
C O N G R E G A T I O 
P R O I N S T I T U T I S V I T A E C O N S E C R A T A E 
E T S O C I E T A T I B U S V I T A E A P O S T O L I C A E 

Prot. n. Sp. R. 1736/17 

Dokument Provida Mater Ecclesia stal si^ rewolucyjnym gestem w Kosciele. Instytuty 
szvieckie sq wlasnie gestem odwagi, jaki Koscidt uczynit w tamtxjm czasie -przez nadanie 
struktury, nadanie rangi instytucjonalnej instytutom suneckim. I od tamtej pory az po dzis 
czynicie tak wiele dobrego w Kosciele, z odwagq, poniewaz potrzeba odxvagi, aby zyc w swiecie. 
Bardzo wielu z urns zyje samotnie, niektorzy natomiast/LO matych wspolnotach. Przez caly czas 
prowadzicie zycie w swiecie, jednoczesnie piel^gnujqc zycie modlitivy, strzegqc tego wymiaru 
kontemplacyjnego w odniesieniu do Pana i roumiez iv zetkni^ciu ze swiatem, kontemplujqc 
rzeczyxvistosc, kontemplujqc zaroiimo pi^kno sxviata, jak tez xvielkie grzechy spoleczenstzva, 
xvypaczenia, te xcszystkie spraxvy, i zaxvsze xu napi^ciu duchoxvym... Dlatego xoasze poxvolanie 
jest fascynujqce, jest boiviem poivolaniem istniejqcym xvlasnie tarn, gdzie rozstrzyga si^ 
zbawienie nie tylko osob, ale rdzvniez instytucji. I to bardzo xvielu instytucji sxvieckich, ktore sq 
potrzebne xu sunecie. Dlatego ja tak mysl§, ze przez Provida Mater Ecclesia Koscidt uczynit 
gest napraxod^ rezvolucyjny! 

(Papiez Franciszek, Audiencja dla iiczestnikoiv spotkania zorganizowanego przez 

^ Wtoskq Konferencj^ Instytutow Swieckich, 10 maja 2014) 

Najdrozsi Wspolbracia w Episkopacie, 

obchody siedemdziesiqtej rocznicy promulgowania Konstytucji apostolskiej 
Provida Mater Ecclesia (2.02.1947) i Motu proprio Primo Feliciter (19.03.1948), stanowi^ 
odpowiedniq okazj?, aby podzi?kowac Bogu za dar tego powolania, ktore kryje w 
sobie wezwanie do przezywania z pasj^ wspolczesnych w y z w a n i do patrzenia w 
przyszlosc z nadziejq. 

Tozsamosc Instytutow swieckich byla poznawana stopniowo, poprzez 
nauczanie Kosciola w takich dokumentach jak Provida Mater Ecclesia, Primo Feliciter, w 
Kodeksie Prawa Kanonicznego, w nauczaniu papieskim od Pawla V I do papieza 
Franciszka. Wciqz aktualnosc zachowuje dokument Instytuty Sxmeckie. Ich tozsamosc i 
misja, przedstawiony Zgromadzeniu plenarnemu (3-6 maja 1983 r.) przez niniejszq 
dykasteri?. 

Rownie wazne jest to, na ile same Instytuty swieckie zrozumialy swoj^ 
tozsamosc dzi?ki zyciu osob, ktore zyly tym charyzmatem, wcielajqc go w 
codziennosc. Mowimy o zlozonej przebytej drodze, poniewaz skladajq si? na niq 
konkretne sposoby, poprzez ktore konsekrowana swieckosc nauczyla si?, jak 
interpretowac swoj stan aktualny, a wi?c swojq misj? w swiecie i w Kosciele. T a droga 
jest nadal kontynuowana, gdyz jest scisle powiqzana ze zmianami zachodz^cymi w 
Kosciele i w swiecie. 

