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Dro dzy bra cia i sio stry

1. Z ra do ścią zbli ża my się ku prze ży wa niu ro ku
ży cia kon se kro wa ne go, aby już u progu był to dla
nas czas na wró ce nia i ła ski. pa pież Fran ci szek sło -
wem i ży ciem uka zu je nam ra do ść pły ną cą z prze -
po wia da nia i płod ność ży cia prze ży wa ne go we dług
ewan ge lii, za chę ca jąc nas jed no cze śnie, by śmy szli
na przód i by li „ko ścio łem wy cho dzą cym”1, we dle
lo gi ki wol no ści.

pa pież ape lu je o po zo sta wie nie za so bą „ko ścio -
ła świa to we go, udra po wa ne go du cho wo ścią i przy -
kryw ka mi dusz pa ster ski mi”, by od dy chać „czy stym
po wie trzem Du cha Świę te go, któ ry nas uwal nia
z trwa nia w kon cen tra cji na sa mych so bie, ukry -
tych za re li gij ną fa sa dą po zba wio ną Bo ga. nie daj -
my się okraść z ewan ge lii!”2.

7

1 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 Xi 2013), 20-24.

2 Tam że, 97. 
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brym (Łk 8, 15), wy da ły owoc, jak i te, któ re upadł -
szy przy dro dze, na ska łę lub mię dzy cier nie, nie
wy da ły owo cu (por. Łk 8, 12-14).

otwie ra się przed na mi moż li wość kon ty nu owa -
nia dro gi z od wa gą i czuj no ścią, by do ko ny wać wy -
bo rów, któ re po ka zu ją pro roc ki cha rak ter na szej
toż sa mo ści; a jest to „szcze gól na for ma uczest nic -
twa w pro roc kiej funk cji chry stu sa, któ re go Duch
Świę ty udzie la ca łe mu Lu do wi Bo że mu”3, aby ob -
ja wia ła w dzi siej szych cza sach „prze ogrom ną wiel -
kość po tę gi kró lu ją ce go chry stu sa i nie ogra ni czo ną
moc Du cha Świę te go, który dzia ła  prze dziw nie
w ko ście le”4. 

Mamy roz po zna wać i bacz nie ob ser wo wać ho ry -
zon ty na sze go ży cia i na szych cza sów. ob ser wo wać
w no cy, by roz po znać ogień, któ ry oświe ca i pro -
wa dzi, ob ser wo wać nie bo, by roz po znać zwia stu ny
bło go sła wień stwa dla na szej ja ło wo ści. Za cho wy -
wać czuj ność i bła gać, z nie złom ną wia rą. nad cho -
dzi czas, by przy znać ra cję Du cho wi, któ ry stwa rza:
„W na szym ży ciu oso bi stym, w ży ciu pry wat nym
– jak przy po mi na pa pież Fran ci szek – Duch na kła -
nia nas do obie ra nia dro gi bar dziej ewan ge licz nej.

9

3 Jan pa weł ii, po sy no dal na ad hor ta cja apo stol ska Vi ta con -
se cra ta (25 iii 1996), 84.

4 So bór Wa ty kań ski ii, kon sty tu cja do gma tycz na o ko ście -
le Lu men gen tium, 44, w: tenże, kon sty tu cje, de kre ty, de kla ra -
cje, Wy daw nic two pal lot ti num, po znań 2002, s. 148.

ży cie kon se kro wa ne jest zna kiem dóbr przy -
szłych w mie ście ludz kim, w tu ła cze po ścież kach
hi sto rii. przyj mu je fakt, że mu si sta wiać czo ło sy -
tu acjom pro wi zo rycz nym, no wym oko licz no ściom,
cią gle no wym pro wo ka cjom, żą da niom i emo cjom,
gło śno ma ni fe sto wa nym przez współ cze snych lu dzi.
W tej piel grzym ce, wy ma ga ją cej czuj no ści, trosz czy
się o po szu ki wa nie ob li cza Bo ga, idzie śla da mi
chry stu sa, da je się pro wa dzić Du cho wi, aby żyć
mi ło ścią przez wzgląd na kró le stwo, w twór czej
wier no ści i w gor li wym dzia ła niu. Toż sa mość piel -
grzy ma i czło wie ka mo dli twy in li mi ne hi sto riae
przy na le ży doń nie ro ze rwal nie. 

po przez ten list pra gnie my po wie rzyć kon se kro -
wa nym męż czy znom i ko bie tom to cen ne dzie dzic -
two, za chę ca jąc ich wszyst kich, by ca łym ser cem
wy trwa li przy Pa nu (por. Dz 11, 23-24) i po dą ża li
na przód dro gą ła ski. chce my wspól nie od czy tać
na no wo i w spo sób syn te tycz ny kro ki po czy nio ne
w cią gu ostat nich pięć dzie się ciu lat. W tej re tro -
spek cji So bór Wa ty kań ski ii uka zu je się ja ko wy da -
rze nie o naj do nio ślej szym zna cze niu dla od no wy
ży cia kon se kro wa ne go.

To do nas skie ro wa ne jest za pro sze nie pa na:
Stań cie na dro gach i pa trz cie, za py taj cie o daw ne ścież -
ki, gdzie jest dro ga naj lep sza – idź cie po niej, a znaj dzie -
cie dla sie bie wy tchnie nie (Jr 6, 16). 

na tej sta tio każ dy mo że roz po znać za rów no
ziar na ży cia, któ re, za sia ne w ser cu szla chet nym i do -
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Posłuszeństwo
w czasie tułaczki

Ile ra zy ob łok wzno sił się nad przy byt kiem,
Izra eli ci wy ru sza li w dro gę, a je śli ob łok nie
wzno sił się, nie ru sza li w dro gę aż do dnia
unie sie nia się ob ło ku. Ob łok bo wiem Pa na
za dnia za kry wał przy by tek, a w no cy
błysz czał jak ogień na oczach ca łe go do mu
izra el skie go w cza sie ca łej ich wę drów ki.

Wj 40, 36-38

11

nie opie raj się Du cho wi Świę te mu: chciał bym, że -
by śmy o tę ła skę wszy scy pro si li pa na; o ule głość
Du cho wi Świę te mu, te mu Du cho wi, któ ry przy -
cho dzi do nas i po ma ga nam iść na przód na dro-
dze świę to ści, tej tak pięk nej świę to ści ko ścio ła.
o ła skę ule gło ści Du cho wi Świę te mu”5.

Ten list znaj du je swą mo ty wa cję w pa mię ci o ob -
fi tej ła sce, ja kiej do zna ją oso by kon se kro wa ne
w ko ście le, i szcze rze za chę ca do roz po zna wa nia
zna ków. pan ży je i dzia ła w na szej hi sto rii, i wzy wa
nas do współ pra cy i wspól ne go ro ze zna wa nia no -
wych cza sów pro roc twa w służ bie ko ścio ło wi, ze
wzglę du na kró le stwo, któ re nad cho dzi. przy oblecz-
my się w zbro ję świa tła, wol no ści, ewan ge licz nej
od wa gi, by ob ser wo wać ho ry zont, by roz po zna wać
po ja wia ją ce się na nim zna ki Bo ga i oka zy wać im
po słu szeń stwo. Do ko nu jąc ewan ge licz nych wy bo -
rów na wzór po kor nych i ma lucz kich.

10

5 Fran ci szek, Lo Spi ri to non si ad do me sti ca (Du cha się nie po -
skra mia), Me dy ta cja po ran na w ka pli cy Do mu św. Mar ty,
rzym, 16 kwiet nia 2013. 



Wsłu chu jąc się 

2. ży cie wia ry nie jest po pro stu po sia da niem, ale
jest dro gą, któ ra bie gnie przez oświe tlo ne tra sy
i ciem ne tu ne le, otwar te prze strze nie oraz krę te
i nie pew ne ścież ki. Z ta jem ni cze go po chy le nia się
Bo ga nad na szym ży ciem i na szy mi spra wa mi, we -
dług pi sma Świę te go, ro dzi się zdu mie nie i ra dość,
Bo ży dar, któ ry na da je na sze mu ży ciu sens i świa -
tło i od naj du je peł nię w me sjań skim zba wie niu do -
ko na nym przez chry stu sa. 

Za nim sku pi my uwa gę na wy da rze niu so bo ro -
wym i je go skut kach, po zwól my się po pro wa dzić
pew ne mu bi blij ne mu ob ra zo wi, aby przy wo łać na -
sze ży we i wdzięcz ne wspo mnie nie te go po so bo -
ro we go ka iròs i je go in spi ru ją cych war to ści. 

Wiel ki epos wyj ścia na ro du wy bra ne go z nie wo li
egip skiej i wę drów ki do Zie mi obie ca nej sta je się
su ge styw ną iko ną, któ ra przy po mi na na sze współ -
cze sne stop and go, za trzy my wa nie się i wy ru sza nie,
cier pli wość i po my sło wość. ostat nie dzie się cio le -
cia by ły wła śnie okre sem wzlo tów i upad ków, po -
ry wów i roz cza ro wań, po szu ki wań i no stal gicz ne go
za my ka nia się. 

in ter pre ta cyj na tra dy cja ży cia du cho we go, w róż -
nych for mach ści śle zwią za nych z tra dy cją ży cia
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śli po zo sta wał dwa dni, mie siąc czy dłu żej – gdy ob łok
roz cią gał się nad przy byt kiem i okry wał go, po zo sta wa li
Izra eli ci w miej scu i nie zwi ja li obo zu; sko ro tyl ko się pod -
niósł, zwi ja li obóz (Lb 9, 22).

To oczy wi ste, że ta ka Bo ża me to da towa rzy sze -
nia i pro wa dze nia wy ma ga ła [od lu dzi] cią głe go
czu wa nia: za rów no aby re ago wać na nie prze wi dy -
wal ne ru chy ob ło ku, jak i po to, by za cho wać wia rę
w opie kuń czą obec ność Bo ga, kie dy po sto je prze -
dłu ża ły się i cel wy da wał się od da lo ny si ne die.

W sym bo licz nym ję zy ku opo wia da nia bi blij ne go
ów ob łok był anio łem Bo żym, jak stwier dza księ ga
Wyj ścia (Wj 14, 19). a w póź niej szej in ter pre ta-
cji ob łok sta je się uprzy wi le jo wa nym sym bo lem
obec no ści, do bro ci i ak tyw nej wier no ści Bo ga. 
istot nie, tra dy cje – pro roc ka, psal mi stycz na i mą -
dro ścio wa – czę sto bę dą przy wo ły wać ten sym bol,
roz wi ja jąc tak że in ne aspek ty, ta kie jak na przy -
kład ukry wa nie się Bo ga z wi ny lu du (por.
Lm 3, 44) lub ma je stat sie dzi by tro nu Bo ga (por.
2 krn 6, 1; Joz 26, 9).

no wy Te sta ment po słu gu je się tym sym bo lem, nie -
kie dy ana lo gicz nie, w teo fa niach: dzie wi cze go po -
czę cia Je zu sa (por. Łk 1, 35), prze mie nie nia (por.
Mt 17, 1-8 i par.), wnie bo wstą pie nia Je zu sa (por.
Dz 1, 9). Świę ty pa weł uży wa ob ło ku ja ko sym bo lu
chrztu (por. 1 kor 10, 1), a sym bo li ka ob ło ku słu ży
za wsze do opi sa nia chwa leb ne go po wro tu pa na na
koń cu cza sów (por. Mt 24, 30; 26, 64; ap 1, 7; 14, 14).

