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[355] 5. Osoby konsekrowane rzeczywiście zasługują na
wdzięczność ze strony wspólnoty kościelnej: mnisi i mniszki, oddani
życiu kontemplacyjnemu, zakonnice i zakonnicy oddani dziełom
apostolskim, członkowie instytutów świeckich i stowarzyszeń życia
apostolskiego, pustelnicy i dziewice konsekrowane. Ich życie świad-
czy o miłości do Chrystusa, kiedy idą za Nim drogą proponowaną
przez Ewangelię i z głęboką radością przyjmują ten sam styl życia,
który On obrał dla siebie (por. LG 44). Ta godna pochwały wierność,
nie szukająca innej pochwały, jak tylko tej od Pana, „staje się żywą
pamiątką życia i działania Jezusa jako Wcielonego Słowa w Jego od-
niesieniu do Ojca i do braci” (VC 22).

[356] 12. [...] Spadek liczebny członków w wielu instytutach
i ich starzenie się, wyraźne w niektórych częściach świata, przyczy-
niają się do powstawania pytania, czy życie konsekrowane jest jesz-
cze czytelnym świadectwem, zdolnym przyciągnąć młodych. Jeśli,
jak się twierdzi w niektórych miejscach, trzecie tysiąclecie będzie
czasem protagonizmu laikatu, stowarzyszeń i ruchów kościelnych,
możemy zadać pytanie: jakie miejsce zajmą tradycyjne formy życia
konsekrowanego? Ma ono, jak przypomina Jan Paweł II, budować
wielką historię wraz ze wszystkimi wiernymi [...] (por. VC 110).

[357] 25. [...] Mnisi i mniszki, tak jak pustelnicy, poświęcają
więcej miejsca na uwielbianie Boga w chórze, a także na przedłużo-
ną, osobistą modlitwę. Członkowie instytutów świeckich, tak jak i
dziewice konsekrowane w świecie, ofiarują Bogu radości i cierpienia,
dążenia i prośby wszystkich ludzi i kontemplują oblicze Chrystusa,
które rozpoznają w obliczu braci, w wydarzeniach historii, w apostol-
stwie i w codziennej pracy. Zakonnicy i zakonnice oddani nauczaniu,
posłudze chorym, ubogim, tam spotykają oblicze Pana. Misjonarze
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i członkowie stowarzyszeń życia apostolskiego przeżywają głoszenie
Ewangelii na wzór Apostoła Pawła, jako autentyczny kult (por. Rz 1,
6). Cały Kościół cieszy się i korzysta z różnorodności form modlitwy i
sposobów kontemplowania jedynego oblicza Chrystusa. [...]

[358] 30. Komunia, którą osoby konsekrowane są wezwane
przeżywać, sięga dalej niż własna rodzina zakonna lub własny in-
stytut. Otwierając się na komunię z innymi instytutami i z innymi
formami życia konsekrowanego, mogą poszerzać komunię, odkry-
wać wspólne korzenie ewangeliczne i razem przeżywać z większą
świadomością piękno własnej tożsamości w różnorodności chary-
zmatycznej, jak latorośle tego samego krzewu winnego. Powinni w
okazywaniu czci jedni drugich uprzedzać (por. Rz 12, 10), aby osią-
gnąć większy dar, miłość (por. 1 Kor 12, 31).

Powinno się promować i wspierać zbliżenie i solidarność pomię-
dzy instytutami życia konsekrowanego ze świadomością, że komunia
jest „ściśle związana ze zdolnością chrześcijańskiej wspólnoty do
otwarcia się na wszystkie dary Ducha. Jedność Kościoła nie oznacza
jednolitości, ale połączenie w organiczną całość uprawnionych od-
mienności. Jest to rzeczywistość wielu członków połączonych w jed-
nym ciele — jedynym Ciele Chrystusa (por. 1 Kor 12, 12)” (NMI 46).

Może to być początkiem solidarnego poszukiwania wspólnych
dróg w posłudze Kościołowi. Zewnętrzne czynniki, takie jak wymóg
przystosowania się do nowych praw państwowych, i wewnętrzne
problemy instytutów, jak zmniejszanie się liczby członków, ukazują
już kierunki koordynowania sił na polu formacyjnym, w admini-
strowaniu dobrami materialnymi, w wychowaniu, w ewangelizacji.
Także i w takiej sytuacji możemy dostrzec zaproszenie Ducha Świę-
tego do komunii coraz bardziej intensywnej. W pracy tej powinno się
wspierać Konferencje Przełożonych Wyższych i Konferencje Insty-
tutów Świeckich na wszystkich poziomach. [...]

[359] 31. [...] Idąc po tej linii możemy stwierdzić, że rodzi się
nowy rodzaj komunii i współpracy wewnątrz różnych powołań i sty-
lów życia, przede wszystkim pomiędzy osobami konsekrowanymi a
świeckimi (por. CN 70). Instytuty monastyczne i kontemplacyjne
mogą ofiarować świeckim relacje przede wszystkim duchowe oraz
niezbędne przestrzenie ciszy i modlitwy. Instytuty czynne w dziedzi-
nie apostolatu mogą angażować świeckich w różne formy współpra-
cy duszpasterskiej. Członkowie instytutów świeckich, laickich lub
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kleryckich, nawiązują relację z innymi wiernymi w zwyczajnych sy-
tuacjach codziennego życia (por. VC 54). Nowością tych lat jest
przede wszystkim prośba ze strony niektórych świeckich, aby
uczestniczyć w charyzmatach instytutów. W tym zakresie powstało
wiele interesujących inicjatyw i nowych form przynależności insty-
tucjonalnej do instytutów. Towarzyszymy autentycznemu rozkwito-
wi dawnych instytucji, jak zakony świeckie i trzecie zakony, oraz po-
wstawaniu nowych stowarzyszeń świeckich i ruchów wokół rodzin
zakonnych i instytutów świeckich. Nawet jeśli czasem, a nawet w
niedalekiej przeszłości, współpraca ta traktowana była jako pomoc i
zastępstwo ze względu na braki personalne wśród osób konsekro-
wanych, potrzebnych do prowadzenia dzieł, dzisiaj współpraca ta
wypływa z potrzeby dzielenia odpowiedzialności nie tylko w prowa-
dzeniu dzieł instytutu, ale przede wszystkim z pragnienia życia
szczególnymi aspektami i wymiarami duchowości i misją instytutu.
Potrzebna jest więc odpowiednia formacja zarówno osób konsekro-
wanych, jak i świeckich, do wzajemnej i ubogacającej współpracy.
[...]

[360] 45. [...] W tym otwarciu na świat, aby go podporządkować
Chrystusowi w ten sposób, że cała rzeczywistość odnajdzie w Nim
swoje autentyczne znaczenie, konsekrowani z instytutów świeckich
zajmują szczególne miejsce: oni właśnie, żyjąc w zwyczajnych wa-
runkach, uczestniczą w społecznym i politycznym dynamizmie i na
mocy swego pójścia za Chrystusem nadają mu nową wartość, pra-
cując w ten sposób owocnie dla Królestwa Bożego. Właśnie na mocy
ich konsekracji, przeżywanej bez zewnętrznych znaków, świeccy
wśród świeckich, stają się „solą i światłem” także w sytuacjach, w
których widzialność ich konsekracji stanowiłaby przeszkodę, a nawet
powodowałaby odrzucenie.


