto

wspominane, a jedyny tekst explicite im dedykowany to Perfectae
caritatis, n. 11.

Tekst ten kro tko wylicza zasadnicze znamiona instytutow swiec-
kich, potwierdzone przez Sobo r. Sź  to znamiona nastópujź ce:

õ  instytuty swieckie nie sź  instytutami zakonnymi: taka nega-
tywna definicja potrzebna jest, by nie mylic ich ze sobź ;

õ  instytuty swieckie nie sź  nowoczesnź  formź  zycia zakonnego,
lecz swoistym powoęaniem i oryginalnź  formź  zycia;

õ  wymagajź  one veram et completam consiliorum evangelico-
rum professionem (prawdziwej i caękowitej profesji rad ewangelicz-
nych): nie mogź  wióc byc dlatego redukowane do stowarzyszen lub
ruchow, kto re õ  jesli nawet w odpowiedzi na ęaskó  chrztu zyjź  w du-
chu rad ewangelicznych õ  to nie skęadajź  profesji w sposob uznany
przez Koscio ę;
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õ  poprzez profesjó  Koscio ę naznacza częonkow instytutow swiec-

kich konsekracjź , darem Boga, kto remu decydujź  sió  oni oddac caę-
kowicie w doskonaęej mięosci;

õ  profesja ta ma byc in saeculo, ” na zawsześ, w swiecie, w zyciu
swieckim: ten element ma gęóboki, specyfikujź cy wpęyw na charakter
rad ewangelicznych i okresla drogó  ich realizacji w zyciu;

õ  przeto jest to ” specyficzne i szczego lneś  powoęanie swieckie;
õ  konsekwentnie, tylko wiernosc temu charyzmatowi uzdolni

częonkow instytutow do oddziaęywania apostolskiego ad quem exer-
cendum orta sunt (do kto rego sź  powoęani), apostolstwa swoistego,
ich węasnego, kto re musi byc ”w swiecie i jakby ze swiataś  (por. PF
II); czyniź c uzytek z profesji, aktywnosci, form, miejsc i okolicznosci,
kto re odpowiadajź  warunkom zycia swieckiego.

Nalezy zwro cic uwagó  na wskazania podane w Perfectae carita-
tis, nr 11, aby zapewnic troskliwź  formacjó  in rebus divinis et huma-
nis (w tym, co boskie i ludzkie), gdyz powoęanie to jest w rzeczywi-
stosci bardzo wymagajź ce.

[200] 571
b) W nauczaniu Vaticanum II liczne wypowiedzi dotyczź  insty-

tutow swieckich, potwierdzajź c ich podstawowe zaęozenia i dajź c ja-
sne wskazania programowe.

Akceptowano: uznanie uniwersalnego powoęania do swió tosci,
godnosc i odpowiedzialnosc swieckich w Kosciele, a przede wszyst-
kim fakt, ze laicis indoles saecularis propria et peculiaris est (węa-
sciwosciź  specyficznź  chrzescijan swieckich jest ich charakter swiec-
ki) (por. LG 31): drugi paragraf tego rozdziaęu zdaje sió  podejmowac
nie tylko nauczanie, lecz takze pewne wyrazenia z motu proprio
Primo feliciter.

Wsrod wskazan programowych podkreslono szczego lnie: na-
uczanie Gaudium et spes o stosunkach wzajemnych miódzy Koscio-
ęem a swiatem wspo ęczesnym, a takze o zadaniach zwiź zanych z
obecnosciź  wsrod rzeczywistosci doczesnych, by z troskź  i oddaniem
kierowac je ku Bogu.

c) W skro cie: od Vaticanum II instytuty swieckie majź  sposob-
nosc pogęóbiania swych podstaw teologicznych (konsekracji w swie-
cie i ze swiata) oraz konkretyzacji swych zadan (uswiócenie częon-
kow i transformujź ca obecnosc w swiecie).
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Poprzez konstytucjó  apostolskź  Regimini Ecclesiae universae
(15 VIII 1963) zgodnie z zaleceniem Soboru, nazwa Kongregacji zo-
staęa zmieniona na pro religiosis et institutis saecularibus (dla za-
konow i instytutow swieckich). Jest to kolejne uznanie godnosci in-
stytutow swieckich i ich wyra«ne odro znienie od zakonnych. Dopro-
wadzięo ono do utworzenia dwo ch dziaęow w Swió tej Kongregacji
(poprzednio zajmowano sió  instytutami swieckimi niejako z ”urzó -
duś) z dwoma podsekretariatami o oddzielnych, autonomicznych
zakresach kompetencji, kierowanych przez jednego prefekta i jedne-
go sekretarza.

4. Po Vaticanum II
[201] 573
Badania dotyczź ce instytutow swieckich wzbogacięy sió  poprzez

korzystanie z dwu, w pewnym stopniu powiź zanych ze sobź  « rodeę.
Pierwsze z nich, natury egzystencjalnej, wynika z okresowych spo-
tkan instytutow. Drugie, natury doktrynalnej, skęada sió  gęownie ze
skierowanych do nich przemowien papiezy. Wyjasnienia i refleksje
pochodzź  od Swió tej Kongregacji.

A. Spotkania instytuto w
[202] 574
Sesje studyjne odbyęy sió  w 1970 roku podczas pierwszego mió -

dzynarodowego kongresu, w kto rym braęy udziaę wszystkie prawnie
uznane instytuty swieckie.

Kongres powoęaę komisjó  dla wypracowania i zaprogramowania
statutu Miódzynarodowej Konferencji Instytutow Swieckich (CMIS).
Statut zostaę oficjalnie zatwierdzony przez Swió tź  Kongregacjó , a
konferencja zostaęa powoęana oficjalnie dekretem z 23 V 1974 roku.

Po 1970 roku kongres instytutow swieckich odbyę sió  w roku
1972, a nastópne co cztery kolejne lata: w 1976, 1980. Kongres w
1984 roku juz zaplanowano. Spotkania te podejmowaęy zagadnienia
dotyczź ce instytutow, jak np.: rady ewangeliczne, modlitwa swiec-
kich, ewangelizacja jako ” zmienianie swiata od wewnź trzś.

Spotkania te przede wszystkim przyczynięy sió  do zblizenia ro z-
nych instytutow przez dzielenie sió  doswiadczeniami oraz przez
otwarte i szczere dyskusje.

Dyskusje byęy owocne, poniewaz:
õ  opro cz instytutow wykorzystujź cych caękowicie swieckie srod-

ki apostolskie (dziaęajź ce in saeculo et ex saeculo õ  w swiecie i ze
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swiata) byęy i takie, kto re funkcjonujź  instytucjonalnie, a nawet we-
wnź trz Koscioęa (np. katechizacja);

õ  opro cz instytutow, kto re widzź  apostolskie oddziaęywanie po-
przez swiadectwa osobiste, byęy takie, kto re podejmujź  prace lub za-
dania jako swiadectwo wspo lnoty;

õ  opro cz instytutow, okreslajź cych swieckosc jako specyfikó
swieckich chrzescijan (jak to czyni wiókszosc instytutow swieckich)
byęy tez instytuty kleryckie lub mieszane, kto re akcentujź  swieckosc
Koscioęa jako caęosci;

õ  wraz z instytutami kleryckimi, kto re czujź  sió  zwiź zane z lo-
kalnym prezbiteratem i sź  inkardynowane, przyporzź dkowane
prawnie i organizacyjnie do diecezji jako wyraz ich swieckosci, byęy
inne, kto re zachowujź  węasnź  inkardynacjó .

Poprzez kolejne spotkania, krajowe lub kontynentalne, jak w
Ameryce §acinskiej i Azji, kontakty te doprowadzięy instytuty do za-
akceptowania ro znorodnosci (tak zwanego pluralizmu), odczuwajź c
rowniez potrzebó  okreslenia granic owej ro znorodnosci.

Tak wióc spotkania pomogęy instytutom zrozumiec siebie lepiej
(zarowno jako rodzaju powoęania i jako powoęania poszczego lnego
instytutu), skorygowac pewne odchylenia i podjź c wspo lne badania.

B. Przemo wienia papie˙y
[203] 575
Juz Pius XII przemawiaę do niekto rych instytutow swieckich na

temat zycia w stanie doskonaęosci. A do uczestnikow po «niejszych
miódzyinstytutowych spotkan i swiatowych kongresow papieze kie-
rowali przemowienia oficjalne: Paweę VI w 1970, 1972, 1976 roku, a
Jan Paweę II w 1980 roku. Dodac tu trzeba przemowienia Pawęa VI z
okazji 25-lecia i 30-lecia Provida Mater Ecclesia (2 II 1972 i 2 II
1977).

Przemowienia te sź  bogate doktrynalnie, co uęatwia okreslenie
tozsamosci instytutow swieckich. Przywoęamy tu niekto re z tych wy-
powiedzi.

a) Charyzmat instytutow swieckich i stanowisko Soboru w kwe-
stii obecnosci Koscioęa w swiecie sź  zgodne: Częonkowie instytutow
” [...] winni [...] dawac swiadectwo jako specjalisci w swych dziedzi-
nach, bódź c przykęadem postawy i misji Koscioęa w swiecieś  (Paweę
VI, 2 II 1972).
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Zakęada to usilne dź zenie do swió tosci i obecnosc w swiecie, kto -
ra bierze na serio porzź dek naturalny, by mo c go udoskonalac
i uswiócac.

b) Zycie konsekrowane przez realizacjó  rad ewangelicznych win-
no nie tylko swiadczyc o zyciu wiecznym, lecz takze byc upomnie-
niem i wszechstronnym wzorcem: ” Rady [...] nabierajź  nowego zna-
czenia i szczego lnej aktualnosci w dzisiejszym swiecieś  (Paweę VI,
2 II 1972). Ich sięa zostaje wszczepiona ” w wartosci ludzkie
i doczesneś  (Paweę VI, 20 IX 1972).

c) W konsekwencji swieckosc, kto ra oznacza zanurzenie insty-
tutow w swiat ” nie jest juz po prostu [...] sytuacjź  ludzi, zyjź cych w
swiecie, wynikajź cź  z ich warunkow zewnó trznych, lecz raczej po-
stawź ś  (Paweę VI, 2 II 1972), swiadectwem.

” Wasze uwarunkowania egzystencjalne i socjologiczne stajź  sió
waszź  rzeczywistosciź  teologicznź  i waszź  drogź  urzeczywistniania
zbawienia i dawania o nim swiadectwaś  (Paweę VI, 20 IX 1972).

d) Co wiócej, konsekracja w instytutach swieckich winna byc tak
autentyczna, by potwierdzac, ze ”w gęóbi waszych serc swiat zostaę
poswiócony Boguś  (Paweę VI, 2 II 1972) ” przez skierowanie ludzkich
wartosci [...] ku bęogosęawienstwom ewangelicznymś  (20 IX 1972).
To winno ” przepajac caęe wasze zycie i caęe codzienne dziaęanieś
(Jan Paweę II, 28 VIII 1980).

Nie jest to sciezka ęatwa. ” Jestescie alpinistami ducha z trudnź
wspinaczkź  przed sobź ś  (Paweę VI, 26 IX 1970).

e) Instytuty swieckie nalezź  do Koscioęa: ” ze szczego lnego tytuęu
swieckiej konsekracjiś. (Paweę VI, 26 IX 1970). ” Koscio ę bardzo na
nie liczyś  (Jan Paweę II, 28 VIII 1980). Instytuty swieckie winny
” przede wszystkim utrzymywac jednosc i komunió  z Koscioęem
wzrastajź c i rozwijajź c sió  w swych sercachś  (Paweę VI, 20 IX 1972).

f) Misjź  instytutow swieckich jest ” przemiana swiata od we-
wnź trzś  (Jan Paweę II, 28 VIII 1980), bycie zywym fermentem.

C. Interwencje Swiźtej Kongregacji
[204] 576
W tym okresie Swió ta Kongregacja utrzymywaęa nadal kontakty

z instytutami swieckimi.
Przy ro znych okazjach Kardynaęowie Prefekci: Antoniutti i Piro-

nio, przemawiali i sęali pisma, biuro dostarczaęo materiaęy do reflek-
sji, w szczego lnosci cztery nastópujź ce:
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a) Refleksje na temat instytuto w s wieckich (1976). Jest to stu-

dium opracowane przez specjalnź  komisjó  powoęanź  przez Pawęa VI
w 1970 roku. Przedstawia ono stanowisko Kongregacji, zawiera
wiele wyjasnien, nie roszczź c sobie prawa do decyzji ostatecznych. Z
dwu rozdziaęow pierwszy, kro tszy, podaje kilka refleksji teologicz-
nych, wyjasniajź cych podstawy znaczenia konsekrowanej swiecko-
sci. Drugi, dęuzszy rozdziaę opisuje instytuty swieckie od poczź tkow
ich dziaęania, dotyka tez pewnych aspektow prawnych.

b) Mań̇onkowie a instytuty s wieckie (1976). Wyniki badan
przeprowadzonych przez Swió tź  Kongregacjó  potwierdzajź  zasadó ,
ze ewangeliczna rada czystosci w celibacie jest zasadniczym ele-
mentem zycia konsekrowanego w instytutach swieckich. Rozwazajź
jednak mozliwosc przynaleznosci, w sensie szerszym, osob zyjź cych
w maęzenstwie i zachócajź  do znalezienia odpowiedniej formy ich
stowarzyszania.

c) Formacja w instytutach s wieckich (1980). Dokument ten ma
pomo c instytutom swieckim w waznym dziele formacji częonkow.
Przywoęuje on zasady i podaje konkretne wskazania oparte na
praktyce.

d) Instytuty s wieckie i rady ewangeliczne (1981). Jest to list
oko lny przypominajź cy nauczanie Koscioęa dotyczź ce podstaw
ewangelicznych rad: czystosci, ubo stwa i posęuszenstwa oraz wyja-
sniajź cy charakter wybranych zobowiź zan w okolicznosciach węa-
sciwych warunkom zycia swieckiego.

II. Podstawy teologiczne
[205] 578
Teologia instytutow swieckich, omawiana w dokumentach pa-

pieskich: Provida Mater Ecclesia i Primo feliciter, zostaęa szczego -
ęowo rozwinió ta w doktrynie soborowej i w nauczaniu papieskim.

Specjalisci doęź czyli tez wyniki swoich badan. Dodac jednak na-
lezy, ze rozwazania teologiczne nie sź , oczywiscie, zakonczone.

To, co podajemy ponizej, jest prostym przywoęaniem zaęozen
teologii instytutow swieckich, opracowanej przez specjalnź  komisjó  i
ogęoszonej za aprobatź  Pawęa VI w 1976 roku.

1. Swiat jako saeculum
[206] 579
Z mięosci stworzyę Bo g swiat i częowieka, jako jego centrum i

szczyt, stwierdzajź c, ze stworzone byty byęy valde bona õ  ” bardzo
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dobreś  (Rdz 1, 31). Częowiek, uczyniony przez Sęowo na obraz i po-
dobienstwo Boga i powoęany, aby zyę w Chrystusie w zazyęosci z Bo-
giem, otrzymaę zadanie prowadzenia wszystkich bytow, swź  mź dro-
sciź  i dziaęaniem do osiź gniócia ich ostatecznego celu. Przeznaczenie
swiata jest wióc zwiź zane z przeznaczeniem częowieka, a zatem sęo-
wo ” swiatś  oznacza ” caęź  ludzkź  rodzinó  z wszystkimi bytami, wsrod
kto rych ona zyjeś  (GS 2) i pracuje.

Swiat zostaę objó ty skutkami pierworodnego upadku częowieka i
” poddany marnosciś  (Rz 8, 20), lecz jest rowniez objóty zbawieniem,
przyniesionym przez Chrystusa, Zbawiciela częowieka, kto ry przez
ęaskó  przemienia go w syna Bozego i na nowo czyni zdolnym õ  mocź
udziaęu w Jego móce i zmartwychwstaniu õ  by zyę i dziaęaę w swiecie
zgodnie z planem Boga, i aby wysęawiaę Jego chwaęó  (por. Ef 1, 6; 1,
12-14).

[207] 580
W swietle objawienia swiat jawi sió  wióc jako saeculum, skon-

czony w czasie w wyniku pierwotnego upadku częowieka; ” ten swiatś
(Kor 7, 31), kto ry poddany węadaniu grzechu i smierci osiź gnie swo j
koniec, przedstawia antytezó  ”nowego wiekuś  (aion), zycia wieczne-
go, rozpoczó tego przez smierc i zmartwychwstanie Chrystusa. Ten
swiat zachowa swź  dobroc i prawosc, i zasadnicze uporzź dkowanie,
cechy przynalezne mu jako bytowi stworzonemu (por. GS 36). Spla-
miony przez grzech, swiat nie moze zbawic sam siebie poprzez węa-
sny wysięek, obejmuje go jednak zbawienie przyniesione przez Chry-
stusa (por. GS 2, 13, 37, 39); zbawienie, kto re osiź ga, gdy częowiek õ
odrodzony przez wiaró  i chrzest, wcielony w Koscio ę õ  uczestniczy w
tajemnicy paschalnej.

Zbawienie aktualizuje sió  w historii częowieka, przenika jź  swym
swiatęem i mocź ; ono rozszerza i rozprzestrzenia swe dziaęanie na
wszystkie byty stworzone, by odnale«c je i wyzwolic z niedoskonaęo-
sci pió tnujź cych je na skutek grzechu pierworodnego (por. GS 4), tak
by mogęy uczestniczyc w nowej wolnosci dzieci Bozych (Rz 8, 21).

2. Nowa relacja ochrzczonych i swiata
[208] 581
Koscio ę, spoęecznosc ochrzczonych w Chrystusie na zycie wiecz-

ne, jest przeto znakiem (sakramentem) odnowienia swiata, kto re
przyniesie moc Pana rownoczesnie wszystkim po dopeęnieniu wie-
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kow (saeculum), towarzyszyc temu bódzie zniszczenie wszystkich się
szatana, grzechu i smierci oraz podporzź dkowanie wszystkiego Je-
mu i Ojcu (por. 1 Kor 15, 20-28). Przez Chrystusa, w Kosciele, ci na-
znaczeni i ozywieni przez Ducha Swió tego stanowiź  ” kro lewskie ka-
pęanstwoś  (1 P 2, 9), w kto rym ofiarowujź  siebie, swź  aktywnosc
i swo j swiat chwale Ojca (por. LG 34).

Przez chrzest przeto kazdy chrzescijanin wchodzi w nowe relacje
ze swiatem i wobec swiata. Wspo lnie z innymi lud«mi dobrej woli,
kazdemu z chrzescijan powierzone jest zadanie budowania swiata i
dziaęanie dla dobra ludzkosci, zgodnie z uprawnionź  autonomiź
ziemskiej rzeczywistosci (por. GS 34, 36). Te nowe relacje nie zmie-
niajź  ani nie umniejszajź  naturalnego porzź dku, nawet jesli mogź
zakęadac zerwanie ze swiatem w takiej mierze, w jakiej jego rzeczy-
wistosc sprzeciwia sió  zyciu w ęasce i oczekiwaniu na wieczne Kro le-
stwo; relacje te obejmujź  tez z mięosci do Chrystusa woló  dziaęania
dla zbawienia swiata; to znaczy woló  prowadzenia ludzkosci do zycia
wiarź  i õ  jak to tylko jest mozliwe õ  podporzź dkowania doczesnych
rzeczywistosci Bozemu planowi, by sprzyjaęy wzrostowi częowieka w
ęasce dla zycia wiecznego (por. AA 7).

Zyjź c w takich nowych relacjach ze swiatem, ochrzczony wspo ę-
dziaęa z Chrystusem w zbawieniu swiata. W konsekwencji ” swiec-
koscś  osoby ochrzczonej õ  widziana tu jako egzystencja w swiecie
i udziaę w jego ro znorodnych aktywnosciach õ  nigdy nie da sió  zro-
zumiec poza ramami tych relacji, niezaleznie od form, jakie mogź
one przybierac.

3. Roznorodnos c  zyciowych sytuacji,
relacja ze swiatem

[209] 582
Wszyscy winni zyc wedęug tych zasadniczych relacji ze swiatem

i dź zyc do swió tosci, kto ra jest uczestnictwem w zyciu Bozym w mi-
ęosci (por. LG 40). Pozostaje jednak fakt, ze Bo g rozdziela swe ęaski
kazdemu z nas ” wedęug miary daru Chrystusowegoś  (Ef 4, 7).

Bo g, oczywiscie, jest suwerennie wolny w rozdzielaniu swych da-
row. Ze swej wolnej inicjatywy Duch Bozy rozdziela je ” kazdemu tak,
jak chceś  (1 Kor 12, 11), majź c na wzglódzie nie tylko dobro poszcze-
go lnych osob, lecz takze dobro caęego Koscioęa i caęej ludzkosci.

Węasciwa wartosc tego bogactwa darow, tak podstawowych dla
jednosci Mistycznego Ciaęa Chrystusa, to jest Koscioęa, przejawia sió  w
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komplementarnej ro znorodnosci jego częonkow, kto rzy zyjź  i pracujź
pod dziaęaniem Ducha Chrystusowego dla budowania Jego ciaęa.

I rzeczywiscie, powszechne powoęanie do swió tosci w Kosciele
speęnia sió  w ro znych formach zycia, przez realizacjó  ro znych zadan
(por. LG 41), węasciwych danemu powoęaniu. Pan Bo g przez swoje
dary uzdalnia kazdego do zycia zgodnego z jego węasnym powoęa-
niem. Co wiócej, liczź c sió  z wolnź  odpowiedziź  wezwanej osoby, Bo g
pobudza jź  do węasnego sposobu realizacji swego powoęania. Ro zne
wióc bódź  sposoby urzeczywistniania, wynikajź cych z chrztu, relacji
chrzescijanina ze swiatem.

4. Is c  za Chrystusem
w praktyce rad ewangelicznych

[210] 583
Isc za Chrystusem oznacza w zyciu kazdego chrzescijanina

pierwszenstwo wyboru Chrystusa ponad wszystko inne, jesli to ko-
nieczne, az do móczenstwa (por. LG 42). Niekto rych swoich wier-
nych zaprasza wszakze Chrystus do bezwarunkowego podź zania za
Nim, z wolź  caękowitego poswiócenia sió  Jemu i przyszęemu kro le-
stwu niebios. Jest to nie podlegajź ce odwoęaniu wezwanie do aktu
peęnego oddania siebie Chrystusowi, by uczestniczyc w Jego zyciu,
Jego misji, Jego losie, w wyrzeczeniu sió  siebie samego, zycia maę-
zenskiego i dobr materialnych.

Wyrzeczenia takie przezywajź  powoęani jako okolicznosc uzdal-
niajź cź  do nieograniczonego dojrzewania w mięosci, kto ra koncen-
truje sió  w Chrystusie, a przez to pozwala im gęóbiej poznac Jego
mięosc do stworzen; ”Bo g tak umięowaę swiat, ze syna Swego jedyne-
go daęś  (J 3, 16), tak ze przez Niego swiat moze zostac zbawiony. Ta-
ka decyzja, mocź  peęnej i definitywnej odpowiedzi na wezwanie mi-
ęosci, zakęada, ze sluby oznaczajź  caękowitź  wiernosc Chrystusowi.
Obejmuje ona oczywiscie zobowiź zanie chrzcielne do zycia w wier-
nym nasladowaniu Chrystusa, ale je pogęóbia i udoskonala.

[211] 584
Mocź  swej tresci decyzja zycia wedęug rad ewangelicznych po-

gęóbia relacje ochrzczonego ze swiatem, poniewaz wyrzeczenie sió
uzywania tego swiata w zwykęy sposob daje swiadectwo ich wzglód-
nej oraz przemijajź cej wartosci i przepowiada nadejscie eschatolo-
gicznego kro lestwa (por. 1 Kor 7, 31-32).
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W Kosciele poswiócenie takie przybiera formó  zycia wedęug ” rad

ewangelicznychś  (czystosc konsekrowana, ubo stwo, posęuszenstwo),
w praktyce realizowanego w ro zny sposob, spontaniczny lub zinsty-
tucjonalizowany. Zro znicowanie form zalezy od rodzaju dro g, na
kto rych postanawia sió  pracowac z Chrystusem dla zbawienia swia-
ta; dro g, kto re mogź  oznaczac peęne wyęź czenie ze swiata w przy-
padku niekto rych form zycia zakonnego, lub obecnosc w swiecie ty-
powź  dla częonkow instytutow swieckich.

Pozostawanie w swiecie wyro znia to szczego lne powoęanie do
zbawczej obecnosci, kto ra wyraza sió  w swiadczeniu o Chrystusie
i dziaęaniu nad uporzź dkowaniem doczesnej rzeczywistosci zgodnie
z planem Bozym. Ze wzglódu na te dziaęania profesja rad ewange-
licznych zobowiź zuje do niezbódnego wyzwolenia z wad (pychy
i chciwosci), kto re nie pozwalajź  pojź c i realizowac zycia wedęug po-
rzź dku wymaganego przez Boga.

5. Eklezjalnos c  profesji rad ewangelicznych.
Konsekracja

[212] 585
Kazde wezwanie do podź zania za Chrystusem jest wezwaniem do

wspo lnoty zycia w Nim i w Kosciele.
Oznacza to, ze praktyka i profesja rad ewangelicznych w Kosciele

wyraza sió  nie tylko przez postawó  osobistź , lecz takze przez węź cze-
nie sió  we wspo lnoty powoęane przez Ducha Swió tego mocź  chary-
zmatow ich zaęozycieli.

Wspo lnoty takie sź  scisle zwiź zane z zyciem Koscioęa ozywianego
przez Ducha Swió tego, sź  wióc powierzone uwadze i osź dowi hierar-
chii, kto ra powoęana jest do weryfikacji ich charyzmatu, do ich za-
twierdzania i zgody na realizacjó  ich zadan, wspomagajź cych budo-
wó  Kro lestwa Bozego.

Caękowite i definitywne oddanie Chrystusowi, podejmowane
przez częonkow instytutow, jest dlatego przyjmowane w imieniu Ko-
scioęa õ  jako reprezentanta Chrystusa i w formie aprobowanej przez
Koscio ę, poprzez ustanowione węadze instytutow, co stwarza szcze-
go lnź  i swió tź  wió«  (por. LG 44). Rzeczywiscie, akceptujź c oddanie
sió  osoby Koscio ę naznacza jź , w imieniu Boga, szczego lnź  konsekra-
cjź  wyęź cznego nalezenia do Chrystusa i pracy dla zbawienia.
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[213] 586
Sakramentalnź  i podstawowź  konsekracjó  częowieka daje

chrzest, lecz konsekracjó  swź  moze on przezywac bardziej lub mniej
gęóboko i zarliwie. Mocna decyzja, by odpowiedziec na szczego lne
wezwanie Chrystusa w peęni i w wolnosci õ  oddajź c Mu caęe swe
istnienie i odrzucajź c wszystko, co na swiecie mogęoby sió  stac prze-
szkodź  czy utrudnieniem wyęź cznego oddania õ  stanowi przedmiot
tak zwanej nowej konsekracji (por. LG 44), kto ra jest ” gęóboko zako-
rzeniona w konsekracji wynikajź cej z chrztu, lecz wyraza jź  peęniejś
(PC 5). To Bo g, kto ry chce zachowac dla siebie wybranź  osobó , wzy-
wa jź  poprzez Magisterium Koscioęa i obdarza specjalnymi ęaskami,
kto re uzdalniajź  do wytrwania w wiernosci.

Konsekracja częonkow instytutow swieckich nie oznacza ani ich
wyęź czenia ze swiata, ani wyro zniania przy pomocy zewnó trznych
znakow, ma natomiast podstawowy wymiar caękowitego poswióce-
nia sió  Chrystusowi w okreslonej wspo lnocie koscielnej, z kto rź  jej
częonek wiź ze sió  wzajemnź  i staęź  wióziź , uczestniczź c w jej chary-
zmacie. Z tego pochodzi szczego lne rozumienie posęuszenstwa w in-
stytutach swieckich: obejmuje ono nie tylko szukanie õ  indywidual-
ne lub w zespole õ  woli Boga w podejmowaniu obowiź zkow węasci-
wych zyciu swieckiemu, lecz takze zgodó  na ingerencjó  w nie Ko-
scioęa i wspo lnoty przez jej odpowiedzialnych, w granicach norm
ustanowionych przez poszczego lne instytuty.

6. ”Swieckos c Ć instytutow swieckich
[214] 587
Podź zanie za Chrystusem w zyciu wedęug rad ewangelicznych

spowodowaęo stworzenie w Kosciele stanu zycia zakonnego, cha-
rakteryzujź cego sió  zrezygnowaniem z tego, co swieckie. Stan ten
trzeba odro znic od stanu, w kto rym wierni pozostajź  w warunkach
swiata i w nim dziaęajź  i nazywani sź  z tej racji swieckimi. Tak wióc
uznaje sió  nowe instytuty õ  kto rych częonkowie skęadajź  peęnź  pro-
fesjó  rad ewangelicznych, pozostajź c w swiecie, biorź c udziaę w za-
wodach swieckich pracujź  oni dla jego zbawienia jakby od wewnź trz
in saeculo ac veluti ex saeculo (w swiecie i jakby ze swiata). Koscio ę
nazwaę je ” instytutami swieckimiś.

Charakter swiecki cechujź cy te instytuty mozna by okreslic jako
wyro znienie ”negatywneś: nie sź  instytutami zakonnymi (por. PC 11),
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tak ze prawodawstwo lub postópowanie prawne węasciwe zakonom
nie majź  do nich zastosowania.

Wazne podkreslenie specyfiki ich powoęania ma charakter ” po-
zytywnyś. Swieckosc oznacza zarowno warunki srodowiskowe õ  po-
zostawanie w swiecie, jak i zobowiź zanie do apostolstwa, kto re
uwzglódniajź c wartosci doczesne starajź  sió  przepoic je duchem
ewangelicznym.

[215] 588
Zobowiź zania swe inaczej przezywajź  osoby swieckie, a inaczej

ksióza. Zadaniem swieckich jest pierwsza ewangelizacja i swiadcze-
nie o wierze sęowem i pracź  przez ” szukanie Kro lestwa Bozego, zaj-
mujź c sió  rzeczywistosciź  doczesnź , porzź dkujź c jź  zgodnie z myslź
Bozź ś  (LG 31). Ksió za zas, za wyjź tkiem nielicznych przypadkow
(por. LG 31, PO 8), nie uczestniczź  w bezposrednich i dora«nych
dziaęaniach w porzź dku doczesnym, lecz raczej sęuzź  swź  posęugź
kapęanskź , jako nauczyciele wiary (por. PO 6): jest to najwazniejszy
sposob uczestniczenia w nieustannym doskonaleniu swiata, zgodnie
z porzź dkiem stworzenia (Paweę VI, 2 II 1972); wspomagajź  takze
laikat, ” moralnie i duchowo, tak by zwracac doczesny porzź dek ku
Chrystusowiś  (AA 7).

Mocź  konsekracji instytuty swieckie zalicza sió  do instytutow zy-
cia konsekrowanego, lecz ich charakter swiecki wyro znia je sposrod
wszystkich innych form instytutowych.

Poęź czenie w jednym i tym samym powoęaniu konsekracji obo-
wiź zkow swieckich nadaje obu tym elementom szczego lny charakter.
Peęna profesja rad ewangelicznych gwarantuje, ze bardziej zazyęa
jednosc z Chrystusem uczyni apostolat w swiecie szczego lnie owoc-
nym. Swieckie obowiź zki nadajź  swoisty wymiar profesji rad ewan-
gelicznych i pobudzajź  skęadajź cego do coraz wiókszej ewangelicznej
autentycznosci.

III. Normy prawne
Ą  Kodeks Prawa Kanonicznego

[216] 589
Normy prawne dotyczź ce instytutow swieckich zawarte sź  w

konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia, w motu proprio
Primo feliciter, w instrukcji Swió tej Kongregacji do spraw zakonow
Cum sanctissimus. Ta sama Kongregacja byęa tez upowazniona do
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wydawania norm prawnych, dotyczź cych instytutow swieckich ”w
miaró  potrzeby i w swietle doswiadczeniaś  (PME II ’ 2, 2).

Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego õ  uchylajź c pewne normy
prawne, a przynoszź c inne dzis obowiź zujź ce õ  stanowi systema-
tyczny i kompetentny zbio r norm prawnych, owoc wieloletniego do-
swiadczenia i nauczania Vaticanum II.

Podstawowe elementy skodyfikowanych norm sź  nastópujź ce:

1. Instytuty zycia konsekrowanego
(Ksińga II. Czńs c  II. Rozdziaó I)

[217] 590
Umieszczenie instytutow swieckich w kodeksie jest znaczź ce

i wazne, poniewaz wskazuje, ze kodeks zaakceptowaę dwa soborowe
stwierdzenia (por. PC 11), zawarte we wczesniejszych dokumentach:

õ  instytuty swieckie sź  prawdziwie i w peęni instytutami zycia
konsekrowanego: kodeks mowi o nich w rozdziale De institutis vitae
consecratae;

õ  nie sź  to jednak instytuty zakonne; Kodeks wymienia dwa typy
instytutow pod dwoma oddzielnymi tytuęami: II õ  De institutis reli-
giosis (O instytutach zakonnych), III õ  De institutis saecularibus (O
instytutach swieckich).

Oznacza to, ze okreslenie ” zycie konsekrowaneś  nie mozna, jak
to czósto bywaęo, dęuzej uwazac za rownoznaczne z okresleniem ” zy-
cie zakonneś. Tytuę I õ  Normae communes (Normy wspo lne) õ  a w
nim kan. 573-578 zawierajź  opis zycia konsekrowanego nie wystar-
czajź cy, jednak do okreslenia zycia zakonnego, gdyz ono zakęada do-
datkowe elementy (kan. 607); z drugiej strony zasióg tych kanonow
jest szerszy, poniewaz õ  mowiź c o konsekracji, kto ra oznacza peęne
oddanie Bogu w dź zeniu za Chrystusem, takze w jej wymiarze ekle-
zjalnym õ  odnoszź  sió  rowniez do instytutow swieckich.

[218] 591
Takze definicja trzech rad ewangelicznych: czystosci, ubo stwa

i posęuszenstwa (kan. 599-601) odnosi sió  w peęni do instytutow
swieckich, jezeli nawet w konkretnym zastosowaniu musi brac pod
uwagó  ich swoistź  naturó  (kan. 598).

Inne punkty omawiane w Tytule I, dotyczź  aspektow procedu-
ralnych. Mozna miódzy innymi zauwazyc, ze diecezjalne uznanie in-
stytutu swieckiego wymaga zgody Stolicy Apostolskiej (kan. 579,
583, 584). Instytut swiecki nie ma bowiem charakteru tymczasowe-
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go, prowadzź cego do nadania mu innych form kanonicznych õ  jak
na przykęad pobozne zrzeszenia i stowarzyszenia, o kto rych mowięy
wczesniejsze kanony õ  lecz jest autentycznie instytutem zycia kon-
sekrowanego, kto ry jako taki moze zostac erygowany tylko wowczas,
gdy daje wystarczajź ce gwarancje duchowej, apostolskiej, a nawet
liczebnej zywotnosci.

Podsumowujź c: Zycie konsekrowane w instytutach swieckich
jest prawdziwe i swoiste. Fakt, ze poswiócono im oddzielny rozdziaę,
omawiajź cy węasciwe im normy oznacza, ze sź  to instytuty wyra«nie
ro zne od instytutow innych rodzajow.

2. Specyfika powoóania: charakter swiecki
(kan. 710-711)

[219] 592
Powoęanie do instytutow swieckich wymaga, by realizowac

uswiócenie i doskonaęź  czystosc, zyjź c wedęug ewangelii in saeculo
(w swiecie) (kan. 710), in ordinariis mundi conditionibus (w warun-
kach zwykęego zycia swieckiego) (kan. 714). Wymaga tez, by udziaę w
zbawianiu swiata miaę miejsce praesentim ad intus (zwęaszcza od
wewnź trz) (kan. 710), ad instar fermenti (na podobienstwo zaczy-
nu), przez swieckosc nie tylko w swiecie in saeculo lecz takze ex sae-
culo (jakby ze swiata) (kan. 713 ’ 1-2).

Te powtarzajź ce sió  wyjasnienia swoistego przezywania ewange-
licznej radykalnosci wskazujź , ze zycie konsekrowane w instytutach
swieckich jest w sposob szczego lny naznaczone przez ich charakter
swiecki. Dlatego istotna i nierozdzielna jednosc swieckosci i konse-
kracji czyni to powoęanie oryginalnź  i swoistź  formź  nasladowania
Chrystusa.

” Wasza konsekracja jest nowź  i oryginalnź  jej formź  wzbudzonź
przez Ducha Swió tegoś  (Paweę VI, 20 IX 1972). ” Zadnego z tych dwu
aspektow waszego duchowego oblicza nie mozna cenic wyzej, nie
obnizajź c tym samym wartosci drugiego. Oba sź  istotne... Jestescie
rzeczywiscie konsekrowani i rzeczywiscie w swiecieś  (Paweę VI, 20
IX 1972).

” Wasz swiecki stan zostaę konsekrowanyś  (Jan Paweę II, 28 VIII
1980).

[220] 593
Ze wzglódu na tó  specyfikó  Kodeks (kan. 711) podejmuje decyzjó

o wielkim jurydycznym znaczeniu: z wyjź tkiem wymagan zycia kon-
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sekrowanego, mózczy«ni i kobiety z instytutow swieckich sź  swiec-
kimi w peęni i caękowicie (tak, ze stosujź  sió  do nich prawa i obo-
wiź zki ujó te w kan. 224-231); ksió za zas z instytutow swieckich w ten
sam sposob zwiź zani sź  z normami ogo lnych przepisow, obowiź zu-
jź cych ksió zy diecezjalnych. Z tego tez powodu, aby częonkowie in-
stytutow nie odro zniali sió  formalnie od innych ludzi swieckich,
wymagana bywa przez niekto re instytuty pewna dyskrecja dotyczź ca
przynaleznosci.

” Jestescie chrzescijanami swieckimi, oddani wartosciom swiec-
kiego stanu zyciaś  (Paweę VI, 20 IX 1972).

” Warunki, w jakich zyjecie, nie zmieniajź  sió : jestescie i pozo-
stajecie swieckimiś  (Jan Paweę II, 28 VIII 1980).

” Ksiź dz, stajź c sió  częonkiem instytutu swieckiego, pozostaje
ksiódzem diecezjalnym i z tej racji jego zobowiź zanie scisęego posęu-
szenstwa i wspo ępracy z biskupem nie ulegajź  zerwaniuś  (Paweę VI,
2 II 1972).

W ro znych kanonach Kodeks potwierdza, ze charakter swiecki
nalezy rozumiec jako sytuacjó  w swiecie (in saeculo), albo õ  w jego
dynamicznym aspekcie teologicznym wskazanym w Evangelii nun-
tiandi jako ” peęne uaktywnienie wszystkich chrzescijanskich i ewan-
gelicznych mozliwosci, ukrytych, ale juz obecnych i czynnych w tym
swiecieś  (EN 70). Paweę VI stwierdza wyra«nie (25 VIII 1976), ze in-
stytuty swieckie winny wziź c ten paragraf Evangelii nuntiandi jako
adresowany do siebie.

3. Rady ewangeliczne (kanon 712)
[221] 594
Aby zatwierdzic instytut zycia konsekrowanego Koscio ę wymaga

wolnego i wyra«nego zobowiź zania sió  do zycia wedęug rad ewange-
licznych: czystosci, ubo stwa i posęuszenstwa donum divinum quod
Ecclesia a Domino accepit (daru boskiego, kto ry Koscio ę od Boga
otrzymaę) (kan. 571 ’ 1); zastrzega tez sobie prawo interpretacji
i prawnego regulowania praktyki rad ewangelicznych (kan. 576).

Kodeks (kan. 599-601) okresla tresc trzech rad ewangelicznych,
lecz pozostawia ustawom poszczego lnych instytutow sposob reali-
zowania ubo stwa i posęuszenstwa, potwierdzajź c zobowiź zanie do
doskonaęej czystosci w celibacie. Osoby zamózne nie mogź  byc
częonkami instytutow swieckich w sensie scisęym; kanon 721 ’ 1, 3
potwierdza to, zaznaczajź c, ze coniux durante matrimonio (przyjó -



Dokument informacyjny: ”Instytuty s wieckieą 175« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
cie maęzonka do instytutu w czasie trwania maęzenstwa) byęoby nie-
wazne.

