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Rok Życia Konsekrowanego

INAUGURACJA W WATYKANIE I NA JASNEJ GÓRZE
KARD. JOÃO BRAZ DE AVIZ W BAZYLICE ŚW. PIOTRA
Uroczystą Mszą św. odprawioną wczoraj w bazylice św. Piotra
rozpoczął się w Watykanie i w Kościele katolickim Rok Życia Konsekrowanego, który potrwa do 2 lutego 2016. Liturgii przewodniczył
prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. João Braz de Aviz, który również
wygłosił kazanie.

Kardynał zaznaczył, że Rok ten rozpoczyna się „w znaku nadziei
chrześcijańskiej, gdyż Pan jest wierny i swoim miłosierdziem przemienia naszą niewierność a każdy, kto Mu ufa, nie dozna zawodu”.
Również osoby konsekrowane, „tak jak prorok Izajasz, odczuwają
potrzebę tego miłosierdzia Pana i wraz z prorokiem mówimy:
«Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg,
tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień
się przez wzgląd na Twe sługi (…)» [Iz 63, 17]” – tłumaczył mówca.
Dodał, że to ta więź zaufania do Boga, który jest Ojcem, doświadczana przez uczniów Jezusa i osoby konsekrowane już na początku
powołania, pozwala przeżywać z pasją teraźniejszość.
Brazylijski kardynał wspomniał o potrzebie czuwania, do czego
wzywa Jezus w czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii św. Marka.
Podkreślił, że im bardziej dajemy się kształtować Ojcu niczym glina
w Jego rękach, to znaczy z im większą ufnością oddajemy się w
ręce Ojca, który nas kocha, tym pewniej i bezpieczniej będziemy
wychodzić na spotkanie z Nim, gdy przyjdzie.
Kardynał nawiązał również do listu papieża na rozpoczęcie Roku
Życia Konsekrowanego.
Za: Radio watykańskie

O. JANUSZ SOK W KAPLICY JASNOGÓRSKIEJ
Na wstępie przypomniał, że niedziela dzisiejsza rozpoczyna w
całym Kościele nowy rok liturgiczny i czas adwentu, a więc przygotowywania do Narodzenia Jezusa. Zarazem jednak nasz duch „jest
prowadzony ku oczekiwaniu drugiego nadejścia Chrystusa przy
końcu czasów”, jak wspomina o tym Mszał Rzymski. „W tym czasie
naznaczonym nadzieją chrześcijańską wznosimy wzrok ku niebu i
wzbudzamy w swych sercach oczekiwanie na przyjęcie Pana, który
już przyszedł, który jest z nami każdego dnia i który przybędzie
kiedyś w chwale” – powiedział kardynał-prefekt.
Nawiązał następnie do odprawionego dzień wcześniej w bazylice
Matki Bożej Większej czuwania modlitewnego, podczas którego
zawierzono Maryi „drogę i owoce Roku Życia Konsekrowanego”.
„Byliśmy tam wszyscy razem, synowie i córki różnych charyzmatów,
a nasze zasłuchanie i nasza modlitwa przed Panem oraz Jego i
naszą Matką były jednomyślne” – przypomniał kaznodzieja. Dodał,
że to Franciszek „zechciał poświęcić rok 2015 kobietom i mężczyznom konsekrowanym z całego Kościoła, których dzisiaj Pan głębokim spojrzeniem miłości powołał do życia bliższego Bogu Miłości za pośrednictwem ewangelicznych rad ubóstwa, czystości i
posłuszeństwa”.

Uroczystą Mszą św. odprawioną w niedzielę, 30 listopada przed
Cudownym Obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze rozpoczął się
ogłoszony przez papieża Franciszka – Rok Życia Konsekrowanego
w Polsce. Eucharystia rozpoczęła się o godz. 11.00, a przewodniczył jej o. Janusz Sok, przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Koncelebrowali ojcowie paulini na
czele z generałem Zakonu o. Arnoldem Chrapkowskim i przeorem
Jasnej Góry o. Marianem Waligórą. W Kaplicy licznie zgromadzili się
przedstawiciele różnych polskich zgromadzeń męskich i żeńskich.
Msza św. była transmitowana przez TV Trwam.
„Dzisiaj rozpoczyna się Rok Życia Konsekrowanego, czas niezwykłej
łaski, i za to Ojcu Świętemu Franciszkowi jesteśmy wdzięczni, czas
naszego nawrócenia i po raz kolejny zawierzenia Bogu, przylgnięcia do Jego serca” – powiedział rozpoczynając Mszę św. o. Janusz
Sok.
W homilii o. Janusz Sok mówił dalej: „Całe życie jest nam dane po
to, żebyśmy się z Bogiem zaprzyjaźnili, te ileś dni, ileś lat, ileś dróg
do przejścia, żebyśmy się z Bogiem na tyle zaprzyjaźnili, byśmy Go
potem rozpoznali, nie przestraszyli się Go, nie bali się. Rozpoznać
Go można tylko oczami miłości. Adwent – święty czas, który po to
nam jest dany. Ale dzisiaj jakże my tutaj zgromadzeni na Jasnej

25 listopada - 1 grudnia 2014

Biuletyn Tygodniowy CiZ

48/2014 (300)

______________________________________________________________________________________________
Górze, i w tak wielu kościołach w Polsce w tych dniach, w katedrach, w kościołach, w naszych kaplicach zakonnych, zebrani siostry, bracia żyjący życiem konsekrowanym, bo oto odświętni się
czujemy – rozpoczyna się Rok Życia Konsekrowanego”.

ści, a gdy mamy Jego serce, potrafimy kochać każdego, nawet tych,
których nikt nie kocha. Bogu niech będą dzięki za powołanie sióstr,
braci, którzy pochylają się nad chorymi, biednymi, dotykają ich ran,
i mają jeszcze radość, że dotykają ran Jezusa. Bogu niech będą
dzięki za to tułacze życie misjonarzy rozsianych po całym świecie.
Opuścili ojczyznę, a to niezwykle trudne, gdzieś człowiek w sobie
coś musi złamać, i zawsze pozostanie tęsknota, i zawsze gdzieś
pozostanie świadomość, że nie jestem u siebie (…) Bogu niech
będą dzięki za powołanie, Siostro, Bracie – twoje. To takie zaproszenie do kochania Boga i człowieka”.
„Maryjo, przy Tobie rozpoczynamy ten Rok Życia Konsekrowanego.
Od Ciebie chcemy się uczyć bycia blisko Jezusa, podążania Jego
śladami, tego zachwytu nad Jego słowami. Ty byłaś pierwszą osobą
konsekrowaną, pierwszą uczennicą Swojego Syna. Pomóż nam
odkryć, jak wielkie jest nasze powołanie do życia życiem konsekrowanym, ślubami, jaki to wielki dar, jakie wielkie zaufanie ze
strony Boga. Pomóż nam razem z Tobą wyśpiewać ‘wielbi dusza
moja Pana za wielkie rzeczy, które mi Bóg uczynił’” – prosił o. Janusz Sok. Rok Życia Konsekrowanego trwać będzie od 30 listopada
2014 r. do 2 lutego 2016 roku. o. Stanisław Tomoń
Za: www.jasnagora.com

„Całe życie jest zadaniem, by Boga wyglądać i Go szukać – podkreślił kaznodzieja – Nasze życie to chodzenie po wodzie, i jest możliwe tylko wtedy, gdy jesteśmy wierni tej jednej niepodzielnej Miło-

Rok Życia Konsekrowanego w Polsce

INAUGURACJA ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO W POLSKICH DIECEZJACH
BYDGOSZCZ – BP R. KARPINSKI

następnym pokoleniom, a także ubogacaniu miejscowego Kościoła – podkreślił.

Pod przewodnictwem biskupa Ryszarda
Karpińskiego, w bydgoskim Kościele Rektorskim Zgromadzenia Ducha Świętego
zainaugurowano Rok Życia Konsekrowanego. W modlitwie uczestniczyli przedstawiciele wspólnot zakonnych oraz świeccy.

Bp Karpiński podziękował przełożonemu
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ducha
Świętego o. Dariuszowi W. Andrzejewskiemu CSSp za jego wieloletnią pracę wśród
Polonii kanadyjskiej, a zwłaszcza za zaangażowanie się w sprawy 49. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w
Quebecu, który odbywał się w 2008 roku.

Biskup senior archidiecezji lubelskiej, nawiązując do liturgii I niedzieli Adwentu,
przypomniał, że jest to czas wiernego
oczekiwania na Pana przez wypełnienie
obietnic złożonych na Chrzcie świętym.
Odwołał się również do listu papieża Franciszka, jaki skierował on do osób konsekrowanych, a także wspomniał posynodalną adhortację apostolską Jana Pawła II o
życiu konsekrowanym, jego misji w Kościele i w świecie Vita Consecrata.
Celebrans podzielił się swoimi doświadczeniami, które są owocem jego osobistych
spotkań z osobami konsekrowanymi. Nawiązał m.in. do swojej czternastoletniej
pracy w Papieskiej Komisji ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. – Dzięki
tej posłudze dowiedziałem się, jak nieoceniona jest rola osób konsekrowanych w
zachowaniu wiary i kultury narodu pochodzenia, w przekazywaniu tych wartości

Według ks. Karola Hołubickiego CM dla
osób konsekrowanych ten czas jest zaproszeniem do większej więzi z Bogiem, do
weryfikacji swojego życia. – Osoby konsekrowane są dowodem, że radykalne pójście
za Chrystusem jest nie tylko możliwe, ale
również piękne i posiada sens – powiedział
diecezjalny referent ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego.
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GNIEZNO – PRYMAS ABP W. POLAK
„Jesteście wezwani, by doświadczać i ukazywać, że Bóg może napełnić nasze serca i
uczynić nas szczęśliwymi. Czuwajcie nad
sobą, ale i nad nami”.
W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynającą czas oczekiwania na narodzenie
Jezusa i inaugurującą ogłoszony przez
papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego abp Wojciech Polak modlił się wspólnie z kapłanami, ojcami, braćmi i siostrami
zakonnymi, a także wiernymi świeckimi u
grobu i relikwii św. Wojciecha. Prosząc o
owocne przeżycie czasu Adwentu, ale i
tego szczególnego dla zgromadzeń zakonnych roku łaski Prymas Polski przypomniał
jego najważniejsze cele. Pierwszy – jak
wskazał nawiązując do listu Ojca Świętego
do osób konsekrowanych – to spojrzenie w
przeszłość z wdzięcznością. Drugi – przeżywanie teraźniejszości z pasją. Trzeci zaś
przyjęcie przyszłości z nadzieją.
„Wzywając was do spojrzenia w przeszłość
z wdzięcznością papież Franciszek zaprasza
do odkrycia korzeni, z których wyrastacie, a
więc początków i charyzmatów waszych
rodzin i wspólnot zakonnych. Zachęca do
wyznania z pokorą i wielką ufnością w Boga
naszej kruchości i słabości, a nawet – w
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opowiadaniu naszej zakonnej historii –
niekonsekwencji czy nawet zapomnienia
niektórych istotnych aspektów charyzmatu. Po co? Po to, abyśmy mogli doświadczyć prawdziwego odrodzenia i na nowo
zaczerpnąć moc od Tego, Który jest, Który
był i Który przychodzi” – mówił abp Polak
dodając za papieżem Franciszkiem, że na
Bogu, a nie na liczbach czy dziełach powinna opierać się nasza nadzieja.

Ale spoglądanie z wdzięcznością i tęsknotą
w przeszłość, aby było prawdziwie twórcze,
musi prowadzić nas do przeżywania teraźniejszości z pasją” – mówił dalej Prymas. –
To kolejne wezwanie Roku Życia Konsekrowanego – zaznaczył dodając, że to
jednocześnie przypomnienie słów św.
Pawła Apostoła, że w naszym życiu i powołaniu Bóg nas w Jezusie Chrystusie już we
wszystko wzbogacił. „Dlatego papież Franciszek stawia Wam, Moi Kochani, a przez
Was każdej i każdemu z nas, jakże konkretne pytania: czy Ewangelia jest dla nas rzeczywiście vademecum na każdy dzień i dla
każdej decyzji, do których podjęcia jesteśmy wezwani? – podkreślił abp Polak powtarzając za Ojcem Świętym, że nie wystarczy jej słowa czytać i rozważać, ale
trzeba nimi żyć na co dzień. „Tak mamy z
pasją przeżywać naszą teraźniejszość,
nasze teraz, nasze tu i teraz na ziemi. Osoby
konsekrowane, aby z żarliwą miłością iść do
drugich, dzieląc ich radości i smutki, aby
zrozumieć potrzeby współczesnych ludzi i
na nie odpowiedzieć. I my wszyscy, aby ten
jezusowy sposób życia prawdziwie przenikał nasze myślenie i działanie, abyśmy – jak
podpowiada Apostoł Paweł – byli bez
zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa” – mówił dalej abp Polak.
Odniósł się także do trzeciego celu Roku
Życia Konsekrowanego – przyjęcia przyszłości z nadzieją. „Przyjąć przyszłość z
nadzieją, to okazywać się w życiu ludźmi
czuwania i modlitwy” – tłumaczył dodając,
że czuwanie nie ma nic wspólnego z bezczynnością. Mamy bowiem – powtórzył
słowa Ewangelii – podjąć wezwanie do
starania się o wszystko i do czekania na
powrót Pana.
„Może się niektórym wydawać, że są to, tak
na pierwszy rzut oka, wzajemnie wykluczające się obowiązki. A jednak – jak ktoś

trafnie zauważył – wielkiego adwentu,
jakim jest nasze życie, nie możemy przesiedzieć w poczuciu bezradności, bezczynnie. Bóg bowiem każdemu wyznaczył
zajęcie, powierzył staranie o wszystko, co
stanowi Jego dom. To wezwanie, które dziś
w Ewangelii rozbrzmiewa, zachęca więc i
Was, Drogie Siostry i Drodzy Bracia Konsekrowani, abyście – jak to powtórzył za
papieżem Benedyktem papież Franciszek –
nie przyłączali się dziś do proroków nieszczęścia, którzy głoszą kres lub bezsensowność życia konsekrowanego w Kościele
naszych czasów, ale kontynuowali Waszą
drogę z nadzieją i ufnością w Panu, a także
z radością. (…) tam, gdzie są zakonnicy,
tam też jest radość. Powtarzając te papieskie słowa, proszę Was i o to się z Wami
modlę dziś, tutaj, u grobu św. Wojciecha i
za przyczyną Jasnogórskiej Królowej Polski,
jesteście wezwani, by doświadczyć i ukazywać, że Bóg może napełnić nasze serca i
uczynić nas szczęśliwymi. Czuwajcie więc
nad sobą i nad nami! – mówił na koniec
Prymas Polski.
Wspólnie z metropolitą gnieźnieńskim u
grobu i relikwii św. Wojciecha modlili się
gnieźnieńscy duchowni, ojcowe i bracia
zakonni oraz siostry zakonne z całej archidiecezji gnieźnieńskiej. Uczestnikom liturgii
towarzyszyła kopia cudownego obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej, która w piątek przybyła do gnieźnieńskiego klasztoru
ojców franciszkanów. Matka Boża w swoim
jasnogórskim wizerunku od października
ubiegłego roku peregrynuje po klasztorach
męskich wspólnot zakonnych w ramach
duchowego przygotowania do obchodów
1050. rocznicy Chrztu Polski.
Za: www.prymaspolski.pl