15

kon se kro wa ne go, czę sto znaj do wa ła w tym wiel -
kim pa ra dyg ma cie wyj ścia lu du izra ela z egip tu su -
ge styw ne sym bo le i me ta fo ry: pło ną cy krzew,
przej ście przez mo rze, po dróż przez pu sty nię, teo -
fa nia na Sy na ju, lęk przed sa mot no ścią, dar pra wa
i przy mie rza, słup ob ło ku i ognia, man na, wo da ze
ska ły, szem ra nie i tę sk no ty. 

Za trzy maj my się przy sym bo lu ob ło ku (w ję zy ku
he braj skim ‘ā -nā-n)1, któ ry w ta jem ni czy spo sób
kie ro wał wę drów ką lu du: to za trzy mu jąc się, na wet
przez dłu gi czas, a tym sa mym wy wo łu jąc na rze -
ka nia i skar gi, to znów uno sząc się i prze miesz cza -
jąc; wy zna cza jąc tym spo so bem tem po mar szu pod
prze wod nic twem Bo ga.

po słu chaj my Sło wa: Ile ra zy ob łok wzno sił się nad
przy byt kiem, Izra eli ci wy ru sza li w dro gę, a je śli ob łok nie
wzno sił się, nie ru sza li w dro gę aż do dnia unie sie nia się
ob ło ku. Ob łok bo wiem Pa na za dnia za kry wał przy by tek,
a w no cy błysz czał jak ogień na oczach ca łe go do mu izra -
el skie go w cza sie ca łej ich wę drów ki (Wj 40, 36-38). 

in te re su ją ce no we szcze gó ły do da je tekst pa ra -
lel ny z księ gi Liczb (por. Lb 9, 15-23), gdy mó wi
o po sto jach po prze dza ją cych po now ne wyj ście: Je -

14

1 Ter min ’ā nā n został uży ty 87 ra zy w Sta rym Te sta men cie,
z cze go 20 w księ dze Wyj ścia i 20 w księ dze Liczb. Tyl ko je den
raz po ja wia się wy ra że nie „słup ognia i słup ob ło ku”
(Wj 14, 24); zwy kle mó wi się „słup ob ło ku” al bo „słup ognia”.
oby dwa wy ra że nia opi su ją ob ja wie nie się Bo żej obec no ści.



stwa i peł nej czuj no ści, jest dla nas wy mow nym
zna kiem. Mo że my tu do strzec, jak w zwier cia dle,
wzo rzec in ter pre ta cyj ny dla ży cia kon se kro wa ne go
na szych cza sów. ży cie za kon ne, pod wpły wem cha -
ry zma tycz ne go im pul su So bo ru, przez kil ka ostat -
nich de kad po dą ża ło jak by za zna ka mi ob ło ku pa na.

ci, któ rzy mie li szczę ście „wi dzieć” po czą tek dro -
gi so bo ro wej, za cho wa li w ser cu echo słów świę -
te go Ja na XXiii: Gau det Ma ter Ec c le sia, pierw szych
słów prze mó wie nia otwie ra ją ce go So bór (11 paź -
dzier ni ka 1965 r.)2. 

na znak ra do ści, głę bo kiej ra do ści du cha, ży cie
kon se kro wa ne zo sta ło we zwa ne, aby w od no wio ny
spo sób kon ty nu owa ło swój marsz przez hi sto rię:
„W obec nym po rząd ku rze czy do bra opatrz ność
pro wa dzi nas do no we go ukła du sto sun ków mię -
dzy ludź mi, któ re za spra wą lu dzi i po nad ich ocze -
ki wa nia zmie rza ją do re ali za cji opatrz no ścio wych
pla nów wyż szych i nie prze wi dzia nych; pla nów tej
opatrz no ści, któ ra wszyst ko, na wet ludz kie róż ni -
ce wprzę ga w więk sze do bro ko ścio ła. Duch (…)
ca łe go świa ta ocze ku je (…) bodź ca, któ ry by go
pchnął w kie run ku prze pa ja nia się na uką i ura bia -
nia su mień w peł nej zgo dzie i wier no ści z au ten -
tycz ną na uką, prze stu dio wa ną jed nak że i po da ną
w for mie na uko wej i li te rac kiej wła ści wej du cho wi

17

2 Jan XXiii, prze mó wie nie na otwar cie So bo ru Gau det Ma -
ter Ec c le sia, rzym, 11 paź dzier ni ka 1962.

pod su mo wu jąc, do mi nu ją ca per spek ty wa, już
w ty po wej sym bo li ce exo du su, to per spek ty wa ob -
ło ku ja ko zna ku bo skie go prze sła nia, ak tyw nej
obec no ści pa na Bo ga po śród swe go lu du. izra el
mu siał być sta le go to wy kon ty nu ować po dróż, kie -
dy ob łok wy ru szy, przy znać się do swej wi ny i nie -
na wi dzić jej, kie dy  za ciem nia się ho ry zont, uzbro ić
się w cier pli wość, gdy po sto je się prze dłu ża ją, a cel
wy da je się nie osią gal ny.

Wie lo krot nie wy stę pu ją cy w Bi blii sym bol ob ło ku
ma tak że kil ka in nych zna czeń: mó wi o nie do stęp -
no ści Bo ga, Je go wszech wła dzy, któ ra na wszyst ko
ma ba cze nie z gó ry, Je go mi ło sier dzia, któ re prze -
bi ja chmu ry i zstę pu je, by przy wra cać ży cie i na -
dzie ję. Mi ło ści i po zna nia Bo ga uczy my się tyl ko
dro gą na śla do wa nia, w dys po zy cyj no ści wol nej
od lę ków i tę sk not. Set ki lat po cza sach exo du su,
nie mal w przeded niu przyj ścia od ku pi cie la, tę peł -
ną przy gód epo peję izra eli tów pro wa dzo nych przez
ob łok i ogień wspo mi nać bę dzie au tor księ gi Mą -
dro ści w ta kiej oto krót kiej fra zie: Da łeś przed ni mi
słup ogni sty ja ko prze wod ni ka w nie zna nej wę drów ce
(Mdr 18, 3). 

Jak by pod prze wod nic twem ob ło ku

3. ob łok świe tla ny, któ ry był prze wod ni kiem lu du,
w ryt mie, któ ry wy ma gał cał ko wi te go po słu szeń -

16



ne” dro gi pro wa dził ży cie i pla ny osób kon se kro -
wa nych dro ga mi kró le stwa.

W ostat nich la tach si ła roz pę du zna mio nu ją ca tę
wę drów kę jak by się wy czer pa ła. Wy da je się, że ob -
łok otu lo ny jest raczej mro kiem, a nie ogniem, lecz
ogień Du cha jesz cze w nim miesz ka. cho ciaż cza -
sa mi cho dzi my w ciem no ści i bywamy oziębli, co
mo że na peł niać trwo gą na sze ser ca (por. J 14, 1),
to jed nak wia ra przy wra ca pew ność, że we wnę trzu
ob ło ku nie za bra kło obec no ści pa na: ona jest po -
nad ciem no ścią w no cy ja ko olśnie wa ją cy pło mień ognia
(iz 4, 5). 

cho dzi o to, aby wy ru szać cią gle na no wo, z wia -
rą, w tę nie zna ną wę drów kę (por. Mdr 18, 3), jak oj -
ciec abra ham, któ ry wy ru szył, nie wie dząc, do kąd
idzie (por. Hbr 11, 8). Jest to wę drów ka wy ma ga ją -
ca ra dy kal ne go po słu szeń stwa i za ufa nia, któ re da -
je tyl ko wia ra i któ re w wie rze moż na od na wiać
i utwier dza ć7.

Ży wa pa mięć o exo du sie 

4. nie ma wąt pli wo ści, że po za koń cze niu So bo ru
oso by kon se kro wa ne ze szcze rym za pa łem przy ję ły
po sta no wie nia oj ców so bo ro wych. czu ło się, że

19

7 por. Be ne dykt XVi, au dien cja, rzym, 23 stycz nia 2013. 

współ cze sne mu. czym in nym jest isto ta sta ro daw -
nej na uki sta no wią cej skar biec wia ry, a czym in nym
jest spo sób jej wy ra ża nia. otóż na to wła śnie –
z cier pli wo ścią, je śli trze ba bę dzie – na le ży po ło żyć
wiel ki na cisk (…)”3. 

Świę ty Jan pa weł ii okre ślił wy da rze nie so bo ro -
we ja ko „wiel ką ła skę, któ ra sta ła się do bro dziej -
stwem dla ko ścio ła w XX wie ku: zo stał on da ny
ja ko nie za wod na bu so la, wska zu ją ca nam dro gę”4.
pa pież Fran ci szek stwier dził, że „by ło to pięk ne
dzie ło Du cha Świę te go”5. Mo że my to po twier dzić
rów nież w od nie sie niu do ży cia kon se kro wa ne go:
był to bło go sła wio ny czas oświe ce nia i ro ze zna nia,
cięż kiej pra cy i wiel kich ra do ści. 

Dla osób kon se kro wa nych by ła to praw dzi wa
„dro ga exo du su”6. czas en tu zja zmu i od wa gi, po -
my sło wo ści i twór czej wier no ści, ale tak że kru -
chych pew ni ków, im pro wi za cji i gorz kich roz cza ro-
wań. patrząc z per spek ty wy późniejszej, mo że my
stwier dzić, że na praw dę ob łok błysz czał jak ogień
(Wj 40, 38) i że Duch rze czy wi ście przez „nie zna -

18

3 Tam że, 4. 6.
4 por. Jan pa weł ii, List apo stol ski No vo mil len nio in eun te

(6 i 2001), 57.
5 Fran ci szek, Lo Spi ri to non si ad do me sti ca (Du cha się nie po -

skra mia), Me dy ta cja po ran na w ka pli cy Do mu św. Mar ty,
rzym, 16 kwiet nia 2013. 

6 por. Jan pa weł ii, po sy no dal na ad hor ta cja apo stol ska Vi ta
con se cra ta (25 iii 1996), 40.



zgro ma dze nie so bo ro we roz sia ło ob fi cie do bre ziar- 
no dok try ny i wie le kon kret nych wy tycz nych, któ -
ry mi dziś jesz cze ży je my i któ re trak tu je my ja ko
cen ne dzie dzic two.

Mi nę ło pra wie pięć dzie siąt lat od ogło sze nia kon-
sty tu cji do gma tycz nej Lu men gen tium So bo ru Wa ty -
kań skie go ii, opu bli ko wa nej 21 li sto pa da 1964 ro ku.
Jest to pa miąt ka o wiel kiej war to ści teo lo gicz nej
i ekle zjal nej: „(…) ca ły ko ściół uka zu je się ja ko
«lud zjed no czo ny jed no ścią oj ca i Sy na, i Du cha
Świę te go»”10. Uzna je się cen tral ne miej sce lu du
Bo że go w wę drów ce po śród na ro dów, od ku pio ne -
go za ce nę krwi chry stu sa (por. Dz 20, 28), na peł -
nio ne go Du chem praw dy i świę to ści i po sła ne go
do wszyst kich lu dzi ja ko świa tłość świa ta oraz sól zie mi
(por. Mt 5, 13-16)11.

