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Życie konsekrowane

„Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu 

Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla 

jego misji, ponieważ „wyraża najgłębszą istotę 

powołania chrześcijańskiego” oraz dążenie całego 

Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym 

Oblubieńcem” (VC 3).

„[…] znalazłam swoje miejsce w Kościele, a to 

miejsce, mój Boże, Ty sam mi ofiarowałeś... W Sercu 

Kościoła, mojej Matki, będę Miłością... w ten sposób 

będę wszystkim i moje marzenie zostanie 

spełnione!!!...” (św. Teresa z Lisieux, Rękopis B, 3v⁰)



Plan wykładu:

1. Wyjaśnienie pojęć:

• konsekracja

• formy życia konsekrowanego

2. Istota życia konsekrowanego

• profesja rad ewangelicznych

• sequela Christi

3. Chrystoformizacja miarą dojrzałości duchowej

4. Maryja – wzór życia konsekrowanego



Konsekracja
łac. consecrare → consecratio

Przedrostek: con- współ, razem. 

Temat: 

a) sacrum – świętość, rzecz 

poświęcona, 

sacer – święty, poświęcony → 

sacerdos (kapłan, osoba poświęcona 

lub oddana świętości) + dos (posag, 

wiano, dar).

b) seco, secrare – ciąć, odcinać,



Konsekracja, czyli

poświęcenie Bogu

Przedmiotów 
i miejsc:

kościoła,
ołtarza,
kielicha, 
pateny

Osób:
a) wybranie i poświęcenie człowieka przez Boga 

dla Jego chwały;
b) główna część Mszy, w czasie której   odbywa 

się misterium przemiany chleba i wina w ciało i 
krew Chrystusa;
c) udzielenie sakramentu święceń, zwłaszcza 

biskupich (konsekracja kapłańska);



konsekracja na mocy chrztu świętego 

jako podstawa

sakrament

święceń

profesja rad 

ewangelicznych

laikat



Konsekracja kapłańska

„Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę 

ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (Hbr 10, 10). 

W dokumentach Vaticanum II:

consecratio występuje 24 razy,

consecrare występuje 21 razy.

19 razy = około 42% dotyczy 

konsekracji kapłańskiej, 

a zwłaszcza biskupiej, 

oraz jej skutków



Formy życia konsekrowanego

A. Wspólnotowe

▪ mnisi (np. benedyktyni, karmelici, klaryski)

▪ instytuty zakonne – zgromadzenia zakonne:

▪ habitowe (np. służebniczki), 

▪ niehabitowe – bł. Honorat Koźmiński, (np. służki)

▪ stowarzyszenia życia apostolskiego (np. pallotyni, 
filipini)

▪ instytuty świeckie (np. Instytut Niepokalanej Matki 
Kościoła)

B. Indywidualne

▪ dziewice konsekrowane (ślub czystości)

▪ wdowy konsekrowane (ślub czystości)

▪ pustelnicy – styl życia pustelniczego



Istota życia konsekrowanego

Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w 

przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa 

Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego 

Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. 

Dzięki profesji rad ewangelicznych 

charakterystyczne przymioty Jezusa –

dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo – stają się 

w pewien swoisty i trwały sposób „widzialne” w 

świecie, a spojrzenie wiernych zwraca się ku 

tajemnicy Królestwa Bożego, które już jest 

obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się 

w niebie” – św. Jan Paweł II, Vita consecrata 

(25 III 1996), nr 1.



Konsekracja to: 

• głębokie zakorzenienie w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa 

Pana – sequela Christi (pójście za Chrystusem, „wstępowanie” w 

Jego ślady) – wymiar chrystologiczny, 

• imitatio Christi – rady ewangeliczne – styl Jezusa: dziewictwo, 

ubóstwo i posłuszeństwo 

• dar Boga Ojca udzielony Kościołowi za sprawą Ducha Świętego –

wymiar trynitarny, pneumatologiczny i eklezjalny

• uobecnianie Jezusa w świecie – bycie świadkiem – ewangelizacja,

• „spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy Królestwa Bożego” –

wymiar eschatologiczny.



Według św. Jana Pawła II konsekracja, jako odpowiedź na 
Boże wybranie do wyłączności, jest:

❑ confessio Trinitatis

❑ a Patre ad Patrem

❑ per Filium

❑ in Spiritu

❑ signum fraternitatis

❑ posługa władzy

❑ braterstwo

❑ duchowość komunii

❑ servitium caritatis

❑ewangelizacja i misja

❑edukacja

❑działalność charytatywna (opieka nad chorymi i 
niepełnosprawnymi)



Przedmiot rad ewangelicznych – pójście 

za Chrystusem (sequela Christi) drogą:

✓ czystości – integracja osoby poprzez miłość ≠ celibat – profetyczny 

znak udziału w miłości trynitarnej i znak eschatologiczny (por. Mk 12, 

25);

✓ubóstwa – wolność w używaniu rzeczy ≠ nędza – „Bóg jest 

prawdziwym bogactwem człowieka” (VC 21) – materialna zależność 

od wspólnoty i wartość pracy;

✓posłuszeństwa – (dialogalne) szukanie woli Bożej, uznanie 

zwierzchności i władzy – warunek: pokora. 