Konstytucje kazdego z instytutow majź  okreslac zobowiź zania
wynikajź ce z profesji rad ewangelicznych, tak by styl zycia poszcze-
go lnych osob (in vitae ratione) zapewniaę zdolnosc do dawania
swiadectwa zgodnego ze stanem swieckim.

” Rady ewangeliczne, wspo lne wam i innym formom zycia konse-
krowanego, nabierajź  nowego znaczenia szczego lnej aktualnosci w
dzisiejszym swiecieś  (Paweę VI, 2 II 1972).

Konstytucje majź  takze okreslic formó  swió tej wiózi zobowiź zu-
jź cej do zycia wedęug rad ewangelicznych. Kodeks nie precyzuje ich
charakteru, lecz w swietle Lex peculiaris (prawa szczego ęowego) sta-
nowiź cego aneks do konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia
(art. III, 2) mogź  to byc: slub, przysióga lub konsekracja w odniesie-
niu do posęuszenstwa i ubo stwa.

4. Apostolat (kanon 713)
[222] 595
Wszyscy wierzź cy z racji chrztu sź  powoęani do udziaęu w ko-

scielnej misji swiadczenia i wyznania, ze Bo g w ” swym Synu umięo-
waę swiatś, ze Stwo rca jest Ojcem, ze wszyscy ludzie sź  bracmi (por.
EN 26) oraz do ro znorakich staran, by budowac kro lestwo Chrystusa
i Boga.

W ramach tej misji instytuty swieckie majź  szczego lne zadanie.
Kodeks przeznacza 3 paragrafy kanonu 713 na okreslenie apostol-
skiej dziaęalnosci, do kto rej sź  one powoęane.

[223] 596
Paragraf pierwszy, stosujź cy sió  do wszystkich częonkow insty-

tutow swieckich, podkresla stosunek pomiódzy konsekracjź  i misjź :
konsekracja jest Bozym darem dla uczestnictwa w zbawczej misji
Koscioęa (kan. 574 ’ 2). Kazdy powoęany jest takze posęany.

” Swoista wasza konsekracja musi przenikac caęe wasze zycie
i caęź  waszź  codziennź  aktywnoscś  (Jan Paweę II, 28 VIII 1980).

Paragraf ten stwierdza, ze apostolska aktywnosc ma byc ”dyna-
micznym sposobem byciaś, wspaniaęomyslnie skierowanego ku re-
alizacji zbawczego planu Ojca; ma to wióc byc ewangeliczna obec-
nosc we węasnym srodowisku, dzióki zyciu wedęug radykalnych wy-
magan Ewangelii tak, by zycie to staęo sió  zaczynem. Zaczynem, po-
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niewaz częonkowie instytutow swieckich sź  powoęani, by zanurzeni w
zwykęych warunkach srodowiska uczestniczyc niejako od wewnź trz w
pracy, zyciu rodzinnym i zawodowym, w solidarnosci z bli«nimi,
wspo ępracujź c z grupami zaangazowanymi w inne formy ewangeliza-
cji. Tu Kodeks stosuje znowu do instytutow swieckich wszystko to, co
mowi Sobo r do swieckich suum proprium munus exercendo, spiritu
evangelico ducti, fermenti instar (wykonujź c węasciwe sobie zada-
nia, kierowani duchem ewangelicznym, na ksztaęt zaczynu) (LG 31).

Jest to ” przyjó te przez was zasadnicze nastawienie: przemienia-
nie swiata od wewnź trzś  (Jan Paweę II, 28 VIII 1980).

[224] 597
Paragraf drugi dotyczy swieckich częonkow instytutow. Jego

pierwsza czósc przedstawia specyfikó  instytutow swieckich: obec-
nosc w swiecie i przeksztaęcanie go od wewnź trz, aby wypeęniac Bo-
ski plan zbawienia. Tu znowu Kodeks wskazuje to, co Sobo r stwier-
dzię na temat posęannictwa węasciwego wszystkim swieckim chrze-
scijanom: Laicorum est, ex vocatione propria, res temporales ge-
rendo et secundum Deum ordinando, regnum Dei quaerere (do
swieckich, z racji im węasciwego powoęania, nalezy szukanie kro le-
stwa Bozego, porzź dkujź c rzeczy doczesne wedęug przykazan Boga)
(LG 31; AA 18-19).

Jest to, w istocie, cel apostolski, dla kto rego instytuty swieckie
zostaęy ustanowione, jak to przypomina Sobo r, cytujź c z kolei Provi-
da Mater Ecclesia i Primo feliciter: Ipsa instituta propriam ac pe-
culiarem indolem, saecularem scilicet, servent, ut apostolatum in
saeculo ac veluti ex saeculo, ad quem exercendum orta sunt, effica-
citer et ubique adimplere valeant (Instytuty winny zachowac swo j
węasciwy i szczego lny, to znaczy swiecki charakter, aby mogęy w
swiecie i jakby od strony swiata peęnic skutecznie i wszódzie apostol-
stwo, dla kto rego powstaęy õ  PC 11).

W czósci drugiej paragraf potwierdza, ze częonkowie instytutow
swieckich, jak wszyscy swieccy chrzescijanie, mogź  podejmowac tak-
ze posęugi w Kosciele, takie jak katechizacja, animacja wspo lnot i in-
ne. Niekto re instytuty podejmujź  takie dziaęanie apostolskie jako
swo j cel, zwęaszcza w krajach, w kto rych taka posęuga swieckich
chrzescijan jest pilnie potrzebna. Kodeks sankcjonuje prawnie taki
wybo r z waznym zastrzezeniem: iuxta propriam vitae rationem sa-
ecularem (zgodnie z węasnym swieckim sposobem zycia).
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” Jasne ukazanie tego, co wyro znia wkęad waszego sposobu zycia

nie moze prowadzic do niedoceniania innych form konsekracji dla
Kro lestwa Bozego, do kto rych i wy mozecie byc powoęani. Nawiź zujó
tu do tego, co powiedziano w adhortacji Evangelii nuntiandi (EN
73), gdzie czytamy, ze » [...] swieccy mogź  tez czuc sió  powoęani lub
byc powoęani do wspo ędziaęania ze swymi pasterzami w sęuzbie dla
wspo lnoty koscielnej, dla jej wzrostu i zywotnosci, wybierajź c roz-
maite posęugi wedęug ęaski i charyzmatow, jakich im Pan raczy uzy-
czyc�”  (Jan Paweę II, 28 VIII 1980).

[225] 598
Trzeci paragraf dotyczy duchownych częonkow instytutow, do

kto rych tutaj odnosi sió  juz to, co mowi paragraf pierwszy. Wskazuje
sió  szczego lne wiózi duchownych częonkow instytutow z prezbitera-
tem. Jako częonkowie instytutow swieckich powoęani sź  oni do
ewangelicznej obecnosci w swym srodowisku, mozna wióc mowic o
misji swiadectwa wobec innych ksió zy.

” Aby wniesc do diecezjalnego prezbiteratu nie tylko doswiadcze-
nie zycia wedęug rad ewangelicznych oraz oparcia we wspo lnocie,
lecz takze wyra«nź  wrazliwosc na relacjó  Koscio ę õ  swiatś  (Jan Pa-
weę II, 28 VIII 1980).

Co wiócej, paragraf ten stwierdza, ze relacja Koscioęa ze swiatem,
kto rej instytuty swieckie powinny byc szczego lnymi swiadkami,
winna byc dostrzegana i podejmowana takze przez ksió zy õ  częon-
kow takich instytutow: albo w drodze ksztaęcenia swieckich wier-
nych do prawidęowego przezywania tej relacji, albo przez węasciwe
dziaęanie kapęanskie.

” W zasadzie kapęan, jako taki, ma takie samo powiź zanie ze
swiatem jak swieccy chrzescijanie i w sposob szczego lny powinien
realizowac w zyciu swoje powoęanie, na mocy kto rego zostaę posęany
do swiataś  (Paweę VI, 2 II 1972).

[226] 599
Opro cz powyzszego paragrafu do kleryckich instytutow swiec-

kich odnosi sió  kanon 715, dotyczź cy mozliwosci inkardynacji tak do
diecezji, jak do instytutu. Na temat inkardynacji do instytutu mowi
kanon 266 ’ 3, ze jest ona mozliwa vi concessionis Sedis Apostolicae
(na mocy zezwolenia Stolicy Apostolskiej).

Tylko dwa wspomniane kanony (713, 715), wymienione w roz-
dziale III, odnoszź  sió  specjalnie do instytutow kleryckich podajź c
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normy ro zne, nie odnoszź ce sió  do instytutow zrzeszajź cych chrze-
scijan swieckich; o kwestiach wyjasnianych w kanonie 711 byęa juz
mowa, tak jak o kanonie 727 ’ 2 w odniesieniu do odejscia z insty-
tutu. Zadnych innych ro znic Kodeks nie wprowadza.

5. Z ycie braterskie (kanon 716)
[227] 600
Powoęanie do instytutu nie jest wezwaniem do zycia w samotno-

sci, lecz wnosi zycie braterskie qua sodales omnes in peculiarem
veluti familiam in Christo coadunantur (przez kto re wszyscy częon-
kowie jednoczź  sió  w szczego lnź  jakby rodzinó  w Chrystusie) (kan.
602).

Istotnie wazne jest poczucie wspo lnoty częonkow instytutu. Two-
rzy sió  ono przez przyjócie tego samego ducha, udziaę w tym samym
charyzmacie swieckiego zycia konsekrowanego, w identycznosci po-
sęannictwa, we wzajemnych kontaktach i aktywnej wspo ępracy (kan.
716, por. kan. 717 ’ 3).

Zycie braterskie buduje sió  poprzez spotkania i wymianó  ro znego
rodzaju: modlitwó  (w tym doroczne rekolekcje, okresowe dni sku-
pienia), dzielenie sió  doswiadczeniami, dialog, formacjó , informacjó
itd.

Gęóboka wspo lnota i ro zne sposoby jej budowania sź  szczego lnie
wazne, poniewaz styl zycia w konkretnych przypadkach moze byc
rzeczywiscie ro zny: vel soli, vel in sua quisque familia, vel in vitae
fraternae coetu (zycie albo samotne, albo w rodzinie, albo we
wspo lnocie zycia braterskiego) (kan. 714). Trzeba jednak dobrze zro-
zumiec, ze zycie braterskie grupy nie powinno byc takiego samego
rodzaju jak zycie wspo lnoty zakonnej.

6. Formacja
[228] 601
Charakter powoęania do swieckiej konsekracji wymaga trwaęego

wysięku, by ęź czyc wiaró , konsekracjó  z zyciem swieckim i sytuacjź
węasnego srodowiska. Fakt zaangazowania w swieckź  na ogo ę pracó  i
aktywnosc, nierzadko w zyciu samotnym wymaga prawdziwie gęóbo-
kiej i węasciwej formacji.

Na koniecznosc tó  wskazujź  ro zne kanony, w szczego lnosci ka-
non 719, w kto rym wyliczono gęowne obowiź zki duchowe częonkow,
takie jak: wytrwaęa modlitwa, czytanie i medytacja sęowa Bozego, re-
kolekcje, udziaę w Eucharystii i sakramencie pojednania.
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Kanon 722 podaje wskazania potrzebne w formacji poczź tkowej

do zycia wedęug rad ewangelicznych i do apostolatu; kanon 724 do-
tyczy ustawicznej formacji in rebus divinis et humanis, pari gressu
(w rownej mierze w sprawach Bozych i ludzkich).

Formacja winna byc adekwatna do podstawowych wymagan, ja-
kie stawia ęaska Boza osobom poswióconym Mu w swiecie. Winna
byc przeto rzeczywiscie konkretna: winna uczyc przezywania rad
ewangelicznych i gotowosci oddawania sió  Bogu w sęuzbie innym,
wspomagac dostrzeganie obecnosci Boga w historii, wychowywac do
przyjmowania w zyciu krzyza w wyrzeczeniu i umartwieniu.

Trzeba powiedziec, ze poszczego lne instytuty zdajź  sobie dobrze
sprawó  ze znaczenia formacji. Dbajź  o wzajemnź  pomoc na szczeblu
spotkan krajowych i miódzynarodowych.

7. Pluralizm instytutow
[229] 602
Zgodnie z kanonami 577 i 578, instytuty swieckie otrzymujź  ro z-

ne dary, kto re pozwalajź  na ich pozytywne zro znicowanie w zakresie
przezywania wspo lnej im swieckiej konsekracji i realizacji apostol-
stwa zawsze w zgodzie z intencjami i planami zaęozycieli, po za-
twierdzeniu ich przez zwierzchnosc koscielnź .

Sęusznie wióc kanon 722 podkresla koniecznosc, by kandydat
dobrze zrozumiaę powoęania węasciwe danemu instytutowi oraz cwi-
czyę sió  w duchu i sposobie zycia instytutu.

Taki pluralizm jest w kazdym razie faktem.
” Potrzeby zycia w swiecie i mozliwosci wyboru, otwarte dla kaz-

dego, kto by chciaę pracowac w swiecie przy uzyciu węasciwych
swiatu narzódzi, sź  tak liczne i tak ro zne, ze nalezy oczekiwac wiel-
kiej ro znorodnosci drog osiź gania ideaęu: indywidualnych, zbioro-
wych, prywatnych i publicznych õ  jak to wskazywaę Sobo r Watykan-
ski (por. AA 15-22). Wszystkie te formy sź  dostópne instytutom
swieckim i kazdemu z ich częonkowś  (Paweę VI, 2 II 1972).

8. Inne normy Kodeksu
[230] 603
Inne kanony odnoszź ce sió  specjalnie do instytutow wnoszź ,

mozna powiedziec, aspekty bardziej techniczne. Wiele decyzji pozo-
stawiono jednak poszczego lnym instytutom. Tak wióc mamy tu pro-
stź  strukturó  i elastycznź  organizacjó .

Aspekty te, poruszone w ro znych kanonach sź  nastópujź ce:
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717 õ  organizacja wewnó trzna;
718 õ  zarzź dzanie;
720-721 õ  dopuszczanie do instytutu;
723 õ  węź czenie do instytutu;
725 õ  mozliwosc przyjmowania częonkow stowarzyszonych;
726-729 õ  mozliwosc odejscia z instytutu;
730 õ  przejscie do innego instytutu.
Warto zauwazyc, ze kanony mowiź  o wieczystym i definitywnym

węź czeniu do instytutu (szczego lnie kan. 723). W praktyce niekto re
juz zatwierdzone konstytucje stanowiź , ze swió te wiózy (sluby lub
przyrzeczenia) winny byc zawsze czasowe, z postanowieniem, oczy-
wiscie, odnowienia ich gdy wygasnź . Wiókszosc innych instytutow
zakęada, ze po pewnym czasie swió te wiózy sź  lub mogź  byc przyj-
mowane na zawsze.

Jezeli wiózy swió te przyjmowane sź  na zawsze, węź czenie do in-
stytutu okresla sió  jako wieczyste ze wszystkimi konsekwencjami
prawnymi.

Jezeli jednak swió te wiózy pozostajź  zawsze czasowe, konstytucje
winny przewidziec, ze po pewnym czasie (nie mniej niz po pióciu
latach) węź czenie do instytutu nalezy uznac za definitywne. Najwaz-
niejszym skutkiem prawnym od tego momentu jest przysęugiwanie
danej osobie peęni praw i obowiź zkow w instytucie; inne skutki win-
ny byc okreslone w konstytucjach.

Zakon czenie
[231] 604
Historia instytutow swieckich jest jeszcze kro tka i z tego powo-

du, a takze ze wzglódu na samź  ich istotó , sź  one szeroko otwarte na
odnowó  i na adaptacje.

Niemniej majź  one juz wyra«ne oblicze i winny byc mu wierne w
nowosci Ducha. Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego dostarcza tu ko-
niecznych i pewnych punktow odniesienia.

Pozostaje jednak faktem, ze instytuty swieckie nie sź  wystarcza-
jź co znane i rozumiane; wynika to, byc moze, z samej ich istoty
(konsekracja i swieckosc rownoczesnie) lub tez z ich dziaęania z duzź
dyskrecjź . Moze tez nie zwracano na nie wystarczajź cej uwagi, po-
niewaz wnoszź  nierozwiź zane jeszcze problemy.

Informacje dostarczone przez ten dokument na temat ich histo-
rii, teologii i norm prawnych, mogź  byc uzyteczne dla przezwyció ze-
nia ich nieznajomosci, a takze mogź  sprzyjac ”wiernemu, nie przy-
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blizonemu lub naginanemu, lecz scisęemu i peęnemu szacunku ro-
zumieniu węasciwego okresleniaś  instytutow swieckich (Jan Paweę
II, 6 V 1983).

Bódzie tez ęatwiej, na pęaszczy«nie duszpasterskiej pomo c po-
szczego lnym powoęaniom i chronic je, by pozostaęy wierne węasciwej
sobie tozsamosci, potrzebom i posęannictwu.

Tęum. Zofia Zielinska



Jan PaweÓ II

DO UCZESTNIKO W PLENARNEGO ZEBRANIA
KONGREGACJI ZAKONO W I INSTYTUTO W

S WIECKICH
INSTYTUTY SWIECKIE: ICH TOZ SAMOSC  I MISJA

(Rzym, 6 V 1983)64

Czcigodni Bracia i Drodzy Synowie!
[232] l. Dziókujó  wam za obecnosc i wyrazam wobec was radosc

z powodu tego spotkania, a takze uznanie dla pracy, jakź  wykonuje-
cie dla ozywienia i promocji zycia konsekrowanego. Rady ewange-
liczne sź  w istocie ” [...] darem Bozym, kto ry Koscio ę otrzymaę od
swego Pana i z ęaski Jego ustawicznie zachowujeś  (LG 43), a zatem
jest nadzwyczaj wazne i cenne to, co Kongregacja czyni na rzecz od-
noszź cych sió  do nich slubow.

Tym zagadnieniem ozywienia i promocji zajó ęo sió  takze plenar-
ne zebranie, kto re dzisiaj konczycie i podczas kto rego szczego lnź
uwagó  skierowaliscie na misjó  tych instytutow, kto re z racji swego
szczego lnego posęannictwa in saeculo et ex saeculo (kan. 713 ’ 2) õ
noszź  nazwó  ” instytutow swieckichś.

Po raz pierwszy wasze zebranie plenarne zajmuje sió  tym bezpo-
srednio, byę to wióc wybo r stosowny, kto remu sprzyja promulgacja
nowego Kodeksu. Instytuty swieckie, kto re w 1947 roku zostaęy
uznane przez Koscio ę konstytucjź  apostolskź  mojego Poprzednika
Piusa XII Provida Mater Ecclesia ż  znalazęy w nowym kodeksie
odpowiednie miejsce w oparciu o doktrynó  Soboru Watykanskiego
II. Instytuty te bowiem majź  byc wiernym wyrazem owej eklezjolo-
gii, kto rź  potwierdza Sobo r, gdy kęadzie nacisk na powszechne po-
woęanie do swió tosci (por. LG, rozdz. V), przyrodzone zadania
ochrzczonych (por. tamze, rozdz. IV), obecnosc Koscioęa w swiecie,
w kto rym musi dziaęac on jako zaczyn oraz byc ” powszechnym sa-
kramentem zbawieniaś  (LG 48; por. GS), rozmaitosc i godnosc po-
szczego lnych powoęan oraz ” szczego lny szacunekś, jaki Koscio ę zywi
w stosunku do ” doskonaęej powsciź gliwosci ze wzglódu na Kro lestwo
Boześ  (LG 42) i do swiadectwa ubo stwa i posęuszenstwa ewangelicz-
nego (tamze).

[233] 2. Bardzo sęusznie w waszych rozwiź zaniach zatrzymali-
scie sió  na podstawowych, teologicznych i prawnych aspektach in-
� � � � � � �

64 Tekst za: ”L…Osservatore Romanoś (wyd. polskie) 4(1983), nr 5-6, s. 24-25.
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stytutow swieckich, majź c na uwadze sformuęowanie kanonow po-
swióconych im w niedawno promulgowanym Kodeksie i badajź c je w
swietle nauki, jakź  papiez Paweę VI, a takze ja sam w przemowieniu
z dnia 28 VIII 1980 roku, gęosilismy podczas udzielonych im au-
diencji.

Musimy zęozyc gęóbokie dziókczynienie Ojcu nieskonczenie mięo-
siernemu, kto ry wziź ę sobie do serca potrzeby ludzkosci i mocź
ozywczej sięy Ducha wzbudzię w obecnym wieku nowe inicjatywy dla
jej odkupienia. Czesc i chwaęa Bogu w Tro jcy Przenajswió tszej za ten
wylew ęaski, kto rź  sź  instytuty swieckie; przez nie ukazuje On niewy-
czerpanź  dobroc, z jakź  sam Koscio ę, w imió  Boga i Pana, kocha
swiat.

Nowosc daru, jaki Duch uczynię dla wiecznej pęodnosci Koscioęa
w odpowiedzi na wymagania naszych czasow, mozna pojź c tylko
wowczas, jezeli rozumie sió  dobrze jego podstawowe elementy w
swej nierozęź cznosci: uswiócenie i swieckosc; bódź cy ich konse-
kwencjź  apostolat swiadectwa, chrzescijanskie zaangazowanie w zy-
ciu spoęecznym i w ewangelizacji; braterstwo, kto re choc nie wyraza
sió  we wspo lnocie sęowa, stanowi prawdziwź  komunió ; sama ze-
wnó trzna forma zycia, nie wyro zniajź ca sió  niczym w srodowisku, w
kto rym instytut jest obecny.

[234] 3. Nastópnie nalezy to powoęanie poznac, a takze udo-
stópniac poznanie tego powoęania osobom, kto re poswiócajź  sió  Bo-
gu, wprowadzajź c w czyn rady ewangeliczne i kto re tź  specjalnź
formź  konsekracji starajź  sió  ogarnź c caęe swoje zycie i wszystkie
czynnosci, stwarzajź c w sobie stan peęnej gotowosci wobec woli Ojca
oraz dziaęajź c na rzecz przemiany swiata od wewnź trz65. Jest to po-
woęanie niezmiernie aktualne, powiedziaębym õ  naglź ce.

Promulgowanie nowego Kodeksu z pewnosciź  umozliwi to lepsze
poznanie; winno rowniez zachócic pasterzy do troski o to, by wierni
mogli je zrozumiec nie tylko w sposob uproszczony i przyblizony, ale
taki, w kto rym bódź  uwzglódnione jego istotne cechy charaktery-
styczne.

W ten sposob zjawiź  sió  ludzie, kto rzy wielkodusznie odpowiedzź
na to trudne, ale piókne powoęanie peęnego poswiócenia sió  Bogu i
duszom (por. PC 5) õ  powoęanie wymagajź ce, poniewaz odpowia-
dajź c na nie, doprowadza sió  obowiź zki pęynź ce z chrztu do najdo-
� � � � � � �

65 Por. Przemo wienie (28 VIII 1980) õ  tamze, 1(1980), nr 11, s. 18.
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skonalszych konsekwencji ewangelicznego radykalizmu, a takze
dlatego, ze to zycie ewangeliczne musi byc realizowane w najrozma-
itszych sytuacjach.

Istotnie, ro znorodnosc darow powierzonych instytutom swiec-
kim wyraza rozmaite cele apostolskie, kto re obejmujź  wszystkie
pęaszczyzny zycia ludzkiego i chrzescijanskiego. To pluralistyczne
bogactwo wyraza sió  takze w licznych duchowosciach ozywiajź cych
instytuty swieckie i w ro znorodnosci swió tych wiózow, jakie cechujź
poszczego lne typy praktykowania ewangelicznych rad oraz w
ogromnych mozliwosciach wejscia we wszystkie srodowiska zycia
spoęecznego. Mo j poprzednik, papiez Paweę VI, kto ry tyle serca oka-
zywaę instytutom swieckim, sęusznie mowię, ze jesli ” [...] pozostanź
one wierne swemu powoęaniu, bódź  jakby laboratorium, w kto rym
Koscio ę dokonuje weryfikacji konkretnych form swoich zwiź zkow ze
swiatem66. Udzielajcie wióc poparcia tym instytutom, aby byęy one
wierne swym pierwotnym charyzmatom towarzyszź cym ich zaęoze-
niu i zatwierdzonym przez Hierarchió  oraz bź d«cie czujni, aby mo c
odkryc w ich owocach naukó , jakź  Bo g chce nam dac dla zycia
i dziaęalnosci caęego Koscioęa.

[235] 4. Jesli nastź pi rozwo j i umocnienie instytutow swieckich,
przyniesie to rowniez korzysc Koscioęom lokalnym.

Na waszym plenarnym zebraniu aspekt ten zostaę wzió ty pod
uwagó  takze dlatego, ze liczne Episkopaty, podsuwajź c sugestie do-
tyczź ce waszego zgromadzenia, uznaęy relacje miódzy instytutami
swieckimi a Koscioęem za godne pogęóbienia.

Nie tracź c z oczu swej specyfiki, instytuty swieckie winny miec
zrozumienie dla naglź cych pasterskich potrzeb Koscioęow lokalnych,
podejmowac je oraz utwierdzac częonkow tych Koscioęow w zywym
i swiadomym uczestnictwie w nadziejach i trudach, planach i niepo-
kojach, bogactwie duchowym i ograniczeniach, jednym sęowem, w
komunii ich konkretnego Koscioęa. Powinno to byc przedmiotem
gęóbszej refleksji instytutow swieckich, podobnie jak przedmiotem
staran pasterzy winno byc uznanie wkęadu instytutow i prosba o nie,
zgodnie z węasciwź  im naturź .

W szczego lnosci na duszpasterzach spoczywa jeszcze jedna od-
powiedzialnosc: oddanie do dyspozycji instytutow swieckich caęego
� � � � � � �

66 Paweę VI, Ewangelizacja a instytuty s wieckie. Do II Swiatowego Kongresu In-
stytuto w Swieckich.
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potrzebnego im bogactwa doktrynalnego. Chcź  one bowiem nalezec
do swiata i uszlachetniac doczesnź  rzeczywistosc, porzź dkujź c jź  i
wznoszź c tak, aby wszystko dź zyęo do Chrystusa, jako do gęowy (por.
Ef 1, 10). Dlatego nalezy dac tym instytutom caęe bogactwo katolic-
kiej doktryny Stworzenia, Wcielenia i Odkupienia, aby mogęy przy-
swoic sobie peęne mź drosci, tajemnicze plany Boga, dotyczź ce częo-
wieka, historii i swiata.

Drodzy Bracia i Synowie!
[236] 5. Wiedziony uczuciem prawdziwego szacunku dla insty-

tutow swieckich oraz pragnieniem udzielenia im zachó ty, skorzysta-
ęem dzisiaj z okazji, jakź  byęo to spotkanie, by podkreslic niekto re
aspekty rozwazane przez was w ubiegęych dniach.

Jest moim zyczeniem, by wasze plenarne zebranie w peęni osiź -
gnó ęo swo j cel: by przyniosęo Koscioęowi lepszź  informacjó  o insty-
tutach swieckich oraz by im pomogęo w swiadomym i wiernym prze-
zywaniu węasnego powoęania.

Niech jubileuszowy Rok Odkupienia, wzywajź cy wszystkich do
” [...] ponownego odkrycia mięosci Boga, kto ry daje siebie w darześ
(bulla Aperite portas Redemptori, 8), do nowego spotkania z mięo-
siernź  dobrociź  Boga, bódzie õ  szczego lnie dla osob konsekrowa-
nych õ  rownie nowym i naglź cym wezwaniem do tego, aby ” z wiók-
szź  swobodź ś  i ”wierniejś  (por. PC 1) isc za Nauczycielem, kto ry
wzywa je na drogi Ewangelii.

Niech Maryja Dziewica bódzie dla nich staęym i wzniosęym wzo-
rem, niech je zawsze prowadzi pod swojź  matczynź  opiekź .

Z tymi uczuciami chó tnie udzielam wam, tutaj obecnym oraz
tym, kto rzy nalezź  do instytutow swieckich na caęym swiecie, Apo-
stolskiego Bęogosęawienstwa.



Kongregacja Zakonow i Instytutow S wieckich

INSTRUKCJA NA TEMAT ZYCIA KONSEKROWANEGO
W ZASTOSOWANIU DO INSTYTUTO W

ODDAJõCYCH SIą PRACY APOSTOLSKIEJ
THE RENEWAL OF RELIGIOUS LIFE

(31 V 1983)67

[237] 9. Zjednoczenie z Chrystusem przez konsekracjó  w profe-
sji rad ewangelicznych moze byc przezywane w swiecie i za pomocź
srodkow swiata. Takie węasnie jest specjalne powoęanie instytutow
swieckich, o kto rych Pius XII mowię, ze sź  ” konsekrowane dla Boga i
dla bli«nichś  w swiecie, za pomocź  ” srodkow węasciwych dla swiataś
(PF II i V). Same z siebie rady niekoniecznie wyęź czajź  ludzi ze
swiata. Rzeczywiscie, jesli konsekracja przez profesjó  rad moze
przybrac formó  zycia ukrytego na ksztaęt zaczynu w ciescie, jest ono
darem Boga dla Koscioęa. Tak poswióceni Bogu chrzescijanie konty-
nuujź  dzieęo zbawienia, przekazujź c mięosc Chrystusa poprzez swź
obecnosc w swiecie i uswiócanie go od wewnź trz. Styl zycia i sposob
obecnosci nie wyro zniajź  ich zewnó trznie sposrod pozostaęych
chrzescijan. Ich swiadectwo dokonuje sió  w zwyczajnym srodowisku
zycia. Ta dyskretna forma swiadectwa wypęywa z samej natury ich
powoęania swieckiego i wspo ęokresla sposob, w jaki majź  przezywac
swź  konsekracjó  (por. PC 11).

� � � � � � �
67 ”L…Osservatore Romanoś (wyd. polskie) 5(1983) nr 7-8, s. 15.
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DO CZłONKIN
INSTYTUTU S WIECKIEGO

SPIGOLATRICI DELLA CHIESA
(Watykan, 28 XII 1983)

[238] Na poczź tku celebracji tej Eucharystii, zapraszam Was,
drogie Siostry, częonkinie Instytutu Spigolatrici della Chiesa, do
zarliwej modlitwy zanoszonej do Chrystusa, Sęowa Wcielonego, aby
zechciaę udzielic Wam ęaski dawania zawsze i wszódzie radosnego
swiadectwa zycia duchowego zgodnego z Waszym charyzmatem.

Pragniecie miec Wasz osobisty i hojny udziaę w dziele ewangeli-
zacji, uswiócenia i animacji chrzescijanskiej w swiecie i w spoęeczen-
stwie, zwęaszcza przez:

õ  oddanie swojego zycia Bogu skęadajź c slub czystosci, ubo stwa
i posęuszenstwa;

õ  promocjó  i obronó  wartosci mięosci i rodziny;
õ  bliskosc z lud«mi pracy, aby poznali i zyli zgodnie z warto-

sciami chrzescijanskimi;
õ  obecnosc apostolskź  w srodowiskach męodziezowych.
W tym celu potrzeba, abyscie pielógnowaęy przede wszystkim

gęóbokie zycie wewnó trzne, odkrywajź c dzien po dniu niezgęóbione
bogactwo misterium Chrystusa obecnego w Eucharystii, dajź c jasny
i czytelny przykęad bezgranicznej mięosci i odpowiedzialnosci wyni-
kajź cej z przynaleznosci do Koscioęa i posęuszenstwa Jego Paste-
rzom, ozywiajź c wszystkie wasze inicjatywy duchem misyjnym.

Zyczó  z serca, abyscie wszystkie mogęy wypeęniac sęowa Jezusa:
” Tak niech swieci wasze swiatęo przed lud«mi, aby widzieli wasze
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, kto ry jest w niebieś (Mt 5, 16).

Powierzam te moje zyczenia i Wasze zaangazowanie apostolskie
Najswió tszej Dziewicy, kto rź  przyzywacie tytuęem ” Matki Ufnosciś,
aby wypraszaęa Wam u Bozego Syna peęnź  gotowosc do sęuchania
Sęowa Bozego oraz pogodó  ducha, abyscie rowniez Wy uczestniczyęy
w misji zbawienia.

Niech swióci móczennicy, kto rzy nie sęowami, ale węasnź  krwiź
uwielbili Chrystusa, dodajź  Wam odwagi do radosnego zycia du-
chem ukrytego wynagrodzenia, kto re jest jednym z podstawowych
rysow Waszego powoęania.



Jan PaweÓ II

DO III S WIATOWEGO KONGRESU
INSTYTUTO W S WIECKICH

(Castel Gandolfo, 28 VIII 1984)68

Bracia i Siostry!

[239] 1. Z prawdziwź  radosciź  jeszcze raz spotykam sió  z wami z
okazji Swiatowego Kongresu Instytutow Swieckich, kto ry zebraę sió ,
aby rozwazac temat: ”Cele i tresc formacji częonkow Instytutow
Swieckichś.

Jest to juz drugie moje spotkanie z wami, a poza tym w ciź gu
ostatnich czterech lat, jakie minó ęy od poprzedniego kongresu, nie
brakowaęo okazji, zeby skierowac jakies sęowo do poszczego lnych in-
stytutow.

Zdarzyęa sió  jednak specjalna okolicznosc, w kto rej zabraęem
gęos, mowiź c o was i dla was. W ubiegęym roku, na zakonczenie sesji
plenarnej, podczas kto rej Kongregacja dla Zakonow i Instytutow
Swieckich debatowaęa nad zagadnieniem tozsamosci i misji insty-
tutow, polecięem miódzy innym Pasterzom Koscioęa, by przekazali
wiernym znajomosc powoęania instytutow swieckich tak, ” [...] by
mogli je rozumiec nie tylko w sposob uproszczony i przyblizony, ale
uwzglódniajź c jego charakterystyczne rysyś69. Dotknź ęem takze
punktu, kto ry ęź czy sió  z zagadnieniem formacji, rozwazanym przez
was w tych dniach, zachócajź c z jednej strony instytuty swieckie, aby
umocnięy swojź  wió«  z Koscioęem, a z drugiej strony przypominajź c
Biskupom, ze sź  odpowiedzialni ” [...] za przekazywanie instytutom
caęego bogactwa doktrynalnego, kto rego one potrzebujź ś70.

Mięo mi dzisiaj zwro cic sió  bezposrednio do was, Odpowiedzialni
instytutow i Odpowiedzialni za formacjó , aby potwierdzic doniosęosc
i wielkosc obowiź zku formowania. Jest to naczelne zadanie odno-
szź ce sió  do wszystkich częonkow instytutu; wymaga szczego lnej tro-
ski w pierwszych latach przynaleznosci, lecz nalezy poswiócac mu
bacznź  uwagó  takze w po «niejszych latach, zawsze.

� � � � � � �
68 Tęum. za: Insegnamenti di Giovanni Paolo II 7(1984) t. 2, s. 260-265; zob.

”L…Osservatore Romanoś (wyd. pol.) 5(1984) nr 8, s. 12; AK 105(1985), s. 197-201.
69 ”L…Osservatore Romanoś (wyd. polskie) 4(1983) nr 5-6, s. 24.
70 Insegnamenti di Giovanni Paolo II 6(1983) t. 1, s. 1163.
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[240] 2. Przede wszystkim i nade wszystko zachócam was, aby-

scie skierowali wzrok na Boskiego Mistrza i od Niego czerpali swia-
tęo do rozumienia waszego zadania.

Ewangelió  mozna odczytywac takze jako przekaz o oddziaęywa-
niu Jezusa na uczniow. Jezus wprawdzie od poczź tku gęosię ” radosnź
nowinó ś  o ojcowskiej mięosci Boga, ale potem stopniowo ukazywaę
gęóbokie bogactwo tej nowiny, objawiaę stopniowo siebie samego
i Ojca, z nieskonczonź  cierpliwosciź , zaczynajź c na nowo, jesli to
byęo konieczne. ” Tak dęugo jestem z wami; a jeszcze Mnie nie po-
znaęes?ś  (J 14, 9). Moglibysmy czytac Ewangelió  rowniez tak, aby
odkrywac pedagogikó  Jezusa, przekazujź cego uczniom formacjó
podstawowź , formacjó  poczź tkowź . ” Formacja ciź gęaś, jak jź  nazy-
wacie, przyjdzie po «niej i dopeęni jź  Duch Swió ty, kto ry doprowadzi
Apostoęow do zrozumienia tego, czego ich Jezus nauczaę i pomoze
im dojsc do caęej prawdy, do pogęóbienia jej w zyciu, w drodze ku
wolnosci synow Bozych (por. J 14, 26; Rz 8, 14 n.).

Z tego spojrzenia na Jezusa i Jego szkoęó  wypęywa przekonanie,
potwierdzone powszechnym doswiadczeniem: nikt z nas nie osiź -
gnź ę doskonaęosci, do kto rej zostaę powoęany, kazdy z nas jest ciź gle
na etapie formacji, ciź gle jest w drodze.

Sw. Paweę pisze, ze ma sió  w nas uksztaętowac Chrystus (por. Ga
4, 19), jako ze jestesmy w stanie ” poznac mięosc Chrystusa, przewyz-
szajź cź  wszelkź  wiedzó ś  (Ef 3, 19). Ale to poznanie bódzie peęne do-
piero wtedy, gdy znajdziemy sió  w chwale Ojca (por. 1 Kor 13, 12).

Swiadomosc, ze znajdujemy sió  zawsze w drodze, jest aktem po-
kory, móstwa i ufnosci; na wielu stronicach Pisma swió tego znajdu-
jemy na ten temat pouczenie. Przykęadem moze byc Abraham, wó -
drujź cy ze swej ziemi do nieznanego celu, do kto rego wzywaę go Bo g
(por Rdz. 12, 1 n.); wódrowka Izraela z Egiptu do ziemi obiecanej, z
niewoli do wolnosci (por. Wj), a nawet droga Jezusa do miejsca i go-
dziny, kiedy wyniesiony nad ziemió  miaę przyciź gnź c wszystko do
siebie (por. J 12, 32).

[241] 3. Powiedziaęem, ze uznanie węasnej niedoskonaęosci jest
aktem pokory; jest to takze akt móstwa, kiedy trzeba stawiac czoęa
zmóczeniu, rozczarowaniom, zawodom, monotonii powtarzania
wciź z tego samego i nowosci podrywania sió  do dalszej wódrowki.
Przede wszystkim jednak jest to akt ufnosci, poniewaz Bog idzie z
nami, co wiócej, poniewaz Drogź  naszź  jest Chrystus (por. J 14, 6).
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On jest pierwszym, gęownym mistrzem wszelkiej formacji chrzesci-
janskiej i nie moze nim byc nikt inny. Bog nas prawdziwie formuje,
chociaz posęuguje sió  ludzkimi okolicznosciami: ”Panie, Tys naszym
Ojcem, mysmy glinź , a Ty naszym two rcź . Dzieęem rź k Twoich jeste-
smy my wszyscyś  (Iz 64, 7).

To podstawowe przekonanie powinno nami kierowac zarowno,
gdy zajmujemy sió  węasnź  formacjź , jak i wtedy, gdy jestesmy moze
powoęani, aby dac swo j wkęad w formacjó  innych osob. Miec węasci-
wź  postawó  w wypeęnianiu zadan formacyjnych õ  to znaczy wie-
dziec, ze zasadniczo formuje Bo g, nie my. My mozemy i powinnismy
stac sió  okazjź  i narzódziem formacji, zawsze jednak szanujź c tajem-
nicze dziaęanie ęaski.

Dlatego zadanie formacyjne wobec nas samych i wobec tych,
kto rzy zostali nam powierzeni, polega na tym, by za przykęadem Je-
zusa nastawic sió  na szukanie woli Ojca. ”Nie szukam węasnej woli,
lecz woli Tego, kto ry Mnie posęaęś  (J 5, 30). Formacja bowiem pole-
ga na rozwoju umiejó tnosci oddania sió  do dyspozycji Bogu, by reali-
zowac Jego zamiary wobec nas i wobec historii. Polega ona na tym,
by swiadomie ofiarowac Bogu swojź  wspo ępracó  w Jego planie od-
kupienia ludzi i caęego stworzenia, by dojsc do odkrycia i przezywa-
nia wartosci zbawczych, zawartych w kazdym momencie: ” Ojcze
nasz, niech sió  speęnia Twoja wolaś  (Mt 6, 9-10).