Przedstawiamy t? bogatq rzeczywistosc, przedmiot naszej refleksji, aby dzielic 
si? ni^ i aby poprzez Wasz^ poslug? pastersk^ stala si? ona dziedzictwem calej 
wspolnoty wierz^cych. 
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Instytuty swieckie 
Swiat Instytutow swieckich tworzg Instytuty laickie m?skie i zenskie oraz Instytuty 
kleryckie. Od samego pocz^tku nalezq do nich swieccy i kaplani, ktorzy wybrali 
konsekracj? w swieckosci, przeczuwajqc wi?ksz^ owocnosc ich zycia na drodze 
nasladowania Chrystusa poprzez profesj? rad ewangelicznych, przezywanq w 
kontekscie historycznym i spolecznym, w ktorym pozostaj^ jako swieccy i kaplani. 

To powolanie ma swoj fundament w tajemnicy Wcielenia, ktora w z y w a do pozostania 
w tej rzeczywistosci spolecznej, zawodowej i koscielnej, w ktorej te osoby si? znajdujq. 
Z tego powodu czlonkowie swieckich Instytutow laickich mieszkajq w nieformalnych 
miejscach, rozrzuceni po calym swiecie, aby Dobra Nowina mogla dotrzec do 
najdalszych zakqtkow, znalezc si? w kazdej strukturze, w kazdej rzeczywistosci. 
Dlatego czlonkowie swieckich Instytutow kleryckich sq zwyczajnie inkardynowani do 
wlasciwego Kosciola partykularnego i zyjq posrod tej czqstki ludu, z konkretnymi 
osobami w ich realnych sytuacjach, aby dzielic wszystko, bez roznic i bez dystansu. 
Instytuty swieckie sq malo znane, cz?sto pomijane, i/albo my lone z ruchami 
koscielnymi i stowarzyszeniami, w ktorych czasami sq obecne grupy przejawiajqce t? 
samq dynamik?: oddanie si? Bogu przez konsekracj? aby bye w pelni dyspozycyjnymi 
dla realizacji idealow, ktore chcq szerzyc i ktorymi chcq zyc. Jednak takie grupy 
koscielne rozniq si? od Instytutow swieckich, poniewaz inicjujq jakies dzialanie 
apostolskie, publiczne i zorganizowane, i zawsze majq wizj? wspolnego dzialania, 
ktore jednoczy ksi?zy i swieckich, i swieckich wszystkich stanow. 

Poczqtkiem Instytutow swieckich, ktory zarazem staje si? ciqglym poszukiwaniem i 
celem zycia ich czlonkow, jest synteza swieckosci i konsekracji, jakby dwa oblicza tej 
samej rzeczywistosci. 
Oczywistym jest, ze tak jak w kazdej syntezie, istnieje ryzyko przytlumienia czy 
niedowartosciowania jednego czlonu na rzecz drugiego. Kiedy tak si? dzieje, 
dochodzi do utraty tozsamosci i zubozenia swieckosci samego Kosciola, a co za tym 
idzie, pojawia si? niebezpieczehstwo utraty perspektywy pozytywnej relacji ze 
swiatem. Trzeba wi?c czuwac, aby w formacji i urzeczywistnianiu charyzmatu, 
Instytuty swieckie nie zaniedbywaly ani wymiaru konsekracji ani wymiaru 
swieckosci; trzeba rowniez czuwac, zeby nie zqdac od czlonkow Instytutow swieckich 
takiej obecnosci, takiego dzialania i sposobu zycia, ktory by nie wyrazal ich 
swieckosci. 
Czlonkowie Instytutow swieckich znajdujq si? w roznych konkretnych sytuacjach 
zyciowych, tak jak rozne sq liczne sytuacje, ktore stawiajq wymog posluszeristwa 
zyciu. 
Wiernosc wobec swiata zawiera w sobie rozeznawanie Bozej wol i posrod wymagan, 
ktore rodzq si? w kontekscie kulturalnym, rodzinnym zawodowym i koscielnym oraz 
odnalezienie sposobu, jak dac osobistq odpowiedz. 
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Dlatego konsekrowani swieccy zyjq samotnie albo w rodzinie; niektore Instytuty, 
zwazajqc na charyzmat otrzymany od Zalozyciela i uznany przez Kosciol, przewidujq 
rowniez grupy zycia braterskiego (ktore rozniq si? w zaleznosci od wlasnego prawa 
Instytutu) i/lub dziela, ktorym czlonkowie poswi?cajq si? bardziej lub mniej 
calkowicie. We wszystkich tych przypadkach, zeby nie zdradzic wlasnego powolania, 
konieczne jest podtrzymywanie specyficznego stylu swieckosci, strzegqc obowiqzkow 
wynikajqcych z zaangazowari w obszarze zawodowym, spolecznym, politycznym, 
wychowawczym i koscielnym, ale jednoczesnje sprzyjajqc wymienianiu si? w 
zarzqdzaniu ewentualnymi dzielami. 