✓we wspólnocie braterskiej (więzi braterskie) – duchowość komunii 



Oznaki konsekracji:

❖ zmiana imienia chrzcielnego (obowiązkowo do Vaticanum II) –

nowa konsekracja – zwykle unikalne imię w zgromadzeniu 

(powtórzone po śmierci poprzedniej osoby),

❖ predykat – zbawcza tajemnica jako program życia wpisany w imię 

(np. św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa; św. Teresa od 

Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza; św. Teresa Benedykta od 

Krzyża),

❖obrączka (kobiety) – po ślubach wieczystych - zaślubiny z 

Chrystusem. Gdzie indziej, np. zmartwychwstanki – krzyż na 

piersiach; niepokalanki – pasek (niebieski sznur),

❖święcenia (zakony męskie kleryckie) – po profesji wieczystej  



Chrystoformizacja

Upodobnienie do Chrystusa (nie w wyglądzie 

zewnętrznym, którego nie znamy lub sposobie 

bycia właściwym dla tamtych czasów, o czym 

mówią Ewangelie) w wewnętrznej postawie

wobec Boga Ojca i ludzi. 

Głównym zadaniem chrześcijanina w jego 

życiu duchowym jest być, jak Jezus –

chrystoformizacja – do tego zobowiązuje 

samo określenie nazwa „chrześcijanin” 

(należący do Chrystusa, Chrystusowy, taki jak 

On), jak nazwano uczniów Chrystusa w 

Antiochii w połowie I wieku (por. Dz 11, 26).

„Moje 

dzieci, 

ponownie 

was w 

bólach 

rodzę, aż 

Chrystus 

ukształtuje 

się w was” 

(Ga 4, 

19).



Postawa 
Zajęcie stanowiska wobec (wartości), tu: 
Osoby Jezusa Chrystusa, które wyraża się 
w odniesieniu:

➢ poznawczym – (kto, co?) – rozum

➢ aksjologiczno-afektywnym (dlaczego?) 
– serce

➢ działaniowym (jak?) – ręce 



W procesie dojrzewania duchowego osoba 
konsekrowana pyta siebie (rewizja życia):

• wymiar poznawczy – czy Go znam?; co 
wiem o Nim? – środkiem jest studium 
Biblii, nauki Kościoła (np. dokumentów 
papieskich), teologia (dokształcanie 
teologiczne), 

• wymiar aksjologiczno-efektywny – Kim 
jest dla mnie Jezus Chrystus? jaką 
przestrzeń mego serca (uczuć) On 
zajmuje? co Jezus zrobiłby na moim 
miejscu w tej konkretnej sytuacji?

• wymiar działaniowy – „wiara jest 
martwa bez uczynków” (Jkb 2, 17); 
pobożność, asceza, praktyczna miłość 
bliźniego, służba 



Dojrzałe życie duchowe

modlitwa sakramenty

postęp w cnotach (asceza)

bogomyślność

miłosierdzie

Według dzieła Filotea św. Franciszka Salezego



Dojrzałość duchowa

To dynamiczny proces (nie stan) – dojrzały ten, kto stale dojrzewa – szuka 
pełniejszego, bardziej adekwatnego do uwarunkowań swego życia (płeć, wiek, 
kondycja, zadania itp.) upodobnienia do Chrystusa.

Dojrzała osoba konsekrowana jest jak busola, której igła zawsze ustawia się na 
Chrystusa – querere Deum. 

Szuka i spotyka Chrystusa w:

▪ Słowie Bożym i modlitwie – lectio divina,

▪ Eucharystii i sakramentach, 

▪ Kościele – Mistycznym Ciele Chrystusa i bliźnich,

▪ pięknie świata,

▪ historii i zrządzeniach Bożej Opatrzności.



Maryja – Dziewica konsekrowana

Maryja Pierwsza Konsekrowana, bo:
• Bóg ją wybrał i poświęcił sobie – Niepokalana
• Duch Święty Ją uświęcił – „łaski pełna”
• swoim fiat odpowiedziała na Boże wezwanie 

– Zwiastowanie
• przebóstwiona tajemnicą Wcielenia – Matka 

Boga
• jako pierwsza doświadczyła chwały 

zmartwychwstania Chrystusa –
Wniebowzięcie

• najdoskonalej odwzorowuje 
charakterystyczne  cechy Jezusa: dziewictwo, 
ubóstwo i posłuszeństwo.



Maryja – wzór życia konsekrowanego

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort – Traktat o 
doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny: 
„Jest wielka różnica między wyciosaniem posągu za pomocą 
młota i dłuta, a odlaniem go w formie. Rzeźbiarze ciężko się 
napracują i dużo zużyją czasu, zanim wyrzeźbią posąg 
dłutem i młotem. Natomiast, by odlać posąg w gotowej 
formie, mało potrzeba pracy i czasu. […] Św. Augustyn 
nazywa Najświętszą Maryję Pannę «Forma Dei» […]. Kogo 
wrzucono do tej Bożej Formy, ten od razu zostaje 
ukształtowany w Jezusie Chrystusie i Jezus Chrystus w nim. 
Małym kosztem i w krótkim czasie będzie przebóstwiony, 
ponieważ wrzucono go do tej samej Formy, która 
ukształtowała Boga” (VII, 6).



Jeśli Chrystus jest jak „wschodzące Słońce” (Łk 1, 78), to święci są Jego 
odblaskiem. 

Wśród nich Maryja – „Jutrzenka”, na mocy specjalnego przywileju 
Niepokalanego Poczęcia i powołania do Bożego Macierzyństwa, najdoskonalej
odwzorowuje swego Syna i uczy swym przykładem i macierzyńską troską 
wspomaga osoby konsekrowane, aby osiągały duchową dojrzałość –
upodobnienie do Chrystusa-Oblubieńca, a dzięki temu świętość i wieczne 
zbawienie.




