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ks. Marek Chmielewski 

POSZUKIWANIE SACRUM  
W ŻYCIU OSÓB KONSEKROWANYCH 

 
Uważne wsłuchanie się w nauczanie Jana Pawła II na prze-

strzeni 25. lat jego pontyfikatu pozwala zauważyć, że Papież w 
centrum swojej uwagi stawia człowieka, który może odnaleźć 
swoją tożsamość i godność nie inaczej, jak tylko na drodze szu-
kania i odkrywania Boga w Chrystusie. Ten program pastoralny 
Ojciec święty wyartykułował najpierw w inauguracyjnym prze-
mówieniu w dniu 22 X 1978 roku, kiedy skierował apel do całego 
świata: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”, a potem jeszcze pełniej 
w pierwszej encyklice Redemptor hominis. Czytamy tam bowiem, 
że „Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy 
Ojca i Jego Miłości objawia w pełni człowieka samemu człowie-
kowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie” (RH 8). Wynika z 
tego, że człowiek szukając osobowej więzi z Chrystusem, „od-
najduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swe-
go człowieczeństwa. Człowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia 
na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo. Stwo-
rzony na nowo!” (RH 10). 

Jan Paweł II niestrudzenie zachęca wszystkich, by szukali 
Boga i kontemplowali Jego tajemnicę w Chrystusie (por. NMI 16-
28)1. Wyrazem tej papieskiej troski o to, aby człowiek współcze-
————————— 

 Odczyt wygłoszony 5 VI 2004 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w ramach sympozjum nt. „Jan Paweł II o świętości”, opublikowany 
w: „Teologia i Człowiek”. Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK 5(2005), s. 
159-167. 

1 Z taką zachętą Papież zwraca się m.in. do młodych w orędziu na Świato-
wy Dzień Pokoju 1985 roku, w którym stawia dwa pytania. Pierwsze, nieunik-



2 

sny otwierał się na Transcendencję, jest pewna prawidłowość, ła-
two dostrzegalna w jego nauczaniu. Otóż od początku swego 
pontyfikatu Ojciec święty wyraźnie mówi o potrzebie duchowo-
ści, przy czym zobowiązanie do troski o duchowość i dążenie do 
świętości, jako podstawowych przejawów poszukiwania sacrum, 
powierza osobom konsekrowanym. Wymownym tego przykła-
dem jest fakt, iż o ile w pierwszych jego dokumentach są to po-
jedyncze wzmianki jakby na marginesie poruszanych zagadnień, 
to w ostatnich latach w papieskich dokumentach niezwykle czę-
sto pojawia się terminologia teologicznoduchowa. Godne uwagi 
jest to, że w posynodalnej adhortacji Vita consecrata o życiu kon-
sekrowanym i jego misji w Kościele i świecie (z 25 III 1986) słowo 
„duchowość” pojawia się 31 razy, natomiast przymiotnik „du-
chowy” — 90 razy, z czego w zestawieniu „życie duchowe” — 12 
razy. Pomijamy tu inne bliskoznaczne określenia takie, jak na 
przykład: „życie wewnętrzne” czy „asceza”. Co więcej, Papież 
daje definicję życia duchowego, nazywając je „życiem w Chry-
stusie, życiem według Ducha Świętego” (por. VC 93).  

W liście apostolskim Novo millennio ineunte (z 6 I 2001), pro-
gramującym działalność Kościoła na trzecie tysiąclecie, Jan Pa-
weł II idzie jeszcze dalej, uznając troskę o duchowość za jedno z 
najbardziej podstawowych zadań całego Kościoła. Stwierdza 
bowiem, iż jest „znakiem czasu” to, że „mimo rozległych proce-
sów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę 
duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się właśnie jako 
nowy głód modlitwy” (NMI 33). Tymi słowami uzasadnia usilny 
postulat pod adresem całego Kościoła, aby „prowadzenie do 

————————— 
nione, brzmi: „Jakie jest wasze pojęcie człowieka?”, drugie zaś, podstawowe: 
„Kim jest wasz Bóg?”. — Orędzia Ojca świętego Jana Pawła II, Kraków 1998, t. 1, 
s. 60. 
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świętości pozostało szczególnie pilnym zadaniem duszpaster-
skim” (NMI 30).  