Konsekracja swiecka 

Zycie konsekrowane wyraza si? poprzez profesj? rad ewangelicznych. Droga rad 
ewangelicznych jest ukierunkowana na realizacj? tej formy zycia, ktora prowadzi do 
uczynienia z wlasnego zycia i z wlasnej tozsamosci chrzcielnej ofiary na sluzb? i dla 
chwaly Boga. Adhortacja apostolska Vita Consecrata wyraznie pokazuje, ze jest ono 
darem Boga ( V C , nr 1) i ma swoj ewangeliczny fundament w szczegolnej relacji, jakq 
Jezus podczas ziemskiego zycia nawiqzal z niektorymi ze swoich uczniow, 
zapraszajqc ich nie tylko do przyj?cia krolestwa Bozego w ich zyciu, ale takze do 
poswi?cenia zycia na sluzb? tej sprawie, przez opuszczajqc wszystko i nasladujqc Jego 
styl zycia. Przyj?cie takiej formy zycia jest moziiwe jednie na gruncie specyficznego 
powolania i w mocy szczegolnego daru Ducha Swi?tego. To specyficzne nasladowanie 
Chrystusa, u ktorego poczqtku zawsze stoi inicjatywa Ojca, ma wi?c egzystencjalne 
powiqzanie chrystologiczne i pneumatologiczne, wyrazajqc w sposob szczegolnie 
zywy, trynitarny charakter zycia chrzescijanskiego, antycypujqc juz w pewien sposob 
eschatologiczne urzeczywistnienie, do ktorego dqzy Kosciol (VC, nr 14). 
Dlatego swiecka konsekracja jest formq zycia konsekrowanego w sensie pelnym i 
calkowitym. W zadnym wypadku nie jest jakqs formq posredniq pomi?dzy 
konsekracjq zakonnq a konsekracjq chrzcielnq. 

Zycie konsekrowane w swieckim Instytucie jest istotnie poswi?ceniem si? Bogu nie 
tylko w sensie wewn?trznym, ale takze zewn?trznym, coram ecclesia, w instytucji 
zaaprobowanej przez Kosciol. Poprzez profesj? rad ewangelicznych, przezywanych w 
zwyczajnej codziennosci, poszczegolni czlonkowie jawiq si? w historii jako ziarno 
nowych horyzontow i zadatek komunii pomi?dzy Bogiem i czlowiekiem. 
Przynaleznosc do Instytutu swieckiego, zaaprobowanego przez Biskupa lub Stolic? 
Apostolskq, zaklada wybor, ktory angazuje wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji i 
trwa przez cale zycie (niezaleznie od rodzaju przynaleznosci okreslonej przez 
konstytucje), a jest to zobowiqzanie do pojscia za Chrystusem, z przyj?ciem takiej 
propozycji zycia, jakq przewiduje Instytut. 
Wlasnie dlatego, ze nie chodzi o konsekracj? indywidualnq, ale o powolanie do 
dzielenia zycia i wcielanie charyzmatu uznanego za dobro koscielne, pomi?dzy 
Instytutem a pojedynczym czlonkiem tworzy si? relacja fundamentalna. Instytut 
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tworzq wi?z i braterskie, ktore pomagajq trwac w powolaniu i stanowiq wsparcie dla 
powolania czlonkow; Instytut jest miejscem formacji i komunii, jest konkretnq pomocq 
by wytrwac we wlasnym powolaniu. Kazdy konsekrowany i konsekrowana, ze swojej 
strony, poprzez wprowadzanie w zycie reguty zycia wyraza ten z y w y i zywotny dar, 
jaki Duch Swi?ty dal Kosciolowi. 

