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Drodzy Bracia i Siostry! 

 Dzień Życia Konsekrowanego, który obchodzimy w każde święto Ofiarowania Pańskiego, 

ma w tym roku charakter szczególny. Wpisuje się on bowiem w ogłoszony przez papieża 

Franciszka Rok Życia Konsekrowanego, obchodzony pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja 

– życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Rok ten rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu 

2014 roku, a zakończy się 2 lutego 2016 roku. 

Sobór Watykański II stwierdził, że choć stan życia konsekrowanego nie jest częścią 

hierarchicznej struktury Kościoła, to „należy on jednak nienaruszalnie do jego życia i świętości” 

(Lumen gentium, 44). Rzeczywiście, trudno wyobrazić sobie Kościół bez osób zakonnych, 

członków instytutów świeckich, konsekrowanych dziewic i wdów, bez ich modlitwy, ofiary  

i prowadzonych przez nich dzieł apostolskich: różnorodnych duszpasterstw, sanktuariów, szkół, 

mediów, posługi kaznodziejskiej, rekolekcyjnej, służby chorym i ubogim. Historia pokazuje nam, 

że w sytuacjach kryzysu w Kościele Duch Święty powoływał do istnienia nowe charyzmaty 

zakonne, które przyczyniały się wydatnie do odnowy Kościoła.  

Obecnie ok. 35 tys. Polaków i Polek prowadzi życie konsekrowane, oparte na radach 

ewangelicznych. Niewiele jest też krajów na świecie, gdzie nie pracowałyby osoby konsekrowane 

pochodzące z Polski.  

 

Prymas Tysiąclecia: Jesteście z Kościoła i dla Kościoła  

 

W  swoim liście apostolskim Papież Franciszek stwierdza, że pierwszym celem Roku Życia 

Konsekrowanego jest „spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością”. Jesteśmy wdzięczni Bogu, który 

wzbudzał charyzmaty życia konsekrowanego, i ludziom, którzy hojnie na te Boże wezwania 

odpowiadali. Jesteśmy też wdzięczni tym, którzy owe charyzmaty rozeznawali i ich strzegli. Kiedy 

patrzymy na najnowszą, powojenną historię zakonów w Polsce, to nie sposób nie wspomnieć Sługi 

Bożego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Po roku 1945, w obliczu komunistycznej dyktatury, która 

wszelkimi sposobami próbowała osłabić Kościół, to właśnie Prymas Tysiąclecia okazał się mężem 

opatrznościowym dla życia zakonnego w naszej ojczyźnie. W 1953 roku w memoriale do władz 

„Non possumus” pisał: „Bardziej jeszcze niepewny i bodaj nierównie groźniejszy jest los 

duchowieństwa zakonnego. Zakony ogranicza się w ich działalności lub nawet pozbawia się je 

możności oddawania się tym rodzajom prac, którym oddawały się wszędzie i zawsze zgodnie ze 

swym powołaniem”. W tej sytuacji kardynał Wyszyński umiejętnie włączał życie konsekrowane  

w całość życia Kościoła, szczególnie w duszpasterstwo parafialne, co okazało się dalekowzroczne, 

gdyż uniemożliwiło marginalizację zakonów. „Jesteście z Kościoła i dla Kościoła” – powtarzał 

Prymas osobom zakonnym w ciężkich latach 50-tych. To w dużej mierze dzięki jego mądrości  

i odwadze zakony w Polsce nie podzieliły losu zakonów w innych krajach bloku komunistycznego, 

gdzie zostały zdelegalizowane. 
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Jan Paweł II: świętość życia konsekrowanego 

 

 Nowy impuls dla życiu zakonnemu w Polsce i na świecie dał Jan Paweł II, który podczas 

swoich licznych podróży apostolskich znajdował zawsze czas na specjalne spotkania z osobami 

konsekrowanymi. W 1979 roku na Jasnej Górze papież mówił: „Trzeba nam dziękować 

Opatrzności Bożej, za przyczyną Pani Jasnogórskiej, przede wszystkim za to, że zakony męskie  

i żeńskie w Polsce ostały się w pełni, […] że zachowały swój byt, […] że zachowały swoją 

tożsamość”. W roku 1996 ukazała się posynodalna adhortacja Jana Pawła II Vita consecrata,  

o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie. Papież ujmuje istotę życia 

konsekrowanego w perspektywie świętości. Z jednej strony przypomina o powszechnym powołaniu 

do świętości, z drugiej zaś zauważa, że w głoszeniu tegoż powołania „obiektywne pierwszeństwo 

należy przyznać życiu konsekrowanemu, jako że odzwierciedla ono sposób życia samego 

Chrystusa” (Vita consecrata, 32). Nie jest zatem przypadkiem – podkreśla Jan Paweł II – że  

„w ciągu stuleci bardzo wiele osób konsekrowanych pozostawiło wymowne świadectwa świętości” 

(Vita consecrata, 35). Wielu świętych polskich zakonników i zakonnic wywarło wpływ na życie 

Kościoła nie tylko w Polsce, ale i na świecie, czego wymownym przykładem jest siostra Faustyna 

Kowalska, apostołka Bożego Miłosierdzia. 