KALISZ – BP EDWARD JANIAK
Uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka i
biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna w
ostrowskiej konkatedrze zainaugurowano
Rok Życia Konsekrowanego. Uroczystość
połączono z odpustem ku czci św. Andrzeja
Apostoła, drugiego patrona parafii.
W homilii bp Łukasz Buzun wskazywał, że
Rok Życia Konsekrowanego poświęcony
jest osobom, które oddają się w swoim
życiu Panu Bogu i służą w Kościele w zakonach, w konkretnych nurtach charyzmatu
swoich założycieli.
Podkreślał, że Adwent jest czasem łaski
danym człowiekowi przez Boga. - Adwent
to czas łaski, która budzi się w ludzkim
sercu. Duch Święty działa w sercu każdego
z nas i woła przez ten twórczy niepokój: nie
niszcz tego wewnętrznego ukierunkowa-
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nia, nie niszcz tego wewnętrznego dynamizmu, nie daj sobie zdusić daru łaski.
Niech czas Adwentu będzie czasem zwycięskim w naszym życiu – mówił kaznodzieja.
Zachęcał do modlitwy i wsłuchiwania się w
Słowo Boże. - Potrzeba modlitwy do Ducha
Świętego niech będzie w naszej świadomości. Ważna jest modlitwa do Ducha
Świętego, który otwiera i przygotowuje nas
na przyjęcie Słowa Bożego. Może w tym
czasie Adwentu potrzeba zarezerwowania
sobie takiego odcinka czasu, aby był poświęcony na wyciszenie, oddalenie niepokojów, myśli, skupienie, pochylenie się nad
Słowem Bożym, bo inaczej nie będziemy
poznawali Chrystusa – powiedział biskup
pomocniczy diecezji kaliskiej.

Zaznaczył, że słowo z dzisiejszej Ewangelii
„czuwajcie” to jest wezwanie, które dotyczy
każdego chrześcijanina. - Czuwanie to
otwartość, gotowość na odebranie Słowa
na różne sposoby, bo Bóg mówi do nas w
różny sposób: w kościele, świątyni, ale
także mówi w naszej codzienności, przez
drugiego człowieka, może biednego, odrzuconego, na którego nikt nie patrzy
dobrym okiem. Duch Święty wzywa nas do
przemiany, do bycia człowiekiem miłosiernym, do bycia człowiekiem modlitwy –
podkreślał hierarcha.
Wskazał na Maryję jako przewodniczkę
Adwentu. - Patrzmy na Maryję i prośmy Ją
o ten duchowy klimat, o radość, która
przynosi nam światło, abyśmy przez dobre
czyny oczyszczali nasze wnętrze. Prośmy Ją
o wstawiennictwo. Maryja Niepokalanie
Poczęta jest dla nas najlepszą pośredniczką
u Boga. Niech w tym czasie Adwentu Maryja będzie obecna w naszych myślach, modlitwie, spojrzeniu na drugiego człowieka –
mówił bp Buzun.
Przed udzieleniem błogosławieństwa biskup kaliski nawiązał do uroczystości odpustowej wskazując na św. Andrzeja Apostoła. - Wszyscy apostołowie ponieśli
śmierć męczeńską. Dzisiaj tyle ludzi na
świecie ginie z powodu przyznania się do
Chrystusa. Chcemy o nich pamiętać. Bądźmy odważnymi świadkami Chrystusa.
Czuwajmy i módlmy się, bo o godzinie,
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której się nie spodziewamy Syn Człowieczy
przyjdzie. Wszyscy idziemy w jednym kierunku. Wszystkim na optymizm, który
płynie z chrześcijańskiej wiary, na bogactwo życia duchowego, byśmy żyli według
zamysłu i planu Bożego jako rodzice, jako
osoby konsekrowane, jako kapłani, jako
biskupi, jako ludzie pełniący jakąkolwiek
funkcję wobec społeczeństwa udzielam
pasterskiego błogosławieństwa – powiedział bp Janiak.

mić, iż naśladowanie Jezusa, który jest
światłością na oświecenie pogan, to przede
wszystkim bycie znakiem sprzeciwu. „Idąc
za Jezusem posłusznym, czystym, ubogim,
jesteście znakiem sprzeciwu wobec świata
z jego cywilizacja hałasu, bogactwa, kariery
przesadnej wolności z dyktatura relatywizmu” - powiedział, podkreślając, że równocześnie jest to program pozytywny, który
można streścić w słowach „być światłością
świata”.

KATOWICE – ABP DAMIAN ZIMON

Odwołując się do opublikowanego niedawno wywiadu-rzeki z Benedyktem XVI
wskazał, że trzeba dziś na nowo ukazywać
pierwszeństwo Boga w świecie. „Dlatego
tak pilną rzeczą jest postawienie na nowo
w centrum naszego myślenia pytania o
Boga”. Pytania o Boga, który nas zna, który
do nas mówi i który jest naszym sędzią.

„Idąc za Jezusem posłusznym, czystym,
ubogim, jesteście znakiem sprzeciwu wobec świata z jego cywilizacją hałasu, bogactwa, kariery, przesadnej wolności z dyktaturą relatywizmu” - powiedział metropolita
katowicki abp Damian Zimoń 2 lutego br.
w czasie inauguracji Roku Życia Konsekrowanego, ogłoszonego w całej metropolii
górnośląskiej. W uroczystości, która miała
miejsce w archikatedrze Chrystusa Króla w
Katowicach, wzięli udział zakonnicy i zakonnice oraz osoby podejmujące rozmaite
formy życia konsekrowanego.

Wyjaśniając cel ogłoszenia w metropolii
Roku Życia Konsekrowanego abp Zimoń
powiedział, że chodzi o nowy impuls, o rok
modlitwy, oczyszczenia, wewnętrznej
odnowy przemiany i pokuty, po to, aby
ujrzeć na nowo piękno takiego powołania.
Zaakcentował też, że w centrum realizacji
powołania do życia konsekrowanego musi
znajdować się Eucharystia i Słowo Boże. Po
homilii uczestnicy inauguracji Roku Życia
Konsekrowanego wspólnie odnowili śluby i
przyrzeczenia.
Za: www.archidiecezja.katowice.pl

KRAKÓW – KARD. S. DZIWISZ
Przed Mszą uczestnicy spotkania wysłuchali konferencji ks. prał. Jana Klemensa, wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego,
zatytułowanej „Życie konsekrowane wzorem Komunii z Bogiem”.
W homilii metropolita katowicki przypomniał, że w całym Kościele powszechnym
odbył się Rok Kapłański i powiedział: „Nie
możemy być obojętni wobec żeńskiego
życia konsekrowanego”. Wyraził uznanie i
wdzięczność wszystkim, którzy na terenie
archidiecezji katowickiej realizują powołanie do życia konsekrowanego. Przypomniał, że w roku 1994 brał udział w Synodzie Biskupów, poświęconym tej formie
powołania do służby w Kościele. Jego
owocem jest adhortacja apostolska Jana
Pawła II „Vita consecrata”. Nawiązując do
odczytanej w czasie Mszy św. perykopy
ewangelijnej abp Zimoń stwierdził: „Prorokini Anna ukazuje prawdę, że kobiety i
mężczyźni mają udział w tych samych
łaskach udzielonych przez Boga i jednakowo zobowiązani są do dawania świadectwa
o Jezusie”. Dodał, że warto sobie uświado-

czystości osób konsekrowanych wprowadza błogosławiony ład w niełatwą sferę
czystej miłości wszystkich. Nie przeczą
temu pojedyncze wypadki, tak bardzo
nagłaśniane, sprzeniewierzenia się tej
rzeczywistości” – stwierdził.
Jako drugi problem kardynał wskazał
wszechobecną materialistyczną żądzę
posiadania, która lekceważy potrzeby
słabych i ubogich. „Odpowiedzią życia
konsekrowanego na tę sytuację jest ewangeliczne ubóstwo, często połączone z
konkretną działalnością, szerzącą solidarność i miłosierdzie” – powiedział.
Dodał, że wpisuje się to również w apele
papieża Franciszka, marzącego o Kościele
dla ubogich. W kontekście trzeciej prowokacji świata, tzn. pojmowania wolności w
sposób oddzielający ją od fundamentalnej
więzi z prawdą i normą moralną, metropolita zauważył, że odpowiedzią na nią jest
„posłuszeństwo osób konsekrowanych,
wyrażające posłuszeństwo Chrystusa wobec Ojca i świadczące o tym, że nie ma
sprzeczności między posłuszeństwem a
wolnością”.

LEGNICA – BP Z. KIERNIKOWSKI
W kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy,
u ojców franciszkanów zainaugurowany
został
Rok
Życia
Konsekrowanego
w diecezji legnickiej.

Metropolita krakowski kard. Stanisław
Dziwisz przewodniczył w Sanktuarium św.
Jana Pawła II uroczystej Mszy św. inaugurującej Rok Życia Konsekrowanego w archidiecezji krakowskiej.
Osoby konsekrowane uczą, że każdy chrześcijanin, każdy człowiek może i powinien
postawić Boga w centrum swego życia,
swoich marzeń i zamierzeń – powiedział do
zgromadzonych. Dodał, że to świadectwo
„jest potrzebne w świecie, w którym ludzie
nie wiedzą, po co żyją, jak mają żyć i dla
kogo mają żyć”.
Kard. Dziwisz wskazał, że śluby osób konsekrowanych są odpowiedzią na potężne
wyzwania współczesnego świata, w którym
możemy dostrzec trzy prowokacje uderzające w człowieka. Odnosząc się do słów św.
Jana Pawła II wskazał na pierwszą z nich
dotyczącą „hedonistycznej kultury, która
odrzuca wszelkie obiektywne normy dotyczące płciowości, sprowadzając ją często
do rangi zabawy lub towaru, praktykując –
przy współudziale środków społecznego
przekazu – swego rodzaju bałwochwalczy
kult instynktu”. „Powiedzmy jasno: ślub
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Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski
przewodniczył Mszy św., w której uczestniczyli przedstawiciele męskich i żeńskich
zgromadzeń zakonnych posługujących
w naszej diecezji, świeckie osoby konsekrowane oraz wierni parafii i miasta.
Zwracając się do zgromadzonych przypomniał najważniejsze przesłanie listu papieża Franciszka skierowanego do wiernych
z okazji inauguracji tego roku. Papież Franciszek wzywa, by nie ulegać pokusie liczb
i wydajności, przepowiedniom proroków
nieszczęścia, ale by osoby konsekrowane
były przebudzone i czujne, ufając Panu
zaznaczył bp Kiernikowski. Podkreślił też, że
obchody tego roku są okazją do spojrzenia
wstecz, na historię, do spojrzenia na teraź-
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niejszość i przyszłość. Patrzeć wstecz to
znaczy zrozumieć swoje życie i swoje sprawy i zadać sobie pytanie czy są one zgodne
z planem Bożym. Patrzeć na teraźniejszość
to otwierać swoje wnętrze, to przemieniać
się i nawracać. Patrzeć w przyszłość to
znaczy stawać się świadkiem nadziei, to
zawierzyć wszystko Bogu mówił Biskup
legnicki. Bp Zbigniew zwrócił też uwagę na
to, że osoby konsekrowane są szczególnie
powołane do tego, by swoje życie i swoje
oddanie Bogu i Kościołowi przeżywać
z pasją i zaangażowaniem. Z takiej postawy
ma wypływać prawdziwa radość, która jest
owocem przeżywania obecności Boga
w życiu każdego podkreślił.
Na terenie diecezji legnickiej posługuje 15
żeńskich oraz 6 męskich zgromadzeń zakonnych. Ponadto posługują 3 osoby
świeckie z Instytutu Niepokalanej Matki
Kościoła oraz 2 dziewice konsekrowane.
W sumie blisko 280 osób. Zgromadzenia
zakonne prowadzą min. domy dziecka,
przedszkola i szkoły. Posługują w służbie
zdrowia, parafiach, szkołach oraz innych
placówkach oświatowo-wychowawczych.
Za: www.opoka.org.pl

PELPLIN – BP RYSZARD KASYNA
29 listopada br. nastąpiła uroczysta inauguracja Roku Życia Konsekrowanego w diecezji pelplińskiej, której przewodniczył Ks. Bp
Diecezjalny Ryszard Kasyna. W uroczystości
wziął także Ks. Bp Wiesław Śmigiel, licznie
przybyłe osoby konsekrowane zakonów
męskich i żeńskich oraz przedstawiciele
instytutów świeckich oraz indywidualnych
form życia konsekrowanego.

powinny rodzić się w sercu każdej osoby
konsekrowanej. Są to pytania wzywające
do prawdy o naszym życiu i zobowiązujące
do przejrzystej odpowiedzi na tożsamość
życia zakonnego. Nie można uciekać od
tych wyzwań.
Po wykładzie, wszyscy zgromadzeni razem
z klerykami WSD w Pelplinie odśpiewali I
Nieszpory z I Niedzieli Adwentu. Następnie
zabrał głos Ks. Bp Ryszard Kasyna, który w
swym słowie wyraził podziękowanie za
obecność osób konsekrowanych w Kościele. Podkreślił, że trudno sobie wyobrazić
Kościół bez osób zakonnych, bez ich modlitwy i posługi. Zaznaczył, że modlitwa i
świadectwo życia to oś, wokół której życie
zakonne znajduje swój swoisty dar. Modlitwa powinna być pierwszoplanowym
zadaniem, im większe zaangażowanie w
modlitwę, tym większa świeżość świadectwa. Zaś świadectwo prawdziwego posłuszeństwa, czystości i ubóstwa niesie wielką
moc, może zgasić wszelką niechęć i wszelką słabość. Na koniec Ks. Biskup wyraził
życzenie by osoby zakonne mogły przeżywać swe powołanie z pogodą i radością
ducha, powierzając je Bogu.
Następnie w uroczystej procesji osoby
konsekrowane niosły relikwie świętych i
błogosławionych założycieli oraz sióstr i
braci ze swoich zgromadzeń do katedry
pelplińskiej. Podczas procesji śpiewano
Litanię do Wszystkich Świętych. Po przybyciu do katedry wszyscy wzięli udział w
uroczystym Oratorium o św. Janie Chrzcicielu, które wykonały chóry: Na cały głos i
Nieboskłonni z okazji 20- lecia diecezjalnego Radia Głos. Za: www.siostryzorlika.pl

Prosił, aby wykazywać większe zainteresowanie życiem osób konsekrowanych, nawiązywać z nimi kontakt, próbować zrozumieć wybór ich drogi. Modlił się, by Rok
Życia Konsekrowanego był okazją do modlitwy za tych którzy realizują swe powołanie w zakonach, w instytutach świeckich
czy w indywidualnych formach życia konsekrowanego: „Niech będzie to czas modlitwy o nowe, święte powołania do służby
Bogu i ludziom we wspólnocie Kościoła”,
akcentował pasterz Kościoła płockiego.