[242] 4. To odniesienie do woli Bozej prowadzi mnie do przy-
pomnienia wskazowki, jakź  wam daęem juz podczas naszego spo-
tkania w 1980 roku: w kazdej chwili waszego zycia i w kazdej waszej
codziennej dziaęalnosci powinna sió  realizowac ” [...] caękowita dys-
pozycyjnosc wobec woli Ojca, kto ry umiescię was w swiecie i dla
swiataś. A to oznacza dla was õ  jak rowniez mowięem õ  ze nalezy
zwro cic szczego lnź  uwagó  na trzy aspekty, kto re zbiegajź  sió  w rze-
czywistosci waszego specyficznego powoęania jako częonkow insty-
tutow swieckich.

Pierwszy aspekt dotyczy jak najwierniejszego nasladowania
Chrystusa na drodze rad ewangelicznych, caękowitego oddania sió
Osobie Zbawiciela, aby dzielic Jego zycie i posęannictwo. To odda-
nie, kto re Koscio ę uznaje jako specjalnź  konsekracjó , staje sió  takze
zakwestionowaniem ludzkiej pewnosci, kiedy jest ona owocem py-
chy; oznacza wyra«nie ”nowy swiatś  chciany przez Boga i zapoczź t-
kowany przez Jezusa (por. LG 42; PC 11).
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Drugi aspekt õ  to kompetencja w dziedzinie stanowiź cej specy-

ficzne pole waszego oddziaęywania, jakkolwiek byęoby ono skromne
i wspo lne wszystkim, ” z peęnź  swiadomosciź  węasnej czź stki w bu-
dowaniu spoęeczenstwaś  (AA 13), koniecznź , aby sęuzyc coraz wiel-
kodusznej i skuteczniej braciomś  (GS 93). Wtedy swiadectwo wasze
bódzie bardziej wiarygodne: ”Po tym wszyscy poznajź , zescie
uczniami moimi, jesli bódziecie sió  wzajemnie mięowaliś  (J 13, 35).

Trzeci aspekt odnosi sió  do obecnosci przemieniajź cej swiat, to
znaczy do polecenia, zebyscie ” [...] osobistym wkęadem przyczyniali
sió  do tego, by w historii speęniaę sió  zamysę Bozyś  (GS 34), ozywia-
jź c i doskonalź c duchem ewangelicznym porzź dek rzeczywistosci
doczesnych i dziaęajź c wewnź trz tych rzeczywistosci (por. LG 31;
AA 7, 16, 19).

Zyczó  wam, aby owocem tego Kongresu byęa pogęóbiona reflek-
sja, kto ra pomoze przede wszystkim do zastosowania odpowiednich
srodkow, by w formacji poęozyc szczego lny akcent na trzy wskazane
aspekty i na wszystkie inne istotne aspekty, takie, jak na przykęad:
wychowanie do wiary, do wiózi z Koscioęem, do dziaęalnosci ewan-
gelizacyjnej. Wszystko to nalezy poęź czyc w zywotnej syntezie, aby-
scie wzrastali w wiernosci waszemu powoęaniu i misji, kto rź  Koscio ę
ceni i kto rź  wam powierza, poniewaz uznaje, ze odpowiada ona jego
oczekiwaniom oraz oczekiwaniom ludzkosci.

[243] 5. Zanim zakonczó , chciaębym jeszcze podkreslic zasadni-
czy punkt, a mianowicie to, ze ostateczna rzeczywistosc õ  peęnia õ
zawiera sió  w mięosci. ”Kto trwa w mięosci, trwa w Bogu, a Bo g trwa
w nimś  (1 J 4, 16). Takze ostatecznym celem kazdego powoęania
chrzescijanskiego jest mięosc. W instytutach zycia konsekrowanego
profesja rad ewangelicznych staje sió  jej zasadniczź  drogź , kto ra
prowadzi do Boga umięowanego ponad wszystko i do braci õ
wszystkich powoęanych do Bozego synostwa.

Oto z w samym procesie formacji mięosc znajduje wyraz i podpo-
ró  oraz dojrzaęosc we wspo lnocie braterskiej, aby stac sió  swiadec-
twem i dziaęaniem.

Ze wzglódu na koniecznosc zakorzenienia w swiecie, jakiego
wymaga wasze powoęanie, Koscio ę nie zź da od waszych instytutow
zycia wspo lnego, kto re jest węasciwosciź  instytutow zakonnych. Jed-
nakze wymaga on braterskiej wspo lnoty, ugruntowanej i zaszczepio-
nej w mięosci, kto ra powinna uczynic ze wszystkich częonkow jakby
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jednź  szczego lnź  rodzinó ś  (kan. 602); wymaga on, by częonkowie te-
go samego instytutu swieckiego ” [...] zachowali miódzy sobź  wspo l-
notó , pilnie troszczź c sió  o zachowanie jednosci ducha i autentycz-
nego braterstwaś  (kan. 716 ’ 2).

Jezeli częonkowie bódź  oddychac takź  atmosferź  duchowź , kto ra
zakęada jak najpeęniejszź  wió «  z Koscioęem, zadanie formacyjne
osiź gnie w caęosci swo j cel.

[244] 6. Konczź c, kierujemy ponownie nasze spojrzenie na Je-
zusa. Kazda chrzescijanska formacja otwiera sió  na peęnió  zycia sy-
now Bozych tak, ze podmiotem naszego dziaęania jest w gruncie rze-
czy sam Jezus: ” Juz nie ja zyjó , lecz zyje we mnie Chrystusś  (Ga 2,
20). Ale jedynie wtedy jest to prawdziwe, kiedy kazdy z nas moze
powiedziec: ”Z Chrystusem zostaęem przybity do krzyzaś. Z Chrystu-
sem, kto ry ” samego siebie wydaę za mnieś  (tamze).

Wzniosęym prawem po jscia za Chrystusem jest objócie krzyza.
Nie mozna tego ominź c na drodze formacji.

Niech Dziewicza Matka bódzie dla was przykęadem takze w tej
sprawie. Ona, kto ra õ  jak przypomina Sobo r Watykanski II õ  ” [...] w
czasie zycia ziemskiego podobnego do innych; peęnego trosk rodzin-
nych i pracyś  (AA 4), ” szęa naprzod w pielgrzymce wiary i utrzymy-
waęa wiernie swoje zjednoczenie z Synem az do krzyzaś  (LG 58).

Zadatkiem Bozej opieki niech bódzie Bęogosęawienstwo Apostol-
skie, kto rego udzielam z caęego serca wam i częonkom waszych in-
stytutow.
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LIST APOSTOLSKI DO OSO B KONSEKROWANYCH
Z OKAZJI ROKU MARYJNEGO

LITTERAE ENCYCLICAE
(22 V 1988)

” Wasze zycie jest ukryte z Chrystusem w Boguś  (Kol 3, 3)
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

I. WstŻp
[245] Encyklika Redemptoris Mater wyjasnia znaczenie Roku

Maryjnego, kto ry przezywamy wraz z caęym Koscioęem od ubiegęej
Piócdziesiź tnicy do tegorocznej uroczystosci Wniebowziócia. Stara-
my sió  w tym okresie podź zac za naukź  Soboru Watykanskiego II,
kto ry w Konstytucji o Kosciele wskazaę na Bogarodzicó  jako Tó , kto -
ra przoduje caęemu Ludowi Bozemu w pielgrzymce wiary, mięosci
i doskonaęego zjednoczenia z Chrystusem (por. LG 58, 63). Dzióki
temu Koscio ę caęy widzi w Maryi swo j doskonaęy ” pierwowzo rś. To,
co Sobo r, idź c za tradycjź  Ojcow, wypowiada o Kosciele jako uniwer-
salnej wspo lnocie Ludu Bozego, trzeba, azeby zostaęo rozwazone õ
pod kź tem węasnego powoęania õ  przez wszystkich, kto rzy tó  wspo l-
notó  wspo ętworzź .

Zapewne tez wielu z Was, drodzy Bracia i Siostry, stara sió  w tym
Roku odnowic swiadomosc tej wiózi, jaka zachodzi pomiódzy Boga-
rodzicź  a Waszym szczego lnym powoęaniem w Kosciele. Niniejszy
List, kto ry kierujó  do Was w Roku Maryjnym, pragnie wyjsc naprze-
ciw Waszym w tej dziedzinie rozwazaniom. Czynió  to takze, nawiź -
zujź c do refleksji przygotowanych juz wczesniej przez Kongregacjó
ds. Zakonnikow i Instytutow swieckich71. Piszź c ten list, pragnó  wy-
razic tó  mięosc, jakź  Koscio ę zywi do Was, do Waszego powoęania, do
posęannictwa, jakie speęniacie wsrod Ludu Bozego na tylu miejscach
i na tyle sposobow. Wszystko to jest wielkim darem dla Koscioęa.
I skoro Bogarodzica przez swo j udziaę w Tajemnicy Chrystusa pozo-
staje takze obecna w zyciu Koscioęa, to Wasze powoęanie i Wasza po-
sęuga jest jakims odzwierciedleniem tej jej obecnosci. Wypada wióc
zapytac, w jakim stopniu do tego ” pierwowzoruś  pozostaje powoęa-
nie osob konsekrowanych, kto re w ro znych zakonach, zgromadze-
niach czy instytutach pragnź  urzeczywistniac swoje oddanie Chry-
stusowi.

� � � � � � �
71 Por. I religiosi sulle orme di Maria, Edizione Vaticana 1987.
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II. Rozwaémy wraz z Maryję
tajemnicŻ naszego powoÓania

[246] Przy nawiedzeniu Elzbieta, krewna Maryi, nazwaęa jź  bęo-
gosęawionź  z powodu jej wiary: ” Bęogosęawiona jestes, kto ras uwie-
rzyęa, ze speęniź  sió  sęowa powiedziane Ci od Panaś  (§k 1, 45).

Sęowa te õ  sęowa skierowane do Maryi w czasie zwiastowania õ
istotnie byęy niezwykęe. Uwazna lektura tekstu §ukaszowego ukazu-
je, ze zawiera sió  w nich prawda o Bogu caękowicie juz na miaró
Ewangelii i Nowego Przymierza. Dziewica z Nazaretu zostaęa wpro-
wadzona w niezgęóbionź  tajemnicó , jakź  jest Bog zywy, Bo g-Tro jca:
Ojciec, Syn i Duch Swió ty. W tym kontekscie zostaęo objawione
Dziewicy powoęanie na Matkó  Mesjasza, na kto re Ona odpowiedziaęa
swoim fiat: ”Niech mi sió  stanieś  (§k 1, 38).

Rozwazajź c wydarzenie zwiastowania, myslimy takze o naszym
powoęaniu. Jest ono zawsze jakims przeęomem na gruncie naszego
obcowania z zywym Bogiem. Otwiera sió  przed kazdym i kazdź  z
Was nowa perspektywa, zostaje nadany nowy sens i wymiar Waszej
chrzescijanskiej egzystencji.

Dokonuje sió  to pod kź tem przyszęosci, dalszego zycia konkretnej
osoby, jej wyboru i dojrzaęej decyzji. Jesli moment powoęania doty-
czy zawsze bezposrednio częowieka, to õ  podobnie jak w Nazarecie
przy zwiastowaniu õ  oznacza on rownoczesnie jakies ” uchylenieś
tajemnicy Boga. Powoęanie õ  zanim staje sió  faktem wewnó trznym
w częowieku, zanim przyobleka sió  w ksztaęt osobistego wyboru i de-
cyzji õ  odsyęa nas do jeszcze innego wyboru, kto ry ten ludzki wybo r
i decyzjó  uprzedzię od strony samego Boga. Chrystus mowię o tym do
Apostoęow w czasie rozmowy pozegnalnej: ” Nie wyscie Mnie wybra-
li, ale Ja was wybraęemś  (J 15, 16).

I ten wybo r kaze nam õ  podobnie jak Maryi przy zwiastowaniu
õ  odnale«c sió  w gęóbi odwiecznej tajemnicy Boga, kto ry jest Mięo-
sciź . Oto, gdy wybiera nas Chrystus, gdy mowi: ”Po jd«  za Mnź ś,
wowczas õ  jak gęosi List do Efezjan õ  ”Bo g i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusaś  wybiera nas w Nim: ” W Nim wybraę nas przed
zaęozeniem swiata ...z mięosci przeznaczyę nas dla siebie ...ku chwale
majestatu swej ęaski, kto rź  obdarzyę nas w Umięowanymś. Wreszcie
” oznajmię tajemnicó  swej woli wedęug swego postanowienia, kto re
przedtem w Nim powziź ęś  (Ef 1, 4-6. 9).

Sęowa te majź  zasióg uniwersalny, mowiź  o odwiecznym wybra-
niu wszystkich i kazdego w Chrystusie, o powoęaniu do swió tosci na
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miaró  przybranych synow Bozych. Rownoczesnie sęowa te pozwalajź
nam zgęóbic tajemnicó  kazdego powoęania, w szczego lnosci tego,
kto re jest udziaęem osob konsekrowanych. W ten sposob kazdy
i kazda z Was, drodzy Bracia i Siostry, moze uswiadomic sobie, jak
gęóbokiej, jak nadprzyrodzonej rzeczywistosci doswiadczamy, gdy
idziemy za Chrystusem wzywajź cym ” po jd«  za Mnź ś. Staje sió  wow-
czas dla nas bliska i przejrzysta prawda tych Pawęowych sęow: ” wa-
sze zycie jest ukryte z Chrystusem w Boguś  (Kol 3, 3). Nasze powo-
ęanie jest ukryte w odwiecznej tajemnicy Boga, zanim stanie sió  w
nas faktem wewnó trznym, naszym ludzkim ” takś  õ  naszym wybo-
rem i decyzjź .

Wraz z Dziewicź  przy zwiastowaniu w Nazarecie rozwazajmy ta-
jemnicó  tego powoęania, jakie staęo sió  naszym udziaęem w Chrystu-
sie i w Kosciele.

III. Rozwaémy wraz z Maryję
tajemnicŻ naszej konsekracji

[247] Apostoę pisze: ” Umarliscie bowiem i wasze zycie jest
ukryte z Chrystusem w Boguś  (Kol 3, 3). Od zwiastowania przejd«my
do Tajemnicy paschalnej. Wyrazenie Pawęowe ” umarliscieś  zawiera
w sobie tó  samź  tresc, jakź  Apostoę wypowiada w Liscie do Rzymian,
piszź c o znaczeniu Sakramentu, kto ry wprowadza nas w zycie Chry-
stusa: Czyz nie wiadomo wam, ze my wszyscy, kto rzysmy otrzymali
chrzest zanurzajź cy w Chrystusa Jezusa, zostalismy zanurzeni w Je-
go smierc?ś  (Rz 6, 3). Tak wióc ”umarliscieś  (z Listu do Kolosan)
znaczy: ” przez chrzest zanurzajź cy nas w smierc zostalismy razem z
Nim pogrzebani po to, abysmy i my wkroczyli w nowe zycie õ  jak
Chrystus powstaę z martwych dzióki chwale Ojcaś  (Rz 6, 4).

Bo g wybraę nas odwiecznie w swoim umięowanym Synu, Odku-
picielu swiata. Nasze powoęanie do ęaski przybrania za synow Bozych
odpowiada prawdzie tego ”ukrycia z Chrystusem w Boguś. Powoęa-
nie to dla wszystkich chrzescijan urzeczywistnia sió  w czasie poprzez
Chrzest ” zanurzajź cy w smierci Chrystusaś. W Sakramencie tym bie-
rze poczź tek takze nasze ” ukrycie z Chrystusem w Boguś, kto re wpi-
suje sió  w dzieje konkretnej osoby ochrzczonej. Uczestniczź c sakra-
mentalnie w odkupienczej smierci Chrystusa, zostajemy ” zęź czeni z
Nimś  rowniez w zmartwychwstaniu (por. Rz 6, 5). Staje sió  naszym
udziaęem ta absolutna ” nowosc zyciaś  (por. Rz 6, 4), jakź  Chrystus õ
węasnie przez zmartwychwstanie õ  zapoczź tkowaę w dziejach częo-



196 Jan Paweę  II
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
wieka. Ta ” nowosc zyciaś  oznacza naprzod wyzwolenie z dziedzictwa
grzechu, z ” niewoli grzechuś  (por. Rz 6, 1-11).

Rownoczesnie jednak õ  i nade wszystko õ  oznacza ona ” uswió -
cenie w prawdzieś  (por. J 17, 17), w kto rym odsęania sió  caęa per-
spektywa zjednoczenia z Bogiem: zycia w Bogu. W ten sposob nasze
ludzkie zycie zostaje ”ukryte z Chrystusem w Boguś  w sposob sa-
kramentalny, a zarazem realny. Sakramentowi odpowiada zywa rze-
czywistosc ęaski uswiócajź cej, kto ra nasze ludzkie zycie przenika
uczestnictwem trynitarnego zycia Boga.

Sęowa Pawęowe, zwęaszcza te z Listu do Rzymian, wskazujź  na to,
iz caęa ta ” nowosc zyciaś, jaka staje sió  udziaęem kazdego z nas na-
przod przez Chrzest, zawiera w sobie poczź tek wszystkich powoęan,
jakie w ciź gu zycia chrzescijanina czy chrzescijanki stanź  sió  przed-
miotem jego õ  lub jej õ  wyboru oraz swiadomej decyzji w Kosciele.
W kazdym bowiem powoęaniu częowieka ochrzczonego odzwiercie-
dla sió  jakis aspekt owego ” uswióceniaś  w prawdzie, jakiego Chrystus
dokonaę w swej smierci i zmartwychwstaniu i jakie zamknź ę w swej
paschalnej Tajemnicy: ” za nich Ja poswiócam w ofierze samego sie-
bie, aby i oni byli uswióceni w prawdzieś  (J 17, 19).

Powoęanie częowieka do konsekracji caęego zycia pozostaje w
szczego lnym zwiź zku z poswióceniem samego Chrystusa za ludzi.
Wyrasta ono z sakramentalne go korzenia Chrztu, kto ry zawiera w
sobie pierwszź  i podstawowź  konsekracjó  osoby ludzkiej Bogu. Kon-
sekracja poprzez profesjó  rad ewangelicznych õ  czyli sluby lub przy-
rzeczenia õ  jest organicznym rozwinióciem tego ” poczź tkuś, jaki
stanowi Chrzest. Zawiera sió  w niej dojrzaęy wybo r Boga samego,
oblubiencza odpowied«  na mięosc Chrystusa. Oddajź c Mu siebie w
sposob caękowity i niepodzielny, pragniemy ” isc za Nimś, decydujź c
sió  na zachowanie czystosci, ubo stwa i posęuszenstwa w duchu
ewangelicznych rad. Pragniemy upodobniac sió  do Chrystusa jak
najscislej, ksztaętujź c swe zycie wedle ducha Osmiu Bęogosęawienstw
z Kazania na Go rze. Nade wszystko jednak pragniemy ”miec mięoscś ,
kto ra wszystkie elementy zycia konsekrowane go przenika i zespala
jako prawdziwa ” wió «  doskonaęosciś72.

[248] Wszystko to zawiera sió  w Pawęowym ”umieraniuś, sa-
kramentalnie zapoczź tkowanym przez Chrzest. To ” umieranie z
Chrystusemś  czyni nas uczestnikami owocow Jego zmartwychwsta-

� � � � � � �
72 Por. Kol 3, 14; LG 44; PC 1; KPK 573 ’ 1; 607 ’ 1; 710.
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nia, na podobienstwo ziarna, kto re wrzucone w glebó  ” obumieraś,
aby zaowocowac nowym zyciem (por. J 12, 24). Konsekracja osoby
poprzez sluby zakonne stanowi o takiej ” nowosci zyciaś, kto ra moze
sió  urzeczywistniac tylko na zasadzie ”ukryciaś  wszystkiego, co sta-
nowi nasze ludzkie zycie, w Chrystusie: zycie nasze ukryte jest z
Chrystusem w Bogu.

Jesli konsekracjó  osoby mozna z ludzkiego punktu widzenia
przyrownac do ” stracenia zyciaś  õ  to jest to jednak rownoczesnie
najprostsza droga do jego ” odnalezieniaś. Chrystus wszakze mowi:
” kto straci swe zycie z mego powodu, znajdzie jeś  (Mt 10, 39). Sęowa
te z pewnosciź  sź  wyrazem radykalizmu Ewangelii. Rownoczesnie
trudno nie zauwazyc, jak bardzo wiele mowiź  one o częowieku, jak
szczego lny jest ich antropologiczny wymiar. Co z jest bardziej zasad-
nicze dla częowieka õ  mózczyzny czy kobiety õ  jak węasnie to: od-
nalezienie siebie: odnalezienie siebie w Chrystusie, bo Chrystus jest
” wszelkź  peęniź ś? (por. Kol 2, 9).

Mysli te zwiź zane z tematem konsekracji osoby poprzez profesjó
rad ewangelicznych, stale zatrzymujź  nas w obróbie Tajemnicy pas-
chalnej. Wraz z Maryjź  sta rajmy sió  byc uczestnikami tej smierci,
kto ra zaowocowaęa ” nowosciź  zyciaś  w zmartwychwstaniu. Byęa to
hanbiź ca smierc na Krzyzu õ  smierc Jej węasnego Syna! Czy jednak
węasnie tam, pod Krzyzem, ” przy kto rym nie bez Bozego postano-
wienia stanó ęaś  (LG 58), Maryja nie odkryęa w nowy sposob tego
wszystkiego, co usęyszaęa juz w dzien zwiastowania? Czy tam, węa-
snie poprzez ”miecz bolesci, kto ry przeniknź ę Jej duszó ś  (por. §k 2,
35), poprzez nieporownanź  z niczym ” kenozó  wiaryś  (RM 18), Ma-
ryja nie zobaczyęa do konca peęnej prawdy o swoim Macierzynstwie?
Czy węasnie tam õ  nie utozsamięa sió  ostatecznie z tź  prawdź . ” znaj-
dujź c zycieś, kto re w doswiadczeniu Golgoty musiaęa najbolesniej
” stracic dla Chrystusa i dla Ewangeliiś?

I węasnie w to ” odnalezienieś  do konca prawdy o Boskim Macie-
rzynstwie, jakie staęo sió  udziaęem Maryi od momentu zwiastowania,
wpisujź  sió  sęowa Chrystusa z wysokosci Krzyza wskazujź ce na Jana
apostoęa õ  wskazujź ce na częowieka: ” oto syn Two jś  (J 19, 26).

Drodzy Bracia i Siostry! Wracajmy stale z naszym powoęaniem, z
naszź  konsekracjź  w gęź b Tajemnicy paschalnej. Stawajmy przy
Krzyzu Chrystusa obok Jego Matki. Uczymy sió  od Niej naszego po-
woęania. Czyz Chrystus sam nie powiedziaę: ” kto peęni woló  Ojca
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mojego, kto ry jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrź  i matkź ?ś
(Mt 12, 50).

IV. Rozwaémy wraz z Maryję  to apostolstwo,
ktore jest dla was wÓas ciwe

[249] Wydarzenia paschalne otwierajź  sió  w stronó  Piócdzie-
siź tnicy, w stronó  dnia, kiedy ” przyjdzie On, Duch prawdyś, aby ” na-
uczyc wszelkiej prawdyś  (por. J 16, 13) Apostoęow i caęy Koscio ę zbu-
dowany na nich jako na fundamencie (por. LG 19) w dziejach ludz-
kosci.

Maryja wnosi do Wieczernika Piócdziesiź tnicy to ” nowe Macie-
rzynstwoś, kto re staęo sió  Jej udziaęem pod Krzyzem. Macierzynstwo
to ma pozostac w Niej, a rownoczesnie od Niej jako od ” pierwowzo-
ruś  przenosic sió  na Koscio ę, kto ry objawi sió  swiatu w dniu Zesęania
Ducha-Parakleta. Zgromadzeni w Wieczerniku majź  swiadomosc, ze
od momentu powrotu Chrystusa do Ojca zycie ich jest wraz z Nim
” ukryte w Boguś. Maryja bardziej niz ktokolwiek zyje tź  swiadomo-
sciź .

Bo g przyszedę na swiat, narodzię sió  z Niej jako ” Syn Częowieczyś,
aby uczy nic zadosc odwiecznej woli Ojca, kto ry ” tak ...umięowaę
swiatś  (J 3, 16). Rownoczesnie jednak, gdy Sęowo staje sió  Emmanu-
elem (Bogiem z nami), Ojciec, Syn i Duch Swió ty jeszcze gruntowniej
objawiajź , ze swiat ” jest w Boguś  (por. 1 J 3, 24). ” W Nim zyjemy,
poruszamy sió  i jestesmyś  (Dz 17, 28). Bo g ogarnia caęe stworzenie
swź  stwo rczź  mocź , a moc ta objawięa sió  przez Chrystusa nade
wszystko jako moc mięosci. Wcielenie Sęowa, niewypowiedziany i
niezacieralny znak ” immanencjiś  Boga w swiecie, w nowy sposob
odsęonię Jego transcendencjó . To wszystko juz sió  dokonaęo i za-
mknó ęo w ramach Tajemnicy paschalnej. Odejscie Syna, kto ry jest
” pierworodnym wobec kazdego stworzeniaś  (Kol 1, 15), zrodzięo no-
we oczekiwanie na Tego, kto ry ” wszystko wypeęniaś: ” Albowiem
Duch Panski wypeęnia ziemióś  (Mdr 1, 7).

Ci, kto rzy wraz z Maryjź  oczekiwali w jerozolimskim Wieczerni-
ku na dzien Piócdziesiź tnicy, doswiadczyli juz owej ” nowosci cza-
sowś. Pod tchnieniem Ducha Prawdy majź  wyjsc z Wieczernika, aby
w zjednoczeniu z tym Duchem dawac swiadectwo Chrystusowi
ukrzyzowanemu i zmartwychwstaęemu (por. J 15, 26-27). Przez to
samo majź  objawiac Boga, kto ry ogarnia i przenika swiat jako Mi-
ęosc; majź  przekonywac wszystkich, iz wraz z Chrystusem powoęani
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sź  do ” umieraniaś  w mocy Jego smierci, aby zmartwychwstawac do
zycia, kto re jest ” ukryte z Chrystusem w Boguś.

To węasnie stanowi sam rdzen apostolskiego posęannictwa Ko-
scioęa. Apostoęowie, kto rzy wyszli z Wieczernika w dniu Piócdzie-
siź tnicy, stali sió  poczź tkiem Koscioęa, kto ry caęy jest apostolski, kto -
ry wciź z pozostaje w stanie posęanniczym (in statu missionis). W
Kosciele tym kazdy, juz w Sakramencie Chrztu, a z kolei Bierzmo-
wania, otrzymuje powoęanie, kto re õ  jak przypomniaę Sobo r õ  z
istoty swej jest powoęaniem do apostolstwa (por. AA 2).

[250] Rok Maryjny rozpoczź ę sió  w uroczystosc Piócdziesiź tnicy,
azeby wszyscy wraz z Maryjź  poczuli sió  zaproszeni do Wieczernika,
skź d bierze poczź tek caęa apostolska droga Koscioęa z pokolenia na
pokolenie. Wsrod tych zaproszonych znajdujecie sió  oczywiscie Wy,
drodzy Bracia i Siostry, kto rzy pod dziaęaniem Ducha Swió tego zbu-
dowaliscie Wasze zycie i powoęanie na zasadzie szczego lnej konse-
kracji õ  caękowitego poswiócenia sió  Bogu. Zaproszenie do Wieczer-
nika Piócdziesiź tnicy oznacza, iz macie odnowic i pogęóbic swiado-
mosc Waszego powoęania w dwo ch kierunkach. Pierwszy polega na
ugruntowaniu tego apostolstwa, jakie zawiera sió  w samej konsekra-
cji zakonnej. Drugi õ  na ozywieniu wielorakich zadan apostolskich,
kto re z tej konsekracji wypęywajź  w ramach duchowosci i celow bź d«
Waszych zakonnych Wspo lnot i Waszych instytutow, bź d«  tez po-
szczego lnych osob.

Starajcie sió  w Wieczerniku Zielonych Swiź t spotkac sió  z Mary-
jź . Nikt bardziej niz Ona nie przyblizy Wam tego zbawczego widze-
nia prawdy o Bogu i częowieku, o Bogu i swiecie, jakź  zawierajź  w
sobie Pawęowe sęowa: ”Umarliscie bo wiem i wasze zycie ukryte jest
z Chrystusem w Boguś. Sęowa-paradoks, a rownoczesnie sam rdzen
ewangelicznego oródzia. Wy, drodzy Bracia i Siostry, jako osoby
konsekrowane Bogu macie szczego lne dane po temu, aby przyblizac
ludziom ten paradoks i to oródzie ewangeliczne. Macie tez szczego l-
ne zadanie mowic wszystkim õ  w tajemnicy Chrystusowego Krzyza i
Zmartwychwstania õ  jak bardzo swiat i caęe stworzenie jest ” w Bo-
guś, jak bardzo w Nim ” zyjemy, poruszamy sió  i jestesmyś, jak bar-
dzo ten Bo g, kto ry jest Mięosciź , ogarnia wszystkich i wszystko, jak
bardzo ”mięosc Boza rozlana jest w sercach naszych przez Ducha
Swió tego kto ry zostaę nam danyś  (Rz 5, 5).

Zostaliscie przez Chrystusa ” wybrani ze swiataś  i swiat potrze-
buje Waszego wybrania, chociaz nieraz robi takie wrazenie, jakby byę
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wobec tego obojó tny, jakby mu na tym nie zalezaęo. Swiat potrzebuje
Waszego ”ukrycia z Chrystusem w Boguś, nawet jezeli nieraz kryty-
kuje formy klasztornej klauzury. Przeciez õ  węasnie w mocy tego
” ukryciaś  mozecie, wraz z Apostoęami i caęym Koscioęem, przyjź c za
swoje to oródzie z modlitwy arcykapęanskiej naszego Odkupiciela:
” Jak Ty Ojcze Mnie posęaęes na swiat, tak i Ja ich na swiat posęaęemś
(J 17, 18). Uczestniczycie w tym posęannictwie, w apostolskiej misji
Koscioęa (KPK 574 ’ 2). Uczestniczycie w sposob szczego lny, dla
Was tylko węasciwy, wedle Waszego ” węasnego daruś  (por. 1 Kor
7, 7). Kazdy i kazda z Was uczestniczy, i uczestniczy tym bardziej, im
bardziej ” zycie wasze jest ukryte z Chrystusem w Boguś. Tu lezy sa-
mo « rodęo Waszego apostoęowania.

Tej podstawowej ”metodyś  apostoęowania nie mozna zbyt po-
chopnie zamieniac na upodobnianie sió  do swiata (por. Rz 12, 2).
Chociaz nawet wielokrotnie doswiadczycie, ze ” swiat mięuje to, co
swojeś: ”Gdybyscie byli ze swiata, swiat by was kochaę jako swojź
węasnoscś  (J 15, 19) õ  to przeciez Chrystus, kto ry Was ” wybraę ze
swiataś, wybraę Was po to, aby ” swiat zostaę przez Niego zbawionyś
(J 3, 17). Węasnie dlatego nie mozecie opuszczac Waszego ”ukrycia z
Chrystusem w Boguś, bo to jest warunek niezastź piony, aby swiat
uwierzyę w zbawczź  moc Chrystusa. Takie wynikajź ce z Waszej kon-
sekracji ”ukrycieś  czyni kazdego i kazdź  z Was kims wiarygodnym i
przejrzystym. A to nie zamyka, ale, przeciwnie, otwiera przed Wami
” swiatś. Rady ewangeliczne bowiem õ  jak gęosi Adhortacja Apostol-
ska Redemptionis donum õ  ” sęuzź  w swej istotnej celowosci »od-
nowie stworzeniaŁ: »swiatŁ ma stac sió  przez nie w taki sposob
podlegęy częowiekowi i jemu oddany, azeby częowiek sam doskonale
oddany byę Boguś  (RD 9).

Udziaę w dziele ”maryjnego wzrostuś  caęego Koscioęa, jako owoc
pierwszorzódny Roku Maryjnego, bódzie miaę ro zny charakter i wy-
raz zgodnie ze szczego lnym powoęaniem kazdego instytutu, a bódzie
tym bardziej owocny, im bardziej te instytuty bódź  dziaęaęy w wier-
nosci węasnemu specjalnemu darowi. Tak wióc:

[251] a) ” Instytuty poswiócone caękowicie kontemplacji, tak ze
ich częonkowie w odosobnieniu i milczeniu, w ustawicznej modlitwie
i gorliwej pokucie zajmujź  sió  jedynie Bogiem, zachowujź  zawsze,
chocby naglięa koniecznosc czynnego apostolstwa, wybornź  czź stkó
w mistycznym Ciele Chrystusaś  õ  jak to przypomina Sobo r Waty-
kanski II (PC 7).
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Wpatrujź c sió  zatem w Maryjó  w tym szczego lnym Roku ęaski,

Koscio ę ze specjalnź  uwagź  i poszanowaniem patrzy na bogatź  tra-
dycjó  zycia kontemplacyjnego, kto re mózczy«ni i kobiety, wierni te-
mu charyzmatowi, potrafili odnowic i ozywic z korzysciź  dla caęej
wspo lnoty koscielnej i dla dobra caęej ludzkiej spoęecznosci. Naj-
swió tsza Dziewica, tak pęodna duchowo, staęa sió  Matkź  Koscioęa
i rodzaju ludzkiego. W milczeniu, w uwaznym sęuchaniu Sęowa Bo-
zego i w wewnó trznym zjednoczeniu z Panem, Maryja staęa sió  na-
rzódziem zbawienia obok swego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa.
Niech sió  wióc umocniź  wszystkie dusze konsekrowane do zycia
kontemplacyjnego, poniewaz Koscio ę i swiat, kto ry Koscio ę winien
ewangelizowac, otrzymujź  niemaęo swiatęa i mocy od Pana dzióki ich
ukrytemu i modlitewnemu zyciu; a nasladujź c przykęad pokory,
ukrycia i nieustannej komunii z Bogiem Sęuzebnicy Panskiej, niech
wzrastajź  w umięowaniu swego powoęania do kontemplacji.

[252] b) Ci sposrod zakonnikow i zakonnic, kto rzy sź  oddani zy-
ciu apostolskiemu, ewangelizacji czy dzieęom mięosci i mięosierdzia,
majź  w Maryi wzo r mięosci do Boga i do ludzi. Nasladujź c go ze
wspaniaęomyslnź  wiernosciź , bódź  mogli odpowiedziec na potrzeby
ludzkosci, kto ra cierpi wskutek braku pewnosci, prawdy, poczucia
Boga; albo tez jest nókana niesprawiedliwosciami, dyskryminacjami,
uciskami, wojnami, gęodem. Z Maryjź  bódź  dzielic losy swych braci
i pomagac Koscioęowi, swiadczź c usęugi dla zbawienia częowieka,
kto rego spotka on dzis na swej drodze.

[253] c) Częonkowie instytutow swieckich, zyjź cych na co dzien
wsrod ro znych grup spoęecznych, majź  w Maryi przykęad i pomoc w
zaofiarowaniu osobom, z kto rymi dzielź  warunki zycia w swiecie,
poczucia harmonii i piókna ludzkiej egzystencji, kto ra jest tym wiók-
sza i radosniejsza, im bardziej otwarta jest na Boga; swiadectwo zy-
cia dla budowania õ  w dobru õ  wspo lnot coraz bardziej odpowia-
dajź cych godnosci osoby ludzkiej; dowod, ze wspo ęczesna rzeczywi-
stosc, przezywana mocź  Ewangelii, moze ozywic spoęeczenstwo, czy-
niź c je bardziej wolnym i sprawiedliwym, dla dobra wszystkich dzie-
ci Boga, Pana wszechswiata i Dawcy wszelkiego dobra. Bódzie to
hymn, jaki częowiek na wzo r Maryi wzniesie do Boga, uznajź c Jego
wszechmoc i mięosierdzie.

Rosnź ce zaangazowanie, by w peęni zyc swojź  konsekracjź , wpa-
trujź c sió  we wzniosęy wzo r Tej, kto ra byęa doskonale poswiócona
Bogu, Matki Jezusa i Koscioęa, powiókszy skutecznosc Waszego
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swiadectwa ewangelicznego, co z kolei ubogaci duszpasterstwo po-
woęan.

Prawdź  jest, ze dzisiaj wiele instytutow odczuwa powazny brak
powoęan i ze w wielu czósciach swiata Koscio ę potrzebuje nowych
powoęan do zycia konsekrowanego.

Rok Maryjny przyczyni sió  zapewne do obudzenia powoęan po-
przez ufnź  ucieczkó  do Maryi jako do Matki, kto ra troszczy sió  o po-
trzeby rodziny, i poprzez wióksze poczucie wspo ęodpowiedzialnosci
wszystkich spoęecznosci koscielnych za popieranie zycia konsekro-
wanego w Kosciele.

V. Zakon czenie
[254] W Roku Maryjnym wszyscy chrzescijanie sź  wezwani do

tego, aby rozwazac po mysli Koscioęa obecnosc Bogarodzicy Dziewi-
cy w tajemnicy Chrystusa i Koscioęa (por. LG 52-69). Niniejszy List
ma stanowic zachó tó , abyscie tó  obecnosc rozwazali w Waszych ser-
cach, dziejach węasnej duszy i osobistego powoęania, a zarazem we
wspo lnotach osob konsekrowanych, w zakonach, zgromadzeniach i
instytutach swieckich.

Rzec mozna, iz Rok Maryjny staę sió  czasem swoistego ” piel-
grzymowaniaś  po szlakach Tej, kto ra ” przewodniczy w pielgrzymo-
waniu wiaryś  caęemu Ludowi Bozemu: wszystkim, a zarazem kaz-
demu i kazdej. To pielgrzymowanie posiada wiele wymiarow i zakre-
sow: caęe narody, a nawet kontynenty skupiajź  sió  przy swoich
sanktuariach Maryjnych, nie mowiź c juz o tym, ze po szczego lni
chrzescijanie majź  swoje ” wewnó trzneś  sanktuaria, w kto rych Ma-
ryja jest ich przewodniczkź  na drodze wiary, nadziei i wiernego
zjednoczenia z Chrystusem (por. LG 63. 68).

Czósto zakony, zgromadzenia, instytuty w swoich niekiedy wie-
lowiekowych juz doswiadczeniach, majź  tez takie Sanktuaria, takie
” miejscaś  obecnosci Maryi, z kto rymi zwiź zaęa sió  ich duchowosc, a
nawet dzieje ich zycia i posęannictwa w Kosciele. ”Miejscaś  te przy-
pominajź  szczego lne tajemnice Dziewicy-Matki, Jej przymioty, wy-
darzenia z Jej zycia, swiadectwa duchowych do swiadczen Zaęozy-
cieli bź d«  tez wyraz ich charyzmatu, kto ry przeszedę z kolei na caęź
Wspo lnotó .

Starajcie sió  w tym Roku byc szczego lnie obecni na tych ”miej-
scachś, w tych ” Sanktuariachś. Szukajcie w nich nowej mocy, dro g
autentycznej odnowy Wasze go zycia konsekrowanego, sęusznych
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kierunkow i metod apostoęowania. Szukajcie w nich Waszej tozsa-
mosci, jak ten ojciec rodziny, jak ow módrzec, kto ry ze skarbca ” wy-
dobywa rzeczy nowe i stareś  (Mt 13, 52). Tak! Szukajcie przez Maryjó
duchowej zywotnosci, odmęadzajcie sió  przez Niź . Proscie o powoęa-
nia. Wreszcie ” czyncie, co On wam powieś, wedęug rady Dziewicy w
Kanie Galilejskiej (por. J 2, 5). Tego pragnie od Was, i tego dla Was
pragnie Maryja, Mistyczna Oblubienica Ducha Swió tego i Matka na-
sza. Zachócam Was ponadto do speęnienia tego zyczenia Maryi po-
przez wspo lnotowy akt zawierzenia, kto ry jest węasnie ” odpowiedziź
...na mięosc Matkiś.