Swieckosc konsekrowana 

To w swietle Objawienia swiat jest ukazany jako saeculum: nie ma w zyciu jednej 
przestrzeni dla sacrum i innej dla profanum, czasu dla Boga i czasu dla wielkich i 
malych wydarzen historycznych. Swiat i historia sq „historiq zbawienia", dla ktorej 
czlonkowie Instytutow zyjq jak kontemplatycy w swiecie, obok kazdego cziowieka, z 
zyczliwosciq, i wewnqtrz kazdego wydarzenia z ufnosciq i nadziejq, ze wywodzq si? z 
podstawowej relacji z Bogiem historii. 
Z tego powodu „pozostanie" w swiecie jest owocem wyboru, odpowiedziq na 
specyficzne powolanie: jest przyj?ciem tego wymiaru bycia wewnqtrz, bycia obok, 
patrzenia na swiat jako na rzeczywistosc teologicznq, w ktorej wymiar historyczny 
przenika si? z wymiarem eschatologicznym. 
To wymaga znacznego rozwoju pewnej ludzkiej cnoty, tak podkreslanej dzisiaj, czyli 
zdolnosci „wsp6luczestniczerua". 

Wspoluczestniczenie odpowiedzialne i szczodre, ktore mozemy okreslic bardziej 
prostym wyrazeniem jako zdolnosc do tego by umiec zyc wewnqtrz: 
- wewnqtrz serca: w tym swiecie uczuc, afektow, emocji i reakcji, ktore si? pojawiajq 

w sieci relacji mi?dzyosobowych i w tym wspolzyciu, ktore ksztaltuje tkank? zycia 
codziennego; 

- wewnqtrz domu: poznajqc i przezywajqc problemy rodzinne, takie jak narodziny i 
smierc; choroby i zatrudnienie; wydatki , stosunki sqsiedzkie itd.; 

- wewnqtrz struktur: w trudzie przeciwnosci, w pokusie post?powania przeciw 
sumieniu, w plqtaninie rywalizacji; 

- wewnqtrz sytuacji: w ciqglym zaangazowaniu w rozeznawanie, w niepewnosci 
wyborow czasem naznaczonych cierpieniem; 

- wewnqtrz historii: w przyj?ciu odpowiedzialnosci spolecznej, ekonomicznej, 
politycznej, w byciu uwaznym na „znaki czasu", w dzieleniu wspolnego ryzyka, w 
wytrwalym zaangazowaniu nadziei. 

Swiecka konsekracja kaplana 

Swiecka konsekracja kaplana jest integralnq cz?sciq charyzmatu Instytutow swieckich. 
„Czlonkowie duchowni, przez swiadectwo zycia konsekrowanego, zwlaszcza w 
prezbiterium, stanowiq pomoc dla swoich wspolbraci przez szczegolnq milosc 
apostolskq, a przez swojq swi?tq poslug? w Ludzie Bozym dokonujq uswi?cenia 
swiata." (KPK 713 n. 3). 
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Swieckosc duchownych czlonkow Instytutow swieckich jest zagwarantowana przez 
ich „diecezjaInosc", ktora ich wiqze z terytorium Kosciola lokalnego, z jego ludem, z 
jego historiq i dynamikq zycia, w czym sami w pelni uczestniczq. Czlonkowie 
kleryckich Instytutow swieckich podlegajq wi?c biskupowi diecezjalnemu, co 
powinno stanowic dla nich pomoc, a nie przeszkod? w tym, co dotyczy zycia 
konsekrowanego w Instytucie, rowniez i przede wszystkim gdy oczekuje si? od nich 
pelnienia poslugi wladzy na rzecz Instytutu (por. Dyrektorium o zyciu i posludze kaplanow, 35). 

Ich duchowosc, w swej istocie i zasadniczo charakterystyczna dla kleru diecezjalnego, 
zostaje wzmocniona i ubogacona, jak to cz?sto wynika z dokumentow Magisterium 
Kosciola, przez przynaleznosc do Instytutu, co pozwala im promowac, posrod kleru 
diecezjalnego, wymogi komunii oraz przezywac wlasne poslugiwanie z pokorq i 
dyspozycyjnosciq. 

W odniesieniu do nich mozna wyroznic dwa szczegolowe zadania: sluzyc braterstwu, 
przyczyniac si? do uswi?cenia swiata. 

