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Nikt też mło de go wi na nie wle wa 
do sta rych bu kła ków.

W prze ciw nym ra zie wi no ro ze rwie bu kła ki. 
Wi no się wy le wa i bu kła ki [prze pad ną].

Ra czej mło de wi no [na le ży wle wać] 
do no wych bu kła ków.

Mk 2, 22
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Wprowadzenie

kon gre ga cja do spraw In sty tu tów Ży cia kon se kro -
wa ne go i Sto wa rzy szeń Ży cia apo stol skie go
w dniach od 27 do 30 li sto pa da 2014 ro ku od by ła
Ze bra nie ple nar ne na te mat: „Mło de wi no w no wych
bu kła kach. Ży cie kon se kro wa ne 50 lat po Lu men gen -
tium i Per fec tae ca ri ta tis”, kie ru jąc swą uwa gę na tę
dro gę, ja ką prze by ło ży cie kon se kro wa ne w okre -
sie po so bo ro wym, i sta ra jąc się w syn te tycz ny spo -
sób od czy tać wy zwa nia na dal otwar te.

ni niej sze Ukie run ko wa nia są owo cem dys ku sji
nad za gad nie nia mi po ru sza ny mi pod czas wspo -
mnia ne go Ze bra nia ple nar ne go oraz licz nych spo -
tkań, któ re w cią gu Ro ku Ży cia Kon se kro wa ne go
od by wa ły się w rzy mie, przy Sto li cy pio tro wej,
z udzia łem osób kon se kro wa nych przy by wa ją cych
z ca łe go świa ta.

po czy na jąc od So bo ru Wa ty kań skie go II, Ma gi -
ste rium ko ścio ła w spo sób cią gły to wa rzy szy ło ży -
ciu osób kon se kro wa nych. Zwłasz cza na sza dy ka -
ste ria opu bli ko wa ła waż ne wska za nia co  do  pun-
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k tów od nie sie nia i war to ści: In struk cje Po tis si mum
in sti tu tio ni (1990), Ży cie bra ter skie we wspól no cie
(1994), Roz po cząć na no wo od Chry stu sa (2002),
Po słu ga wła dzy i po słu szeń stwo (2008) oraz Toż sa mość
i mi sja bra ta za kon ne go w Ko ście le (2015).

obec ne Ukie run ko wa nia sy tu ują się na tej li nii
dzia łań obej mu ją cych „do ko ny wa nie ewan ge licz ne -
go ro ze zna nia, w któ rym czło wiek – w świe tle du -
cha – sta ra się roz po znać «Bo że we zwa nie,
roz brzmie wa ją ce w okre ślo nej sy tu acji hi sto rycz -
nej. rów nież w niej i przez nią Bóg wzy wa»”1 kon -
se kro wa nych na szych cza sów, po nie waż „wszy scy
je ste śmy za pro sze ni do przy ję cia te go we zwa nia:
wyj ścia z wła snej wy go dy i zdo by cia się na od wa -
gę, by do trzeć na wszyst kie pe ry fe rie po trze bu ją ce
świa tła ewan ge lii”2.

po przez to ko ściel ne ro ze zna nie oso by kon se -
kro wa ne są we zwa ne do te go, aby wkra czać na no -
we dro gi, aby ide ały i dok try na by ły wcie la ne w ich
ży ciu ja ko sys te my, dia ko nie, sty le, re la cje i ję zy ki.
pa pież Fran ci szek mó wi ja sno o po trze bie ta kiej
we ry fi ka cji: „Ist nie je rów nież dwu bie gu no we na -
pię cie mię dzy ideą a rze czy wi sto ścią. rze czy wi -
stość po pro stu jest, ideę się wy pra co wu je. Trze ba
do pro wa dzić do sta łe go dia lo gu po mię dzy ni mi,
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uni ka jąc od dzie le nia idei od rze czy wi sto ści. nie -
bez piecz nie żyć w kró le stwie sa me go tyl ko sło wa,
ob ra zu, so fi zma tu”3.

Ży ciu kon se kro wa ne mu mo że się przy da rzyć, że
tak że po sze ro kim i bo ga tym pro ce sie ac co mo da ta
ren no va tio, prze pro wa dzo nym w okre sie po so bo ro -
wym, sta nie wo bec wy zwań, któ re są wciąż jesz cze
otwar te i któ rym trze ba sta wić czo ło „ze sta now -
czo ścią i da le ko sięż nym spoj rze niem”4.

W per spek ty wie ta kie go wła śnie ro ze zna wa nia
ni niej sze Ukie run ko wa nia ma ją po ka zać nie do sto-
so wa ne prak ty ki, wska zać za blo ko wa ne pro ce sy,
za dać py ta nia o struk tu ry re la cji, za rzą dza nia, for -
ma cji; py ta nia do ty czą ce rze czy wi ste go fun da men -
tu ewan ge licz nej for my ży cia osób kon sekro -
wa nych.

Cho dzi o wska za nie kie run ków, aby wy pró bo wać
z pa re zją [szczerością], czy bu kła ki są od po wied nie
do prze cho wy wa nia w nich mło dych win, któ re
duch Świę ty na dal da je swe mu ko ścio ło wi, wzy -
wa jąc do wdra ża nia zmian po przez kon kret ne dzia -
ła nia, krót ko - i dłu go ter mi no we.
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I.

Do młodych win nowe bukłaki

Logion Jezusa

1. dro gę ży cia kon se kro wa ne go wo bec wy zwań
na szych cza sów i w du chu od no wy, któ rej pra gnął
So bór Wa ty kań ski II, mo że oświe tlić sło wo pa na
Je zu sa: mło de wi no do no wych bu kła ków (Mk 2, 22).
Tę wy po wiedź na sze go pa na po świad cza ją wszy scy
Syn op ty cy i przy ta cza ją w kon tek ście po cząt ko we -
go okre su dzia łal no ści pu blicz nej Je zu sa. ewan ge -
li sta Ma rek umiesz cza ją w sa mym cen trum pierw -
szych pro wo ka cji ze stro ny fa ry ze uszy z ka far -
naum, kry ty ku ją cych wol ność i au to no mię dzia łań
Je zu sa (Mk 2, 18-22). Ma te usz prze su wa nie co
da lej przy wo ła nie te go lo gio nu, pra wie jak by przy-
pie czę to wy wał pro fe tycz ną moc cen tral ne go miej -
sca mi ło sier dzia w sło wach i ge stach Je zu sa
(Mt 9, 16-17). Łu kasz jest jesz cze bar dziej pre cy -
zyj ny, gdy cho dzi o uka za nie kon tek stu tej pro wo -
ka cji, pod kre śla jąc nie moż ność dia lo go wa nia ze
sta ry mi struk tu ra mi (Łk 5, 36-39). ewan ge li sta
ten mó wi, że nie od ry wa się ka wał ka ma te ria łu
od no we go ubra nia (u Ma te usza jest to su ro we suk no
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[Mt 9, 16]), aby przy szyć go do sta re go. Ta ki nie roz -
waż ny za bieg pro wa dzi do po dwój ne go znisz cze -
nia (Łk 5, 36). po tem Ma te usz do da je jesz cze jed no
od kryw cze zda nie: Kto się na pił sta re go wi na, nie chce
po tem mło de go – mó wi bo wiem: „Sta re jest lep sze!”
(Łk 5, 39).

dla wszyst kich trzech ewan ge li stów syn op tycz -
nych waż ne jest pod kre śle nie no wo ści sty lu, w ja -
kim pan Je zus, ob ja wia jąc mi ło sier ne ob li cze oj ca,
wy ra ża kry tycz ny dy stans wo bec za cho wy wa nia
zwy cza jo wych sche ma tów re li gij nych. ra dy kal ną
no wo ścią jest prze ba cze nie grze chów i przy ję cie
każ dej oso by w jej ta jem ni cy cier pie nia, a na wet
i błą dze nia. no wość ta po wo du je de sta bi li za cję, je -
śli ktoś jest przy zwy cza jo ny do zwy kłe go po wta -
rza nia sche ma tów, w któ rych wszyst ko jest już
prze wi dzia ne i usta lo ne. Ta ka po sta wa nie tyl ko
wy wo łu je za kło po ta nie, ale też na tych miast sta je
się po wo dem od rzu ce nia. Styl, w ja kim Je zus gło -
si kró le stwo Bo że, opie ra się na pra wie wol no ści
(por. Jk 2, 12), któ re po zwa la w no wy spo sób
wcho dzić w re la cje z oso ba mi i w kon kret ne sy tu -
acje. Styl ten ma bar wę i smak mło de go wi na, ale
gro zi ro ze rwa niem sta rych bu kła ków. ob raz ten
w ja sny spo sób uka zu je po trze bę, by for my in sty -
tu cjo nal ne, re li gij ne (za kon ne) i sym bo licz ne cią -
gle sta wa ły się bar dziej ela stycz ne. Bez tej
ko niecznej ela stycz no ści żad na for ma in sty tu cjo -
nal na, na wet naj bar dziej czci god na, nie jest w sta -
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nie znieść na pięć ży cia, ani też nie mo że od po wie -
dzieć na wy zwa nia hi sto rii.

2. po rów na nie uży te przez pa na Je zu sa jest rów nie
pro ste, jak wy ma ga ją ce. Bu kłak, o któ rym mó wi ta
krót ka przy po wieść, to na czy nie z mięk kich skór,
któ re mo gą jesz cze się roz cią gać, aby umoż li wić
od dy cha nie mło de mu wi nu, bę dą ce mu w trak cie
fer men ta cji. Gdy by jed nak bu kłak był wy schnię ty
i sztyw ny, bo zu żył się z upły wem cza su, nie miał -
by tej ela stycz no ści, któ rej po trze bu je, aby wy trzy -
mać na pór mło de go wi na. nie uchron nie do szło by
wte dy do roz dar cia bu kła ka, a więc utra ty i wi na,
i bu kła ka. ewan ge li sta Jan uży je po dob nej me ta fo -
ry do bre go wi na (J 2, 10) po da ne go pod czas we se la
w ka nie, aby uka zać pro fe tycz ną no wość ra do sne -
go i oży wia ją ce go prze ka zu ewan ge lii. Do bre wi no
i mło de wi no sta ją się w ten spo sób sym bo lem dzia -
ła nia i na ucza nia Je zu sa, któ re go nie da się za -
mknąć w sta rych bu kła kach zse ku la ry zo wa nych
sche ma tów re li gij nych, nie zdol nych do otwar cia
się na no we obiet ni ce. kie dy ewan ge li sta Łu kasz
mó wi, że sta re wi no jest lep sze (chrestòs), cho dzi mu
z pew no ścią o przy wią za nie fa ry ze uszy i przy wód -
ców lu du do stan dar do wych i sztyw nych form
z prze szło ści. ale mo że to nie wszyst ko. Wła śnie
sa mi chrze ści ja nie dru giej ge ne ra cji mu szą roz li -
czyć się z te go, że nie są skłon ni otwo rzyć się cał -
ko wi cie na no wość ewan ge lii. nie bez pie czeń stwo,
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że ule gnie my po ku sie po wra ca nia do sta re go sty lu
świa ta za mknię te go w swych wła snych pew ni kach
i przy zwyczajeniach, czy ha na nas za wsze. od za -
wsze obec na jest w hi sto rii ko ścio ła po ku sa tak -
tycz ne go do sto so wania, aby unik nąć cią głych
wy zwań do na wró ce nia ser ca.

Sło wa pa na Je zu sa po ma ga ją nam przy jąć wy -
zwa nie, ja kim jest ta no wość, wy ma ga ją ca nie tyl -
ko przy ję cia, ale tak że ro ze zna nia [di scer ni men to].
Trze ba ko niecz nie stwo rzyć od po wied nie struk -
tu ry, któ re na praw dę ochra nia ły by in no wa cyj ne
bo gac two ewan ge lii, aby by ła ona tre ścią ży cia
i po zo sta wa ła w służ bie dla wszyst kich, za cho-
wu jąc swo ją ja kość i do bro, któ re nie sie. Mło de mu
wi nu na le ży po zwo lić fer men to wać, od dy chać we -
wnątrz bu kła ków, aby mo gło doj rze wać na le ży cie,
a na ko niec stać się smacz nym i być dzie lo nym z in -
ny mi. Ta kie sa mo zna cze nie ma ob raz ubra nia i łat:
nie na le ży od ry wać ka wał ka ma te ria łu od no we go
ubra nia, aby za ła tać ubra nie już znisz czo ne. Tak
po stę pu jąc, po wo du je się na pię cie, pod wpły wem
któ re go sta re bę dzie się strzę pić, tak że no wa ła ta
w rze czy wi sto ści nie słu ży do ni cze go.

3. prze sła nia ewan ge lii nie moż na zre du ko wać
do cze goś czy sto so cjo lo gicz ne go. Cho dzi bo wiem
o ukie run ko wa nie du cho we, któ re jest za wsze no -
we. Wy ma ga ono ta kie go otwar cia umy sło we go,
aby wy obra zić so bie spo so by pro fe tycz nej i cha ry -
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zma tycz nej se qu eli [pój ścia za Chry stu sem], prze -
ży wa nej w od po wied nich sche ma tach, do tąd, być
mo że, nie zna nych. Ca ły sze reg in no wa cyj nych dia -
ko nii, w któ rych ży je się po za sche ma ta mi wy pró -
bo wa ny mi w prze szło ści, po wi nien zo stać przy ję ty
tak że w no wych struk tu rach in sty tu cjo nal nych.
Struk tu ry te mu szą na praw dę od po wia dać ocze ki -
wa niom i wy zwa niom. od no wa, któ ra po ru sza
i zmie nia ser ce, ale nie jest zdol na po ru szyć i zmie -
nić tak że struk tur, nie pro wa dzi do rze czy wi stej
i trwa łej zmia ny. Trze ba za wsze mieć na uwa dze to,
że zwy kłe for so wa nie cze goś, choć by ze szla chet -
nych po bu dek, mo że pro wa dzić do od rzu ce nia.
od rzu ce nie zaś po cią ga za so bą utra tę te go orzeź -
wia ją ce go fer men tu no wo ści, któ re go nie mo że być
ona po zba wio na; no wo ści, któ ra do ma ga się nie
tyl ko, aby ją uznać, ale też aby żyć nią aż do głę bi,
a nie po pro stu ją zno sić al bo jej ule gać. 

Je śli to kry te rium ewan ge licz ne za sto su je my
do te go, czym ży li śmy w ko ście le w mo men cie ła -
ski, ja kim był So bór Wa ty kań ski II, mo że my na -
praw dę mó wić o mło dym wi nie. ko ściół pod prze-
wod nic twem du cha Świę te go, ja ko win ni ca pań -
ska, był zdol ny prze ży wać od no wio ne wi no bra nie
du cho we z udzia łem i wiel ko dusz nym za an ga żo -
wa niem wszyst kich. Wszy scy mo gli śmy się ra do -
wać ży wot nym do świad cze niem od no wy, któ ra
wy ra ża ła się w no wych kie run kach ka te che zy,
w od no wio nych mo de lach świę to ści i ży cia bra ter -
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skie go, od no wio nych struk tu rach za rzą dza nia,
w no wych prą dach teo lo gicz nych, w nie ocze ki wa -
nych for mach so li dar no ści i dia ko nii itp. praw dzi -
we wi no bra nie, któ re z uczu ciem wdzięcz no ści
uzna je my za ob fi te i ra do sne. Jed nak że wszyst kie
te zna ki od no wy i for my no wo ści ży ją ra zem – i to
rów nież jest rzecz nor mal na – ze sta ry mi zwy cza -
ja mi, uświę co ny mi i skost nia ły mi. Cho dzi o na-
wy ki, któ re opie ra ją się, przez swą sztyw ność
i nie zdol ność do rze czy wi ste go przy sto so wa nia się,
tej od no wie, któ ra jest za wsze skie ro wa na ku przy -
szło ści. przy ta kim współ ży ciu sty lów mo gą ro dzić
się kon flik ty, na wet ostre. Z kon flik tów zaś ro dzą
się wza jem ne oskar że nia jed nych i dru gich o to, że
nie są wi nem wy bor nym (pnp 7, 10), ale ule gli ze -
psu ciu jak wi no peł ne przy praw (ps 75, 9). Są też i ta -
cy, któ rzy uwa ża ją in nych za cierp kie ja go dy (por.
Iz 5, 2), ja ko nie do sta tecz nie wier nych te mu, co by -
ło usta lo ne i wy pró bo wa ne od za wsze. nie trze ba
wo bec tych spraw ani nie po ko ić się nad mier nie,
ani tym bar dziej ule gać znie chę ce niu. nie moż -
na wy pra co wać struk tur od powied nich do rze czy -
wi stej od no wy, je śli się nie uwzględ ni ko niecz no ści
dłu go trwa łej pra cy i nie unik nio nych wy pad ków
po dro dze. au ten tycz ne i trwa łe zmia ny ni gdy nie
są au to ma tycz ne.

Zwy kle trze ba li czyć się z ca łym sze re giem opo -
rów, a na wet z wy co fa niem się. Trze ba uznać, że
opo ry nie za wsze są ozna ką nie życz li wo ści lub
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dzia ła nia w złej wie rze. po nad pięć dzie siąt lat
od za koń cze nia So bo ru Wa ty kań skie go II mu si my
przy jąć do wia do mo ści, że przy zwo le nie na to, by
owład nę ły na mi ożyw cze bodź ce du cha, ni gdy nie
jest bez bo le sne. od no si się to, z pew no ścią, tak -
że do ży cia kon se kro wa ne go i je go okre sów bar -
dziej czy mniej płod nych w od po wie dzi na zna ki
cza su i na tchnie nia du cha Świę te go.

Od no wa po so bo ro wa

4. aby śmy mo gli pa trzeć w przy szłość i na dal iść
na przód w du chu od no wy, któ rej pra gnął So bór,
tro chę hi sto rii mo że oświe tlić i po twier dzić tę na -
szą wspól ną dro gę. Świa do mość te go, co prze ży -
li śmy w cią gu ostat nie go pół wie cza, sta je się
jesz cze bar dziej po trzeb na, je śli chce my przy jąć
za chę ty pły ną ce do nas ze słów i ge stów pa pie ża
Fran cisz ka. 