W obecnym Roku Maryjnym takze ja zawierzam Jej caęym ser-
cem kazdego i kazdź  z Was, jak rowniez wszystkie Wasze Wspo lnoty
i bęogosęawió  Wam: w imió  Ojca i Syna i Ducha Swió tego.

W Rzymie, u sw. Piotra, dnia 22 maja 1988, w uroczystosc Ze-
sęania Ducha Swió tego, w dziesiź tym roku mego Pontyfikatu.

Jan Paweń II papie˙
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KONSTYTUCJA APOSTOLSKA
O KURII RZYMSKIEJ

PASTOR BONUS
(28 VI 1988)73

[255] Art. 106
1. Kongregacja ustanawia instytuty zakonne i swieckie, a takze

stowarzyszenia zycia apostolskiego, zatwierdza je albo wyraza swojź
opinió  o potrzebie (stosownosci) ich erekcji przez Biskupa diecezjal-
nego. Do niej nalezy takze, o ile jest to konieczne, znoszenie wspo-
mnianych instytutow i stowarzyszen.

2. Do jej kompetencji nalezy ponadto tworzenie bź d«  znoszenie,
jezeli jest to konieczne, unii lub federacji instytutow i stowarzyszen.

� � � � � � �
73 Tekst za: Zycie konsekrowane w dokumentach Kos ciońa od Vaticanum II do ”Ri-

partire da Cristoą , opr. B. Hylla, Krakow 20032, s. 360.
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LIST APOSTOLSKI
O GODNOS CI I POWOłANIU KOBIETY

Z OKAZJI ROKU MARYJNEGO
MULIERIS DIGNITATEM

(15 VIII 1988)

[256] 21. [...] W stosunku do Chrystusa, kto ry jest Odkupicielem
wszystkich i kazdego, mięosc oblubiencza, kto rej macierzynski po-
tencjaę kryje sió  w sercu kobiety õ  dziewiczej oblubienicy, jest takze
gotowa otworzyc sió  w stosunku do wszystkich i kazdego. Znajduje
to potwierdzenie we wspo lnotach zakonnych zycia apostolskiego,
inne zas we wspo lnotach zycia kontemplacyjnego lub klauzurowego.
Istniejź  nadto inne jeszcze formy powoęania do dziewictwa dla kro -
lestwa, jak np. instytuty swieckie czy wspo lnoty osob konsekrowa-
nych, rozwijajź ce sió  w ramach ruchow, grup i stowarzyszen. We
wszystkich tych formach ta sama prawda o duchowym macierzyn-
stwie osob zyjź cych w dziewictwie znajduje wielorakie potwierdze-
nie. Jednakze nie chodzi tu tylko o formy wspo lnotowe, ale takze
formy pozawspo lnotowe. W ostatecznosci dziewictwo jako powoęa-
nie kobiety jest zawsze powoęaniem osoby, tej konkretnej i niepo-
wtarzalnej osoby. Takze wióc na wskros osobowe jest owo duchowe
macierzynstwo, kto re w tym powoęaniu dochodzi do gęosu.
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DO IV S WIATOWEGO KONGRESU
INSTYTUTO W S WIECKICH

(Castel Gandolfo, 26 VIII 1988)74

Drodzy Bracia i Siostry z Instytutow Swieckich!
[257] l. Z wielkź  radosciź  przyjmujó  was z okazji waszego IV

Swiatowego Kongresu i dziókujó  wam za licznź  i wymownź  obec-
nosc. Jestescie kompetentnymi przedstawicielami rzeczywistosci ko-
scielnej, kto ra staęa sió  szczego lnie w naszym stuleciu znakiem spe-
cjalnego ” poruszeniaś  Ducha Swió tego w ęonie Koscioęa. Istotnie in-
stytuty swieckie jasno ukazaęy wartosc konsekracji takze ziemskiej
dziaęalnosci bź d«  jako kapęani diecezjalni, bź d«  przede wszystkim
jako osoby swieckie. Ponadto historia instytutow swieckich dla la-
ikatu oznacza wazny etap w rozwoju doktryny, dotyczź cej szczego l-
nej natury apostolstwa swieckich i uznania powszechnego powoęania
wiernych do swió tosci i sęuzby Chrystusowi.

Wasza misja wpisuje sió  dzis w perspektywó  umocnionź  przez
tradycjó  teologicznź  i polega na consecratio mundi, czyli uswiócaniu
swiata. Celem jej jest doprowadzenie wszystkiego do Chrystusa jako
do jednej Gęowy (por. Ef 1, 10), przez dziaęanie od wewnź trz, wsrod
rzeczywistosci ziemskich. Podoba mi sió  temat wybrany dla obecne-
go Zgromadzenia: ” Misja Instytutow swieckich w swiecie roku
2000ś. Rzeczywiscie jest to zagadnienie zęozone, kto re odpowiada
nadziejom i oczekiwaniom Koscioęa na najblizszź  przyszęosc.

Taki program jest dla was potó znym bod«cem, poniewaz otwiera
przed waszym specyficznym powoęaniem i duchowym doswiadcze-
niem horyzonty trzeciego milenium od przyjscia Chrystusa. Ma on
wam pomo c w coraz bardziej swiadomej realizacji wezwania do
swió tosci w zyciu swieckim i we wspo ędziaęaniu z dzieęem zbawienia
i ewangelizacji caęego Ludu Bozego poprzez konsekracjó  przezywanź
wewnó trznie i autentycznie.

[258] 2. Pozdrawiam kardynaęa Jeana Jerˆme Hamera, Pre-
fekta Kongregacji Zakonow i Instytutow Swieckich, kto ry mowię
wam o wnioskach wypęywajź cych z ostatniego Synodu Biskupow i o
konsekwencjach, jakie z niego wynikajź  dla waszej wspo lnoty. Po-
zdrawiajź c wszystkich wspo ępracownikow, organizatorow i wszyst-
� � � � � � �

74 Tekst za: Insegnamenti di Giovanni Paolo II 11(1988) t. 3, s. 468-472.
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kich tu obecnych, razem z Bracmi i Siostrami reprezentowanych
przez was instytutow, do wszystkich kierujó  serdeczne zyczenia, aby
obecny zjazd byę dobrź  okazjź  do gęóbokiego doswiadczenia kosciel-
nej wspo lnoty, solidarnosci, wdziócznosci i umocnienia na waszej
drodze, aby rzucię nowe swiatęo na wasze specyficzne powoęanie.

[259] 3. Spotkanie z trzecim milenium ery chrzescijanskiej jest
niewź tpliwie bod«cem dla wszystkich, kto rzy chcź  poswiócic swoje
zycie dobru i postópowi ludzkosci. My wszyscy chcielibysmy, aby
nowa era odpowiadaęa obrazowi, jaki Stwo rca zamierzyę dla ludzko-
sci. To On tworzy historió  i kieruje niź  jako historiź  zbawienia dla
kazdego częowieka kazdego czasu. Kazdy zatem jest powoęany do
wspo ędziaęania, by w nowym milenium realizowac nowy rozdziaę hi-
storii Odkupienia.

Chcecie przyczyniac sió  do uswiócania swiata od wewnź trz, in
saeculo viventes, dziaęajź c od strony rzeczywistosci ziemskich, pra-
esertim ab intus, jak mowi prawo koscielne (por. KPK kan. 710).

Mimo tej sytuacji swieckiej jestescie konsekrowani. Stź d orygi-
nalnosc waszego zadania: jestescie w peęnym tego sęowa znaczeniu
swieccy, ale jestescie konsekrowani, zwiź zaliscie sió  z Chrystusem
przez specjalne powoęanie, aby isc za Nim z bliska, aby nasladowac
Jego sytuacjó  Sęugi Bozego w pokorze slubow czystosci, ubo stwa
i posęuszenstwa.

[260] 4. Jestescie swiadomi tego, ze ze wszystkimi chrzescija-
nami dzielicie godnosc synow Bozych, ze wraz z nimi jestescie zy-
wymi częonkami Koscioęa, wcieleni do niego i przez chrzest nazna-
czeni wspo lnym kapęanstwem wiernych. Ale przyjó liscie takze po-
sęannictwo w sposob istotny zwiź zane z tź  godnosciź : obowiź zek dź -
zenia do swió tosci, do doskonaęej mięosci, obowiź zek dania odpo-
wiedzi na wezwanie rad ewangelicznych, w kto rych urzeczywistnia
sió  poswiecenie siebie niepodzielnym sercem Bogu i Chrystusowi
oraz peęne poddanie sió  woli i kierownictwu Ducha Swió tego. Zada-
nie to realizujecie nie oddzielajź c sió  od swiata, ale tkwiź c w skom-
plikowanej rzeczywistosci pracy, kultury, zawodow i ro znego rodzaju
sęuzby spoęecznej. Oznacza to, ze wasze zajócia zawodowe i warunki,
w jakich troszczycie sió  wraz z innymi swieckimi o sprawy ziemskie,
bódź  polem proby i wyzwania. Bódź  one krzyzem, lecz takze wezwa-
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niem, misjź  i miejscem ęaski oraz komunii z Chrystusem, bódź  miej-
scem, na kto rym buduje sió  i rozwija wasza duchowosc.

Wymaga to, jak dobrze wiecie, nieustannego postópu duchowego
w waszym sposobie dziaęania; w kontakcie z lud«mi, z codziennź
rzeczywistosciź  i historiź . Wymaga to od was zdolnosci odnajdywa-
nia õ  zarowno w maęych, jak i wielkich wydarzeniach swiata õ
obecnosci Chrystusa Zbawiciela, kto ry idzie zawsze obok częowieka
nawet wtedy, gdy częowiek o tym nie wie lub temu zaprzecza. Wy-
maga to takze staęej uwagi na zbawcze znaczenie codziennych wyda-
rzen, azeby mozna je byęo interpretowac w swietle wiary i zasad
chrzescijanskich. Dlatego zź da sió  od was gęóbokiej jednosci z Ko-
scioęem, wiernosci wobec jego urzódu. Wymaga sió  przylgniócia z
mięosciź  do jego mysli i jego posęannictwa ze swiadomosciź , ze to
wynika ze specjalnej wiózi, kto ra was z nim ęź czy.

Wszystko to nie oznacza pomniejszenia sęusznej autonomii
swieckich w porzź dku uswiócania swiata. Raczej chodzi o to, by jź
zawsze widziec we węasciwym swietle, aby nie zostaęa osęabiona ani
nie dziaęaęa w izolacji.

Dynamika waszej misji, tak jak jź  rozumiecie, nie tylko nie od-
rywa was od zycia Koscioęa, lecz węasnie urzeczywistnia sió  w zjed-
noczeniu z nim przez mięosc.

[261] 5. Inne podstawowe wymaganie polega na wielkodusznym
i swiadomym zaakceptowaniu tajemnicy Krzyza.

Wszelka dziaęalnosc Koscioęa jest obiektywnie zakorzeniona w
dziele zbawienia, w odkupienczym dziaęaniu Chrystusa i czerpie
swojź  moc z Jego ofiary, z Jego krwi przelanej na Krzyzu. Ofiara
Chrystusa zawsze obecna w dziele Koscioęa jest jego mocź  i nadziejź ,
jest najbardziej tajemniczym i najwiókszym darem ęaski. Koscio ę wie
dobrze, ze jego historia jest historiź  wyrzeczenia i poswiócenia.

Wasza sytuacja swieckich konsekrowanych pozwala wam kazde-
go dnia doswiadczac, jak bardzo jest to prawdziwe takze na polu
dziaęalnosci i misji, kto rź  realizujecie. Wiecie, ile trzeba poswiócenia,
by walczyc z sobź  samym, ze swiatem i pozź dliwosciami, ale jedynie
w ten sposob mozna osiź gnź c prawdziwy poko j wewnó trzny, jaki
moze dac tylko Chrystus.

Węasnie ta droga ewangeliczna, kto rź  idziecie czósto w sytuacji
samotnosci i cierpienia, jest drogź , kto ra daje wam nadziejó , ponie-
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waz dzióki Krzyzowi mozecie miec pewnosc, ze jestescie zjednoczeni
z naszym Odkupicielem i Panem.

[262] 6. Niech was nie zniechóca kontekst Krzyza. On bódzie
wam pomocź  i wsparciem, by szerzyc dzieęo Odkupienia i wnosic
uswiócajź cź  obecnosc Chrystusa miódzy bracmi. Taka wasza posta-
wa ukaze opatrznosciowe dziaęanie Ducha Swió tego, kto ry ” tchnie,
kódy chceś  (J 3, 8). Tylko On moze wzbudzic sięy, inicjatywy i potó z-
ne znaki, przez kto re dopeęnia sió  dzieęo Chrystusa. Ogarnź c darem
Odkupienia wszystkie dzieęa częowieka õ  oto misja, jakź  powierzyę
wam Duch Swió ty. Misja wzniosęa, wymagajź ca odwagi, ale bódź ca
dla was zawsze motywem szczóscia, jesli zyjecie w komunii mięosci z
Chrystusem i bracmi.

Koscio ę roku 2000 oczekuje zatem od was kompetentnej wspo ę-
pracy na trudnej drodze uswiócania swiata.

Zyczó , aby obecne spotkanie mogęo naprawdó  umocnic wasze
zamiary i wniesc nowe swiatęo do waszych serc. Z takimi zyczeniami
chó tnie udzielam wam wszystkim mego Apostolskiego Bęogosęa-
wienstwa, kto rym pragnó  objź c takze osoby i inicjatywy powierzone
waszej koscielnej posęudze.
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LIST APOSTOLSKI
DO ZAKONNIKO W I ZAKONNIC

AMERYKI łACIN SKIEJ
NA 500-LECIE EWANGELIZACJI NOWEGO S WIATA

LOS CAMINOS DEL EVANGELIO
(29 VI 1990)75

[263] 2. W tym szczego lnym kontekscie historycznymi kosciel-
nym kierujó  niniejszy List Apostolski do kazdego zakonnika i zakon-
nicy, do nich wszystkich, zyjź cych i pracujź cych dla Chrystusa i Jego
Koscioęa w Ameryce §acinskiej. Pragnó  rowniez zwro cic sió  õ  pa-
mió tajź c o specyfice indywidualnych powoęan i charyzmatow õ  do
częonkow instytutow swieckich oraz stowarzyszen zycia apostolskie-
go, kto rych obecnosc i dziaęalnosc rowniez dzisiaj majź  wielkie zna-
czenie dla tego kontynentu.

Dzieęo ewangelizacji byęo w wielkiej mierze owocem waszej po-
sęugi misyjnej. W miaró  rozwijania sió  kontaktow z lud«mi, kto rzy
zamieszkiwali na nowo odkrytych ziemiach, w sercach zakonnikow
Europy coraz bardziej umacniaęo sió  przekonanie o koniecznosci
wcielania w zycie sęow Mistrza: ” Id«cie i czyncie uczniow ze wszyst-
kich narodow, udzielajź c im chrztu w imió  Ojca i Syna, i Ducha
Swió tego. Uczcie je zachowywac wszystko, co wam przykazaęemś
(Mt 28, 19-20).

W istocie, pod wpęywem tego nakazu wielu synow i co rek Ko-
scioęa przed sió  wzió ęo podro z do ziem Nowego Swiata, aby wyjsc na
spotkanie ludom i narodom do tej pory nie znanym.

[264] 30. Umięowani bracia i siostry, konczź c ten list, kto ry kie-
rujó  do was z okazji zblizajź cych sió  obchodow 500-lecia ewangeli-
zacji Ameryki, pragnó  podziókowac Panu za wszelkie dobro, kto re w
ciź gu tych pióciu wiekow dokonaęo sió  za sprawź  rodzin zakonnych
w spoęeczenstwie i w Kosciele pielgrzymujź cym na tym kontynencie.

Dziókujó  rowniez wam wszystkim, kazdej zakonnicy, i kazdemu
zakonnikowi, kazdej wspo lnocie, jak rowniez częonkom instytutow
swieckich i stowarzyszen zycia apostolskiego, za wasze oddanie
i apostolat w sęuzbie Chrystusa, Koscioęa, spoęeczenstwa.

� � � � � � �
75 ”L…Osservatore Romanoś (wyd. polskie) 12(1990) nr 7-8, s. 9 i 13.
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Papiez wraz z caęym episkopatem i ludem Bozym w Ameryce §a-

cinskiej zywi niezachwianź  ufnosc, ze wasza posęuga w dziele nowej
ewangelizacji przyniesie obfity owoc i bódzie pobęogosęawiona przez
Boga zarowno obecnie, jak i w przyszęosci.

Gorź co pragnó , azeby obchody 500-lecia staęy sió  okazjź  do od-
nowy autentycznego ideaęu zycia zakonnego, rodzź cego liczne
i prawdziwe powoęania, bo wiem rowniez w Ameryce §acinskiej
” zniwo jest wielkie, ale robotnikow maęoś  (Mt 9, 37). Prosmy wióc
wszyscy razem ” Pana zniwa, zeby wyprawię robotnikow na swoje
zniwoś  (Mt 9, 38).



KODEKS KANONO W KOS CIOłO W WSCHODNICH
(18 X 1990)76

[265] Kan. 563 õ  ’ 1. Instytut swiecki jest wspo lnotź  w kto rej
częonkowie:

1Ćzgodnie ze statutami dź zź  do caękowitego poswiócenia sió  Bogu
poprzez profesjó  trzech rad ewangelicznych, poprzez jakies swió te
wiózy uznane przez Koscio ę;

2Ćrealizujź  dziaęalnosc apostolskź  na podobienstwo zaczynu w
swiecie i ze swiata, starajź c sió  przepoic wszystko duchem ewange-
licznym dla umocnienia i wzrostu Ciaęa Chrystusowego;

3Ćnie nasladujź  sposobu zycia zakonnego, ale prowadzź  wspo lne
zycie miódzy sobź  w mysl węasnych statutow;

4Ćduchowni lub swieccy, co do skutkow w prawie kanonicznym,
zostajź  w swoich stanach.

’ 2. Instytuty swieckie mogź  byc naprawie papieskim, na prawie
patriarszym lub na prawie eparchialnym, zgodnie z kan. 505 ’ 2.

[266] Kan. 564 õ  Częonkowie instytutow swieckich podlegajź
Biskupowi Rzymskiemu jako swojemu najwyzszemu przeęozonemu,
kto remu obowiź zani sź  okazywac posęuch, rowniez na mocy swió te-
go wózęa posęuszenstwa.

[267] Kan. 565 õ  Częonek instytutu swieckiego przez swiócenia
diakonatu jako duchowny nabywa przynaleznosc do eparchii, dla
posęugi kto rej zostaę wyswiócony, chyba ze na mocy zezwolenia Sto-
licy Apostolskiej lub, gdy chodzi o instytut swiecki na prawie pa-
triarszym, zezwolenia Patriarchy, nabywa przynaleznosc do tego
samego instytutu.

[268] Kan. 566 õ  Co do erygowania i znoszenia instytutow
swieckich, ich statutow i zaleznosci od węadzy koscielnej, nalezy za-
chowac postanowienia kan. 414, 506, 507 ’ 2, 509 i 510, dotyczź ce
zgromadzen.

[269] Kan. 567 õ  ’ 1. Instytuty swieckie, ich prowincje i domy
prawnie erygowane na mocy samego prawa sź  osobami prawnymi w
mysl kanonu 423.

’ 2. Zarzź d dobr regulujź  kan. 424 i 425.

� � � � � � �
76 Tekst za: Kodeks Kanono w Kos ciońo w Wschodnich, Lublin 2002.
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[270] Kan. 568 õ  ’ 1. Przy przyjmowaniu kandydatow nalezy

przestrzegac statutow, z zachowaniem kan. 450.
’ 2. Wydalenie częonka instytutu swieckiego przyjó tego wieczy-

scie dokonuje sió  dekretem wydanym zgodnie ze statutami, kto ry
przed wykonaniem musi uzyskac zatwierdzenie Biskupa eparchial-
nego lub kompetentnej węadzy wyzszej; do tegoz Biskupa eparchial-
nego lub węadzy nalezy takze zwolnienie ze swió tych wiózow.

[271] Kan. 569 õ  Prawo partykularne kazdego Koscioęa sui iuris
okresla bardziej szczego ęowo sprawy dotyczź ce instytutow swiec-
kich.

[272] Kan. 570 õ  Prawo partykularne moze przewidziec inne
kategorie ascetow, kto rzy prowadzź  zycie na sposob eremitow, zwiź -
zanych lub nie z instytutem zycia konsekrowanego; mozna ustano-
wic takze dziewice i wdowy konsekrowane, odosobnione od swiata,
skęadajź ce publicznie slub czystosci.

[273] Kan. 571 õ  Tylko Stolicy Apostolskiej zastrzezone jest
zatwierdzanie nowych form zycia konsekrowanego; Patriarchowie
zas, jak i Biskupi eparchialni niech starajź  sió  rozpoznac nowe dary
zycia konsekrowanego, powierzane przez Ducha Swiótego Koscioęo-
wi, i wspierac ich promotorow, azeby lepiej wyrazali swoje zaęozenia
i zabezpieczali odpowiednimi statutami.

[274] Kan. 572 õ  Stowarzyszenia zycia apostolskiego, kto rych
częonkowie õ  bez slubow zakonnych õ  realizujź  węasny cel apostol-
ski stowarzyszenia i prowadzź c zycie braterskie we wspo lnocie,
zgodnie z węasnym sposobem zycia, dź zź  do doskonaęej mięosci
przez zachowanie konstytucji; zblizone sź  one do instytutow zycia
konsekrowanego, ale kierujź  sió  prawem partykularnym węasnego
Koscioęa sui iuris lub nadanym przez Stolicó  Apostolskź .
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POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA
O FORMACJI KAPłANO W

WE WSPO łCZESNYM S WIECIE
PASTORES DABO VOBIS

(25 III 1992)

[275] 31. [...] Na drodze do doskonaęosci mogź  okazac sió  przy-
datne takze inne wzory lub style wywodzź ce sió  z ro znych tradycji
duchowych, kto re wzbogacajź  zycie po szczego lnych kapęanow i
ozywiajź  kapęanstwo cennymi darami duchowymi. Dzieje sió  tak w
licznych zrzeszeniach koscielnych dawniejszych i nowych, kto re
przyjmujź  do swego grona takze kapęanow: od stowarzyszen zycia
apostolskiego po swieckie instytuty kapęanow, od ro znych form zycia
wspo lnotowego i duchowego po ruchy koscielne. Kapęani, kto rzy
nalezź  do zakonow i zgromadzen zakonnych, stanowiź  duchowe bo-
gactwo dla caęego prezbiterium diecezji, do kto rego wnoszź  specy-
ficzny wkęad w postaci charyzmatow i specjalnych posęug, pobudzajź
swź  obecnosciź  Koscio ę lokalny do wiókszego otwarcia na problemy
Koscioęa powszechnego.



Kard. Angelo Sodano

DO V S WIATOWEGO KONGRESU
INSTYTUTO W S WIECKICH

(Rzym, 27 VII 1992)77

[276] Ojciec Swió ty zapoznaę sió  z przebiegiem V Swiatowego
Kongresu instytutow Swieckich i polecię mi, aby przekazac od Niego
serdeczne pozdrowienia organizatorom i wszystkim uczestnikom te-
go spotkania.

Jego Swiź tobliwosc wyraza przede wszystkim uznanie dla same-
go wyboru tematu: ” Instytuty swieckie a ewangelizacja dzisiajś.
Harmonizuje on doskonale z wielorakim zaangazowaniem Koscioęa
w promocjó  nowej ewangelizacji. Chodzi tu o proces dziaęania ęaski,
osiź gajź cy szczyt w koniecznym zawsze nawro ceniu serca, kto re
oznacza powro t do mięujź cego i mięosiernego Ojca oraz otwarcie w
stosunku do braci, czekajź cych na nasze zrozumienie, mięosc i soli-
darne gęoszenie objawionego Sęowa.

Dzisiaj misja ewangelizacyjna Koscioęa musi liczyc sió  z gęóboki-
mi wspo ęczesnymi przemianami kulturowymi i spoęecznymi, kto re
czósto mogź  stanowic przeszkodó  dla dziaęalnosci misyjnej, zamiast
jź  wspierac. Częonkowie instytutow swieckich sź  gęóboko swiadomi
tych wyzwan, kto rym muszź  stawic czoęo, poniewaz otrzymali dar
nowej i oryginalnej konsekracji. ”Wzbudzię jź  Duch Swió ty, aby
mozna byęo jź  przezywac wsrod rzeczywistosci ziemskich, aby prze-
poic radami ewangelicznymi õ  to znaczy wartosciami Bozymi
i eschatologicznymi õ  wartosci ludzkie i doczesneś78.

Duch Swió ty udzielię im ęaski upodobnienia sió  w sposob bardziej
radykalny do Jezusa na Jego drodze, kto rź  przebyę, aby pojednac lu-
dzi, aby zburzyc rozdzielajź cy ich mur wrogosci (por. Ef 2, 14)
i stworzyc Nowź  Ludzkosc. Aby w peęni to wszystko zrealizowac,
trzeba ” nowej gorliwosciś; pragniemy, aby instytuty swieckie zaan-
gazowaęy sió  w szczego lny sposob w swiadczenie o nowosci Ewange-
lii. Bez gorliwej odpowiedzi na wezwanie do swió tosci, aby przekazac
Ewangelió  Pokoju swiatu, kto ry wejdzie wkro tce w nowe tysiź clecie,
� � � � � � �

77 Podczas V Swiatowego Kongresu Instytutow Swieckich w lipcu 1992 nie byęo au-
diencji papieskiej z powodu choroby Jana Pawęa II. Kardynaę Angelo Sodano, Sekretarz
Stanu, przekazaę w imieniu Ojca Swiótego przesęanie na róce kard. Eduardo Martinez So-
malo, Prefekta Kongregacji Instytutow Zycia Konsekrowanego i Stowarzyszen Zycia Apo-
stolskiego. õ  Tęum. za: ”Dialogoś 20(1992) nr 93-94, s. 37-39.

78 Por. Insegnamenti di Paolo VI 10(1972), s. 943.
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caęy wysięek ograniczy sió  do proby pozbawionej wszelkiej skutecz-
nosci apostolskiej. Metody przekazywania nowosci Ewangelii swiatu
rowniez powinny byc nowe. W tym celu częonkowie instytutow
swieckich powinni otworzyc sió  na nowe formy przekazu, jakie im
daje postóp techniki. Nie nalezy jednak zapominac, ze przekaz powi-
nien stosowac sió  takze do nowosci, kto rź  ma przekazywac. Powi-
nien wyro zniac sió  ewangelicznź  prostotź  i bezinteresownosciź  (por.
Mt 10, 8), aby pobudzic do odpowiedzi dobrowolnej, odpowiedzial-
nej i radosnej.

[277] Tym, co mamy najcenniejszego do ofiarowania ludziom,
jest doswiadczenie szukania i osobistego spotkania z Bogiem Zy-
wym. Nie ma zadnej wź tpliwosci co do tego, ze u « rodeę wezwania do
nowej ewangelizacji znajduje sió  wezwanie do swió tosci. Wymaga
ona gęóbokiej komunii koscielnej, kto ra zaczyna sió  w ęonie kazdego
instytutu i wzrasta do emocjonalnej i rzeczywistej komunii z caęym
ludem Bozym. Scisęa wió «  istniejź ca miódzy budowaniem chrzesci-
janskiej wspo lnoty a sęuzbź  swiatu zostaęa jasno wyrazona przez Oj-
ca Swió tego Jana Pawęa II w adhortacji apostolskiej Christifideles
laici, kto ra twierdzi, ze ” [...] wszódzie istnieje pilna potrzeba odtwo-
rzenia chrzescijanskiej tkanki spoęecznosci ludzkiej. Jednak warun-
kiem tego jest odtworzenie chrzescijanskiej tkanki samych wspo lnot
koscielnychś  (ChL 34).

Ale nowa ewangelizacja wymaga takze sęuzby swiatu. Ro zne sź
sposoby jej realizacji zaleznie od poszczego lnych powoęan i konkret-
nych potrzeb: swiadectwo zycia, dialog i aktywne uczestnictwo,
kontakt osobisty, ukryta posęuga, indywidualna i wspo lnotowa
obecnosc, gęoszenie profetyczne, obrona prawdy i swiadectwo mięo-
sci. Wazne jest, aby w swiecie naznaczonym ” kulturź  smierciś, a
rownoczesnie spragnionym wartosci Ducha, instytuty swieckie byęy
zdolne stac sió  znakami Boga zywego i budowniczymi ” kultury
chrzescijanskiej solidarnosciś.

Ojciec Swió ty wzywa wióc wszystkich, aby nadal szli tź  drogź ,
aby mnozyli inicjatywy pęynź ce z ducha chrzescijanskiego i nie bali
sió  obecnosci na ro znych ” wspo ęczesnych areopagachś, by tam gęosic
sęowem i czynem dobrź  nowinó  Ewangelii. Zaangazowanie na rzecz
pokoju i rozwoju ludow, obrona praw częowieka, promocja kobiety i
edukacja męodziezy õ  to sź  niekto re ” areopagiś  wspo ęczesnego
swiata i tam instytuty swieckie powinny czuc sió  zaangazowane.
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Z tymi zyczeniami, proszź c dla wszystkich uczestnikow Kongresu

i wszystkich częonkow instytutow swieckich o opiekó  Najswió tszej
Panny Maryi, Kro lowej Apostoęow i Gwiazdy ewangelizacji, Ojciec
Swió ty udziela chó tnie swojego Apostolskiego Bęogosęawienstwa, bó -
dź cego zadatkiem obfitych ęask niebieskich.

Korzystam rowniez ja z tej okazji, aby wyrazic wam na nowo mo j
gęóboki szacunek i braterskie oddanie.



KATECHIZM KOS CIOłA KATOLICKIEGO
(Rzym, 11 X 1992)79

[278] 928. ” Instytut swiecki jest instytutem zycia konsekrowa-
nego, w kto rym wierni zyjź cy w swiecie dź zź  do doskonaęej mięosci
i starajź  sió  przyczyniac do uswiócenia swiata, zwęaszcza od we-
wnź trzś  (KPK kan. 710).

[279] 929. Przez ” zycie caękowicie i doskonale poswiócone (te-
mu) uswióceniuś80 częonkowie instytutow uczestniczź  w misji ewan-
gelizacyjnej Koscioęa ”w swiecie i jakby od strony swiataś, gdzie ich
obecnosc jest ” zaczynem do wzmocnienia i wzrostu Ciaęa Chrystusaś
(PC 11). Ich ” swiadectwo zycia chrzescijanskiegoś  zmierza do ” ukęa-
dania spraw doczesnych po Bozemu i przepajania swiata mocź
Ewangeliiś. Przez swió te wiózy przyjmujź  oni rady ewangeliczne i
strzegź  miódzy sobź  wspo lnoty i braterstwa ” zgodnie z węasnym
swieckim sposobem zyciaś  (KPK kan. 713 ’ 2).

� � � � � � �
79 Tekst « rodęowy: Katechizm Kos ciońa Katolickiego, Poznan 1994, s. 230.
80 Pius XII, Konstytucja apostolska ”Provida Mater Ecclesiaą .



Jan PaweÓ II

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA
O ZYCIU KONSEKROWANYM

I JEGO MISJI W KOS CIELE I S WIECIE
VITA CONSECRATA
(Rzym, 25 III 1996)81

[280] 2. Rola zycia konsekrowanego w Kosciele jest tak donio-
sęa, ze postanowięem zwoęac Synod, kto ry podjź ęby gęóbszź  refleksjó
nad jego znaczeniem i perspektywami na przyszęosc w obliczu bli-
skiego juz nowego tysiź clecia. Pragnź ęem tez, aby w Zgromadzeniu
Synodalnym õ  obok Ojcow õ  wzió ęy udziaę rowniez liczne osoby
konsekrowane, tak by nie zabrakęo ich wkęadu we wspo lnź  refleksjó .

Wszyscy zdajemy sobie sprawó , jakim bogactwem jest dla
wspo lnoty koscielnej dar zycia konsekrowanego w caęej ro znorodno-
sci jego charyzmatow i instytucji. Razem dziókujemy Bogu za zakony
i instytuty zakonne, kontemplacyjne lub prowadzź ce dzieęa apostol-
skie, oraz za Stowarzyszenia zycia apostolskiego, za instytuty swiec-
kie i za inne grupy osob konsekrowanych, jak rowniez za tych
wszystkich, kto rzy w ukryciu swego serca oddajź  sió  Bogu poprzez
szczego lnź  konsekracjó .

Podczas Synodu mozna sió  byęo wyra«nie przekonac, jak szeroko
rozpowszechnione jest zycie konsekrowane, obecne w Koscioęach we
wszystkich czósciach swiata. Pobudza ono i wspomaga postópy
ewangelizacji w ro znych regionach, gdzie nie tylko z wdziócznosciź
przyjmowane sź  instytuty pochodzź ce z zewnź trz, ale rowniez po-
wstajź  nowe, odznaczajź ce sió  wielkź  ro znorodnosciź  form i srod-
kow wyrazu.

Tak wióc, podczas gdy w niekto rych regionach swiata instytuty
zycia konsekrowanego wydajź  sió  przezywac trudne chwile, w innych
rozwijajź  sió  i odznaczajź  zadziwiajź cź  zywotnosciź , ukazujź c, ze de-
cyzja caękowitego oddania sió  Bogu w Chrystusie nie jest bynajmniej
sprzeczna z kulturź  i historiź  zadnego narodu. Zycie konsekrowane
rozkwita zresztź  nie tylko w ęonie Koscioęa katolickiego; zachowuje
szczego lnź  zywotnosc w tradycji monastycznej Koscioęow prawo-
sęawnych, stanowiź c istotny rys ich tozsamosci, powstaje tez lub od-
radza sió  w Koscioęach i Wspo lnotach koscielnych wyrosęych z Re-

� � � � � � �
81 Tekst za: ”L…Osservatore Romanoś (wyd. polskie) 17(1996) nr 4, s. 4-52.
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formacji jako znak ęaski wspo lnej wszystkim uczniom Chrystusa.
Swiadomosc tego staje sió  impulsem dla procesu ekumenicznego,
kto ry roznieca pragnienie coraz peęniejszej komunii miódzy chrze-
scijanami, ” aby swiat uwierzyęś  (J 17, 21).

[281] 10. Duch Swió ty, przedziwny two rca ro znorakich chary-
zmatow, wzbudzię w naszych czasach nowe formy zycia konsekro-
wanego, pragnź c jak gdyby odpowiedziec zgodnie z opatrznoscio-
wym zamysęem na nowe potrzeby, jakie Koscio ę napotyka dzis w
peęnieniu swojej misji w swiecie.

Przychodzź  tu na mysl przede wszystkim instytuty swieckie, kto -
rych częonkowie pragnź  przezywac swojź  konsekracjó  Bogu w swie-
cie poprzez praktykó  rad ewangelicznych w kontekscie doczesnych
struktur, aby w ten sposob byc zaczynem mź drosci i swiadkami ęaski
w ramach zycia kulturalnego, gospodarczego i politycznego. Poprzez
syntezó  swieckosci i konsekracji, kto ra jest ich cechź  specyficznź ,
zamierzajź cź  przepajac spoęeczenstwo nowymi energiami Kro lestwa
Chrystusowego, dź zyc do przemiany swiata od wewnź trz mocź  Bęo-
gosęawienstw. W ten sposob, choc dzióki swej caękowitej przynalez-
nosci do Boga sź  w peęni poswióceni Jego sęuzbie, ich dziaęalnosc w
normalnych warunkach zycia w swiecie przyczynia sió  õ  za sprawź
Ducha Swió tego õ  do ozywienia duchem Ewangelii ro znych form
rzeczywistosci swieckich. Dzióki temu instytuty swieckie zapewniajź
Koscioęowi, kazdy zgodnie z węasnym charakterem, skutecznź  obec-
nosc w spoęeczenstwie.

Waznź  roló  odgrywajź  takze kleryckie instytuty swieckie, w kto -
rych kapęani nalezź cy do prezbiterium diecezjalnego õ  takze ci, kto -
rzy sź  oficjalnie inkardynowani do węasnego instytutu õ  oddajź  sió
w sposob szczego lny Chrystusowi poprzez praktykó  rad ewangelicz-
nych, zgodnie z okreslonymi charyzmatem. Duchowe bogactwo in-
stytutu, do kto rego nalezź , pomaga im przezywac gęóboko specy-
ficznź  duchowosc kapęanskź , aby dzióki temu byli posrod wspo ębraci
zaczynem komunii i apostolskiej gorliwosci.

[282] 11. Na osobnź  wzmiankó  zasęugujź  tez stowarzyszenia zy-
cia apostolskiego lub zycia wspo lnego, móskie i zenskie, kto re we
węasciwy sobie sposob realizujź  okreslony cel apostolski lub misyjny.
W wielu z nich, wraz ze slubami uznanymi oficjalnie przez Koscio ę, w
sposob wyra«ny podejmowane jest zobowiź zanie do praktykowania
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rad ewangelicznych. Jednak rowniez w tych przypadkach szczego lny
charakter ich konsekracji odro znia je od instytutow zakonnych i in-
stytutow swieckich. Nalezy ochraniac i umacniac specyfikó  tej formy
zycia, kto ra w ciź gu minionych stuleci wydaęa tak wiele owocow
swió tosci i apostolstwa, zwęaszcza na polu dziaęalnosci charytatyw-
nej i misyjnego szerzenia Ewangelii.

[283] 32. [...] W szczego lny sposob sęuzź  nadejsciu Kro lestwa
Bozego osoby konsekrowane w instytutach swieckich, kto re ęź czź  w
swoistej syntezie wartosci konsekracji i swieckosci. Przezywajź c
swojź  konsekracjó  w swiecie i w ęź cznosci ze swiatem (por. PF VI),
» starajź  sió  na podobienstwo zaczynu przepoic wszystko duchem
ewangelicznym dla umocnienia i wzrostu Ciaęa Chrystusa� (KPK
kan. 713 ’ 1). Aby osiź gnź c ten cel, uczestniczź  w funkcji ewangeliza-
cyjnej Koscioęa poprzez osobiste swiadectwo zycia chrzescijanskiego,
czynne ksztaętowanie rzeczywistosci doczesnych zgodnie z zamysęem
Bozym, wspo ępracó  w sęuzbie koscielnej wspo lnocie w sposob zgod-
ny ze swieckim stylem zycia, jaki jest im węasciwy.

[284] 42. Zycie braterskie, rozumiane jako zycie wspo lne w mi-
ęosci, stanowi wymowny znak koscielnej komunii. Jest ono rozwija-
ne ze szczego lnź  pieczoęowitosciź  w instytutach zakonnych i stowa-
rzyszeniach zycia apostolskiego, w kto rych zycie we wspo lnocie ma
specjalne znaczenie. Jednakze wymiar braterskiej wspo lnoty nie jest
obcy ani instytutom swieckim, ani tez indywidualnym formom zycia
konsekrowanego. Pustelnicy, pogrź zeni w swojej samotnosci, nie
tylko nie wyęamujź  sió  z koscielnej komunii, ale sęuzź  jej swoim spe-
cyficznym charyzmatem kontemplacyjnym; dziewice konsekrowane,
zyjź ce w swiecie, urzeczywistniajź  swojź  konsekracjó  przez szczego l-
nź  wió «  komunii z Koscioęem partykularnym i powszechnym. To
samo dotyczy konsekrowanych wdow i wdowcow. [...]

[285] 54. [...] Z kolei częonkowie instytutow swieckich, laickich
lub kleryckich, nawiź zujź  relacje z innymi wiernymi w zwyczajnych
sytuacjach codziennego zycia. Dzisiaj dosc liczne instytuty, czósto
pod wpęywem nowych okolicznosci, dochodzź  do przekonania, ze
ludzie swieccy mogź  miec udziaę w ich charyzmacie. Sź  oni zatem
zapraszani do gęóbszego uczestnictwa w duchowosci i misji danego
instytutu. Mozna powiedziec, ze w nawiź zaniu do historycznych do-
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swiadczen ro znych zakonow swieckich i Trzecich Zakonow rozpo-
czyna sió  dzis nowy i bardzo obiecujź cy rozdziaę w dziejach relacji
miódzy osobami konsekrowanymi a laikatem.