W ten spo sób okre śla się toż sa mość zbu do wa ną
na moc nym fun da men cie, ja kim jest chry stus i Je -
go Duch, a jed no cze śnie pro po nu je się ko ściół wy -
cho dzą cy na prze ciw wszel kim sy tu acjom kul tu-
ro wym, spo łecz nym i an tro po lo gicz nym: „Ma jąc
roz prze strze niać się na wszyst kie kra je, ko ściół
wcho dzi w ludz kie dzie je, jednocześnie wykra cza jąc
po za cza sy i gra ni ce naro dów. przechodząc przez
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10 So bór Wa ty kań ski ii, kon sty tu cja do gma tycz na o ko ście -
le Lu men gen tium, 4, w: tenże, kon sty tu cje, de kre ty, de kla ra cje,
Wy daw nic two pal lot ti num, po znań 2002, s. 106.

11 por. tam że, 9.

dzia ła ła ska Du cha Świę te go, do któ re go mo dlił się
świę ty Jan XXiii, pro sząc o no wą Pięć dzie siąt ni cę dla
ko ścio ła. Jed no cze śnie wi docz na by ła zgod ność
my śli, dą żeń, fer men tów in iti ne re co naj mniej
od dzie się ciu lat.

kon sty tu cja apo stol ska Pro vi da Ma ter Ec c le sia,
opu bli ko wa na w 1947 ro ku, uzna ła kon se kra cję ży -
cia we dług rad ewan ge licz nych w sta nie świec kim.
„re wo lu cyj ne po su nię cie w ko ście le”8. ofi cjal ne
uzna nie przy szło, za nim myśl teo lo gicz na okre śli ła
spe cy ficz ny ho ry zont kon se kra cji świec kiej. po -
przez ten gest w pe wien spo sób wy ra żo no ukie run -
ko wa nie, ja kie miał w ser cu So bór Wa ty kań ski ii:
sym pa tię wo bec świa ta, któ ra ro dzi no wy dia lo g9.

W 1950 ro ku ta Dy ka ste ria, pod pa tro na tem piu-
sa Xii, zwo łu je pierw szy Świa to wy kon gres Sta -
nów Do sko na ło ści. pa pie skie na ucza nie to ru je
dro gę do ac com mo da ta re no va tio – jest to sfor mu ło -
wa nie, któ re So bór przyj mu je ja ko wła sne w de kre -
cie Per fec tae ca ri ta tis. po tamtym kon gre sie na stą pi ły
in ne, w róż nych kon tek stach i na róż ne te ma ty,
umoż li wia jąc w la tach pięć dzie sią tych i na po cząt -
ku na stęp nej de ka dy no wą re flek sję teo lo gicz ną
i du cho wą. na tym do brze przy go to wa nym polu

20

8 por. Fran ci szek, prze mó wie nie pod czas au dien cji dla 
uczest ni ków spo tka nia zor ga ni zo wa ne go przez Wło ską kon -
fe ren cję in sty tu tów Świec kich, rzym, 10 ma ja 2014. 

9 por. pa weł Vi, alo ku cja z oka zji ostat niej pu blicz nej se sji
So bo ru Wa ty kań skie go ii, rzym, 7 grud nia 1965. 



oka za ło się, że stwier dze nia te przez la ta mia ły
peł ną dy na mi zmu sku tecz ność. Zmia na, któ rej
owo ca mi moż na się dziś cie szyć, to bar dziej roz wi -
nię ty zmysł ko ściel ny, któ ry okre śla toż sa mość
i oży wia ży cie i dzie ła osób kon se kro wa nych.

po raz pierw szy w pra cach So bo ru eku me nicz -
ne go ży cie kon se kro wa ne zo sta ło uzna ne za ży wą
i owoc ną część ży cia w ko mu nii i świę to ści ko ścio -
ła, a nie tyl ko ob szar po trze bu ją cy „de kre tów re -
for ma tor skich”.

Ta ka sa ma in ten cja przy świe ca ła rów nież de kre to -
wi Per fec tae ca ri ta tis, któ ry zo stał ogło szo ny 28 paź -
dzier ni ka 1965 ro ku, a któ re go pięć dzie się cio le cie
bę dzie my ob cho dzi li. W nim to roz brzmie wa jed -
no znacz ny ra dy ka lizm ape lu: „osta tecz ną nor mą
ży cia za kon ne go jest na śla do wa nie chry stu sa uka -
za ne w ewan ge lii. Wszyst kie in sty tu ty  win ny więc
uznać ją za swo ją naj wyż szą re gu łę”17. Wy da je się,
że jest to stwier dze nie oczy wi ste i uogól nio ne;
w rze czy wi sto ści jed nak wy woła ło ra dy kal ne oczy-
sz cze nie de wo cyj nych du cho wo ści oraz toż sa mo-
ści sku pio nych na pry ma cie po sług ko ściel nych
i spo łecz nych, któ re za trzy ma ły się na zsa kra li zo -
wa nym na śla do wa niu za mia rów okre ślo nych przez
za ło ży cie li. 
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17 So bór Wa ty kań ski ii, De kret o przystosowanej do współ -
czesności od no wie ży cia za kon ne go Per fec tae ca ri ta tis, 2a, w:
ten że, kon sty tu cje, de kre ty, de kla ra cje, dz. cyt., s. 265.

do świad cze nia i uci ski, ko ściół umacnia się mo cą
obie ca nej mu przez pa na ła ski Bo żej, aby w cie le -
snej sła bo ści nie od stą pił od do sko na łej wier no ści,
lecz po zo stał god ną ob lu bie ni cą swe go pa na i pod
dzia ła niem Du cha Świę te go nie  przestawał od na -
wiać sa me go sie bie, dopó ki przez krzyż nie do jdzie
do świa tło ści, któ ra nie zna zmierz chu”12.

kon sty tu cja Lu men gen tium po świę ca ca ły roz -
dział Vi za kon ni ko m13. po twier dziw szy teo lo gicz ną
za sa dę „po wszech ne go po wo ła nia do świę to ści”14,
ko ściół po śród wie lu dróg wio dą cych do świę to ści
wska zu je dar ży cia kon se kro wa ne go, dar, któ ry
otrzy mał od swe go pa na i z ła ski Je go usta wicz nie
za cho wu je15. pod kre śla się z ra do ścią, idąc za na ucza -
niem paw ła Vi, wy ra sta ją ce z chrztu ko rze nie ży cia
kon se kro wa ne go, i uka zu je się styl ży cia prze ży wa -
ne go ja ko se qu ela Chri sti, bę dą cej sta łym i sku tecz nym
na śla do wa niem ta kiej for my eg zy sten cji, ja ką Syn
Bo ży przy jął w swym ziem skim ży ciu. Wresz cie – 
ży cie kon se kro wa ne jest uka zy wa ne ja ko znak da ny
lu do wi Bo że mu w re ali zo wa niu wspól ne go chrze ści- 
jań skie go po wo ła nia oraz ob ja wie nie ła ski Zmar -
twych wsta łe go pa na i mo cy Du cha Świę te go, prze -
dziw nie dzia ła ją ce go w ko ście le16.
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12 Tam że, s. 112. 
13 por. tam że, 43-47.
14 por. tam że, rozdz. V.
15 por. tam że, 43. 
16 por. tam że, 44. 



wspól no cie i for ma cja. pierw sze od naj du je w peł -
ni tę bi blij ną in spi ra cję z Dzie jów apo stol skich,
któ ra przez stu le cia oży wia ła dążenie do cor unum
et ani ma una (Dz 4, 32). po zy tyw ne po dej ście do
róż no rod no ści wzor ców i sty lów ży cia bra ter skie -
go to dziś je den z naj bar dziej zna czą cych skut ków
no wa tor skie go tchnie nia So bo ru. po nad to, od wo -
łu jąc się do wspól ne go da ru, ja kim jest Duch, de -
kret Per fec tae ca ri ta tis skła nia do wznie sie nia się
po nad kla sy i ka te go rie, aby usta no wić wspól no ty
w sty lu bra ter skim, z rów ny mi pra wa mi i obo -
wiąz ka mi, z wy jąt kiem tych, któ re wy pły wa ją
z wyż szych świę ce ń23.

Zna cze nie i po trze ba for ma cji są wska za ne ja ko
pod sta wa od no wy: „przy sto so wa na do współczes-
ności od no wa in sty tu tów za le ży naj bar dziej od
for ma cji ich człon ków”24. Ze wzglę du na swe za -
sad ni cze zna cze nie za sa da ta funk cjo no wa ła ja ko
ak sjo mat: sta ła się punk tem wyj ścia w dro dze wy -
trwa łe go po szu ki wa nia, do świad czeń i ro ze zna wa -
nia, w któ re ży cie kon se kro wa ne za in we sto wa ło
in tu icje, ba da nia, ana li zy, czas, środ ki. 
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23 por. tam że, 15.
24 Tam że, 18, s. 272. 

ni cze go nie moż na sta wiać po nad ra dy kal nym
pój ściem (se qu ela) za chry stu sem. 

na ucza nie so bo ro we na da je też kie ru nek zmie-
rzający ku uzna niu róż no rod no ści form ży cia kon -
se kro wa ne go. in sty tu ty apo stol skie wi dzą, że po
raz pierw szy na po zio mie tak au to ry ta tyw nym zo -
sta je ja sno okre ślo na za sa da, że ich apo stol ska
dzia łal ność przy na le ży do sa mej na tu ry ży cia kon -
se kro wa ne go18. ży cie za kon ne laic kie, zarówno dla
męż czyzn, jak i dla kobiet, stanowi „w ca łej peł ni
stan pro fe sji rad ewan ge licz nych”19. Wy ła nia ją się
in sty tu ty świec kie ze swą kon sty tu tyw ną spe cy fi ką
kon se kra cji świec kie j20. Za po wia da się od ro dze nie
Or do Vir gi num i ży cia pu stel ni cze go ja ko osob nych
form ży cia kon se kro wa ne go21. 

ra dy ewan ge licz ne są przed sta wia ne z no wym
roz ło że niem ak cen tów, ja ko pro jekt eg zy sten cjal ny
przy ję ty we dle wła snych uwa run ko wań i ze szcze -
gól nym ra dy ka li zmem w na śla do wa niu chry stu sa22. 

Jesz cze dwa te ma ty wy róż nia ją się ze wzglę du
na no wy ję zyk pre zen ta cji: ży cie bra ter skie we
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18 por. tam że, 8.
19 por. tam że, 10.
20 por. tam że, 11. 
21 Zob. ko deks pra wa ka no nicz ne go, pro mul go wa ny przez

Ja na paw ła ii (25 i 1983), kan. 604 i 603. 
22 por. So bór Wa ty kań ski ii, De kret o przy sto so wa nej do

współ  czesności od no wie ży cia za kon ne go Per fec tae ca ri ta-
tis, 12-14.



en cy kli ka Pa cem in ter ris, ad re so wa na do wszyst -
kich lu dzi do brej wo li, wpro wa dza ła ja ko klucz teo -
lo gicz ny ter min „zna ki cza sów”. Do ta ko wych świę- 
ty Jan XXiii za li cza: po wsta nie eko no micz no -spo -
łecz ne klas ro bot ni czych; wej ście ko biet do ży cia
pu blicz ne go; two rze nie nie za leż nych na ro dó w26;
ochro na i pro mo cja praw i obo wiąz ków oby wa te li
świa do mych swej god no ści27; prze ko na nie, że kon -
flik ty po win ny być roz wią zy wa ne dro gą ne go cja cji,
bez uży cia bro ni28. Włą cza on rów nież do tych zna -
ków po wszech ną De kla ra cję praw czło wie ka,
uchwa lo ną przez Zgro ma dze nie ogól ne or ga ni za -
cji na ro dów Zjed no czo ny ch29.

oso by kon se kro wa ne przy swo iły so bie i zin ter -
pre to wa ły te no we per spek ty wy. prze po wia da ły
i świad czy ły ewan ge lię in pri mis swo im ży ciem,
ofe ru jąc po moc i so li dar ność wszel kie go ro dza ju,
współ pra cu jąc w naj róż niej szych przed się wzię -
ciach na znak chrze ści jań skiej bli sko ści, za an ga -
żo wa ne w to czą cy się pro ces hi sto rycz ny. Da lekie
od tego, by za trzy my wać się na opła ki wa niu pa mię -
ci mi nio nych epok, sta ra ły się oży wić tkan kę spo -
łecz ną i jej in stan cje za po mo cą ży wej ko ściel nej

27

26 Jan XXiii, en cy kli ka Pa cem in ter ris o po ko ju mię dzy na -
ro da mi (11 iV 1963), 24-25.

27 por. tam że, 45-46. 
28 por. tam że, 67.
29 por. tam że, 75. 