Jak wspomnieliśmy przed chwilą, pielęgnowanie duchowości 
i dążenie do świętości w odpowiedzi na współczesne poszuki-
wanie sacrum (por. VC 103), to — według myśli papieskiej — 
szczególne zadanie osób konsekrowanych, i to nie tylko ze 
względu na ich osobistą doskonałość i uświęcenie, ale także — a 
może przede wszystkim — ze względu na duchowe dobro Ko-
ścioła i innych ludzi. Rodzi się wobec tego zasadnicze pytanie o 
motywy i cel tego poszukiwania sacrum, a także o sposoby, a ra-
czej płaszczyzny realizacji tego zadania. Z uwagi na ograniczone 
rozmiary niniejszej prezentacji, odpowiedzi na te pytania szukać 
będziemy głównie w papieskim nauczaniu o życiu konsekrowa-
nym zawartym w adhortacji Redemptionis donum (z 25 III 1984) i 
posynodalnej adhortacji Vita consecrata (z 25 III 1996). Mamy jed-
nak świadomość, że wskazana byłaby wnikliwa analiza całej 
doktryny Jana Pawła II pod tym kątem. 

1. Personalistyczno-eklezjalne motywy  
poszukiwania sacrum 

Podjęte tu zagadnienie szczególnej powinności osób konse-
krowanych do poszukania sacrum, otwierania się na Transcen-
dencję, na Boga, należy osadzić w nieco szerszym kontekście, ja-
kim jest personalizm etyczny Papieża, zawarty źródłowo w jego 
książce z czasów krakowskich pt. Osoba i czyn (Kraków 1969) i 
rozwijany potem w licznych dokumentach. W dziele tym kard. 
Wojtyła stawia oryginalną tezę, że człowiek jako osoba transcen-
duje w czynie, co najpełniej odsłania jego naturę duchową. In-
nymi słowy, duchowość człowieka to jego zdolność do transcen-
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dencji poprzez czyn jako akt świadomy i wolny, przy czym przez 
czyn należy rozumieć nie tylko jakieś działanie i dokonanie, ale 
wszystko to, co człowiek sprawia, powoduje w sposób wolny i 
świadomy, czyli również myślenie, przebaczenie, słuchanie itp. 
Snując refleksje na temat transcendencji, autor ma na myśli nie 
tyle znamienne dla aktów ludzkiego poznania przekraczanie 
podmiotu, wychodzenie poza podmiot poznający w kierunku 
przedmiotu, które nazywa transcendencją „poziomą”, ale mówi 
raczej o transcendencji „pionowej”, w której ujawnia się dyna-
miczne sprzęgnięcie osoby i jej czynu. Człowiek — mówiąc języ-
kiem kard. Wojtyły — jako swoista struktura samo-posiadania i 
samo-panowania, ujawnia się w działaniu i poprzez działanie, w 
czynie i poprzez czyn. Toteż osoba i czyn stanowią głęboko spój-
ną rzeczywistość dynamiczną, w której osoba ujawnia się i tłu-
maczy poprzez czyn, a czyn poprzez osobę.  