„Niech będzie to czas modlitwy o nowe,
święte powołania do służby Bogu i ludziom
we wspólnocie Kościoła” - zachęcał Biskup
Płocki Piotr Libera 30 listopada podczas
Eucharystii rozpoczynającej Rok Życia
Konsekrowanego w diecezji płockiej, odbywający się pod hasłem „Ewangelia, proroctwo, nadzieja”. W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele zakonów habitowych i bezhabitowych oraz wdowy konsekrowane.

Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks.
kan. dr Bogdan Czupryn, diecezjalny referent ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: „Osoby konsekrowane są po to, aby nam
wszystkim bliżej było do Boga. Zarówno
siostry habitowe, które również strojem
manifestują wyłączną przynależność do
Chrystusa, jak również siostry niehabitowe
ukrytą obecnością w świecie - wszystkie
one swoją postawą ukazują na czym polega życie dla innych, na czym polega czuwanie miłości. Wielu ludzi potwierdza, jak
bardzo skuteczna potrafi to być nauka”,
stwierdzał kaznodzieja.

Libera odwołał się do specjalnego listu
apostolskiego papieża Franciszka, adresowanego do osób konsekrowanych, w którym Ojciec Święty stwierdza, że pierwszym
celem Roku Życia Konsekrowanego jest
„spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością,
ponieważ każdy instytut zakonny jest owocem bogatej historii charyzmatycznej”.
„Zakony tak bardzo wrosły w naszą codzienność, iż prawie ich nie zauważamy.

Zaznaczał, że w diecezji płockiej, liczącej
ponad 900 lat, zakony pełniły wielką rolę
w budowaniu Kościoła lokalnego. Nie
sposób przecenić owoców ich pracy. Ziemię tę uświęciło wielu świętych zakonników i zakonnic, jak choćby św. Stanisław
Kostka, bł. Honorat Koźmiński, sługa Boży
Bogdan Jański, sługa Boża Maria Łempicka
czy sługa Boża Józefa Hałacińska. W sposób
szczególny diecezja płocka została obda-

PŁOCK – BP PIOTR LIBERA

Spotkanie rozpoczęło się wykładem ks.
Waldemara Barszcza (wieloletniego pracownika watykańskiej Kongregacji ds.
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego) na temat:
Życie konsekrowane w Kościele dzisiaj.
Ewangelia, proroctwo, nadzieja. Ks. Barszcz
przedstawił sytuację osób zakonnych w
Kościele. Zwrócił uwagę na spadek i kruchość powołań, nieadekwatną formację,
starzenie się wspólnot oraz upadek dyscypliny zakonnej prowadzący do zeświecczenia. Stwierdził, że pytania o przyszłość

Niewiele też słychać o zakonnikach i zakonnicach w mediach, a przecież pracują w
szpitalach, hospicjach, sierocińcach, domach opieki społecznej, szkołach i przedszkolach, prowadzą różnorakie dzieła charytatywne, służą nam i naszym rodzinom.
Przecież wielu z nas korzysta z posługi
sakramentalnej osób konsekrowanych,
nawiedza prowadzone przez nich sanktuaria, czyta wydawane przez nich książki,
słucha i ogląda zakonne media. Nikt z nas
nie może też powiedzieć, iż nie jest dłużnikiem sióstr klauzurowych, które modlą się
nieustannie i ofiarują swoje życie za nasze
zbawienie”, twierdził hierarcha.
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rowana obecnością św. Faustyny Kowalskiej: w Płocku, nieopodal katedry, w domu
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Pan Jezus
objawił jej swoje miłosierne oblicze i kazał
namalować obraz, i tak rozpoczęła się
„przedziwna droga miłosierdzia, która
ogarnęła świat cały”.
„Nie możemy o tym zapominać! Zobowiązał nas do tego Największy z rodu Polaków
św. Jan Paweł II. W Płocku, 7 czerwca 1991
roku, na zakończenie Mszy pozdrowił
Mazowsze z jego jakże ważnym miejscem
w dziejach `ojczyzny, Kościoła i świętości`.
Wspominał św. Stanisława Kostkę z Rostkowa i siostrze Faustynę. Dziewięć lat później, w dniu jej kanonizacji 30 kwietnia
2000 roku, wymieniał Płock jako miasto,
które jest szczególnie zobowiązane do
szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia”, podkreślał ks. Czupryn.
Za: www.diecezjaplocka.pl

POZNAŃ – ABP STANISŁAW GĄDECKI
Sobotnie popołudnie zebrało w okolicy
Ostrowa Tumskiego wielu przedstawicieli i
przedstawicielek zgromadzeń zakonnych
oraz tzw. instytutów świeckich. Na miejsce
zbiórki, przy kościele św. Małgorzaty Marii
Alacoque na Śródce, zdążały różne grupy,
wyróżniające się swymi habitami. Widać
było, że dzieje się coś szczególnego, że jest
to prawdziwe święto osób życia konsekrowanego.

zajmuje się m.in. zgromadzeniami zakonnymi działającymi na terenie archidiecezji.
Arcybiskup wygłosił także homilię, którą
oparł na nauczaniu papieża Franciszka
skierowanym do zakonników i zakonnic, w
tym na ostatnim liście apostolskim Ojca
Świętego.
Za: www.seminarium.chrystusowcy.pl

RZESZÓW – BP JAN WĄTROBA
30 listopada 2014 r. o godz. 15.00 w katedrze rzeszowskiej został uroczyście otwarty
Rok Życia Konsekrowanego w diecezji
rzeszowskiej. Mszy św. przewodniczył
biskup rzeszowski Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczył bp Kazimierz Górny,
wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego ks. Stanisław Kamiński oraz 39 kapłanów
reprezentujących w dużej mierze księży
zakonników pracujących na terenie diecezji
rzeszowskiej. Wśród uczestników Mszy św.
było prawie 300 sióstr zakonnych.
Homilię wygłosił Biskup Ordynariusz.
Zwrócił uwagę na powołanie do życia
zgodnego z radami ewangelicznymi, które
jest Bożym darem. - To nie człowiek wybiera Boga, ale Bóg wybiera człowieka. Kaznodzieja wiele miejsca poświęcił radości. - Jej
źródłem jest miłość Boża, o której powinniśmy pamiętać każdego dnia. Mówiąc o
wyrzeczeniach związanych z życiem konsekrowanych, biskup Wątroba zwrócił uwagę,
że ten kto się wyrzeka, tak naprawdę daje
Bogu niewiele, a otrzymuje wszystko. (tn)
Za: www.diecezja.rzeszow.pl

SANDOMIERZ – BP K. NITKIEWICZ

Uroczystość rozpoczęła się od procesji,
która przeszła od kościoła św. Małgorzaty
do katedry, przekraczając po drodze Cybinę (odnogę Warty) po moście Jordana,
nazwanym tak od imienia pierwszego
biskupa Polski (X wiek). Przedstawiciele
różnych instytutów życia konsekrowanego
nieśli w pochodzie religie świętych i błogosławionych założycieli swoich zgromadzeń,
a poprzedzał je relikwiarz ze szczątkami św.
Jana Pawła II. Po drodze śpiewana była
litania do Wszystkich Świętych.
W katedrze odprawione zostały uroczyste
nieszpory z I niedzieli Adwentu, której to
modlitwie przewodniczył miejscowy ordynariusz, ks. abp Stanisław Gądecki, obecny
przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski. Obecny był także emerytowany
sufragan, ks. bp Zdzisław Fortuniak, który

W Wigilię I Niedzieli Adwentu w bazylice
sandomierskiej odbyło się rozpoczęcie
diecezjalnego Roku Życia Konsekrowanego. Na wspólnej modlitwie zgromadziły się
wspólnoty zakonne z terenu całej diecezji.
Sprawowano Mszę św. wraz z modlitwą
Nieszporów. Przewodniczył bp Krzysztof
Nitkiewicz, który zwracając się do zgromadzonych osób konsekrowanych wskazał na
osoby zakonne, jako znaki działania Ducha
Świętego, który jak ogień ma oczyszczać i
rozpalać ludzi wierzących.
Można wypełniać skrupulatnie wskazania
Ewangelii i dać się jej porwać, poprowadzić
z zamkniętymi oczami. Można okazjonalnie
poświęcać Bogu swój czas i siły albo oddać
Mu całkowicie swoje życie. Różne są sposoby wypełniania chrześcijańskiego powołania, a przynależność do jakiegoś stanu w
Kościele (duchownego, zakonnego, świeckiego), niekoniecznie musi odgrywać determinującą rolę. Zakony wierne charyzmatowi otrzymanemu od swoich założycieli i
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reformatorów, wnoszą jednak do życia
Kościoła tą iskrę, ogień Ducha Świętego.
Ogień, który oczyszcza i rozpala serca Ludu
Bożego. Wszyscy potrzebujemy tego żaru,
tego ożywczego płomienia – wskazywał bp
Krzysztof Nitkiewicz.
Dlatego modlimy się o powołania zakonne
oraz za wszystkich, którzy wybrali drogę
życia konsekrowanego. I prosimy was
drodzy Ojcowie, Księża, Bracia i Siostry:
bądźcie wierni waszemu charyzmatowi
zakonnemu tak w wymiarze osobistym jak i
wspólnotowym. Pielęgnujcie go, gdyż on
jest skarbem całego Kościoła świętego. To
przyniesie odrodzenie dla waszych wspólnot i dla nas wszystkich – podkreślał hierarcha.

Podczas homilii ks. Leon Siwecki, wikariusz
biskupi ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego,
przedstawił kierunki działań i zadania, jakie
niesie rozpoczynający się Rok Życia Konsekrowanego. - Trzy cele przyświecają celebracji tego Roku. Spojrzenie w przeszłość z
wdzięcznością, przeżywanie teraźniejszości
z pasją oraz przyjęcie przyszłości z nadzieją.
Ten Rok niech będzie czasem powrotu do
swych założycieli, do przykładu ich zaangażowania. Niech będzie odpowiedzią na
apel Papieża, aby obudzić świat swym
profetycznym świadectwem oraz zaproszeniem, aby razem z osobami zakonnymi
dziękować Bogu za dar życia konsekrowanego, patrząc z nadzieją, że życie konsekrowane nie może zaniknąć w Kościele –
mówił kaznodzieja.
W darach ofiarnych przedstawicielki poszczególnych domów zakonnych złożyły
duchowe postanowienia na czas trwania
Roku Życia Konsekrowanego.
Za: www.diecezjasandomierska.pl

SZCZECIN – KS. R. GŁOWACKI TCHR
W minioną sobotę Sanktuarium NSPJ w
Szczecinie wypełniły osoby konsekrowane:
księża, bracia i siostry zakonne, a także
osoby należące do instytutów świeckich.
To właśnie na ten dzień przypadło w naszej
diecezji rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego.
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Mszy św. przewodniczył Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla
Polonii Zagranicznej ks. Ryszard Głowacki
TChr, który w homilii przypomniał, że każdy
z nas po imieniu został wezwany i powołany, a przy okazji tego Roku mamy rozważyć
w swoich sercach, czy jesteśmy szczęśliwi
na drodze którą idziemy i czy jesteśmy
wdzięczni za łaskę, którą Bóg nas obdarzył?

jako gospodarz przywitał wszystkich obecnych.

Zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego rozpoczyna się w I Niedzielę Adwentu i będzie
trwał do 2 lutego 2016 r. Papież ogłosił go
w związku z 50. rocznicą ogłoszenia dekretu Soboru Watykańskiego II „Perfecta caritatis” o przystosowanej do współczesności
odnowie życia zakonnego.

Ks. dr Zbigniew Krzyszowski - wikariusz
biskupi ds. zakonnych skierował słowa
zachęty do wspólnego świętowania tego
czasu, który Bóg daje nam w darze.

Z kolei Ks. mgr. Tadeusz Gniewek SCJ delegat KWPZM ds. zakonów męskich w
diecezji tarnowskiej przypomniał o dokumentach kościelnych związanych z rozpoczynającym się Rokiem Życia Konsekrowanego. Również Ksiądz

Po powitaniach Ks. Tadeusz Bańkowski Cor.
rozpoczął modlitwę różańcową, zwracając
naszą uwagę na główny ołtarz z monumentalnym wizerunkiem Chrystusa. Jego
rozważania przeplatające się z pięknym
śpiewem chóru oratoryjnego stworzyły
niezapomnianą atmosferę modlitewną.
Po zakończeniu drugiej tajemnicy uczestnicy przeszli ulicami Starego Miasta do
katedry. Podczas procesji różańcowej z
kościoła Księży Filipinów do bazyliki modlono się w intencji nowych powołań,
rodzin, osób konsekrowanych.

