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DUCHOWOŚĆ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
W INSTYTUTACH ŚWIECKICH 

Kościół święty, jako wspólnota wierzących w Chrystusa, jest Jego Mistyczny m
Ciałem, w którym wszystkie członki są sobie wzajemnie podporządkowane zgod-
nie z odpowiednim charyzmatem, jaki każdy otrzymał dla wspólnego dobra. Z tej 
racji istnieją różne stany życia w Kościele. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lu-
men gentium wymienia trzy zasadnicze: hierarchia, stan zakonny i laikat. W tym 
ostatnim należy wyróżnić szczególną formę realizacji powołania chrześcijańskiego, 
jakim jest życie konsekrowane w świecie zorganizowane w instytuty świeckie. 

Przyznać trzeba, że choć nie jest to forma wcale nowa i prawnie usankcjonowa-
na przez Kościół przed pięćdziesięciu laty konstytucją apostolską Piusa XII Provida 
Mater Ecclesia (2 II 1947), to jednak wciąż prawie nieznana, nad czym wiele razy 
ubolewają oficjalne dokumenty Kościoła na temat instytutów świeckich. Najczę-
ściej bowiem życie konsekrowane jest zawężane do stanu zakonnego, dlatego świec-
kich konsekrowanych jakby mimochodem uważa się za członków jednego z wielu 
niehabitowych zgromadzeń zakonnych. 

To niezrozumienie natury instytutów świeckich wynika w dużej mierze ze spe-
cyficznej ich duchowości, która jest stosunkowo młoda w zestawieniu z kilkunasto-
wiekową tradycją duchowości zakonnej i mniszej. Stale więc ewoluuje w zależności 
od tego, czym żyje świat, w któr y m instytuty świeckich konsekrowanych są „zanu-
rzone" i do których są posłane. 

Konieczne więc wydaje się przybliżenie duchowości życia konsekrowanego 
świeckich, to znaczy wskazanie istotnych cech ich postaw duchowo-religijnych. Są 
nimi: zachowanie charakteru świeckiego, konsekracja przez profesję rad ewange-
licznych i apostolstwo obecności w świecie. Do podjęcia tego tematu dodatkowo 
skłania pięćdziesiąta rocznica wydania konstytucji Provida Mater Ecclesia, ustana-
wiającej tę formę życia w Kościele. 

Rys historyczny instytutów świeckich 

Znaczna część wspomnianej Konstytucji (p. 1-11) poświęcona jest prehistorii in-
stytutów świeckich, to znaczy indywidualny m  i zbiorowym przejawom pragnienia 
doskonałości przy jednoczesnym pozostawaniu w świecie. Już bowiem w staro-
żytności chrześcijańskiej tworzyły się wspólnoty mężczyzn i kobiet, którzy bez ucie-
kania od obowiązków stanu i zawodu usiłowali naśladować życie ukr y te Jezusa w 
Nazarecie. Mimo że w następnych wiekach powstawały wspólnoty życia zakonne-
go, starające się realizować ideał chrześcijańskiej doskonałości z zachowaniem pew-
nego dystansu do świata, to jednak nigdy nie brakowało takich świeckich, wielko-
dusznie naśladujących Chr y stusa dziewiczego, ubogiego i posłusznego, aby tym 
bardziej przybliżać Królestwo Boże do świata, w którym żyli i pracowali. Dla przy-
kładu można tu wymieniać wspólnoty b e g inek i begardów w XI w. (mimo iż w 
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