Przy sto so wa na od no wa ży cia i dys cy pli ny In sty -
tu tów ży cia kon se kro wa ne go „zgod nie z wy mo -
ga mi na szych cza sów”1 by ła wy raź nym ży cze niem
So bo ru Wa ty kań skie go II. oj co wie so bo ro wi po -
ło ży li fun da men ty teo lo gicz ne i ekle zjo lo gicz ne
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tej od no wy szcze gól nie w roz dzia le VI kon sty tu cji
do gma tycz nej Lu men gen tiu m2. W de kre cie Per fec tae
ca ri ta tis po da li od po wied nie wy tycz ne i prak tycz ne
wska zów ki do ty czą ce du cho we go, ekle zjo lo gicz ne -
go, cha ry zma tycz ne go i in sty tu cjo nal ne go przy sto -
so wa nia ży cia kon se kro wa ne go do współ cze sno ści
w ko ście le. po śród in nych tek stów so bo ro wych tyl -
ko w kon sty tu cji Sa cro sanc tum Con ci lium i w de kre -
cie Ad gen tes zna la zło się kil ka prak tycz nych od -
nie sień o pew nym zna cze niu dla ży cia za kon ne go. 

po pięć dzie się ciu la tach mo że my z sa tys fak cją
uznać, że efek ty te go mens so bo ro we go dla ży cia
kon se kro wa ne go by ły szcze gól nie bo ga te. Styl
wspól ne go ro ze zna wa nia i wni kli wej uwa gi ro dził
dla te go ag gior na men to im pul sy i me to dy o wiel kiej
sku tecz no ści. pierw szy krok tej głę bo kiej prze mia -
ny od no sił się do spo so bu, w ja ki ży cie kon se kro -
wa ne mu sia ło zro zu mieć na no wo sie bie sa mo.
W okre sie przed so bo ro wym ży cie za kon ne, we
wszyst kich swych prze ja wach i struk tu rach, re pre -
zen to wa ło zwar tą i sku tecz ną si łę dla ży cia i mi sji
w ko ście le wo ju ją cym, wi dzą cym sie bie w sta łej
opo zy cji wo bec świa ta. W no wej epo ce otwar cia
i dia lo gu ze świa tem ży cie kon se kro wa ne by ło
ukie run ko wa ne przede wszyst kim na to, aby zba -
dać, dla do bra ca łe go cia ła ko ściel ne go, współ rzęd -
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ne tej no wej re la cji ko ściół -świat. To wła śnie był
je den z te ma tów naj moc niej in spi ru ją cych i po bu -
dza ją cych do zmian za mie rzo nych przez So bór Wa -
ty kań ski II zwo ła ny przez świę te go Ja na XXIII.
na tej li nii dia lo gu i ak cep ta cji ży cie kon se kro wa -
ne, w za sa dzie, choć nie za wsze, wspa nia ło myśl nie
podejmowało ry zy ko wy ni ka ją ce z tej no wej przy -
go dy otwar cia i służ by. aby moż na by ło rze czy wi -
ście skon kre ty zo wać na zna czo ny za ufa niem styl
re la cji i obec no ści we współ cze snym świe cie, ży cie
kon se kro wa ne za an ga żo wa ło swe wie lo ra kie cha -
ry zma ty i dzie dzic two du cho we, ak cep tu jąc i wiel -
kodusz nie przyj mu jąc no we dro gi.

5. pa trząc na te pięć dzie siąt lat, któ re dzie lą nas
od wy da rze nia so bo ro we go, mo że my przy znać, że
In sty tu ty ży cia kon se kro wa ne go za an ga żo wa ły
swe naj lep sze si ły, aby od po wie dzieć na we zwa -
nia Va ti ca num II. Szcze gól nie w cza sie pierw szych
trzech dzie się cio le ci po So bo rze wy si łek od no wy
był po dej mo wa ny z wiel ko dusz no ścią i kre atyw no -
ścią, a kon ty nu owa ny tak że w na stęp nych dzie się -
cio le ciach, choć w zwol nio nym tem pie i z nie co
osła błym dy na mi zmem. opra co wa no na no wo tek -
sty nor ma tyw ne i for my in sty tu cjo nal ne, naj pierw
pod wpły wem bodź ców, któ re przy szły z So bo ru,
a póź niej, aby do sto so wać je do no we go Ko dek su
Pra wa Ka no nicz ne go (1983). każ da ro dzi na za kon -
na z wiel kim za an ga żo wa niem sta ra ła się od czy tać
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na no wo i zin ter pre to wać „pier wot ne go du cha”3

swe go In sty tu tu. pra ca ta mia ła przede wszyst kim
dwa ce le: „wier nie za cho wy wać myśl i za mie rze nia
za ło ży cie li”4, „od waż nie po dej mo wać twór czą ini -
cjaty wę oraz na śla do wać świę tość swo ich za ło ży -
cie li i za ło ży cie lek, a w ten spo sób od po wia dać na
zna ki cza su po ja wia ją ce się w dzi siej szym świe cie”5.

re zul ta tom te go wiel kie go wy sił ku opra co wa nia
na no wo toż sa mo ści, sty lu ży cia i od no śnej mi sji
ko ściel nej to wa rzy szy ły tak że od waż ne i cier pli we
po szu ki wa nia no wych ście żek for ma cyj nych, od po -
wia da ją cych na tu rze i cha ry zma to wi każ dej ro dzi -
ny za kon nej. Wie le też do sto so wa no w za kre sie
struk tur za rzą dza nia i ad mi ni stro wa nia pa try mo -
nium eko no micz nym, jak i w za kre sie dzia łal no ści,
aby od po wia da ły „wa run kom fi zycz nym i psy chicz -
nym dzi siej szych lu dzi, a tak że (…) po trze bom
apo stol skim, wy mo gom kul tu ry oraz sy tu acji spo -
łecz nej i eko no micz nej”6.
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s. 61-62.
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cze sno ści od no wie ży cia za kon ne go Per fec tae ca ri ta tis, 3, 
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6. przej rzaw szy hi sto rię ostat nich pięć dzie się ciu
lat w skró cie, mo że my z po ko rą uznać, że ży cie
kon se kro wa ne wy ćwi czy ło się w za miesz ki wa niu
so bo ro wych ho ry zon tów z pa sją i od wa gą po szu -
ki waw czą. Za ca łą tę dro gę, któ rą prze szli śmy, po -
win ni śmy szcze rze i praw dzi wie dzię ko wać Bo gu
i so bie na wza jem.

W tym wiel ko dusz nym i pra co wi tym cza sie mi -
nio nych dzie się cio le ci wiel kie wspar cie przy szło
z na ucza nia pa pie ży. po przez tek sty i prze mó wie -
nia róż nej na tu ry pa pie że re gu lar nie po ma ga li
w utwier dza niu no wych prze ko nań, w ro ze zna wa -
niu no wych dróg, w ukie run ko wy wa niu z mą dro -
ścią i zmy słem ekle zjal nym no wych wy bo rów co
do form obec no ści i służ by, w sta łym wsłu chi wa -
niu się w we zwa nia du cha. Wy jąt ko wą war tość
teo lo gicz ną, ekle zjal ną i orien tu ją cą w tych spra -
wach ma ad hor ta cja apo stol ska Vi ta con se cra ta
(1996), w któ rej zo sta ły ze bra ne i po twier dzo ne
naj lep sze owo ce po so bo ro we go przy sto so wa nia
[ag gior na men to].

Szcze gól nie dzię ki Vi ta con se cra ta pa da świa tło
na kon tem pla cję i na od nie sie nie do źró dła, do ta -
jem ni cy naj święt szej Trój cy: „Ży cie kon se kro wa ne
jest gło sze niem te go, cze go do ko nu je oj ciec przez
Sy na w du chu Świę tym swo ją mi ło ścią, swo ją do -
bro cią, swo im pięk nem. W isto cie, «stan za kon ny
(…) ujaw nia wy nie sie nie kró le stwa Bo że go po -
nad wszyst ko co ziem skie oraz je go naj waż niej sze
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po trze by; uka zu je też wszyst kim lu dziom prze -
ogrom ną wiel kość po tę gi Chry stu sa kró lu ją ce go
i nie ogra ni czo ną moc du cha Świę te go dzia ła ją ce -
go prze dziw nie w ko ście le». (…) Tak więc ży cie
kon se kro wa ne sta je się jed nym z wi dzial nych śla -
dów, któ re Trój ca Świę ta po zo sta wia w hi sto rii,
aby wzbu dzić w lu dziach za chwyt pięk nem Bo ga
i tę sk no tę za nim”7. Ży cie kon se kro wa ne sta je się
con fes sio tri ni ta tis tak że w podejmowaniu wy zwań
ży cia bra ter skie go, „po przez któ re oso by kon se kro -
wa ne sta ra ją się żyć w Chry stu sie jak «je den duch
i jed no ser ce» (dz 4, 32)”8. W tej try ni tar nej per -
spek ty wie ja wi się wiel kie wy zwa nie – jed ność i ko -
niecz ność eku me ni zmu w mo dli twie, świa dec twie,
mę czeń stwie ja ko głów na dro ga dla osób kon-
se kro wa nych: „proś ba, ja ką Chry stus za no sił do
oj ca przed Mę ką, aby Je go ucznio wie sta no wi li
jed no (por. J 17, 21-23), trwa na dal w mo dli twie
i w dzia ła niu ko ścio ła. Czyż oso by po wo ła ne do
ży cia kon se kro wa ne go mo gły by nie do strzec w tym
we zwa nia dla sie bie?”9.

rów nież na sza kon gre ga cja po przez peł ne za -
an ga żo wa nia i mą dre kie row nic two w róż nych
for mach – in struk cji, li stów, wy tycz nych – co ja kiś
czas po da wa ła kry te ria i ukie run ko wa nia co do te -
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go, jak trwać w au ten ty zmie so bo ro we go do sto so -
wa nia do współ cze sno ści [ag gior na men to] i jak,
przez wspól ne ro ze zna wa nie i z pro roc ką od wa gą,
po zo stać wier ny mi toż sa mo ści i mi sji ko ściel nej
ży cia kon se kro wa ne go.

Wszyst ko to nie ozna cza jed nak ne go wa nia kru -
cho ści i trud no ści, któ re na le ży uznać i na zwać po
imie niu, aby pod ję tą dro gę moż na by ło nie tyl ko
kon ty nu ować, ale zra dy ka li zo wać jesz cze bar dziej,
je śli cho dzi o wier ność i kre atyw ność. dla te go też
trze ba ko niecz nie z re ali zmem spoj rzeć w twarz
no wym sy tu acjom, z któ ry mi ży cie kon se kro wa ne
mu si się zmie rzyć i w któ re mu si się wcie lić.

No we dro gi wzy wa ją

7. Bo ga ta róż no rod ność dia ko nii, pro wa dzo nych
przez ży cie kon se kro wa ne w ostat nich dzie się -
cio le ciach, ra dy kal nie się zmniej szy ła na sku tek
ewo lu cji spo łecz nej, eko no micz nej, po li tycz nej,
nauko wej i tech no lo gicz nej. po dob nie, je śli cho dzi
o udział pań stwa w róż nych sek to rach hi sto rycz -
nie przy pi sa nych do dzieł za kon nych. To wszyst ko
przy czy ni ło się do zmia ny form re la cji za cho dzą -
cych mię dzy za kon ni ka mi a kon tek stem ży cia oraz
spo so bów kon fron to wa nia się z in ny mi. W mię -
dzy cza sie no we i nie zna ne do tąd na glą ce oko licz -
no ści spo wo do wa ły po ja wie nie się ta kich po trzeb,
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któ re do dziś po zo sta ją bez od po wie dzi i pu ka ją
do drzwi kre atyw nej wier no ści ży cia kon se kro wa -
ne go we wszyst kich je go for mach.

Te no we prze strze nie ubó stwa wo ła ją do su mie -
nia wie lu kon se kro wa nych i po bu dza ją hi sto rycz ne
cha ry zma ty do no wych form wspaniało myśl nej po -
słu gi w ze tknię ciu z no wy mi sy tu acja mi i no wy mi
od pa da mi hi sto rii. Stąd roz wój no wych form obec -
no ści i służ by na wie lo ra kich pe ry fe riach eg zy sten -
cjal nych. nie na le ży za po mi nać tak że o mno żą cych
się ini cja ty wach wo lon ta ria tu, w któ ry an ga żu ją się
świec cy i za kon ni cy, męż czyź ni i ko bie ty, we współ -
dzia ła niu wzbo ga co nym o no we „dzia ła nia apo stol -
skie”10, tak aby „sku tecz niej po dej mo wać wiel kie
wy zwa nia na szej epo ki, dzię ki har mo nij ne mu
współ dzia ła niu róż nych da rów”11. Te go ro dza ju
har mo nia opie ra się na od kry ciu wspól nych ko rze -
ni chrzciel nych, któ re łą czą wszyst kich uczniów
Chry stu sa po wo ła nych do jed no cze nia sił i fan ta -
zji, aby czy nić ten świat pięk niej szym i zdat nym
do ży cia dla wszyst kich.

Wie le zgro ma dzeń, szcze gól nie żeń skich, za -
czę ło sta wiać na pierw szym miej scu fun da cje
w mło dych ko ścio łach i prze szło z sy tu acji pra -
wie wyłącz nie mo no kul tu ro wych do wy zwań wie lo -
kul tu ro wo ści. na tej fa li zo sta ły po wo ła ne wspól -
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no ty mię dzy na ro do we, sta no wią ce dla nie któ rych
In sty tu tów pierw sze od waż ne do świad cze nie wyj -
ścia z wła snych gra nic geo gra ficz nych i kul tu ro -
wych. Za po cząt ko wa no do świad cze nia dia ko nii
i obec no ści w kon tek stach nie zna nych al bo wie-
lo wy zna nio wych; no we wspól no ty włą czy ły się
w śro do wi ska trud ne, wy sta wio ne cza sem na ry zy -
ko róż nych form prze mo cy. do świad cze nia te przy -
nio sły wiel kie zmia ny we wnątrz ro dzin za kon nych,
do ty czą ce za rów no etho su kul tu ro we go, któ ry trze -
ba by ło dzie lić, jak i wzor ców ko ściel nych oraz od -
nowio nych sty lów du cho wo ści. Ten pro ces wyj ścia
[eso do] po grą żył oczy wi ście w kry zy sie tra dy cyj ne
sche ma ty for ma cyj ne, nie od po wied nie dla no wych
po wo łań i no wych kon tek stów. Wszyst ko to jest
na pew no wiel kim bo gac twem, ale tak że źró dłem
róż nych na pięć, któ re nie kie dy do pro wa dza ły aż
do roz bi cia, przede wszyst kim w zgro ma dze niach
ma ją cych mniej sze do świad cze nie mi syj ne.

8. Jed no cze sna ewo lu cja spo łe czeń stwa i kul tur,
któ ra wkro czy ła w fa zę szyb kich i sze ro kich zmian,
nie prze wi dzia nych i cha otycz nych, wy sta wi ła rów -
nież ży cie kon se kro wa ne na cią głe zmia ny i do sto -
so wa nia. nie sie to ze so bą i wy mu sza cią gle no we
od po wie dzi i to wa rzy szy kry zy so wi hi sto rycz nych
pro jek tów i pro fi li cha ry zma tycz nych. ozna ką te -
go kry zy su jest ewi dent ne zmę cze nie. Trze ba przy -
znać, że w nie któ rych przy pad kach cho dzi wła śnie
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o nie zdol ność przej ścia od zwy czaj nej ad mi ni-
stra cji (ma na ge ment) do ta kie go kie row nic twa, aby
sta nę ło ono na wy so ko ści za da nia wo bec tej no -
wej rze czy wi sto ści, w któ rej trze ba grać so bą sa -
mym, i to w spo sób mą dry. nie jest ła twym za da-
niem prze sko czyć od zwy czaj ne go ad mi ni stro wa -
nia w do brze zna nej rze czy wi sto ści do kie ro wa nia
ku ce lom i ide ałom z prze ko na niem, któ re ro dzi ło -
by praw dzi we za ufa nie. ozna cza to, że nie moż -
na za do wo lić się wy pra co wa niem stra te gii zwy-
czaj ne go prze ży cia, ale wy ma ga wol no ści, nie zbęd -
nej, aby za po cząt ko wać pro ce sy, o któ rych cią gle
przy po mi na pa pież Fran ci szek. Co raz bar dziej ko -
niecz na sta je się przede wszyst kim po słu ga kie -
row nic twa zdol ne go do two rze nia praw dzi wej
sy no dal no ści, by w ten spo sób bu do wać dy na mizm
współ dzia ła nia. Tyl ko w tej ko mu nii in ten cji bę dzie
moż li we ad mi ni stro wa nie pro ce sem przej ścia,
z cier pli wo ścią, mą dro ścią i da le ko wzrocz no ścią.

nie któ re skom pli ko wa ne sy tu acje z cza sem
bar dziej się kom pli ko wa ły, pa ra li żu jąc ży cie kon -
se kro wa ne i je go in sty tu cje. przy spie sza nie zmian
gro zi po gma twa niem ży cia kon se kro wa ne go, zmu -
sza jąc je do kon fron ta cji z na gły mi sy tu acja mi
i unie moż li wia jąc wy pa try wa nie ho ry zon tów. Wy -
da je się nie kie dy, że ży cie kon se kro wa ne jest pra -
wie cał ko wi cie skon cen tro wa ne na zaj mo wa niu się
co dzien no ścią lub dzia ła nia mi tyl ko po to, aby
prze żyć. Sta wia nie czo ła rze czy wi sto ści w ta ki spo -
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sób jest prze szko dą dla ży cia peł ne go sen su i zdol -
ne go do pro roc kie go świa dec twa.

Cią głe zaj mo wa nie się spra wa mi na gły mi kosz -
tu je nas wię cej ener gii, niż się nam wy da je. nie -
ste ty, nie bez pie czeń stwo po ja wia się wte dy, gdy
je ste śmy cał ko wi cie po chło nię ci od gra dza niem się
od pro ble mów, za miast my śleć o tym, jak przez nie
przejść. W tym tru dzie przy pra wia ją cym o za dysz -
kę ma my wra że nie, jak by za nikł cha ry zma tycz ny
im puls So bo ru. Wy da je się, że po okre sie wiel kie -
go za an ga żo wa nia w od no wę i kre atyw no ści na stą -
pi ła sta gna cja bez wyj ścia, i to wła śnie w mo-
men cie, gdy je ste śmy wzy wa ni, by z wiel ko dusz -
no ścią po dą żyć ku no wym ob sza rom. W wie lu wy -
pad kach lęk przed przy szło ścią czy ni słab szym
i mniej ży wot nym to pro roc kie prze sła nie – na któ -
re kła dzie na cisk pa pież Fran ci sze k12 – że ży cie
kon se kro wa ne jest po wo ła ne do dzia ła nia w ko -
ście le dla do bra ca łej ludz ko ści.