Na koniec uroczystej Mszy św. Przełożony
Generalny wręczył kopię obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa z Sanktuarium
siostrze Józefie – Misjonarce Chrystusa
Króla – która jest Przełożoną Wspólnoty
Sióstr posługujących w Sanktuarium. Ten
obraz będzie peregrynował po różnych
wspólnotach Sióstr z naszej archidiecezji.
Na koniec warto jeszcze przytoczyć słowa,
które napisał Przewodniczący Komisji ds.
Życia Konsekrowanego KEP bp Kazimierz
Gurda w Liście na ten Rok: „Osoby Konsekrowane żyją obok nas i między nami. Od
setek lat modlitwą, pracą i świadectwem
ubogacają życie Kościoła i społeczeństwa.
Tak bardzo wrośli w naszą codzienność, iż
współcześnie prawie ich nie zauważamy.
Niewiele też o nich słychać w mediach, a
przecież prowadzone przez nich szpitale,
domy opieki społecznej, szkoły i przedszkola, różnorakie dzieła charytatywne, służą
nam i naszym rodzinom”.
Za: www.chrystusowcy.pl

TARNÓW – BP ANDRZEJ JEŻ
W sobotę, 29 listopada, osoby konsekrowane z całej diecezji tarnowskiej rozpoczęły przeżywanie Roku Życia Konsekrowanego.
O godz. 16.00 w kościele Księży Filipinów
śpiew chóru „Oratorium Młodych” działającego przy parafii rozpoczął czas wspólnej
modlitwy. Ks. Proboszcz Maciej Mitera Cor.

W katedrze odbyły się nieszpory połączone
z czuwaniem modlitewnym przed Najświętszym Sakramentem. Nieszporom
przewodniczył O. Ryszard Bożek Superior
Ojców Redemtorysów wraz z klerykami
WSD w Tuchowie, oraz siostrami
zakonnymi ze Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Dębickich, które prowadziły
rozważania.
W świątyni modlili się przedstawiciele i
przedstawicielki niemal wszystkich zgromadzeń i zakonów męskich i żeńskich z
terenu diecezji tarnowskiej.
Głównym wydarzeniem była Msza święta
pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Liturgię koncelebrowali z
hierarchą liczni zakonnicy pracujący w
diecezji, oraz księża diecezjalni. Na wstępie
powitał uczestników Ks. dr Adam Nita,
Proboszcz katedry tarnowskiej.
W homilii biskup przypomniał, że na całym
świecie żyje ok. 950 tys. osób konsekrowanych: „To, co czynicie i o czym świadczycie
przeżywając tajemnicę waszego powołania
staje się codzienną Ewangelią, głoszoną
współczesnemu światu. Niezwykle ważne
jest to przesłanie szczególnie teraz, kiedy
współczesny człowiek niechętnie sięga po
Księgę Ewangelii, chętniej natomiast czyta
ewangelię czynu i nie przechodzi obojętnie
wobec ewangelicznego świadectwa miłości miłosiernej” - dodał.
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Na zakończenie słowa podziękowania
skierowała s. Eudoksja Twardowska
NMPNP, referentka diecezjalna, po czym Ks.
Biskup Ordynariusz udzielił uroczystego
Błogosławieństwa. Ks. Tadeusz Gniewek SCJ

WARSZAWA – KARD. K. NYCZ
Świat, który nastawiony jest na „mieć”,
potrzebuje waszego świadectwa ubóstwa:
musimy wyrzucić ze swojego serca wszelką
rządzę posiadania. Potrzeba też dziś, w
dobie panseksualizmu i nieopanowania,
waszego świadectwa czystości i posłuszeństwa – mówił kard. Kazimierz Nycz, otwierając w archidiecezji warszawskiej Rok Życia
Konsekrowanego.
Kilkuset kapłanów, kleryków, braci i sióstr
zakonnych, a także przedstawicieli instytutów świeckich i indywidualnych form życia
konsekrowanego uczestniczyło w kościele
parafialnym pw. Ofiarowania Pańskiego na
Ursynowie we Mszy św. na rozpoczęcie
Roku Życia Konsekrowanego. Eucharystię
pod przewodnictwem kard. Kazimierza
Nycza koncelebrowało kilkudziesięciu
kapłanów, w tym o. Gabriel Bartoszewski
OFMCap, dyrektor Wydziału Instytutów
Życia Konsekrowanego, oraz ks. Tadeusz
Sowa, moderator moderator wydziałów
duszpasterskich w Kurii Archidiecezjalnej
Warszawskiej.
Wyjaśniając motywy ustanowienia przez
papieża Franciszka Roku Życia Konsekrowanego, metropolita warszawski przypomniał, że w 2015 roku będziemy obchodzić
50. rocznicę uchwalenia przez Sobór Watykański II „Dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego”.
- Ta odnowa trwa i nigdy się nie kończy.
Ten rok służy temu, byśmy pochylali się
nad tym niezwykłym powołaniem i tym, co
jeszcze jest do zrobienia. Ale będzie to
także rok wielkiej modlitwy dziękczynnej za
wszystkie wymiary życia zakonnego. Tego
szczególnego powołania do świętości –
mówił kard. Kazimierz Nycz.Metropolita
warszawski przypomniał w homilii, że w
Kościele powszechnym, mimo pewnego
spadku powołań, jest ciągle prawie milion
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osób życia konsekrowanego: kapłanów,
braci i sióstr zakonnych.
- To nie przypadek, że gromadzimy się w
kościele Ofiarowania Pańskiego, który
przypomina, jak Maryja po urodzeniu Pana
Jezusa przychodzi do jerozolimskiej świątyni, by Go ofiarować Bogu. Znamy słowa
Symeona, który zapowiadał, że duszę Maryi
przeniknie miecz. Człowiek, który się ofiaruje, musi być gotowy na spełnianie się proroctwa Symeona. Powołanie jest zaskakującym darem i łaską, ale ze strony człowieka
to także zgoda na wszystkie konsekwencje,
z krzyżem włącznie.

parafkę, że jest on zgodny z Jego wolą. A
wola Boża często bywa w poprzek naszych
planów – mówił kardynał, dodając że w
archidiecezji warszawskiej jest prawie 3 tys.
osób konsekrowanych, w tym 500 księży.Ile
to jest domów, które są domami modlitwy
za Kościół? Są to także domy świętości, nie
bójmy się tego mówić. To nie tylko setki
zakonnic i zakonników, którzy zostali wyniesieni na ołtarze, ale także wy, którzy
anonimowo idziecie drogą rad ewangelicznych. Ile to dzieł apostolskich: w katechezie, szpitalach, dziełach charytatywnych! Jakie to bogactwo i dar! Za to serdecznie dziękuję – mówił kardynał Kazimierz Nycz, zastrzegając by tej różnorodności nie traktować jako konkurencji. –
Jesteśmy w jednym Kościele i jednym
Kościołem. To, co robimy, jest budowaniem
królestwa Bożego na ziemi. W tym musimy
być zgodni.
Metropolita warszawski prosił również o
gorącą modlitwę w intencji powołań,
zwłaszcza żeńskich: – To nasza wspólna
sprawa i odpowiedzialność: aby nie brakło
sióstr i księży zakonnych. Aby Kościół był
bogaty różnorodnością powołań, bo tylko
wtedy udźwignie wszystkie zadania, które
powierzył nam Chrystus.

Założycieli oraz Członków Wspólnot Zakonnych.
W koncelebrze wzięli udział biskupi, przedstawiciele
męskich
Zgromadzeń
i duchowieństwo diecezjalne. Konkatedrę
wypełniły licznie zgromadzone siostry
zakonne, zakonnicy, świeccy - szczególnie
członkowie Kółek Różańcowych i Totus
Tuus. Ks. Abp Henryk Hoser w wygłoszonej
homilii wyakcentował owoce Rocznego
Jerycha Różańcowego jak i wprowadził w
Rok Życia Konsekrowanego. Idąc za Papieżem Franciszkiem zaznaczył, że wszyscy
ochrzczeni są już konsekrowani. Po uroczystej Eucharystii nastąpiło odśpiewanie
Nieszporów z I Niedzieli Adwentu pod
przewodnictwem Ks. Abp Henryka Hosera.
s. M. Klara Bielecka, referentka diecezjalna

ZAMOŚĆ – BP MARIAN ROJEK
Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie
konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Pod
takim hasłem będzie przeżywany Rok Życia
Konsekrowanego. Wczoraj w kościele
franciszkanów pw. Zwiastowania NMP w
Zamościu bp Marian Rojek zainaugurował
ten błogosławiony czas w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Odwołując się do słów
papieża Franciszka zachęcił osoby konsekrowane by były przebudzone i czujne
zgodnie z duchem Adwentu.

Kardynał Kazimierz Nycz, nawiązując do
czytań i ewangelii, przypominał, że osoby
konsekrowane są w szczególny sposób
powołane do dawania świadectwa wiary w
Chrystusa życiem radykalnym. – Niech inni,
patrząc na was, pytają: „Dla kogo oni to
Po homilii, podobnie jak to bywa 2 lutego
robią?”. Metropolita warszawski prosił, by
każdego roku, nastąpiło okolicznościowe
osoby konsekrowane często pytały się, czy
odnowienie ślubów lub przyrzeczeń.
sternikami ich życia jest Jezus Chrystus. –
Tylko wtedy będziemy mogli być jako
biskup, kapłan czy siostra zakonna sterniWARSZAWA-PRAGA – ABP H. HOSER
kiem dla tej cząstki Kościoła, którą Pan Bóg
mi powierzył. Zachęcał również osoby
W Diecezji Warszawsko Praskiej rozpoczękonsekrowane do „wypłynięcia na głębię”.
cie Roku Życia Konsekrowanego połączone
– Kiedy rozpoczynamy Rok Życia Konsezostało z zakończeniem Rocznego Jerycha
krowanego, musimy powrócić do źródeł, z
Różańcowego. Miejscem Liturgii była konktórych wyrasta życie konsekrowane w
katedra w Warszawie na Kamionku. Liturgii
Kościele – mówił metropolita warszawski
przewodniczył J. E. Abp Henryk Hoser.
wskazując na wartość zakonnych ślubów
W konkatedrze przez cały tydzień trwała
posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. –
adoracja Najświętszego Sakramentu, w
Świat, który nastawiony jest na „mieć”,
której między innymi wzięły udział ZgroSłowa wdzięczności za sprawowaną Euchapotrzebuje waszego świadectwa ubóstwa:
madzenia Zakonne lewobrzeżnej Warszarystię złożyła bp. Marianowi Rojkowi refemusimy wyrzucić ze swojego serca wszelką
wy. W sobotę 29 listopada o godz. 17.00
rentka ds. zakonnych w diecezji zamojskorządzę posiadania. Jakże potrzeba też dziś,
odbyło się Nabożeństwo Różańcowe z
lubaczowskiej s. Agnieszka Gańko FMM.
w świecie pełnym panseksualizmu i nieoaktywnym udziałem sióstr zakonnych. O
panowania, waszego świadectwa czystości
godz. 18.00 wyruszyła procesja do ołtarza
Homilię bpa Mariana Rojka można wysłui posłuszeństwa. Tak często rodzi się pokuofiarniczego, podczas, której wniesione
chać na stronie : www.radiozamosc.pl
sa, by do Pana Boga przychodzić z gotozostały relikwie świętych i błogosławionych
wym projektem, prosząc jedynie, by dał
____________________________________________________________________________________________________________________

INAUGURACJA ROKU U PAULINOW

Inaugurację Roku połączono z prezentacją książki pt. „Ozdoba
Pustyni czyli żywot św. Pawła I Pustelnika”, którą opracował prawie
300 lat temu o. Matthias Fuhrmann, profes Zakonu św. Pawła
Pierwszego Pustelnika prowincji austriackiej. Inicjatorem przetłumaczenia po latach tego dzieła z jęz. łacińskiego jest o. prof. Janusz
Zbudniewek, paulin, historyk z Warszawy. Tłumaczenia dokonał
prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, konfrater Zakonu Paulinów,
wybitny latynista. Książka została wydana przez Wydawnictwo
Zakonu Paulinów i Drukarnię Michalineum.

połączona z prezentacją książki o Św. Pawle Pustelniku

Jednak już w przeddzień tego wydarzenia, czyli w sobotę, 29 listopada na Jasnej Górze rozpoczęła się inauguracja Roku Życia Konsekrowanego w Zakonie Paulinów. Mszy św. sprawowanej o godz.
11.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej przewodniczył generał Zakonu o. Arnold Chrapkowski.
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W uroczystej Eucharystii wzięli udział ojcowie i bracia paulini na
czele z generałem Zakonu i Kurią Generalną, ojcowie konwentu
jasnogórskiego z przeorem Jasnej Góry o. Marianem Waligórą,
ojcowie i bracia z placówek polskich i zagranicznych, m.in. z Niemiec. Przyjechali także klerycy WSD OO. Paulinów na Skałce w
Krakowie z rektorem o. Grzegorzem Prusem i nowicjusze z klasztoru w Leśniowie.

„Człowiek będący pielgrzymem, zanurzony w rzeczywistości świata
szuka, choć często nieświadomie, oblicza Pana. ‘Daj mi poznać
Twoje drogi Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek’ – to wołanie o
oglądanie Bożego oblicza znaczyło historie życia wszystkich czasów. I dziś, w tym miejscu i w tej wspólnocie, my paulini pragniemy
dziękować za dar naszego duchowego ojca św. Pawła Pierwszego
Pustelnika. Czynimy to dziękczynienie z racji rozpoczęcie Roku
Życia Konsekrowanego oraz z racji prezentacji żywotu Pawła, pierworodnego mieszkańca pustyni, mnichów nauczyciela, zakonu
naszego inicjatora i patriarchy najchwalebniejszego, żywotu autorstwa o. Macieja Fuhrmanna” – mówił w homilii o. Arnold Chrapkowski.
„W to dziękczynienie wpisujemy wszystkich, którzy na przestrzeni
wieków, począwszy od naddunajskich pustelników i bł. Euzebiusza,
w różnych częściach świata, pawłowy ideał życia za własny przyjęli i
innym go przekazywali. Trzeba także w to dziękczynienie wpisać
tych, którzy poprzez swoją wytrwałą pracę i swoje talenty, to powstałe w 1732 roku dzieło nam obecnie ku duchowemu wzrostowi
przekazują” – powiedział kaznodzieja.
Za: www.jasnagora.com

Refleksja tygodnia

CZAS ŁASKI, NAWRÓCENIA I ODNOWIENIA NASZEGO ZAWIERZENIA BOGU
List o. Janusza Soka CSsR, przewodniczącego KWPZM na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego
Drodzy Współbracia!

A przecież jest tylko jedna prawda, która zbawia - Ewangelia. Tylko
ona ma sens o wymiarze nie tymczasowym – ale wiecznym.

Rozpoczyna się Rok Życia Konsekrowanego, czas łaski i nawrócenia,
odnowienia naszego zawierzenia Bogu, który nas dostrzegł, odnalazł, przemienił, konsekrował, i który nas nieustannie prowadzi.

Konsekrowani żyją zaciekawieni codziennością i ludzkimi sprawami. Świadomi zaufania, którym Bóg ich obdarzył, karmią się słowami Ewangelii – księgi zwierzeń, by następnie być „Ewangelią” –
miejscem spotkania człowieka z Bogiem.