Sluzyc braterstwu. Cennym sposobem sluzqcym ukonkretnieniu swieckosci, relacji do 
swiata jest swiadczenie o braterstwie Jezusa Chrystusa. To braterstwo jest cz?sto 
zaburzone w rodzinach, a nawet we wspolnotach chrzescijahskich. Aby przysluzyc 
si? braterstwu, kaplan swiecki musi blizej poznawac powierzone mu osoby, wchodzqc 
w postaw? Jezusa: „...znam owce moje, a moje Mnie znajq, podobnie jak Mnie zna 
Ojciec, a Ja znam Ojca. Zycie moje oddaj? za owce" (J 10,14-15). 

Przyczyniac si§ do uswiqcenia swiata. Szczegolnie znaczqcy jest drugi punkt - pracowac 
na rzecz uswi^cenia sunata przez swojq poslug^ sun^tq (Kan.713 p. 3). Zawiera on w sobie 
wprowadzanie prawidlowych relacji Kosciola ze swiatem, w sluzbie krolestwu 
Bozemu i w podejmowaniu troski o stworzenie. Ten eel zobowiqzuje kaplanow 
Swieckich do zachowywania wciqz swiezej wrazliwosci w stosunku do osob 
dotkni?tych roznorakim ubostwem, towarzyszqc wszystkim, ktorzy przezywajq swojq 
wiar? posrod ludzkich zaangazowari. To przede wszystkim poprzez Eucharysti? 
kaplan swiecki wchodzi w szczegolny sposob w ofiar?, ktorq Chrystus sklada Ojcu i 
jest w stanie udzielac tej laski, ktora jest dana dla odrodzenia ludzkosci. 

Wyzwania 
State napi^cie ze wzglqdu na prorockie swiadectxvo. Proroctwo jest przede wszystkim 
pewnym stylem, stylem zycia, ktory powinien bye sam w sobie kontestacjq zycia 
swiatowego, poniewaz jest alternatywnym sposobem zycia i wchodzenia w relacje: 
sposobem ewangelicznym. Proroctwo zawarte jest w wezwaniu by nie bac si? 
zadnego miejsca i zadnej sytuacji; a raczej aby w odczytywaniu historii zbawienia i 
zaangazowaniu w wypelnianie si? jej, wychodzic wlasnie od tego miejsca, w ktorym 
osoba jest na granicy wykluczenia, w ktorym cierpi z powodu oboj?tnosci, w ktorym 
jest pozbawiona swojej godnosci. 
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Proroctwo zawarte jest w wezwaniu by uwydatniac to, co jest pozytywne wewnqtrz 
kazdej sytuacji, aby dowartosciowac wszystkie cnoty ludzkie, ktore czyniq 
prawdziwym kazdy rodzaj relacji i solidarne zaangazowanie na rzecz nowego swiata. 
Proroctwo oznacza rozeznawanie i kreatywnosc wzbudzane przez Ducha Swi?tego: 
rozeznawanie jako trud rozumienia, interpretowania znakow czasu, akceptujqc 
zlozonosc okreslonq przez „juz i jeszcze nie", fragmentarycznosc i prowizorycznosc 
naszego czasu; kreatywnosc jako zdolnosc wyobrazania sobie nowych rozwiqzari, 
wynajdywanie nowych i bardziej odpowiednich odpowiedzi stosujqcych si? do 
nowych sytuacji, ktore sq przed nami, albo chocby tylko „rozpoczynanie procesow" 
(EG 223). Stawanie si? towarzyszami ludzkosci w drodze jest rzeczywistosciq 
teologicznq. 

Duchowosc syntezy. Stale napi?cie prowadzqce do syntezy pomi?dzy milosciq Boga a 
milosciq swiata. Zakorzenieni w slowie Bozym, obywatele swiata i wspolczesni 
naszym czasom, czlonkowie Instytutow swieckich sq wezwani do ukazywania w 
zyciu, w stalym rozeznawaniu, pewnej syntezy, stale prowizorycznej i zawsze 
odnawialnej, pomi?dzy slowem Bozym a historiq, pomi?dzy wymaganiami 
krolestwa, ktore juz jest i ktore jeszcze nie nadeszlo. 
Jest to duchowosc syntezy pomi?dzy kryteriami przychodzqcymi z wysoka, ze 
sluchania slowa Bozego i kryteriami pochodzqcymi z dolu, z ludzkiej historii. W tym 
kontekscie doswiadczenia granicy jest jedno pragnienie: patrzenia na cziowieka 
oczami Boga. Jakis nierozerwalny splot, ktory wymaga takiego samego calkowitego 
daru i pasji dla Boga i dla cziowieka. Wzrastanie w milosci Boga nieuchronnie 
prowadzi czlonkow Instytutow swieckich do wzrastania w milosci swiata i 
odwrotnie. 