9. na tym eta pie dro gi war to, a na wet trze ba się
za trzy mać, aby oce nić sto pień doj rza ło ści te go
mło de go wi na, któ re jest owo cem roz cią gnię tej
w cza sie od no wy po so bo ro wej. na su wa ją się tu -
taj pew ne py ta nia. pierw sze do ty czy har mo nii
i spój no ści mię dzy struk tu ra mi, or ga ni zma mi, ro -
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la mi, sty la mi ist nie ją cy mi od daw na a ty mi, któ re
zo sta ły wpro wa dzo ne w myśl za le ceń so bo ro -
wy ch13. dru gie ka że oce nić, czy ele men ty me dia -
cyj ne sto so wa ne dziś w ży ciu kon se kro wa nym są
od po wied nie, by uła twić mu przy ję cie in no wa cji
bar dziej wi docz nych i wspie rać je w pro ce sie –
we dług me ta fo ry mło de go wi na bę dą ce go w sta nie
fer men ta cji – do cho dze nia do cał ko wi tej sta bi li -
za cji. na ko niec mo że my za py tać: czy to, cze go
pró bu je my i co po da je my do pi cia, jest na praw dę
esen cjo nal nym i zdro wym mło dym wi nem? Czy też,
mi mo do brych in ten cji i wszyst kich god nych po -
chwa ły wy sił ków, jest to wi no ce lo wo roz wod nio -
ne, by nie da ło się w nim wy czuć kwa śnych kon -
se kwen cji nie wła ści we go wi no bra nia i złej pie lę -
gna cji krze wów win nych?

py ta nia te mo że my sta wiać z pro sto tą i pa re zją
[szcze ro ścią], nie pod da jąc się po czu ciu wi ny, któ -
re by ło by nie bez piecz ne, gdyż co raz bar dziej by nas
blo ko wa ło. Mo że my po świę cić tro chę cza su, aby
spoj rzeć ra zem na to, co dzie je się w bu kła kach na -
sze go ży cia kon se kro wa ne go. Cho dzi o to, by za -
sta no wić się nad ja ko ścią mło de go wi na i do bre go
wi na, a nie o to, by ro bić so bie wy rzu ty al bo się
oskar żać. na szym po wo ła niem jest wy mie sza nie
te go wi na, któ re go tro skli wie do glą da my, ku ra do -
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ści wszyst kich, a szcze gól nie naj uboż szych i naj -
mniej szych.

nie bój my się szcze rze przy znać, z ja kim tru dem
i nie zde cy do wa niem, mi mo ca łe go sze re gu zmian,
sta ry sys tem in sty tu cjo nal ny ustę pu je miej sca no -
wym wzor com. Być mo że ca ła kon ste la cja ję zy ków
i wzor ców, war to ści i obo wiąz ków, du cho wo ści
i toż sa mo ści ekle zjal nej, do któ rych by li śmy przy -
zwy cza je ni, nie po zo sta wi ła jesz cze dość miej sca
na wy pró bo wa nie i wdro że nie no we go pa ra dyg ma -
tu, ja ki zro dził się z po so bo ro wej in spi ra cji i prak -
ty ki. Znaj du je my się na ta kim eta pie, gdy ko niecz -
ne jest cier pli we opra co wa nie na no wo te go wszy-
st kie go, co skła da się na dzie dzic two i tożsa mość
ży cia kon se kro wa ne go w ko ście le i wo bec hi sto rii.
Mu si my więc po ka zać i sko men to wać ten sil ny
opór, któ ry przez dłu gi czas był nie wi docz ny, a te -
raz uka zał się w spo sób jed no znacz ny w wie lu kon -
tek stach, tak że ja ko moż li wa od po wiedź na źle
skry wa ne po czu cie fru stra cji. W nie któ rych rze czy -
wi sto ściach ży cia kon se kro wa ne go, na wet dość
zna czą cych pod wzglę dem li czeb no ści i środ ków
do dys po zy cji, nie je ste śmy zdol ni przy jąć zna ków
no wo ści: przy zwy cza je ni do sma ku sta re go wi -
na i pew ni wy pró bo wa nych me tod, w rze czy wi sto -
ści nie je ste śmy go to wi na żad ną istot ną zmia nę.

10. po przed sta wie niu i omó wie niu sta nu, w ja kim
znaj du je się obec nie ży cie kon se kro wa ne, pra gnie -
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my wska zać pew ne nie kon se kwen cje i punk ty opo -
ru. pra gnie my się tym po dzie lić w praw dzie i lo jal -
no ści. nie mo że my dłu żej zwle kać z wy ko na niem
za da nia, ja kim jest wspól ne zro zu mie nie, gdzie
znaj du je się wę zeł wy ma ga ją cy roz plą ta nia, aby -
śmy mo gli po ko nać pa ra liż i lęk przed przyszło -
ścią. Wy da je się nam, że po za pró bą na zwa nia te go,
co blo ku je dy na mizm wzro stu i od no wy wła ści wy
pro roc kie mu wy mia ro wi ży cia kon se kro wa ne go,
war to wska zać pew ne kie run ki, aby śmy nie wpa -
dli w szpo ny lę ku al bo le ni stwa. dla te go bę dzie my
sta ra li się po dać kil ka su ge stii do ty czą cych pro ce -
sów for ma cyj nych, uwa gi praw ne ko niecz ne do te -
go, by iść na przód, i kil ka rad do ty czą cych po słu gi
wła dzy, aby by ła ona służ bą od po wia da ją cą sty lo -
wi rze czy wi stej ko mu nii ży cia bra ter skie go. Wy da -
je się nam po nad to, że ko niecz ne jest zwró ce nie
szcze gól nej uwa gi na dwie in ne de li kat ne sfe ry ży -
cia kon se kro wa ne go: for ma cję i wspól no tę dóbr.

Fun da men tem każ dej zmia ny jest – i wy ma ga
to pod kre śle nia – po trze ba no we go po ry wu świę -
to ści osób kon se kro wa nych, nie do wy obra że nia
bez od no wio nej pa sji dla ewan ge lii i służ by dla
kró le stwa. ku tej dro dze pro wa dzi nas duch
Zmar twych wsta łe go, któ ry na dal prze ma wia do
ko ścio ła po przez swo je na tchnie nia.

pa pież Fran ci szek utwier dza nas na tej dro dze:
„no we wi na, no we bu kła ki. no wość ewan ge lii.
Cóż nam przy no si ewan ge lia? ra dość i no wość.
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no wość dla no wo ści; no we bu kła ki do mło de go
wi na. nie bój my się zmie niać po sta ci rze czy we -
dług pra wa ewan ge lii. To dla te go ko ściół pro si nas,
nas wszyst kich, o pew ne zmia ny. pro si, aby śmy
odło ży li na bok prze sta rza łe struk tu ry, któ re nie są
już przy dat ne, i się gnę li po no we bu kła ki, te
z ewan ge lii. ewan ge lia jest no wo ścią! ewan ge lia
jest świę tem! a żyć w peł ni ewan ge lią moż na
tyl ko wów czas, gdy się ma ser ce ra do sne i ser ce
od no wio ne. Trze ba zro bić miej sce pra wu bło go sła -
wieństw, ra do ści, wol no ści, ja kie przy no si nam no -
wość ewan ge lii. niech pan da nam ła skę, aby śmy
już nie by li więź nia mi; niech nam da ła skę ra do ści
i ła skę wol no ści, któ re przy no si nam no wość
ewan ge lii”14.

14 Fran ci szek, po ran na me dy ta cja w ka pli cy do mu 
św. Mar ty, rzym, 5 wrze śnia 2014, http://pa piez.wia -
ra.pl/doc/2146912.ko sciol -wzy wa -do -po rzu ce nia -sta rych -
-struk tur [do stęp: 7 czerw ca 2017].





II.

Wyzwania jeszcze otwarte

11. opór wo bec zmian – o czym mó wi nam Je zus
– po nie waż sta re jest lep sze (por. Łk 5, 39), to zja wi -
sko, któ re spo ty ka my we wszyst kich ludz kich dzia -
ła niach i sys te mach kul tu ro wych. Jak uczy nas
ewan ge lia w przy po wie ściach o psze ni cy i chwa -
ście (Mt 13, 25-39) oraz o sie ci peł nej ryb do brych
i złych (Mt 13, 47-48), czę sto dzie ła do bre mie sza -
ją się z in ny mi, mniej do bry mi. Je śli na wet nie po -
win no nas to dzi wić, po win no jed nak skła niać
do cią głej czuj no ści, aby śmy roz po zna wa li gra ni ce
i sła bo ści, któ re sta ją na prze szko dzie pro ce som
ko niecz nym do da wa nia au ten tycz ne go i wia ry god -
ne go świa dec twa.

każ dy usta bi li zo wa ny sys tem ma ten den cję do
opie ra nia się zmia nom i sta ra się utrzy mać swo ją
po zy cję, ukry wa jąc cza sem wła sne nie lo gicz no ści,
a kie dy in dziej go dząc się na nie prze zro czy stość
sta re go i no we go, lub też ne gu jąc rze czy wi stość
i kon flik ty w imię fał szy wej jed no ści, al bo na wet
po słu gu jąc się po wierz chow ny mi kom pro mi sa mi,
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aby za ta ić wła sne ce le. nie ste ty nie brak przy kła -
dów, gdzie przy łą cze nie się [do cze goś no we go]
jest czy sto for mal ne, bez ko niecz ne go na wró ce nia
ser ca.

Po wo ła nie i toż sa mość

12. Ze zdro wym re ali zmem mu si my uwy pu klić
po pierw sze, że na dal od no to wu je się du żą licz bę
odejść z ży cia za kon ne go. Waż ne jest wy ja śnie nie
za sad ni czych przy czyn tych odejść, któ re zda rza ły
się za rów no po przej ściu głów nych eta pów pro ce -
su for ma cyj ne go (pro fe sja, świę ce nia), jak i w wie -
ku star szym. Zja wi sko to wy stę pu je już w każ dym
kon tek ście kul tu ro wym i geo gra ficz nym.

na le ży po wie dzieć ja sno, że nie za wsze i nie tyl -
ko jest to kwestia kry zy sów emo cjo nal nych. Czę sto
kry zy sy emo cjo nal ne są efek tem uprzed nie go roz -
cza ro wa nia ży ciem wspól no to wym po zba wio nym
au ten ty zmu. roz ziew mię dzy tym, co pro po nu je się
na po zio mie war to ści, a tym, czym ży je się w kon -
kre cie, mo że pro wa dzić na wet do kry zy su wia ry.
nad mier na ilość za jęć pil nych i prze sad nie uzna wa -
nych za pil ne jest za gro że niem i mo że stać się prze -
szko dą dla so lid ne go ży cia du cho we go, zdol ne go
pod trzy my wać i umac niać pra gnie nie wier no ści.
W nie któ rych przy pad kach od izo lo wa nie młod -
szych we wspól no tach zło żo nych prze waż nie ze
star szych, któ rym trud no jest wejść w ta ki styl du -
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cho wo ści, mo dli twy i dzia łal no ści dusz pa ster skiej,
ja kie go do ma ga się no wa ewan ge li za cja, gro zi uni -
ce stwie niem na dziei na rze czy wi stą obiet ni cę ży cia.
Wte dy czę sto fru stra cja pod po wia da, że odejście to
je dy na droga ucieczki przed załamaniem.

Ba da nia so cjo lo gicz ne wy ka za ły, że mło dym nie
brak aspi ra cji i au ten tycz nych war to ści, dla któ rych
go to wi są za an ga żo wać się na se rio. Za uwa ża się
u mło dych dys po zy cyj ność wo bec trans cen den cji,
zdol ność do pa sjo no wa nia się spra wa mi so li dar no -
ści, spra wie dli wo ści, wol no ści. Ży cie za kon ne, ze
swy mi stan dar do wy mi sty la mi – zbyt czę sto po -
za kon tek stem kul tu ro wym – i mo że zbyt nim za -
tro ska niem o ad mi ni stro wa nie dzie ła mi, na ra ża się
na ry zy ko, że nie bę dzie w sta nie do strzec głęb szych
pra gnień mło dych. Two rzy to pust kę, któ ra co raz
bar dziej utrud nia wy mia nę po ko le nio wą i za bar dzo
kom pli ku je ko niecz ny dia log mię dzy po ko le nio wy.

pa trząc z tej per spek ty wy, po win ni śmy za dać so -
bie po waż ne py ta nia o sys tem for ma cyj ny. Z pew -
no ścią w cią gu mi nio nych lat wpro wa dzi li śmy
zmia ny po zy tyw ne i wła ści wie ukie run ko wa ne.
Zro bio no to jed nak w ta ki spo sób, że bra ko wa ło
cią gło ści i nie do szło do zmo dy fi ko wa nia za sad ni -
czych struk tur i fi la rów, na któ rych opie ra się for -
ma cja. Wy da je się, że mi mo wszyst kich wy sił ków
i za an ga żo wa nia w for ma cję nie do cho dzi się do
ta kie go punk tu, aby do ty ka ła ona ser ca osób for -
mo wa nych i rze czy wi ście je prze mie nia ła. Ma się
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wra że nie, że peł ni ona ra czej funk cję in for ma cyj ną,
a nie do cie ra do wnę trza. W re zul ta cie oso by for -
mo wa ne po zo sta ją kru che za rów no co do eg zy sten -
cjal nych prze ko nań, jak i na dro dze wia ry. pro wa dzi
to do po zo sta wa nia na po zio mie psy cholo gicz ne go
i du cho we go mi ni mum, a w kon se kwen cji – do nie -
zdol no ści prze ży wa nia wła snej mi sji z wiel ko dusz -
no ścią i od wa gą, gdy cho dzi o dia log z kul tu rą
i za an ga żo wa nie spo łecz ne oraz ko ściel ne.

13. obec na ewo lu cja wie lu In sty tu tów spo wo do -
wa ła za ostrze nie pro ble mu, ja kim jest in te gra cja
róż nych kul tur. W nie któ rych In sty tu tach sy tu acja
sta je się już trud na do opa no wa nia: z jed nej stro -
ny dzie siąt ki człon ków w za awan so wa nym wie ku,
zwią za nych z tra dy cja mi kul tu ro wy mi i kla sycz ny -
mi in sty tu cja mi czę ścio wo tyl ko do sto so wa ny mi
do współ cze sno ści, z dru giej licz ni człon ko wie
mło dzi – wy wo dzą cy się z róż nych kul tur – któ rzy
„fer men tu ją”, czu ją się zmar gi na li zo wa ni, nie chcą
już przyj mo wać ról pod po rząd ko wa nych. pra gnie -
nie wzię cia od po wie dzial no ści we wła sne rę ce, aby
wyjść z sy tu acji pod po rząd ko wa nia, mo gło by skło -
nić nie któ re gru py do wy wie ra nia pre sji tam, gdzie
po dej mu je się de cy zje. Sta je się to źró dłem trud -
nych do świad czeń: cier pie nia i zmar gi na li zo wa nia,
wza jem ne go nie zro zu mie nia i przy mu su, a te nio -
są ze so bą ry zy ko kry zy su w pro ce sie in kul tu ra cji
ewan ge lii, z któ re go nie wol no zre zy gno wać.

36



Wy si łek, ja ki to wa rzy szy in kul tu ra cji, jesz cze
do bit niej świad czy o tym, że co raz bar dziej na ra -
sta dy stans mię dzy kla sycz nym spo so bem my śle -
nia o ży ciu kon se kro wa nym i je go stan dar do wych
for mach a in nym spo so bem ro zu mie nia go i pra -
gnie nia w do pie ro wy ła nia ją cych się kon tek stach
ekle zjal nych i kul tu ro wych. Trze ba też wziąć pod
uwa gę pro ces od cho dze nia od eu ro pej sko ści w sty -
lu za chod nim [de -oc ci den ta liz za zio ne] i ogól nie od
eu ro pej sko ści [de -eu ro pe iz za zio ne] ży cia kon se kro -
wa nego, któ ry wy da je się iść w pa rze z ma so wym
pro ce sem glo ba li za cji. uświa da mia my so bie co raz
ja śniej, że za cho wa nie form nie jest rze czą naj -
ważniej szą; naj waż niej sza jest cią gła go to wość do
prze my śle nia na no wo i w spo sób kre atyw ny ży cia
kon se kro wa ne go ja ko ewan ge licz nej pa mię ci o sta -
nie nie ustan ne go na wra ca nia się, z któ re go wy pły -
wa ją intuicyjne pomysły i kon kret ne wy bo ry.

Wy bo ry for ma cyj ne

14. na tym po lu In sty tu ty pod ję ły zna czą ce wy sił -
ki, wspo ma ga ne tak że przez ini cja ty wy róż nych
kon fe ren cji prze ło żo nych wyż szych (kra jo wych
i mię dzy na ro do wych). Jed nak mi mo ca łej tej pra cy
stwier dza się, że na dal jesz cze nie do sta tecz na jest
in te gra cja mię dzy wi zją teo lo gicz ną a an tro po lo -
gicz ną w kon cep cji for ma cji, w mo de lu for ma cyj -
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nym i w pe da go gi ce wy cho waw czej. nie jest to
po pro stu kwe stia teo re tycz na, po nie waż sła ba in -
te gra cja nie po zwa la na wza jem ne od dzia ły wa nie
i dia lo go wa nie mię dzy ty mi dwo ma za sad ni czy mi
i nie odzow ny mi kom po nen ta mi pro ce su wzra sta -
nia: wy mia rem du cho wym i ludz kim. nie moż na
już my śleć, że te dwa wy mia ry mo gą funk cjono wać
w spo sób au to no micz ny i nie mu szą być pie lę gno -
wa ne w spo sób kom ple men tar ny i har mo nij ny. 

Tro ska o har mo nij ne wzra sta nie wy mia ru du -
cho we go i ludz kie go ka że brać pod uwa gę an tro -
po lo gię spe cy ficz ną dla róż nych kul tur i wraż li wość
ty po wą dla no wych po ko leń, ze szcze gól nym od -
nie sie niem do no wych ży cio wych kon tek stów. Tyl -
ko głę bo kie zro zu mie nie na no wo sym bo li ki, któ ra
do ty ka na praw dę ser ca no wych po ko leń, mo że
chro nić przed nie bez pie czeń stwem za an ga żo wa nia
wy łącz nie po wierz chow ne go, ten den cyj ne go czy
po pro stu mod ne go, przy któ rym wy da je się, że
po szu ki wa nie ze wnętrz nych zna ków wy star czy
do za bez pie cze nia toż sa mo ści. Spra wą na glą cą
jest ro ze zna wa nie mo ty wa cji po wo ła nio wych, ze
szcze gól nym zwró ce niem uwa gi na róż ne prze -
strze nie kul tu ro we i kon ty nen tal ne 1. 
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15. Mi mo że każ dy In sty tut przy go to wał w tych la -
tach wła sną Ra tio for ma tio nis, sto so wa nie pro ce dur
for ma cyj nych czę sto by wa im pro wi zo wa ne i ogra -
ni cza ne do mi ni mum. Zda rza się to zwłasz cza
w In sty tu tach żeń skich, gdzie spra wy na glą ce zwią -
za ne z pro wa dzo ny mi dzie ła mi zbyt czę sto bio rą
gó rę nad owoc nym, sys te ma tycz nym i or ga nicz -
nym pro ce sem for ma cyj nym. pre sja dzieł i za dań,
bę dą cych co raz więk szym ob cią że niem dla za rzą -
dza nia co dzien nym ży ciem wspól no ty, stwa rza ry -
zy ko szko dli we go uwstecz nie nia w po rów na niu
z dro ga mi prze by ty mi w bez po śred nim okre sie
po so bo ro wym.

pa trząc z tej per spek ty wy, po win no się uni kać
za rów no nie re gu lar ne go uczest nic twa w kur sach
teo lo gicz nych, jak i wy łącz ne go po świę ce nia się
stu diom w ce lu zdo by cia dy plo mów pro fe sjo nal -
nych, tak by zo sta ła za cho wa na rów no wa ga ko -
niecz na dla for ma cji do ży cia kon se kro wa ne go.
Jed no z nie bez pie czeństw jest bo wiem ta kie, że
każ dy zbu du je so bie od dziel ny świat, za zdro śnie
strze gąc do stę pu do nie go w od po wie dzi na ja ką -
kol wiek proś bę o po dzie le nie się. Cho dzi zaś o to,
by śmy w naj bliż szej przy szło ści mie li nie tyl ko
mło dych kon se kro wa nych po sia da ją cych ty tu ły
aka de mic kie, ale też ufor mo wa nych i utoż sa mia -
ją cych się z war to ścia mi ży cia bę dą ce go se qu ela
Chri sti.
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16. W wie lu In sty tu tach bra ku je osób z od po wied -
nim przy go to wa niem do pro wa dze nia for ma cji.
Jest to nie do bór dość po wszech ny, zwłasz cza
w ma łych In sty tu tach, któ re roz sze rzy ły swą obec -
ność na róż ne kon ty nen ty. Trze ba nie ustan nie mieć
na uwa dze to, że for ma cji nie wol no im pro wi zo -
wać, wy ma ga ona bo wiem uprzed nie go i cią głe go
przy go to wa nia. Bez so lid nej for ma cji for ma to rów
nie by ło by moż li we rze czy wi ste i bu dzą ce na dzie -
ję to wa rzy sze nie młod szym przez bra ci i sio stry,
któ rzy są na praw dę przy go to wa ni do tej po słu gi
i god ni za ufa nia. aby for ma cja by ła sku tecz na, mu -
si być opar ta na ści śle oso bo wej pe da go gii i nie mo -
że ogra ni czać się do jed na ko wej dla wszyst kich
pro po zy cji war to ści, du cho wo ści, cza sów, sty lów
i me tod. Sto imy wo bec ko niecz no ści sper so na li zo -
wa nia for ma cji, w któ rej rze czy wi ście przy wró co -
ny zo sta nie ele ment ini cja cyj ny. Ini cja cja wy ma ga
kon tak tu mi strza z uczniem, kro cze nia ra mię przy
ra mie niu, w za ufa niu i na dziei.