Ra do ści i tru dy po dró ży

5. po cząw szy od za le ceń so bo ro wych, ży cie kon se -
kro wa ne prze by ło dłu gą dro gę. Tak na praw dę exo -
dus nie pro wa dził je dy nie do   po szu ki wa nia ho ry- 
zon tów wska za nych przez So bór. oso by kon se kro -
wa ne spo ty ka ją się i mu szą zmie rzyć z nie zna ny mi
do tąd re alia mi spo łecz ny mi i kul tu ro wy mi. Zwró -
ce nie uwa gi na zna ki cza sów i miejsc, na glą ce we -
zwa nie ko ścio ła do wdro że nia sty lu so bo ro we go,
po now ne go od kry cia i re in ter pre ta cji cha ry zma tów
za ło ży ciel skich, szyb kie prze mia ny za cho dzą ce
w spo łe czeń stwie i kul tu rze – są to no we sce na riu -
sze, któ re wy ma ga ją no we go i wspól ne go ro ze zna -
nia, de sta bi li zu jąc wzor ce i sty le po wta rza ją ce się
od daw na, nie zdol ne do dia lo gu, ja ko ewan ge licz ne
świa dec two, z no wy mi wy zwa nia mi i no wy mi
moż li wo ścia mi.

W kon sty tu cji Hu ma nae sa lu tis, któ rą świę ty
Jan XXiii ogłosił jako zapowiedź Va ti ca num ii, czy -
ta my: „(…) idąc za na po mnie niem chry stu sa pa na
za chę ca ją ce go nas, by śmy ro ze zna wa li «zna ki cza -
su» (Mt 16, 4), wśród tak gę stych ciem no ści, do -
strze ga my ob ja wy, i to dość licz ne, któ re zda ją się
za po wia dać lep sze cza sy ko ścio ło wi i ludz ko ści”25.
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25 Jan XXiii, kon sty tu cja apo stol ska Hu ma nae sa lu tis o zwo -
ła niu So bo ru Wa ty kań skie go ii (25 Xii 1961), 4.



z mo cą w wiel kich en cy kli kach spo łecz nych: Pa cem
in ter ris (1963), Po pu lo rum pro gres sio (1967), Octo ge si -
ma ad ve niens (1971), La bo rem exer cens (1981), Ca ri tas
in ve ri ta te (2009). cho dzi ło – jak w przy wo ła nej iko -
nie ob ło ku – o wier ność wo li Bo żej, ob ja wia ją cej się
po przez au to ry ta tyw ny głos ko ścio ła.

Wi zja cha ry zma tu ja ko po cho dzą ce go od Du cha,
ukie run ko wa ne go na upodob nie nie się do chry -
stu sa, na zna czo ne go przez wspól no to wy pro fil ko -
ściel ny, dy na micz nie roz wi ja ją ce go się w ko ście le,
mo ty wo wa ła każ dą de cy zję o od no wie i stop nio wo
nada ła kształt praw dzi wej teo lo gii cha ry zma tu, za -
sto so wa nej po raz pierw szy i w bez po śred ni spo -
sób do ży cia kon se kro wa ne go32. So bór nie od niósł
te go ter mi nu bez po śred nio do ży cia kon se kro wa -
ne go, ale uto ro wał mu dro gę, od wo łu jąc się do nie -
któ rych stwier dzeń paw ło wy ch33.

29

Za ko nów i in sty tu tów Świec kich: Za ko ny i pro mo cja ludz ka
Optio nes evan ge li cae (12 Viii 1980), Wpro wa dze nie, 2, 4, 24,
27, 33. W kon sty tu cji Vi ta con se cra ta, po za dwo ma pa ra gra fa -
mi spe cy ficz ny mi (84-85), ter min po ja wia się oko ło trzy dzi-
stu ra zy, a oko ło stu, je śli się weź mie pod uwa gę wy ra że nia
ana lo gicz ne. 

32 por. Świę ta kon gre ga cja do spraw Za ko nów i in sty tu tów
Świec kich – kon gre ga cja Bi sku pów, Wy tycz ne dla wza jem nych
sto sun ków mię dzy bi sku pa mi a za kon ni ka mi w ko ście le Mu -
tu ae Re la tio nes (14 V 1978), 12, 19, 51.

33 por. np. So bór Wa ty kań ski ii, De kret o przy sto so wa nej
do współczesności od no wie ży cia za kon ne go Per fec tae ca ri ta-
tis, 1, 2, 7, 8, 14, 15; ten że, De kret o dzia łal no ści mi syj nej ko -
ścio ła Ad gen tes, 23. 

tra di tio, przez wie ki pod da wa nej pró bom w try -
bach hi sto rii, zgod nie z ha bi tus wia ry i chrze ści -
jań skiej na dziei. 

Za da nie, ja kie sta wia ła przed ży ciem kon se kro -
wa nym hi sto rycz na per spek ty wa koń czą ce go się
XX wie ku, wy ma ga ło śmia ło ści i od waż nej po my -
sło wo ści. Stąd to epo ko we przej ście jest oce nia ne
ja ko pro roc kie, re li gij nie umo ty wo wa ne: wie le osób
kon se kro wa nych prze ży wa ło z po waż nym za an ga -
żo wa niem i czę sto tak że z du żym ry zy kiem oso bi -
stym no wą ewan ge licz ną świa do mość ko niecz no-
ści opo wia da nia się po stro nie ubo gich i ostat nich
oraz dzie le nia z ni mi te go co do bre i tego co na peł -
nia lę kie m30.

ży cie kon se kro wa ne otwie ra się na od no wę nie
dla te go, że po dą ża za au to no micz ny mi ini cja ty wa mi,
ani też z czy ste go pra gnie nia no wo ści, ani tym bar -
dziej pod pre sją pil nych po trzeb spo łecz nych. Lecz
głów nie w poczuciu od po wie dzial ne go po słu szeń -
stwa za rów no Du cho wi Stwo rzy cie lo wi, któ ry „mó -
wi przez pro ro ków” (por. Credo, Skład apo stol ski)31,
jak i za le ce niom Ma gi ste rium ko ścio ła, wy ra żo nym

28

30 por. Jan pa weł ii, List apo stol ski do za kon ni ków i za -
kon nic ame ry ki Ła ciń skiej z oka zji 500-le cia ewan ge li za cji
no we go Świa ta Los ca mi nos del Evan ge lio (29 Vi 1990), 19, 21;
ten że, po sy no dal na ad hor ta cja apo stol ska Vi ta con se cra ta
(25 iii 1996), 82, 86, 89-90. 

31 pierw sze ofi cjal ne uży cie sło wa „pro roc ki” przez Ma gi ste -
rium wy stę pu je w do ku men cie Świę tej kon gre ga cji do spraw



ży cie w Du chu kar mią ce się Sło wem (lec tio di vi na),
ży cie bra ter skie we wspól no cie, for ma cja po cząt -
ko wa i sta ła, no we for my apo stol stwa, au to ry tet
i za rzą dza nie, tro ska o kul tu rę. Te kry te ria by ły dla
ży cia kon se kro wa ne go w cią gu ostat nich pięć dzie -
się ciu lat pro bie rzem i dro go wska zem.

na wią za nie do wy kład ni So bo ru po zwa la „zna -
leźć je go praw dzi we go du cha”, aby unik nąć błęd -
nych in ter pre ta cji37. Je ste śmy we zwa ni do wspól-
ne go upa mięt nie nia te go waż ne go wy da rze nia, 
po przez któ re od na leź li śmy – my ko ściół – na szą
naj głęb szą toż sa mość. pa weł Vi na za koń cze nie
So bo ru Wa ty kań skie go ii po wie dział z wdzięcz no -
ścią umy słu i ser ca: „ko ściół zgro ma dził się w swej
głę bo kiej du cho wej świa do mo ści, (…), aby od na -
leźć w sa mym so bie ży ją cym i dzia ła ją cym, w Du chu
Świę tym, sło wo chry stu sa, i aby zba dać do głę bi
ta jem ni cę, to zna czy za my sły i obec ność Bo ga nad
so bą i w so bie, i by oży wić w so bie tę wia rę, któ ra
jest ta jem ni cą je go bez pie czeń stwa i mą dro ści, oraz
tę mi łość, któ ra zmu sza go do nie ustan ne go wy -
śpie wy wa nia chwa ły Bo ga: can ta re aman tis est, jak
mó wi świę ty au gu styn (Serm. 336; pL 38, 1472).
Z do ku men tów so bo ro wych, głów nie tych o ob ja -
wie niu, o li tur gii, o ko ście le, o ka pła nach, o za kon -
ni kach, o świec kich, prze zie ra ja sno ten bez po-
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37 por. Be ne dykt XVi, Ho mi lia pod czas Mszy świę tej na roz -
po czę cie ro ku Wia ry, rzym, 11 paź dzier ni ka 2012. 

W ad hor ta cji apo stol skiej Evan ge li ca te sti fi ca tio
pa weł Vi ofi cjal nie przyj mu je tę no wą ter mi no lo -
gię34 i pi sze: „So bór przy po mi na usil nie za kon ni -
kom i za kon ni com obo wią zek wier no ści wo bec
du cha Za ło ży cie li, wo bec ich wska zań ewan ge licz -
nych i przy kła du ich świę to ści. po win ni oni uwa-
żać to za jed ną z za sad do ko ny wa nej od no wy i za
jed no z naj pew niej szych kry te riów dzia ła nia, któ -
re da ny in sty tut ma przed się wziąć”35.

Ta kon gre ga cja, świa dek owej wę drów ki, to wa -
rzy szy ła róż nym eta pom spi sy wa nia na no wo Kon -
sty tu cji in sty tu tów. Był to pro ces, któ ry na ru szył
daw ną rów no wa gę, zmie nił prze sta rza łe prze pi sy36,
a jed no cze śnie od czy tał na no wo i we dług no wej
her me neu ty ki dzie dzic two du cho we, wy pró bo wał
no we struk tu ry, okre ślił na no wo pro gra my i for -
my obec no ści. W tej od no wie, za ra zem wier nej
i twór czej, nie oby ło się bez kon fron ta cji, na pięć,
a na wet bo le snych od stępstw. 

ko ściół nie za trzy mał pro ce su, ale to wa rzy szył
mu ze swym Ma gi ste rium i mą drą czuj no ścią, wy -
szcze gól nia jąc, w kwe stii pry ma tu ży cia du cho we go,
sie dem głów nych te ma tów: cha ry zmat fun da cyj ny,

30

34 pa weł Vi, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge li ca te sti fi ca tio
(29 Vi 1971), 11, 12, 32. 