Napi^cie komunii. Stale napi?cie w dqzeniu do dialogu i komunii: to duchowosc 
wcielenia polqczona z tajemnicq Trojcy Swi?tej popycha-przynngla czlonkow Instytutow 
swieckich do bycia ekspertami w dziedzinie dialogu i dlatego mistrzami komunii w 
kazdej rzeczywistosci ludzkiej i koscielnej. Jest to powolanie do bycia w Chrystusie 
sakramentem milosci Bozej w swiecie, znakiem widzialnym milosci niewidzialnej, 
ktora wszystko przenika i wszystko chce odkupic, aby przyprowadzic wszystko do 
trynitarnej komunii, poczqtku i ostatecznego spelnienia swiata. M?zczyzni i kobiety 
komunii, ktorzy wyostrzyli w sobie zdolnosc sluchania drugiego i innego, ktorzy nie 
uciekajq przed napi?ciami ani przed roznicami, zawsze gotowi zaprowadzic pokoj, 
zdolni do poszukiwania razem drogi, metody, „pozwalajqc si? oswiecic relacjq 
milosci, ktora ma miejsce mi?dzy Trzema Osobami Boskimi, jako wzor wszelkich 
relacji mi?dzyosobowych" (Ojciec Swi^ty Franciszek, list apostolski Do wszystkich konsekrowanych z 

okazji Roku Zycia Konsekrowanego). 

Napi^cie iv roznorodnosci. Stale napi?cie w dqzeniu do jednosci w roznorodnosci. 
Zanurzeni w historii tego czasu, w ktorym wymieszanie si? narodow i kultur stanowi 
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jedno z oczywistych w y z w a h i mozHwosci, Instytuty swieckie liczq si? z trudem ale i z 
pi?knem harmonizowania jednosci i roznic. I dokonuje si? to rowniez wewnqtrz 
poszczegolnych Instytutow, kiedy wielopokoleniowosc i mi?dzynarodowosc 
wymagajq zawierzenia si? „temu wielkiemu Artyscie, temu wielkiemu Mistrzowi 
jednosci w roznorodnosci, ktorym jest Duch Swi?ty" (Papiez Franciszek do kaplanow i 

konsekrowanych, Mediolan 25 marca 2017 ,̂ aby zaproponowac formacj? i styl poslugiwania 
zdolny wesprzec, w sposob spersonalizowany, drog? kazdego czlonka. 

Niech Maryja, Matka Slowa wcielonego, pomaga czlonkom Instytutow swieckich aby 
nigdy nie rezygnowali z realizmu wymiaru spolecznego Ewangelii i aby budowali 
komuni? we wspolczesnym swiecie, poprzez mistyk? zycia razem (per. E.G., 87-88). Niech 
Ona, Kobieta or?dujqca za nami, towarzyszy osobom konsekrowanym w zanurzaniu 
si? „w Ojcu i odkrywaniu nowych wymiarow, ktore oswiecajq konkretne sytuacje i je 
zmieniajq" (por. tamze, 283). Uczennica, ktora zachowuje w swoim sercu „przejscie Boga 
w zyciu SWOJegO l u d u " (Papiez Franciszek, Homilia z 1 stycznia 2017), niech dodaje odwagi w 
dzialaniu tym, ktorzy wsluchujqc si? w Ducha Swi?tego, rodzq zycie w historii 
narodow, budujq Kosciol w prawdzie i milosci. (Papiez Franciszek, Wyznanie wiary z 

Biskupami Konferencji Episkopatu Wloch, CEI, 23 maja 2013). 

, \ ... , ' " —. • 

Z braterskq bliskosciq. 

Watykan, 4 czerwca 2017 r. 
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