W tym kon tek ście chce my zde cy do wa nie pod -
kre ślić, że trze ba ko niecz nie po świę cić wie le uwa -
gi wy bie ra niu for ma to rek i for ma to rów. Ich za sad -
ni czą mi sją jest to, by prze ka zać oso bom im po -
wie rzo nym „pięk no na śla do wa nia Chry stu sa oraz
war tość cha ry zma tu, w któ rym się ono urze czy -
wist nia”2. Wy ma ga się od nich przede wszyst kim,
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aby by li „oso ba mi do świad czo ny mi [eks per ta mi]
w po szu ki wa niu Bo ga”3.

Zbyt czę sto oso by mło de są przed wcze śnie an -
ga żo wa ne do od po wie dzial nych za dań w spo sób
tak ob cią ża ją cy i przy tła cza ją cy, że utrud nia to kon -
ty nu owa nie po waż nej for ma cji. nie po win na ona
być po wie rza na je dy nie tym, któ rzy są bez po śred -
nio za an ga żo wa ni w for ma cję naj młod szych, jak by
to by ła ich oso bi sta spra wa, ale wy ma ga har mo nij -
nej i od po wied niej współ pra cy ca łej wspól no ty,
któ ra „po zwa la po znać trud i ra dość ży cia ra zem”4.
To w bra ter skiej wspól no cie uczy my się przyj mo -
wa nia in nych ja ko da ru Bo że go, ak cep tu jąc za rów -
no ich ce chy po zy tyw ne, jak i od mien ność oraz
ogra ni cze nia. To w bra ter skiej wspól no cie uczy my
się dzie lić otrzy ma ny mi da ra mi ku zbu do wa niu
wszyst kich. To w bra ter skiej wspól no cie uczy my
się mi syj ne go wy mia ru kon se kra cji 5.

Je śli cho dzi o for ma cję per ma nent ną, ist nie je ry -
zy ko, że mó wi się o niej du żo, ale ro bi ma ło. nie
wy star czy sa mo or ga ni zo wa nie kur sów in for ma cji
teo re tycz nej z teo lo gii i oma wia nie te ma ty ki du -
cho wej; spra wą na glą cą jest wy pra co wa nie kul tu ry
for ma cji per ma nent nej. Czę ścią tej kul tu ry nie po -
win no być samo for mu ło wa nie kon cep cji teo re -
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tycz nych, ale win na być nią tak że zdol ność do re -
wi zji i we ry fi ka cji kon kret ne go ży cia wspól no ty.
po nad to nie na le ży my lić for ma cji per ma nent nej,
ja ko oka zji do re flek sji i re wi zji, ze swe go ro dza ju
tu ry sty ką re li gij ną, któ ra za do wa la się od wie dza -
niem miejsc zwią za nych z po cząt ka mi In sty tu tu.
Moż na na po tkać tak że nie bez pie czeń stwo utoż sa -
mia nia oka zji do for ma cji z oka zja mi spe cjal ny mi
(wspo mnie nia i ce le bra cje wy da rzeń zwią za nych
z In sty tu tem, ce le bra cje dwu dzie sto pię cio le cia al -
bo pięć dzie się cio le cia pro fe sji), tak jak by for ma cja
nie by ła w swej isto cie wy ma ga niem dy na mi zmu
wier no ści w róż nych mo men tach i okre sach ży cia6.

Co raz waż niej sze sta je się włą cze nie do for ma cji
per ma nent nej wie dzy na te mat spra wo wa nia wła -
dzy. To za da nie tak fun da men tal ne w ży ciu wspól -
no ty jest cza sa mi po wie rza ne ko muś nie spo dzie wa -
nie i wy ko ny wa ne w spo sób nie wła ści wy i nie peł ny.

Re la cja w wy mia rze ludz kim (hu ma num)

Wza jem ność męż czy zna -ko bie ta

17. Je śli cho dzi o mo de le ży cia, struk tu ry or ga ni za -
cyj ne, struk tu ry za rzą dza nia, ję zy ki i zbio ro wą wy -
obraź nię, je ste śmy spad ko bier ca mi men tal no ści,
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któ ra uwy pu kla ła głę bo kie róż ni ce mię dzy męż czy -
zną a ko bie tą kosz tem ich rów nej god no ści. nie
tyl ko w spo łe czeń stwie, ale i w ko ście le róż ne jed -
no stron ne uprze dze nia unie moż li wia ły do ce nie nie
ta len tów praw dzi we go ge niu szu ko bie ce go 7 i ory gi -
nal nej ro li ko biet. Te go ro dza ju lek ce wa że nie do -
tknę ło szcze gól nie ko bie t kon se kro wa nych, po zo -
stawio nych na mar gi ne sie ży cia, dusz pa ster stwa
i mi sji ko ścio ła 8. od no wa po so bo ro wa spra wi ła, że
za czę to co raz bar dziej i co raz po wszech niej do ce -
niać ro lę ko bie ty. Wiek XX otrzy mał de fi ni cję „wie -
ku ko biet”, szcze gól nie ze wzglę du na roz bu dze nie
ko bie cej świa do mo ści w no wo cze snej kul tu rze;
zo sta ło to uzna ne pięć dzie siąt lat te mu przez Ja -
na XXIII za je den z ewi dent nych „zna ków cza su”9.

nie mniej jed nak, jesz cze przez dłu gi okres
utrzy my wa ła się we wspól no cie ko ściel nej po sta -
wa opo ru wo bec tej no wej wraż li wo ści, cza sem
tak że wśród sa mych ko biet kon se kro wa nych.
ostat nio szcze gól ny im puls zo stał da ny w tej dzie -
dzi nie przez Ma gi ste rium, któ re za chę ca ko bie ty
do te go, by by ły świa do me swej wła snej god no ści.
W spe cjal ny spo sób trze ba uznać za słu gi pa pie ży
paw ła VI, Ja na paw ła II i Be ne dyk ta XVI i do ce nić
ich na ucza nie na ten te mat. dzi siaj wie le ko biet
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kon se kro wa nych wno si swój wkład po zy tyw ne go
my śle nia, po ma ga jąc w roz wo ju pro ce su wzra sta -
nia bi blij nej wi zji hu ma num wo bec spo łe czeń stwa,
na zna czo nego ma sku li ni stycz ny mi ste reo ty pa mi
w sche ma tach men tal nych i w ustro ju spo łecz no -
-po li tycz no -re li gij nym. ko bie ty kon se kro wa ne so -
li da ry zu ją się z ko bie ta mi, któ re w róż nych świa-
to wych uwa run ko wa niach cier pią z po wo du nie -
spra wie dli wo ści i mar gi na li za cji. Bar dzo cen ny jest
wkład tych spo śród nich, któ re od czy tu ją ob ja -
wie nie bi blij ne oczy ma ko biet, aby od kryć no we
ho ry zon ty i no we sty le, aby prze ży wać w spo sób
kre atyw ny „bo gac two [cha ry zmat] ko bie co ści”10.
Ce lem tej pra cy in te li gen cji oświe co nej wia rą i pa -
sją ekle zjal ną jest pro mo wa nie re la cji bra ter stwa
i sio strzeń stwa w ko ście le, aby sta ła się ona trwa -
łym mo de lem an tro po lo gicz nym. 

18. Mi mo że pew ną dro gę już prze by li śmy, trze ba
stwier dzić, że nie do szli śmy jesz cze do zrów no wa -
żo nej syn te zy, ani też nie zo sta ły oczysz czo ne sche -
ma ty i mo de le odzie dzi czo ne z prze szło ści. Ist nie ją
na dal prze szko dy w struk tu rach i na dal trwa nie -
ma ła nie uf ność w ko ście le i w kon kret nym za rzą -
dza niu ży ciem kon se kro wa nym, kie dy nada rza się
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oka zja da nia ko bie tom „moż li wo ści uczest nic twa
w róż nych for mach dzia łal no ści i na wszyst kich jej
szcze blach, tak że w po dej mo wa niu de cy zji, zwłasz -
cza w spra wach, któ re ich do ty czą”11. Mło de po wo -
ła nia, któ re przy cho dzą, w na tu ral ny spo sób nio są
w so bie wy raź ną świa do mość ko bie cą. nie ste ty nie
za wsze jest ona uzna wa na i nie za wsze zo sta je
przy ję ta ja ko war tość. kry ty ki, któ re po ka zu ją pew -
ną dez apro ba tę, po cho dzą nie tyl ko od in nych ko -
biet kon se kro wa nych, ale tak że od nie któ rych
męż czyzn w ko ście le – tych, któ rzy na dal my ślą
sche ma ta mi ma sku li nistycz ny mi i kle ry kal ny mi.
Je ste śmy na dal da le cy od przy ję cia wy zwa la ją ce go
orę dzia otrzy ma ne go od Chry stu sa, któ re mó wi, że
ko ściół „ma pro roc ką mi sję gło sze nia go przez
kształ to wa nie men tal no ści i sty lu po stę po wa nia
zgod ne go z za my słem pa na”12. Jak po wta rzał świę -
ty Jan pa weł II i czę sto po wta rza pa pież Fran ci szek:
„Jest za tem słusz ne, że ko bie ty kon se kro wa ne
ocze ku ją bar dziej zde cy do wa ne go uzna nia swo jej
toż sa mo ści, swo ich zdol no ści, swo jej mi sji i od po -
wie dzial no ści za rów no w świa do mo ści ko ścio ła,
jak i w ży ciu co dzien nym”13.

W śro do wi skach ży cia kon se kro wa ne go bra ku -
je praw dzi we go doj rze wa nia w po sta wie wza jem -
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11 Jan pa weł II, po sy no dal na ad hor ta cja apo stol ska Vi ta con -
se cra ta (25 mar ca 1996), 58, dz. cyt., s. 96.

12 Tam że, 57, dz. cyt., s. 95.
13 Tam że.



no ści mię dzy męż czy zną a ko bie tą: na glą cą spra -
wą jest opra co wa nie pe da go gii od po wied niej dla
mło dych, aby osią gnąć zdro wą rów no wa gę mię -
dzy toż sa mo ścią a in no ścią; bra ku je też od po -
wied niej po mo cy dla star szych, aby po móc im
w uzna niu po zy tyw nych stron re la cji wza jem -
no ści, na zna czo nej sza cun kiem i po god nej. Mo -
że my mó wić o dy so nan sie po znaw czym, któ ry za -
cho dzi mię dzy za kon ni ka mi star szy mi a mło dy mi.
u jed nych re la cje mię dzy ko bie co ścią a mę sko ścią
są na zna czo ne wiel ką re zer wą, a na wet fo bią,
u dru gich – otwar to ścią, spon ta nicz no ścią i na tu -
ral no ścią.

In nym aspek tem, któ ry trze ba uwy dat nić, jest
sła bość, ja ką spo ty ka się ad in tra In sty tu tów, je śli
cho dzi o te go ro dza ju an tro po lo gicz no -kul tu ro wy
pro ces praw dzi wej in te gra cji i wza jem ne go uzu peł -
nia nia się ele men tów i wraż li wo ści ko bie cych i mę -
skich. Świę ty Jan pa weł II uznał za upraw nio ne
pra gnie nie ko biet kon se kro wa nych do po sia da nia
„moż li wo ści uczest nic twa w róż nych for mach dzia -
łal no ści i na wszyst kich jej szcze blach”14, ale
do prak ty ko wa nia te go jesz cze nam da le ko. ry zy -
ku je my więc, że doj dzie do po waż ne go zu bo że nia
sa me go ko ścio ła; jak po wie dział pa pież Fran ci szek:
„nie ogra ni czaj my za an ga żo wa nia ko biet w ko -
ście le, ale pro muj my ich ak tyw ną ro lę we wspól -
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14 Tam że, 58, dz. cyt., s. 96.



no cie ko ściel nej. Je śli ko ściół utra ci ko bie ty,
w swo im peł nym i rze czy wi stym wy mia rze, gro zi
mu bez płod ność”15.

Po słu ga wła dzy

19. obec ny kry zys ży cia kon se kro wa ne go nie omi -
nął po słu gi wła dzy. Wy star czy je den rzut oka na
pew ne sy tu acje, aby do strzec wciąż ist nie ją cą ten -
den cję do wer ty kal ne go ze środ ko wa nia w dzia ła -
niu wła dzy, za rów no na po zio mie lo kal nym, jak
i wy żej, z po mi nię ciem ko niecz nej po moc ni czo ści.
W nie któ rych wy pad kach po dej rza ny mógł by się
wy da wać na cisk, ja ki prze ło że ni kła dą na oso bi sty
cha rak ter swej wła dzy, nie kie dy pra wie ni we cząc
współ pra cę z ra da mi, w prze ko na niu, że od po wia -
da ją sa mi (au to no micz nie) przed wła snym su mie -
niem. Stąd sła ba al bo nie sku tecz na współ od po -
wie dzial ność w prak ty ce za rzą dza nia, al bo też,
w kon kret nych przy pad kach, brak od po wied nich
de le ga cji. Z pew no ścią za rzą dza nie nie mo że być
skon cen tro wa ne w rę kach jed nej oso by, ob cho dząc
w ten spo sób za ka zy ka no nicz ne 16. Wciąż jesz cze
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15 Fran ci szek, prze mó wie nie z oka zji spo tka nia z epi sko pa -
tem bra zy lij skim, rio de Ja ne iro, 27 lip ca 2013, https://w2.va -
ti can.va/con tent/fran ce sco/pl/spe eches/2013/ju ly/do cu ments
/pa pa -fran ce sco_20130727_gmg -epi sco pa to -bra si le.html [do -
stęp: 3 lip ca 2017].

16 por. ko deks pra wa ka no nicz ne go, kan. 636.



w wie lu In sty tu tach nie któ rzy prze ło że ni i prze ło -
żo ne nie bio rą na le ży cie pod uwa gę de cy zji ka pi -
tul nych.

W wie lu przy pad kach mie sza ją się ze so bą po -
zio my ge ne ral ny, pro win cjal ny i lo kal ny, po nie waż
nie zo sta ła za gwa ran to wa na au to no mia, od po wia -
da ją ca za sa dzie po moc ni czo ści wła ści wej każ de mu
po zio mo wi. W ten spo sób nie pro mu je się współ -
od po wie dzial no ści, któ ra uwzględ nia prze strze nie
wła ści wej au to no mii. od no to wu je się tak że fe no -
men prze ło żo nych, któ rzy trosz czą się tyl ko o za -
cho wa nie sta tus quo, owe go „za wsze się tak ro bi ło”.
Za chę ta do „śmia ło ści i kre atyw no ści w (…) za da -
niu prze my śle nia na no wo ce lów, sty lów i me -
tod”17, wy po wie dzia na przez pa pie ża Fran cisz ka,
do ty czy jed na ko wo or ga ni zmów i prak ty ki spra wo -
wa nia wła dzy.

20. Gdy w grę wcho dzą bar dzo po waż ne kwe stie,
nie jest z pew no ścią mą drą prak ty ką od wo ła nie się
do więk szo ści usta no wio nej wcze śniej przez wła -
dzę, za miast pod jąć wy si łek prze ko ny wa nia i per -
swa do wa nia, za miast in for mo wać we wła ści wy
i uczci wy spo sób oraz wy ja śniać wąt pli wo ści. Jesz -
cze bar dziej nie do przy ję cia jest prak ty ka za rzą dza -
nia opar ta na lo gi ce ugru po wań, tym gor sza, je śli
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17 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 li sto pa da 2013), 33, wyd. 2 po pra wio ne, Wy daw nic two
aa, kra ków 2014, s. 36.



ży wi się uprze dze nia mi, nisz cząc cha ry zma tycz ną
ko mu nię In sty tu tu i od bi ja jąc się ne ga tyw nie na
po czu ciu przy na leż no ści. Świę ty Jan pa weł II „nie
za wa hał się przy po mnieć daw ną mą drość tra dy cji
mo na stycz nej – «Czę sto pan ob ja wia ko muś młod -
sze mu, co jest naj lep sze» (Re gu la Be ne dic ti, III, 3) –
po moc nej we wła ści wym prze ży wa niu w kon kre -
cie du cho wo ści ko mu nii, któ ra pro mu je i za pew -
nia rze czy wi ste uczest ni cze nie wszyst kich”18.

Żad na wła dza, na wet w osobie za ło ży cie la, nie
mo że czuć się wy łącz nym in ter pre ta to rem cha -
ry zma tu, ani na wet do pu ścić my śli o nie pod po -
rząd ko wa niu się nor mom po wszech ne go pra wa
ko ścio ła. Ta kie za cho wa nia mo gły by pod sy cać i po-
głę biać nie uf ność wo bec in nych czyn ni ków ko ściel -
ny ch19, ro dzi ny za kon nej al bo od no śnej wspól no ty.
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18 por. Jan pa weł II, List apo stol ski No vo mil len nio in eun te
(6 stycz nia 2001), 45, http://www.opo ka.org.pl/bi blio te -
ka/W/Wp/jan_pa wel_ii/li sty/no vo_mil le nio_06012001.html
[do stęp: 3 lip ca 2017]; kon gre ga cja In sty tu tów Ży cia kon se -
kro wa ne go i Sto wa rzy szeń Ży cia apo stol skie go, In struk cja
Roz po cząć na no wo od Chry stu sa (19 ma ja 2002), 14,
http://www.zy cie za kon ne.pl/do ku men ty/ko sciol/kon gre ga -
cja -in sty tu tow -zy cia -kon se kro wa ne go -i -sto wa rzy szen -zy cia -
-apo stol skie go/de kre ty -in struk cje -wska za nia/2002-05-19-in st
ruk cja -roz po czac -na -no wo -od -chry stu sa -%C2%aBripartire-
da -cri sto%C2%BB-20918/ [do stęp: 3 lip ca 2017].

19 kon gre ga cja do spraw In sty tu tów Ży cia kon se kro wa ne -
go i Sto wa rzy szeń Ży cia apo stol skie go, In struk cja „Fa ciem tu -
am, Do mi ne, re qu iram”. Po słu ga wła dzy i po słu szeń stwo (11 ma ja
2008), 13f.



nie bra ko wa ło w tych la tach sy tu acji – szcze gól -
nie w In sty tu tach nie daw no po wsta łych – kie dy to
ma ni pu lo wa no wol no ścią i god no ścią osób. nie
tyl ko do pro wa dza no je do cał ko wi tej za leż no ści,
któ ra na ru sza ła ich god ność, a na wet pod sta wo we
pra wa ludz kie, ale przy uży ciu róż ne go ro dza ju krę -
tactw i pod pre tek stem wier no ści pro jek tom Bo -
żym po przez re ali zo wa nie cha ry zma tu zmu sza no
do pod po rząd ko wa nia się, któ re do ty ka ło tak że
stre fy mo ral no ści, a na wet in tym no ści sek su al nej.
ku wiel kie mu zgor sze niu dla wszyst kich, kie dy
fak ty uj rza ły świa tło dzien ne.