35 pa weł Vi, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge li ca te sti fi ca tio
(29 Vi 1971), 11.

36 por. So bór Wa ty kań ski ii, De kret o przy sto so wa nej do
współ czesności od no wie ży cia za kon ne go Per fec tae ca ri ta tis, 3.



Czuwając

(…) Eliasz wszedł na szczyt Kar me lu i po -
chy liw szy się ku zie mi, wtu lił twarz mię dzy
swo je ko la na. (…) Oto ob łok ma ły jak dłoń
czło wie ka pod no si się z mo rza!

1 krl 18, 42. 44

33

śred ni i pierw szo pla no wy za mysł, wi dać też, jak
przej rzy ste, świe że i bo ga te jest du cho we na tchnie -
nie, któ re ży wy kon takt z Bo giem ży wym wzbu dza
w ło nie ko ścio ła, a stam tąd wy le wa na wy schłe re -
jo ny na szej zie mi”38.

Ta sa ma lo jal ność wo bec So bo ru ja ko wy da rze-
nia ko ściel ne go i ja ko pa ra dyg ma tu sty lu wy ma ga
te raz tego, abyśmy umieli wy cho dzić ku przy szło -
ści z uf no ścią. czy ży wa jest w nas pew ność, że Bóg
za wsze prze wo dzi na szej dro dze? 

Z ca łym bo gac twem słów i ge stów ko ściół za -
chę ca nas do od czy ty wa nia na sze go ży cia oso bi ste -
go i wspól no to we go w kon tek ście ca łe go pla nu
zba wie nia, a tak że do ro ze zna nia, w któ rą stro nę
się skie ro wać, ja ką przy szłość za pla no wać; w cią -
gło ści z eta pa mi prze by ty mi do tej po ry wzy wa nas
do po now ne go od kry cia jed no ści con fes sio lau dis, fi -
dei et vi tae. 

Me mo ria fi dei da je nam ko rze nie w po sta ci cią gło -
ści i wy trwa ło ści: sil ną toż sa mość, aby uzna wać
sie bie za część jed ne go wy da rze nia, jed nej hi sto rii.
od czy ta nie w wie rze dro gi, któ rą prze by li śmy, nie
za trzy mu je się na wiel kich wy da rze niach, ale po -
ma ga nam od czy tać oso bi stą hi sto rię, mie rząc ją
sku tecz ny mi eta pa mi.
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38 pa weł Vi, alo ku cja z oka zji ostat niej pu blicz nej se sji So -
bo ru Wa ty kań skie go ii, rzym, 7 grud nia 1965. 



Wsłu chu jąc się

6. po szu kaj my świa tła po now nie w sym bo li ce bi -
blij nej, pro sząc o in spi ra cję dla dro gi pro roc kiej
i od kry wa nia no wych ho ry zon tów ży cia kon se kro -
wa ne go, któ re te raz, w tej dru giej czę ści chce my
roz wa żać. ży cie kon se kro wa ne ze swej na tu ry jest
bo wiem we wnętrz nie po wo ła ne do po słu gi świa -
dec twa, któ ra czy ni z nie go si gnum in Ec c le sia1.

cho dzi tu o funk cję, któ ra jest po win no ścią każ -
de go chrze ści ja ni na, ale w ży ciu kon se kro wa nym
cha rak te ry zu je się po przez ra dy ka lizm se qu ela Chri -
sti i pry mat Bo ga, a za ra zem też przez zdol ność ży -
cia mi sją ewan ge li za cyj ną ko ścio ła z par re sia
i kre atyw no ścią. Słusz nie świę ty Jan pa weł ii pod -
kre ślił, że świa dec two pro roc kie: „(…) wy ra ża się
tak że przez pięt no wa nie wszyst kie go, co sprze ci wia
się wo li Bo żej, oraz przez po szu ki wa nie no wych
dróg re ali za cji ewan ge lii w hi sto rii, w dą że niu
do kró le stwa Bo że go”2.
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1 Zob. So bór Wa ty kań ski ii, kon sty tu cja do gma tycz na o ko -
ście le Lu men gen tium, 44.

2 Jan pa weł ii, po sy no dal na ad hor ta cja apo stol ska Vi ta con -
se cra ta (25 iii 1996), 84.

34



pi na się dzia łal ność elia sza w epi zo dach, któ re nie
ty le opo wiada ją pew ną hi sto rię, ile ra czej uka zu ją
chwi le dra ma tycz ne i mo men ty wiel kiej in spi ru ją -
cej si ły (por. 1 krl 17-19.21; 2 krl 1-2).

na każ dym eta pie eliasz prze ży wa in pro gress
swą pro roc ką po słu gę, do świad cza jąc oczysz cze -
nia i oświe ce nia, cha rak te ry stycz nych dla je go bi -
blij ne go pro fi lu aż do szczy to we go mo men tu
spo tka nia z Bo giem prze cho dzą cym w de li kat nym
i ci chym po wie wie Ho re bu. Do świad cze nia te są
in spi ru ją ce tak że dla ży cia kon se kro wa ne go. ono
tak że ma prze cho dzić od sa mot no ści po kut ni ka
ukry wa ją ce go się przy po to ku ke rit (por. 1 krl 17,
2-7) do so li dar ne go spo tka nia z ubo gi mi, któ rzy
wal czą o ży cie, jak wdo wa z Sa rep ty (por. 1 krl 17,
8-24); uczyć się ge nial nej od wa gi przed sta wio nej
w wy zwa niu do zło że nia ofia ry na gó rze kar mel
(por. 1 krl 18, 20-39) i wsta wiać się za lu dem wy -
czer pa nym su szą i kul tu rą śmier ci (por. 1 krl 18,
41- 46), aż do obro ny praw ubo gich, któ re są dep -
ta ne przez moż nych te go świa ta (por. 1 krl 21),
i wresz cie ostrze ga nia prze ciw ko bał wo chwal -
czym prak ty kom, któ re bez czesz czą świę te imię
Bo ga (por. 2 krl 1).

Szcze gól nie po ru sza ją cy jest opis śmier tel nie znu -
żo ne go elia sza na pu sty ni Be er -Sze by (1 krl 19,
1-8): ale tam wła śnie Bóg, ofia ro wu jąc chleb i wo dę
ży cia, po tra fi z de li kat no ścią za mie nić uciecz kę
w piel grzym kę ku gó rze Ho reb (1 krl 19, 9).
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W tra dy cji pa try stycz nej bi blij nym wzor cem ży -
cia mo na stycz ne go jest pro rok eliasz: za rów no ze
wzglę du na sa mot ni czy i asce tycz ny styl ży cia,
umi ło wa nie przy mie rza i wier ność wo bec pra wa
pań skie go, jak i od wa gę, z ja ką bro nił praw ubo -
gich (por. 1 krl 17-19; 21). przy po mnia ła o nim
tak że ad hor ta cja apo stol ska Vi ta con se cra ta, na po -
twier dze nie na tu ry i funk cji pro roc kiej ży cia kon -
se kro wa ne go3. W tra dy cji mo na stycz nej płaszcz,
któ ry eliasz sym bo licz nie zrzu cił eli ze uszo wi
z gó ry, w chwi li gdy zo stał unie sio ny do nie ba (por.
2 krl 2, 13 ), jest znakiem przej ścia du cha pro roc -
kie go z oj ca na ucznia, a tak że sym bolem ży cia kon- 
se kro wa ne go w ko ście le, któ ry ży je zawsze nową
pa mię cią i za wsze no wym pro roc twem.

eliasz z Ti szbe po ja wia się na gle w sce ne rii pół -
noc ne go kró le stwa, prze po wia da jąc sta now czo
i groź nie: Nie bę dzie w tych la tach ani ro sy, ani desz -
czu, do pó ki nie po wiem (1 krl 17, 1). Wy ra ża w ten
spo sób bunt świa do mo ści re li gij nej wo bec ze psu -
cia mo ral ne go, ku któ re mu zmie rza lud pod rzą da -
mi aro ganc kiej kró lo wej ize bel i gnu śne go kró la
acha ba. pro roc ki wy rok za my ka ją cy nie bo jest
otwar tym wy zwa niem dla szcze gól nej ro li Ba ala
i sze re gów ba alîm, któ rym przy pi sy wa no wła dzę
nad płod no ścią i uro dza jem, opa da mi desz czu i do -
bro by tem. Stąd, ni czym na ogrom nych łu kach, roz -

36

3 Tam że. 



Tekst bi blij ny ofe ru je licz ne „mniej sze” sym bo le.
Mo że my wy mie nić: ogra ni czo ne za so by ży cia w po -
to ku ke rit i po słusz ne Bo gu kru ki, przy no szą ce pro -
ro ko wi chleb i mię so, w ge ście mi ło sier dzia i so li- 
dar no ści. Hoj ność, z na ra że niem wła sne go ży cia,
wdo wy z Sa rep ty, któ ra ma tyl ko garść mą ki i tro chę
oli wy (1 krl 17, 12), a   od da je je głod ne mu pro ro -
ko wi. Bez sil ność elia sza przy cie le zmar łe go chłop -
ca i krzyk zwąt pie nia, po łą czo ny z de spe rac kim
uści skiem, któ ry wdo wa poj mu je w sen sie teo lo -
gicz nym, ja ko ob ja wie nie ob li cza współ czu ją ce go
Bo ga. Dłu ga wal ka pro ro ka ko rzą ce go się we wsta -
wien ni czej mo dli twie – po dra ma tycz nej i nie co te -
atral nej kon fron ta cji z ka pła na mi Ba ala na gó rze
kar mel – i bła ga niu o deszcz w imie niu lu du wy -
czer pa ne go ka rą su szy. Wspól ne dzia ła nia elia sza
i je go słu gi, któ ry peł ni ro lę zwia dow cy, oraz Bo ga,
któ ry jest praw dzi wym pa nem desz czu (on, nie
Ba al), da ją w koń cu re zul tat w po sta ci ob łocz ka ma -
łe go jak dłoń czło wie ka (por. 1 krl 18, 44). Ma leń -
ka od po wiedź Bo ga, któ ra jed nak na tych miast
skut ku je wiel kim desz czem, orzeź wie niem dla lu -
du bę dą ce go już u kre su sił. 

Tak sa mo nie po zor ną, ale sku tecz ną od po wie -
dzią bę dą kil ka dni póź niej pod pło myk i dzban z wo -
dą, któ re po ja wią się przy pro ro ku ogar nię tym
śmier tel nym znu że niem na pu sty ni: jest to po ży -
wie nie, któ re da je si łę, by iść czter dzie ści dni i czter -
dzie ści no cy aż do Bo żej gó ry Ho reb (1 krl 19, 8).
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Jest to przy kład dla na szych ciem nych no cy,
któ re, po dob nie jak dla elia sza, po prze dza ją blask
teo fa nii w de li kat nym po wie wie (1 krl 19, 9-18)
i przygo to wu ją do no wych epok wier no ści, któ re
sta ją się hi sto ria mi no wych po wo łań (jak dla eli -
ze usza: 1 krl 19, 19-21), ale tak że na pa wa ją od -
wa gą, by in ter we nio wać prze ciw ko okrut nej bez- 
boż nej spra wie dli wo ści (por. za bi cie wie śnia ka
na bo ta: 1 krl 21, 17-29). Wzru sza nas na ko niec
ser decz ne po że gna nie spo łecz no ści sy nów pro roc -
kich (2 krl 2, 1-7), po prze dza ją ce osta tecz ne unie-
sie nie do nie ba w ogni stym ry dwa nie nad Jor da -
nem (2 krl 2, 8-13). 