 

Franciszek, papież zakonnik: Zakonnicy są prorokami 

 

 Papież Franciszek zapytany o miejsce właściwe zakonnikom i siostrom zakonnym   

w Kościele, odpowiedział: „Zakonnicy są prorokami […], którzy przepowiadają, jak królestwo 

Boże będzie wyglądać w swojej doskonałości” (wywiad dla La Civiltà Cattolica). A w Liście na 

Rok Życia Konsekrowanego papież Franciszek precyzuje owo prorockie powołanie: „Prorok 

otrzymuje od Boga zdolność zgłębiania historii, w której żyje i interpretowania zdarzeń. […] 

Potrafi rozeznać, a także jasno wskazać zło grzechu i niesprawiedliwości, bo jest wolny, nie musi 

odpowiadać przed innymi panami, jak tylko przed Bogiem” (II, 2).  

 Wymiar proroczy mają autentycznie przeżywane śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. 

Osoby konsekrowane, które żyją skromnie, a dobra, jakimi dysponują, przeznaczają na utrzymanie 

miejsc kultu, apostolstwo i dzieła miłosierdzia, są z jednej strony znakiem sprzeciwu wobec 

bożków pieniądza i konsumpcjonizmu, a z drugiej świadczą o możliwości budowania 

społeczeństwa bardziej solidarnego, wrażliwego na potrzeby bliźnich. Ci, którzy składają ślub 

posłuszeństwa i przeżywają go dojrzale, są znakiem sprzeciwu wobec żądzy władzy, ale także 

wobec ubóstwiania demokracji, w której większość zawsze miałaby mieć rację. Natomiast radośnie 

przeżywany ślub czystości jest w dzisiejszym świecie znakiem sprzeciwu wobec nachalnej 

erotyzacji przestrzeni publicznej, a zarazem proroczym świadectwem, że „Bóg sam wystarczy”, jak 

mawiała św. Teresa z Avila. 

 

Życie konsekrowane szkołą komunii w Kościele 

 

 Obok ślubów ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, cechą charakterystyczną dla znaczącej 

większości osób konsekrowanych jest życie wspólnotowe, czyli braterska i siostrzana komunia. Jan 

Paweł II nauczał, że wielkim wyzwaniem, jakie czeka nas w trzecim tysiącleciu, jest „czynić 

Kościół domem i szkołą komunii” (Novo millennio ineunte, 43). Do tego programu „duchowości 
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komunii” nawiązał Franciszek wskazując, że życie konsekrowane ma być świadectwem komunii  

w obrębie poszczególnych wspólnot zakonnych, a także na zewnątrz nich, poprzez współpracę  

z innymi środowiskami kościelnymi i pozakościelnymi (zob. List na Rok Życia Konsekrowanego, 

II, 3). Dojrzałe wspólnoty zakonne, które modlą się i działają razem z innymi i dla dobra innych, 

stają się profetycznym świadectwem, że pomimo różnic, jakie są między nami, możemy żyć  

w jedności i pokoju. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na fakt, że życie konsekrowane jest 

nośnikiem różnych duchowości, w których na swój sposób uczestniczą także niektórzy duchowni  

i osoby świeckie. A zatem do korzystania z charyzmatów zakonnych zaproszeni są również nie-

zakonnicy. Dokonuje się to m.in. w domach rekolekcyjnych prowadzonych przez osoby 

konsekrowane. 

 

Jedność rodzin i życia konsekrowanego 

 

 Papież Franciszek wyraził radość ze zbieżności Roku Życia Konsekrowanego z Synodem  

o rodzinie (zob. List na Rok Życia Konsekrowanego, III, 2). Zarówno wspólnoty zakonne, jak  

i rodziny chrześcijańskie są przestrzeniami ewangelizacji. Charyzmaty zakonne i charyzmat życia 

rodzinnego nie są konkurencyjne, ale wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. Obydwa znajdują 

swe ostateczne zakorzenienie w tajemnicy Świętej Rodziny z Nazaretu i w tajemnicy Trójcy 

Świętej. Choć Bóg wzbudza powołania zakonne niekiedy w sposób zaskakujący, to 

uprzywilejowanym pod tym względem miejscem pozostaje rodzina. Doświadczenie zdrowych, 

opartych o żywą wiarę relacji ojcostwa, macierzyństwa i dziecięctwa, staje się niejednokrotnie 

fundamentem dojrzałego, hojnego życia konsekrowanego. Z drugiej strony wiele osób 

konsekrowanych podejmuje modlitwę, pracę duszpasterską i apostolską właśnie na rzecz rodziny. 

W ten sposób konsekracja poprzez śluby zakonne przenika się z konsekracją poprzez sakrament 

małżeństwa (zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1535). 

 

 Święto Ofiarowania Pańskiego podkreśla pierwszeństwo Boga w życiu. Najgłębszy sens 

życia każdego człowieka polega na byciu dla Boga, na ofiarowaniu Bogu wszystkiego, tak jak 

uczyniła to Maryja. Przypomina nam o tym styl życia konsekrowanego. Przez wstawiennictwo 

Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, prośmy więc Boga, aby zwłaszcza ludzie młodzi 

odnajdywali miłującą obecność Boga w ich życiu i odważnie odpowiadali na wezwanie do pójścia  

z Chrystusem drogą życia konsekrowanego. 

 

Wszystkim, a zwłaszcza osobom konsekrowanym, udzielamy z serca pasterskiego 

błogosławieństwa  

 

Podpisali:  

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi Kościoła, 

który jest w Polsce  

 

_________________________________ 

  

Za zgodność: 

+ Artur G. Miziński 

Sekretarz Generalny KEP 