Co mamy do zaoferowania ludziom zanurzonym w kulturze, która
coraz mniej się liczy z obecnością Boga, coraz mniej jej potrzebuje?
Często zadajemy sobie to pytanie, a w obecnym roku niech ono
brzmi jeszcze wyraźniej. Ojciec Święty Franciszek wskazał trzy zagadnienia, które stanowią swoisty klucz do przeżywania naszego
życia i dawania świadectwa o konsekracji zakonnej, są to: Ewangelia, proroctwo i nadzieja.

Proroctwo
To prawość i uczciwość, to odwaga widzenia, myślenia i mówienia.
To pasja szukania prawdy i niesienia dobra, zwłaszcza tym, których
inni nie słuchają i wykluczają. To postawa niezgadzania się na życie
puste, pozorne, udawane, niewrażliwe na innych To bycie głosem
wykluczonych, tych, którzy nie potrafią się o swoje prawa upomnieć. To postawa nie zawsze wygodna i nigdy spolegliwa, czy
układna.

Ewangelia
To dobra nowina o Bogu i o człowieku. Bóg zwierza się człowiekowi, mówi: nie jesteś sam ze swoim życiem, z wyzwaniami, które
przeżywasz, Ja jestem z tobą, starczy Ci mojej łaski. Słysząc głos
Boga osobiście do nas kierowany, zdecydowaliśmy się kiedyś i
decydujemy codziennie, by iść drogą konsekracji zakonnej, mając
świadomość, że nie jest to samotna wędrówka, ale wejście w krąg
osób, podobnych do nas, bo zachwyconych tym samym charyzmatem i stylem życia, że jest to udział w świętej historii naszych zgromadzeń. Towarzyszy nam przekonanie, że tak właśnie zechciał Bóg,
że On ma najlepszy pomysł na nasze życie, wystarczy Mu zaufać,
zawierzyć siebie.

Postawa prorocka jest wolnością serca i ducha, gotowością do
nawrócenia myślenia i zmiany struktur. To mocne przekonanie o
wartości konsekrowanego życia, o sensie wyrzeczenia się siebie, o
sile braterstwa. Wyrasta z wiary w Boga, który nie opuścił człowieka.
Karmi się przekonaniem o godności każdego człowieka. Uzdalnia
do podejmowania trudnych wyzwań w pokoju ducha, wszak
wszystko zależy od Boga. Umacnia w ewangelicznym przekonaniu,
że najlepsze dopiero przed nami. Daje moc ewangelizowania, bo
nie można - gdy się doświadczy Bożej miłości - o tym nie mówić. O
tak przeżywanym Bogu nie można milczeć.

Nasza Misja nie jest jedynie naszym wyborem, lecz najpierw i przede wszystkim powołaniem. Czujemy się zaproszeni by mówić o
Bogu, który potrzebuje człowieka; by mówić o człowieku, który nie
umie sensownie żyć bez Boga. W świecie przeciążonym hałasem,
natłokiem wytartych słów, informacji, frazesów i sensacji, niezmiennie istnieje głód słowa prawdy, która podnosi i daje nadzieję.

Nadzieja
Jest siostrą wiary w Boga, który nie wyprowadził się z tego świata.
Nadzieja odkrywa pierwiastki zmartwychwstania nawet tam, gdzie
ciągle zalega mrok i cisza grobowca. Wschodzi tam, gdzie człowiek
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przeżywa swoje pogubienia, gdzie szuka po omacku albo płacze
nad zgliszczami pogruchotanych więzi i marzeń.

jedności, odpowiedzialności, współpracy w różnego rodzaju strukturach kościelnych.

Przeżywamy czasem różne słabości, te osobiste i te wspólnotowe,
ciasnotę struktur i ciężar przyzwyczajeń, doświadczamy upokorzenia grzechem i fiaska dobrze rokujących planów. Wtedy nadzieja
jest potrzebna, by otwierać nasze oczy na Jedynego, który jest
wierny. Który przyszedł po to, by „obwołać rok łaski od Pana” (Łk
4,19). Bóg nie zaprzestanie wierzyć w człowieka.

Wdzięczni jesteśmy Konferencji Episkopatu Polski, księżom biskupom, osobom odpowiedzialnym za życie konsekrowane, że w
poszczególnych diecezjach te sprawy nabierają konkretnego znaczenia i wymiaru. W wielu diecezjach odbyły się już różnego rodzaju wydarzenia inaugurujące rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego. W najbliższym czasie będą miały miejsce kolejne.

Fakt ten skłania nas do spojrzenia z wdzięcznością na ów powiew
Ducha Świętego, który pozwolił kiedyś naszym Założycielom myśleć profetycznie i realnie zarazem, dostrzegając ówczesne problemy ludzkiego ubóstwa, samotności i bezradności, i jednocześnie
głosić z przekonaniem, że Ewangelia jest i będzie tą właściwą odpowiedzią i niezbędną pomocą. Przy tej okazji myślimy
z wdzięcznością także o naszym własnym powołaniu, że możemy
być częścią tej historii, niebanalnej i ważnej.

W niedzielę, 30 listopada, na Jasnej Górze, przy Matce Bożej, wypraszać będziemy potrzebne nam łaski podczas Mszy św. o godz.
11.00 (transmisja TV Trwam). Wieczorem spotkamy się na modlitwie apelowej, przybądźmy osobiście albo weźmy w niej udział
poprzez Radio Maryja lub TV Trwam. Zachęcam również do uczestnictwa w "Rozmowach niedokończonych" z udziałem przedstawicieli czterech Konferencji Życia Konsekrowanego, transmitowanych
z Torunia.

Drodzy Współbracia!

Na progu Adwentu stajemy przy Maryi. Chcemy uczyć się od Niej
zadziwienia bezmiarem miłości Bożej. Od Niej chcemy zaczerpnąć
zaufania Bogu w kroczeniu drogą powołania.

Nie możemy przeżywać Roku Życia Konsekrowanego wyłącznie
pośród nas i dla nas. To czas odnowy Kościoła, bo w takich chwilach
zawsze znaczące miejsce miały zakony. To okazja do odnowienia

o. Janusz Sok, CSsR
Przewodniczący KWPZM

Rok Życia Konsekrowanego na Świecie

PAPIESKIE PRZESŁANIE NA ROZPOCZĘCIE ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczął się w Kościele ogłoszony przez Papieża
Franciszka Rok Życia Konsekrowanego. Ze
względu na podróż Ojca Świętego do Turcji
inauguracyjnej Eucharystii w Bazylice Watykańskiej przewodniczył prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard.
João Braz de Aviz.

przyjęciu Jego samego”. Dodał, że jest to
zadanie trudne: trzeba dać się dotknąć
dłoniom Jezusa, prowadzić Jego głosowi i
wzmacniać Jego łaską. Pomoc do tego
można jednak znaleźć w Ewangelii.

ideologię. Ewangelia zachowa «młodość»
waszego życia i misji, czyniąc je aktualnymi
i atrakcyjnymi. Niech Ewangelia będzie
twardym gruntem, po którym będziecie
odważnie postępować. Wyjdźcie ze swych
gniazd na peryferie [życia] współczesnych
mężczyzn i kobiet! Dlatego też pozwólcie
Chrystusowi, by was spotkał. Spotkanie z
Nim otworzy was na spotkanie z innymi i
zaprowadzi do najbardziej potrzebujących,
najuboższych” – powiedział Papież.

Franciszek na ten szczególny dzień wystosował jednak specjalne wideoprzesłanie,
wyemitowane podczas wczorajszego czuCytując swą adhortację apostolską Evangewania w rzymskiej bazylice Matki Bożej
lii gaudium, Franciszek zachęcał wszystkie
Większej. Wyraził w nim nadzieję, że rok ten
osoby konsekrowane, by być „realistami,
będzie okazją do dowartościowania i rozwiale nie tracąc jednak radości, odwagi i
jania cennego daru, jakim jest powołanie
pełnego nadziei oddania”.
do życia konsekrowanego. „Postawcie
Za: Radio watykanskie
„Przyjmijcie ją jako sposób życia i przekłaChrystusa w centrum swojego życia – podajcie na codzienne gesty naznaczone
wiedział Franciszek – ponieważ życie konprostotą i konsekwencją, przezwyciężając
sekrowane polega w istocie na osobistym
w ten sposób pokusę przekształcenia jej w
____________________________________________________________________________________________________________________

PAPIEŻ NAPISAŁ LIST DO OSÓB KONSEKROWANYCH

rozpoczynający się Rok Życia Konsekrowanego związany jest z 50.
rocznicą Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium,
która w rozdziale VI mówi o zakonnikach, a także dekretu Perfectae
caritatis o odnowie życia zakonnego. Rozpocznie się on 30 listopada bieżącego roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, a skończy się w
święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni, 2 lutego 2016 r. Wyznaczając jego cele przywołuje słowa św. Jana Pawła II z adhortacji
Vita consecrata: „Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać
swoją chwalebną przeszłość, ale także budować nową wielka, histo-

W związku z rozpoczynającym się w pierwszą niedzielę Adwentu,
30 listopada Rokiem Życia Konsekrowanego Ojciec Święty skierował list apostolski, skierowany do wszystkich osób konsekrowanych. Franciszek wzywa, by nie ulegać pokusie liczb i wydajności,
przepowiedniom „proroków nieszczęścia”, ale by osoby konsekrowane były „przebudzone i czujne”, ufając Panu. Na wstępie Ojciec
Święty przypomina, że swój list kieruje do osób konsekrowanych
nie tylko jako papież, ale także współbrat – zakonnik. Podkreśla, że
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rię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was Duch, aby
znów dokonać z wami wielkich dzieł”(n. 110).

ści możliwe jest wskazanie zła grzechu i niesprawiedliwości. Powinno to pobudzać do tworzenia miejsc, gdzie żyje się ewangeliczną
logiką daru, braterstwa, przyjęcia różnorodności, wzajemnej miłości, mówiących prawdę i wyrażających moc słów Jezusa. Zachęca
do trwania w postawie prorockiej, ze świadomością obecności
Boga.

Swój dokument Franciszek podzielił na trzy części. W pierwszej
omawia cele Rok Życia Konsekrowanego, w drugiej – oczekiwania, a
w trzeciej – perspektywy.
Przedstawiając cele rozpoczynającego się roku Ojciec Święty zachęcił najpierw do spojrzenia w przeszłość z wdzięcznością. Wyjaśnił, że
chodzi o odkrycie na nowo drogi minionych pokoleń, aby zainspirować przyszłość, a jednocześnie dostrzec wezwanie do nawrócenia
i wielbić Boga za otrzymane dary.

Ojciec Święty zachęca też do rozwijania ideału braterstwa i życia
wspólnotowego, aby umożliwić każdemu wyrażenie siebie, bycie
akceptowanym z jego szczególnymi darami, stanie się w pełni
współodpowiedzialnym. Spodziewa także wzrostu komunii między
członkami różnych instytutów. Przestrzega przed izolowaniem się i
liczeniem jedynie na własne siły, zachęcając jednocześnie do
współdziałania różnych powołań w Kościele.
Franciszek, podobnie jak to już wyrażał przy innych okazjach, wzywa osoby konsekrowane do wyjścia na „peryferie egzystencjalne”.
Oczekują ich bowiem „ludzie, którzy stracili wszelką nadzieję, rodziny przeżywające trudności, porzucone dzieci, ludzie młodzi, którym
zamknięto wszelką przyszłość, opuszczeni chorzy i osoby starsze,
bogaci, nasyceni dobrami i z pustką w sercu, mężczyźni i kobiety
poszukujący sensu życia, spragnieni tego co boskie …”. Zachęca do
przyjmowania uchodźców, bliskości względem ubogich, kreatywności w katechezie, w głoszeniu Ewangelii, we wprowadzaniu w
życie modlitwy.
Papież zachęca też różne formy życia konsekrowanego do wymiany
doświadczeń i poważnej weryfikacji odnośnie do swej obecności w
życiu Kościoła oraz swego sposobu odpowiedzi na nieustanne i
nowe pytania, jakie podnoszą się wokół nas, na wołanie ubogich.

Drugim wyznaczonym przez papieża celem jest przeżywanie teraźniejszości z pasją. Zachęcił do konfrontowania swego życia z Ewangelią, ożywienia jedynej miłości Jezusa, w której jest także możliwe
umiłowanie osób powierzonych trosce zakonników a także zastanowienia się nad ewentualnymi zmianami, jakich wymagają nowe
czasy. Podkreślił konieczność budowania ciągle na nowo życia
wspólnego, by osoby konsekrowane były „mistrzami komunii”.

Przedstawiając perspektywy obecnego Ojciec Święty wskazuje, że
powinien on objąć także osoby świeckie żyjące charyzmatem danego instytutu (tercjarzy), cały Kościół, w jakiś sposób osoby konsekrowane innych Kościołów chrześcijańskich i innych religii. Kieruje
również szczególne słowo do biskupów.
Franciszek zachęca osoby świeckie żyjące charyzmatem danego
instytutu, by obecny rok uświadomił im bardziej otrzymany dar i
aby czas ten obchodziły ze swoją rodziną zakonną, a także tercjarzami innych rodzin życia konsekrowanego.

Trzecim celem wskazanym przez Franciszka jest objęcie przyszłości
z nadzieją. Papież nie ukrywa, że zakony napotykają na szereg trudności, wskazuje przy tym, że motywem nadziei jest nasza wiara.
Wzywa, by nie ulegać pokusie liczb i wydajności, przepowiedniom
„proroków nieszczęścia”, ale by osoby konsekrowane były „przebudzone i czujne”, ufając Panu. Szczególne słowa Ojciec Święty kieruje
do młodych, zachęcając do dialogu z pokoleniem wcześniejszym,
ubogacając się jego mądrością a jednocześnie proponując świeżość
swego entuzjazmu. Wyraża też zadowolenie, że obecny rok będzie
okazją do spotkania młodych osób konsekrowanych, należących do
różnych instytutów.

Papież podkreśla, iż obecny rok dotyczy całego Kościoła, który jest
wezwany, by towarzyszyć osobom konsekrowanym, dzieląc ich
radości, trudności i z nimi współpracować. Zwraca się także do osób
konsekrowanych i członków bractw oraz wspólnot należących do
Kościołów innych tradycji niż katolicka. Zauważa, że w ciągu tego
roku możliwe będą ich spotkania i wymiana doświadczeń. Zachęca,
aby wzrastało wzajemne poznanie, szacunek, wzajemna współpraca, tak aby ekumenizm życia konsekrowanego był pomocą na szerszej drodze ku jedności między wszystkimi Kościołami. Ojciec Święty podkreśla też znacznie dialogu zakonnic i zakonników różnych
religii i zachęca, aby ten rok pobudził nowe kroki ku głębszemu
wzajemnemu poznaniu i współpracy.