Na takim rozumieniu transcendencji opiera się przekonanie o 
duchowości (spiritualitas) człowieka, której nie można utożsa-
miać wyłącznie z zaprzeczeniem materialności czy cielesności 
(carnalitas), jak czyniła to wczesna scholastyka. Chodzi o to, że 
właściwa człowiekowi zdolność wypowiadania się w czynie za-
podmiotowanym w ciele, ujawnia jego duchowość, czyli istnie-
nie realnego pierwiastka duchowego w człowieku. Toteż kard. 
Wojtyła podkreśla, że człowiek nie może przejawiać duchowości, 
jeżeli w jakiś sposób nie jest duchem. Jest w nim jakiś stały i sub-
stancjalny pierwiastek duchowy, który stanowi o jedności czło-
wieka i jest źródłem dynamizmu właściwego osobie, wyrażają-
cego się w sprawczości i odpowiedzialności, w samostanowieniu 
i sumieniu, w wolności oraz w odniesieniu do prawdy2. 

————————— 
2 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985, s. 217-227. 
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Przywołane tu w ogromnym skrócie założenia personalizmu 
etycznego kard. Karola Wojtyły, powracające jak echo w jego na-
uczaniu papieskim, upoważniają nas do stwierdzenia, że wpisa-
na w naturę człowieka duchowość jest głównym źródłem auto-
transcendencji człowieka, przejawiającej się najbardziej w po-
szukiwaniu tego, co religiologia określa mianem sacrum. Czło-
wiek zatem jako istota rozumna i wolna nie może nie transcen-
dować, szukać sacrum w swoim otoczeniu lub w sobie. Ducho-
wość rozumiana jako fakt antropologiczny przejawia się w poszu-
kiwaniu sacrum i jest wymiarem ludzkiego bytowania oraz jego 
niezbywalnym przywilejem. Innymi słowy, jeśli człowiek zrezy-
gnowałby z poszukiwania sacrum, tym samym zaprzeczałby 
swojej osobowej godności i wpisanej w jego naturę duchowości.  

W tej szerokiej perspektywie personalistycznej życie konse-
krowane, które ze swej istoty jest zorientowane na poszukiwanie 
Boga, na całkowite „oddanie się umiłowanemu nade wszystko 
Bogu” (por. LG 44), znajduje głęboką rację swego istnienia. Wca-
le nie rzadko na życie konsekrowane, brane w jakiejkolwiek 
formie (zakony, stowarzyszenia życia apostolskiego, instytuty 
świeckie, dziewice i wdowy konsekrowane czy pustelnicy — 
por. VC 7-12), patrzy się przez pryzmat bezpośredniej użytecz-
ności społecznej, co — jak wiadomo — jest jaskrawym przeja-
wem mentalności konsumistycznej, skłonnej wartość człowieka 
mierzyć jego produkcyjną efektywnością. Tymczasem wartość 
życia osób konsekrowanych zasadza się nie na tym, co one kon-
kretnie „robią” (np. w parafii, w oświacie, szpitalnictwie, opiece 
charytatywnej itp.), lecz przede wszystkim na tym, że „są”. Ma 
tu więc zastosowanie obecna w nauczaniu papieskim antynomia 
dwóch kategorii: „mieć” i „być”, przy czym miarą osoby, jej 
transcendencji i duchowości jest priorytetowa aktualizacja owe-
go „być” przed „mieć” (por. RD 4). 
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Taką właśnie wizję życia konsekrowanego zgłasza Jan Paweł 
II, pisząc we wprowadzeniu do swej adhortacji Vita consecrata, iż 
„życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako 
element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ «wy-
raża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego» oraz dążenie 
całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblu-
bieńcem” (VC 3). Życie konsekrowane jest zatem uobecnieniem 
świętości Kościoła i świętości w Kościele, przynależnej do jego 
Bosko-ludzkiej (teandrycznej) natury. Osoby konsekrowane jako 
pierwsze zobowiązane są do dążenia do świętości, która — w 
myśl nauczania soborowego — jest podstawowym powołaniem 
wszystkich bez wyjątku członków Kościoła (por. VC 32; LG 39). 