[286] 78. [...] Misje ad gentes dajź  konsekrowanym kobietom,
braciom zakonnym i częonkom instytutow swieckich szczego lne
i niezwykęe mozliwosci skutecznej dziaęalnosci apostolskiej. Insty-
tuty swieckie, przez swojź  obecnosc w ro znych dziedzinach zycia ty-
powych dla powoęania swieckiego, mogź  tez peęnic cennź  posęugó
ewangelizacji srodowisk i struktur, a takze praw, kto re rzź dzź  wspo ę-
zyciem spoęecznym. Mogź  tez dawac swiadectwo o wartosciach
ewangelicznych wobec ludzi, kto rzy nie poznali jeszcze Jezusa, wno-
szź c w ten sposob węasny wkęad w dziaęalnosc misyjnź .

[287] 97. [...] Ze wzglódu na doniosęź  roló , jakź  katolickie i ko-
scielne Uniwersytety i Fakultety odgrywajź  w dziedzinie wychowania
i ewangelizacji, instytuty, kto re je prowadzź , niech bódź  swiadome
swojej odpowiedzialnosci i niech dbajź  o to, by nawiź zywaęy one
czynny dialog ze wspo ęczesnź  kulturź , ale zarazem zachowywaęy
swo j szczego lny charakter katolicki w duchu peęnej wiernosci Magi-
sterium Koscioęa. Częonkowie tych instytutow i stowarzyszen niech
bódź  tez gotowi do podjócia pracy w panstwowych strukturach edu-
kacji, jesli wymagajź  tego okolicznosci. Do tego typu dziaęalnosci
wezwani sź  zwęaszcza częonkowie instytutow swieckich, ze wzglódu
na węasciwe im powoęanie.

[288] 98. Instytuty zycia konsekrowanego miaęy zawsze wieki
wpęyw na ksztaętowanie i przekazywanie kultury. Byęo tak w sre-
dniowieczu, gdy klasztory staęy sió  miejscami, w kto rych mozna byęo
poznac dorobek kulturowy przeszęosci i w kto rych ksztaętowaęa sió
nowa kultura humanistyczna i chrzescijanska. Dziaęo sió  tak za kaz-
dym razem, gdy swiatęo Ewangelii docieraęo do nowych narodow.
wiele osob konsekrowanych krzewięo kulturó , wiele tez badaęo kultu-
ry lokalne i wystópowaęo w ich obronie. Potrzeba uczestnictwa w
krzewieniu kultury, w dialogu miódzy kulturź  a wiarź , jest dzis
szczego lnie mocno odczuwana w Kosciele.

Osoby konsekrowane muszź  zdawac sobie sprawó , ze ta potrzeba
jest wezwaniem skierowanym do nich. Takze one sź  powoęane, aby
poszukiwac metod gęoszenia sęowa Bozego najlepiej odpowiadajź -
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cych wymogom ro znych grup ludzkich i licznych srodowisk zawo-
dowych, tak aby swiatęo Chrystusa przenikaęo do wszystkich dzie-
dzin ludzkiego zycia, a zaczyn zbawienia przemieniaę od wewnź trz
spoęeczenstwo, sprzyjajź c utrwaleniu sió  kultury przepojonej warto-
sciami ewangelicznymi. U progu trzeciego tysiź clecia takze przez ta-
kź  dziaęalnosc zycie konsekrowane bódzie mogęo odnowic swojź
wiernosc zamysęom Boga, wychodzź cego naprzeciw wszystkim lu-
dziom, kto rzy swiadomie lub nieswiadomie i jakby po omacku po-
szukujź  Prawdy i Zycia (por. Dz 17, 27).

[289] Niezaleznie jednak od sęuzby na rzecz innych, takze w ęo-
nie samego zycia konsekrowanego odrodzic sió  musi zamięowanie do
aktywnosci na polu kultury, do gorliwego pogęóbiania wiedzy, kto re
jest srodkiem integralnej formacji i praktykź  ascetycznź , niezwykle
dzis aktualnź  w obliczu ro znorodnosci kultur. Osęabienie wysięku w
tej dziedzinie moze miec bardzo szkodliwy wpęyw na apostolat, bu-
dzź c poczucie wyobcowania i nizszosci lub prowadzź c do powierz-
chownosci i bezmyslnosci w dziaęaniu.

Ze wzglódu na ro znorodnosc charyzmatow i na realne mozliwo-
sci poszczego lnych instytutow pogęóbianie wiedzy nie moze byc
zwiź zane wyęź cznie z formacjź  poczź tkowź  ani ze zdobywaniem ty-
tuęow naukowych i kwalifikacji zawodowych. Jest ono raczej wyra-
zem nigdy nie zaspokojonego pragnienia gęóbszego poznania Boga õ
niezgęóbionej swiatęosci i « rodęa wszelkiej ludzkiej prawdy. Dlatego
to dź zenie nie izoluje osoby konsekrowanej w abstrakcyjnym inte-
lektualizmie ani nie zamyka jej w puęapce obezwęadniajź cego narcy-
zmu: jest raczej bod«cem do dialogu i do wspo ęuczestnictwa, jest
ksztaętowaniem zdolnosci oceny, jest zachó tź  do kontemplacji i mo-
dlitwy w nieustannym poszukiwaniu obecnosci Boga i Jego dziaęania
w zęozonej rzeczywistosci wspo ęczesnego swiata.

Osoba konsekrowana, kto ra poddaje sió  przemieniajź cemu
dziaęaniu Ducha, uczy sió  poszerzac ciasne horyzonty ludzkich pra-
gnien, a zarazem dostrzegac gęóbokie wymiary istnienia kazdego
częowieka i jego historii, siógajź c spojrzeniem poza aspekty najbar-
dziej widoczne, ale czósto drugorzódne. Niezliczone sź  dzis dziedziny
wyzwan wyęaniajź cych sió  z ro znych kultur: dziedziny nowe lub tez
takie, w kto rych zycie konsekrowane jest tradycyjnie obecne; nalezy
utrzymywac z nimi owocne kontakty, przyjmujź c postawó  czujnego
krytycyzmu, ale takze ufnego zainteresowania wobec tych, kto rzy
doswiadczajź  trudnosci typowych dla pracy intelektualnej, zwęaszcza
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wowczas, gdy w obliczu nie znanych dotź d problemow naszej epoki
trzeba probowac nowych analiz i nowych syntez. Powazna i skutecz-
na ewangelizacja nowych srodowisk, w kto rych kultura jest ksztaę-
towana i przekazywana, wymaga utrzymywania czynnej wspo ępracy
ze swieckimi dziaęajź cymi w tej dziedzinie.

[290] 99. W przeszęosci, osoby konsekrowane potrafięy sęuzyc
sprawie ewangelizacji na ro zne sposoby rozwiź zujź c two rczo pro-
blemy, dzisiaj natomiast muszź  stawac przed nowym wyzwaniem,
jakim jest potrzeba dawania swiadectwa Ewangelii poprzez srodki
spoęecznego przekazu. Dzióki niezwykle skutecznej technice srodki
te zyskaęy zdolnosc globalnego oddziaęywania i mogź  docierac do
wszystkich zakź tkow ziemi. Osoby konsekrowane, zwęaszcza te, kto -
re ze wzglódu na charyzmat instytutu dziaęajź  w tej dziedzinie, po-
winny zdobyc solidnź  znajomosc józyka typowego dla tych srodkow,
aby mogęy przekonujź co mowic o Chrystusie dzisiejszemu częowie-
kowi, wyrazajź c jego ” radosci i nadzieje, smutek i niepokojeś, a takze
przyczyniac sió  do budowy spoęeczenstwa, w kto rym wszyscy bódź
sió  czuli jak bracia i siostry idź cy razem ku Bogu.

Jednakze ze wzglódu na niezwykęź  moc perswazji, jakź  odzna-
czajź  sió  te srodki, nalezy zachowac czujnosc wobec wypaczonych
sposobow ich wykorzystywania. Nie trzeba lekcewazyc problemow,
jakie mogź  stź d wynikac takze dla zycia konsekrowanego, ale raczej
poddac je swiatęemu rozeznaniu. Odpowied«  Koscioęa ma charakter
przede wszystkim wychowawczy: stara sió  uczyc węasciwego rozu-
mienia ukrytych mechanizmow, uwaznej oceny etycznej programow,
a takze ksztaętowac zdrowe nawyki w korzystaniu ze srodkow prze-
kazu. W tó  pracó  wychowawczź , majź cź  ksztaęcic mź drych odbior-
cow i kompetentnych pracownikow srodkow przekazu, osoby konse-
krowane powinny wnosic swo j wkęad, swiadczź c o wzglódnosci
wszystkich rzeczywistosci widzialnych i pomagajź c braciom w ich
ocenie zgodnej z Bozym zamysęem, a takze w uwolnieniu sió  od
nadmiernej fascynacji ” przemijajź cź  postaciź  tego swiataś  (por.
1 Kor 7, 31).

Nalezy popierac wszelkie inicjatywy w tej nowej i doniosęej dzie-
dzinie, tak aby Ewangelia Chrystusa byęa gęoszona rowniez przy po-
mocy tych nowoczesnych mediow. Poszczego lne instytuty niech bó -
dź  gotowe do wspo ępracy i do zaangazowania swoich się, srodkow
i osob w realizacjó  wspo lnych projektow w ro znych sektorach spo-
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ęecznego przekazu. Ponadto osoby konsekrowane, a zwęaszcza częon-
kowie instytutow swieckich niech węź czajź  sió  aktywnie õ  w miaró
potrzeb duszpasterskich õ  w religijnź  formacjó  osob kierujź cych
publicznymi i prywatnymi srodkami przekazu oraz ich pracowni-
kow, tak aby z jednej strony zapobiegac szkodom powodowanym
przez niewęasciwe ich uzywanie, a z drugiej przyczyniac sió  do pod-
noszenia poziomu programow przez tresci zgodne z prawem moral-
nym i bogate w wartosci humanistyczne i chrzescijanskie.



Kard. Angelo Sodano

TELEGRAM
NA VI S WIATOWY KONGRES

INSTYTUTO W S WIECKICH
(Sa  ̃Paolo, 19-21 VIII 1996)82

[291] Z okazji VI Kongresu organizowanego przez Konferencjó
Swiatowź  Instytutow Swieckich w Itaici, Sa˜ Paolo w Brazylii na te-
mat ” Instytuty swieckie ku Trzeciemu Tysiź cleciuś, Ojciec Swió ty
Jan Paweę II pozdrawia uczestnikow, zyczy im wszelkiego dobra i
wyraza zywe uznanie dla tematu, jaki sobie postawili, by zweryfiko-
wac zadanie przezywania konsekracji Bogu w swiecie przez profesjó
rad ewangelicznych w kontekscie doczesnych struktur.

Zapewniajź c ich o swoich modlitwach, by Kongres opatrzno-
sciowo sęuzyę umocnieniu szlachetnych postanowien wzbudzania w
spoęeczenstwie nowych się dla Kro lestwa Chrystusa przez dź zenie do
przemiany swiata od wewnź trz mocź  Bęogosęawienstw, Ojciec Swió ty
prosi Niebiosa za macierzynskim wstawiennictwem Najswió tszej
Dziewicy o obfite dary i swiatęo Ducha Swió tego oraz przesyęa przez
Matkó  Niebieskź  organizatorom i konsekrowanym, jako znak usta-
wicznej Boskiej opieki, swe Bęogosęawienstwo Apostolskie.

Kardynań Angelo Sodano
Sekretarz Stanu

� � � � � � �
82 Tęum. za: ”Dialogoś 24(1996) nr 110-111, s. 75.



Jan PaweÓ II

DO UCZESTNIKO W
MIąDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM

INSTYTUTO W S WIECKICH
NA TEMAT ”PROVIDA MATER ECCLESIAć

(Rzym, 1 II 1997)83

Eminencjo, Ksió ze Kardynale, Czcigodni Bracia w biskupstwie
i kapęanstwie, ukochani Bracia i Siostry!

[292] 1. Serdecznie was przyjmujó  na tej specjalnej audiencji,
przez kto rź  pragniemy przypomniec i uczcic waznź  dató  dla insty-
tutow swieckich. Dziókujó  Kardynaęowi Martinez Somalo za sęowa,
kto rymi wyrazajź c uczucia was wszystkich pokazaę we węasciwym
swietle znaczenie tego spotkania, kto re symbolicznie gromadzi w tej
Auli niezliczone osoby rozproszone po caęym swiecie. Dziókujó  takze
waszemu przedstawicielowi, kto ry przemawiaę po Kardynale.

Macierzynska troska i mź dra czuęosc Koscioęa wobec jego dzieci,
kto re poswiócajź  zycie Chrystusowi w ro znych formach specjalnej
konsekracji, wyrazięa sió  przed piócdziesióciu laty w konstytucji apo-
stolskiej Provida Mater Ecclesia. Nadaęa ona nowy porzź dek kano-
niczny chrzescijanskiemu doswiadczeniu instytutow swieckich84.

Ze szczósliwym wyczuciem wyprzedzajź c niekto re tematy, kto re
miaęy znale«c swe węasciwe sformuęowanie na Soborze Watykan-
skim II, mo j szlachetnej pamióci poprzednik Pius XII zatwierdzię
swź  węadzź  apostolskź  drogó  i formó  zycia, kto ra juz od wieku przy-
ciź gaęa wielu chrzescijan, mózczyzn i kobiety: zobowiź zali sió  oni do
nasladowania Chrystusa dziewiczego, ubogiego i posęusznego, pozo-
stajź c w warunkach zycia węasnego stanu swieckiego. Pióknie jest
dostrzec w tej pierwszej fazie historii instytutow swieckich poswió -
cenie i ofiaró  tylu braci i sio str w wierze, kto rzy nieustraszeni sta-
wiali czoęa wyzwaniom nowych czasow. Dali oni odpowiednie swia-
dectwo prawdziwej chrzescijanskiej swió tosci w ro znych warunkach
pracy, mieszkania, wtopienia sió  w zycie spoęeczne, ekonomiczne
i polityczne wspo lnot ludzkich, do kto rych nalezeli.

� � � � � � �
83 Sympozjum zostaęo zorganizowane przez Swiatowź  Konferencjó  Instytutow Swiec-

kich (CMIS) w Rzymie z okazji 50-lecia konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia.
Tęumaczenie tekstu na podstawie: ”L…Osservatore Romanoś 137 (1997) nr 27, s. 5.

84 Por. AAS 39(1947), s. 114-124.
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Nie mozemy zapomniec rozumnego zaangazowania, z jakim nie-
kto rzy wielcy ludzie Koscioęa towarzyszyli takiej drodze w latach,
kto re poprzedzaęy bezposrednio ogęoszenie Provida Mater Ecclesia.
Sposrod wielu, opro cz wymienionego Papieza, mięo mi wspomniec z
serdecznź  wdziócznosciź  owczesnego zastópcó  Sekretarza Stanu,
przyszęego papieza Pawęa VI, Mons. Giovanni Battistó  Montiniego
oraz tego, kto ry w czasach Konstytucji apostolskiej byę Podsekreta-
rzem Kongregacji Zakonow õ  czcigodnego Kardynaęa Arcadio Lar-
raona, kto rzy mieli wielki udziaę w opracowaniu i zdefiniowaniu
doktryny i postanowien kanonicznych zawartych w dokumencie.

[293] 2. Z odlegęosci po ę wieku Provida Mater Ecclesia ukazuje
sió  nam jako bardzo aktualna. Odsęoniliscie to wyra«nie w czasie
prac waszego miódzynarodowego sympozjum. Charakteryzuje sió
ona raczej przez swoje prorockie natchnienie, kto re zasęuguje na
podkreslenie. Forma zycia instytutow swieckich istotnie dzis, bar-
dziej niz kiedykolwiek, ukazuje sió  jako sposob opatrznosciowy
i skuteczny ewangelicznego swiadectwa w okolicznosciach uwarun-
kowanych przez dzisiejszź  sytuacjó  kulturalnź  i spoęecznź , w kto rej
Koscio ę jest powoęany do zycia i do peęnienia węasnej misji. Wraz z
aprobatź  takich instytutow, Konstytucja, uwienczajź c duchowe dź -
zenie, kto re ozywiaęo zycie Koscioęa przynajmniej od czasow sw.
Franciszka Salezego uznaęa, ze doskonaęosc zycia chrzescijanskiego
moze i powinna byc przezywana w kazdych okolicznosciach i w kaz-
dej sytuacji egzystencjalnej, bódź c powoęaniem do powszechnej
swió tosci (por. PME 7). Stwierdzaęa ona w konsekwencji, ze zycie
zakonne õ  rozumiane w swej węasciwej formie kanonicznej õ  nie
wyczerpywaęo w samym sobie wszystkich mozliwosci peęnego po j-
scia za Panem i zapowiadaęa, ze poprzez obecnosc i swiadectwo
swieckiej konsekracji dokona sió  odnowa chrzescijanska zycia ro-
dzinnego, zawodowego i spoęecznego, dzióki kto rej powstanź  nowe
i skuteczne formy apostolstwa, skierowane do osob i srodowisk
normalnie dalekich od Ewangelii i jakby niedostópnych dla jej gęo-
szenia.

[293] 3. Juz przed laty, zwracajź c sió  do uczestnikow II Miódzy-
narodowego Kongresu Instytutow Swieckich, zapewniaęem, ze one
znajdujź  sió  ” [...] jakby w centrum konfliktu, kto ry niepokoi i dzieli
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wspo ęczesnego duchaś85. Za pomocź  tego wyrazenia chciaęem podjź c
niekto re rozwazania mego czcigodnego poprzednika Pawęa VI, kto ry
mowię o instytutach swieckich jako o odpowiedzi na gęóboki niepo-
ko j: niepoko j o znalezienie drogi syntezy pomiódzy peęnź  konsekra-
cjź  zycia rad ewangelicznych i peęnź  odpowiedzialnosciź  za obecnosc
i dziaęanie przemieniajź ce od wewnź trz swiat, by go ksztaętowac, do-
skonalic i uswiócac86.

Z jednej strony, istotnie towarzyszymy gwaętownemu rozprze-
strzenianiu sió  form religijnosci, kto re proponujź  doswiadczenia
urzekajź ce, czasami takze zobowiź zujź ce i wymagajź ce. Jednak ak-
cent jest tam poęozony bardziej na poziom wzruszen i intensywnosc
doswiadczenia, niz na stronó  ascetycznź  i duchowź . Mozna uznac, ze
takie formy religijnosci probujź  odpowiedziec na ciź gle odnawiajź ce
sió  gorź ce pragnienie zjednoczenia z Bogiem, na poszukiwanie
ostatecznej prawdy o Nim i o przeznaczeniu ludzkosci. Odznaczajź
sió  urokiem nowosci i ęatwego uniwersalizmu. Te doswiadczenia
jednak przedstawiajź  niejasnź  koncepcjó  Boga, dalekź  od tej, jakź
ofiaruje Objawienie. One ponadto powodujź  oderwanie od rzeczywi-
stosci i od konkretnej ludzkiej historii.

Tej religijnosci przeciwstawia sió  faęszywź  koncepcjó  swieckosci,
wedle kto rej Bo g pozostaje obcy budowaniu przyszęosci ludzi. Wió «  z
Nim jest uwazana za prywatny wybo r i subiektywny problem, kto ry
moze byc najwyzej tolerowany, byleby tylko nie pretendowaę do
wpęywania w jakikolwiek sposob na kulturó  czy spoęeczenstwo.

[294] 4. Jak wióc zmierzyc sió  z tym ogromnym konfliktem,
kto ry przechodzi przez duszó  i serce wspo ęczesnej ludzkosci? To
staje sió  wyzwaniem dla chrzescijanina: wyzwaniem, by stac sió
two rcź  nowej syntezy pomiódzy najwyzszź  mozliwosciź  przylgniócia
do Boga i do Jego woli, a najwyzszź  mozliwosciź  uczestnictwa w ra-
dosciach i nadziejach, udrókach i cierpieniach swiata, by kierowac
go ku planowi caękowitego zbawienia, jaki Bo g Ojciec objawię nam w
Chrystusie i ustawicznie daje nam do naszej dyspozycji poprzez dar
Ducha Swió tego.

Częonkowie instytutow swieckich węasnie do tego sió  zobowiź -
zujź , wyrazajź c swź  peęnź  wiernosc profesji rad ewangelicznych w
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85 Insegnamenti di Giovanni Paolo II 2(1980), t. 3, s. 469; zob. Jan Paweę II, Ewan-

gelizacja a instytuty s wieckie. Do II Swiatowego Kongresu Instytuto w Swieckich, p. 1.
86 Por. Insegnamenti Paolo VI 10(1972), s. 102.
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formie zycia swieckiego obciź zonego ryzykiem i wymogami czósto
nie dajź cymi sió  przewidziec, ale bogatego w specyficzne i oryginalne
mozliwosci.

[295] 5. Pokorni i dumni nosiciele przemieniajź cej mocy Kro le-
stwa Bozego, swiadkowie odwazni i oddani zadaniu misji ewangeli-
zowania kultur i ludow, częonkowie instytutow swieckich, sź  w histo-
rii znakiem Koscioęa przyjaznego ludziom, zdolnego do ofiarowania
pociechy w kazdym rodzaju cierpienia, gotowego do podtrzymywa-
nia kazdego prawdziwego postópu wobec ludzkiego wspo ęzycia, ale
rownoczesnie nieprzejednanego wobec wyboru smierci, przemocy,
kęamstwa i niesprawiedliwosci. Sź  oni rowniez dla chrzescijan zna-
kiem i wezwaniem do obowiź zku objócia troskź  w imió  Boga stwo-
rzenia, kto re pozostaje przedmiotem mięosci i upodobania swego
Stwo rcy, takze jesli jest naznaczone sprzeciwem buntu i grzechu i
potrzebuje wyzwolenia od zepsucia i smierci.

Czy mozna sió  dziwic, ze srodowisko, z kto rym oni bódź  musieli
sió  zmierzyc czósto bódzie maęo skęonne do zrozumienia i przyjócia
ich swiadectwa?

Koscio ę dzis oczekuje mó zczyzn i kobiet, zdolnych do swiadcze-
nia w nowy sposob o Ewangelii i jej radykalnych wymaganiach, a
rownoczesnie znajdujź cych sió  wewnź trz egzystencjalnej sytuacji
wielkiej czósci stworzen ludzkich. A takze swiat, czósto nieswiadomy
tego, pragnie spotkania z prawdź  Ewangelii dla prawdziwego i inte-
gralnego postópu ludzkosci wedęug planu Boga.

W tego rodzaju sytuacji oczekuje sió  od instytutow swieckich
wielkiego zdecydowania i wyra«nego przylgniócia do typowego cha-
ryzmatu ich konsekracji: tworzenia syntezy wiary i zycia, Ewangelii
i historii ludzkiej, caękowitego oddania sió  chwale Bozej i bezwarun-
kowej dyspozycyjnosci dla peęni zycia w sęuzbie braciom i siostrom
na tym swiecie. Częonkowie instytutow swieckich z powoęania i misji
znajdujź  sió  w punkcie skrzyzowania pomiódzy inicjatywź  Boga a
oczekiwaniem stworzenia: inicjatywź  Boga, kto rź  przynoszź  swiatu
przez mięosc i wewnó trzne zjednoczenie z Chrystusem; oczekiwa-
niem stworzenia, kto re podzielajź  w codziennej, swieckiej sytuacji
ludzi im podobnych, obciź zajź c sió  sprzecznosciami i nadziejami
kazdego bytu ludzkiego, a przede wszystkim tych najsęabszych
i cierpiź cych.
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W kazdym razie instytutom swieckim jest powierzona odpowie-

dzialnosc za gęoszenie wszystkim tej misji, poswiadczenie jej spe-
cjalnź  konsekracjź  w radykalizmie rad ewangelicznych, aby caęa
chrzescijanska wspo lnota realizowaęa z coraz wiókszym zaangazo-
waniem zadanie, kto re Bo g w Chrystusie jej powierzyę wraz z darem
swego Ducha (por. VC 17-22).

[296] 6. Swiat wspo ęczesny wydaje sió  byc szczego lnie wyczulo-
ny na swiadectwo tego, kto potrafi wziź c na siebie odpowiedzialnosc
za rozpoznanie epoki i plan budowania nowej, bardziej sprawiedli-
wej ludzkosci. Nasze czasy to czasy wielkich przewrotow kultural-
nych i spoęecznych.

Z tego powodu coraz jasniej okazuje sió , ze misja chrzescijanina
w swiecie nie moze byc sprowadzona do czystego i prostego przykęa-
du szlachetnosci, kompetencji i wiernosci obowiź zkom. To wszystko
jest juz wczesniej zaęozone. Idzie o przyswojenie sobie tych samych
uczuc Jezusa Chrystusa, aby byc w swiecie znakiem Jego mięosci. To
jest sensem i celem autentycznej swieckosci chrzescijanskiej i na-
stópnie celem i wartosciź  chrzescijanskiej konsekracji przezywanej w
instytutach swieckich.

Po tej linii okazuje sió  jak najbardziej wazne, by częonkowie in-
stytutow swieckich przezywali intensywnie braterskź  komunió , czy
to wewnź trz węasnego instytutu, czy z częonkami ro znych instytu-
tow. Węasnie dlatego, ze sź  rozproszeni jak drozdze i so l w srodku
swiata, winni uwazac sió  za uprzywilejowanych swiadkow wartosci
braterstwa i chrzescijanskiej przyja«ni, dzis tak bardzo koniecznych
przede wszystkim na wielkich obszarach zurbanizowanych, kto re juz
skupiajź  wielkź  czósc swiatowej populacji.

Zyczó , by kazdy instytut swiecki staę sió  takź  szkoęź  mięosci bra-
terskiej, tym pęonź cym ogniskiem, z kto rego wielu mó zczyzn i kobiet
moze zaczerpnź c swiatęa i ciepęa dla zycia w swiecie.

[297] 7. Na koniec proszó  Maryjó , by daęa wszystkim częonkom
instytutow swieckich jasnosc swego spojrzenia na sytuacjó  swiata,
gęóbió  swej wiary w sęowo Boze i gotowosc swojej dyspozycyjnosci w
wykonywaniu tajemniczych planow dla wspo ępracy coraz bardziej
wnikajź cej w dzieęo zbawienia.

Powierzajź c Jej macierzynskim dęoniom przyszęosc instytutow
swieckich, wybranej czósci ludu Bozego, udzielam kazdemu z was tu
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obecnych Bęogosęawienstwa Apostolskiego, kto re chó tnie rozciź gam
na wszystkich częonkow instytutow swieckich, rozproszonych na pió -
ciu kontynentach.

Tęum. Krystyna Stawecka



Mons. Juan Jose Dorronsoro

WYKłAD
NA MIąDZYNARODOWYM SYMPOZJUM

NA TEMAT ”PROVIDA MATER ECCLESIAć PT.
PIĄCDZIESIĄCIOLECIE ”PROVIDA MATER ECCLESIAĆ

(Rzym, 2 II 1947 Ą  2 II 1997)87

[298] W swojej adhortacji apostolskiej Vita consecrata, Ojciec
Swió ty Jan Paweę II stwierdza, ze ” Duch Swió ty, przedziwny two rca
ro znorakich charyzmatow, wzbudzię w naszych czasach nowe formy
˙ycia konsekrowanego, pragnź c jak gdyby odpowiedziec zgodnie z
opatrznosciowym zamysęem na nowe potrzeby, jakie Koscio ę napo-
tyka dzis w peęnieniu swojej misji w swiecie. Przychodzź  tu na mysl
przede wszystkim Instytuty s wieckie, kto rych częonkowie pragnź
prze˙ywac  swoję  konsekracjź  Bogu w s wiecie poprzez praktykó  rad
ewangelicznych w kontekscie doczesnych struktur, aby w ten sposob
byc zaczynem mź drosci i swiadkami ęaski w ramach zycia kultural-
nego, gospodarczego i politycznego.ś  (VC 10). Tymi sęowami Ojciec
Swió ty podkresla wielkie znaczenie instytutow swieckich w zyciu Ko-
scioęa, potwierdzajź c swym autorytetem ich tozsamosc, utrwalonź
juz przez ostatnie 50 lat.

1. Provida Mater Ecclesia,
”wielka kartać instytutow s wieckich

[299] Podstawowy kodeks, prawdziwa wielka karta instytutow
swieckich, jest zawarta w konstytucji apostolskiej Provida Mater
Ecclesia, ogęoszonej przez Piusa XII 2 lutego 1947 roku. Wielu
chrzescijan, mózczyzn i kobiet, pojedynczo lub w grupach od dęuz-
szego czasu i w ro znych czósciach swiata, podejmowaęo nowź  formó
zycia ewangelicznego, kto ra pozwolięaby im isc za Chrystusem czy-
stym, ubogim i posęusznym, przy jednoczesnym pozostaniu we węa-
sciwym im stanie swieckim. Byęo to gorź ce pragnienie zycia konse-
krowanego w swiecie, kto re kieękowaęo przez caęź  historió  Koscioęa
az do poczź tkow XX wieku i byęo widoczne w sposobie zycia niekto -
rych swió tych uznawanych za pionierow instytutow swieckich. Po
pierwszym usięowaniu uznania tych grup jako poboznych stowarzy-
szen (pia unio), ukazaę sió  wreszcie dokument Provida Mater Eccle-
� � � � � � �

87 Tekst za: Mons. J. J. Dorronsoro, Wypowiedzi do czńonko w instytuto w s wieckich
(”Biblioteczka KKIS, z. 8), Warszawa-Katowice 1998, s. 37-50.
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sia, kto ry udzielię im, po raz pierwszy, peęnego uznania jako staęej
formy zycia konsekrowanego. Instytuty swieckie uzyskaęy przez to
nie tylko miejsce w Kosciele, ale co wiócej, jasnź  swiadomosc węa-
snej misji w swiecie.

Provida Mater Ecclesia zawiera szeroki opis rozwoju doktryny,
w kto rej Papiez wspomina poprzednikow tej nowej formy zycia oraz
charyzmatyczne i duchowe przyczyny, kto re doprowadzięy do tego
ideaęu ewangelicznego. Lex pecularis natomiast zawiera czósc praw-
nź , tzn. podstawowe normy instytutow swieckich.

Po przeczytaniu tego dokumentu pojawia sió  stwierdzenie, ze
jest on naprawdó  dobrze przemyslany i zredagowany, chociaz nie-
kto re sformuęowania sź  osadzone w innym od dzisiejszego kontek-
scie historycznym. Ukazuje sió  tutaj umysęowosc obdarzonego reali-
zmem kompetentnego prawodawcy i znawcy wymagan zycia konse-
krowanego. Jest nim kard. Arcadio Larraona, wielki two rca tegoz
dokumentu. Potwierdzajź  to sęowa Papieza Pawęa VI, kto ry mowiź c
do częonkow instytutow swieckich, podkreslaę, ze oficjalne ich przy-
jócie przez Koscio ę byęo szczego lnym dzieęem ” czcigodnego kard.
Larraonaś  (Paweę VI, Do instytutow swieckich, 2 II 1972).

Dzióki kard. Larraona dokonaę sió  prawdziwy podbo j albo ” re-
wolucjaś, kto ra wydaje sió  dzis caękiem naturalna. Rzeczywiscie,
Pius XII rozszerzyę i zezwolię częonkom instytutow swieckich, swiec-
kim i kapęanom diecezjalnym, na specjalnź  konsekracjó  przez profe-
sjó  rad ewangelicznych (kiedys nazywaęy sió  ” stanem doskonaęosciś)
pozostajź c we węasnym stanie zycia swieckiego. Az do Provida Ma-
ter Ecclesia stan ”perfectionis adqurendaeś  utozsamiano ze stanem
zakonnym. Znaczenie tej Konstytucji mozna zrozumiec tylko przez
rzeczywiste zrozumienie czasow, w kto rych zostaęa ona ogęoszona.
Wraz z ukazaniem sió  Provida Mater Ecclesia osęabięo sió  utozsa-
mianie stanu doskonaęosci z zyciem zakonnym, poniewaz dokument
ten daę kanoniczne istnienie nowej formie zycia konsekrowanego
posrod swiata, innej niz jedyne dotź d zycie konsekrowane zakonne.

Sęusznie o. Agostino Gemelli, stwierdzaę z przekonaniem: ”Pius
X zrealizowaę wielkź  nowosc, zatwierdzię nowy stan swieckich, mó z-
czyzn i kobiet zyjź cych w swiecie, oddanych apostolstwu i poswió -
cajź cych sió  Bogu, zyjź c w stanie doskonaęosci, czyli idź c drogź  rad
ewangelicznych, aby lepiej realizowac ten celś.

Z drugiej strony zauwaza sió  dzisiaj, ze gdy Provida Mater Eccle-
sia byęa redagowana, teologia laikatu dopiero zaczó ęa sió  rozwijac.
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Przyczynię sió  do tego szczego lnie Sobo r Watykanski II, kto ry miódzy
innymi ukazaę miejsce i zadania swieckich oraz wartosc rzeczywisto-
sci doczesnych. Jednakze Provida Mater Ecclesia jest widziana jako
absolutna nowosc w tym sensie, ze jej celem byęo pozwolic swieckim
i kapęanom diecezjalnym na poszukiwanie drogi nasladowania Chry-
stusa w doskonaęosci węasnego stanu, przez podjócie rad ewange-
licznych.

W tym czasie Konstytucja zostaęa bardzo entuzjastycznie przy-
jó ta przez ro zne grupy, poniewaz dokument ten daę im tak przez nich
upragnione oficjalne uznanie ze strony Stolicy Apostolskiej. Jednak-
ze niekto re grupy zatwierdzone juz jako pia unione nie przyjó ęy tego
dokumentu widzź c w nim trudnosci. Nie miaęy jednak swiadomosci,
ze bez tego dokumentu swieccy nie mogź  byc osobami konsekrowa-
nymi.

Doktryna zawarta w Provida Mater Ecclesia, zostaęa potem po-
gęóbiona przez peęniejszź  definicjó  okreslajź cź  instytuty swieckie. W
motu proprio Primo feliciter Pius XII udoskonalię i uzupeęnię Provi-
da Mater Ecclesia, nie aby jź  poprawiac, lecz potwierdzic i wytyczyc
drogó  instytutom swieckim. W Primo feliciter, w porownaniu do
Provida Mater Ecclesia daje sió  zauwazyc wiókszź  wrazliwosc na
teologió  laikatu i rzeczywistosci doczesne. Primo feliciter, aby scha-
rakteryzowac doswiadczenie instytutow swieckich ęź czy scisle kon-
sekracjó  i apostolat w formule ” konsekracja Bogu i ludziomś. Odtź d
instytuty swieckie miaęy mozliwosc lepiej okreslic swoje szczego lne
powoęanie swieckich konsekrowanych chroniź c zarowno swź  swiec-
kosc, jak tez i konsekracjó .

2. Rola jeszcze do odkrycia
[300] Mimo wielu lat od oficjalnego zatwierdzenia, daje sió  za-

uwazyc, ze ta forma zycia konsekrowanego nie jest jeszcze zrozu-
miana na wielu pęaszczyznach Koscioęa, co zaszkodzięo jej peęnemu
rozwojowi. Chodzi przeciez o nowe powoęanie, o dar Ducha Swió tego
dla Koscioęa, majź cź  za przedmiot szczego lnź  obecnosc, kto ra prze-
mienia od wewnź trz nasze spoęeczenstwo, usięujź ce coraz bardziej
oddzielic wiaró  od zycia codziennego. Z pewnosciź  jest to bardzo zo-
bowiź zujź ce powoęanie. Odpowiednio przygotowani częonkowie in-
stytutow swieckich powinni wypeęniac ten szczego lny apostolat by-
cia zaczynem w swiecie. W tym stanie zycia zarowno formacja po-
czź tkowa jak i staęa powinna dź zyc do uksztaętowania sumienia
swieckiego konsekrowanego tak pod wzglódem duchowym, jak i w
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perspektywie zawodowej. To zakęada mocne wezwanie do kompe-
tencji, podnoszenia kwalifikacji, poczucia odpowiedzialnosci, sęuzby,
nie pomijajź c w zaden sposob sęuchania Sęowa Bozego, modlitwy
i sakramentow. Naturalne i zgodne z naturź  częonkow instytutow
swieckich wydaje sió  realizowanie syntezy miódzy rzeczywistosciź
ziemskź  i eschatologicznź , przez obecnosc w Kosciele i w swiecie,
zyjź c i pracujź c dyskretnie i two rczo õ  jak so l, zaczyn lub drozdze
i ferment.

Częonkowie instytutow swieckich nie zmieniajź  swojego stanu
kanonicznego wsrod ludu Bozego. Swoje apostolstwo podejmujź  w
strukturach zycia swieckiego. Konsekracja i swieckosc sź  nieroz-
dzielne, tzn. ta konsekracja jest specyficznie swiecka, swieckosc jest
normź  zycia dla realizacji rad ewangelicznych i dla odkupienia
swiata. Ich misja jest realizowana przez obecnosc w swiecie, aby go
uwolnic od grzechu i budowac w harmonii wedęug planu Bozego. W
instytutach swieckich zakęada sió , ze pragnienie uczynienia z siebie
daru dla Boga pozwala takze na utozsamianie sió  z częowiekiem.
Konsekracja swiecka jest wióc czynnym i wiarygodnym swiadec-
twem w codziennym zyciu częowieka.

Mimo kro tkiej, ale znaczź cej historii instytutow swieckich, majź
one przed sobź  ” wielkź  historió  budowaniaś. Stź d takze do nich od-
noszź  sió  sęowa Ojca swió tego: ”Wpatrujcie sió  w przyszęosc, ku kto -
rej kieruje was Duch, aby znow dokonac z wami wielkich dzieęś. In-
stytuty swieckie sź  zaproszone do patrzenia w przyszęosc, aby ” ten
nasz swiat, powierzony rókom częowieka [...], byę coraz bardziej
ludzki i sprawiedliwy, byę znakiem i zapowiedziź  swiata przyszęegoś
(VC 110).

U progu trzeciego milenium zycia Koscioęa, ro zne wyzwania daje
sió  pod rozwagó  częonkom instytutow swieckich, ale ich obecnosc
i misja w inkulturacji nowej ewangelizacji, powinna kierowac ich
serce coraz bardziej na przyjócie i przekazanie daru mięosci, kto ry
ukazuje im Serce Chrystusa otwarte dla swiata.

3. Aktualna sytuacja instytutow s wieckich
[301] Ocena, kto rej dokonujemy, jest owocem prac prowadzo-

nych przez wiele lat w Kongregacji Instytutow Zycia Konsekrowane-
go i uczestniczenia w wizytach ad limina biskupow caęego swiata.
Piszó  w pewnej zgodzie z posęannictwem Koscioęa: trzeba na nowo
zaczynac budowac przyszęosc instytutow swieckich razem ze wszyst-
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kimi, kto rym ta koscielna rzeczywistosc czasow wspo ęczesnych lezy
na sercu.

Trzeba przyznac, ze do dzis nie zrobiono tyle, ile sió  mogęo i tyle,
ile oczekiwaę Koscio ę. Maęo jest instytutow swieckich w Kosciele.
Tytko 191 kanonicznie uznanych. Ta liczba nie koresponduje z jako-
sciź  ich oryginalnego powoęania, z ich charyzmatem, misjź  ani tez z
potrzebami, jakie ma aktualnie spoęeczenstwo.

Wielu biskupow z ro znych czósci swiata, od kilku lat twierdzi, ze
poęozenie instytutow swieckich w ich diecezjach nie jest bardzo
szczósliwe. Mowiź , ze ich obecnosc jest sęaba, maęo znaczź ca, ze ich
liczba spada. To zasmuca. Ale trzeba natychmiast wyjasnic, ze in-
stytuty swieckie z natury swego charyzmatu bycia zaczynem w cie-
scie, przez swź  dyskretnź  obecnosc w spoęeczenstwie, bardzo czósto
nie mogź  ofiarowac Koscioęowi lokalnemu bezposredniego aposto-
latu. Wykonujź  jednakze wykwalifikowanź  sęuzbó  i w tym samym
czasie sź  dobrym ziarnem, takze jesli sź  niewidoczne lub nieznane.