Mówiąc o oczekiwaniach związanych z Rokiem Życia Konsekrowanego Ojciec Święty wskazuje na ożywienie radości, przebudzenie
przez zakonnice i zakonników świata, rozwijanie życia wspólnotowego, wyruszenie na peryferie egzystencjalne współczesnej ludzkości oraz zastanowienie się nad wyzwaniami naszych czasów.

Zwracając się do biskupów Franciszek podkreślił znaczenie życia
konsekrowanego dla całego Kościoła. Zaznaczył, że jest ono elementem decydującym o jego misji, wyrażając najgłębszy charakter
powołania chrześcijańskiego. Zachęcił do krzewienia w Kościołach
partykularnych różnych charyzmatów, „wspierając, pobudzając,
pomagając w rozeznaniu, będąc blisko z czułością i miłością sytuacji
cierpienia i słabości...aby spowodować promieniowanie jego piękna
i świętości w Kościele”.
Za: KAI

Franciszek podkreśla ścisłe powiązanie życia konsekrowanego z
radością wypływającą z obecności Boga, przeżywanego braterstwa i
ofiarnej służby Kościołowi. Dotyczy to również chwil trudnych,
kiedy zakonnice i zakonnicy doświadczają szczególnej jedności z
Chrystusem cierpiącym.
Papież wskazuje na prorocki wymiar życia konsekrowanego, wynikający ze znajomości Boga i człowieka. Dzięki wewnętrznej wolno-

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PRZEMOWIENIE PAPIEŻA
na sesji Kongregacji ds. osób konsekrowanych
„Nie możemy się lękać odnowy tych zwyczajów i struktur, które nie odpowiadają już
temu, czego dziś żąda od nas Bóg” – powiedział papież przyjmując uczestników
sesji plenarnej Kongregacji ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego.
Jednocześnie papież wskazał na konieczność powrotu do życia autentycznością
pierwotnego charyzmatu, szczególnej
dbałości o miejsce modlitwy oraz przestrzegł przed szeregiem niebezpieczeństw
stojących dziś przed życiem zakonnym. Nie
ukrywał niepokoju z powodu sporej liczby
osób porzucających stan zakonny.
Wskazując na konieczność zmian Franciszek zachęcił do rezygnacji ze struktur
dających fałszywą ochronę i osłabiających
dynamikę miłości; nawyków, które oddalają
zakonników i zakonnice od owczarni, do
której są posłani, przeszkadzających usłyszeniu wołania tych, którzy czekają na
Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.
Papież zauważył, że także dykasteria zakonna dostrzega różne obszary słabości, na

przykład spotykany niekiedy opór wobec
zmian, zmniejszenie siły przyciągania,
niemała liczba osób porzucających życie
zakonne. Nie krył swego niepokoju z tego
powodu, bowiem fakt ten mówi o doborze
kandydatów i ich formacji. W tym kontekście zachęcił do przemyślenia jej niedostatków.
Ojciec Święty przestrzegł przed zbytnim
skoncentrowaniem na zagadnieniach instytucjonalnych, czy związanych z powierzoną
posługą, kosztem życia duchowego. Wskazał na trudności w godzeniu różnorodności
kulturowej i pokoleniowej, ale także korzystania z dóbr. Cytując św. Ignacego stwierdził, że ubóstwo jest matką, a także murem
życia konsekrowanego. Matką – daje bowiem życie, a murem, gdyż chroni od doczesności.
Nawiązując do tematu sesji : „Nowe wino
do nowych bukłaków” Ojciec Święty podkreślił, że zmiany nie zachodzą automatycznie, ale wymagają trudu i umiejętności,
aby móc przyjąć nowe dary i żeby przyniosły one owoce. Zachęcił członków Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego do
dalszego rozwijania dzieła zapoczątkowanego przed pół wiekiem wraz z Konstytucją
II Soboru Watykańskiego „Lumen gentium”
oraz soborowym dekretem „Perfectae

caritatis”. Zaznaczył, że wszelkie nowości
należy weryfikować w świetle Słowa Bożego oraz potrzeb Kościoła we współczesnym
świecie.
Mówiąc o środkach rozwoju świętości
zakonnic i zakonników Franciszek podkreślił rolę bezinteresownej modlitwy, modlitwy uwielbienia. „My osoby konsekrowane
jesteśmy konsekrowani, aby służyć Bogu i
służyć innym Słowem Pana. Proszę powiedzcie nowym członkom, że modlitwa
nie jest marnowaniem czasu, adorowanie
Boga, nie jest traceniem czasu, uwielbianie
Boga nie jest marnowaniem czasu. Jeśli my,
konsekrowani codziennie nie zatrzymamy
się przez Bogiem w bezinteresowności
modlitwy, to wino zamieni się w ocet!” –
przestrzegł papież.
Na zakończenie Ojciec Święty zauważył, że
obecna sesja plenarna dykasterii zakonnej
bezpośrednio poprzedza rozpoczęcie Roku
Życia Konsekrowanego. Wyraził uznanie za
tę inicjatywę kierownictwu Kongregacji ds.
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, życząc aby
czas ten pomógł w tym, żeby nowe wino
zostało wlane do nowych bukłaków, aby
możliwa była odnowa życia zakonnego
Za: www.deon.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PAPIEŻ SPOTKAŁ SIĘ Z RODZINĄ ŚW. PAWŁA

Przed przybyciem Papieża zgromadzeni trwali na modlitewnym
czuwaniu połączonym z prezentacją poszczególnych instytucji
Rodziny i ich specyficznej misji. Nie zabrakło również wspólnych
śpiewów. Paulistki i Uczennice Boskiego Mistrza zaprezentowały
ponadto utwory, którym towarzyszył taniec przygotowany i zaprezentowany przez siostry.

W czwartek 27 listopada 2014 roku papież Franciszek przyjął w auli
bł. Pawła VI na specjalnej audiencji Rodzinę Świętego Pawła. Okazją
do spotkania był jubileusz 100-lecia założenia Rodziny przez bł.
Jakuba Alberionego.

Papież Franciszek został z przywitany przez pielgrzymów z wielkim
entuzjazmem. W imieniu wszystkich słowa pozdrowienia i podziękowania za spotkanie wygłosił ks. Celso Godilano, wikariusz generalny Towarzystwa Świętego Pawła, pełniący funkcję najwyższego
przełożonego paulistów po niespodziewanej śmierci ks. Silvio Sassiego. W swoim wystąpieniu wspomniał zmarłego generała, który
był pomysłodawcą audiencji i wystosował w tej sprawie zaproszenie do Papieża. Ksiądz Celso Godilano krótko przedstawił także
charyzmat Rodziny i poszczególne jej instytuty.
Papież Franciszek podziękował za pozdrowienia i przywitał wszystkich obecnych. W słowie skierowanym do zebranych przypomniał
istotę charyzmatu Rodziny Świętego Pawła, wskazując na jego
aktualność we współczesnym świecie. Franciszek mówił m.in. o
potrzebie odnowy zaangażowania w życie wiarą i komunikowanie
jej współczesnym, wykorzystując w tym celu środki przekazu i multimedia typowe dla apostolstwa paulińskiego. Papież trzykrotnie
przerywał czytanie przygotowanego tekstu, dopowiadając spontanicznie kilka zdań. Dotyczyły one darmowości głoszenia Ewangelii i
apostolskiego działania zawsze z myślą o budowaniu jedności. W
trzecim dopowiedzeniu Papież podkreślił konieczność dawania
osobistego świadectwa życia wiarą, aby nie być tylko przekazicielem pięknych treści. Nie zabrakło również przypomnienia o tym, że
Kościół ciągle jest w drodze ku wieczności, która jest źródłem chrze-

W auli zgromadziło się 7,5 tysiąca członków wszystkich dziesięciu
gałęzi tworzących wielkie drzewo Rodziny Świętego Pawła. Reprezentowane były wszystkie kontynenty, na których żyją i pełnią
apostolską misję duchowi synowie i córki bł. Jakuba. Na audiencję
przybyli także czytelnicy katolickiego tygodnika „Famiglia Cristiana”
wydawanego przez paulistów we Włoszech.
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ścijańskiej nadziei. Na zakończenie Franciszek zapewnił wszystkich
o swojej modlitwie i poprosił o nią dla siebie.

rych. Podszedł także do przełożonych generalnych zgromadzeń
żeńskich Rodziny Świętego Pawła oraz zarządu generalnego i wyższych przełożonych ze wszystkich prowincji i regionów Towarzystwa Świętego Pawła.
Za: www.paulus.org.pl

Po krótkiej modlitwie Papież udzielił wszystkim apostolskiego błogosławieństwa i osobiście pozdrowił zgromadzonych w auli cho-

___________________________________________________________________________________________________________________________________

EKUMENICZNA INICJATYWA KONGREGACJI NA ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
O jednej z inicjatyw planowanych przez
Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego w roku poświęconym temu
życiu mówi w wywiadzie dla Radia Watykańskiego sekretarz tej dykasterii.

życiem konsekrowanym Kościoła katolickiego.

Abp José Rodríguez Carballo OFM nawiązuje do spotkania z Kościołami na Wschodzie,
usilnie promowanego przez Papieża,
zwłaszcza przy okazji podróży apostolskich,
takich jak zaczynająca się jutro wizyta w
Turcji.
„Jesteśmy przekonani, że życie konsekrowane ma wielkie znaczenie w tym spotkaniu między Zachodem i Wschodem.

W styczniu zorganizujemy w ramach działalności naszej kongregacji również spotkanie monastycyzmu wschodniego z

Będzie też inne spotkanie – z formami życia
konsekrowanego realizowanymi dziś w
Kościołach protestanckich. Uważamy, że
życie konsekrowane może odegrać rolę
pomostu i komunii między tymi dwoma
światami. Może wnieść wkład nie tylko w
ekumenizm, ale też w dialog, pokój i zgodę
na tych terenach tak doświadczanych przez
przemoc i wojnę” – powiedział abp Rodríguez Carballo.
Za: Radio watykańskie

_______________________________________________________________________________________

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO W ZIEMI ŚWIĘTEJ

ceniem. Tylko bowiem takie podejście jest w stanie przemienić
region Bliskiego Wschodu gdzie często panuje nienawiść.

Przesłanie do członków zakonów, zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego posługujących w ziemskiej Ojczyźnie
Jezusa skierowali katoliccy ordynariusze Ziemi Świętej. Wystosowali
je z okazji rozpoczynającego się Roku Życia Konsekrowanego.

Program Roku Życia Konsekrowanego w Ziemi Świętej jest bardzo
bogaty. Obejmuje między innymi celebracje jubileuszy zakonnych,
dni modlitwy kontemplacyjnej, kursy formacji biblijnej i konferencje. Uroczyste rozpoczęcie obchodów miało miejsce w Nazarecie,
Betlejem, Ammanie i na Cyprze. 30 listopada Mszy w kościele św.
Katarzyny przy grocie Narodzenia w Betlejem przewodniczył kustosz Ziemi Świętej o. Pierbattista Pizzaballa. Uroczystości w Betlejem zbiegły się z tradycyjnym ingresem kustosza do bazyliki Narodzenia z okazji pierwszej niedzieli Adwentu i z liturgicznym wspomnieniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kościoła parafialnego w Betlejem. Msza w Betlejem była okazją, by w obecności
całej parafii podziękować Bogu za obecność i posługę licznych
zgromadzeń zakonnych posługujących w mieście narodzin Jezusa.
Za: Radio watykańskie

Ordynariusze wyrażają wdzięczność za obecność i modlitwę 274
członków wspólnot kontemplacyjnych, jak również za posługę
blisko 1600 zakonników i zakonnic zaangażowanych w duszpasterstwie parafialnym i szkołach. Dziękują za obecność, ale także za
miłość i wierność względem Kościoła Matki. Podkreślają, że to właśnie dzięki tej miłości wspieranej darami Ducha osoby konsekrowane owocnie pracują w Ziemi Świętej, potrafią sprostać kolejnym
wyzwaniom i szukają nowych sposobów pomocy lokalnemu Kościołowi. Hierarchowie zwracają się do wszystkich osób konsekrowanych, by z wdzięcznością spojrzeli na przeszłość, objęli przyszłość z nadzieją, a co najważniejsze, żyli teraźniejszością z poświę-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HISZPANIA ZAINAUGUROWAŁA
Rok Życia Konsekrowanego
Rok Życia Konsekrowanego ma szczególny
charakter w Hiszpanii., z racji obchodów
500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa.
Uroczystym Mszom na inaugurację Roku w
poszczególnych diecezjach kraju przewodniczyli miejscowi ordynariusze, nierzadko
podkreślając również zakonne pochodzenie Papieża Franciszka.

powołania i stylu życia pomoże nam pojąć
istotę każdego powołania chrześcijańskiego i pragnienie całego Kościoła, który dąży
do zjednoczenia z Chrystusem i wypełnienia Jego woli” – podkreślił kard. Lluis Martínez Sistach z Barcelony.

Zachęcił wiernych, aby „cenili ten dar Boży
dla Kościoła i świata, jakim są kobiety i
mężczyźni, którzy z miłości do Boga i braci
przeżywają radykalniej wymagania chrztu,
naśladując Jezusa w czystości, ubóstwie,
posłuszeństwie i życiu wspólnotowym”.
Po raz pierwszy z osobami konsekrowanymi z archidiecezji madryckiej spotkał się
abp Carlos Osoro, który przewodniczył
uroczystej Mszy w katedrze Almudena. „W
Kościele madryckim jest tak wiele osób
konsekrowanych – powiedział abp Osoro. –
Wszystkim i każdemu z osobna chcę podziękować za wasze życie oddane Panu i
braciom, za hojne poświęcenie i życie radami ewangelicznymi Pana, wcielając

„Papież Franciszek, który jako jezuita pochodzi z życia zakonnego, proponuje nam
celebrację roku poświęconego życiu konsekrowanemu, ponieważ zrozumienie tego
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charyzmat i misję, jakie otrzymali wasi
Założyciele z natchnienia Ducha Świętego”.
Podczas Eucharystii w madryckiej katedrze
ze wzruszeniem wysłuchano świadectwa
siostry Paciencii Melgar. Misjonarka Niepokalanego Poczęcia pracowała w stolicy
Liberii Monrowii w szpitalu św. Józefa prowadzonym przez bonifratrów. Współpracowała m.in. z br. Miguelem Pajaresem.
Podobnie jak on zaraziła się wirusem ebola,
udało się jej jednak pokonać śmiertelną
chorobę. „Nawet w najtrudniejszych chwilach nie straciłam pokoju i nadziei” – powiedziała s. Paciencia Melgar.
Za: Radio watykańskie

Jak powiedział abp Mieczysław Mokrzycki,
postać bpa Kiernickiego jest dla wszystkich
powołanych wzorem poświęcenia życia
Bogu i ludziom: „Jest to osoba, która wywarła wielki wpływ na życie Kościoła,
zwłaszcza w czasach komunizmu. Jest on
tutaj symbolem zwycięstwa Kościoła. Przygarniał wszystkich, opiekował się, troszczył
o ten Kościół, który w tych latach komunizmu był się w bardzo trudnej sytuacji” –
stwierdził metropolita lwowski.