21. po słu ga wła dzy na co dzień mo że być spra wo -
wa na w ta ki spo sób, aby oso by [jej pod le głe] nie
mu sia ły za każ dym ra zem pro sić o po zwo le nie na
nor mal ne co dzien ne za ję cia. Ten, kto spra wu je wła -
dzę, nie po wi nien za chę cać do po staw in fan tyl nych,
któ re mo gą pro wa dzić do za cho wań od bie ra ją cych
od po wie dzial ność. Trud no ocze ki wać, by ta ka li nia
po stę po wa nia do pro wa dzi ła oso bę do doj rza ło ści.

nie ste ty, trze ba po wie dzieć, że te go ty pu sy tu -
acje są częst sze, niż by li by śmy go to wi przy znać
i po dać do wia do mo ści. W prze wa ża ją cej więk szo -
ści zda rza ją się one w In sty tu tach żeń skich. To wła -
śnie jest, jak się wy da je, je den z po wo dów licz nych
odejść. dla nie któ rych odej ście [z In sty tu tu] jest
je dy nym wyjściem z sy tu acji, któ re sta ły się nie
do znie sie nia.
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każ da proś ba o odej ście po win na być oka zją do
za da nia so bie po waż ne go py ta nia o od po wie dzial -
ność ca łej wspól no ty, ale w szcze gól no ści prze ło -
żo nych. Trze ba ja sno po wie dzieć, że au to ry ta ryzm
jest ob ra zą i szko dą dla ży wot no ści i wier no ści
osób kon se kro wa nych! ko deks stwier dza z wiel ką
od wa gą: „Bra ter skie współ ży cie, wła ści we każ de -
mu in sty tu to wi (…), tak po win no być okre ślo ne,
aże by sta wa ło się dla wszyst kich wza jem nym
wspar ciem w wy peł nia niu wła sne go po wo ła nia”20. 

dla te go ten, kto peł ni swą po słu gę, a nie ma
cier pli wo ści, by słu chać, i nie jest go to wy przy jąć
in ne go ze zro zu mie niem, sam sie bie sta wia w sy -
tu acji nie do sta tecz nej wia ry god no ści wo bec wła -
snych współ bra ci i współ sióstr. W isto cie bo wiem:
„(…) wła dza prze ło żo ne go za kon ne go (…) win -
na od zna czać się du chem służ by na wzór Chry stu -
sa, któ ry «nie przy szedł, aby Mu słu żo no, lecz że by
słu żyć»”21. Jest to po sta wa prze ję ta od sa me go Je -
zu sa, któ ry my je no gi swym uczniom, aby mie li
udział w Je go ży ciu i w Je go mi ło ści 22.

51

20 ko deks pra wa ka no nicz ne go, kan. 602, prze kład pol ski
za twier dzo ny przez kon fe ren cję epi sko pa tu, pal lot ti num, po -
znań 2008, s. 269; por. So bór Wa ty kań ski II, de kret o przy -
sto so wa nej do współ cze sno ści od no wie ży cia za kon ne go
Per fec tae ca ri ta tis, 15.

21 por. kon gre ga cja do spraw In sty tu tów Ży cia kon se -
kro wa ne go i Sto wa rzy szeń Ży cia apo stol skie go, In struk cja
„Fa ciem tu am, Do mi ne, re qu iram”. Po słu ga wła dzy i po słu szeń stwo.
(11 ma ja 2008), 14b.

22 por. tam że, 12.



Mo de le re la cji

22. W ko men ta rzu do no wych bu kła ków, o któ rych
mó wił Je zus w ewan ge lii, po wie dzia no, że wy mia -
na bu kła ków nie do ko nu je się w spo sób au to ma -
tycz ny, ale wy ma ga za an ga żo wa nia, kwa li fi ka cji
i go to wo ści do zmia ny. aby jej do ko nać, po trze ba
wspa nia ło myśl nej go to wo ści do wy rze cze nia się
ja kiej kol wiek for my przy wi le jów. Trze ba przy po -
mnieć, że nikt, a do ty czy to przede wszyst kim tych,
któ rzy ma ją wła dzę, nie mo że czuć się zwol nio ny
z wy rze ka nia się sze re gu sche ma tów, nie kie dy
prze sta rza łych i szko dli wych. Żad na zmia na nie
jest moż li wa bez wy rze cze nia się prze sta rza łych
sche ma tó w23, aby moż na by ło otwo rzyć w za rzą -
dza niu, w ży ciu wspól nym, w ad mi ni stro wa niu do -
bra mi i w mi sji no we ho ry zon ty i moż li wo ści.
W ża den spo sób nie moż na po pie rać dłu żej po sta -
wy, któ ra słu ży utrzy ma niu sty lów i za cho wań,
a nie ich au ten tycz nej zmia nie.

Sy gna łem, któ ry ujaw nia tę pa to wą sy tu ację, jest
upo rczy wa cen tra li za cja wła dzy de cy zjo nal nej i brak
wy mia ny we wła dzach wspól not i In sty tu tów. 

Z ewan ge licz ną szcze ro ścią mu si my so bie uświa-
do mić, że w nie któ rych zgro ma dze niach żeń skich
spo ty ka się zja wi sko uwiecz nia nia funk cji. nie któ -
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23 So bór Wa ty kań ski II, de kret o przy sto so wa nej do współ -
cze sno ści od no wie ży cia za kon ne go Per fec tae ca ri ta tis, 3.



re oso by po zo sta ją we wła dzach, choć w róż nych
funk cjach, zbyt wie le lat. do brze by ło by po przez
od po wied nie nor my ogól ne za gwa ran to wać zmniej -
sze nie efek tów śred nie go i dłu gie go cza su trwa nia
ta kiej roz po wszech nio nej prak ty ki, ja ką jest ko op -
ta cja człon ków po przed nich za rzą dów ge ne ral nych
na in ne od po wie dzial ne sta no wi ska. In ny mi sło wy,
po trzeb ne są prze pi sy, któ re unie moż li wia ły by
utrzy my wa nie sta no wisk po upły wie ter mi nów ka -
no nicz nych, tak by nie moż na by ło ucie kać się do
for muł fak tycz nie po zwa la ją cych omi nąć ta kie sy -
tu acje, ja kich obo wią zu ją ce nor my na ka zu ją uni kać.

23. In nym punk tem nie do ukry cia jest fakt, że
w obec nych dzie się cio le ciach zin ten sy fi ko wa ła się
kle ry ka li za cja ży cia kon se kro wa ne go, a jed nym
z bar dziej ewi dent nych zja wisk, któ re to po twier -
dza ją, jest kry zys li czeb no ści In sty tu tów za kon nych
świec ki ch24. Jesz cze in ne zja wi sko to za kon ni cy -
-pre zbi te rzy pra wie wy łącz nie od da ni ży ciu die ce -
zjal ne mu, a mniej ży ciu wspól notowe mu, któ re się
w ten spo sób osła bia.

po zo sta je na dal otwar ta re flek sja teo lo gicz -
na i ekle zjal na na te mat fi gu ry i funk cji za kon ni ka -
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24 kon gre ga cja do spraw In sty tu tów Ży cia kon se kro wa ne -
go i Sto wa rzy szeń Ży cia apo stol skie go, Toż sa mość i mi sja bra ta
za kon ne go w Ko ście le (LeV, Wa ty kan 2013), Wy daw nic two
Sióstr Lo re ta nek, War sza wa 2016.



-pre zbi te ra, przede wszyst kim gdy po dej mu je po-
słu gę dusz pa ster ską.

po nad to na le ża ło by za jąć się spra wą za kon ni -
ków -pre zbi te rów przy ję tych życz li wie przez bi sku -
pa w je go die ce zji bez od po wied nie go ro ze zna nia
i ko niecz nych we ry fi ka cji. Z dru giej stro ny trze ba
tak sa mo czuj nie pa trzeć na tę ła twość, z ja ką nie -
któ re In sty tu ty za kon ne przyj mu ją bez od po wied -
nie go ro ze zna nia kle ry ków die ce zjal nych usu nię-
tych z se mi na riów die ce zjal nych al bo z in nych In -
sty tu tó w25. Te trzy punk ty w żad nym ra zie nie
mo gą umy kać uwa dze, cho dzi bo wiem o to, aby
uchro nić przed groź niej szy mi pro ble ma mi za rów -
no oso by, jak i wspól no ty.

24. po słu szeń stwo i po słu ga wła dzy to na dal spra -
wy bar dzo de li kat ne, tak że dla te go, że kul tu ry
i wzor ce do zna ły głę bo kich prze mian, nie zna nych
wcze śniej i w pew nych aspek tach mo że na wet
osza ła mia ją cych dla nie któ rych. W tym kon tek ście,
w któ rym ży je my, sa ma ter mi no lo gia prze ło że ni
i pod wład ni nie jest już ade kwat na. To, co funk cjo -
no wa ło w kon tek ście re la cyj nym ty pu pi ra mi dal -
ne go i au to ry tar nym, nie jest już po żą da ne ani
moż li we do prze ży wa nia przy obec nej wraż li wo ści
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25 por. kon gre ga cja do spraw du cho wień stwa, Dar po wo ła -
nia do ka płań stwa. „Ra tio fun da men ta lis in sti tu tio nis sa cer do ta lis”
(8 grud nia 2016).



ko mu nij nej, ce chu ją cej na sze po czu cie przy na leż -
no ści i pra gnie nia przy na leż no ści do ko ścio ła.
Trze ba mieć na uwa dze, że praw dzi we po słu szeń -
stwo mu si sta wiać na pierw szym miej scu po słu -
szeń stwo Bo gu za rów no te go, kto jest wła dzą, jak
i te go, kto słu cha; tak jak nie mo że też zre zy gno -
wać z od wo ły wa nia się do po słu szeń stwa Je zu sa;
po słu szeń stwa, któ re za wie ra w so bie Je go krzyk
mi ło ści: Bo że mój, Bo że mój, cze muś Mnie opu ścił?
(Mt 27, 46), i peł ne mi ło ści mil cze nie oj ca.

pa pież Fran ci szek zwra ca się z usil ną proś bą
do „(…) wszyst kich wspól not ca łe go świa ta
o świa dec two bra ter skiej ko mu nii, któ re sta nie się
po cią ga ją ce i pro mie niu ją ce. oby wszy scy mo gli
po dzi wiać, jak trosz czy cie się jed ni o dru gich, jak
na wza jem do da je cie so bie od wa gi i jak so bie to wa -
rzy szy cie”26.

Tak więc praw dzi we po słu szeń stwo nie tyl ko nie
wy klu cza, ale wręcz wy ma ga, aby każ dy wy ra ził
swe prze ko na nie, bę dą ce doj rza łym owo cem ro ze -
zna nia, na wet gdy owo prze ko na nie jest roz bież ne
z tym, o co pro si prze ło żo ny. po czym, je śli w imię
ko mu nii brat czy sio stra, na wet gdy wi dzą lep sze
roz wią za nia, pod po rząd ko wu ją się do bro wol nie,
wów czas jest to po słu szeń stwo z mi ło ści27.
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26 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium 
(24 li sto pa da 2013), 99, dz. cyt., s. 93.

27 por. Fran ci szek z asy żu, Ra dy du cho we, III, 6.



po wszech ne jest od czu cie, że w re la cji prze ło żo -
ny -pod wład ny nie rzad ko bra ku je ewan ge licz ne go
fun da men tu bra ter stwa. na da je się więk sze zna -
cze nie in sty tu cji niż oso bom, któ re ją two rzą. nie
przy pad kiem wśród głów nych przy czyn odejść wy -
róż nia ją się, jak wy ni ka z do świad czeń tej kon gre -
ga cji: osła bie nie wia ry, kon flik ty w ży ciu bra ter-
skim i sła be w wy mia rze ludz kim ży cie bra ter skie.

Spo sób kie ro wa nia wspól no tą przez prze ło żo -
nych jest w rze czy wi sto ści do brze opi sa ny w Ko -
dek sie Pra wa Ka no nicz ne go, ja ko za sto so wa nie te go,
o czym mó wi Per fec tae ca ri ta tis: „prze ło że ni (…)
w du chu służ by (…) ma ją kie ro wać pod wład ny -
mi ja ko sy na mi Bo ży mi i od no sząc się z sza cun -
kiem do ich ludz kiej god no ści ma ją po pie rać
do bro wol ne po słu szeń stwo. [prze ło że ni po win ni]
(…) sta rać się bu do wać bra ter ską w Chry stu sie
wspól no tę, w któ rej szu ka się i mi łu je przede
wszyst kim Bo ga”28.

25. na szcze gól ne pod kre śle nie i uwa gę za słu gu -
je re la cja prze ło żo ny -za ło ży ciel w no wych fun da -
cjach. Z jed nej stro ny trze ba dzię ko wać du cho wi
Świę te mu za tak licz ne cha ry zma ty oży wia ją ce ży -
cie ko ściel ne, lecz jed no cze śnie nie mo że my ukryć
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28 ko deks pra wa ka no nicz ne go, kan. 618-619, dz. cyt.,
s. 275; por. So bór Wa ty kań ski II, de kret o przy sto so wa nej
do współ cze sno ści od no wie ży cia za kon ne go Per fec tae ca ri ta -
tis, 14.



za kło po ta nia wo bec po staw wska zu ją cych czę sto
na cia sną kon cep cję po słu szeń stwa, któ ra mo że
stać się nie bez piecz na. W tych przy pad kach nie
pro mu je się współ pra cy „przez ak tyw ne po słu -
szeń stwo, z po czu ciem od po wie dzial no ści”29, ale
dzie cin ną ule głość i skru pu lat ną za leż ność. W ten
spo sób moż na ra nić god ność ludz ką aż do jej upo -
ko rze nia.

nie za wsze w tych no wych do świad cze niach czy
w in nych kon tek stach ro zu mie się wła ści wie i od -
po wied nio re spek tu je roz róż nie nie mię dzy fo rum
ze wnętrz nym a fo rum we wnętrz ny m30. roz róż nie -
nie to gwa ran tu je, że unik nie się nie wła ści wej in -
ge ren cji, z któ rej mo gą wy nik nąć sy tu acje na ce -
cho wa ne bra kiem wol no ści we wnętrz nej, psy cho -
lo gicz nym znie wo le niem, a te mo gły by być wy ko -
rzy sty wa ne do pew nej kon tro li su mień. W ta kich,
jak i w in nych przy pad kach cho dzi o to, aby nie do -
pro wa dzić do nad mier nej za leż no ści, któ ra mo że
przy jąć for mę pod po rząd ko wa nia na gra ni cy prze -
mo cy psy chicz nej. W tej prze strze ni ko niecz ne jest
po nad to od dzie le nie funk cji prze ło żo ne go od oso -
by za ło ży cie la. 
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29 So bór Wa ty kań ski II, de kret o przy sto so wa nej do współ -
cze sno ści od no wie ży cia za kon ne go Per fec tae ca ri ta tis, 14, w:
ten że, Kon sty tu cje, de kre ty, de kla ra cje, no we tłu ma cze nie, pal lot -
ti num, po znań 2002, s. 271.

30 Tej spra wie po świę ca szcze gól ną uwa gę kan. 630.



26. Spro wa dze nie ży cia wspól no to we go do ta -
kie go po zio mu, że nie po zo sta wia się miej sca
na ory gi nal ność, od po wie dzial ność i ser decz ne re -
la cje bra ter skie, po wo du je, że współ uczest nic two
w re al nym ży ciu sta je się nie do sta tecz ne. kom -
pro mi ta cja te go ty pu re la cji jest bar dzo wi docz -
na w ta kich spo so bach prze ży wa nia ewan ge licz nej
wspól no ty dóbr, któ re wy pa cza ją re la cje bra ter -
stwa. pa pież Fran ci szek ostrze ga: „prze ży wa ny
przez nas kry zys fi nan so wy spra wia, że za po mi na -
my, iż u je go po cząt ków tkwi głę bo ki kry zys an tro-
po lo gicz ny: ne ga cja pry ma tu isto ty ludz kiej!”31.

Ży cie kon se kro wa ne w swo jej dłu giej hi sto rii
za wsze po tra fi ło pro roc ko sta wić opór, ile kroć po -
tę ga eko no micz na gro zi ła upo ka rza niem lu dzi,
szcze gól nie naj uboż szych. W obec nej glo bal nej
sy tu acji kry zy su eko no micz ne go, o czym sta le
mó wi pa pież Fran ci szek, kon se kro wa ni są we zwa -
ni do praw dzi wej wier no ści i kre atyw no ści, aby
nie za gu bi li pro roc kie go wy mia ru ży cia wspól -
notowe go we wnątrz i so li dar no ści na ze wnątrz,
zwłasz cza z ubo gi mi i naj słab szy mi.

od eko no mii do mo wej prze szli śmy do pro ce sów
ad mi ni stra cyj nych i za rzą dza nia, któ re wy my ka ją
się na szej kon tro li, uwy pu kla ją na szą nie pew ność
i, jesz cze przed tem, brak przy go to wa nia. nie mo -
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31 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium 
(26 li sto pa da 2013), 55, dz. cyt., s. 56.



że my zbyt dłu go zwle kać z tym, aby na no wo sta -
rać się o trans pa ren cję w dzie dzi nie eko no mii i fi -
nan sów, czy niąc w ten spo sób pierw szy krok do
od bu do wa nia au ten tycz ne go sen su ewan ge licz ne -
go rze czy wi stej ko mu nii dóbr we wnątrz na szych
wspól not i kon kret ne go dzie le nia się z ty mi, któ -
rzy ży ją obok nas.

27. dys try bu cja dóbr we wspól no tach po win na być
za wsze do ko ny wa na zgod nie z za sa da mi spra wie -
dli wo ści i współ od po wie dzial no ści. W nie któ rych
przy pad kach stwier dza się pra wie re żim, któ ry jest
zdra dą wo bec nie zby wal nych fun da men tów ży cia
w bra ter stwie, pod czas gdy „wła dza jest po wo ła na,
by pro mo wać god ność oso by”32. nie moż na za apro -
bo wać ta kie go sty lu za rzą dza nia, w któ rym au to no -
mia eko no micz na jed nych łą czy się z za leż no ścią
in nych, za gra ża jąc w ten spo sób po czu ciu wza jem -
nej przy na leż no ści i gwa ran cji spra wie dli wo ści przy
jed no cze snym uzna niu róż no rod no ści ról i po sług.

re gu la cje, któ re do ty czą in dy wi du al ne go sty lu
ży cia osób kon se kro wa nych, nie zwal nia ją z po -
waż ne go i roz trop ne go ro ze zna nia kwe stii ubó stwa
In sty tu tu po przez oce nę, dzia ła nie i zna czą ce świa -
dec two w ko ście le i wśród Lu du Bo że go.
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32 kon gre ga cja do spraw In sty tu tów Ży cia kon se kro wa -
ne go i Sto wa rzy szeń Ży cia apo stol skie go, In struk cja „Fa ciem
tu am, Do mi ne, re qu iram”. Po słu ga wła dzy i po słu szeń stwo 
(11 maja 2008), 13c, pal lot ti num, po znań 2008, s. 26. 



