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[280] 2. Rola życia konsekrowanego w Kościele jest tak donio-
sła, że postanowiłem zwołać Synod, który podjąłby głębszą refleksję
nad jego znaczeniem i perspektywami na przyszłość w obliczu bli-
skiego już nowego tysiąclecia. Pragnąłem też, aby w Zgromadzeniu
Synodalnym — obok Ojców — wzięły udział również liczne osoby
konsekrowane, tak by nie zabrakło ich wkładu we wspólną refleksję.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jakim bogactwem jest dla
wspólnoty kościelnej dar życia konsekrowanego w całej różnorodno-
ści jego charyzmatów i instytucji. Razem dziękujemy Bogu za zakony
i instytuty zakonne, kontemplacyjne lub prowadzące dzieła apostol-
skie, oraz za Stowarzyszenia życia apostolskiego, za instytuty świec-
kie i za inne grupy osób konsekrowanych, jak również za tych
wszystkich, którzy w ukryciu swego serca oddają się Bogu poprzez
szczególną konsekrację.

Podczas Synodu można się było wyraźnie przekonać, jak szeroko
rozpowszechnione jest życie konsekrowane, obecne w Kościołach we
wszystkich częściach świata. Pobudza ono i wspomaga postępy
ewangelizacji w różnych regionach, gdzie nie tylko z wdzięcznością
przyjmowane są instytuty pochodzące z zewnątrz, ale również po-
wstają nowe, odznaczające się wielką różnorodnością form i środ-
ków wyrazu.

Tak więc, podczas gdy w niektórych regionach świata instytuty
życia konsekrowanego wydają się przeżywać trudne chwile, w innych
rozwijają się i odznaczają zadziwiającą żywotnością, ukazując, że de-
cyzja całkowitego oddania się Bogu w Chrystusie nie jest bynajmniej
sprzeczna z kulturą i historią żadnego narodu. Życie konsekrowane
rozkwita zresztą nie tylko w łonie Kościoła katolickiego; zachowuje
szczególną żywotność w tradycji monastycznej Kościołów prawo-
sławnych, stanowiąc istotny rys ich tożsamości, powstaje też lub od-
radza się w Kościołach i Wspólnotach kościelnych wyrosłych z Re-
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81 Tekst za: „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 17(1996) nr 4, s. 4-52.
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formacji jako znak łaski wspólnej wszystkim uczniom Chrystusa.
Świadomość tego staje się impulsem dla procesu ekumenicznego,
który roznieca pragnienie coraz pełniejszej komunii między chrze-
ścijanami, „aby świat uwierzył” (J 17, 21).

[281] 10. Duch Święty, przedziwny twórca różnorakich chary-
zmatów, wzbudził w naszych czasach nowe formy życia konsekro-
wanego, pragnąc jak gdyby odpowiedzieć zgodnie z opatrznościo-
wym zamysłem na nowe potrzeby, jakie Kościół napotyka dziś w
pełnieniu swojej misji w świecie.

Przychodzą tu na myśl przede wszystkim instytuty świeckie, któ-
rych członkowie pragną przeżywać swoją konsekrację Bogu w świe-
cie poprzez praktykę rad ewangelicznych w kontekście doczesnych
struktur, aby w ten sposób być zaczynem mądrości i świadkami łaski
w ramach życia kulturalnego, gospodarczego i politycznego. Poprzez
syntezę świeckości i konsekracji, która jest ich cechą specyficzną,
zamierzającą przepajać społeczeństwo nowymi energiami Królestwa
Chrystusowego, dążyć do przemiany świata od wewnątrz mocą Bło-
gosławieństw. W ten sposób, choć dzięki swej całkowitej przynależ-
ności do Boga są w pełni poświęceni Jego służbie, ich działalność w
normalnych warunkach życia w świecie przyczynia się — za sprawą
Ducha Świętego — do ożywienia duchem Ewangelii różnych form
rzeczywistości świeckich. Dzięki temu instytuty świeckie zapewniają
Kościołowi, każdy zgodnie z własnym charakterem, skuteczną obec-
ność w społeczeństwie.