TAKŻE NA UKRAINIE ZAINAUGUROWANO

Rok Życia Konsekrowanego
W rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej zainaugurowano dziś Rok Życia Konsekrowanego. Jego obchodom na Ukrainie
będzie patronował sługa Boży bp Rafał
Kiernicki.
Archidiecezja lwowska cieszy się obecnością wielu zakonów i zgromadzeń zakonnych. Dlatego miejscowy Kościół z wielką
radością rozpoczyna Rok Życia Konsekrowanego. Jest on okazją do dziękczynienia
Bogu za każde powołanie i każde dzieło
apostolskie prowadzone przez osoby konsekrowane. Patronem Roku Życia Konsekrowanego jest tu sługa Boży Rafał Kiernicki, franciszkanin konwentualny, biskup
pomocniczy archidiecezji lwowskiej w
latach 1991-1995.

O. Rafał Kiernicki

W obchody Roku Życia Konsekrowanego w
tej archidiecezji wpisane są liczne spotkania modlitewne i formacyjne dla zakonników i zakonnic, wspólna pielgrzymka do
sanktuarium Matki Bożej w Berdyczowie
oraz zjazd osób konsekrowanych we Lwowie.
W. Kuzioła SSP, Lwów

W MIŃSKU ROZPOCZĄŁ NUNCJUSZ
Kościół Katolicki na Białorusi uroczyście
zainaugurował Rok Życia Konsekrowanego.
Uroczystemu otwarciu z udziałem episkopatu oraz licznie przybyłych do stołecznego
Mińska zakonnic i zakonników przewodniczył tamtejszy nuncjusz apostolski, abp
Claudio Gugerotti.
W Kościele katolickim na Białorusi posługuje wiele osób konsekrowanych, które na co
dzień realizują ewangeliczne śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Rok Życia
Konsekrowanego będzie dobrą okazją do
dziękczynienia Bogu za każde powołanie i
każde dzieło apostolskie prowadzone przez
zakonnych ojców, braci i siostry. Będzie
wiele okazji do częstszej modlitwy w ich
intencji, o łaskę wierności otrzymanemu
powołaniu i realizowanym charyzmatom.
Zwracając się do osób konsekrowanych,
przedstawiciel Stolicy Apostolskiej abp
Claudio Gugerotti podziękował im w imieniu Kościoła za to, że odważnie poszli za
głosem, który ich wzywał do służby w Bożej
winnicy. Ponadto przypomniał, że życie
konsekrowane jest „skarbem, a nie rezygnacją z czegoś”. „Rok ten jest przeznaczony dla osób konsekrowanych, żeby
wzmocnić ogień konsekracji, tak by był
jeszcze silniejszy, a jego płomienie ogrzewały tych, co są obok” – dodał hierarcha.
W obchody Roku Życia Konsekrowanego
na Białorusi wpisane są liczne spotkania
modlitewne i formacyjne dla zakonników i
zakonnic, sympozjum naukowe oraz wiele
innych wydarzeń. ks. J. Martinowicz, Mińsk
Za:
Radio
watykański

Zapowiedzi wydarzeń

KALENDARIUM ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO
HASŁO ROKU: ŻYCIE KONSEKROWANE W KOŚCIELE DZISIAJ: EWANGELIA-PROROCTWO-NADZIEJA

Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ „wyraża
najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego” oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem
(Vita Consecrata 3).
2014 ROK
ROZPOCZĘCIE
ROKU
KONSEKROWANEGO

ŻYCIA

23 listopada – Inauguracja Roku Życia
Konsekrowanego w Diecezjach: BielskoŻywieckiej; Ełckiej i Toruńskiej

29 listopada – Rzym, Bazylika Matki Bożej
Większej – Czuwanie modlitewne, (wigilia)
29 listopada 2014
29 listopada – Inauguracja Roku Życia
Konsekrowanego w Diecezjach
30 listopada – Rzym, Bazylika Św. Piotra –
Eucharystia pod przewodnictwem Kard.
João Braz de Aviz

14

30 listopada – Inauguracja Roku Życia
Konsekrowanego w Diecezjach
30 listopada – Jasna Góra – Msza Św. pod
przewodnictwem O. J. Soka CSsR, przewodniczącego KWPZM
30 listopada – Jasna Góra – Apel Jasnogórski z rozważaniem O. A. Chrapkowskiego,
generała Paulinów
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3 grudnia – Zabrze - zjazd rekolekcjonistów z katowickiej prowincji Zakonu Braci
Mniejszych. „Życie konsekrowane. Co, jak i
komu komunikować?” – dyskusja i propozycje rekolekcji parafialnych w Roku Życia
Konsekrowanego.
6 grudnia – Elbląg – Inauguracja Roku
Życia Konsekrowanego w Diecezji Elbląskiej
6 grudnia – Jasna Góra - IX Ogólnopolska
Pielgrzymka indywidualnych form życia
konsekrowanego
6 grudnia – Radom – Inauguracja Roku
Życia Konsekrowanego w Diecezji Radomskiej
8 grudnia- Światowy łańcuch modlitwy
w klasztorach
Stacje początkowe:
Mount Angel Abbey – Saint Benedici, OR
(USA)
- Kongregacja
benedyktyńska
szwajcarsko-amerykańska
Monastery of the Assumption – Asmara
(Erytrea) - Kongregacja cysterska Casamari
Asharam di Shantivanam – Shantivanam
(Indie) - Kongregacja kamedulska Zakonu
św. Benedykta
Protomonastero Santa Chiara – Asyż (Włochy) - Zakonu Ubogich Pań sw. Klary
Monasterio de Santa Catalina – Arequipa
(Peru) - Drugi zakon Zakonu dominikańskiego
Monasterio de la Encarnación – Avila
(Hiszpania) - Karmelitanki Bose Zakonu
karmelitańskiego

24 stycznia – Warszawa, Sekretariat KEP –
Konferencja prasowa przed Dniem Życia
Konsekrowanego
1 lutego – Warszawa – Msza Św. radiowa z
okazji Dnia Życia Konsekrowanego z homilią bpa K. Gurdy
2 lutego – List pasterski Episkopatu
Polski z okazji Roku Życia Konsekrowanego
21-23 kwietnia – Lublin KUL – Sympozjum IV Konferencji życia konsekrowanego w Polsce: „W jedności uobecniać
Chrystusa w świecie
29 kwietnia – Warszawa UKSW – Sympozjum: “Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad
perfectam caritatem”; godz. 10.00-16.00;
Aula Jana Pawła II; ul. Dewajtis 5; 01-815
Warszawa.
30 kwietnia -3 maja - Krzydlina Mała –
Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia
Konsekrowanego „Wiarą odnowieni Duchem Świętym Umocnieni”. Życie Konsekrowane – 50 lat po Soborze Watykańskim II
5-7 czerwca – Częstochowa – Międzynarodowe sympozjum Indywidualnych Form
Życia Konsekrowanego „Być Miłością w
sercu Kościoła
5 września 2015 – Święty Krzyż Pielgrzymka osób konsekrowanych z
południowo-wschodnich diecezji
23-26 września – Jasna Góra – Kongres
Młodych Osób Konsekrowanych: „Radość Konsekracji”
3 października – Gietrzwałd – Pielgrzymka
osób konsekrowanych z północnowschodnich diecezji Polski

2015 ROK
Rok Życia Konsekrowanego w Kościele
Powszechnym
22-25 stycznia – Rzym – Ekumeniczne
spotkanie osób konsekrowanych
24 stycznia– Rzym – Czuwanie modlitewne (wigilia)
8-11 kwietnia – Rzym – Seminarium dla
wychowawców osób konsekrowanych
11 kwietnia – Rzym – Czuwanie modlitewne (wigilia)
23 – 26 września – Rzym – Warsztaty dla
młodych osób konsekrowanych
25 września – Rzym – Czuwanie modlitewne
26 września - Wspomnienie świętych i
męczenników życia konsekrowanego
Stacje w każdym kraju: Miejsca o szczególnym znaczeniu apostolskim i ważne ze
względu na świadectwo osób konsekrowanych.

Rok Życia Konsekrowanego w Polsce

Rok Życia Konsekrowanego w Diecezjach i Instytutach Życia Konsekrowanego
23-25 stycznia – Dębowiec – Sesja formacyjna dla osób konsekrowanych
31 stycznia – Opole – Dzień życia konsekrowanego w WSD w Opolu
31 stycznia-2 lutego – Warszawa – Triduum
Archidiecezjalne przed Świętem Życia
Konsekrowanego
1 lutego – Sandomierz - Parafialny Dzień
Życia Konsekrowanego w Diecezji Sandomierskiej
27 lutego – Rzeszów – Droga Krzyżowa
ulicami miasta z rozważaniami przygotowanymi przez osoby konsekrowane
13 marca – Gniezno – dzień ekspiacji osób
konsekrowanych Archidiecezji Gnieźnieńskiej
28 marca – Bydgoszcz – Droga Krzyżowa
ulicami miasta. Rozważania prowadzone
przez osoby konsekrowane

15

16 -17 kwietnia – Ołtarzewo - Zjazd rektorów, proboszczów, sekretarzy i dyrektorów
polskich Prowincji Pallotynów poświęcony
tematowi: „życie konsekracją we wspólnocie pallotyńskiej"
24- 25 kwietnia – Grudziądz, Marianie czuwanie nocne dla młodzieży w trosce o
nowe powołania do życia konsekrowanego.
25-26 kwietnia – Konstancin - Sympozjum
organizowane przez Instytut Pallottiego
poświęcone "Konsekracji u Św. Wincentego Pallottiego i w tradycji pallotyńskiej"
16 maja – Janów Lubelski – Pielgrzymka
Życia Konsekrowanego Diecezji Sandomierskiej do Sanktuarium Matki Bożej w
Janowie Lubelskim
16 maja - Góra św. Anny – pielgrzymka
osób konsekrowanych z Diecezji Gliwickiej
i Opolskiej.
23 maja – Warszawa-Praga – Diecezjalne
Sympozjum poświęcone życiu konsekrowanemu. Tematy: „Osoba Założyciela i
charyzmat” oraz „Wierność charyzmatom”.
30 maja – Rywałd Królewski – Pielgrzymka
osób konsekrowanych Diecezji Toruńskiej
maj – Dębowiec – Pielgrzymka osób konsekrowanych Diecezji Rzeszowskiej
maj – Bydgoszcz – Międzyzakonna pielgrzymka do Sanktuarium Nowych Męczenników
6-7 czerwca 2015 - Rytwiany – II Europejski
Festiwal Smaków Klasztornych w Pustelni
Złotego Lasu w Rytwianach
13 czerwca – Kadyny, Franciszkanie – Spotkanie osób konsekrowanych Diecezji
Elbląskiej. Mszy św. przewodniczy Bp Jacek
Jezierski
20 czerwca 2015 – Bardo Śląskie – Diecezjalna Pielgrzymka osób konsekrowanych
do Sanktuarium Maryi Strażniczki Wiary
czerwiec -Kalwaria Pakoska – pielgrzymka
osób konsekrowanych z Archidiecezji
Gnieźnieńskiej
18-19 lipca – Dębowiec – Spotkanie rodzin
saletynów z okazji Roku Życia Konsekrowanego
7-8 września – Dębowiec – Kongres saletyński z okazji Roku Życia Konsekrowanego
19 września – Kwidzyn, Benedyktynki –
Spotkanie osób konsekrowanych Diecezji
Elbląskiej. Mszy św. przewodniczy Bp Jacek
Jezierski
21-27 września – Sandomierz - Diecezjalny
Tydzień Życia Konsekrowanego
wrzesień – Warszawa – Sympozjum pt.
„Życie konsekrowane w Archidiecezji Warszawskiej. Historia i rzeczywistość”. Aula
„Bobolanum” przy ul. Rakowieckiej
10 października - Gliwice – kościół redemptorystów – pielgrzymka osób konsekrowa-
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nych diecezji gliwickiej do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
17 października 2015 – Ostrowiec Sw. Pielgrzymka osób konsekrowanych Diecezji Sandomierskiej do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
listopad – Rzeszów – Sympozjum diecezjalne w 50-rocznice Dekretu o przystosowanej do współczesności odnowie życia
zakonnego „Perfectae caritatis”
2016 ROK

01 lutego – Watykan – Audiencja u Ojca
Świętego
01 lutego – Rzym – Bazylika Św. Piotra –
Czuwanie modlitewne (wigilia)
ZAKOŃCZENIE
ROKU
KONSEKROWANEGO

ŻYCIA

02 lutego – Rzym – Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego,
02 lutego – Rzym – Bazylika Św. Piotra –
Eucharystia na zakończenie Roku Życia
Konsekrowanego
02 lutego – Zakończenie Roku Życia Konsekrowanego w Diecezjach

w różnych formach życia konsekrowanego i dialogu między nimi (instytuty apostolskie, stowarzyszenia życia apostolskiego, wspólnoty monastyczne, instytuty
świeckie, ordo virginum, nowe formy życia
konsekrowanego)
7. Via pulchritudinis.” O jedno proszę Pana,
tego poszukuję: bym w domu Pańskim
przebywał po wszystkie dni mego życia,
abym zażywał łaskawości Pana, stale się
radował Jego świątynią. ” (Ps 27, 4). Artyzm
różnych środków wyrazu i języków, odkrywanych na drodze życia konsekrowanego,
w kontemplacji i głoszeniu prawdy oraz
piękna wiary.