Tó  sytuacjó , maęo szczósliwź , wielu biskupow przypisuje tej
szczego lnej formie zycia konsekrowanego, kto ra w rzeczywistosci nie
jest znana na wielu pęaszczyznach Koscioęa, moze takze jako konse-
kwencja ”dyskrecjiś, zachowywanej przez wielu, jak i przez dęugi czas
zazdrosnie strzezonej i bronionej.

Wobec tej sytuacji, kto ra stanowi przedmiot troski wszystkich,
biskupi podajź  przyczyny i wskazujź  rozwiź zanie.

A. Okres lic  tozsamos c  i misjń
[302] Tozsamosc i misja w kontekscie obecnosci w swiecie nie

sź  jeszcze dobrze okreslone. Biskupi zauwazajź , ze w niekto rych in-
stytutach dokonaęa sió  ewolucja w kierunku konsekracji zakonnej, z
uszczerbkiem dla obowiź zku swieckosci, co zaszkodzięo prawdziwe-
mu obrazowi instytutow swieckich, a takze ich rozwojowi. Inni bi-
skupi zgęaszajź  ewolucjó  w przeciwnym kierunku: obowiź zek swiec-
kosci staę sió  zbyt priorytetowy i zmniejszono wartosc, albo nawet
zapomniaęo sió  o konsekracji. Z drugiej strony niekto rzy mowiź  o
misji, jakby nie miaęa ona zadnej relacji z konsekracjź . Utrzymanie
swieckosci zakęada ryzyko utraty swojej motywacji i tresci chrzesci-
janskiej w srodowisku w przewazajź cej mierze niewierzź cym.

Oczywiscie ci, kto rzy ucierpieli z powodu pierwszej lub drugiej
” ewolucjiś, nie wiedzieli albo nie zdawali sobie sprawy z prawdy, ze
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konsekracja i swieckosc sź  dwiema podstawowymi charakterysty-
kami, kto re muszź  byc realizowane nierozęź cznie.

Musi sió  urzeczywistniac doskonaęa synteza, bez kto rej jedna ce-
cha charakterystyczna moze usmiercic drugź . Mozna powiedziec, ze
w wymienionych przypadkach, jedna przewazyęa drugź  zatracajź c
charyzmat węasny instytutu swieckiego.

Innź  potrzebź  jest solidna i odpowiednia formacja wszystkich
częonkow do prawdziwego powoęania i misji w swiecie. Zauwazamy
brak srodowisk koscielnych, kto re uęatwiaęyby znajomosc i rozwo j
instytutow swieckich. Nalezy przekazywac wiócej informacji na te-
mat natury i misji instytutow swieckich w diecezjalnym duszpaster-
stwie powoęaniowym, sprzyjac czóstym kontaktom miódzy samymi
instytutami swieckimi, a przede wszystkim z ich biskupami.

B. Odkryc  na nowo charyzmat
[303] Wobec tej trochó  pesymistycznej wizji, kto ra jednakze õ

dzióki Bogu õ  nie dotyczy wszystkich, nalezy miec swiadomosc, ze
powinno sió  ” zaczź c od nowaś. Trzeba jakby ” odkryc na nowoś  au-
tentyczny charyzmat naszych instytutow swieckich, takze po linii
mysli Ojca swió tego, kto ry mowi o nowej ewangelizacji. Z pomocź
takiego posęannictwa, kto re podejmuje i wyjasnia poprzedniź  dok-
trynó  magisterium papieskiego, mozemy i musimy to uczynic.

C. Docenic  ich wartos c
[304] Mimo informacji pochodzź cych z wizyt ad limina, kto -

rych znaczenia nie mozemy i nie powinnismy lekcewazyc, trzeba
jednakze powiedziec, ze instytuty swieckie sź  wspaniaęź  rzeczywisto-
sciź  i dzisiaj majź  wióksze znaczenie niz w 1947 r., w roku Provida
Mater Ecclesia. Peęne dane statystyczne dotyczź ce instytutow
swieckich dajź  nadziejó . Liczba Instytutow swieckich, chociaz wolno,
ale wzrasta. Wióksza nadzieja wynika z faktu, kto ry widzimy coraz
bardziej, ze instytuty swieckie w tym samym czasie dajź  doskonaęź
symbiozó  miódzy uswióceniem swoich częonkow wezwanych do zycia
w swiecie, a wykwalifikowanź  sęuzbź  w mysli Koscioęa. Konsekracja
swiecka nie jest oddzieleniem, ale wyzwoleniem; pozostajemy obec-
ni w swiecie jako chrzescijanie, aby go kochac i tworzyc, jako zaczyn
ewangeliczny, wedęug woli Bozej. Rozwo j jest w zasiógu róki, dzióki
mozliwosci interwencji i przez duszpasterstwo powoęaniowe na
wszystkich poziomach koscielnych. Nadzieja na wiókszy rozwo j jest
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coraz bardziej konkretna. Nie mozna lekcewazyc znaczź cego wpęywu
wielu częonkow instytutow swieckich na rzeczywistosc obecnej histo-
rii, takze w rolach o szczego lnym znaczeniu jako ministrowie, bur-
mistrzowie, zwiź zkowcy, kierownicy w dziedzinie zdrowia i opieki
spoęecznej, profesorowie itd.

4. Instytuty S wieckie
a adhortacja apostolska Vita consecrata

[305] Adhortacja apostolska Vita consecrata sugeruje nam na-
tychmiast motywacjó  i przekonanie, ze instytuty swieckie powinny
juz przejsc od fazy zatwierdzenia do fazy ponownego odkrycia i wy-
lansowania. W nr 110 Ojciec swió ty Jan Paweę II mowi: ” Patrzcie w
przyszęoscś. To jest polecenie dla instytutow swieckich: patrzec w
przyszęosc, isc naprzod.

Vita consecrata jest dokumentem, kto ry zasęuguje na uwaznź
lekturó  i gęóbokie przemyslenie ze wzglódu na pozycjó , jakź  instytuty
swieckie uzyskujź  w zyciu Koscioęa: jasne potwierdzenie ich tozsa-
mosci i spojrzenie w przyszęosc, kto rź  sió  rozpoznaje w misji ewan-
gelizacyjnej Koscioęa. Wskazanie ofiarowane nam przez Papieza
pomaga nam zmierzyc sió  z przyszęosciź  instytutow swieckich, z no-
wź  nadziejź  i entuzjazmem. Koscio ę dodaje nam bod«cow, aby bu-
dujź c przyszęosc takze instytutow swieckich wychodzic od ” ponow-
nego odkryciaś  tej formy zycia konsekrowanego. W instytutach
swieckich cudownie ęź czź  sió  dwa gęóbokie niepokoje ducha ludzkie-
go: pragnienie oddania sió  Bogu i chóc utozsamienia sió  z częowie-
kiem.

5. Dwubiegunowos c instytutow s wieckich
[306] Komunia z Koscioęem i solidarnosc ze swiatem to dwa

nierozdzielne bieguny swieckiego zycia konsekrowanego. Tak, tylko
tak, instytuty swieckie i wszyscy ich częonkowie sź  i bódź  wiernymi
i skutecznymi swiadkami Jezusa Chrystusa w spoęeczenstwie po-
chrzescijanskim. W ten sposob instytuty swieckie przyczyniajź  sió
i zapewniajź  Koscioęowi znaczź cź  obecnosc w spoęeczenstwie. Sęuzź c
swiatu sęuzź  Koscioęowi; sęuzź c Koscioęowi przyczyniajź  sió  do peęnej
realizacji ludzkosci. Dlatego Duch Swió ty rozbudzię instytuty swiec-
kie i tylu zaęozycieli oraz zaęozycielek podjó ęo charyzmat nie bez
trudnosci tworzź c te instytuty.
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O adhortacji apostolskiej mowi sió , ze jest to dokument, kto ry
wzbudza radosc i odwagó , kto ry promuje zycie konsekrowane, w tym
samym duchu jaki przenikaę list skierowany przez Sobo r Jerozolim-
ski do chrzescijan w Antiochii (VC 13). Ojciec swió ty chciaę, mocź
swojego autorytetu nauczycielskiego, i w nawiź zaniu do Synodu bi-
skupow, ofiarowac pewnź  teologió  zycia konsekrowanego. Zostaęy
naswietlone najwazniejsze aspekty powoęania i misji konsekrowa-
nych. Jest to tekst bogaty i kompletny, kto ry zaprasza caęy lud Bozy,
nie tylko osoby konsekrowane, do pogęóbienia swojego powoęania
i misji. Czósta lektura tego dokumentu oswietli umysęy i poruszy
woló , aby nadac zyciu kazdego dnia powagó  i gęóbió  koniecznź  dla
radosnego wypeęnienia zadziwiajź cego i szczego lnego powoęania do
zycia konsekrowanego takze w specyfice instytutow swieckich.

Ilosc miejsca, kto re zajmujź  instytuty swieckie w adhortacji apo-
stolskiej w porownaniu do zakonow nie jest duza. Ma jednak miejsce
znaczź ce (maęe... ale dobre!). W nr 2, Ojciec swió ty wyraza swiado-
mosc, ” jakim bogactwem jest dla wspo lnoty koscielnej dar zycia
konsekrowanego w caęej ro znorodnosci jego charyzmatow i instytu-
cjiś. Wyrazajź c swoje podziókowanie Bogu za zakony i instytuty za-
konne i za wszystkie inne instytucje, wymienia wyra«nie instytuty
swieckie. Jest to stwierdzenie ogo lne, ale kwalifikujź ce. Koscio ę
uznaje charyzmat. Nie chodzi juz o fakt okazjonalny, ani tym bar-
dziej o rzeczywistosc na probó .

Instytuty swieckie wchodzź  jako czósc tej ”wielosci historycznych
form zycia konsekrowanego, kto re Duch Swió ty wzbudzię i kto re
nadal sź  obecne w tkance Koscioęaś  (VC 5). W tym samym paragrafie
wymieniona jest pierwsza ogo lna definicja zycia konsekrowanego,
kto ra zawiera ” radykalizmś  wybrania Chrystusa i ” braterskź  sęuzbó ś
õ  przede wszystkim ubogim i opuszczonym. Węasnie ta sęuzba po-
zwala dostrzec szczego lnie wyraziscie, ze zycie konsekrowane obja-
wia jednosc przykazania mięosci õ  nierozerwalnź  wió«  miódzy mięo-
sciź  Boga a mięosciź  bli«niegoś  (VC 5). Wiele jest tresci teologicz-
nych w adhortacji apostolskiej na temat duchowosci. Dowodem sź
chocby nazwy rozdziaęow, na kto re podzielony jest dokument. Con-
fessio Trinitatis, Signum fraternitatis, Servitium caritatis. Nie mo-
zemy tutaj zajmowac sió  wszystkimi aspektami, ale wystarczy po-
wiedziec, ze wszystkie nalezź  do wyra«nie wyodróbnionej specyfiki
instytutow swieckich.
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[307] W numerze 10. znajdujemy obszernź  i bogatź  definicjó

tozsamosci instytutow swieckich. ” Duch Swió ty, przedziwny two rca
ro znorakich charyzmatow, wzbudzię w naszych czasach nowe formy
zycia konsekrowanego, pragnź c jak gdyby odpowiedziec zgodnie z
opatrznosciowym zamysęem na nowe potrzeby, jakie Koscio ę napo-
tyka dzis w peęnieniu swojej misji w swiecie. Przychodzź  tu na mysl
przede wszystkim instytuty swieckie, kto rych częonkowie pragnź
przezywac swojź  konsekracjó  Bogu w swiecie poprzez praktykó  rad
ewangelicznych w kontekscie doczesnych struktur, aby w ten sposob
byc zaczynem mź drosci i swiadkami ęaski w ramach zycia kultural-
nego, gospodarczego i politycznego. Poprzez syntezó  swieckosci
i konsekracji, kto ra jest ich cechź  specyficznź , zamierzajź  przepajac
spoęeczenstwo nowymi energiami Kro lestwa Chrystusowego, dź zyc
do przemiany swiata od wewnź trz mocź  Bęogosęawienstw. W ten
sposob, choc dzióki swej caękowitej przynaleznosci do Boga sź  w
peęni poswióceni Jego sęuzbie, ich dziaęalnosc w normalnych warun-
kach zycia w swiecie przyczynia sió  õ  za sprawź  Ducha Swió tego õ
do ozywienia duchem Ewangelii ro znych form rzeczywistosci swiec-
kich. Dzióki temu Instytuty swieckie zapewniajź  Koscioęowi, kazdy
zgodnie z węasnym charakterem, skutecznź  obecnosc w spoęeczen-
stwie.

[308] Waznź  roló  odgrywajź  takze kleryckie instytuty swieckie,
w kto rych kapęani nalezź cy do prezbiterium diecezjalnego õ  takze
ci, kto rzy sź  oficjalnie inkardynowani do węasnego instytutu õ  od-
dajź  sió  w sposob szczego lny Chrystusowi poprzez praktykó  rad
ewangelicznych, zgodnie z okreslonym charyzmatem. Duchowe bo-
gactwo Instytutu, do kto rego nalezź , pomaga im przezywac gęóboko
specyficznź  duchowosc kapęanskź , aby dzióki temu byc posrod
wspo ębraci zaczynem komunii i apostolskiej gorliwosciś.

Chcielibysmy podkreslic punkty, kto re wydajź  sió  nam najbar-
dziej znaczź ce.

[309] a) Mysl Ojca swió tego skierowana jest bezposrednio do
instytutow swieckich wobec wielu nowych i niepewnych form. Ale
tymi formami nie sź  instytuty swieckie. Przeciwnie, instytuty swiec-
kie sź  jedynź  formź  uznanź  jako nowy wyraz zycia konsekrowanego.
Inne formy muszź  jeszcze znale«c swoje miejsce w Kosciele i majź
dęugź  drogó  do przebycia aby osiź gnź c jasnź  dojrzaęosc.

[310] b) Ojciec swió ty nie mowi o jakims typie profesji rad
ewangelicznych, ale o profesji specyficznej ”w kontekscie doczesnych
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struktur, aby w ten sposob byc zaczynem mź drosci i swiadkami ęask
w ramach zycia kulturalnego, gospodarczego i politycznegoś.

[311] c) Ponadto Ojciec swió ty ponownie potwierdza pojócie
i wymiar ” syntezyś  swieckosci i konsekracji, kto re sź  specyficznź  ce-
chź  instytutow swieckich. Nie jest to przeciwstawianie, ale wzajemny
wpęyw, interakcja miódzy konsekracjź  a swieckosciź , kto re wzajem-
nie sió  splatajź .

[312] d) Poleca dostrzec takze wymiar apostolski, kto ry wyraza
sió  w ” przepajaniu nowymi energiami Kro lestwa Chrystusowegoś,
aby ” przemienic swiatś, ” ozywic duchem Ewangelii ro zne formy rze-
czywistosci swieckichś, ” zapewnic Koscioęowi skutecznź  obecnosc w
spoęeczenstwieś.

[313] e) Precyzuje, ze duchowosc instytutow swieckich i ich mi-
sja powinny byc oswietlone przez praktykó  Bęogosęawienstw ewan-
gelicznych w przeciwienstwie, wobec wartosci dominujź cych w na-
szym spoęeczenstwie: wyscig, wspo ęzawodnictwo, agresja, konsu-
mizm. Swieccy konsekrowani sź  wezwani do wcielania wartosci gęó -
boko ewangelicznych, takich jak mięosierdzie, przebaczenie, szacu-
nek, czystosc serca, cierpliwosc wobec przeciwienstw i przeslado-
wan.

[314] f) Po jscie za Chrystusem ” z bliskaś  w swiecie wymaga od
nas poęź czenia mistyki i kompromisu kontemplacji i akcji. Wiara w
Zmartwychwstaęego powinna nas przynaglac, aby opowiadac sió  w
kazdej sytuacji za Bogiem Zycia, idź c drogź  wytyczonź  przez Pana,
kto ry daę zycie w obfitosci, przechodzź c przez węasnź  mókó  i krzyz.
Prymat Boga, jedynego Absolutu dla częowieka, ukazuje kierunek hi-
storycznego urzeczywistniania chrzescijanina, swieckiego konse-
krowanego, takze w wyborach doczesnych o charakterze politycz-
nym i spoęecznym.

Uznanie wyzszosci absolutnej Boga i obrona nadprzyrodzonosci,
nie sź  zamachem na rzeczy historycznie ziemskie; co wiócej, napeę-
niajź  je sensem i nadziejź . W rzeczywistosci sama obecnosc Absolu-
tu, kto rym jest tylko Bog, jest najwiókszź  gwarancjź  wolnosci częowie-
ka. Transcendencja Boga ocala częowieka od totalizmu i nadmiernego
wpęywu panstwa, kto re nawraca nas do boga Molocha, niszczyciela
wolnosci i zycia obywateli.

[315] g) Ojciec swió ty stwierdza, ze dziaęalnosc jest podejmowa-
na pod wpęywem Ducha Swió tego, kto ry jest poczź tkiem nowego
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stworzenia, kto rego oczekujemy, ale kto re juz ma poczź tek na tym
swiecie (RM 8).

[316] h) Mowi o znaczź cej obecnosci (swieccy konsekrowani nie
tylko ” sź ś  w swiecie). Maęa liczba instytutow swieckich powinna byc
zrekompensowana skutecznym dziaęaniem i zatrzymaniem sió  nad
ich strategicznymi komponentami lub tez cechami podstawowymi.
Nie wystarczy byc jak inne stowarzyszenia wiernych.

[317] i) Wreszcie Ojciec swió ty uznaje i uobecnia ” waznź  roló ś,
jakź  odgrywajź  instytuty swieckie kleryckie. W adhortacji apostol-
skiej Papiez umacnia ich i jasno formuęuje ich tozsamosc, kto ra jed-
nakze nie jest swiecka. Podkresla ich zadanie, kto rym jest promie-
niowanie we wspo lnocie kapęanskiej i podejmowanym przez nich
apostolstwie, kto re õ  nie trzeba o tym zapominac õ  winno rozwijac
sió  zawsze poprzez ich posęugó  kapęanskź  (KPK kan. 713 ’ 3).

Numer 32. podejmuje i poszerza numer 10. Przechodzź c do opi-
sania szczego lnej wartosci zycia konsekrowanego, Ojciec swió ty pi-
sze: ,,W szczego lny sposob sęuzź  nadejsciu Kro lestwa Bozego osoby
konsekrowane w instytutach swieckich, kto re ęź czź  w swoistej synte-
zie wartosci konsekracji i swieckosciś. Przezywajź c swojź  konsekra-
cjó  w swiecie i w ęź cznosci ze swiatem ” starajź  sió  przepoic wszystko
duchem ewangelicznym dla umocnienia i wzrostu Ciaęa Chrystusaś.
Uczestniczź  w tym celu ”w funkcji ewangelizacyjnej Koscioęa po-
przez osobiste swiadectwo zycia chrzescijanskiego, ksztaętowanie
rzeczywistosci doczesnych zgodnie z zamysęem Bozym, wspo ępracó
w sęuzbie koscielnej w sposob zgodny ze swieckim stylem zycia jaki
jest im węasciwyś.

Zauwaza sió , miódzy innymi, powiź zanie z doktrynź  Primo feli-
citer Piusa X i Quadragesimo Anno Piusa XI.

[318] j) Szczego lnej uwagi wymaga nr 42, kto ry mowi o ” Zyciu
braterskim w mięosciś. Ojciec swió ty pisze: ” Jednakze wymiar bra-
terskiej wspo lnoty nie jest obcy ani w instytutach swieckich, ani tez
indywidualnym formom zycia konsekrowanegoś. Chodzi o kro tki,
ale bardzo znaczź cy cytat. Ojciec swió ty dodaje odwagi do tego, by
rozwijac ducha braterskiego w ęonie węasnych instytutow, wedęug
węasciwych im sposobow. Wspo lnota braterska, kto ra wyro znia
uczniow Jezusa, ma takze wymiar gęoszenia i sęuzby. W swiecie
wspo ęczesnym tak potrzebujź cym jednosci i solidarnosci swiadectwo
przezywanego braterstwa, staje sió  ” znakiem czasuś  õ  odpowiedziź
na zyciowe potrzeby i jest waznym wkęadem spoęecznym. Nie po-



244 Mons. Juan Jose Dorronsoro
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
winny nas zadowalac relacje typu organizacyjnego lub funkcjonalne-
go. Jesli sió  jest częonkiem instytutu swieckiego, to nie to samo co
przynaleznosc do jakiejs grupy czy stowarzyszenia. Ten duch brater-
ski doprowadzi nas takze do gęóbokiej komunii z innymi instytutami
i do zywej, choc dyskretnej obecnosci w Koscioęach lokalnych.

[319] k) Numer 53 nalezaęoby odczytac jako zaproszenie do ko-
munii i wspo ępracy tak, aby przezwyció zyc kazdź  formó  zamkniócia
i podziaęu. Czytamy tam: ” Znaczny wkęad w budowaniu komunii
mogź  wniesc Konferencje Wyzszych Przeęozonych Zakonow Móskich
i Zenskich oraz Konferencje Instytutow Swieckichś. Potem dodaje
sió : ” Zachócam Konferencje Wyzszych Przeęozonych Zakonow Mó -
skich i Zenskich oraz Konferencje Instytutow Swieckich, aby staraęy
sió  utrzymywac jak najczóstsze i regularne kontakty z Kongregacjź
do spraw Instytutow Zycia Konsekrowanego i Stowarzyszen Zycia
Apostolskiego, wyrazajź c przez to swź  komunió  ze Stolicź  Apostol-
skź ś.

[320] l) Numer 54 poszerza sens komunii i wspo ępracy ze
swieckimi: ”Częonkowie instytutow swieckich, laickich i kleryckich,
nawiź zujź  relacje z innymi wiernymi w zwyczajnych sytuacjach co-
dziennego zyciaś.

Jest oczywiste, ze bliskosc zycia w zwyczajnych i konkretnych,
codziennych sytuacjach czyni lub powinna czynic ęatwiejszymi ko-
munió  i wspo ępracó  ze wszystkimi ochrzczonymi. Ojciec swió ty po-
wraca czósto do tego tematu m.in. w numerach 55-56. Jest to jed-
nakze temat bardzo aktualny i ryzykowny od chwili, gdy nie jest do-
brze zrozumiana doktryna teologiczna i kanoniczna.

[321] m) W numerach 78, 97 i 99, Ojciec swió ty w pewnym sen-
sie podkresla priorytet i szczego lne tereny apostolstwa instytutow
swieckich. ”Misje »ad gentesŁ dajź  konsekrowanym kobietom, bra-
ciom zakonnym i częonkom instytutow swieckich, przez swojź  obec-
nosc w ro znych dziedzinach zycia typowych dla powoęania swieckie-
go, mogź  tez peęnic cennź  posęugó  ewangelizacji srodowisk i struk-
tur, a takze praw, kto re rzź dzź  wspo ęzyciem spoęecznym. Mogź  tez
dawac swiadectwo o wartosciach ewangelicznych wobec ludzi, kto -
rzy nie poznali jeszcze Jezusa, wnoszź c w ten sposob węasny wkęad w
dziaęalnosc misyjnź ś  (nr 78).

” Częonkowie tych instytutow i stowarzyszen niech bódź  tez goto-
wi do podjócia pracy w panstwowych strukturach edukacji, jesli wy-
magajź  tego okolicznosci. Do tego typu dziaęalnosci wezwani sź
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zwęaszcza częonkowie instytutow swieckich, ze wzglódu na węasciwe
im powoęanieś  (nr 97).

” Osoby konsekrowane, zwęaszcza częonkowie instytutow swiec-
kich, niech sió  węź czajź  aktywnie õ  w miaró  potrzeb duszpasterskich
õ  w religijnź  formacjó  osob kierujź cych publicznymi i prywatnymi
srodkami przekazu oraz ich pracownikow, tak aby z jednej strony
zapobiegac szkodom powodowanym przez niewęasciwe ich uzywa-
nie, a z drugiej przyczyniac sió  do podnoszenia poziomu programow
przez tresci zgodne z prawem moralnym i bogate w wartosci huma-
nistyczne i chrzescijanskieś  (nr 99).

To sź  trzy dziedziny apostolstwa, do kto rych wzywa Ojciec swió ty
i powierza misjó  instytutom swieckim.

6. Drogi ponownego rozwoju instytutow s wieckich
[322] Do tego, aby na nowo odkryc i ukazac wartosc swieckiej

konsekracji nalezy na nowo przyjrzec sió  swemu powoęaniu, posta-
wic sobie pytania i przyjź c rady czy tez sugestie. Jest oczywiste, ze
nie jest to praca, kto rź  mozna zrobic pod dyktando. Kazdy instytut
swiecki jest wezwany do ponownego wyrazenia swojego charyzmatu.
W ten sposob moze pokonac braki i cienie. Drogi rozwoju wyniknź  z
refleksji nad niekto rymi elementami podstawowymi.

[323] Pierwsza droga, sciezka õ  to swiadomosc swieckosci. Do-
szlismy do spokojnego posiadania swieckosci jako trwania w swiecie,
a osęabilismy sięó  poczź tkowź , inspirujź cź , kto ra umacniaęa w nas
wiaró  w mozliwosci przemieniania sytuacji z pomocź  ęaski i prawdy
o Jezusie Chrystusie, umaręym i zmartwychwstaęym. Nie mozna
nigdy zapominac, ze bycie i węź czenie w swiat sź  uznane jako powo-
ęanie, tzn. jako wezwanie i misja pochodzź ce od Boga.

[324] Druga ” sciezkaś  õ  to zycie konsekrowane, kto re zawiera
zarowno praktykó  rad ewangelicznych jak i zycie liturgiczne. Co do
praktyki rad ewangelicznych Koscio ę proponuje instytutom swiec-
kim ro znorodnosc i gió tkosc formuę. Nie mozna z tego powodu za-
pominac lub niedowartosciowac radykalizmu zobowiź zan. Jesli cho-
dzi o zycie liturgiczne jest jasne, ze wiara w Jezusa Chrystusa musi
sió  karmic modlitwź  i kontemplacjź  Boga obecnego w historii, kto ry
daje nam sió  za darmo. Trzeba postawic sobie pytanie, czy w naszym
zyciu codziennym jest wystarczajź co zakorzeniona modlitwa osobi-
sta i czy modlitwa wspo lnotowa jest pielógnowana tak, aby byęa wy-
razem zycia i jednoczesnie pomocź  dla komunii braterskiej.
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[325] Trzecia ” sciezkaś  õ  obowiź zek ewangelizacji. Mozna po-
wiedziec, ze wspaniaęomyslnosc i hojnosc jest szczera i wieloraka.
Trzeba jednakze zapytac sió  o jej wpęyw na rzeczywistź  transforma-
cjó  spoęeczenstwa, w kto rym jestesmy. Swieccy konsekrowani po-
winni byc sposobem obecnosci Chrystusa w swiecie. Trzeba sió  za-
stanowic, czy udaje sió  nam czynic obecne w swiecie Boze zbawienie.
Czy zyjemy w harmonii z misterium zbawienia i czy wszystko jest
pielógnowane w radosci, w integralnosci moralnej, z mięosciź  i obo-
wiź zkiem sprawiedliwosci? Trzeba tez zapytac sió  czy jestesmy ” za-
czynemś  dobra i zycia, sprawiedliwosci i pokoju i czy dziaęamy wy-
starczajź co na rzecz promocji częowieka.

[326] Czwarta ” sciezkaś  õ  to duchowosc, kto ra ma wartosc
priorytetu, gdyz misjź  Koscioęa jest popieranie swió tosci. Swiecki
konsekrowany daleki jest od ucieczki od swiata. Węź cza sió  wen,
oczyszcza od wewnź trz sięź  Ewangelii; zyje i stara sió , aby rzeczywi-
stosci ziemskie przezywac wedęug stwo rczego planu Boga i wprowa-
dzajź c w nie porzź dek ęaski otrzymany przez posrednictwo Chrystu-
sa uswiócac je i uswiócac siebie.

Kardynaę Martinez Somalo przedstawiajź c adhortacjó  Vita con-
secrata, powiedziaę, ze nasz swiat potrzebuje duchowosci: ”Nasz
swiat umiaę zbudowac tyle wspaniaęych rzeczy, potrafię powiókszyc
produkcjó  dobr i usęug, ale czuje sió  duchowo zubozony, czuje sió
wewnó trznie jaęowy i odczuwa koniecznosc duchowego uzupeęnie-
niaś.

Swieccy konsekrowani powinni dź zyc do swió tosci wcielonej, do
ukazywania w historii mięosci Boga, skrzyzowanej z doswiadczenia-
mi ludzi. Jesli duchowosc chrzescijanska przejawia sió  w przemie-
nianiu w Chrystusa, obecnosc w swiecie tych, kto rzy przyjmujź  Go w
sposob caękowity, wzywa do mozliwosci i piókna poszukiwania Boga.
Węasnie na pustyni miasta swieckiego jestesmy wezwani do rozpo-
wszechniania swiatęa Taboru przez węasnź  przemianó .

[327] Piź ta ” sciezkaś  õ  dotyczy formacji poczź tkowej i staęej.
Ogo lnie mozna stwierdzic, ze formacja poczź tkowa w instytutach
swieckich jest dobra. Mozemy nawet powiedziec, ze bardzo dobra.
Nalezaęoby poswiócic wiócej uwagi formacji staęej. Ma sió  wrazenie,
ze w niekto rych instytutach swieckich formacja staęa jest dowolnie
ksztaętowana jako srodek uzupeęniajź cy braki, po to, by dostosowac
sió  do nowych sytuacji i nabyc nowe kwalifikacje, aby wykonac za-
danie. Trzeba zrozumiec, ze formacja staęa jest istotnym wymaga-



Wykńad: ”Piźc dziesiźciolecie »Provida Mater Ecclesia�ą 247« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
niem wewnó trznym dla osoby swieckiej konsekrowanej i w konse-
kwencji, wyrazeniem wiernosci otrzymanej ęasce powoęania. Wyraza
sió  w pogęóbianiu a nie w powtarzaniu, otrzymanej formacji i po-
winna byc prowadzona nowymi metodami i byc przesiź knió ta no-
wymi tresciami. Odpowiednia formacja staęa jest istotnym wymaga-
niem powoęania swieckiego konsekrowanego. Tylko w ten sposob
mozna wiernie odpowiedziec na ęaskó  powoęania, prowadzic dialog z
obecnym swiatem i ofiarowac mu Dobrź  Nowinó .

Przede wszystkim na swieckich konsekrowanych bódź cych
awangardź  laikatu spoczywa zadanie wypracowania sposobu, aby
nauczanie i przykęad Chrystusa nie wpadaęy w pro znió , ale przemie-
niaęy plany dziaęania spoęeczne, polityczne i kulturalne, aby budo-
wac swiat braterstwa i komunii miódzy lud«mi.

Tęum. Mirosńawa P.



Jan PaweÓ II

DO UCZESTNIKO W ZEBRANIA GENERALNEGO
INSTYTUTU S WIECKIEGO

SPIGOLATRICI DELLA CHIESA
Z OKAZJI 50-LECIA JEGO POWSTANIA

(Watykan, 2 I 1998)88

” Bź d«cie zaangazowane we wspo ępracó  w Kosciele i z Koscioęem,
aby Pan mogę nawiedzic wspo ęczesnych mó zczyzn i kobiety..., aby
mogli odnale«c w Nim nadziejó  i poko jś.

Najdrozsze Siostry!

[328] 1. Wyrazam radosc, ze mogó  Was przyjź c z okazji Zebra-
nia Waszego Instytutu, wraz z emerytowanym biskupem Prato, Pie-
tro Fiordelli, kto remu serdecznie dziókujó  za sęowa, w jakich zechciaę
wyrazic Wasze uczucia i przedstawic motywy, kto re skęonięy Was do
poproszenia o to spotkanie. W minionym roku upęynó ęo 50 lat od
powstania Waszego Stowarzyszenia oraz 30 lat od uznania go za In-
stytut Swiecki na prawie diecezjalnym, dzióki staraniom biskupa
Pietro Fiordelli, kto rego mozna trafnie nazwac ” Waszymś  Biskupem.

Dwa dni temu zanosilismy do Pana doroczne Te Deum, a Wasze
Zebranie stworzyęo Wam mozliwosc, jako rodzinie osob konsekro-
wanych, do uczestniczenia w tym dziókczynieniu, kto re dzis w pe-
wien sposob przedęuzamy, pamió tajź c o tak wielu darach, kto rymi
usęana jest Wasza droga w Kosciele i w swiecie. Spigolatrici della
Chiesa liczź  juz ponad sto osob, sposrod kto rych dziesióc pochodzi z
mojej ojczyzny, dziewióc z Indii i kilkanascie z Malty. Jest to zna-
kiem rozwoju obfitujź cego w nadziejó  nie tylko dla diecezji Prato, ale
dla caęego ludu Bozego rozproszonego po wszystkich kontynentach.

[329] 2. W centrum Waszej duchowosci, drogie Siostry, jest Je-
zus Chrystus, kto ry w ofierze eucharystycznej ofiaruje samego siebie
Ojcu i karmi wiernych swoim Ciaęem i Krwiź : w zjednoczeniu z Nim
poswiócięyscie Wasze zycie Bogu i braciom, zyjź c w postawie wyna-
gradzania zarowno w zaangazowaniu swieckim jak i w sęuzbie Ko-
scioęowi.
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88 Tęum. za: ”L…Osservatore Romanoś (wyd. węoskie) z 3 I 1998.
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Jakze nie rozwazac i nie medytowac, w tym drugim roku bezpo-

sredniego przygotowania do obchodow Wielkiego Jubileuszu Dwu-
tysiź clecia Chrzescijanstwa, nad tajemnicź  Eucharystii jako wspa-
niaęym arcydzieęem Ducha Swió tego, kto re uobecnia sió  w ubo stwie
Koscioęa pielgrzymujź cego w kazdym czasie? To Duch Swió ty, kto re-
go przyzywamy nad chlebem i winem, przemienia je w Ciaęo i Krew
Chrystusa, zywe uobecnienie odkupienczej ofiary, zęozonej raz na
zawsze przez jedynego i wiecznego Kapęana.

Tylko wtedy, gdy bódziecie troszczyęy sió  o zycie w ustawicznej
komunii z Jezusem Eucharystycznym, bódziecie w kazdym czasie
ozywiane przez dziaęanie Jego Ducha Swió tego, dzióki kto remu Sa-
krament Oętarza jest nieustannie wytryskujź cym « rodęem w sercu
Koscioęa. Bź d«cie wióc ulegęe Bozemu darowi, na wzo r Dziewicy Ma-
ryi, kto ra przyjmujź c Sęowo Boze i poddajź c sió  caękowicie mocy Du-
cha Swió tego, staęa sió  zywym tabernakulum Chrystusa, Matkź  Od-
kupiciela i odkupionych.

Jak Maryja, wewnó trznie natchniona przez Ducha Swió tego, wy-
szęa odwaznie na drogi swiata, niosź c pod sercem Zbawiciela i wiel-
biź c mięosierdzie Boze, tak rowniez i Wy, ozywiane przez tego same-
go Ducha, angazujcie sió  we wspo ępracó  w Kosciele i z Koscioęem,
aby wspo ęczesni mó zczy«ni i kobiety, zwęaszcza najbardziej potrze-
bujź cy mięosci i ludzkiego wsparcia, mogli byc nawiedzeni przez Pa-
na i odnale«c w Nim nadziejó  i poko j.

[330] 3. W tej sęuzbie przyjmujecie dyskretny styl osob konse-
krowanych w swiecie, zgodnie z charyzmatem Waszego Instytutu.
Powoęujź c sió  na biblijnź  ikonó  Rut, przyjó ęyscie nazwó  ” spigolatriciś
õ  zbierajź ce na polu swiata kęosy mięosci, prawdy i nadziei, prze-
chodzź c z drugiego w trzecie tysiź clecie chrzescijanstwa. Bź d«cie
kobietami caękowicie węź czonymi w spoęeczenstwo i w Koscio ę, ”w
swiecie, ale nie ze swiataś, zgodnie z modlitwź  Jezusa (por. J 17, 15-
16). Uswiócone w prawdzie, starajcie sió  czynic maęe gesty, bódź ce
jednak znakiem mięosci braterskiej, aby ludzkosc byęa wspomagana
w wierze i tworzeniu przestrzeni dla Kro lestwa Bozego.

Zyczó  Wam z caęego serca podź zania Waszź  drogź  w Kosciele i w
swiecie, i bęogosęawió  Was wszystkie oraz Wasze nieobecne wspo ę-
siostry, jak rowniez Waszź  pracó  i apostolat.



Nuncjatura Apostolska w Polsce

TELEGRAM DO UCZESTNIKO W
”JASNOGO RSKIEGO WIECZERNIKAć

(Warszawa, 13 I 1998)89

Szanowna Pani Profesor!
[331] Serdecznie dziókujó  za zyczenia i zaproszenie do odpra-

wienia Mszy swió tej na Jasnej Go rze w dniu 16 maja br., podczas
modlitewno-refleksyjnego spotkania Instytutow Swieckich.

Duchowo obecny, bódó  modlię sió  razem z Wami, przed cudow-
nym obrazem Kro lowej Polski. Przewidywane i przyjó te wczesniej
zajócia w tym czasie, nie pozwalajź  na osobiste przybycie i udziaę w
tym spotkaniu.

Serdecznie pozdrawiam Paniź  Profesor i wszystkich zebranych.
§ź czó  sió  z Wami duchowo i proszó  Ojca Niebieskiego o potrzebne
ęaski, byscie mogli wypeęniac swoje posęannictwo zyciowe swieckich
konsekrowanych. Trwajź c na modlitwie w roku Ducha Swió tego, po-
gęóbiajcie w sobie ducha nowej ewangelizacji. Papiez Jan Paweę II w
Liscie Apostolskim Tertio Millennio Adveniente poucza nas: ” Takze
w naszej epoce Duch Swió ty jest gęownym sprawcź  nowej ewangeli-
zacji. Waznym celem bódzie zatem ponowne odkrycie Ducha jako
tego, kto ry w toku dziejow buduje Kro lestwo Boze i przygotowuje je-
go ostateczne objawienie w Jezusie Chrystusie, dziaęajź c ozywczo we
wnó trzu częowieka i sprawiajź c, ze w codziennym ludzkim doswiad-
czeniu kieękujź  juz ziarna ostatecznego zbawienia, kto re nastź pi na
koncu czasowś  (nr 45).

Maryja, kto ra poczó ęa Sęowo Wcielone za sprawź  Ducha Swió te-
go i w peęnieniu woli Bozej pozwolięa prowadzic sió  przez caęe zycie,
niech Wam towarzyszy i darzy swojź  matczynź  opiekź . W mięosci
pasterskiej z serca wszystkim bęogosęawió .

+ Jo zef Kowalczyk
Nuncjusz apostolski
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89 Tekst za: ”Dla Boga i swiataś. Biuletyn KKIS 1998 nr 2, s. 23.



Prymas Polski

TELEGRAM DO UCZESTNIKO W
”JASNOGO RSKIEGO WIECZERNIKAć

(Warszawa, 4 V 1998)90

Szanowna Pani Przewodniczź ca,
Drodzy Uczestnicy Modlitewnego Spotkania,

” §aska Pana Jezusa Chrystusa, mięosc Boga i dar jednosci w Du-
chu Swió tym niech bódź  z wami wszystkimiś  (2 Kor 13, 13).

[332] Sęowami Swió tego Pawęa Apostoęa serdecznie pozdrawiam
wszystkich częonkow Instytutow Swieckich zebranych na modlitwie
w Sanktuarium Jasnogo rskim. Nie mogź c byc z Wami osobiscie ęź -
czó  sió  duchowo i obejmujó  Was pasterskź  mięosciź  i modlitwź .

Przezywamy rok poswiócony Duchowi Swió temu, kto ry ma nas
przygotowac duchowo do godnego wejscia w trzecie Tysiź clecie
chrzescijanstwa. W przygotowaniu tym modlitwa indywidualna a
zwęaszcza wspo lnotowa odgrywa decydujź cź  roló . Wszystkie zbawcze
wydarzenia dokonywaęy sió  podczas modlitwy i przez modlitwó .