Dla przytoczonej powyżej racji życie konsekrowane, głęboko 
osadzone w Kościele, było i jest „cennym i nieodzownym da-
rem” tak dla ludu Bożego jak i dla całej ludzkości jako profe-
tyczny znak rzeczywistości nadprzyrodzonej, skłaniający także 
niewierzących do pogłębionej refleksji nad rolą sacrum w kultu-
rze ogólnoludzkiej. Osoby konsekrowane ze względu na samą 
naturę obranej drogi życia — jak podkreśla Ojciec święty w Vita 
consecrata — stają się „szczególnym punktem odniesienia dla 
owej tęsknoty za Bogiem, która zawsze nurtuje serce człowieka i 
skłania go do podejmowania różnych form ascezy i duchowości” 
(VC 103). 

Wynika z tego, że poszukiwanie sacrum, przejawiające się w 
realizacji konkretnej formy uświęcenia i chrześcijańskiej dosko-
nałości, jest zasadniczą racją istnienia życia konsekrowanego w 
Kościele. Przewartościowanie w życiu osób konsekrowanych, na 
przykład, działalności edukacyjno-wychowawczej lub charyta-
tywnej w miejsce kontemplacji, sprawiłoby, że ich świadectwo — 
jak uczy Jan Paweł II — stałoby się „niedopuszczalnie ubogie” 
(NMI 16). Byłby to przejaw „antropocentrycznej koncepcji zba-
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wienia i misji”, skupiającej się na ziemskich potrzebach człowie-
ka, o czym wspomina Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio 
(z 7 XII 1990) o stałej aktualności posłania misyjnego (por. RMs 
17). Świadczyłoby to także o zarażeniu się „chorobą horyzontali-
zmu”, któremu niemało uwagi poświęca Papież w wydanej 
przed rokiem (28 VI 2003) adhortacji Ecclesia in Europa (por. EiE 
7-9. 34). Nie dziwi zatem usilna troska Ojca świętego o to, aby 
osoby konsekrowane żyły duchową głębią, nie tylko dla własne-
go uświęcenia, ale przede wszystkim dla zabezpieczenia nad-
przyrodzonej i ontologicznej wartości każdego człowieka. 

2. Płaszczyzny poszukiwania sacrum  

Jak powszechnie wiadomo, istotą życia konsekrowanego w 
Kościele jest dążenie do doskonałej miłości drogą rad ewange-
licznych, czyli całkowite oddanie się Bogu przez najpełniejsze 
odwzorowanie w sobie Jezusa Chrystusa na mocy profesji rad 
ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa (por. LG 44; 
PC 1). Ta forma życia w Kościele, będąca szczególnym dopełnie-
niem konsekracji chrzcielnej (por. PC 5; RD 7), jest darem Prze-
najświętszej Trójcy (por. VC 20) i zarazem znakiem rzeczywisto-
ści eschatycznej (por. VC 26). Tak więc życie konsekrowane z 
samej swej istoty ukierunkowane jest na sacrum — na to co Bo-
skie, zarówno w misterium Osób Trójcy Świętej, jak i w samym 
człowieku. 

Jan Paweł II, w adhortacji apostolskiej o konsekracji zakonnej 
w świetle tajemnicy Odkupienia Redemptionis donum, przedsta-
wiając w duchu klasycznej teologii wartość i piękno życia konse-
krowanego, wskazuje na zapomniany nieco obszar poszukiwa-
nia sacrum w drodze do doskonałości. Jest nim „obraz i podo-
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bieństwo” Boga samego, według którego człowiek został stwo-
rzony. Papież stwierdza więc, że człowiek „właściwej sobie do-
skonałości winien szukać na gruncie tego obrazu i podobień-
stwa” (RD 4). W Vita consecrata czytamy, iż „poszukiwanie Boże-
go piękna każe osobom konsekrowanym zatroszczyć się o wize-
runek Boga zniekształcony w obliczach braci i sióstr, w ich twa-
rzach oszpeconych przez głód, w twarzach rozczarowanych 
przez puste obietnice polityków, w upokorzonych twarzach tych, 
których kultura jest poniżana, w twarzach przelęknionych zaśle-
pioną przemocą, w niespokojnych twarzach dzieci, w twarzach 
kobiet znieważanych i poniżanych, w zmęczonych twarzach mi-
grantów, którzy nie spotkali się z godziwym przyjęciem, w twa-
rzach starców, którym brak najbardziej podstawowych warun-
ków godnego życia” (VC 75). Podstawowym więc obszarem po-
szukiwania sacrum jest sam człowiek jako najdoskonalszy stwo-
rzony obraz Boga (imago creato).  