Ważną rolę odgrywają także kleryckie instytuty świeckie, w któ-
rych kapłani należący do prezbiterium diecezjalnego — także ci, któ-
rzy są oficjalnie inkardynowani do własnego instytutu — oddają się
w sposób szczególny Chrystusowi poprzez praktykę rad ewangelicz-
nych, zgodnie z określonymi charyzmatem. Duchowe bogactwo in-
stytutu, do którego należą, pomaga im przeżywać głęboko specy-
ficzną duchowość kapłańską, aby dzięki temu byli pośród współbraci
zaczynem komunii i apostolskiej gorliwości.

[282] 11. Na osobną wzmiankę zasługują też stowarzyszenia ży-
cia apostolskiego lub życia wspólnego, męskie i żeńskie, które we
właściwy sobie sposób realizują określony cel apostolski lub misyjny.
W wielu z nich, wraz ze ślubami uznanymi oficjalnie przez Kościół, w
sposób wyraźny podejmowane jest zobowiązanie do praktykowania
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rad ewangelicznych. Jednak również w tych przypadkach szczególny
charakter ich konsekracji odróżnia je od instytutów zakonnych i in-
stytutów świeckich. Należy ochraniać i umacniać specyfikę tej formy
życia, która w ciągu minionych stuleci wydała tak wiele owoców
świętości i apostolstwa, zwłaszcza na polu działalności charytatyw-
nej i misyjnego szerzenia Ewangelii.

[283] 32. [...] W szczególny sposób służą nadejściu Królestwa
Bożego osoby konsekrowane w instytutach świeckich, które łączą w
swoistej syntezie wartości konsekracji i świeckości. Przeżywając
swoją konsekrację w świecie i w łączności ze światem (por. PF VI),
«starają się na podobieństwo zaczynu przepoić wszystko duchem
ewangelicznym dla umocnienia i wzrostu Ciała Chrystusa» (KPK
kan. 713 § 1). Aby osiągnąć ten cel, uczestniczą w funkcji ewangeliza-
cyjnej Kościoła poprzez osobiste świadectwo życia chrześcijańskiego,
czynne kształtowanie rzeczywistości doczesnych zgodnie z zamysłem
Bożym, współpracę w służbie kościelnej wspólnocie w sposób zgod-
ny ze świeckim stylem życia, jaki jest im właściwy.

[284] 42. Życie braterskie, rozumiane jako życie wspólne w mi-
łości, stanowi wymowny znak kościelnej komunii. Jest ono rozwija-
ne ze szczególną pieczołowitością w instytutach zakonnych i stowa-
rzyszeniach życia apostolskiego, w których życie we wspólnocie ma
specjalne znaczenie. Jednakże wymiar braterskiej wspólnoty nie jest
obcy ani instytutom świeckim, ani też indywidualnym formom życia
konsekrowanego. Pustelnicy, pogrążeni w swojej samotności, nie
tylko nie wyłamują się z kościelnej komunii, ale służą jej swoim spe-
cyficznym charyzmatem kontemplacyjnym; dziewice konsekrowane,
żyjące w świecie, urzeczywistniają swoją konsekrację przez szczegól-
ną więź komunii z Kościołem partykularnym i powszechnym. To
samo dotyczy konsekrowanych wdów i wdowców. [...]

[285] 54. [...] Z kolei członkowie instytutów świeckich, laickich
lub kleryckich, nawiązują relacje z innymi wiernymi w zwyczajnych
sytuacjach codziennego życia. Dzisiaj dość liczne instytuty, często
pod wpływem nowych okoliczności, dochodzą do przekonania, że
ludzie świeccy mogą mieć udział w ich charyzmacie. Są oni zatem
zapraszani do głębszego uczestnictwa w duchowości i misji danego
instytutu. Można powiedzieć, że w nawiązaniu do historycznych do-
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świadczeń różnych zakonów świeckich i Trzecich Zakonów rozpo-
czyna się dziś nowy i bardzo obiecujący rozdział w dziejach relacji
między osobami konsekrowanymi a laikatem.

[286] 78. [...] Misje ad gentes dają konsekrowanym kobietom,
braciom zakonnym i członkom instytutów świeckich szczególne
i niezwykłe możliwości skutecznej działalności apostolskiej. Insty-
tuty świeckie, przez swoją obecność w różnych dziedzinach życia ty-
powych dla powołania świeckiego, mogą też pełnić cenną posługę
ewangelizacji środowisk i struktur, a także praw, które rządzą współ-
życiem społecznym. Mogą też dawać świadectwo o wartościach
ewangelicznych wobec ludzi, którzy nie poznali jeszcze Jezusa, wno-
sząc w ten sposób własny wkład w działalność misyjną.