28. oso by kon se kro wa ne za ko rze nio ne w prze ko -
na niu o pry ma cie by cia nad po sia da niem, ety ki
nad eko no mią, po win ny du chem swej dzia łal no ści
czy nić ety kę so li dar no ści, dzie le nia się, uni ka jąc
wy łącz no ści ad mi ni stro wa nia za so ba mi po zo sta ją -
cy mi w rę kach nie wie lu.

ad mi ni stra cje In sty tu tu nie są ob wo dem za -
mknię tym, a je śli tak jest, prze sta ją wy ra żać war -
tość ekle zjal no ści. do bra In sty tu tu są do bra mi
ko ściel ny mi i słu żą tym sa mym ce lom w ewan -
ge licz nym spo so bie pro mo wa nia oso by ludz kiej,
mi sji, so li dar ne go i cha ry ta tyw ne go dzie le nia się
z Lu dem Bo żym: szcze gól nie tro ska o ubo gich
i po moc dla nich, prze ży wa ne ja ko wspól ne 
za an ga żo wa nie, mo gą dać In sty tu to wi no wą ży -
wot ność. 

Ta so li dar ność, prze ży wa na oczy wi ście we wnątrz
każ de go In sty tu tu i każ dej wspól no ty bra ter skiej,
po win na być roz cią gnię ta tak że na in ne In sty tu ty.
W Li ście apo stol skim z oka zji Ro ku Ży cia Kon se kro wa -
ne go pa pież Fran ci szek za pra sza do „ko mu nii mię -
dzy człon ka mi róż nych in sty tu tów”33. dla cze go
za tem nie po my śleć o efek tyw nej ko mu nii w sfe -
rze eko no micz nej, szcze gól nie z ty mi In sty tu ta mi,
któ re zna la zły się po trze bie, i nie udo stęp nić wła -
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33 Fran ci szek, List apo stol ski z oka zji Ro ku Ży cia Kon se kro wa -
ne go (21 li sto pa da 2014), II, 3, Wy daw nic two M, kra ków
2014, s. 30.



snych za so bów na uży tek wspól ny?34 By ło by to
pięk ne świa dec two ko mu nii we wnątrz ży cia kon -
se kro wa ne go, pro roc ki znak w na szym spo łe czeń -
stwie „zdo mi no wa nym przez no wą nie wi docz ną
ty ra nię, cza sem wir tu al ną, na rzu ca ją cą w spo sób
jed no stron ny i nie ubła ga ny swo je pra wa i re gu -
ły”35, ty ra nię wła dzy i po sia da nia, któ ra „nie zna
gra nic”36.

34 por. kon gre ga cja do spraw In sty tu tów Ży cia kon se kro -
wa ne go i Sto wa rzy szeń Ży cia apo stol skie go, List okól ny 
Wy tycz ne do ty czą ce za rzą dza nia do bra mi w in sty tu tach ży cia 
kon se kro wa ne go i sto wa rzy sze niach ży cia apo stol skie go (2 sierp -
nia 2014), 2. 3.

35 por. Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 li sto pa da 2013), 56, dz. cyt., s. 56.

36 Tam że, s. 57.





III.

Przygotować nowe bukłaki

29. Je zus wie lo krot nie prze strze gał swo ich uczniów
przed ten den cją, ja ką jest spro wa dza nie no we go
prze sła nia ewan ge licz ne go do sta rych przy zwy -
cza jeń, bo to gro zi zre du ko wa niem go do czy ste -
go po wta rza nia etho su. [po przez ten prze kaz] wraz
z pa ra bo lą o mło dym wi nie, któ re po win no być wla -
ne do no wych bu kła ków, je ste śmy we zwa ni do te go,
by dać się kie ro wać lo gi ką bło go sła wieństw. ka za -
nie na Gó rze to ma gna char ta dro gi każ de go ucznia:
Sły sze li ście, że po wie dzia no… ale Ja wam po wia dam
(por. Mt 5, 21. 27. 33. 38. 43). Sko ro jest to kie ru -
nek, w któ rym ma my iść, pan prze strze ga nas jed -
no cze śnie przed nie bez pie czeń stwem le ga li stycz -
ne go od wro tu: Strzeż cie się… (Mk 8, 15; Mt 16, 11;
Łk 12, 15).

Ca łość słów i ge stów Je zu sa przy na gla nie -
ustan nie do nie skoń czo ne go otwar cia na no wość
Kró le stwa. pierw szym kro kiem te go otwar cia jest
ro ze zna nie i od rzu ce nie wszyst kie go te go, co po zo -
sta je w sprzecz no ści z za sad ni czy mi war to ścia mi
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wier no ści Bo gu, któ ra wy ra ża się po przez dys po -
zy cyj ność w służ bie: Nie tak bę dzie mię dzy wa mi (por.
Mk 10, 43). Ży cie pa na Je zu sa jest hi sto rią no wej
prak ty ki, w któ rej za ko rze nia się no we ży cie Je go
uczniów, po wo ła nych do te go, aby by li wraż li wi
na no we lo gi ki i no we prio ry te ty wska za ne przez
ewan ge lię.

Wier ność w Du chu

30. ana li za otwar tych jesz cze wy zwań przed sta -
wio na w pierw szej czę ści ni niej szych Ukie run ko wań
po win na do pro wa dzić nas do te go ewan ge licz ne -
go pro gu i uczy nić go to wy mi do uzna nia pro ble -
ma tycz nych punk tów, aby otwo rzyć no we ścież ki
na dziei dla wszyst kich. Mo że my przez ana lo gię za -
sto so wać tu taj to, co za le ca pa pież Fran ci szek:
„dusz pa ster stwo w klu czu mi syj nym wy ma ga re -
zy gna cji z wy god ne go kry te rium dusz pa ster skie go,
że «za wsze się tak ro bi ło». Za chę cam wszyst kich
do śmia ło ści i kre atyw no ści w tym za da niu prze -
my śle nia na no wo ce lów, sty lu i me tod ewan ge li -
za cyj nych swo jej wspól no ty”1.

Cho dzi bo wiem o od kry cie no wych ście żek wio -
dą cych do au ten ty zmu ewan ge licz ne go i cha ry -
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1 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium 
(24 grud nia 2013), 33, wyd. 2 po pra wio ne, Wy daw nic two aa,
kra ków 2014, s. 36.



zma tycz ne go świa dec twa ży cia kon se kro wa ne go;
do ro ze zna nia, a po tem uru cho mie nia ko niecz -
nych pro ce sów oczysz cze nia i ule cze nia z kwa su
zło ści i prze wrot no ści (por. 1 kor 5, 8). W tym pa sjo -
nu ją cym i pra co chłon nym pro ce sie nie unik nio ne
na pię cia i cier pie nia mo gą być sy gna łem no we go
sty lu za rzą dza nia. W rze czy wi sto ści je ste śmy już
na pro gu no wych syn tez, któ re na ro dzą się wśród
wes tchnień i bła gań, któ rych nie moż na wy ra zić (por.
rz 8, 23. 26), i dzię ki cier pli wej po słu dze kre atyw -
nej wier no ści 2.

31. Co dzien ne ape le pa pie ża Fran cisz ka o ra do sne
i wol ne od hi po kry zji ży cie ewan ge lią za chę ca ją
do pro sto ty, któ ra po zwo li nam od zy skać wia rę
pro stacz ków i od wa gę świę tych. ewan ge licz na ory -
gi nal ność (Mk 10, 43), któ rej ży cie kon se kro wa ne
pra gnie być wcie lo nym pro roc twem, re ali zu je się
przez kon kret ne po sta wy i wy bo ry, ta kie jak: pry -
mat służ by (Mk 10, 43-45); nie ustan ne wy cho dze -
nie ku ubo gim i tro ska o naj mniej szych (Łk 9, 48);
pro mo cja god no ści oso by, w ja kiej kol wiek sy tu acji
ży cio wej się znaj du je i ja kie go kol wiek ro dza ju cier -
pie nia do świad cza (Mt 25, 40); po moc ni czość ja -
ko ćwi cze nie wza jem ne go za ufa nia i wspa nia ło -
myśl nej współ pra cy wszyst kich i ze wszyst ki mi.
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2 por. Jan pa weł II, po sy no dal na ad hor ta cja apo stol ska Vi ta
con se cra ta (25 mar ca 1996), 37.



32. aby śmy by li zdol ni od po wie dzieć na ape le
du cha i pro wo ka cje hi sto rii, war to przy po mnieć,
że „(…) ży cie za kon ne znaj du je się w sa mym ser cu
ko ścio ła ja ko ele ment o de cy du ją cym zna cze niu
dla je go mi sji, po nie waż «wy ra ża naj głęb szą isto tę
po woła nia chrze ści jań skie go» oraz dą że nie ca łe go
ko ścio ła -ob lu bie ni cy do zjed no cze nia z je dy nym
ob lu bień cem”3.

To też na tu ra zna ku, któ ra wy róż nia ży cie kon -
se kro wa ne na hi sto rycz nej dro dze Lu du Bo że go,
umiesz cza je w spo sób uprzy wi le jo wa ny na li nii
ewan ge licz ne go pro roc twa. owa li nia pro roc ka
jest zna kiem i owo cem cha ry zma tycz nej na tu ry
ży cia kon se kro wa ne go, któ ra czy ni je twór czym
i ory gi nal nym. Wy ma ga to sta łej go to wo ści do 
od czy ty wania zna ków, któ re przy cho dzą od du -
cha, aż po słu cha nie szme ru ła god ne go po wie wu
(por. 1 krl 19, 12). Tyl ko ta ka po sta wa po zwa -
la roz po znać ta jem ni cze dro gi ła ski (por. J 3, 8),
aż po od ro dze nie do no wej na dziei w płod no ści
Sło wa (por. J 4, 35).

33. Toż sa mość, z tym wszyst kim co za wie ra, nie
jest da na ja ko coś sta łe go, nie zmien ne go i teo re -
tycz ne go, ale ja ko pro ces wzra sta nia. roz ziew po -
ko le nio wy, in kul tu ra cja, wie lo kul tu ro wość i in ter -
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3 Jan pa weł II, po sy no dal na ad hor ta cja apo stol ska Vi ta con -
se cra ta (25 mar ca 1996), 3, pal lot ti num, po znań 1999, s. 5-6.



kul tu ro wość, któ re co raz czę ściej są cha rak te ry -
stycz ne dla In sty tu tów ży cia kon se kro wa ne go,
tworzą sy tu acje trud ne i mo gą stać się prze strze -
nią wy zwań dla praw dzi we go dia lo gu wspól no-
to we go pro wa dzo ne go z ser decz no ścią i w mi ło -
ści Chry stu sa. Tyl ko w ten spo sób każ dy po czu je
się włą czo ny w pro jekt wspól no to wy i od po wie dzial -
ny za nie go, aby sta wał się „dla wszyst kich wza -
jem nym wspar ciem w wy peł nia niu wła sne go po-
wo ła nia”4.

po trze by te wy ma ga ją ta kiej mo dy fi ka cji struk -
tur, aby dla wszyst kich sta ły się one fi la rem od no -
wio ne go za ufa nia, pro mu ją cym od no wa dy na -
micz ną bra ter ską wier ność.

Mo de le for ma cyj ne 
i for ma cja for ma to rów

34. dzie dzi na for ma cji by ła w tych la tach ob sza -
rem głę bo kiej trans for ma cji me tod, ję zy ka, dy na -
mi ki, war to ści, ce lów, eta pów. pa pież Fran ci szek
stwier dził: „na le ży za wsze my śleć o Lu dzie Bo -
żym. (…) nie ma my w koń cu for mo wać ad mi ni -
stra to rów, za rzą dza ją cych, ale oj ców, bra ci, to wa -
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4 ko deks pra wa ka no nicz ne go, kan. 602, prze kład pol ski
za twier dzo ny przez kon fe ren cję epi sko pa tu, pal lot ti num, po -
znań 2008, s. 269.



rzy szy dro gi”5; i jesz cze: „For ma cja jest dzie łem
rze mieśl ni czym, nie po li cyj nym”6.

przy ję cie wła sne go Ra tio for ma tio nis za an ga żo -
wa ło wie le In sty tu tów w szu ka nie od po wie dzi
na no we wy ma ga nia. Jed nak że da je się za uwa żyć
znaczą cą roz bież ność ję zy ka, ja ko ści i mi sta go -
gicz nej mą dro ści. Choć atra ment w tych do ku -
men tach jeszcze nie ob sechł, po żą da ne by ło by
zre wi do wa nie prze pi sów, któ re zo sta ły sko pio wa -
ne z in nych. Wła śnie dla te go, że kwe stia for ma cji
jest aspek tem fun da men tal nym dla przy szło ści
ży cia kon se kro wa ne go.

35. Jak pod kre ślił pa pież w słyn nym dia lo gu
z prze ło żo ny mi ge ne ral ny mi, szcze gól nej tro ski
wy ma ga for ma cja per ma nent na.

a) na le ży ukie run ko wać for ma cję per ma nent -
ną we dług toż sa mo ści ekle zjal nej ży cia kon se kro -
wa ne go. nie cho dzi je dy nie o to, aby do kształ cić
się w za kre sie no wych teo lo gii, norm ko ściel nych
i no wych stu diów od no szą cych się do hi sto rii
i cha ry zma tu In sty tu tu. Za da nie jest ta kie, aby
umoc nić, a czę sto tak że od na leźć wła sne miej sce

68

5 Fran ci szek, „Obudź cie świat!” Roz mo wa pa pie ża Fran cisz ka
z prze ło żo ny mi ge ne ral ny mi za ko nów mę skich, w: „La Ci viltà Cat -
to li ca”, 165 (2014/I), 11, https://www.de on.pl/re li gia/ser wis -
-pa pie ski/do ku men ty/prze mo wie nia -pa pie skie/art,39,obudz ci
e -swiat.html [do stęp: 4 lip ca 2017].

6 Tam że, 10.



w ko ście le i w służ bie dla ludz ko ści. Ta pra ca
zbie ga się czę sto z kla sycz nym dru gim na wró ce niem,
któ re na stę pu je w de cy du ją cych mo men tach ży -
cia, ta kich jak: wiek śred ni, sy tu acja kry zy su al bo
odej ście z ży cia ak tyw ne go z po wo du cho ro by czy
po de szłe go wie ku 7.

b) Wszy scy je ste śmy prze ko na ni, że for ma cja ma
trwać przez ca łe ży cie. Jed nak że mu si my przy znać,
że nie ist nie je jesz cze kul tu ra for ma cji per ma nent -
nej. Brak ten jest owo cem cząst ko wej i re duk cyj -
nej men tal no ści, gdy cho dzi o sta łą for ma cję, tak
że wraż li wość na jej zna cze nie jest nie wiel ka, a za -
an ga żo wa nie osób mi ni mal ne. W za kre sie prak ty -
ki pe da go gicz nej nie zna leź li śmy jesz cze kon kret-
nych ście żek, na po zio mie in dy wi du al nym i wspól -
no to wym, któ re uczy ni ły by z niej dro gę wzra sta -
nia w kre atyw nej wier no ści z wi dzial ny mi i trwa-
ły mi re zul ta ta mi w kon kret nym ży ciu.

c) Ze szcze gól nym tru dem prze bi ja się idea, że
for ma cja jest na praw dę per ma nent na tyl ko wte dy,
gdy jest zwy czaj na i do ko nu je się w rze czy wi sto ści
każ de go dnia. Wciąż jesz cze zbyt sła bo al bo tyl ko
so cjo lo gicz nie in ter pre tu je się for ma cję per ma -
nent ną ja ko zwią za ną ze zwy kłym obo wiąz kiem
do sto so wa nia do współ cze sno ści [ag gior na men to]
al bo z po trze bą ewen tu al nej od no wy du cho wej,
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a nie ja ko sta łą po sta wę słu cha nia i dzie le nia się
we zwa nia mi, pro ble ma mi, ho ry zon ta mi. każ dy
z nas jest po wo ła ny do te go, aby po zwo lić się do -
tknąć, wy cho wy wać, pro wo ko wać, oświe cać przez
ży cie i przez hi sto rię, przez to, co gło si i co ce le -
bru je, przez ubo gich i wy klu czo nych, przez bli -
skich i da le kich.

d) Trze ba po nad to wy ja śnić ro lę for ma cji po cząt -
ko wej. nie mo że się ona za do wo lić for mo wa niem
do ule gło ści i zdro wych tra dy cji gru py, ale po win -
na uczy nić mło dą oso bę kon se kro wa ną na praw dę
do ci  bilis. ozna cza to for mo wa nie ser ca wol ne go,
któ re czer pie na ukę z hi sto rii każ de go dnia, przez
ca łe ży cie, w sty lu Chry stu sa, aby być do dys po zy -
cji wszyst kich.

e) Szcze gól nie w od nie sie niu do te go te ma tu nie -
zbęd na sta je się re flek sja tak że nad wy mia rem
struk tu ral no -in sty tu cjo nal nym for ma cji per ma nen-
tnej. Jak kie dyś, po So bo rze Try denc kim, po wsta -
wa ły se mi na ria i no wi cja ty do pro wa dze nia for ma cji
po cząt ko wej, tak dzi siaj je ste śmy we zwa ni do two -
rze nia form i struk tur, któ re pod trzy my wa ły by każ -
dą oso bę kon se kro wa ną w jej stop nio wym kształ -
to wa niu się na wzór dą żeń Sy na (por. Flp 2, 5). Był -
by to znak in sty tu cjo nal ny nad zwy czaj wy mow ny.

36. prze ło że ni po win ni być bli sko osób kon se kro -
wa nych w każ dej trud nej sy tu acji zwią za nej z ich
dro gą, za rów no na po zio mie oso bi stym, jak i wspól -

70



no to wym. Jest to szcze gól ne za da nie prze ło żo nych:
po przez szcze ry i kon struk tyw ny dia log to wa rzy -
szyć tym, któ rzy są w trak cie for ma cji, al bo tym,
któ rzy z róż nych po wo dów po wra ca ją na jej ścież -
ki. po ja wia ją ce się trud no ści są bodź cem do pro -
mo wa nia ży cia bra ter skie go, w któ rym ele men ty
hu ma ni zu ją ce i ewan ge licz ne bę dą rów no waż ne,
aby każ dy czuł się współ od po wie dzial ny i, jed no -
cze śnie, by je go wkład w bu do wa nie bra ter skiej
wspól no ty uzna wa no za nie zbęd ny. Wspól no ta bra -
ter ska jest bo wiem naj wła ściw szym miejscem do
for ma cji per ma nent nej. 

37. na le ży w od po wied ni spo sób przy go to wać tak -
że pro fe sjo nal ną for ma cję for ma to rów w kon tek -
stach wie lo kul tu ro wych. „(…) do bre struk tu ry
po ma ga ją, ale sa me w so bie nie wy star czą”8. Struk -
tu ry mię dzy pro win cjal ne al bo mię dzy na ro do we
ma ją ce za za da nie for mo wa nie kan dy da tów wy ma -
ga ją, by za da nie to po wie rza no for ma to rom/for ma -
tor kom, któ rzy bę dą rze czy wi ście prze ko na ni, że
„chrze ści jań stwo nie dys po nu je je dy nym wzor cem
kul tu ro wym, lecz «po zo sta jąc w peł ni so bą i do cho -
wu jąc bez wa run ko wej wier no ści orę dziu ewan ge -
licz ne mu i ko ściel nej tra dy cji, bę dzie przy bie ra ło
tak że ob li cze róż nych kul tur i na ro dów, w któ rych
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zo sta nie przy ję te i za pu ści ko rze nie»”9. Wy ma ga to
od po wied nich umie jęt no ści i po ko ry, aby nie na -
rzu cać jed ne go sys te mu kul tu ro we go, ale za pład -
niać każ dą kul tu rę na sie niem ewan ge lii i wła snej
tra dy cji cha ry zma tycz nej, sta ran nie uni ka jąc „za ro -
zu mia łej sa kra li za cji wła snej kul tu ry”10.