24 stycznia – 02 lutego – Rzym –
ŚWIATOWY
TYDZIEŃ
ŻYCIA
KONSEKROWANEGO Jedność życia konKOORDYNACJA
ROKU
ŻYCIA
sekrowanego w Kościele. Ewangeliczne
SIEDEM KIERUNKÓW PRZEŻYWANIA
KONSEKROWANEGO
pielgrzymowanie (sequela evangelica) ku
ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO
przyszłości
(określone przez Kongregację ds. Instytutów
Kongregacja ds. Instytutów Życia KonUczestniczą: Życie monastyczne – Instytuty
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
sekrowanego i Stowarzyszeń Życia
i Stowarzyszenia Apostolskie- Instytuty
Apostolskiego)
Apostolskiego
–
KIŻiSŻA
świeckie – Ordo virginum – Nowe formy
życia konsekrowanego
1. Sympozja naukowe i spotkania dyskuTel/Fax: +39 06 6989 2559
27 – 30 stycznia 2016 – Rzym – Sympozjum
syjne organizowane przez Uniwersytety
eMiędzynarodowe: Ewangeliczne pójście za
Papieskie prowadzone przez zakony, a
mail: annovitaconsacrata@religiosi.va Stro
Jezusem (sequela evangelica) jako stała
poświęcone tematyce i problemom życia
na internetowa:
forma życia w Kościele. Spojrzenie w przykonsekrowanego.
http://www.vatican.va/roman_curia/congr
szłość w świetle aktualnych procesów.
2. „Memoria sanctorum” w życiu konseegations/ccscrlife/index_it.htm
Uczestniczą Instytuty Życia Konsekrowakrowanym. „Stationes” w miejscach o
nego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego
szczególnej wymowie apostolskiej.
Kalendarium jest umieszczone na portalu
28 – 31 stycznia – Rzym – Sympozjum
3. „Memoria martyrum” osób konsekrowawww.zyciezakonne.pl i będzie systemaMiędzynarodowe dla Zakonów Monanych w XX i XXI wieku. „Stationes” w miejtycznie uzupelniane o informacje napływastycznych
scach szczególnego świadectwa.
jące z diecezji i instytutów życia konsekro29 – 31 stycznia – Rzym – Sympozjum
4. Łańcuch modlitwy klasztorów kontemwanego.
Międzynarodowe dla Instytutów Świeckich
placyjnych. „Stationes” w klasztorach o
29 – 31 stycznia – Rzym – Sympozjum
szczególnym znaczeniu dla życia monaBardzo prosimy o nadsyłanie informacji
Międzynarodowe dla Ordo Virginum
stycznego.
o planowanych wydarzeniach Roku
30 stycznia – Rzym – Czuwanie modlitew5. Studium „online” dla zakonnic z klasztoZycia Konsekrowanego na adres mailone w Bazylice Św. Piotra: „Proroctwo, święrów kontemplacyjnych.
tość i męczeństwo w świecie zlaicyzowa6. Szczególne doświadczenia życia ewanwy:
sekretariat@zakony.com.pl
nym”
gelicznego, zrealizowane i podjęte na serio
____________________________________________________________________________________________________________________

WE WRZEŚNIU 2015 R. NA JASNEJ GÓRZE II KONGRES MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYCH
Rozpoczęły się przygotowania do II Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych na Jasnej Górze we wrześniu 2015 r. Odbędzie się on
w ramach rozpoczętego w Kościele katolickim 30 listopada 2014 r.
Roku Życia Konsekrowanego i jest odpowiedzią tych młodych osób
na wezwanie papieża Franciszka, by odkrywać piękno konsekracji
oraz wspierać się wzajemnie w „Tak” dla Ewangelii.

Męskich Żeńskich i Kontemplacyjnych oraz Instytutów Świeckich w
Polsce).
Do udziału w Kongresie zaproszone są wszystkie osoby konsekrowane, które nie ukończyły jeszcze 35 roku życia. Liczny udział młodych z różnych instytutów zakonnych i świeckich, ma być szczególną okazją do doświadczenia radości z łaski powołania do życia
konsekrowanego oraz – jak zaznaczył Ojciec Święty Franciszek w
Liście apostolskim do wszystkich osób konsekrowanych z okazji
Roku Życia Konsekrowanego - zwyczajną drogą komunii, wzajemnego wsparcia, jedności.

Kongres będzie miał miejsce na Jasnej Górze w dniach 23 – 26
września 2015 r., czyli równolegle do spotkania młodych osób
konsekrowanych z całego świata w Rzymie. Hasło kongresu to:
„Radość konsekracji”, a biblijne motto spotkania: „Aby radość Moja
w was była, i aby radość wasza była pełna” (J 15, 11). Zostały one
wybrane przez młodych przedstawicieli instytutów zakonnych i
świeckich tworzących Komitet Organizacyjny spotkania (powołany
przez Konsulty Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych

Pierwsze tego rodzaju spotkanie odbyło się w 2001 r. pod hasłem
„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch”, gromadząc ponad 600
osób reprezentujących ponad sto różnego rodzaju instytuty życia
konsekrowanego w Polsce. md/mm
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Odeszli do Pana
ŚP. BR. KOSSI MARIE MICHEL EGAH (1976-2014) OFMConv
Misjonarz w Burkina Faso
Śp. Br. Kossi Marie Michel EGAH, profes
wieczysty Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych, zmarł dnia 25 listopada
2014 roku w Ouagadougou (Bukina Faso)
w wieku 54 lat, przeżywszy 20 lat w Zakonie.

Br. Kossi Marie Michel EGAH urodził się 17
lipca 1960 roku, w Tabligbo Yoto (Togo) w
rodzinie Tedo i Fopoe z domu AMEGAN.
Michał miał pięciu braci i cztery siostry. W
roku 1967 rozpoczął naukę w szkole podstawowej, w latach 1976-1983 uczęszczał
do gimnazjum, następnie przez trzy lata
uczył się w technikum przygotowując się
do pracy murarza. W 1986 roku, mając 26
lat, wyjechał do Niemiec, gdzie został zatrudniony w firmie budowlanej.
Decyzję o zostaniu katolikiem podjął już
jako dorosły człowiek. W wieku 20 lat przyjął sakrament chrztu świętego. W roku 1986
przyjął sakrament bierzmowania. Po wyjeździe do Niemiec pogłębiał swoją wiarę i
aktywnie uczestniczył w życiu miejscowej
parafii.
W 1991 roku w ramach pielgrzymki przyjechał do Polski. Zwiedzając główne sanktuaria kraju trafił do Niepokalanowa. Postać
św. Maksymiliana, świadectwo wiary i życie
braci zrobiły na Michale niezatarte wrażenie. Od momentu wizyty w Niepokalanowie zaczął odkrywać powołanie. Po roku

podjął decyzję o wstąpieniu do Zakonu św.
Franciszka w charakterze brata zakonnego.
W lutym 1992 roku Michał Egah rozpoczął
postulat w Niepokalanowie.

pomocą. Oprócz posługi medycznej i pracy
duszpasterskiej w parafii brat Michał zajmował się także formacją kandydatów do
życia zakonnego.

Nowicjat odbył w Smardzewicach pod
kierunkiem o. Kazimierza Mościckiego. W
podaniu o przyjęcie do nowicjatu tak postrzegał ideał życia zakonnego: „«Oto jest
brama Pańska», brama miłości braterskiej
otwarta ku życiu. Pragnę to życie prowadzić z pełnym oddaniem Bogu i Matce
Niepokalanej za wzorem św. o. Maksymiliana i św. Franciszka”.

W roku 2009, decyzją Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego brat Michał otrzymał obywatelstwo polskie. Nie był to dla niego formalny, urzędowy gest. Sam twierdził, że
„po wielu latach pobytu w Polsce czuję się
Polakiem”. Dziękował Bogu za dar mieszkania w kraju, w którym doświadczył wiele
życzliwości. Był związany z polską kulturą i
tradycją, co często podkreślał w pracy na
obczyźnie.

8 września 1994 roku brat Michał złożył
pierwsze śluby zakonne. Czas formacji
juniorackiej spędził w Niepokalanowie
podejmując prace w zmywalni, przy wysyłce „Rycerza Niepokalanej” i w pralni. Przez
współbraci był odbierany jako człowiek
niezwykle otwarty i pogodny, prostolinijny
i serdeczny. Dobitnymi cechami jego charakteru były pracowitość i odpowiedzialność. Wyróżniał się głęboką i szczerą pobożnością maryjną. Śluby wieczyste złożył
4 października 1999 roku.
Brat Egah był szczerze związany z Niepokalanowem, dobrze rozumiał ideał życia św.
Maksymiliana i starał się go realizować w
codziennej pracy i modlitwie. Nie wiązał
poświęcenia całego życia dla Matki Bożej
tylko z jednym miejscem. W korespondencji do o. Prowincjała pisał: „Jeżeli jest taka
wola Boża to pragnę nadal uświęcać się w
Klasztorze Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Jestem również otwarty na
każde posłannictwo gdziekolwiek na świecie, ku chwale Niepokalanej”.
Br. Michał dał wyraz dyspozycyjności wobec potrzeb Zakonu w 2001 roku, gdy
Prowincja otwierała misję w Burkina Faso.
Znalazł się wówczas w gronie pierwszych
misjonarzy, którzy budowali nową obecność. W pracy misyjnej odznaczał się głęboką wiarą oraz wrażliwością na potrzeby
ubogich. Spotykając się w parafii z wieloma
chorymi pozbawionymi opieki medycznej
postanowił podjąć naukę w szkole pielęgniarskiej, aby mógł im służyć fachową

18 listopada br. Michał uległ wypadkowi
drogowemu, w wyniku którego zmarł w
szpitalu w Ouagadougou 25 listopada.
Pogrzeb fr. Michaela odbył się 27 listopada
w Sabou. Liturgii, w której wzięły udział
tłumy wiernych zakonników i sióstr zakonnych, przewodniczył biskup diecezjalny
Joachim Quedraogo. Ciało współbrata
zostało złożone w pobliżu franciszkańskiego klasztoru.

W obliczu śmierci br. Michała ufamy, że
Miłosierny Bóg nagrodzi go za wierną,
oddaną i z serca płynąca służbę dla Królestwa Bożego. Wierzymy, że Niepokalana z
miłością przyjmie swego wiernego rycerza.
Jednak jako słabi ludzie doświadczamy
bólu i straty. Brakuje nam radosnego, dobrego człowieka, wspaniałego brata i wiernego przyjaciela.

ŚP. S. MARIA OTTO (1938-2014) ZSNM
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W sobotę 15 listopada 2014 r. pożegnaliśmy naszą Siostrę Maurę Otto. Uroczystości
pogrzebowe odbyły się we Włocławku.
Była tą, która „chodziła po peryferiach
Kościoła”, dostrzegając „różne rodzaje
nędzy trapiącej naszych braci”.

którzy chętnie wspierali siostrę we wszelkich przedsięwzięciach, założyła i prowadziła na szeroką skalę jadłodajnię dla bezdomnych i ubogich Kalisza, świetlicę dla
dzieci, a także służyła osobom niepełnosprawnym.

Urodziła się 31 maja 1938 r. w Kłodawie,
diec. włocławska. Do Zgromadzenia Sióstr
Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi
wstąpiła w 1955 r. Początkowo przebywała
we Włocławku. Po złożeniu pierwszych
ślubów zakonnych uczyła się w prowadzonej przez siostry szarytki międzyzakonnej
Szkole Pielęgniarstwa pw. św. Wincentego
à Paulo w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom. Jako pielęgniarka pracowała w
Zduńskiej Woli i we Włocławku.
W roku 1974 zapoczątkowała rekolekcje dla
chorych, niepełnosprawnych i starszych
oraz wolontariuszy diecezji włocławskiej.
Przez 10 kolejnych lat s. Maura organizowała spotkania wakacyjne w Licheniu z pomocą kleryków, kapłanów i świeckich wolontariuszy. Współpracowała z zakonnikami: kamilianami, marianami, orionistami i
franciszkanami, mając dar przyciągania
ludzi i organizowania ich dla dobra chorych. We współpracy z lekarzami urządzała
wysyłki paczek żywnościowych na misje.
Najbardziej znany jest okres działalności s.
Maury w Kaliszu w latach 1984–2002. Sama
będąc słabego zdrowia, nie polegała jedynie na własnych siłach. Przy pomocy ludzi,

Siostra Maura z wdzięcznością wspominała
pomoc kleryków, oazy, studentów, którzy
udzielali się w świetlicy, a także parafian,
darczyńców i władz miasta. Skromnie przyznawała: „Sama bym nic nie zrobiła.
Wszystkim kieruje Pan Bóg. Opatrzność
Boża czuwa nad nami i jeszcze nigdy nas
nie zawiodła”. Powierzała się opiece św.
Józefa, który odbiera cześć w kaliskim

sanktuarium. Szczególnie w trudnościach
doświadczała Jego niezawodnej pomocy.
Dla swoich podopiecznych Siostra urządziła kaplicę, by mogli spotykać się z Bogiem,
organizowała też rekolekcje adwentowe i
wielkopostne, wieczerzę wigilijną, święconkę, przygotowywała paczki dla dzieci.
Była nazywana „Matką Maurą z Kalisza”. Z
wrażliwością słuchała historii życia ludzi,
przychodzących do niej po wsparcie duchowe i materialne. Bolała nad losem dzieci, którym brakowało uwagi najbliższych i
ciepła rodzinnego – próbowała temu zaradzić.
Doświadczywszy
ciężkiej
choroby,
wdzięczna za darowane jej życie, czuła się
pociągnięta przez Boga do pomocy innym
ze wszystkich sił, z całego serca. Biskup
Kaliski Stanisław Napierała wystąpił do Ojca
Świętego Jana Pawła II z wnioskiem o
uhonorowanie s. Maury krzyżem zasługi
Pro Ecclesia et Pontifice. Za ofiarną służbę
bliźnim otrzymała także inne wyróżnienia:
w 1994 r. nagrodę Miasta Kalisza, tytuł
„Kaliszanina Roku 2002”, w 2010 r. nagrodę
„Ubi Caritas” kategorii Świadectwo Caritas
– za wspaniały przykład miłości bliźniego.
Siostra Maura odeszła do Pana 12 listopada
2014 r., pozostając w sercu i pamięci tych,
którym poświęciła się w ofiarnej pracy.
S. Benigna Kopeć ZSNM

ROK zYCIA KONSEKROWANEGO 2015

na www.zyciezakonne.pl
•
•
•
•

Rok Życia Konsekrowanego na świecie
Rok Życia Konsekrowanego w Polsce
Rok Życia Konsekrowanego w Diecezjach
Dokumenty na Rok Życia Konsekrowanego
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