[287] 97. [...] Ze względu na doniosłą rolę, jaką katolickie i ko-
ścielne Uniwersytety i Fakultety odgrywają w dziedzinie wychowania
i ewangelizacji, instytuty, które je prowadzą, niech będą świadome
swojej odpowiedzialności i niech dbają o to, by nawiązywały one
czynny dialog ze współczesną kulturą, ale zarazem zachowywały
swój szczególny charakter katolicki w duchu pełnej wierności Magi-
sterium Kościoła. Członkowie tych instytutów i stowarzyszeń niech
będą też gotowi do podjęcia pracy w państwowych strukturach edu-
kacji, jeśli wymagają tego okoliczności. Do tego typu działalności
wezwani są zwłaszcza członkowie instytutów świeckich, ze względu
na właściwe im powołanie.

[288] 98. Instytuty życia konsekrowanego miały zawsze wieki
wpływ na kształtowanie i przekazywanie kultury. Było tak w śre-
dniowieczu, gdy klasztory stały się miejscami, w których można było
poznać dorobek kulturowy przeszłości i w których kształtowała się
nowa kultura humanistyczna i chrześcijańska. Działo się tak za każ-
dym razem, gdy światło Ewangelii docierało do nowych narodów.
wiele osób konsekrowanych krzewiło kulturę, wiele też badało kultu-
ry lokalne i występowało w ich obronie. Potrzeba uczestnictwa w
krzewieniu kultury, w dialogu między kulturą a wiarą, jest dziś
szczególnie mocno odczuwana w Kościele.

Osoby konsekrowane muszą zdawać sobie sprawę, że ta potrzeba
jest wezwaniem skierowanym do nich. Także one są powołane, aby
poszukiwać metod głoszenia słowa Bożego najlepiej odpowiadają-
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cych wymogom różnych grup ludzkich i licznych środowisk zawo-
dowych, tak aby światło Chrystusa przenikało do wszystkich dzie-
dzin ludzkiego życia, a zaczyn zbawienia przemieniał od wewnątrz
społeczeństwo, sprzyjając utrwaleniu się kultury przepojonej warto-
ściami ewangelicznymi. U progu trzeciego tysiąclecia także przez ta-
ką działalność życie konsekrowane będzie mogło odnowić swoją
wierność zamysłom Boga, wychodzącego naprzeciw wszystkim lu-
dziom, którzy świadomie lub nieświadomie i jakby po omacku po-
szukują Prawdy i Życia (por. Dz 17, 27).

[289] Niezależnie jednak od służby na rzecz innych, także w ło-
nie samego życia konsekrowanego odrodzić się musi zamiłowanie do
aktywności na polu kultury, do gorliwego pogłębiania wiedzy, które
jest środkiem integralnej formacji i praktyką ascetyczną, niezwykle
dziś aktualną w obliczu różnorodności kultur. Osłabienie wysiłku w
tej dziedzinie może mieć bardzo szkodliwy wpływ na apostolat, bu-
dząc poczucie wyobcowania i niższości lub prowadząc do powierz-
chowności i bezmyślności w działaniu.

Ze względu na różnorodność charyzmatów i na realne możliwo-
ści poszczególnych instytutów pogłębianie wiedzy nie może być
związane wyłącznie z formacją początkową ani ze zdobywaniem ty-
tułów naukowych i kwalifikacji zawodowych. Jest ono raczej wyra-
zem nigdy nie zaspokojonego pragnienia głębszego poznania Boga —
niezgłębionej światłości i źródła wszelkiej ludzkiej prawdy. Dlatego
to dążenie nie izoluje osoby konsekrowanej w abstrakcyjnym inte-
lektualizmie ani nie zamyka jej w pułapce obezwładniającego narcy-
zmu: jest raczej bodźcem do dialogu i do współuczestnictwa, jest
kształtowaniem zdolności oceny, jest zachętą do kontemplacji i mo-
dlitwy w nieustannym poszukiwaniu obecności Boga i Jego działania
w złożonej rzeczywistości współczesnego świata.