Sy ner gia [współ dzia ła nie] no wej wie dzy i kom -
pe ten cji mo że przy nieść po ży tek to wa rzy sze niu
for ma cyj ne mu w szcze gól nym kon tek ście wie lo -
kul tu ro wym, aby moż na by ło unik nąć form asy mi -
la cji lub do sto so wa nia, któ re po ja wia ją się z upły -
wem cza su – na ścież ce for ma cyj nej oraz po za nią
– stwa rza jąc pro ble my ma ją ce ne ga tyw ny wpływ
na po czu cie przy na leż no ści do In sty tu tu i na wy -
trwa łość w po wo ła niu do se qu ela Chri sti.

Ku re la cjom ewan ge licz nym

Wza jem ność i pro ce sy mul ti kul tu ro we

38. re flek sja nad ży ciem kon se kro wa nym żeń skim
ozna cza za da nie so bie kon kret nych py tań do ty-
czą cych za rów no in sty tu cji, jak i ko biet kon se kro -
wa nych in dy wi du al nie i ja ko two rzą cych wspól -
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no tę, ma jąc na uwa dze zło żo ność na szych cza sów.
Trze ba pa mię tać, że w tych la tach, szcze gól nie
w Mu lie ris di gni ta tem (1988), Ma gi ste rium za chę ca -
ło do wy pra co wa nia i to wa rzy szy ło peł nej sza cun -
ku wi zji pro ce sów kul tu ro wych i ekle zjal nych
zwią za nych z toż sa mo ścią ko biet, któ ra w spo sób
wi docz ny (lub cza sem ukry ty) mia ła by wpływ na
ży cie In sty tu tu.

róż ni ce kul tu ro we w szcze gól ny spo sób zo bo -
wią zu ją do pój ścia po dwój ną dro gą: za ko rze nie -
nia we wła snym spe cy ficz nym by cie kul tu ro wym
i prze kra cza nia ogra ni czeń z co raz więk szym roz -
ma chem ewan ge licz nym. po przez pro fe sję za kon -
ną oso ba kon se kro wa na wy bie ra ta ki styl ży cia, by
po go dzić w nim spe cy ficz ny za pis kul tu ro wy z pra -
gnie niem ży cia ewan ge licz ne go, któ re mu si roz sze -
rzać jej ho ry zon ty i po głę biać wraż li wość. 

W tej per spek ty wie wy da je się, że ko niecz-
nie trze ba prze my śleć na no wo teo lo gię ży cia 
kon se kro wa ne go z je go ele men ta mi skła do wy mi,
uwzględ nia jąc po stu la ty na pły wa ją ce ze świa ta
żeń skie go i łą cząc je ze świa tem mę skim. po ło że -
nie na ci sku na to, co spe cy ficz ne, nie mu si prze -
kre ślać przy na leż no ści do tej sa mej wspól no ty
ludz kiej. Wła ści wym wy da je się więc od no wie nie
kon tak tów in ter dy scy pli nar nych, nie tyl ko w za -
kre sie teo lo gii, ale tak że róż nych ga łę zi na uk hu -
ma ni stycz nych.
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39. Ze szcze gól ną uwa gą na le ży przyj rzeć się
współ cze sne mu zja wi sku po spiesz ne go umię dzy -
na ro do wia nia, zwłasz cza w In sty tu tach żeń skich,
z za sto so wa niem roz wią zań czę sto im pro wi zo wa -
nych, bez roz trop ne go i stop nio we go ich wpro wa -
dza nia. Trze ba zdać so bie spra wę, że po sze rze nie
za się gu geo gra ficz ne go nie szło w pa rze z od po -
wied nią re wi zją sty lów i struk tur, sche ma tów men -
tal nych i zna jo mo ści kul tur, któ ra uła twia ła by
rze czy wi stą in kul tu ra cję i in te gra cję. Brak od no -
wy do ty czy zwłasz cza nie do war to ścio wa nej ro li
kobie ty w ko ście le i w spo łe czeń stwie, o czym by -
ła mo wa w na ucza niu pa pie skim. To sła be uświa -
domie nie al bo, go rzej jesz cze, usu nię cie kwe stii
ko bie cej z po la wi dze nia po gar sza sy tu ację z bar -
dzo po waż ną szko dą dla no wych po ko leń ko biet.
Istot nie, w przy pad ku wie lu ko biet, któ re po wie -
rzy ły się In sty tu to wi, aby po pro wa dził je i ufor -
mo wał do se qu ela Chri sti, oka zu je się, że zo sta ły
zmu szo ne do przy ję cia prze sta rza łych wzor ców
za cho wań, szcze gól nie je śli cho dzi o po wie rza ne
im ro le, któ re przy po mi na ją bar dziej by cie „słu -
żą cy mi” niż po słu gę w ewan ge licz nej wol no ści. 

40. W pro ce sy umię dzy na ro do wie nia po win ny za -
an ga żo wać się wszyst kie In sty tu ty (mę skie i żeń -
skie), tak by sta wa ły się la bo ra to ria mi so li dar nej
go ścin no ści, w któ rych róż ne ro dza je wraż li wo ści
i róż ne kul tu ry mo gą na bie rać si ły i zna cze nia nie
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zna ne go gdzie in dziej, a więc o wiel kiej mo cy pro -
roc kiej. Tę so li dar ną go ścin ność bu du je się po przez
praw dzi wy dia log mię dzy kul tu ra mi, tak aby mo -
gły na wró cić się na ewan ge lię, nie wy rze ka jąc się
wła snej spe cy fi ki. Ce lem ży cia kon se kro wa ne go
nie bę dzie utrzy ma nie się w sta nie per ma nent nym
w róż nych kul tu rach, któ re na po tka, ale utrzy ma -
nie w sta nie per ma nent nym ewan ge licz ne go na -
wró ce nia ser ca w stop nio wym bu do wa niu ludz kiej
rze czy wi sto ści mię dzy kul tu ro wej.

nie kie dy sła ba i nie pod da na in kul tu ra cji an tro -
po lo gicz no -du cho wa wi zja toż sa mo ści ko bie cej za -
gra ża ży wot no ści so da les In sty tu tu ży cia kon se-
kro wa ne go i mo że tę ży wot ność zga sić lub oka le -
czyć. Wie le jest jesz cze do zro bie nia, aby przy jąć
z prze ko na niem wspól no to we wzor ce ko bie cej toż -
sa mo ści ko biet kon se kro wa nych. W tym ce lu na -
le ży wzmoc nić struk tu ry re la cji i sio strzeń stwa
mię dzy prze ło żo ny mi a współ sio stra mi. Żad na sio -
stra nie po win na być ska za na na pod dań stwo, co
nie ste ty spo ty ka się czę sto. Ta ki stan rze czy sprzy -
ja nie bez piecz ne mu in fan ty li zmo wi i mo że unie -
moż li wiać ca ło ścio we doj rze wa nie oso by.

Trze ba czu wać, aby róż ni ca mię dzy ko bie ta mi
kon se kro wa ny mi, któ re peł nią po słu gę wła dzy
(na róż nych po zio mach) al bo są od po wie dzial ne
za ad mi ni stro wa nie do bra mi (na róż nych po zio -
mach), a sio stra mi, któ re są od nich za leż ne, nie
sta ła się źró dłem cier pień z po wo du nie rów no ści
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i au to ry ta ry zmu. Sta je się tak, je śli te pierw sze
zmie rza ją ku doj rza ło ści i roz wi ja ją zdol no ści or ga -
ni za cyj ne, pod czas gdy dru gie są po zba wia ne na wet
naj bar dziej ele men tar nych form de cy do wa nia i roz -
wi ja nia wa lo rów oso bi stych oraz wspól no to wych.

Po słu ga wła dzy

41. W roz sze rzo nej wi zji ży cia kon se kro wa ne go
opra co wa nej po So bo rze prze szli śmy od cen tral -
ne go miej sca zaj mo wa ne go przez wła dzę do cen -
tral ne go miej sca zaj mo wa ne go przez dy na mi kę
bra terstwa. dla te go wła śnie wła dza nie mo że być
spra wo wa na ina czej niż w służ bie ko mu nii: ja ko
praw dzi wa po słu ga to wa rzy sze nia bra ciom i sio -
strom na dro dze ku świa do mej i od po wie dzial nej
wier no ści.

W isto cie, kon fron ta cja mię dzy brać mi a sio stra -
mi i wy słu cha nie po je dyn czych osób sta ją się nie -
odzow ną prze strze nią, aby po słu ga wła dzy mia ła
cha rak ter ewan ge licz ny. ucie ka nie się do tech nik
me ne dżer skich al bo po zor nie udu cho wio ne go i pa -
ter na li stycz ne go sty lu przy sto so wa niu środ ków
uwa ża nych za wy raz „wo li Bo żej” to zbyt ma ło
w po rów na niu z tym, do cze go po słu ga ta zo sta ła
po wo ła na: ma ona kon fron to wać się z ocze ki wa -
nia mi in nych, z co dzien ną rze czy wi sto ścią i z war -
to ścia mi, któ ry mi się ży je i któ re się dzie li we
wspól no cie.
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Po słu ga wła dzy: mo de le re la cji

42. W re la cji prze ło żo ny -pod wład ny wy zwa niem
jest od po wie dzial ne dzie le nie się wspól ny mi pro -
jek ta mi, co wy cho dzi po za zwy kłe wy da wa nie i wy -
ko ny wa nie po le ceń, któ re nie słu żą ewan ge lii,
a wy ni ka ją tyl ko z ko niecz no ści utrzy ma nia ja kie -
goś ak tu al ne go sta nu rze czy al bo za ła twie nia pil -
nych spraw zwią za nych z za rzą dza niem, zwłasz cza
w kwe stiach eko no micz nych.

Ma jąc tę wi zję przed oczy ma, moż na zro zu mieć
zna cze nie po stu la tów, ja kie czę sto kie ro wa ne są
do tej dy ka ste rii przy oka zji za twier dza nia kon -
sty tu cji (na pi sa nych od no wa i/al bo po pra wio -
nych), aby zo sta ła opra co wa na na no wo ter mi -
nolo gia praw na, któ ra obo wią zu je w od nie sie niu
do okre śleń „prze ło żo ny” i „pod wład ny”. do te -
go wła śnie wy raź nie za chę cał de kret so bo ro wy
Per fec tae ca rita tis: „Spo sób ży cia, mo dli twy i pra cy
po wi nien od po wia dać wa run kom fi zycz nym i psy -
chicz nym dzi siej szych lu dzi, a tak że – zgod nie
z cha rak te rem in sty tu tu – po trze bom apo stol -
skim, wy mo gom kul tu ry oraz sy tu acji spo łecz nej
i eko no micz nej”11.
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43. Trze ba więc za chę cać do ta kiej po słu gi wła dzy,
któ ra wzy wa do współ pra cy i do wspól nej wi zji
w sty lu bra ter stwa. Ta dy ka ste ria, idąc dro gą so -
bo ro wą, opu bli ko wa ła swe go cza su In struk cję
„Fa ciem tu am, Do mi ne, re qu iram”. Po słu ga wła dzy
i po słu szeń stwo, uzna jąc, że „te mat ten do ma ga się
po głę bio nej re flek sji, zwłasz cza z ra cji prze mian,
ja kie w ostat nich la tach do ko na ły się w in sty tu tach
i wspól no tach, jak rów nież w świe tle wska zó wek
za war tych w naj now szych do ku men tach ma gi ste -
rium ko ścio ła o od no wie ży cia kon se kro wa ne go”12.

Mu si bo wiem w rze czy wi sto ści bu dzić za nie po -
ko je nie fakt, że – po nad pięć dzie siąt lat od za koń -
cze nia So bo ru – sto so wa ne są jesz cze ta kie sty le
i prak ty ki za rzą dza nia, któ re od da la ją się od du cha
służ by al bo są mu wręcz prze ciw ne, aż po de ge ne -
ro wa nie się w for mach au to ry ta ry zmu. 

44. uza sad nio na pre ro ga ty wa wła dzy oso bi stej
prze ło żo ny ch13 jest w nie któ rych przy pad kach ro -
zu mia na myl nie ja ko wła dza pry wat na aż do gra -
nic źle ro zu mia ne go pro ta go ni zmu, przed czym
prze strze ga pa pież Fran ci szek: „po myśl my, ja ką
krzyw dę wy rzą dza ją Lu do wi Bo że mu ci lu dzie ko -

78

12 kon gre ga cja do spraw In sty tu tów Ży cia kon se kro wa -
ne go i Sto wa rzy szeń Ży cia apo stol skie go, In struk cja „Fa ciem
tu am, Do mi ne, re qu iram”. Po słu ga wła dzy i po słu szeń stwo (11 ma ja
2008), 3, pal lot ti num, po znań 2008, s. 7.

13 por. ko deks pra wa ka no nicz ne go, kan. 618.



ścio ła, któ rzy są ka rie ro wi cza mi, ary wi sta mi, któ -
rzy uży wa ją te go lu du, ko ścio ła, bra ci i sióstr – któ -
rym po win ni słu żyć – ja ko tram po li ny dla wła snych
in te re sów i am bi cji oso bi stych. ale oni ro bią to
z wiel ką szko dą dla ko ścio ła”14. I nie tyl ko; ci, któ -
rzy spra wu ją po słu gę wła dzy, mu szą się strzec, „by
nie ulec po ku sie sa mo wy star czal no ści oso bi stej,
prze ko na niu, że wszyst ko za le ży od nie go al bo
od niej”15. 

45. Wła dza sa mo wy star czal na wy my ka się ewan -
ge licz nej lo gi ce współ od po wie dzial no ści bra ci
i sióstr, pod wa ża jąc w nich pew ność pły ną cą z wia -
ry, któ ra po win na ni mi kie ro wa ć16. uru cha mia się
w ten spo sób błęd ne ko ło, kom pro mi tu ją ce wi zję
wia ry, któ ra jest jed no znacz ną prze słan ką do uzna -
nia ro li prze ło żo nych. uzna nie jej nie ogra ni cza się
do przy ję cia oso bo wo ści te go, kto ak tu al nie spra -
wu je wła dzę, ale się ga du żo da lej. Cho dzi o wza -
jem ne za ufa nie i za wie rze nie się so bie wza jem nie
w praw dzie.
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Tak że w ra zie kon flik tów i spo rów od wo ła nie się
do form au to ry ta ry zmu na krę ca spi ra lę nie po ro zu -
mień i zra nień, któ re, wy cho dząc da le ko po za kon -
kret ne sy tu acje, sta ją się w In sty tu cie po żyw ką dla
dez orien ta cji i nie uf no ści, mo gą więc za wa żyć
na naj bliż szej przy szło ści In sty tu tu. Ten, kto jest
po wo ła ny do po słu gi wła dzy – w ja kiej kol wiek 
sy tu acji – nie mo że być po zba wio ny po czu cia 
od po wie dzial no ści, któ re po cią ga za so bą, przede
wszyst kim, zrów no wa żo ne po czu cie od po wie dzial -
no ści wła snej oraz bra ci i sióstr. „Sta je się to moż -
li we dzię ki za ufa niu do od po wie dzial no ści bra ci,
po przez po pie ra nie ich do bro wol ne go po słu szeń -
stwa w po sza no wa niu god no ści ludz kiej, i dzię ki
dia lo go wi, z uwzględ nie niem, że przy ję cie po słu -
szeń stwa win no się do ko ny wać «w du chu wia ry
i mi ło ści do na śla do wa nia Chry stu sa po słusz ne -
go», a nie wy ni kać z in nych mo ty wa cji”17.

46. [pra wo wła sne po win no przez od po wied nie
nor my za dbać, aby] „prze ło że ni usta no wie ni na
okre ślo ny czas nie spra wo wa li urzę dów, z któ ry mi
łą czy się wła dza rzą dze nia, przez dłuż szy okres bez
przerw”18. Ta nor ma ko dek su jest jesz cze w fa zie
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wdra ża nia, a róż ni ce w prak ty ce In sty tu tów by wa -
ją znacz ne. po wo dy po da wa ne za zwy czaj przy prze -
dłu ża niu ka den cji po wy żej norm prze wi dzia nych
przez ko deks to sy tu acje na głe lub bra ki per so nal -
ne, szcze gól nie w przy pad ku wspól not lo kal nych.
Wpływ tra dy cji wła snych In sty tu tu przy czy nił się
do utwier dze nia pew nej men tal no ści, któ ra fak -
tycz nie unie moż li wia zmia ny. koń czy się to tak, że
ro la słu żeb na za mie nia się w po zy cję uprzy wi le jo -
wa ną. W tej per spek ty wie nor my okre ślo ne przez
pra wo wła sne mu szą zo stać przej rza ne i zmie nio -
ne, je śli są nie od po wied nie; je śli zaś są ja sne, po -
win ny być re spek to wa ne. 

uważ na ana li za te go spo wal nia nia ryt mu przy
zmia nie prze ło żo nych wy da je się wska zy wać, że
przyczy ną jest ra czej tro ska o za pew nie nie kon ty -
nu acji w za rzą dza niu dzie ła mi, a nie uwa ga, ja kiej
wy ma ga ła by za kon na i apo stol ska ani ma cja wspól -
no ty. po nad to, w ra mach oce ny wspól not, obec -
ność bra ci i sióstr z naj młod szych po ko leń dyk tu je
wa run ki wy mia ny po ko le nio wej. opóź nia nie zmian
mo gło by być po strze ga ne ja ko brak za ufa nia do ich
zdol no ści i moż li wo ści, aż po wy two rze nie nie bez -
piecz nej pust ki, któ rą w przy szło ści trud no by ło by
za peł nić.

47. Wszy scy mu si my pa mię tać, co po wie dział
na ten te mat pa pież Fran ci szek: „(…) w ży ciu kon -
se kro wa nym prze ży wa my spo tka nie mło dych i sta -
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rych, «ob ser wan cji» i pro roc twa. nie po strze gaj my
ich ja ko dwóch rze czy wi sto ści prze ciw staw nych!
(…) do brze, by star si prze ka zy wa li mło dym mą -
drość, a mło dzi przej mo wa li to dzie dzic two do -
świad cze nia i mą dro ści i nie śli je da lej, nie po to,
by je prze cho wy wać w mu zeum, ale że by nieść je
da lej, po dej mu jąc wy zwa nia, któ re sta wia nam ży -
cie, nieść je da lej dla do bra wła snych ro dzin za kon -
nych i ca łe go ko ścio ła”19. 

Po słu ga wła dzy: ka pi tu ły i ra dy

48. W tej cią głej pra cy, ja ką jest ro ze zna wa nie i od -
no wa, szcze gól nie waż ną ro lę peł nią „«ka pi tu ły»
(al bo po dob ne im ze bra nia), tak par ty ku lar ne jak
ge ne ral ne, pod czas któ rych każ dy In sty tut jest we -
zwa ny do wy bo ru prze ło żo ne go lub prze ło żo nej
we dług norm usta lo nych przez wła sne kon sty tu -
cje i do ro ze zna nia, w świe tle du cha Świę te go, od -
po wied nich spo so bów za cho wa nia i uobec nie nia
w róż nych sy tu acjach hi sto rycz nych i kul tu ro wych
cha ry zma tu In sty tu tu oraz je go dzie dzic twa du cho -
we go”20. po nad to ka pi tu ła „po win na być w ten
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se cra ta ( 25 mar ca 1996), 42, dz. cyt., s. 71-72.



spo sób po wo ła na, aże by re pre zen tu jąc ca ły in sty -
tut, sta ła się praw dzi wym zna kiem je go jed no ści
w mi ło ści”21.

re flek sja nad re pre zen ta cją [In sty tu tu] na ka -
pi tu le roz po czy na się od ho ry zon tu naj bar dziej
au ten tycz ne go: jed no ści w mi ło ści. re gu ły i pro ce -
du ry wy bo ru sióstr i bra ci na ka pi tu łę – szcze gól -
nie gdy cho dzi o po ziom ge ne ral ny – po win ny brać
pod uwa gę zmie nio ną sy tu ację kul tu ro wą i po ko -
le nio wą, któ ra skła da się dziś na ob raz wie lu In sty -
tu tów i Sto wa rzy szeń ży cia apo stol skie go. Ten
wy miar mię dzy kul tu ro wy po wi nien wy ra żać się
w spo sób spra wie dli wy i zrów no wa żo ny w skła dzie
ka pi tu ły.