Wyrazam radosc i uznanie dla tej wspaniaęej inicjatyw Instytu-
tow Swieckich. Ufam, ze Wasze trwanie na Jasnej Go rze umocni
Was indywidualnie i zdynamizuje Wasz apostolat do skuteczniejsze-
go uswiócenia rzeczywistosci ziemskich.

Maryja, Sęuzebnica Panska ulegęa Duchowi Swió temu, niech wy-
prasza Wam potrzebne ęaski. Polecam sió  Waszym modlitwom.

Wszystkim z serca bęogosęawió
+ Jo zef Kardynań Glemp

Prymas Polski
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90 Tekst za: tamze, s. 24.



Kongregacja Instytutow Zycia Konsekrowanego
i Stowarzyszen  Zycia Apostolskiego

TELEGRAM DO UCZESTNIKO W
”JASNOGO RSKIEGO WIECZERNIKAć

(Watykan, 15 V 1998)91

Drogie Częonkinie i Drodzy Częonkowie Instytutow Swieckich w
Polsce

[333] Zebraliscie sió  pod okiem matczynym Czarnej Madonny w
Czóstochowie. Jest to spotkanie bardzo wazne, majź ce na celu wza-
jemne poznanie sió  poszczego lnych Częonkow i Instytutow, jak tez
animacjó  Waszej misji ewangelizacyjnej. Wszystkim Uczestnikom
spotkania pragnó  przesęac serdeczne pozdrowienia wraz z zapewnie-
niem o naszej duchowej obecnosci. Jest ona znakiem naszej szczerej
wdziócznosci i wielkiego szacunku dla Waszej ofiarnej dziaęalnosci
na rzecz Koscioęa i spoęecznosci swieckiej.

W tym czasie liturgicznym czynnego i modlitewnego oczekiwania
na Ducha Swió tego Pocieszyciela, kto ry przychodzi odnowic oblicze
ziemi prosimy Boga, byscie byli coraz bardziej autentycznymi chrze-
scijanami i peęnymi entuzjazmu osobami konsekrowanymi, kto re
pragnź  dac dzisiejszemu swiatu odpowiedzialne i odwazne swia-
dectwo o Chrystusie Zmartwychwstaęym, zyjź cym i dziaęajź cym w
Kosciele i w kazdym z Was. Bowiem dopiero kiedy doswiadczy sió
Jego prawdziwej obecnosci wiara przeradza sió  w sięó , kto ra pomaga
nam bez zadnej obawy rozpoczynac codziennie na nowo naszź  do-
czesnź  pielgrzymkó  ku Bogu w przekonaniu o mięosci, jakź  Ojciec
Niebieski zywi do kazdego z nas. Pierwszym owocem naszego osobi-
stego i peęnego zaangazowania doswiadczenia z Jezusem Chrystu-
sem jest gorź ce pragnienie pracy dla Kro lestwa Bozego. Do Niego
kierujemy i Jemu zawierzamy nasze dziaęania i trudy, swiadomi na-
szego powoęania do swió tosci i odnawiania, poprzez Ewangelió ,
spoęecznosci, w kto rej zyjemy.

W tym duchu przesyęamy Wam zyczenia, kto re sź  jednoczesnie
modlitwź  za Was wszystkich i za kazdego z osobna: bź d«cie praw-
dziwymi i autentycznymi osobami konsekrowanymi w swiecie na-
sladujź c jak najwierniej Jezusa Chrystusa na wzo r Jego Najswió tszej
Matki Maryi w peęnym zespoleniu sió  z Nim. Niech Wasze serce sta-
nie sió  ozywiajź cym mieszkaniem Boga Przedwiecznego, kto ry mocź
� � � � � � �

91 Tekst za: tamze, s. 22.
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Ducha Swió tego umacnia wsrod trudnosci codziennego dnia i pod-
trzymuje Wasze dź zenie do peęni zycia, kto re jest oswietlone nie ja-
kims sęabym swiatęem ziemskim lecz przez Chrystusa Zmartwych-
wstaęego, kto ry rozjasnię ciemnosci smierci.

Niech Najswió tsza Maryja Panna, kto rź  w tych dniach kontem-
plujemy oczekujź cź  wraz z Apostoęami na zesęanie Ducha Swió tego,
udzieli wszystkim Częonkiniom i Częonkom Instytutow Swieckich w
Polsce swego matczynego bęogosęawienstwa.

Eduardo Kardynań Martinez Somalo
Prefekt



Abp Piergiorgio Silvano Nesti

POZDROWIENIE UCZESTNIKO W
I KRAJOWEGO KONGRESU
INSTYTUTO W S WIECKICH

(Jasna Gora, 25-27 VI 1999)92

Najdrozsi siostry i bracia z Instytutow swieckich w Polsce!
[334] Dziókujó  dzis Opatrznosci Boskiej, ze znajdujó  sió  tu z

Wami w tym bogatym miejscu duchowosci maryjnej, w starozytnym
sanktuarium, swiadku cudownych dzieę, jakie Pan wypeęnię w Swojej
i naszej Matce Maryi, i kto re jest tak drogie Waszemu sercu. Przyno-
szó  Wam pozdrowienie, bęogosęawienstwo i zachó tó  do kroczenia, na
wybranej juz drodze z ufnosciź , w odpowiedzi na wezwanie Pana.
Przekazujó  pozdrowienie od Kardynaęa Prefekta Kongregacji, Jego
Eminencji Edwarda Martinez Somalo, kto ry z woli Ojca Swió tego
przewodniczy Kongregacji Instytutow Zycia Konsekrowanego, a tak-
ze Podsekretarza Mons. Dorronsoro, znanego wielu wam osobiscie
i cenionego przez was, kto ry od wielu lat sęuzy w sektorze instytutow
swieckich.

Pewien jestem, ze jest w Was nadal zywe wspomnienie swiezej
wizyty Ojca Swió tego, kto ry raz jeszcze powro cię do swej kochanej
Ojczyzny, przede wszystkim po to, by umocnic jź  w wierze, i by po-
nownie utwierdzic wieczne i niezmienne zasady doktryny katolickiej,
kto re zawsze czynięy wielkź  waszź  Ojczyznó  i zostaęy Wam przekaza-
ne przez tych, kto rzy Was poprzedzili na drodze wiary, jako cenna
spuscizna, kto ra winna byc przez Was strzezona, zachowana i wier-
nie przekazana nowym pokoleniom. Ojciec Swió ty sledzi z uwagź  ze
swoim sercem Ojca i ze swoim Piotrowym nauczaniem zycie wa-
szych instytutow. Ku Niemu w tym momencie kierujemy nasze ser-
deczne mysli, w Jego intencji zanosimy naszź  nieustannź  modlitwó ,
by mo gę uroczyscie i szczósliwie zapoczź tkowac Wielki Jubileusz ro-
ku 2000, i jeszcze szczósliwiej go zakonczyc, wprowadzajź c w ten
sposob Koscio ę Chrystusowy w trzecie tysiź clecie ery chrzescijan-
skiej.

1. Maryjna refleksja duchowa
[335] Zawsze doswiadcza sió  wielkiego wzruszenia znajdujź c sió

w tym miejscu wobec cudownego obrazu Naszej Pani z Jasnej Go ry i
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92 Tekst za: Jak byc  znakiem mińos ci Jezusa Chrystusa w perspektywie wyzwan

trzeciego tysię clecia, Warszawa-Katowice 1999, s. 80-83.
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myslź c o wielkich walorach duchowych, o wolnosci i narodowej
wspo lnocie, jakie ten przedziwny obraz Matki Boga i to sanktuarium
przedstawiajź  dla caęej Polski. To, ze w tym miejscu rozpoczynacie
wasz pierwszy Kongres Krajowy Instytutow Swieckich oznacza, ze
tym intensywniej zobowiź zujecie sió  byc wiarygodnymi nosicielami
wartosci wyrazonych w historii tego miejsca, proszź c o macierzynskź
pomoc Maryi w stawaniu sió  jasnymi znakami mięosci Jezusa Chry-
stusa dla ludzi trzeciego tysiź clecia.

Modlitwa do swió tej Dziewicy powinna przeksztaęcic sió  w co-
dzienne zycie, nasladujź ce Jej postawó  wobec Boga. Ojciec Swió ty w
bulli ogęaszajź cej Wielki Jubileusz pisze: ”Radosc jubileuszowa nie
byęaby peęna, gdybysmy nie skierowali spojrzenia ku tej, kto ra oka-
zujź c peęne posęuszenstwo Ojcu zrodzięa dla nas w ciele Syna Boze-
go. Maryja Panna õ  niewiasta umiejź ca milczec i sęuchac, ulegle
poddajź ca sió  dziaęaniu Ojca õ  przyzywana jest przez wszystkie po-
kolenia jako »bęogosęawionaŁ, poniewaz potrafięa dostrzec wielkie
dzieęa dokonane w Niej przez Ducha Swió tegoś  (MI 14).

Przyzywamy Maryjó , by pomagaęa nam zyc w postawie we-
wnó trznej ciszy w kto rej dokonuje sió  ulegęe przyjócie woli Boga i Je-
go planu mięosci dla kazdego z nas. Taka pomoc przychodzi do nas
przede wszystkim w odpowiedzi na nasze prosby, by byęa Ona zaw-
sze przy nas na wszystkich etapach naszej duchowej drogi. Ona
wstawia sió , by nasz wysięek zmierzajź cy do wypeęniania woli Bozej
nie osęabę wobec nieuniknionych trudnosci, kto re zawsze istniejź  w
ludzkim zyciu. Madonna przychodzi nam z pomocź  takze w innym
sensie õ  Ona ustawicznie wskazuje nam nowe etapy jakie mamy do
przejscia w zyciu, jawiź c sió  jako zwierciadęo, w kto rym widac z bli-
ska oblicze Chrystusa.

Prowadzi nas to ku szerokiemu polu cno t, szczego lnie wtedy, gdy
jako cel staje przed nami osiź gniócie postawy najblizszej naszemu
sercu postawy ewangelicznej.

[336] W ten sposob na przykęad wiara, nadzieja i mięosc, kto re
nam proponuje Maryja, odnoszź  sió  w sposob jasny do Syna, kto ry
we wszystkim peęnię woló  Ojca. Maryja jest dla nas wzorem w tym
znaczeniu, ze uęatwia nasze bezposrednie spotkanie z Jezusem, kto re
realizuje sió  w wierze, nadziei i mięosci.

Maryja skęania nas do wpatrywaniu sió  w Jezusa Chrystusa od
Kto rego wszystko otrzymuje i zachóca nas do budowania naszej
swió tosci, bysmy stali sió  autentycznymi swiadkami niewidzialnego
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Boga poprzez milczenie i sęuchanie, o czym mowi nam Ojciec Swió ty
w liscie apostolskim Tertio millennio adveniente oraz w bulli ogęa-
szajź cej Wielki Jubileusz.

Boga spotyka sió  w milczeniu. W milczeniu Maryja otrzymuje i
sęucha zwiastowania o wcieleniu Sęowa; w milczeniu Sęowo staje sió
ciaęem w Jej ęonie; w milczeniu nocy wydaje Ona na swiat Syna Bo-
zego. Maryja jest artystkź  milczenia. W milczeniu ksztaętuje Ona
samź  siebie, węasne zycie wewnó trzne, zjednoczenie swojej woli z
wolź  Boga oraz posęusznź  odpowied«  Chrystusowi, kto ry prosi, by
daęa Mu Swe ciaęo i krew.

Kazda tajemnica powoęania wypeęnia sió  w milczeniu, Bo g mowi,
to jest, czyni sió  Sęowem. Sęowo, niejako, narzuca sió  duszy, a dusza
w milczeniu osiź ga zdolnosc sęyszenia uwodzź cego bicia serca Boga.

[337] Milczenie i sęuchanie wypeęniaęy dzien Maryi, poniewaz
znajdowaęa sió  obok Jezusa, Mięosci i Prawdy. Kiedy jest sió  opano-
wanym przez Mięosc i Prawdó  mozna tylko milczec. Maryja zauwa-
zyęa doskonale, ze milczenie nie jest dla Niej ucieczkź , lecz ustawicz-
nym przyjmowaniem sęow, kto re wychodzź  z ust Jezusa.

Nie wystarcza tylko sęuchac sęow Sęowa Bozego, trzeba je zacho-
wywac i przeksztaęcac w zycie. ”Bęogosęawieni ci, kto rzy sęuchajź
Sęowa Bozego i zachowujź  jeś  (§k 11, 28). Szczósliwy, kto sió  w nim
rozkocha, zywi sió  nim i nosi ze sobź , tak jak Maryja nosięa w ęonie
Dzieciź tko, kto re w ęonie poczó ęa a kto re byęo w istocie Sęowem. Je-
zus dla Maryi byę przede wszystkim Sęowem usęyszanym, zachowy-
wanym i natychmiast wprowadzanym w praktykó  zycia. Jesli chce-
my naprawdó  byc oddanymi Maryi i chcemy byc znakami mięosci
Jezusa Chrystusa dla naszych srodowisk w perspektywie wyzwan
trzeciego tysiź clecia winnismy coraz intensywniej przezywac ducho-
wy wymiar zycia w naszej codziennosci utrzymujź c nasz umysę i ser-
ce w trwaniu w obecnosci Boga, kto ry dziaęa w nas oraz w poddawa-
niu sió  tajemniczym radom i natchnieniom Ducha Swió tego.

Tęum. Krystyna Stawecka



Abp Piergiorgio Silvano Nesti

WYKłAD:
JAK BYC  ZNAKIEM MIŻ OSCI JEZUSA CHRYSTUSA

W PERSPEKTYWIE TRZECIEGO TYSI� CLECIA
(Jasna Gora, 25-27 VI 1999)93

[338] Powtarzam moje pozdrowienie i wyrazam radosc, ze w
tym dniu jestem z wami. Zastanawialiscie sió , jak podjź c dzieęa no-
wej ewangelizacji, bódź c wsrod braci znakiem mięosci Chrystusa,
peęniź c szczego lnź  misjó  osob konsekrowanych w swiecie. Takie
węasnie zadanie powierzyę wam Koscio ę, aby byc ” zaczynemś  õ
drozdzami, kto re pozwala rosnź c ciastu õ  jako znak Mięosci Chry-
stusa ubogiego, czystego i posęusznego, kto ry przez swź  ofiaró
smierci i zmartwychwstania przywro cię nam godnosc dzieci Bozych.
Pan obdarzyę was darem powoęania do swieckiego zycia konsekro-
wanego, a wy wszyscy wspaniaęomyslnie odpowiedzieliscie, pragnź c
uczestniczyc w uswióceniu swiata węasnie ” od srodkaś. Posęugujecie
od lat w swió tym Kosciele w Polsce i historia wielu wsrod was, jak
i waszych instytutow byęa czósto historiź  podziemnej dziaęalnosci na
kto re skęadaęo bohaterskie swiadczenie o Ewangelii, w tym takze
i przesladowanie fizyczne. Rzeczywistosc w kto rej znajdujecie sió
dzisiaj, kto ra dokonaęa sió  na waszych oczach i kto rź  mozecie sió  cie-
szyc jest węasnie owocem tego cierpienia, poniewaz, jak zawsze, w
zyciu wiary tylko poprzez krzyz dojsc mozna do chwaęy zmartwych-
wstania.

Pole waszego apostolstwa jest obszerne i ro znorodne. Wasza
obecnosc w spoęeczenstwie rozciź ga sió  od szkoęy na uniwersytet, na
swiat wychowania, sęuzby zdrowia, niekto rzy sposrod was odgrywajź
roló  w polityce i tam sź  ” znakiemś  obecnosci. Dobro, kto re bódziecie
mogli i winniscie czynic jest proporcjonalne do wiernosci chary-
zmatowi waszego instytutu, wiernosci regule zycia, kto ra dla kazde-
go z was jest drogź  swió tosci. Nikt nie moze znale«c sió  poza margi-
nesem waszego zainteresowania; opuszczeni i biedni, ubodzy w wy-
miarze materialnym i moralnym, a jest ich coraz wiócej na naszym
starym kontynencie europejskim powinny byc w centrum waszej
dziaęalnosci apostolskiej. Posęugó  tó , jednoczź c sięy, zawsze nalezy

� � � � � � �
93 Wypowied«  nadesęana na I Krajowy Kongres Instytutow Swieckich (Jasna Go ra,

25-27 VI 1999) õ  w: Jak byc  znakiem mińos ci Jezusa Chrystusa w perspektywie wyzwan
trzeciego tysię clecia, Warszawa-Katowice 1999, s. 84-94.
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peęnic w caękowitej jednosci z waszymi Pasterzami, wiedzź c, ze
wszyscy razem uczestniczymy w budowaniu Kro lestwa Bozego na tej
ziemi.

Dla osiź gniócia tego celu, by stac sió  prawdziwie znakiem Mięosci
Chrystusa w naszym spoęeczenstwie, konieczna jest ustawiczna od-
nowa naszej mentalnosci, naszej postawy õ  by zyc wedle Ducha. Zy-
cie konsekrowane, węasnie dlatego, ze jest zyciem wedęug Ducha,
jest wielkim darem Bozym dla Koscioęa i dla swiata.

1. Zycie konsekrowane:
dar Boga dla Kos cioÓa i dla s wiata

[339] Aby ukazac dar przejawiajź cy sió  w zyciu konsekrowanym
nalezy nawiź zac do Chrztu. W tradycji Koscioęa zycie konsekrowane
jest w istocie uwazane jako pęodne i szczego lne pogęóbienie konse-
kracji chrzcielnej õ  nie jest to jednak konieczne nastópstwo! ”Wraz z
tym powoęaniem udzielony zostaje takze szczego lny dar Ducha
Swió tego, aby osoba konsekrowana mogęa odpowiedziec na swoje
powoęanie i podjź c swź  misjó ś  (VC 30). I jeszcze: ” To Duch budzi
pragnienie peęnej odpowiedzi; to On kieruje wzrostem tego pragnie-
nia, skęania do udzielenia pozytywnej odpowiedzi, a po «niej pomaga
w jej wiernej realizacji, to On formuje dusze powoęanych, upodabnia
ich do podjócia Jego misji, oni zas, idź c pod przewodnictwem Ducha
drogź  nieustannego oczyszczenia, stajź  sió  stopniowo osobami
uksztaętowanymi na wzo r Chrystusa õ  historycznź  kontynuacjź
szczego lnej obecnosci zmartwychwstaęego Panaś  (VC 19). To dziaęa-
nie Ducha w kazdym z nas õ  o ile ma swobodó  dziaęania õ  nie tylko
nie odrywa sió  od historii ludzkiej, ale ” kaze im sęuzyc braciom
zgodnie z ich węasnym sposobem zyciaś  (VC 19). Zyje sió  wióc z co-
dziennym okrzykiem Pawęa: ”Mięosc Chrystusa przynagla nasś
(2 Kor 5, 14) i osobiscie przezywamy doswiadczenie i owoce naszego
peęnego radosci zwiź zku z Chrystusem ” On nieustannie powoęuje do
siebie nowych uczniow, mózczyzn i kobiety, aby przez wylanie Ducha
Swió tego (por. Rz 5, 5) udzielic im Boskiej agape õ  zdolnosci ko-
chania tak jak On, oraz by skęonic ich do sęuzenia innym przez po-
korny dar z siebie, wolny od wszelkiej interesownosciś  (VC 75).

Tak jak juz zostaęo powiedziane, sęowa te pomagajź  nam lepiej
zrozumiec zadania jakie Koscio ę powierza zyciu konsekrowanemu.
Adhortacja apostolska wskazuje te, kto re uwaza za najwazniejsze.



Wykńad: ”Jak byc  znakiem mińos ci Jezusa Chrystusa...ą 259« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
Wybieram sposrod nich dwa. Byc moze wywoęa zdziwienie hierar-
chia wyboru, gdyz zwyklismy przyznawac pierwszenstwo dziaęaniu.

Czytamy wióc, ze ” pierwszym zadaniem zycia konsekrowanego
jest ukazywanie wielkich dzieę, jakich Bo g dokonuje w uęomnej ludz-
kiej naturze osob powoęanych. Bardziej niz sęowami, osoby konse-
krowane dajź  swiadectwo o tych wielkich dzieęach wymownym józy-
kiem zycia przemienionego, zdolnego zadziwic swiatś  (VC 20).

To dzieęo przemiany jednostek dokonuje sió  oczywiscie w rodzi-
nie, srodowisku, w kto rym sió  zyje i pracuje, ewentualnie we wspo l-
nocie. Powstaje zatem ” klimatś, ” troska wzajemna, kto ra pomaga
przezwyció zyc samotnosc, wió «  braterska budzi we wszystkich po-
czucie wspo ęodpowiedzialnosci, a przebaczenie zabli«nia rany,
umacniajź c w kazdym częonku dź zenie do komunii [...] Koscio ę liczy
bowiem bardzo na swiadectwo wspo lnot, kto re napeęnia wesele
i Duch Swió ty (Dz 13, 52)ś  (por. VC 54).

By wejsc w ten ” klimatś, trzeba pozostawac pod wpęywem Ducha
Swió tego i byc podatnym na dynamizm Jego dziaęania. ” Duch Swió ty
õ  jak podkresla adhortacja apostolska Vita Consacrata w nr 10 õ
przedziwny Two rca ro znorakich charyzmatow, wzbudzię w naszych
czasach nowe formy zycia konsekrowanego, pragnź c jakby odpowie-
dziec zgodnie z opatrznosciowym zamysęem na nowe potrzeby, jakie
Koscio ę napotyka dzis w peęnieniu swojej misji w swiecie. Przycho-
dzź  tu na mysl przede wszystkim instytuty swieckie, kto rych częon-
kowie pragnź  przezywac swojź  konsekracjó  Bogu w swiecie poprzez
praktykó  rad ewangelicznych w kontekscie doczesnych struktur, aby
w ten sposob byc zaczynem mź drosci i swiadkami ęaski w ramach
zycia kulturalnego, gospodarczego i politycznegoñ  dź zyc do prze-
miany swiata od wewnź trz mocź  Bęogosęawienstwś.

2. Zycie wedÓug Ducha
[340] Rozwazmy niekto re fragmenty Pisma swió tego: ” To co sió

z ciaęa narodzięo, jest ciaęem, a to, co sió  z Ducha narodzięo, jest du-
chemś  (J 3, 6); ”Wy jednak nie zyjecie wedęug ciaęa, lecz wedęug Du-
cha, jesli tylko Duch Bozy w was mieszkaś  (Rz 8, 9); ” Ci bowiem,
kto rzy zyjź  wedęug ciaęa, dź zź  do tego, czego chce ciaęo; ci zas, kto rzy
zyjź  wedęug Ducha, do tego, czego chce Duchś  (Rz 8, 5); ”Ciaęo bo-
wiem do czego innego dź zy niz duch, a duch do czego innego niz
ciaęoś  (Ga 15, 17).
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Kiedy mowimy o ” cieleś  i ” duchuś  węź czamy sió  w tradycyjnź
antytezó  biblijnź  stosowanź  rygorystycznie, węź czamy sió  w dyna-
micznź  i two rczź , nowosc zbawczź  stworzonź  w częowieku z ewange-
licznego misterium. Kazdy zachowuje sió  zgodnie z węasnź  naturź , to
jest zgodnie z typem ludzkim, do kto rego nalezy. Cytowane teksty
rozro zniajź  dwa, historycznie stwierdzone i teologicznie ocenione w
swietle Odkupienia, typy: z jednej strony znajduje sió  częowiek ” cie-
lesnyś, kto ry nie jest jeszcze dotknió ty ęaskź  Ewangelii, jest niewol-
nikiem grzechu, niezdolny z powodu węasnych cno t podobac sió  Bo-
gu i skutecznie kroczyc do kro lestwa niebieskiego (por. Rz 7, 14. 24;
8, 7-8; 1 J 2, 15-16). Z drugiej strony znajduje sió  częowiek ”ducho-
wyś, kto ry jest wyzwolony z dawnej niewoli, przywro cony do zycia
ęaskź  Chrystusa, jest on otwarty na to, ” co boskieś  i z tego powodu
dynamicznie skierowany ku temu, by pragnź c tego, czego chce Bo g
i kroczyc w kierunku dziedzictwa wiecznego (por. Rz 6, 11. 14; 7, 6
Ga 5, 22-24). Konsekrowani sź  swiadkami dobr przyszęych i dlatego
sź  darem, kto ry podtrzymuje ludzkź  nadziejó .

Częowiek zyje wióc i dziaęa ozywiony i pobudzony pochodzź cym z
nieba, i ozywiajź cym rzeczywistym darem Ducha, wprowadzonym
do serca częowieka. Zyje on w stanie ” ęaskiś, nie jest juz wiócej ” w
cieleś, lecz ”w duchuś, przez fakt, ze otrzymuje ęaskó  od Boga ” stania
sió  uczestnikami Ducha Swió tegoś  (Hbr 6, 4), nazywanego węasnie
” Duchem ęaskiś  (Hbr 10, 29).

Ten wymiar ” ęaskiś  w ” zyciu duchowymś  znajduje sió  tam, gdzie
Nowy Testament definiuje Ducha jako szczego lny ”darś  ofiarowany
przez Boga (Dz 2, 38; 8, 20; Rz 5, 5), kto ry obejmuje wszelkie ”dobre
daryś, jakie Bog jako zyczliwy i hojny Ojciec rozdaje w Jezusie Chry-
stusie kazdemu ze swoich dzieci, a szczego lnie tym, kto rzy nasladujź
Chrystusa zobowiź zujź c sió  do caękowitej konsekracji zgodnie z
otrzymanym nadprzyrodzonym wsparciem (por. §k 11, 13; Ef 3, 8).

W takiej perspektywie, Duch, nadzwyczajny ” darś  dany przez
Boga ukazuje sió  zatem jako ”udzielajź cy sióś  (2 Kor 13, 13) lub jako
bezposrednie « rodęo kazdej ęaski Bozej przez to, ze wprowadza w ta-
jemnice misterium chrzescijanskiego (J 3, 5; Rz 8, 14-17; Ef 1, 13-14)
prowadzź c az do zdobycia zespoęu praktycznych zdolnosci, kto re po-
zwolź  chrzescijaninowi zyc i dziaęac jako ” syn Bogaś  i ” Spadkobier-
caś  chwaęy nieba.

Dynamizm, pęodnosc, moc urzeczywistniania: taki jest ”darś  Bo-
ga, ” Duch ęaskiś  mieszkajź cy w chrzescijaninie (por. 1 Tes 1, 45; Rz
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15, 13. 19; Ef 3, 16-19) i dlatego chrzescijanin powinien ” prowadzic
zycie duchoweś, kto re ukazuje go jako ” częowieka nowegoś  zakorze-
nionego w wiecznosci.

Antyteza pomiódzy uczynkami ciaęa i owocami Ducha jest kon-
kretnie ukazana w liscie do Galatow, gdzie Apostoę stwierdza: ” Jest
zas rzeczź  wiadomź  jakie uczynki rodzź  sió  z ciaęa: nierzź d, nieczy-
stosc, wyuzdanie, uprawianie baęwochwalstwa, czary, nienawisc,
spo r, zawisc, wzburzenie, niewęasciwa pogon za zaszczytami, nie-
zgoda, rozęamy, zazdrosc, pijanstwo, hulanki i tym podobne. Co do
nich zapowiadam wam, jak to juz zapowiedziaęem: ci, kto rzy sió  ta-
kich rzeczy dopuszczajź , kro lestwa Bozego nie odziedziczź ś  (Ga 5,
19-21). Suma grzechow i zęa, kto re sw. Paweę traktuje jako naturalny
wyraz zycia ” częowieka staregoś  õ  ludzkosci znajdujź cej sió  poza
ewangelicznź  ęaskź . Przeciwienstwem tego ” zycia wedęug ciaęaś  jest
obraz, kto ry rysuje sw. Paweę õ  ” zycia wedęug duchaś: ” Owocem zas
ducha jest: mięosc, radosc, poko j, cierpliwosc, uprzejmosc, dobroc,
wiernosc, ęagodnosc i opanowanie [ñ ]. A ci, kto rzy nalezź  do Chry-
stusa Jezusa ukrzyzowali ciaęo swoje z jego namió tnosciami i pozź -
daniamiś  (Ga 5, 22-24). To jest obraz, pęaszczyzna, na kto rej wyraza
sió  egzystencjalnie ” częowiek duchowyś, zarysowany tym ostrzej,
gdyz jest ukazany poprzez kontrast w stosunku do ” częowieka ciele-
snegoś.

Antyteza jednakze nie rozwiź zuje sió  po prostu poprzez przeciw-
stawienie sobie wad i cno t; dotyczy ona takze dynamiki zyciowej
jednych i drugich. Podczas kiedy wady zostaę okreslone jako ” uczyn-
kiś  ciaęa, cnoty sź  przedstawione jako ” owoc duchaś. Zgodnie z tym
zarysem, zycie konsekrowane, kto re ukazuje na sposob wyra«niejszy
(lub mogęoby ukazywac na sposob bardziej wyra«ny) ” owoc duchaś,
staje sió  darem dla Koscioęa i dla swiata jako promieniowanie
i swiadectwo zycia ” wedęug Duchaś.

Cnoty wymienione wyzej sź  nierozdzielnie zwiź zane z tym ozy-
wiajź cym darem Ducha Swió tego i majź  swo j konkretny wyraz w
” zyciu chrzescijanskimś  (por. Ef 5, 9).

Duch w tego, kto ry go przyjmuje wprowadza boskź  zywotnosc,
kto rej sź  caękowicie pozbawione ” ciaęo i krewś  i taka zywotnosc w
praktyce wyraza sió  w realizacji caęej gamy cno t, kto re takze sź  ” da-
ramiś  wyęaniajź cymi sió  z tego szczego lnego ” Daruś  Bozego.

Oczywistym, w swietle tej nauki, staje sió  charakter ” duchowyś
chrzescijanskiego ” zyciaś  i ”dziaęaniaś. Chrzescijanin za kazdym ra-
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zem wyraza siebie samego, dziaęa jako ” syn Bogaś  i dynamicznie kie-
ruje sió  ku dziedzictwu wiecznemu. Duch ęaski jest wióc Tym, kto ry
najpierw stwarza w nim swo j impuls zycia i pozwala, by owocowaę.
Kazde typowe dziaęanie chrzescijanskie wspo ębrzmi wióc z zyciem
konsekrowanym bódź c konkretnymi efektywnym przedęuzeniem
wewnó trznego, genetycznego dziaęania Ducha Swió tego, dostosowa-
nym do ro znorodnych sytuacji egzystencji.

3. Fizjonomia ”czÓowieka duchowegoć
[341] By zycie konsekrowane staęo sió  widzialnym znakiem ”da-

ruś  Ducha dla Koscioęa i dla swiata, jest konieczne, aby jego częon-
kowie w swym zyciu i dziaęaniu ukazywali dojrzaęosc chrzescijanskź .
” To, co sió  z ciaęa narodzięo jest ciaęem, a to, co sió  z Ducha narodzi-
ęo, jest duchem [ñ ]. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego sęyszysz,
lecz nie wiesz, skź d przychodzi i dokź d podź za. Tak jest z kazdym,
kto ry narodzię sió  z Duchaś  (J 3, 6. 8).

Zrodzony z Ducha ” nowy częowiekś  nosi zatem charakterystyczne
i wyro zniajź ce go znaki. Sw. Jan nazywa go zwyczajnie ”duchemś, a
sw. Paweę okresla go jako częowieka ” duchowegoś, nie tylko dlatego,
ze jego dziaęanie jest ” owocem Duchaś, ale takze przez fakt, ze rozu-
muje on, decyduje, porusza sió  i zachowuje w sposob nieznany
” częowiekowi cielesnemuś. Jest on przedstawiony w sposob peęny
zycia, posiadajź cy wyra«ne rysy, a jego postawa jest typowa i nie-
zmienna.

Pierwsza charakterystyczna cecha ” częowieka duchowegoś, to za-
paę i zarliwosc religijna (Rz 12, 11; Dz 18, 25). Jest to sytuacja we-
wnó trznej presji, kto rź  mozna przedstawic w obrazie wody gotujź cej
sió  na ogniu. W istocie definicja ” duchaś  to gotowosc, gorliwosc,
usilne starania: ”Duch wprawdzie ochoczy, ale ciaęo sęabeś  (Mk 14,
38). Czasami odwoęujemy sió  takze do analogii z winem, by wyrazic,
ze Duch jest przyczynź  entuzjazmu, nie wyrachowanego zapaęu, po-
dobnego do stanu podniecenia i upojenia (Dz 24, 13; Ef 5, 18).

Dar zycia istnieje w częowieku jako ”Boskie tchnienieś  i sprawia,
ze częowiek zyje. Od strony praktycznej dar ten przyjmuje dzióki Du-
chowi na charakterystyczne oblicze ludzkiej kondycji, a mianowicie
spontanicznosc i dynamizm (por. Rz 8, 2. 10; 1 Kor 15, 45). ”Częo-
wiek duchowyś  przeczuwa prawdó  i jakby instynktownie ustawia
dziaęania poruszony wewnótrznie przez sam poczź tek swego nowego
zycia (1 Kor 2, 10-11; Rz 8, 5-6).
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Wynikajź  z tego niekto re znaczź ce węasciwosci: ęatwosc, swobo-

da, lekkosc, rodzaj ” rozszerzania duszyś, wszystko to co stanowi
przeciwienstwo psychiki niewolnika, kto ry ze strachem znosi przy-
mus prawa narzuconego mu przez węadzó , kto ra rowniez jest mu na-
rzucona i nie akceptowana (por. Ga 4, 1-2; Rz 8, 15).

” Częowiek duchowyś, otrzymawszy wióc ten szczego lny Dar od
Boga nosi w sobie takie bogactwo dobr niebieskich, ze jest nie tylko
wyzwolony od wszelkiego rodzaju ograniczenia i maęostkowosci, ale
doswiadcza obfitosci darow nadprzyrodzonych (por. 2 Kor 9, 8-9),
kto re poznaje sió  poprzez: ęaskó , nadziejó , mięosc, pociechó , radosc,
dziókczynienie (Ef 1, 7-8; Rz 15, 13; 1 Tes 3, 12; Kol 2, 7). Ta obfitosc
jest jednź  z cech charakterystycznych zycia autentycznie chrzesci-
janskiego i jest jej konsekwencjź , jest tez niezmiennź  radosciź , kto rź
Paweę nazywa ” radosciź  Duchaś  (1 Tes 1, 6).

” Częowiek duchowyś  jest istotź  zywź , kto ra nie zna starzenia sió ,
degeneracji, smierci, zniszczenia; odnawia sió  on z dnia na dzien (2
Kor 4, 16) ”wedęug obrazu Tego, kto ry go stworzyęś  (Kol 3, 10). Zdol-
nosc tó  zawdziócza misterium ” odnowieniaś  urzeczywistnionym w
nim przez Ducha Swió tego (Tt 3, 5). Udzielajź c mu swojej zywotno-
sci, ustawicznie go odnawia dajź c mu zawsze męode serce i czyni z
niego ” częowieka nowegoś.

Duch Swió ty dokęadnie ukierunkowuje to ustawiczne odnawianie
sió , ten impuls prowadzź cy ku wewnó trznie odmęadzajź cej przemia-
nie (Ef 4, 23), autentyczny dynamizm zycia. Częowiek jest powoęany
po to, aby coraz bardziej odzwierciedlac w sobie chwalebny obraz
Pana, aby upodobniac sió  do Jego obrazu (2 Kor 3, 18). Zycie wióc
polega na zblizaniu sió  do coraz wiókszej doskonaęosci ” częowieka
nowegoś  (Ef 4, 24), az do osiź gniócia peęni ”wolnosci dzieci Bozychś
(Rz 8, 21) õ  tych, kto rzy juz na ziemi sź  ustanowieni ”dziedzicamiś
niebieskiej chwaęy (Rz 8, 17; Ga 4, 7).

4. Rozeznanie duchowe
[342] Osoby swieckie konsekrowane, kto re staęy sió  autentycz-

nym ” nowym stworzeniemś  dzióki dziaęaniu Ducha Swió tego, sź  po-
woęane do dania swego wkęadu w formacjó  wspo lnoty i sź  prawdzi-
wym darem dla Koscioęa. ” Koscio ę, zwęaszcza w parafiach, bardzo li-
czy na autentyczne swiadectwo wspo lnot chrzescijanskich, kto re na-
peęnia wesele i Duch Swió ty (Dz 13, 52, por. VC 45). Zrozumiaęe jest,
ze tym osobom powierza Koscio ę delikatne zadanie, kto re chociaz
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typowe zwęaszcza dla kobiety, odnosi sió  do kazdego, ” aby przez
swoje poswiócenie przezywane w peęni i z radosciź , byc znakiem
czuęej dobroci Boga dla ludzkosciś  (VC 57). Z tego obszaru §aski
mogź  wypęywac wszystkie dzieęa mięosci, kto re poprzez historió
ludzkosci ozywia Duch Swió ty stosownie do potrzeb i cierpien ludzi.

Pokazuje nam to w koncu jasno, ze zyjemy w epoce szczego lnego
dziaęania Ducha Swió tego. Trudno by byęo, gdybysmy nie zrozumieli
znaczenia tego faktu i nie starali sió  przezywac go najgęóbiej w na-
szym zyciu osobistym.

Faktem jest, ze takze i my czósto osź dzamy otaczajź cź  nas rze-
czywistosc õ  sytuacje, relacje, cierpienia õ  zgodnie z kryteriami
swiatowymi, takimi jak kryteria socjologiczne i psychologiczne, o ile
nie dochodzź  jeszcze do gęosu sprawy interesu, pychy czy rywalizacji.
Nie mozemy ich odrzucac, sź  one uznane za korzystne i konieczne
elementy osź du, oczywiscie, stosowane uczciwie, ale tez nie mozemy
wyjasniac otaczajź cej nas rzeczywistosci jedynie wedęug tych katego-
rii, gdyz jestesmy jeszcze bardzo dalecy od naturalnego sposobu dla
chrzescijanina, gdy dokonuje wyboru. Ostateczny osź d pochodzi je-
dynie z poznania misterium Boga, kto re czyni z Koscioęa, ozywione
przez Ducha, Mistyczne Ciaęo Chrystusa. Duch Swió ty w częowieku,
kto ry otwiera sió  na Jego dziaęanie podtrzymuje go i ozywia Swojź
ęaskź , wlewa wen moc i jednosc; bogactwo inicjatyw; zdolnosc do
przebaczenia; cierpliwosc i zdolnosc do pokornego i szczerego rewi-
dowania swego zycia, by dac węasciwe miejsce sprawiedliwosci w
mięosci. Wspaniaęy przykęad daje tutaj Jego Swiź tobliwosc Jan Pa-
weę II, kiedy prosi o przebaczenie tych, kto rych ludzie Koscioęa
wmieszani w kontrasty swoich czasow osź dzili wedle owczesnych
kryteriow.

Sęusznie powiedziano, ze nie istnieje przyszęosc dla instytutu zy-
cia konsekrowanego õ  dotyczy to takze pojedynczej osoby õ  kto ry
nie stara sió  zyc w peęni obecnosciź  i dziaęaniem Ducha Swió tego w
swoim zyciu. Sw. Paweę mocno podkresla, co zostaęo juz wyzej przy-
pomniane, to uswiócajź ce dziaęanie Ducha Swió tego w misterium
Jego zamieszkania w kazdym z nas, kto re uzdalnia nas do powiedze-
nia, gdy Go przyjmujemy: ” Zyjó  juz nie ja, lecz zyje we mnie Chry-
stusś  (Ga 2, 20). Jesli taka postawa jest fundamentalna w zyciu
częowieka, wtedy mozemy mowic o swió tosci. Duch Swió ty, kto ry
czyni nas częonkami Chrystusa, sprawia, ze jestesmy w Kosciele, ze
wnika w nas Sęowo, poniewaz spotykamy je w zyciu, daje nam zapaę
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do sęuchania, rozumienia, i do medytacji. Daje nam zrozumienie
sensu historii, wydarzen i wartosci zycia codziennego. Nasze zycie w
Duchu nie jest zatem tylko uswiócaniem nas samych, ale jest peęne
mięosci otwarcie sió  na bli«niego, zgodnie ze specyfikź  charyzmatu
do kto rego jestesmy powoęani. Jezeli przyjmiemy dziaęanie Ducha
Swió tego z otwartym umysęem i sercem jestesmy zachócani, by sta-
wac takimi, jakimi jestesmy zgodnie z planem Boga oddajź c wszyst-
kie swoje sięy sęuzbie Zycia w Duchu.