Mo gli by śmy po czuć się za fa scy no wa ni sen sa cyj -
ny mi wy czy na mi elia sza, je go gwał tow ny mi pro -
te sta mi, je go bez po śred ni mi i śmia ły mi oskar że-
nia mi, aż do spo ru z Bo giem na gó rze Ho reb, gdy
w koń cu eliasz do cho dzi do te go, że oskar ża lud,
po nieważ ten chce tyl ko nisz czyć i siać po strach.
po myśl my jed nak, że w tym mo men cie hi sto rycz -
nym mo gą bar dziej do nas prze ma wiać nie któ re
dru go rzęd ne szcze gó ły, któ re są jak ma łe zna ki,
a któ re jed nak in spi ru ją na sze dzia ła nia i na sze wy -
bo ry w no wy spo sób w tej współ cze sno ści, w któ -
rej śla dy Bo ga wy da ją się za ni kać pośród ducho-
 wego i religijnego pu stynnie nia4.
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4 por. Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 Xi 2013), 86.



ty się cy in nych wier nych świad ków, by li pro ro cy
i kró lo wie go to wi go słu chać (1 krl 19, 15-19), po -
nie waż hi sto ria Bo ga nie by ła toż sa ma z klę ską
zroz pa czo ne go i roz gnie wa ne go pro ro ka. Hi sto ria
to czy się da lej, po nie waż znaj du je się w rę kach Bo -
ga, a eliasz mu si no wy mi oczy ma uj rzeć rze czy wi -
stość, po zwo lić się od ro dzić na dziei i uf no ści
po cho dzą cy mi od Bo ga sa me go. Je go sku lo na po -
stać, gdy na gó rze mo dli się o deszcz, bar dzo przy -
po mi na ją ca po zy cję dziec ka w ło nie mat ki, jest
uka za na sym bo licz nie tak że na gó rze Ho reb, gdy
pro rok ukry wa się w ja ski ni, ale te raz ob raz jak by
zo sta je uzu peł nio ny przez no we na ro dzi ny pro ro -
ka, by od tąd cho dził wy pro sto wa ny i od ro dzo ny
po ta jem ni czych ścież kach Bo ga ży we go. 

U pod nó ża gó ry lud na dal wal czył prze ciw ko ży -
ciu, któ re już nie by ło ży ciem, prze ciw re li gij no-
ści, któ ra by ła pro fa na cją przy mie rza i no wym
bał wo chwal stwem. pro rok mu si wziąć na sie bie tę
wal kę i tę roz pacz, mu si wró cić swo ją dro gą (por.
1 krl 19, 15), któ ra te raz jest już tyl ko Bo ża; mu -
si po now nie przejść przez pu sty nię, któ ra jed nak
te raz kwit nie no wym zna cze niem, aby za try um fo -
wa ło ży cie, a no wi pro ro cy i przy wód cy słu ży li
wier no ści przy mie rzu.
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i tam, w za głę bie niu ska ły, w któ rym się ukry wa,
wciąż jesz cze drżąc z obu rze nia z po wo du nisz czy -
ciel skie go i świę to krad cze go po stę po wa nia lu du,
za gra ża ją ce go na wet je go ży ciu, eliasz uj rzy, jak
roz pa da ją się je go wy obra że nia o groź bie i po tę dze:
Pa na nie by ło… ani w gwał tow nej wi chu rze, ani
w trzę sie niu zie mi, ani w ogniu, lecz był w szme rze
ła god ne go po wie wu (1 krl 19, 12)5.

Wznio sły to opis dla li te ra tu ry mi stycz nej, zej -
ście na zie mię, po wrót do rze czy wi sto ści ja ko od -
po wiedź na ca ły „świę ty gniew” pro ro ka, któ ry
mu si roz po znać obec ność Bo ga po za wszel ki mi tra -
dy cyj ny mi wy obra że nie mi, do ja kich był przy wią -
za ny. Bóg jest szep tem i po wie wem, nie jest
wy two rem na szej po trze by bez pie czeń stwa i suk ce-
su, nie po zo sta wia wi docz ne go śla du swo ich stóp (por.
ps 77, 20), ale jest obec ny w spo sób praw dzi wy
i sku tecz ny. 

pod wpły wem gnie wu i związanych z nim emo -
cji eliasz szy ko wał się, by znisz czyć wszyst ko,
w błęd nym prze ko na niu, że je dy nie on jest wier -
ny. a jed nak Bóg do brze wie dział, że by ło sie dem
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5 W ję zy ku he braj skim: qôl de mamáh da qqáh, co nie ła two
prze tu ma czyć z uwa gi na wie lo znacz ność każ de go z tych słów.
Qôl ozna cza: głos, dźwięk, brzmie nie, wiatr, szmer, mru cze-
nie, bry za, szept; de mamáh zna czy: ci sza, śmier tel na pust ka,
za wie sze nie, bez dech; da qqáh ozna cza: lek ki, ni kły, de li kat ny,
cien ki, spo koj ny. Sep tu agin ta tłu ma czy to na grec ki: pho nè
aúras lep tês; Hie ro nim na ła ci nę: sì bi lus au rae te nu is. 



nas za chę ca ły8, w spo sób uza sad nio ny bi blij nie
i teo lo gicz nie, mo że być gwa ran cją au ten tycz no ści
i ja ko ści dla przy szło ści na sze go ży cia osób kon -
se kro wa nych.

Słu cha nie, któ re prze mie nia i spra wia, że sta je -
my się zwia stu na mi oraz świad ka mi speł nia nia się
za mia rów Bo ga w hi sto rii, a także Je go sku tecz ne go
dzia ła nia dla zba wie nia. W po trze bach dnia dzi siej -
sze go wra caj my do ewan ge lii, ga śmy pra gnie nie
w pi śmie Świę tym, w któ rym bi je „źró dło czy ste
i trwa łe ży cia du cho we go”9. W isto cie, jak słusz nie
twier dził świę ty Jan pa weł ii: „nie ule ga wąt pli wo -
ści, że te go pierw szeń stwa świę to ści i mo dli twy nie
moż na urze czy wist nić ina czej, jak tyl ko przez cią -
głe po wra ca nie do słu cha nia sło wa Bo że go”10.
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8 por. Jan pa weł ii, po sy no dal na ad hor ta cja apo stol ska Vi -
ta con se cra ta (25 iii 1996), 84; Jan pa weł ii, List apo stol ski No -
vo mil len nio in eun te (6 i 2001), ii. „ob li cze do kon tem pla cji”
(16-28); iii. „na no wo roz po czy nać od chry stu sa” (29-41);
Be ne dykt XVi, en cy kli ka Deus ca ri tas est (25 Xii 2005), 12-18;
kon gre ga cja do spraw in sty tu tów ży cia kon se kro wa ne go
i Sto wa rzy szeń ży cia apo stol skie go, in struk cja „roz po cząć
na no wo od chry stu sa. od no wio ne za an ga żo wa nie ży cia kon -
se kro wa ne go w trze cim ty siąc le ciu” (19 V 2002).

9 por. So bór Wa ty kań ski ii, kon sty tu cja do gma tycz na o ob -
ja wie niu Bo żym Dei Ver bum, 21. 

10 Jan pa weł ii, List apo stol ski No vo mil len nio in eun te
(6 i 2001), 39.

Pro roc two ży cia 
zgod ne go z Ewan ge lią

7. czas ła ski, któ ry prze ży wa my, słysząc na le ga nie
pa pie ża Fran cisz ka, aby sta wiać w cen trum ewan -
ge lię i to co za sad ni cze dla chrze ści jań stwa, jest dla
osób kon se kro wa nych no wym we zwa niem do czu -
wa nia, aby być przy go to wa nymi na zna ki Bo że.
„na sza wia ra we zwa na jest, by do strzec wi no,
w któ re mo że być prze mie nio na wo da”6. Wal czy my
prze ciw ko oczom ocię ża łym od snu (por. Łk 9, 32),
aby nie stra cić zdol no ści do roz róż nia nia poruszeń
ob ło ku, któ ry pro wa dzi nas na na szej dro dze (por.
Lb 9, 17), i by roz po zna wać w zna kach ma łych i kru -
chych obec ność pa na ży cia i na dziei.

So bór dał nam pew ną me to dę: me to dę re flek-
sji nad świa tem i nad czło wie czeń stwem, nad ko -
ścio łem i ży ciem chrze ści jań skim, wy cho dząc od
Sło wa Bo że go, Bo ga, któ ry się nam ob ja wia i jest
obec ny w hi sto rii. Me to da ta wspie ra na jest przez
po sta wę słu cha nia, któ re otwie ra się na dia log
i ubo ga ca wę drów kę ku praw dzie. przy wró ce nie
cen tral ne go miej sca Chry stu so wi i Sło wu Bo że mu, do
cze go So bó r7 i po so bo ro we Ma gi ste rium usil nie
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6 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 Xi 2013), 84. 

7 por. So bór Wa ty kań ski ii, De kret o przy sto so wa nej do współ -
czesności od no wie ży cia za kon ne go Per fec tae ca ri ta tis, 5; ten że,
kon sty tu cja do gma tycz na o ob ja wie niu Bo żym Dei Ver bum, 21, 25.



gu ły [za kon ne] by ły pro sty mi za sa da mi prak tycz -
ny mi, bez ja kie go kol wiek od nie sie nia do tre ści du -
cho wych, bo je dy ną re gu łą mni cha jest pi smo
Świę te, nie do pusz cza się żad nej in nej: „Trosz czy -
my się o to, by czy tać i ro zu mieć pi sma – pi sze or -
sie si [Hor sie si], uczeń i na stęp ca pa cho miu sza –
oraz od da wać się nie ustan nie ich roz wa ża niu (…).
To pi sma pro wa dzą nas do ży cia wiecz ne go”13.

Świę ty Ba zy li, wiel ki mistrz mo na sty cy zmu na
Wscho dzie, pod czas pi sa nia Asce ti co n14, dzie ła, któ -
re mia ło się stać pod ręcz ni kiem ży cia mo na stycz -
ne go, nie chce na zy wać go re gu łą. Je go punk tem
od nie sie nia są ra czej Mo ra lia15, zbiór tek stów bi blij -
nych opa trzo nych ko men ta rza mi i na wią zu ją cych
do sy tu acji, ja kie mo że stwa rzać ży cie w świę tej ko -
ino nia. W sys te mie ba zy liań skim za sa dy za cho wa -
nia mni chów są okre śla ne po przez Sło wo Bo ga,
któ ry prze ni ka ser ce i ner ki (ap 2, 23), za wsze
obec ny. To też nie ustan na obec ność przed pa nem,
me mo ria Dei, jest mo że naj bar dziej cha rak te ry stycz -
nym ele men tem ba zy liań skiej du cho wo ści. 

na Za cho dzie dro ga wie dzie w tym sa mym kie -
run ku. re gu łą Be ne dyk ta jest po słu szeń stwo Sło -
wu Bo ga: „Daj nam słu chać gło su Bo ga, któ ry
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13 por. Pa co mio e i su oi di sce po li. Re go le e Scrit ti, Li sa cre ma-
schi (red.), Ma gna no 1988, s. 409. 