49. pro ble my ro dzą się, je śli re gu ły i pro ce du ry nie
są do sto so wa ne al bo też są prze sta rza łe i pro wa -
dzą do bra ku rów no wa gi w re pre zen ta cji ka pi tul -
nej, któ ry nie sie ry zy ko he ge mo nii kul tu ro wej al bo
ogra ni czo nych ram po ko le nio wych. aby unik nąć
tych skrzy wień, ko niecz ne jest stop nio we wpro wa -
dza nie re pre zen ta cji sióstr -bra ci na le żą cych do róż -
nych stref kul tu ro wych. Cho dzi o to, aby oka zać
za ufa nie tym, któ rzy w na szych śro do wi skach uwa -
ża ni są za zbyt mło dych, a w in nych – świec kich
i kul tu ro wych – mie li by kwa li fi ka cje do peł nie nia
od po wie dzial nych funk cji tak że ze wzglę du na swe
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zdol no ści. pro ce du ry po win ny zy skać na ela stycz -
no ści, aby za gwa ran to wać szer sze i da le ko wzrocz -
ne przed sta wi ciel stwo po trzeb ne do bu do wa nia
po żą da nej i ży wot nej przy szło ści. 

Cho dzi nie tyl ko o po praw ność pro ce dur i in te -
li gent ne za sto so wa nie od po wied nich me tod, ale
też o to, „aby uwi docz nić naj peł niej jak to jest moż -
li we wo lę Chry stu sa co do dro gi, któ rą ma iść
wspól no ta” – mó wi Re gu ła Ta izè – w du chu po szu -
ki wa nia oczysz czo ne go przez jed no tyl ko pra gnie -
nie: ro ze zna wa nia Bo że go za my słu.

50. otwar ta na du cha wo la każ dej oso by uczest -
ni czą cej w ka pi tu le po win na to wa rzy szyć wszyst -
kim de cy zjom po dej mo wa nym w zgro ma dze niu
ka pi tul nym; ta ka wo la nie lek ce wa ży wy mia ny
zdań i punk tów wi dze nia, któ re, na wet gdy są róż -
ne, współ dzia ła ją w po szu ki wa niu praw dy. W ten
spo sób dą że nie do jed no myśl no ści i moż li wość jej
osią gnię cia nie są uto pią, ale prze ciw nie, una ocz -
nia ją bar dziej wi docz ne re zul ta ty słu cha nia i wspól -
nej dys po zy cyj no ści wo bec du cha.

nie roz trop ne by ło by ze pchnię cie ro ze zna wa nia
do sfe ry pry wat nych ho ry zon tów uczest ni ków ka -
pi tu ły, tak jak by by ła ona im pre zą sa mot ni ków.
Cho dzi o to, by „na wią zać kon takt z prze cho dzą -
cym du chem”, a to ozna cza: „słu chać te go, co Bóg
mó wi we wnątrz na szych sy tu acji” w In sty tu cie.
ro ze zna wa nie „nie za trzy mu je się na opi sie sy tu -
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acji i pro ble ma ty ki (…), idzie za wsze da lej i jest
zdol ne w każ dej twa rzy, w każ dej hi sto rii, w każ -
dej sy tu acji do strzec oka zję, spo sob ność, moż li -
wość”22. do brze by ło by nie za po mi nać, że ka pi tu ła
Ge ne ral na jest miej scem oso bi ste go i wspól ne go
po słu szeń stwa du cho wi Świę te mu; umie jęt ność
słu cha nia w po sta wie ule gło ści zdo by wa się, zgi -
na jąc umysł, ser ce i ko la na na mo dli twie. Ta ka po -
sta wa na wró ce nia po zwa la każ de mu uczest ni ko wi
ka pi tu ły w mo men cie po dej mo wa nia de cy zji dzia -
łać zgod nie z su mie niem i w świe tle otrzy ma nym
od du cha Świę te go oce niać do bro In sty tu tu w ko -
ście le. Ta mo dli tew na po sta wa łą czy w spo sób
trwa ły hi sto rię ka pi tuł Ge ne ral nych, któ re nie bez
po wo du roz po czy na ły się w dniu Ze sła nia du cha
Świę te go.

51. Wy da rze nie ka pi tul ne nie sie ze so bą po nad-
to wy bo ry prze ło żo ne go i prze ło żo nej ge ne ral nej.
W ostat nich la tach da ła się za ob ser wo wać pew -
na ten den cja do po stu la cji. In sty tut po stę pu je we -
dług ka no nów 180-183 Ko dek su Pra wa Ka no nicz -
ne go. prze pi sy te bie rze się pod uwa gę, kie dy po ja -
wia się ja kaś prze szko da w ka no nicz nym wy bo rze
tej sa mej oso by lub w przy pad kach od stą pie nia
od okre ślo nych w pra wie po wszech nym al bo wła -
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snym kwa li fi ka cji oso bi stych po trzeb nych do peł -
nie nia da nej funk cji, ta kich jak wiek czy la ta pro fe -
sji 23, bądź w przy pad kach re la tyw ne go wy klu cza nia
się ró l24. przy pad kiem naj częst szym jest nie moż -
ność no we go wy bo ru (lub po now ne go wybo ru)
prze ło żo ne go ge ne ral ne go lub prze ło żo nej ge ne -
ral nej po wy czer pa niu cza su man da tów prze wi -
dzia nych przez kon sty tu cje. Stan fak tycz ny tu
przy po mnia ny przed sta wia zło żo ność kon tek stów
(In sty tut), sy tu acji per so nal nych (kan dy da ci do
tej ro li) i, co wca le nie mniej waż ne, oko licz no ści,
któ re de cy du ją o skie ro wa niu proś by o po stu la cję
do wła ści wej dy ka ste rii. oto nie któ re uści śle nia.

nie naj lep szym punk tem wyj ścia w ro ze zna -
wa niu przed wy bo ra mi jest za ło że nie z gó ry po -
stu la cji, jak gdy by a prio ri zo sta ły wy klu czo ne
moż li wo ści al ter na tyw ne. po trzeb na więk szość 
to „przy naj mniej dwie trze cie gło sów”25. Ta nor -
ma ka no nicz na ma za chę cić do za an ga żo wa nia
na rzecz wcze śniej sze go ro ze zna nia, czy ko niecz -
ne jest od wo ła nie się do po stu la cji. Współ od po -
wie dzial ność prak ty ko wa na w spo sób ko le gial ny
wią że się tak że z od po wie dzial no ścią za po szu ki -
wa nie roz wią zań al ter na tyw nych. do prak ty ki
nie któ rych In sty tu tów zo stał wpro wa dzo ny zwy -
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czaj kon sul ta cji wstęp nych. o ile jest to su ge ro -
wa ne roz wią za nie, o ty le jed nak na le ży uni kać for -
mo wa nia więk szo ści utwo rzo nych już wcze śniej.
W prze ciw nym ra zie od prze wi dzia nej po stu la cji
dzie li nas już tyl ko krok.

52. ka pi tu ły Ge ne ral ne wy bie ra ją zwy kle po za
ge ne ral nym Mo de ra to re m26 tak że ra dę, któ ra jest
or ga nem współ pra cy w za rzą dza niu In sty tu tem.
od każ de go rad ne go „wy ma ga się uczest ni cze nia
oso bi ste go i z prze ko na niem w ży ciu i mi sji wła -
snej”27 In sty tu tu, „ta kie go uczest nic twa, w któ -
rym jest miej sce na dia log i wspól ne ro ze zna -
wa nie”28. W du chu szcze ro ści29 i lo jal no ści, „aby
urze czy wist niać sta łą obec ność pa na, któ ry oświe -
ca i pro wa dzi”30.
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26 por. ko deks pra wa ka no nicz ne go, kan. 625 § 1.
27 kon gre ga cja do spraw In sty tu tów Ży cia kon se kro wa ne -

go i Sto wa rzy szeń Ży cia apo stol skie go, In struk cja Roz po cząć
na no wo od Chry stu sa. Od no wio ne za an ga żo wa nie ży cia kon se kro -
wa ne go w Trze cim Ty siąc le ciu (19 ma ja 2002), 14, http://www.va -
ti can.va/ro man_cu ria/con gre ga tions/ccscr li fe/do cu ments/rc_
con_ccscr li fe_doc_20020614_ri par ti re -da -cri sto_pl.html [do -
stęp: 4 lip ca 2017].

28 Tam że.
29 por. ko deks pra wa ka no nicz ne go, kan. 127 § 3.
30 kon gre ga cja do spraw In sty tu tów Ży cia kon se kro wa ne -

go i Sto wa rzy szeń Ży cia apo stol skie go, In struk cja Roz po cząć
na no wo od Chry stu sa. Od no wio ne za an ga żo wa nie ży cia kon se kro -
wa ne go w Trze cim Ty siąc le ciu (19 ma ja 2002), 14, dz. cyt.



nie unik nio ne trud no ści i nie po ro zu mie nia, je śli
w po rę nie sta wi się im czo ła, mo gą uda rem niać
wo lę po ro zu mie nia i szu ka nie zbież no ści we wnątrz
ra dy. or gan współ pra cu ją cy z za rzą dem w tro sce
o do bro wspól ne In sty tu tu bie rze też na sie bie obo -
wią zek tro ski o wła sne funk cjo no wa nie, nie za nie -
dbu jąc tych środ ków to wa rzy sze nia (du cho we go,
za wo do we go i od po wied niej for ma cji), któ re da ją
na dzie ję na da le ko wzrocz ne ro ze zna wa nie. ra da
nie po win na bo wiem w pierw szym rzę dzie zaj -
mo wać się wła snym wi ze run kiem, ale ma przede
wszyst kim trosz czyć się o wła sną wia ry god ność
ja ko or ga nu współ pra cu ją ce go w za rzą dza niu In -
sty tu tem.

53. no wa geo gra fia obec no ści ży cia kon se kro -
wa ne go w ko ście le okre śla na no wo rów no wa gę
kul tu ro wą w ży ciu i w za rzą dza niu In sty tu te m31.
Mię dzy na ro do wy skład ka pi tu ły wy ra ża zwy kle
tak że wie lo kul tu ro wą kon fi gu ra cję ra dy. do świad -
cze nie wie lu In sty tu tów ży cia kon se kro wa ne go
i Sto wa rzy szeń ży cia apo stol skie go ma już dłu gą
tra dy cję w tym wzglę dzie. In sty tu ty now sze są na
eta pie ucze nia się, by „wy ra żać – w ra mach ka to -
lic kiej jed no ści – dą że nia róż nych lu dów i kul tur”32.
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Cho dzi o peł ną wy ma gań dro gę, któ ra „po trze bu -
je oczysz cze nia i doj rze wa nia”33.

Współ cze sne pro ce sy umię dzy na ro do wie nia są
jak la bo ra to ria otwie ra ją ce ku przy szło ści, któ rej
się nie im pro wi zu je w tym, co do ty czy for ma cji
do od po wie dzial nych za dań, a w szcze gól no ści do
ro li rad ne go. Wy mia na po ko le nio wa i kul tu ro wa
nie po win na być na ra żo na na sy tu acje, któ re mo gą
mieć ne ga tyw ny wpływ na we wnętrz ne dy na mi ki
ro ze zna wa nia i od bi jać się na do brym za rzą dza niu
In sty tu tem.

oto kil ka przy kła dów ta kich pro ble ma tycz nych
sy tu acji: oso by zdol ne, ale jesz cze nie przy go to wa -
ne w spo sób do sta tecz ny lub kan dy du ją ce przed -
wcze śnie; za kon ni cy do ko op to wa ni bar dziej ze
wzglę du na lo gi kę rów ne go po dzia łu kul tu ro we go
niż z po wo du do świad cze nia i/al bo kom pe ten cji
oso bi stych; a tak że – nie mniej waż ne – przy mu so -
we wy bo ry z po wo du bra ku al ter na tyw.

54. Włą cze nie bra ci/sióstr z in nych kul tur i po ko -
leń na pew no nie zmie nia tra dy cyj nej ro li rad nych,
ale wpły wa na ro zu mie nie tej ro li oraz na ro dzaj
in te rak cji we wnątrz i na ze wnątrz ra dy. przy ję cie
róż nych punk tów wi dze nia (ana li za/oce na pro ble -
mu) roz sze rza ho ry zon ty w spo so bie po strze ga nia
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rze czy wi sto ści In sty tu tu: bar dziej od stro ny pe ry -
fe rii niż od stro ny cen trum. róż ne kul tu ry i wy -
mia na po ko le nio wa – po łą cze nie już sa mo w so bie
skom pli ko wa ne – po win ny sprzy jać no wym im pul -
som, by moż na by ło sta wić czo ło te mu, co przy nie -
sie przy szłość w In sty tu cie. 

przy go to wa nie do peł nie nia od po wie dzial nej
funk cji wpi su je się w do świad cze nie. Je śli do świad -
cze nie jest co dzien nym pro ce sem ucze nia się, to
ucze nie się po win no być pod par te spe cy ficz ną for -
ma cją. W prze ciw nym ra zie do świad cze nie nie
uzy ska na le ży te go zna cze nia pod ką tem sku tecz -
no ści sa mej funk cji, ja ką się peł ni, i jej in te gra cji
w dy na mi ce pra cy ra dy. Cho dzi w tym przy pad -
ku o od kry cie i prze my śle nie kie run ków, ja kie doj -
rze wa ły wraz z tra dy cją za rzą dza nia w In sty tu tach
ży cia kon se kro wa ne go i Sto wa rzy sze niach ży cia
apo stol skie go, któ ra in we stu jąc w te raź niej szość,
przy go to wy wa ła przy szłość, pod da jąc się tak że
we ry fi ka cji, ja kiej do ko nu je czas. naj bliż sza przy -
szłość nie mo że za wę zić nam ho ry zon tu: no we
umie jęt no ści (wie dza i kom pe ten cje) mo gą przy -
czy niać się do roz sze rza nia na szych ho ry zon tów,
ale przede wszyst kim spra wiać, że nie po zo sta nie -
my na mar gi ne sie przy szło ści, uwię zie ni przez
krót ko wzrocz ne wi dze nie, któ re na dłuż szą me tę
unie ru cha mia na wspól nej dro dze.

90



Zakończenie

55. W mi nio nych dzie siąt kach lat przy sto so wa nia
po so bo ro we go oso by kon se kro wa ne pra co wa ły
w win ni cy pań skiej z wiel ko dusz nym za an ga żo wa -
niem i od wa gą. Te raz nad szedł czas wi no bra nia
i mło de go wi na, któ re z ra do ścią wy ci śnie my z wi -
no gron i zbie rze my su mien nie do od po wied nich
bu kła ków, aby fer men to wa nie ty po we dla cza su
doj rze wa nia stwo rzy ło osad, po zo sta wia jąc miej -
sce na no wą sta bil ność. Mło de wi no i no we bu kła ki
są do na szej dys po zy cji, urze czy wist nia ne przy na -
szej współ pra cy we dług cha ry zma tów oraz sy tu acji
ko ściel nych i spo łecz nych, pod kie run kiem du cha
i od po wie dzial nych za ko ściół. nad szedł czas, aby
za trosz czyć się o no wość w jej kre atyw no ści, aby
za cho wa ła ory gi nal ny smak płod no ści bło go sła -
wio nej przez Bo ga.

Mło de wi no wy ma ga umie jęt no ści wy cho dze-
nia po za odzie dzi czo ne wzor ce, aby do ce nić no -
wość, któ rej spraw cą jest duch Świę ty, przy jąć ją
z wdzięcz no ścią i trosz czyć się o nią aż do peł nej
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fer men ta cji po za tym cza so wość. No we ubra nie,
o któ rym mó wi Je zus na tej sa mej stro nie ewan -
ge lii, po wsta wa ło rów nież w róż nych fa zach przy -
sto so wa nia [ag gior na men to], a te raz nad szedł czas,
aby przy oblec się w nie z ra do ścią, po śród lu du
wie rzą cych.

56. Mło de wi no, no we bu kła ki, no we ubra nie ozna cza -
ją okres doj rza ło ści i kom plet no ści, któ rych nie
moż na na ra żać na nie bez pie czeń stwo nie roz waż -
nym po dej ściem al bo ustęp stwa mi tak tycz ny mi:
to co sta re nie po win no być zmie sza ne z tym co
no we, po nie waż każ de z nich na le ży do wła snej
epo ki, jest owo cem róż nych cza sów i dzia łań i po -
win no być za cho wa ne w swej wła snej ory gi nal nej
po sta ci.

pan win ni cy, któ ry uczy nił owoc nym dzie ło 
na szych rąk i kie ro wał dro ga mi przy sto so wa nia
[ag gior na men to], niech da nam umie jęt ność za cho -
wa nia, dzię ki od po wied nim na rzę dziom i z cier -
pli wą czuj no ścią, tej no wo ści, któ ra zo sta ła nam
po wie rzo na, bez lę ków i z od no wio nym roz ma -
chem ewan ge licz nym.

57. Świę ta Ma ry jo, Nie wia sto mło de go wi na, za-
cho waj w nas pra gnie nie po słusz ne go po dą ża nia
za no wo ścią du cha i roz po zna wa nia zna ków Je go
obec no ści w mło dym wi nie, któ re jest owo cem 
wi no brań i no wych epok.
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uczyń nas ule gły mi wo bec Twej ła ski i za po -
bie gli wy mi w przy go to wa niu bu kła ków, aby moż -
na by ło prze cho wać bez uszczerbku fer men tu ją cy
sok z wi no ro śli. utwierdź na sze kro ki w ta jem ni -
cy krzy ża, o któ rą duch Świę ty pro si dla każ de go
no we go stwo rze nia.

na ucz nas czy nić to, co Chry stus Twój Syn nam
po wie (por. J 2, 5), aby śmy mo gli co dzien nie za -
sia dać przy Je go sto le: to on jest mło dym wi nem,
przez któ re skła da my dzię ki, otrzy mu je my i prze -
ka zu je my bło go sła wień stwo. 

oży wiaj w nas na dzie ję w ocze ki wa niu na
dzień, w któ rym bę dzie my pić no wy owoc win-
ne go krze wu z Chry stu sem, w kró le stwie oj ca
(por. Mt 26, 29).

Oj ciec Świę ty wy dał zgo dę na opu bli ko wa nie 
ni niej szych Ukie run ko wań

pod czas au dien cji w dniu 3 stycz nia 2017 ro ku

Wa ty kan, 6 stycz nia 2017
uro czy stość ob ja wie nia pań skie go

                                  Jo ão Braz Kard. de Aviz
                                                       pre fekt

 ✠ Abp José Rodrígu ez Car bal lo OFM
                          Se kre tarz
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