§aska, kto rź  otrzymujemy w kazdej chwili, zachóca i pobudza
nas, bysmy byli zdolni do umocnienia naszego zycia w Chrystusie.
Uzdalnia nas do podejmowania obowiź zku staęej rewizji zycia, tak
osobistej, jak i we wspo lnocie koscielnej pozwalajź cej zobaczyc jak
przez nasze codzienne wybory dajemy przestrzen, by Bog mo gę w
nas i przez nas dziaęac. Otrzymywana ęaska zobowiź zuje nas do bu-
dowania relacji mięosci w naszych wspo lnotach, winnismy wióc stale
stawiac sobie pytanie, jakie jest swiadectwo nas, jako wspo lnoty,
wobec ludu Bozego, jak wypeęniamy misjó , kto rź  Pan takze dzis po-
wierza poprzez Koscio ę naszym Instytutom.

Duch Swió ty niech nas wspiera w tym gruntownym rozeznaniu,
kto re dokonane w pokorze serca pobudza i motywuje nas do nowego
zycia.

5. Konkluzja
[343] W tym punkcie pozostaje mi tylko zęozenie zyczen i bioró

je z Listu sw. Pawęa do Koryntian: ” Jestescie listem Chrystusowym
[...] napisanym Duchem Boga zywego [...] na zywych tablicach sercś
(por. 2 Kor 3, 3). Jest to zyczenie swió tosci, jest to, przede wszystkim
Sęowo Boze skuteczne ze swej natury!

Ojciec swió ty w adhortacji Vita consecrata po przypomnieniu
nam, ze ” osoba praktykujź ca rady ewangeliczne ma obowiź zek [...]
dź zyc usilnie do doskonaęej mięosciś  (VC 93). Podkresla, ze ”dź zyc
do swió tosci õ  to synteza programu kazdego zycia konsekrowanego,
takze w perspektywie jego odnowy u progu trzeciego tysiź clecia.
Punktem wyjscia tego programu jest porzucenie wszystkiego dla Je-
zusa, postawienie Go ponad wszystkim, aby w peęni uczestniczyc w
Jego tajemnicy paschalnejś  (VC 93). To w peęni ukazuje tozsamosc
osoby konsekrowanej, kto rej zycie duchowe õ  tęumaczy Jan Paweę
II õ  ” rozumiane jako zycie w Chrystusie, zycie wedęug Ducha Swió -
tego jest drogź  wiodź cź  do coraz wiókszej wiernosci õ  drogź , po kto -
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rej prowadzi On osobó  konsekrowanź , upodabniajź c jź  do Chrystu-
sa, w peęnej komunii mięosci i sęuzby Koscioęowiś  (VC 93).

Odwagi, najdrozsi, id«cie naprzod, postópujcie drogź  swió tosci w
pielgrzymce wiary, majź c za wzo r Najswió tszź  Maryjó , kto ra poprze-
dzięa nas jako znak pociechy i nadziei i kto ra uczy nas, jak mamy
nalezec caękowicie do Boga w zwykęej sytuacji zycia; uczy nas posęu-
szenstwa woli Bozej; uczy nas ustawicznego sęuchania Sęowa, kto re
nas zbawia i czyni nas, mó zczy«ni kobiety, godnych imienia chrze-
scijanina.

Koscio ę dziókuje wam i was podtrzymuje, Ojciec swió ty zachóca
wasi wzywa do patrzenia w go ró , do utkwienia spojrzenia w Chrystu-
sie, kto ry jest Two rcź  i Tym, kto ry udoskonala kazde prawdziwe po-
woęanie, byscie byli w trzecim tysiź cleciu chrzescijanstwa autentycz-
nymi swiadkami wiecznej męodosci Ewangelii.

Tęum. Krystyna Stawecka



Jan PaweÓ II

DO UCZESTNIKO W
KONGRESU S WIATOWEJ KONFERENCJI

INSTYTUTO W S WIECKICH
(Castel Gandolfo, 28 VIII 2000)94

Ukochani Bracia i Siostry!

[344] 1. Bardzo sió  cieszó , ze mogó  Was przyjź c z okazji Wasze-
go Kongresu, kto ry dzióki obecnym obchodom jubileuszowym ma
pewne szczego lne ukierunkowanie i wymiar. Pozdrawiam Was
wszystkich bardzo serdecznie, kierujź c szczego lne pozdrowienie do
Kardynaęa Eduardo Martineza Somalo, Prefekta Kongregacji Insty-
tutow Zycia Konsekrowanego i Stowarzyszen Zycia Apostolskiego,
kto ry ciepęo przedstawię nam Wasze uczucia.

W roku Wielkiego Jubileuszu Koscio ę zaprasza wszystkich swiec-
kich, a w sposob szczego lny częonkow instytutow swieckich, do pod-
jócia zadania ewangelicznego ozywienia i chrzescijanskiego swia-
dectwa w swieckiej rzeczywistosci. Jak to juz powiedziaęem przy
okazji naszego spotkania w zwiź zku z piócdziesiź tź  rocznicź  Provida
Mater Ecclesia, Wasze powoęanie umiejscowione jest na skrzyzowa-
niu miódzy inicjatywź  Boga a oczekiwaniami stworzenia: inicjatywa
Boga, kto rź  przynosicie swiatu poprzez mięosc i gęóbokie zjednocze-
nie z Chrystusem; oczekiwanie stworzenia, kto re przezywacie w co-
dziennych, swieckich warunkach zycia waszych bliskich95. Stź d tez,
jako swieccy konsekrowani, powinniscie w sposob swiadomy prze-
zywac rzeczywistosc waszych czasow, gdyz powiź zanie z Chrystu-
sem, kto re nadaje sens naszemu zyciu, węź cza nas na serio w spo-
tkanie z tym swiatem, do kto rego jestescie posęani, by go zmieniac
zgodnie z Bozym zamysęem.

[345] 2. Wasz Swiatowy Kongres skupia uwagó  na problemie
formacji częonkow instytutow swieckich. Trzeba, by oni byli zawsze
w stanie rozpoznac woló  Boga i drogi nowej ewangelizacji, w kazdym
” dzisiajś  historii, w zęozonosci i zmiennosci znakow czasu.

W adhortacji apostolskiej Christifideles laici poswiócięem duzo
miejsca tematowi formacji chrzescijan do odpowiedzialnosci histo-
� � � � � � �

94 ”L…Osservatore Romanoś 28-29 VIII 2000, s. 4.
95 Por. Nauczanie Jana Pawńa II, t. XX/1, 1997, nr 5, s. 232.
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rycznej i swieckiej, jak rowniez do bezposredniej wspo ępracy w bu-
dowaniu wspo lnoty chrzescijanskiej; wskazaęem takze na niezbódne
« rodęa takiej formacji: ”Uwazne i peęne gotowosci wsęuchiwanie sió
w sęowo Boga i Koscioęa, staęa, synowska modlitwa, odniesienie do
mź drego i peęnego mięosci kierownictwa duchowego, odczytywanie
w wierze darow i otrzymanych talentow, a rownoczesnie dostrzega-
nie ro znych sytuacji spoęecznych i historycznych, w kto rych zyjemyś
(ChL 59).

Formacja odnosi sió  wióc w sposob peęny do caęego zycia osoby
konsekrowanej. Odnajduje ona rowniez swe podstawy w analizach
i refleksjach ekspertow z dziedziny socjologii i innych nauk humani-
stycznych, ale nie moze pozostawiac poza swym centrum zaintere-
sowania i nie traktowac jako kryterium chrzescijanskiej oceny wyda-
rzen historycznych, poprzez wymiar duchowy, teologiczny i peęne
mź drosci zycie wiary, kto ra stanowi ostateczny i decydujź cy klucz do
odczytywania kondycji ludzkiej i do wyboru podstawowych wartosci
oraz stylow autentycznego swiadectwa.

Uwaga, kto rź  poswiócamy rzeczywistosci swiata wspo ęczesnego,
peęne mięosci spojrzenie, kto rego nauczyę nas nasz Pan Jezus Chry-
stus, nie poprzestajź  na rozpoznawaniu bęódow i niebezpieczenstw.

Z pewnosciź  nie mozna nie zauwazyc takze aspektow negatyw-
nych i problematycznych, lecz zaraz prowadzi to do ukazywania drog
nadziei i perspektyw peęnego zaangazowania dla caęosciowej promo-
cji osoby, dla jej wyzwolenia i peęni szczóscia.

[346] 3. W sercu swiata, kto ry sió  zmienia, w kto rym istniejź
niesprawiedliwosc i niewyobrazalne cierpienia, w coraz to wiókszym
stopniu, jestescie wezwani do chrzescijanskiego odczytywania wyda-
rzen oraz faktow historycznych i kulturalnych. W szczego lnosci po-
winniscie byc nosicielami swiatęa i nadziei w dzisiejszym spoęeczen-
stwie. Nie pozwo lcie sió  oszukac przez naiwnych optymistow, lecz
bź d«cie wiernymi swiadkami Boga, Kto ry z pewnosciź  kocha tó
ludzkosc i daje jej ęaski niezbódne do skutecznej pracy nad budowa-
niem lepszego swiata, swiata bardziej sprawiedliwego i szanujź cego
godnosc kazdego ludzkiego istnienia. Wyzwanie, kto re kieruje
wspo ęczesna kultura wobec wiary, wydaje sió  byc węasnie to: porzu-
cic ęatwe przyzwyczajenia i naszkicowac pozytywne i negatywne sce-
nariusze, by wyznaczyc mozliwe do przebycia, a nie iluzoryczne,
szlaki odkupienia, wyzwolenia i nadziei.
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ukazuje Wam, ze nie mozna peęniej oczekiwac nadejscia lepszego
swiata, jak poprzez wybory wychodzź ce od wielkiej odpowiedzialno-
sci i wielkich instytucji. §aska Pana zdolna odkupic i wyzwolic takze
tó  epokó  historii, rodzi sió  i wzrasta w sercach wierzź cych. Oni jź
przyjmujź  i opowiadajź  sió  za inicjatywź  Boga w historii; pomagajź
jej wzrastac od podstawi wewnź trz zwykęego zycia osob, kto re w ten
sposob stajź  sió  prawdziwymi krzewicielami zmiany i zbawienia.
Wystarczy przypomniec sobie dziaęania prowadzone w tym duchu
przez niezliczony zastóp swió tych mó zczyzn i kobiet, rowniez tych,
kto rych swió tosc nie zostaęa oficjalnie potwierdzona przez Koscio ę, a
kto rzy gęóboko oddziaęywali w epoce, w kto rej zyli, wnoszź c w niź
wartosci i dobre energie, kto rych docenienie wymyka sió  narzódziom
analizy spoęecznej, lecz jest dobrze widoczna oczom Boga i dzióki
uwaznej, mozolnej refleksji wierzź cych.

[348] 4. Formacja do rozeznawania nie moze pomijac podstawy
kazdego ludzkiego projektu, kto rź  jest i pozostaje Jezus Chrystus.
Powoęanie Instytutow Swieckich to ” przepajac spoęeczenstwo no-
wymi energiami Kro lestwa Chrystusowego, dź zyc do przemiany
swiata od wewnź trz mocź  Bęogosęawienstw (VC 10). Wiara uczniow
staje sió  przez to duszź  swiata, zgodnie ze szczósliwym obrazem z li-
stu Do Diogeneta, tworzy podstawy odnowy kulturalnej i spoęecznej,
oddanej do dyspozycji ludzkosci. Im bardziej ludzkosc oddala sió
i staje sió  obca ewangelicznemu przesęaniu, tym bardziej gęosno i z
wiókszź  perswazjź  powinno sió  dokonywac gęoszenie prawdy Chry-
stusa i częowieka w Nim odkupionego.

Z pewnosciź  trzeba zawsze zwracac uwagó  na ro zne sposoby tego
gęoszenia, aby ludzkosc nie postrzegaęa go jako inwazji lub narzuca-
nia ze strony wierzź cych. Przeciwnie, naszym zadaniem bódzie po-
stópowac tak, by byęo coraz wyra«niej widoczne to, ze Koscio ę, prze-
kaziciel misji Chrystusa, podejmuje troskó  o częowieka z mięosciź .
A czyni to nie dla abstrakcyjnej ludzkosci, lecz dla tego konkretnego
i historycznego częowieka w przekonaniu, ze ” ten częowiek jest
pierwszź  drogź , po kto rej winien kroczyc Koscio ę w wypeęnianiu
swojego posęannictwa, drogź  wytyczonź  przez samego Chrystusa,
drogź , kto ra nieodmiennie prowadzi przez Tajemnicó  Wcielenia
i Odkupieniaś  (RH 14; por. CA 53).
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[349] 5. Wasza formacja poczź tkowa i staęa, drodzy odpowie-
dzialni i częonkowie instytutow swieckich, jest ozywiana tź  pewno-
sciź . Przyniesie ona obfite owoce w miaró , jak bódzie wierna wspa-
niaęemu skarbowi Objawienia, odczytanemu i gęoszonemu z mź dro-
sciź  i mięosciź  przez Koscio ę.

Maryi, Gwie«dzie ewangelizacji, kto ra jest niezrownanź  ikonź
Koscioęa, powierzam waszź  drogó  po dogach swiata. Niech bódzie
Wam bliska, a Jej wstawiennictwo niech uczyni pęodnymi prace Wa-
szego Kongresu i przyniesie zapaę i odnowó  apostolskź  Instytucjom,
kto re reprezentujecie, by wydarzenie Jubileuszu wyznaczyęo poczź -
tek nowego Zesęania Ducha Swió tego i gęóbokiej odnowy wewnó trz-
nej. Wraz z tymi zyczeniami dla wszystkich, z dowodami staęej mięo-
sci do Was, udzielam Apostolskiego Bęogosęawienstwa.

Tęum. Danuta K.
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LIST PASTERSKI O INSTYTUTACH S WIECKICH
(27 I 2002)

Czytania: Iz 8, 23b ż  9, 3; l Kor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23

Drodzy Bracia i Siostry,
[350] juz po raz szo sty w caęym Kosciele swió tujemy õ  wyzna-

czony przez Ojca swió tego na 2 lutego õ  Swiatowy Dzien Zycia Kon-
sekrowanego. W tym roku chcemy zwro cic waszź  uwagó  na szcze-
go lnź  formó  obecnosci Koscioęa w swiecie, jakź  sź  instytuty swieckie
õ  najmęodsza (bo liczź ca dopiero 55 lat) postac zycia konsekrowa-
nego. W ostatnim po ęwieczu powstaęo bowiem z natchnienia Bozego
wiele instytutow swieckich, przewaznie zenskich. Ich two rcza obec-
nosc jest dostrzegalna rowniez w Kosciele w Polsce.

W tó  niedzieló  (III zwykęa A õ  22 I 2002), przygotowujź cź  nas
na Swió to Osob Konsekrowanych, pragniemy w swietle Sęowa Boze-
go rozwazyc niekto re aspekty duchowosci i apostolatu tego stanu zy-
cia w Kosciele, do kto rego nalezź  swieccy, praktykujź cy w swiecie
rady ewangeliczne i caękowicie oddani Chrystusowi w ich doczesnym
zaangazowaniu. Ich specyficzna misja wyraza najgęóbszź  istotó  no-
wej ewangelizacji, kto ra jest tak niezbódna u progu trzeciego tysiź c-
lecia.

1. ”PomnoéyÓes  rados c, zwiŻkszyÓes  weseleć:
w s wiecie Ą  dla s wiata

[351] Prorok Izajasz w pierwszym czytaniu opisujź c tragicznź
sytuacjó  spoęeczenstwa Galilei, kto re po naje«dzie Asyrii w 732 roku
przed Chrystusem, zostaęo deportowane do niewoli i skazane na nie-
byt historyczny, mowi o ciemnosciach i mrokach, o upokorzeniu
przez Pana; ale tez w tych konkretnych wydarzeniach dziejowych do-
strzega promyk nadziei, widzi strumien swiatęa tudziez pomnozonź
radosc i zwiókszone wesele. U podstaw tej proroczej wizji legęa Boza
obietnica przyjscia Mesjasza i zapowied«  przyszęej chwaęy Izraela.

Rowniez Koscio ę õ  jako lud Bozy õ  kroczy przez swiat drogami
historii. Na ro znych odcinkach swej drogi widzi wióksze czy mniej-
sze swiatęa. W szeregach ludu Bozego wiókszosc stanowiź  swieccy, a
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wióc ci zwiź zani ze swiatem i zajmujź cy sió  sprawami doczesnymi.
Bog powoęuje ich w zwyczajnych warunkach zycia rodzinnego i spo-
ęecznego, aby ”wykonujź c węasciwe sobie zadania, kierowani duchem
ewangelicznym przyczyniali sió  do uswiócenia swiata, na ksztaęt za-
czynu, od wewnź trz niejako, i w ten sposob przykęadem zwęaszcza
swego zycia promieniujź c wiarź , nadziejź  i mięosciź , ukazywali in-
nym Chrystusa. Szczego lnym wióc ich zadaniem jest tak rozswietlac
wszystkie sprawy ziemskie, z kto rymi scisle sź  zwiź zani, i tak nimi
kierowac, aby sió  ustawicznie dokonywaęy i rozwijaęy po mysli Chry-
stusa i aby sęuzyęy chwale Stworzyciela i Odkupicielaś  (LG 31).

To sź  te mniejsze swiatęa na drodze pielgrzymiej Koscioęa. Ale
sposrod tej wielkiej rzeszy swieckich niekto rzy sź  wezwani do szcze-
go lnego oddania sió  Bogu, a przy tym do pozostania w sercu swiata,
w jego sprawach i strukturach, w pracy, w rodzinie, w miejscu za-
mieszkania. Bo g bowiem powoęujź c do szczego lnej sęuzby, nie zaw-
sze wzywa do odejscia od tego, w czym częowiek tkwię dotychczas;
czasem õ  i to ma miejsce przy powoęaniu do swieckiej konsekracji õ
wymaga węasnie umocnienia i pogęóbienia wiózi z lud«mi, sęuzenia
im swoja pracź , uczestniczenia w ich zwyczajnym zyciu, aby tam
wprowadzac ducha Ewangelii i by pomagac innym spotkac Chrystu-
sa, Jemu zawierzyc swe zycie i w Jego swietle rozwiź zywac biezź ce
problemy. Szczego lna przynaleznosc do Boga dokonuje sió  przez
profesjó  rad ewangelicznych (czystosci, ubo stwa i posęuszenstwa) we
wspo lnocie jednego z instytutow swieckich, uznanych przez Koscio ę.
” Profesja ta konsekruje zycie mó zczyzn i niewiast, laikow i duchow-
nych przebywajź cych w swiecieś  (PC 11). W ten sposob nalezź c w
caęosci do swiata, caękowicie przynalezź  tez dla Boga i w peęni sź  po-
swióceni Jego sęuzbie (por. VC 10). Częonkowie instytutow swieckich
zdajź  sió  byc tymi wiókszymi swiatęami, dź zź cymi do oswiecenia
swiata od wewnź trz mocź  Chrystusowych bęogosęawienstw.

Cieszmy sió  i dziókujmy Bogu za to, ze Duch Swió ty õ  ten prze-
dziwny Two rca ro znorakich charyzmatow õ  wzbudzię w naszych
czasach instytuty swieckie, kto re ozywiajź  duchem Ewangelii ro zne
formy rzeczywistosci ziemskich. Dziókujmy Bogu za sto dziewióc-
dziesiź t instytutow na swiecie, w tym za trzydziesci wystópujź cych w
Polsce. Niech kazde powoęanie instytutowe pomnaza naszź  radosc
i zwióksza wesele wspo lnoty parafialnej. Pomagajmy poszczego lnym
powoęaniom i chronmy je, by pozostaęy wierne węasciwej sobie toz-
samosci, potrzebom i posęannictwu.
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2. ”Bys cie byli jednego ducha i jednej mys lić:

we wspolnocie
[352] Upomnienie, jakie niesie drugie czytanie z Pierwszego Li-

stu do Koryntian zaadresowane jest przede wszystkim do tych, kto -
rzy siejź  ziarna niezdrowej rywalizacji i gorszź cej niezgody. Taka po-
stawa uczniow Chrystusowych niszczy jednosc i wprowadza rozęamy.
Sw. Paweę nawoęuje wióc tamtych rebeliantow i nas do jednosci w
Kosciele: ” byscie byli jednego ducha i jednej mysliś, podkreslajź c za-
razem w innym pismie (Rz 12; l Kor 12), ze kazdy częowiek musi znac
swoje zadanie i miejsce w szeregu. W Kosciele nie panuje bowiem
ani duch wymuszonego kolektywizmu ani egoistycznego indywidu-
alizmu; kazda wspo lnota koscielna zyje duchowosciź  komunii, a nie
kultem jednostki (nawet jezeli ona byęaby najbardziej charyzma-
tyczna i utalentowana). Duchowosc ta ” ksztaętuje sposob myslenia,
mowienia i dziaęania, kto ry sprawia, ze Koscio ę rozrasta sió  w gęź b
i wszerzś  (VC 46).

Ten wymiar wspo lnotowy nie jest tez obcy instytutom swieckim.
Aczkolwiek ich częonkowie nie praktykujź  zycia wspo lnego w sensie
scisęym (kazdy bowiem mieszka i pracuje w swoim srodowisku), to
nie tylko nie wyęamujź  sió  z koscielnej komunii, ale sęuzź  jej swoim
specyficznym charyzmatem swieckosci. Brak wiózi i relacji bezpo-
srednich w codziennym zyciu nie oznacza bynajmniej braku wiózi
wewnó trznych, opartych na wierze i ”nowym przykazaniuś  Chrystu-
sa, kto ry dla mięosci bli«niego ustawię poprzeczkó  bardzo wysoko.
Jego mięosc jest tu miarź  i wzorcem. Tak wióc rowniez ” wielowymia-
rowaś  wspo lnota instytutowa jest wezwana do tego, aby stawac sió
jednym duchem i jednym sercem. I rzeczywiscie częonkowie insty-
tutow inwestujź  w jednosc braterskź  wiele czasu i mno stwo pomy-
sęow. Na pierwszym miejscu stoi modlitwa i wzajemna troska o kaz-
dego częonka, a zwęaszcza o tych, co przezywajź  trudnosci. Regularne
spotkania, dni skupienia i rekolekcje sź  okazjź  do blizszych kontak-
tow i wspo lnej refleksji. Nic dziwnego, ze i częonkowie instytutow
” odczuwajź  wewnó trznź  potrzebó  oddania wszystkiego wspo lnocie:
dobr materialnych i doswiadczen duchowych, talentow i pomysęow,
a takze ideaęow apostolskich i posęugi mięosierdziaś  (VC 42).

W naszych modlitwach, jakie w tym tygodniu zanosic bódziemy
do Boga za swieckich konsekrowanych, prosmy, aby w swiecie ich
codziennosci mogli swiadczyc o mocy ęaski, kto ra ” przynosi pojed-
nanie i niszczy mechanizmy przeciwne jednosci, obecne w sercu



274 Komisja KEP ds. Instytuto w Zycia Konsekrowanego
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
częowieka i w relacjach spoęecznychś  (VC 41); aby stawiali opo r dź -
zeniom rozęamowym i separatystycznym, jakich i dzis nie brakuje w
naszym spoęeczenstwie. Oni przeciez pragnź  byc ” zaczynem mź dro-
sci i swiadkami ęaski w ramach zycia kulturalnego, gospodarczego
i politycznegoś  (VC 10).

3. ”Mieszkan com cienistej krainy s mierci
wzeszÓo s wiatÓoć: powoÓani do apostolstwa

[353] W Ewangelii, kto rź  czytamy w dzisiejszej liturgii, spoty-
kamy Jezusa wsrod ludzi, w Kafarnaum õ  maęym przygranicznym
miasteczku nad jeziorem Genezaret. Jako ” wschodzź ca swiatęoscś
rozpoczyna On swź  publicznź  dziaęalnosc od wyszukania sobie po-
mocnikow, obiecujź c im juz na wejsciu, ze z prostych rybakow uczy-
ni rybakow ludzi. Ci wezwani ” natychmiast zostawili ęod«  i ojca i po-
szli za Nimś. Na razie sami jeszcze nie dziaęajź ; Jezus musi ich naj-
pierw do tego przygotowac, uformowac do podjócia przyszęych za-
dan. Czyni to przede wszystkim przez węasny przykęad. Jego ucznio-
wie prowadzź  zycie kontemplacyjne, po to, by stac sió  gigantami
aktywnosci, gdy Mistrz wysle ich z misjź .

Juz samo przyjócie sakramentu Chrztu i Bierzmowania zobowiź -
zuje kazdego chrzescijanina do apostolstwa, do swiecenia w krainie
ciemnosci i smierci swiatęem Chrystusowym. Ale i dzis Jezus wyszu-
kuje sobie blizszych wspo ępracownikow i powierza im szczego lnź
misjó . Takie powoęanie jest niezasęuzonym darem, jest niezgęóbionź
tajemnicź , kto rej nie da sió  po ludzku wytęumaczyc. W jakis sposob
powtarza sió  wowczas sytuacja znad jeziora Galilejskiego i scena z
Piotrem i Andrzejem na pierwszym planie. I częowiek kto ry usęyszaę
sęowa ” po jd«  za Mnź ś, jest gotow stanź c caękowicie do dyspozycji
Chrystusa.

Instytuty swieckie powstaęy po to, aby ich częonkowie chodzili za
Chrystusem i wchodzili z Nim w swoje srodowisko swieckiej pracy
zawodowej, we węasne rodziny oraz w caęź  sferó  zycia spoęecznego,
kulturalnego, gospodarczego, politycznego i towarzyskiego, nie wy-
ęź czajź c oczywiscie parafii zamieszkania. Swieccy konsekrowani
majź  w pierwszym rzódzie dź zyc do tego, aby caęe ich zycie staęo sió
apostolstwem, by wszelki kontakt z drugim częowiekiem miaę cha-
rakter apostolski. Jeden z wczesnych dokumentow koscielnych tak
pisze o apostolstwie osob powoęanych do swieckiego zycia konse-
krowanego: ”Majź  one byc w tym swiecie swiatęem, kto re w ciemno-
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sciach swieci i nie gasnie, odrobinź  dobrego zaczynu, kto ry dziaęa
wszódzie i zawsze, przenika srodowiska i wszelkimi sposobami, sęo-
wem i przykęadem, usięuje wszódzie dotrzec tak, aby zaczyn Ewan-
gelii ogarnź ę caęe ciasto i wszystko przemienięo sió  w Chrystusie...
Apostolstwo instytutow swieckich powinno byc wiernie peęnione nie
tylko w swiecie, ale takze niejako za pomocź  srodkow tego swiata, to
znaczy przez pracó  zawodowź  i ro zne formy swieckiej dziaęalnosci, w
miejscach i okolicznosciach odpowiadajź cych warunkom swieckimś
(PF, Wprowadzenie).

Otaczajź c w najblizszym czasie naszź  modlitwź  swieckich konse-
krowanych prosmy za nich, aby wsrod braci i sio str zyjź cych w swie-
cie õ  dziaęajź c wszódzie i zawsze õ  byli zywym i czytelnym swia-
dectwem dawanym Chrystusowi; aby swoim sposobem zycia niesli
dyskretnź , ale skutecznź  prosbó  do otwarcia sió  na wezwanie Chry-
stusa z dzisiejszej Ewangelii: ”Nawracajcie sió , albowiem bliskie jest
kro lestwo niebieskieś.

[354] 55 lat õ  to nie jest duzo w historii Koscioęa, ale w tym
czasie instytuty swieckie zapuscięy juz gęóboko swe korzenie w glebie
swieckiej i koscielnej. Staęy sió  jakby ”doswiadczalnym laborato-
riumś  (jak je nazwaę papiez Paweę VI), w kto rym Koscio ę sprawdza
konkretnź  sytuacjó  swych relacji ze swiatem. Historia instytutow
swieckich jest jeszcze zbyt krotka, niemniej majź  one juz wyra«ne
oblicze. Niestety õ  trzeba to przyznac õ  to oblicze nie jest jeszcze
wystarczajź co znane i rozumiane. Nadszedę wióc czas, aby ta forma
zycia konsekrowanego staęa sió  u nas bardziej popularna i bardziej
bliska.

Zawierzajź c wszystkie swieckie osoby konsekrowane Matce Bo-
zej, kto ra jest inspirujź cym wzorem wzrastania w wierze i caękowite-
go oddania sió  Chrystusowi, proszó  Jź , aby zechciaęa im towarzyszyc
na drodze nieustannej duchowej i apostolskiej odnowy przez ” cieni-
ste krainyś  ku swiatęu, kto re nie zna zmierzchu.
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INSTRUKCJA
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ZYCIA KONSEKROWANEGO
W TRZECIM TYSIõCLECIU

RIPARTIRE DA CRISTO
(19 V 2002)

[355] 5. Osoby konsekrowane rzeczywiscie zasęugujź  na
wdziócznosc ze strony wspo lnoty koscielnej: mnisi i mniszki, oddani
zyciu kontemplacyjnemu, zakonnice i zakonnicy oddani dzieęom
apostolskim, częonkowie instytutow swieckich i stowarzyszen zycia
apostolskiego, pustelnicy i dziewice konsekrowane. Ich zycie swiad-
czy o mięosci do Chrystusa, kiedy idź  za Nim drogź  proponowanź
przez Ewangelió  i z gęóbokź  radosciź  przyjmujź  ten sam styl zycia,
kto ry On obraę dla siebie (por. LG 44). Ta godna pochwaęy wiernosc,
nie szukajź ca innej pochwaęy, jak tylko tej od Pana, ” staje sió  zywź
pamiź tkź  zycia i dziaęania Jezusa jako Wcielonego Sęowa w Jego od-
niesieniu do Ojca i do braciś  (VC 22).

[356] 12. [...] Spadek liczebny częonkow w wielu instytutach
i ich starzenie sió , wyra«ne w niekto rych czósciach swiata, przyczy-
niajź  sió  do powstawania pytania, czy zycie konsekrowane jest jesz-
cze czytelnym swiadectwem, zdolnym przyciź gnź c męodych. Jesli,
jak sió  twierdzi w niekto rych miejscach, trzecie tysiź clecie bódzie
czasem protagonizmu laikatu, stowarzyszen i ruchow koscielnych,
mozemy zadac pytanie: jakie miejsce zajmź  tradycyjne formy zycia
konsekrowanego? Ma ono, jak przypomina Jan Paweę II, budowac
wielkź  historió  wraz ze wszystkimi wiernymi [...] (por. VC 110).

[357] 25. [...] Mnisi i mniszki, tak jak pustelnicy, poswiócajź
wiócej miejsca na uwielbianie Boga w cho rze, a takze na przedęuzo-
nź , osobistź  modlitwó . Częonkowie instytutow swieckich, tak jak i
dziewice konsekrowane w swiecie, ofiarujź  Bogu radosci i cierpienia,
dź zenia i prosby wszystkich ludzi i kontemplujź  oblicze Chrystusa,
kto re rozpoznajź  w obliczu braci, w wydarzeniach historii, w apostol-
stwie i w codziennej pracy. Zakonnicy i zakonnice oddani nauczaniu,
posęudze chorym, ubogim, tam spotykajź  oblicze Pana. Misjonarze
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i częonkowie stowarzyszen zycia apostolskiego przezywajź  gęoszenie
Ewangelii na wzo r Apostoęa Pawęa, jako autentyczny kult (por. Rz 1,
6). Caęy Koscio ę cieszy sió  i korzysta z ro znorodnosci form modlitwy i
sposobow kontemplowania jedynego oblicza Chrystusa. [...]

[358] 30. Komunia, kto rź  osoby konsekrowane sź  wezwane
przezywac, sióga dalej niz węasna rodzina zakonna lub węasny in-
stytut. Otwierajź c sió  na komunió  z innymi instytutami i z innymi
formami zycia konsekrowanego, mogź  poszerzac komunió , odkry-
wac wspo lne korzenie ewangeliczne i razem przezywac z wiókszź
swiadomosciź  piókno węasnej tozsamosci w ro znorodnosci chary-
zmatycznej, jak latorosle tego samego krzewu winnego. Powinni w
okazywaniu czci jedni drugich uprzedzac (por. Rz 12, 10), aby osiź -
gnź c wiókszy dar, mięosc (por. 1 Kor 12, 31).

Powinno sió  promowac i wspierac zblizenie i solidarnosc pomió -
dzy instytutami zycia konsekrowanego ze swiadomosciź , ze komunia
jest ” scisle zwiź zana ze zdolnosciź  chrzescijanskiej wspo lnoty do
otwarcia sió  na wszystkie dary Ducha. Jednosc Koscioęa nie oznacza
jednolitosci, ale poęź czenie w organicznź  caęosc uprawnionych od-
miennosci. Jest to rzeczywistosc wielu częonkow poęź czonych w jed-
nym ciele õ  jedynym Ciele Chrystusa (por. 1 Kor 12, 12)ś  (NMI 46).

Moze to byc poczź tkiem solidarnego poszukiwania wspo lnych
dro g w posęudze Koscioęowi. Zewnó trzne czynniki, takie jak wymog
przystosowania sió  do nowych praw panstwowych, i wewnó trzne
problemy instytutow, jak zmniejszanie sió  liczby częonkow, ukazujź
juz kierunki koordynowania się na polu formacyjnym, w admini-
strowaniu dobrami materialnymi, w wychowaniu, w ewangelizacji.
Takze i w takiej sytuacji mozemy dostrzec zaproszenie Ducha Swió -
tego do komunii coraz bardziej intensywnej. W pracy tej powinno sió
wspierac Konferencje Przeęozonych Wyzszych i Konferencje Insty-
tutow Swieckich na wszystkich poziomach. [...]

[359] 31. [...] Idź c po tej linii mozemy stwierdzic, ze rodzi sió
nowy rodzaj komunii i wspo ępracy wewnź trz ro znych powoęan i sty-
low zycia, przede wszystkim pomiódzy osobami konsekrowanymi a
swieckimi (por. CN 70). Instytuty monastyczne i kontemplacyjne
mogź  ofiarowac swieckim relacje przede wszystkim duchowe oraz
niezbódne przestrzenie ciszy i modlitwy. Instytuty czynne w dziedzi-
nie apostolatu mogź  angazowac swieckich w ro zne formy wspo ępra-
cy duszpasterskiej. Częonkowie instytutow swieckich, laickich lub
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kleryckich, nawiź zujź  relacjó  z innymi wiernymi w zwyczajnych sy-
tuacjach codziennego zycia (por. VC 54). Nowosciź  tych lat jest
przede wszystkim prosba ze strony niekto rych swieckich, aby
uczestniczyc w charyzmatach instytutow. W tym zakresie powstaęo
wiele interesujź cych inicjatyw i nowych form przynaleznosci insty-
tucjonalnej do instytutow. Towarzyszymy autentycznemu rozkwito-
wi dawnych instytucji, jak zakony swieckie i trzecie zakony, oraz po-
wstawaniu nowych stowarzyszen swieckich i ruchow woko ę rodzin
zakonnych i instytutow swieckich. Nawet jesli czasem, a nawet w
niedalekiej przeszęosci, wspo ępraca ta traktowana byęa jako pomoc i
zastópstwo ze wzglódu na braki personalne wsrod osob konsekro-
wanych, potrzebnych do prowadzenia dzieę, dzisiaj wspo ępraca ta
wypęywa z potrzeby dzielenia odpowiedzialnosci nie tylko w prowa-
dzeniu dzieę instytutu, ale przede wszystkim z pragnienia zycia
szczego lnymi aspektami i wymiarami duchowosci i misjź  instytutu.
Potrzebna jest wióc odpowiednia formacja zarowno osob konsekro-
wanych, jak i swieckich, do wzajemnej i ubogacajź cej wspo ępracy.
[...]

[360] 45. [...] W tym otwarciu na swiat, aby go podporzź dkowac
Chrystusowi w ten sposob, ze caęa rzeczywistosc odnajdzie w Nim
swoje autentyczne znaczenie, konsekrowani z instytutow swieckich
zajmujź  szczego lne miejsce: oni węasnie, zyjź c w zwyczajnych wa-
runkach, uczestniczź  w spoęecznym i politycznym dynamizmie i na
mocy swego po jscia za Chrystusem nadajź  mu nowź  wartosc, pra-
cujź c w ten sposob owocnie dla Kro lestwa Bozego. Węasnie na mocy
ich konsekracji, przezywanej bez zewnó trznych znakow, swieccy
wsrod swieckich, stajź  sió  ” solź  i swiatęemś  takze w sytuacjach, w
kto rych widzialnosc ich konsekracji stanowięaby przeszkodó , a nawet
powodowaęaby odrzucenie.
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Szanowna Pani Anno,
[361] z przyjemnosciź  przyjź ęem wiadomosc o majź cym sió  od-

byc pod koniec czerwca Krajowym Kongresie Instytutow Swieckich
w Polsce pod okiem matczynym Matki Boskiej Czóstochowskiej, kto -
rego tematem przewodnim jest hasęo: ” Wezwani do nadzieiś.

Wraz z Wami dzióki skęadam Bogu za zywotnosc i swiadectwo
zycia konsekrowanego, kto re Instytuty wasze ofiarujź  Koscioęowi w
Polsce, wierne swemu zadaniu bycia zaczynem ewangelicznym w
spoęeczenstwie, wspo ępracujź c w ten sposob w nowej ewangelizacji
trzeciego tysiź clecia chrzescijanstwa. Zadanie to jest przypominane
ciź gle przez Ojca swió tego, kto ry kieruje do caęego Koscioęa sęowa
zachó ty i nadziei oraz daje swietlany przykęad niestrudzonej sęuzby
dla dobra caęej ludzkosci.

” Wezwani do nadzieiś  õ  to temat o wielkim znaczeniu i aktual-
nosci. W ostatnio opublikowanym dokumencie Kongregacji Rozpo-
czę c  na nowo od Chrystusa mozecie znale«c caęy paragraf poswió -
cony temu tematowi. Nadzieja jest naszym wielkim powoęaniem,
niezmiernie potrzebnym szczego lnie w tych dniach, kiedy wiele wy-
darzen moze doprowadzic do jej utraty. Jednak naszź  nadziejź  jest
Jezus Chrystus, kto ry dodaje nam odwagi i zachóca nas do kroczenia
naprzod! Bowiem, jak przypomniaę Ojciec Swió ty, Wy, Osoby przy-
nalezź ce do swieckich instytutow zycia konsekrowanego, ” powinni-
scie nie tylko wspominac i opowiadac swojź  chwalebnź  przeszęosc,
ale takze budowac nowź  historió . Wpatrujcie sió  w przyszęosc, ku
kto rej kieruje was Duch, aby znow dokonac z wami wielkich dzieęś
(VC 110).

W tym duchu zyczó  caęym sercem Wam wszystkim dni bogatych
w ęaski i bęogosęawienstwo, we wzrost w prawdziwej i autentycznej
duchowosci komunii, kto ra czyni swiadkami mięosci Chrystusa w

� � � � � � �
96 List adresowany do przewodniczź cej Krajowej Konferencji Instytutow Swieckich p.

Anny Rastawickiej.
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swiecie, swiadkami wiary i mięosci w zyciu konsekrowanym, w sęuz-
bie Kro lestwu Bozemu.

Niech Matka Najswió tsza wspiera Was w waszym zaangazowa-
niu dawania swiadectwa ewangelicznego i ubogaca wasze Instytuty
darem licznych i swió tych powoęan do zycia konsekrowanego w
swiecie, by istnieli zawsze, mó zczy«ni i kobiety, nasladujź cy Chrystu-
sa ubogiego, czystego i posęusznego i nadajź cy sens nadziei, kto ra
jest w nich.

Eduardo Kardynań Martinez Somalo
Prefekt
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