14 Św. Ba zy li, Mo ra lia (pg, 31, 692-869); ten że, Re gu lae fu-
sius trac ta tae (pg, 31, 889-1052). 

15 Ten że, In Re gu las Bre vius trac ta tae (pg, 31, 1052-1305).

Ewan ge lia naj wyż szą re gu łą

8. Jed nym ze zna mion so bo ro wej od no wy ży cia
kon se kro wa ne go był ra dy kal ny po wrót do se qu ela
Chri sti: „Już od zarania ko ścioła należeli do niego
męż czyź ni i kobiety, któ rzy przez prak ty kowanie
rad ewan ge licz nych chcieli iść z więk szą swo bo dą za
chry stu sem i dokład niej go na śla do wać, a każdy
z nich na swój spo sób prowadził ży cie Bo gu po -
świę co ne”11. 

pój ście za chry stu sem tak, jak uka zu je to ewan -
ge lia, jest „osta tecz ną nor mą ży cia za kon ne go”
i „naj wyż szą re gu łą”12 wszyst kich in sty tu tów. Jed -
na z pierw szych nazw, ja ką okre śla no ży cie mo na -
stycz ne, to „ży cie ewan ge licz ne”. 

róż ne prze ja wy ży cia kon se kro wa ne go świad czą
o tej ewan ge licz nej in spi ra cji, po cząw szy od świę te -
go an to nie go, któ ry za po cząt ko wał styl sa mot ne go
ży cia na pu sty ni. Je go hi sto ria za czy na się od słu -
cha nia słów chry stu sa: Je śli chcesz być do sko na ły, idź,
sprze daj, co po sia dasz, i daj ubo gim, a bę dziesz miał skarb
w nie bie. Po tem przyjdź i chodź za Mną! (Mt 19, 21). 

od cza sów an to nie go tra dy cja mo na stycz na
uczy ni z pi sma re gu łę wła sne go ży cia: pierw sze re -
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11 So bór Wa ty kań ski ii, De kret o przy sto so wa nej do współ -
cze sności od no wie ży cia za kon ne go Per fec tae ca ri ta tis, 1, w:
tenże, kon sty tu cje, de kre ty, de kla ra cje, Wy daw nic two pal lot -
ti num, po znań 2002, s. 264.

12 Tam że, 2.



stu sa”21; dla kla ry z asy żu: „oto jest re gu ła ży cia
za ko nu sióstr ubo gich (…): za cho wy wać świę tą
ewan ge lię pa na na sze go Je zu sa chry stu sa”22. W re -
gu le kar me li tów fun da men tal ny na kaz to: „od da wać
się w dzień i w no cy roz wa ża niu pra wa Bo że go”, aby
prze ło żyć je na kon kret ne dzia ła nie: „Wszyst ko, co
bę dzie cie czy nić, czyń cie zgod nie ze sło wem pań -
skim”23. Ten fun da ment, wspól ny dla wie lu ro dzin
za kon nych, od stu le ci po zo sta je nie na ru szo ny. 

W na szych cza sach Ja kub al be rio ne stwier dza,
że ro dzi na Świę te go paw ła „sta ra się żyć w peł ni
ewan ge lią Je zu sa chry stu sa”24, a ma ła sio stra Je -
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men tu. (…) po nad to za wsze no sił ze so bą ewan ge lię św. Ma -
te usza i Li sty św. paw ła i tak czę sto je stu dio wał, że pra wie
znał je na pa mięć” (De po si zio ne di Fra Gio van ni di Spa gna, w: Do -
me ni co di Gusmán. Il ca ri sma del la pre di ca zio ne, in tro du zio ne di
pie tro Lip pi ni, eDB, pa dwa 1993, s. 143).

21 re gu ła nie za twier dzo na, pro log, 2, tłum. ka je tan am -
broż kie wicz oFMcap, w: Źró dła Fran cisz kań skie, ro land prejs
oFMcap, Zdzi sław ki jas oFMconv (red.), Wy daw nic two
oo. Fran cisz ka nów „Brat ni Zew”, kra ków 2005, s. 95. re gu ła
za twier dzo na roz po czy na się w tym sa mym to nie: „re gu ła
i ży cie bra ci mniej szych po le ga na za cho wa niu świę tej ewan -
ge lii pa na na sze go Je zu sa chry stu sa…”, re gu ła za twier dzo -
na, i, 1, tłum. ka je tan am broż kie wicz oFMcap, w: Źró dła
Fran cisz kań skie, dz. cyt., s. 128.

22 re gu ła św. kla ry i, 1-2, tłum. ka je tan am broż kie wicz
oFMcap, w: Źró dła Fran cisz kań skie, dz. cyt., s. 2105. 

23 por. re gu ła kar me lu, „Usta wicz na mo dli twa” i „róż ne
za le ce nia”.

24 gia co mo al be rio ne, „Abun dan tes di vi tiae gra tiae su ae”. Sto -
ria ca ri sma ti ca del la Fa mi glia Pa oli na, rzym 1977, s. 93.

mó wi do nas co dzień…”16. „Słu chaj, sy nu”17 to
l’ouver tu re do Re gu la Be ne dic ti, po nie waż właśnie
pod czas słu  chania sta je my się sy na mi i ucznia mi;
przyj mu jąc Sło wo, sa mi sta je my się sło wem.

W Xii wie ku Ste fan z Mu ret, za ło ży ciel Za ko nu
z grand mont, w prze ko nu ją cy spo sób wy ra ża to za -
ko rze nie nie w ewan ge lii: „Je śli ktoś cię za py ta, z ja -
kiej pro fe sji, ja kiej re gu ły al bo z ja kie go za ko nu
je ste ście, od po wiedz cie, że je ste ście z pierw szej
i naj waż niej szej re gu ły re li gii chrze ści jań skiej, to
zna czy ewan ge lii, źró dła i po cząt ku wszyst kich re -
guł, nie ma bo wiem in nej re gu ły po za ewan ge lią”18. 

roz kwit za ko nów że bra czych na si la jesz cze bar -
dziej, je śli to w ogó le moż li we, ów nurt po wro tu
do ewan ge lii. 

Świę ty Do mi nik „wszę dzie po ka zy wał się ja ko
czło wiek ewan ge licz ny, tak w sło wach, jak i w czy -
nach”19: był ży wą ewan ge lią, po tra fił gło sić to, czym
żył, i chciał, by tak że je go ka zno dzie je by li  „ludź mi
ewan ge licz ny mi”20. Dla Fran cisz ka z asy żu re gu ła
to „spo sób ży cia we dług ewan ge lii Je zu sa chry -
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16 Św. Be ne dykt, re gu ła, pro log, 9.
17 Św. Be ne dykt, re gu ła, pro log, 1.
18 Re go le mo na sti che d’Oc ci den te, Ma gna no 1989, s. 216-217.
19 Li bel lus, 104, w: pie tro Lip pi ni, San Do me ni co vi sto dai su oi con -

tem po ra nei, edi zio ni Stu dio Do me ni ca no, Bo lo nia 1982,  s. 110.
20 Pierw sze kon sty tu cje al bo Con su etu di nes, 31. Dla te go „czę -

sto, za rów no ust nie, jak i na pi śmie, ostrze gał i wzy wał bra ci
Za ko nu do nie ustan ne go zgłę bia nia no we go i Sta re go Te sta -



For ma cja: Ewan ge lia i kul tu ra

9. For ma cja zgod na z ewan ge lią i jej wy ma ga nia -
mi to im pe ra tyw. W tej per spek ty wie je ste śmy
we zwa ni do szcze gól nej re wi zji wzor ca for ma cyj -
ne go, któ ry to wa rzy szy męż czy znom kon se kro wa -
nym, a szcze gól nie kon se kro wa nym ko bie tom
w po dró ży ży cia. na glą cą ko niecz no ścią jest for -
ma cja du cho wa, bar dzo czę sto ogra ni cza na pra -
wie wy łącz nie do to wa rzy sze nia psy cho lo gicz ne go
lub sza blo no wych ćwi czeń po boż no ścio wych.

Ubó stwo ogól ni ko wych tre ści blo ku je kan dy da -
tów na po zio mie doj rza ło ści ludz kiej ce chu ją cym
się in fan ty li zmem i nie sa mo dziel no ścią. Bo ga ta
róż no rod ność dróg i pro po zy cji uka zy wa nych
przez pi sa rzy du cho wych jest al bo pra wie nie zna -
na z bez po śred niej lek tu ry, al bo przy wo ły wa na
tyl ko we frag men tach. Trze ba czu wać tak że, aby
dzie dzic two in sty tu tów nie by ło re du ko wa ne do
po bież nych sche ma tów, da le kich od ich pie r wot -
nej ży wot no ści, po nie waż nie wpro wa dza to na -
le ży cie w do świad cze nie chrze ści jań skie i cha ry-
zma tycz ne.

W świe cie, w któ rym se ku la ry za cja sta ła się wy -
biór czym za śle pie niem wo bec nad przy ro dzo no ści,
a lu dzie za gu bi li śla dy Bo ga27, je ste śmy we zwa ni
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27 por. Jan pa weł ii, po sy no dal na ad hor ta cja apo stol ska Vi -
ta con se cra ta (25 iii 1996), 85. 

zu sa Mag da le na oznaj mia: „Mu si my zbu do wać coś
no we go. coś no we go, co za ra zem jest sta re, co jest
au ten tycz nym chrze ści jań stwem pierw szych ucz -
niów Je zu sa. Trze ba nam na no wo przy jąć ewan -
ge lię sło wo po sło wie”25. każ dy cha ry zmat ży cia
kon se kro wa ne go jest za ko rze nio ny w ewan ge lii.
W wie lu spo śród no wych wspól not, któ rych roz -
kwit ob ser wu je my dziś w ca łym ko ście le, wi docz -
na i peł na zna cze nia jest pa sja, z ja ką pod cho dzi się
do bi blij ne go Sło wa.

po wrót do ewan ge lii brzmi dla nas dzi siaj ja ko
pra-wo ła nie, przy wo ła nie do źró dła wszel kie go ży -
cia za ko rze nio ne go w chry stu sie. peł ne mo cy za -
pro sze nie, by udać się w po dróż do po cząt ku, do
miej sca, gdzie na sze ży cie przy bie ra for mę, a każ -
da re gu ła i nor ma od naj du je mą drość i zna cze nie. 

oj ciec Świę ty czę sto za chę cał do za ufa nia i za -
wie rze nia się tej dy na mi ce ży wot no ści: „Za chę cam
was, aby ście ni gdy nie wąt pi li w moc ewan ge lii ani
w jej zdol ność do na wra ca nia serc ku chry stu so wi
zmar twych wsta łe mu i pro wa dze nia lu dzi dro gą
zba wie nia, któ re go ocze ku ją w naj taj niej szej głę bi
swe go je ste stwa”26.
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25 pic co la So rel la Mag da le ine, Il pa dro ne dell’im pos si bi le, ca -
sa le Mon fer ra to 1994, s. 201. 

26 Fran ci szek, prze mó wie nie do bi sku pów Ma da ga ska ru
przy by łych z wi zy tą ad li mi na apo sto lo rum, rzym, 28 mar ca 2014.



i kon se kwent ny mi na dro dze wzra sta nia i wier no -
ści30. nie bra ku je w za sa dzie for mal ne go po par cia
dla tej na glą cej spra wy i ob ser wu je się sze ro kie po -
ro zu mie nie w ba da niach na uko wych na ten te mat,
lecz tak na praw dę dzia ła nia prak tycz ne są sła be,
nie wy star cza ją ce i czę sto też nie spój ne, cha otycz -
ne, bez za an ga żo wa nia.