W papieskiej teologii życia konsekrowanego dostrzegalny 
jest kolejny mocny akcent, będący praktycznym zastosowaniem 
personalizmu etycznego. Ojciec święty przypomina bowiem o 
roli życia wspólnego dla osiągania chrześcijańskiej doskonałości 
na drodze profesji rad ewangelicznych, stwierdzając w Vita con-
secrata, iż „braterska komunia jest nie tylko narzędziem służą-
cym określonej misji, ale przede wszystkim przestrzenią teolo-
galną, w której można doświadczyć mistycznej obecności zmar-
twychwstałego Pana” (VC 42). Mamy więc kolejny ważny obszar 
odkrywania sacrum w życiu konsekrowanym, jakim jest życie 
wspólne. Papież nadaje mu nie tylko sens jurydyczny, ale także 
teologiczny, głównie przez zastosowanie pojęcia „braterska ko-
munia” w odniesieniu do społeczności osób konsekrowanych. 
Semantyczno-teologiczną zawartość tego pojęcia Jan Paweł II 
wyłożył w liście apostolskim Novo millennio ineunte, w którym 
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dość obszernie uczy o „duchowości komunii” (por. NMI 43-45). 
Postuluje on „krzewienie duchowości komunii” i „traktowanie 
jej jako zasady wychowawczej” we wszystkich środowiskach 
formacyjnych, a szczególnie wśród osób konsekrowanych (por. 
NMI 43). Duchowość komunii ma zatem ożywiać właściwą sobie 
treścią wszystkie formy instytucjonalne, wskutek czego rozwijać 
się będzie postawa zaufania i otwartości, respektująca w pełni 
godność i odpowiedzialność każdego członka Ludu Bożego (por. 
NMI 45), co — jak wiadomo skądinąd — nie pozostaje bez 
wpływu na relację poszczególnych osób do Boga. 

Wierne odczytanie papieskiej doktryny, opartej na zasadach 
chrześcijańskiego personalizmu, domaga się uwzględnienia 
wzorczej roli Matki Bożej w chrześcijańskiej duchowości. Maryj-
na treść konkluzji niemal wszystkich dokumentów papieskich 
jest zarówno wyrazem osobistej pobożności maryjnej Papieża, 
który w swoim zawołaniu biskupim zawarł słowa „Totus Tuus”, 
jak i próbą aplikacji prezentowanych treści do życia duchowego 
chrześcijanina z uwagi na wzorczą rolę Maryi w Kościele. Odno-
śnie do życia konsekrowanego Papież jednoznacznie stwierdza, 
że „Maryja jest wzniosłym przykładem doskonałej konsekracji, 
wyrażającej się pełną przynależnością do Boga i całkowitym od-
daniem się Jemu”. Ona bowiem „przypomina osobom konse-
krowanym o pierwszeństwie Bożej inicjatywy” i jest wzorem 
„przyjęcia łaski przez człowieka” (VC 28). 

Maryja zarówno w tajemnicy niepokalanego poczęcia jak i 
Boskiego macierzyństwa jest dla osób konsekrowanych prze-
wodniczką i zarazem niedoścignionym wzorem poszukiwania 
dróg osobistej świętości i pełni zjednoczenia z Osobami Przenaj-
świętszej Trójcy.  