Osoba konsekrowana, która poddaje się przemieniającemu
działaniu Ducha, uczy się poszerzać ciasne horyzonty ludzkich pra-
gnień, a zarazem dostrzegać głębokie wymiary istnienia każdego
człowieka i jego historii, sięgając spojrzeniem poza aspekty najbar-
dziej widoczne, ale często drugorzędne. Niezliczone są dziś dziedziny
wyzwań wyłaniających się z różnych kultur: dziedziny nowe lub też
takie, w których życie konsekrowane jest tradycyjnie obecne; należy
utrzymywać z nimi owocne kontakty, przyjmując postawę czujnego
krytycyzmu, ale także ufnego zainteresowania wobec tych, którzy
doświadczają trudności typowych dla pracy intelektualnej, zwłaszcza
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wówczas, gdy w obliczu nie znanych dotąd problemów naszej epoki
trzeba próbować nowych analiz i nowych syntez. Poważna i skutecz-
na ewangelizacja nowych środowisk, w których kultura jest kształ-
towana i przekazywana, wymaga utrzymywania czynnej współpracy
ze świeckimi działającymi w tej dziedzinie.

[290] 99. W przeszłości, osoby konsekrowane potrafiły służyć
sprawie ewangelizacji na różne sposoby rozwiązując twórczo pro-
blemy, dzisiaj natomiast muszą stawać przed nowym wyzwaniem,
jakim jest potrzeba dawania świadectwa Ewangelii poprzez środki
społecznego przekazu. Dzięki niezwykle skutecznej technice środki
te zyskały zdolność globalnego oddziaływania i mogą docierać do
wszystkich zakątków ziemi. Osoby konsekrowane, zwłaszcza te, któ-
re ze względu na charyzmat instytutu działają w tej dziedzinie, po-
winny zdobyć solidną znajomość języka typowego dla tych środków,
aby mogły przekonująco mówić o Chrystusie dzisiejszemu człowie-
kowi, wyrażając jego „radości i nadzieje, smutek i niepokoje”, a także
przyczyniać się do budowy społeczeństwa, w którym wszyscy będą
się czuli jak bracia i siostry idący razem ku Bogu.

Jednakże ze względu na niezwykłą moc perswazji, jaką odzna-
czają się te środki, należy zachować czujność wobec wypaczonych
sposobów ich wykorzystywania. Nie trzeba lekceważyć problemów,
jakie mogą stąd wynikać także dla życia konsekrowanego, ale raczej
poddać je światłemu rozeznaniu. Odpowiedź Kościoła ma charakter
przede wszystkim wychowawczy: stara się uczyć właściwego rozu-
mienia ukrytych mechanizmów, uważnej oceny etycznej programów,
a także kształtować zdrowe nawyki w korzystaniu ze środków prze-
kazu. W tę pracę wychowawczą, mającą kształcić mądrych odbior-
ców i kompetentnych pracowników środków przekazu, osoby konse-
krowane powinny wnosić swój wkład, świadcząc o względności
wszystkich rzeczywistości widzialnych i pomagając braciom w ich
ocenie zgodnej z Bożym zamysłem, a także w uwolnieniu się od
nadmiernej fascynacji „przemijającą postacią tego świata” (por.
1 Kor 7, 31).

Należy popierać wszelkie inicjatywy w tej nowej i doniosłej dzie-
dzinie, tak aby Ewangelia Chrystusa była głoszona również przy po-
mocy tych nowoczesnych mediów. Poszczególne instytuty niech bę-
dą gotowe do współpracy i do zaangażowania swoich sił, środków
i osób w realizację wspólnych projektów w różnych sektorach spo-
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łecznego przekazu. Ponadto osoby konsekrowane, a zwłaszcza człon-
kowie instytutów świeckich niech włączają się aktywnie — w miarę
potrzeb duszpasterskich — w religijną formację osób kierujących
publicznymi i prywatnymi środkami przekazu oraz ich pracowni-
ków, tak aby z jednej strony zapobiegać szkodom powodowanym
przez niewłaściwe ich używanie, a z drugiej przyczyniać się do pod-
noszenia poziomu programów przez treści zgodne z prawem moral-
nym i bogate w wartości humanistyczne i chrześcijańskie.