Na temat wzorczości Maryi w poszukiwaniu Boga i wypeł-
nianiu Jego woli, zwłaszcza ze strony kobiet konsekrowanych, 
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Papież snuje refleksje w liście apostolskim Mulieris dignitatem (z 
15 VIII 1988). Czytamy tam m.in., że „na gruncie Ewangelii roz-
winęło się i pogłębiło znaczenie dziewictwa jako powołania tak-
że dla kobiety, w którym znajduje potwierdzenie jej godność na 
podobieństwo Dziewicy z Nazaretu” (MD 20). Toteż wpatrzona 
w przykład Maryi Dziewicy i Matki kobieta konsekrowana 
„znajduje w powołaniu do dziewictwa nade wszystko Chrystusa 
jako Odkupiciela. […] Oddaje więc siebie Boskiemu Oblubień-
cowi, a to osobowe oddanie zmierza ku zjednoczeniu, które ma 
charakter czysto duchowy” (MD 20). 

W trosce o doskonałość chrześcijańską Ojciec święty, bazując 
na doświadczeniu ojców synodalnych, w adhortacji Vita consecra-
ta, jak również w liście apostolskim Novo millennio ineunte wskazu-
je także konkretne środki i sposoby, których wewnętrznym dy-
namizmem jest pragnienie zjednoczenia z Bogiem przez miłość. 

Zawsze na pierwszym miejscu stawia modlitwę, zwłaszcza 
kontemplacyjną. „Wezwanie do świętości zostaje przyjęte i może 
być rozwijane jedynie w milczeniu i adoracji przed obliczem nie-
skończonej transcendencji Boga” — pisze Jan Paweł II (VC 38). 
Odnośnie do tego Papież domaga się, aby nie ograniczać się je-
dynie do modlitwy błagalnej, ale pielęgnować „dziękczynienie, 
uwielbienie, adorację, kontemplację, słuchanie, żarliwość uczuć 
aż po prawdziwe «urzeczenie» serca”. Ma to więc być „modlitwa 
głęboka, która jednak nie przeszkadza uczestniczyć w sprawach 
doczesnych, jako że otwierając serce na miłość Bożą, otwiera je 
także na miłość do braci i daje nam zdolność kształtowania hi-
storii wedle zamysłu Bożego” (VC 34). Bez wątpienia w takiej 
przestrzeni modlitwy aktualizuje się autentyczne zjednoczenie z 
Bogiem.  

Z tym jednak ściśle wiąże się potrzeba odkrywania na nowo 
praktyk ascetycznych, typowych dla duchowej tradycji Kościoła 
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i danego instytutu. Jako długotrwały i systematyczny wysiłek, 
mający na celu osiągnięcie sprawności moralno-duchowej3, prak-
tyki ascetyczne są bowiem „bardzo skuteczną pomocą w dąże-
niu do prawdziwej świętości” (VC 38). O tym samym uczy Kate-
chizm Kościoła Katolickiego, w którym czytamy, że „droga do do-
skonałości wiedzie przez Krzyż. Nie ma świętości bez wyrzecze-
nia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i 
umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i ra-
dości błogosławieństw” (KKK 2015). Wobec tego osoby konse-
krowane „praktykując ascezę osobistą i wspólnotową, która 
oczyszcza i przemienia całe życie, przeciwstawiają się pokusie 
egocentryzmu i zmysłowości i dają świadectwo autentycznego 
poszukiwania Boga” (VC 103). W ten sposób ukazują współcze-
snym sobie ludziom, gdzie należy szukać odpowiedzi na swoje 
niepokoje i jak unikać złudnych rozwiązań, które proponują im 
sekty czy liberalne media.  

W praktykowaniu modlitwy kontemplacyjnej i wspomagają-
cej ją ascezy, jako uprzywilejowanych obszarów poszukiwania 
sacrum, potrzeba odpowiednio do tego przygotowanych prze-
wodników, którzy służyliby pomocą zwłaszcza świeckim. W 
tym względzie Ojciec święty wielkie zaufanie okazuje osobom 
konsekrowanym. Stwierdza bowiem, że „niezależnie od rodzaju 
działalności czy posługi, jaką pełnią osoby konsekrowane niech 
pamiętają, że mają być przede wszystkim wytrawnymi prze-
wodnikami po drogach życia duchowego i w tej perspektywie 
niech rozwijają «swój talent największy, to jest ducha»” (VC 55). 
Powracając do tej myśli, Jan Paweł II nieco dalej w swej adhorta-
cji podkreśla, że formatorzy osób wstępujących na drogę życia 

————————— 
3 Zob. J. W. Gogola, Asceza, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. 

Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 63-66.  
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konsekrowanego „muszą być osobami doświadczonymi w po-
szukiwaniu Boga, aby mogli także innym towarzyszyć na tej 
drodze” (VC 66). Na tym polega bowiem kierownictwo ducho-
we, o potrzebie którego dla duchowego wzrostu ku świętości 
wielokrotnie wspomina Jan Paweł II. 

Jeżeli, jak zaznaczyliśmy na wstępie, obserwowana dziś po-
wszechna potrzeba duchowości ujawnia się jako „nowy głód 
modlitwy”, to wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, a szczegól-
nie wspólnoty osób konsekrowanych, „winny stawać się praw-
dziwymi «szkołami» modlitwy” (NMI 34) i centrami życia du-
chowego. „Osoby konsekrowane powinny wielkodusznie za-
pewnić wsparcie i duchowe przewodnictwo wszystkim, którzy 
zwracają się do nich, przynaglani tęsknotą za Bogiem i pragnie-
niem życia zgodnego z nakazami swojej wiary” (VC 103). Nie 
ulega wątpliwości, że taka forma działalności ewangelizacyjnej 
ze strony środowisk życia konsekrowanego jest potrzebą chwili. 

 
Podjęte tu zagadnienie poszukiwania sacrum w życiu osób 

konsekrowanych wpisuje się w aktualną sytuację kultury euro-
pejskiej, o której Ojciec święty napisał w adhortacji Ecclesia in Eu-
ropa, iż „sprawia wrażenie «milczącej apostazji» człowieka syte-
go, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał” (EiE 9). Próbuje się bo-
wiem przedstawić kulturę europejską z całkowitym pominię-
ciem wkładu chrześcijaństwa, które wywarło tak istotny wpływ 
na jej rozwój. W zaniku wrażliwości na transcendencję należy 
upatrywać głównej przyczyny utraty nadziei ze strony społe-
czeństwa europejskiego. A ponieważ człowiek nie może żyć bez 
nadziei, więc poddaje się wpływom różnych środowisk, które 
obiecują wypełnić tę egzystencjalną pustkę. Są to na ogół fałszy-
we obietnice składane przez różne sekty, New Age, współczesne 
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nurty gnostyckie, albo też redukcjonistyczne fascynacje daleko-
wschodnią filozofią i duchowością (por. EiE 10). 

W tym kontekście osoby konsekrowane muszą zdawać sobie 
sprawę, że to rozpaczliwe poszukiwanie transcendencji, sacrum, 
jako ucieczki od beznadziei i pragnienie oparcia się na funda-
mencie trwałych wartości, jest naglącym wezwaniem skierowa-
nym pod ich adresem. Ojciec święty przypomina więc, że należy 
podejmować wielkodusznie wielkie dzieło ewangelizacji odpo-
wiednio do wymogów różnych środowisk, sprzyjając utrwaleniu 
się kultury przepojonej wartościami ewangelicznymi. „U progu 
trzeciego tysiąclecia także przez taką działalność życie konse-
krowane będzie mogło odnowić swoją wierność zamysłom Boga, 
wychodzącego naprzeciw wszystkim ludziom, którzy świado-
mie lub nieświadomie i jakby po omacku poszukują Prawdy i 
Życia” (VC 98). 