„Świad kiem ewan ge lii – przy po mi na pa pież
Fran ci szek – jest ten, kto spo tkał Je zu sa chry stu -
sa, kto go po znał, lub ra czej po czuł, że zo stał przez
Nie go po zna ny, roz po zna ny, usza no wa ny, umi ło wa -
ny, uzy skał prze ba cze nie, i to spo tka nie po ru szy ło
go do głę bi, na peł ni ło go no wą ra do ścią, nada ło no -
we zna cze nie je go ży ciu. i to jest wi docz ne, udzie -
la się, zo sta je prze ka za ne in nym”31.

Sło wo, na tu ral ne źró dło du cho wo ści32, z któ re -
go czer pie się naj wyż szą war tość po zna nia Chry stu sa
Je zu sa (Flp 3, 8), mu si za miesz ki wać w co dzien no -
ści na sze go ży cia. Tyl ko w ten spo sób je go moc (por.
1 Tes 1, 5) bę dzie mo gła za kli no wać się w ludz kiej
kru cho ści, wzbu dzić fer ment i bu do wać śro do wi -
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30 por. tam że, 71.
31 Fran ci szek, prze mó wie nie do człon ków apo stol skie go

ru chu nie wi do mych i Ma łej Mi sji dla głu cho nie mych,
rzym, 29 mar ca 2014.

32 por. So bór Wa ty kań ski ii, kon sty tu cja do gma tycz na
o ob ja wie niu Bo żym Dei Ver bum, 25; Jan pa weł ii, po sy no dal -
na ad hor ta cja apo stol ska Vi ta con se cra ta (25 iii 1996), 94; Be -
ne dykt XVi, po sy no dal na ad hor ta cja apo stol ska Ver bum Do mi ni
(30 iX 2010), 86. 

do od kry wa nia na no wo i zgłę bia nia fun da men tal -
nych prawd wia ry28. kto spra wu je po słu gę wła dzy,
ma za za da nie za pew nić wszyst kim oso bom kon -
se kro wa nym ugrun to wa ną i spój ną zna jo mość wia -
ry chrze ści jań skiej, wspie ra ną przez od no wio ną
mi łość do na uki. Świę ty Jan pa weł ii wzy wał: „(…)
w ło nie sa me go ży cia kon se kro wa ne go od ro dzić się
mu si za mi ło wa nie do ak tyw no ści na po lu kul tu ry, do
gor li we go po głę bia nia wie dzy”29. głę bo kie roz go -
ry cze nie bu dzi fakt, że na kaz ten nie za wsze spo -
ty ka się z od ze wem, a jesz cze rza dziej jest ro zu-
mia ny ja ko wy móg ra dy kal nej re for my, sta wia ny
oso bom kon se kro wa nym, w szcze gól no ści kon se -
kro wa nym ko bie tom.

Sła bość i kru chość, z ja ki mi zma ga się to śro do -
wi sko, do ma ga ją się, by z mo cą pod kre ślić i przy -
po mnieć, że ko niecz na jest sta ła for ma cja dla au ten- 
tycz ne go ży cia w Du chu oraz by cia otwar ty mi
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28 Mo że tu być przy dat ny rów nież ka te chizm ko ścio ła ka -
to lic kie go pre zen tu ją cy sys te ma tycz ną i or ga nicz ną syn te zę,
z któ rej wy ła nia się bo gac two na ucza nia przy ję te go, strze żo -
ne go i gło szo ne go przez ko ściół. „od pi sma Świę te go do oj -
ców ko ścio ła, od mi strzów teo lo gii po świę tych, któ rzy
prze szli przez wie ki, ka te chizm przed sta wia trwa łą pa mięć tak
wie lu spo so bów, w któ rych ko ściół roz wa żał swą wia rę i do -
ko nał po stę pu dok try nal ne go, aby dać wier nym pew ność w ich
ży ciu wia ry”, Be ne dykt XVi, List apo stol ski w for mie „mo tu
pro prio” Por ta fi dei ogła sza ją cy rok Wia ry (11 X 2011), 11.

29 Jan pa weł ii, po sy no dal na ad hor ta cja apo stol ska Vi ta con -
se cra ta (25 iii 1996), 98. 



ni dla nas, ona też ukie run ko wu je nas ku od po wie -
dzi, po słusz nej i od po wie dzialne j35.

ewan ge lia, nor ma ide al na dla ko ścio ła i ży cia kon -
se kro wa ne go, mu si się ja ko owa nor ma, jako styl i ja -
ko spo sób by cia urze czy wist niać w prak ty ce. i to jest
wy zwa nie, któ re rzu ca pa pież Fran ci szek. Wzy wa jąc
do przy wró ce nia ekle zjo lo gicz nej rów no wa gi mię dzy
ko ścio łem ja ko cia łem hie rar chicz nym a ko ś cio łem ja -
ko Cia łem Chry stu sa, da je nam do dys pozy cji ele men ty
nie zbęd ne do te go za bie gu, któ ry mo że być do ko na -
ny tyl ko w ży wym cie le ko ścio ła, a to ozna cza: w nas
i przez nas. ewan ge li zo wać nie zna czy nieść prze sła -
nie uzna ne za przy dat ne przez świat; nie jest to ani
obec ność, któ ra się na rzu ca, ani wi docz ność, któ ra
ob ra ża, ani prze pych, któ ry ośle pia, ale jest to gło -
sze nie Je zu sa Chry stu sa – na dziei po śród nas (por.
kol 1, 27-28), za po mo cą słów peł nych ła ski (Łk 4, 22),
do bre go po stę po wa nia wśród lu dzi (por. 1 p 2, 12)
i z wia rą, któ ra dzia ła przez mi łość (ga 5, 6).

Pro roc two czu wa nia

10. na za koń cze nie ob rad So bo ru pa pież pa weł Vi
– ze spoj rze niem pro ro ka – że gna jąc bi sku pów
przy by łych do rzy mu, mó wił o po łą cze niu tra dy-
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35 por. Be ne dykt XVi, List apo stol ski w for mie „mo tu pro -
prio” Por ta fi dei ogła sza ją cy rok Wia ry (11 X 2011), 15. 

ska ży cia wspól ne go, pro sto wać my śli, uczu cia, de -
cy zje, roz mo wy, z któ rych utka ne są prze strze nie
bra ter stwa. Słu cha nie Sło wa za przy kła dem Ma ryi
mu si się stać jak od dech, nie zbęd ny do ży cia w każ -
dym mo men cie33. W ten spo sób ży cie każ de go
z nas łą czy się z ży ciem in nych w jed no ści my śli,
oży wia się pod wpły wem in spi ra cji do usta wicz nej
od no wy, owo cu je w twór czych in spi ra cjach apo -
stol ski ch34.

apo stoł pa weł pro si swe go ucznia Ty mo te usza,
by za bie gał o wia rę (por. 2 Tm 2, 22) z ta ką sa mą
sta ło ścią jak wte dy, kie dy był ma łym chłop cem,
przede wszyst kim trwa jąc w tym, cze go się na uczył
(por. 2 Tm 3, 15), czy li znajomości świę tych pi sm:
Wszel kie Pi smo [jest] od Bo ga na tchnio ne i po ży tecz ne
do na ucza nia, do prze ko ny wa nia, do po pra wia nia, do
wy cho wa nia w spra wie dli wo ści – aby czło wiek Bo ży był
do sko na ły, przy spo so bio ny do każ de go do bre go czy nu
(2 Tm 3, 16-17). Słu chaj my te go za pro sze nia, jak -
by by ło ono skie ro wa ne do nas, aby nikt nie stał
się ospa ły w wie rze (por. Hbr 6, 12). ona jest to -
wa rzysz ką ży cia, dzię ki któ rej mo że my pa trzeć
wciąż no wym spoj rze niem na cu da, ja kie Bóg czy -

52

33 por. Be ne dykt XVi, po sy no dal na ad hor ta cja apo stol ska
Ver bum Do mi ni (30 iX 2010), 27.

34 kon gre ga cja do spraw in sty tu tów ży cia kon se kro wa ne -
go i Sto wa rzy szeń ży cia apo stol skie go, in struk cja „roz po cząć
na no wo od chry stu sa. od no wio ne za an ga żo wa nie ży cia kon -
se kro wa ne go w trze cim ty siąc le ciu” (19 V 2002), 24.



pa pież Fran ci szek na wo łu je do przy ję cia Bo że go
„dzi siaj” z je go no wo ścią, za chę ca do przyj mo wa nia
„nie spo dzia nek Bo ga”38 w wier no ści, bez obaw i opo-
ru, by być „pro ro ka mi, któ rzy świad czą, jak Je zus żył
na tej zie mi, i któ rzy zapowiadają, ja kie bę dzie kró -
le stwo Bo że w swej do sko na ło ści. Za kon nik ni gdy
nie po wi nien zrzekać się pro roctwa”39. 

roz brzmie wa to w nas ja ko za pro sze nie, by
kon ty nu ować dro gę, nio sąc w ser cu ocze ki wa nia
świa ta. czu je my ich lek kość i cię żar, gdy nie spo -
dzie wa nie za uwa ża my po ja wie nie się chmur ki. nie-  
po zor ne go zwia stu na no wi ny, któ ra nie mo że zo -
stać prze mil cza na. 

ży cie kon se kro wa ne prze ży wa okres wy ma ga-
ją cych eta pów prze mian i no wych ko niecz no ści.
kry zys to taki stan, w któ rym jest się we zwa nym do
ewan ge licz ne go ćwi cze nia ro ze zna nia, to spo sob -
ność, by wy bie rać mą drze – jak uczo ny w pi ś mie,
któ ry ze swe go skarb ca wy do by wa rze czy no we i sta re
(Mt 13, 52) – pod czas gdy hi sto ria, jak pa mię ta my,
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38 por. Fran ci szek, Ho mi lia wy gło szo na pod czas noc ne go
czu wa nia w Wi gi lię pas chal ną, rzym, 30 mar ca 2013: „(…)
bo imy się nie spo dzia nek Bo ga! on  za wsze  nas za ska ku je!
Bra cia i sio stry, nie za my kaj my się na no wość, któ rą Bóg pra -
gnie wnieść w na sze ży cie!”.

39 an to nio Spa da ro, „Sve glia te il mon do!” Col lo qu io di Pa pa
Fran ce sco con i Su pe rio ri Ge ne ra li („Obudź cie świat!” Roz mo wa Pa -
pie ża Fran cisz ka z prze ło żo ny mi ge ne ral ny mi), „La ci vil tà cat to li -
ca”, 165 (2014/i), 7.

cji z przy szło ścią: „W tym po wszech nym zgro ma -
dze niu, w tym uprzy wi le jo wa nym punk cie cza su
i prze strze ni zbie ga ją się jed no cze śnie prze szłość,
te raź niej szość i przy szłość. prze szłość: istot nie,
zgro ma dził się tu ko ściół chry stu so wy, ze swą tra -
dy cją, swą hi sto rią, swy mi so bo ra mi, swy mi dok -
to ra mi, swy mi świę ty mi… Te raź niej szość: istot nie,
roz sta je my się, aby pójść do dzi siej sze go świa ta,
z je go nę dza mi, cier pie nia mi, grze cha mi, ale tak że
z je go cu dow nymi do ko na nia mi, je go war to ścia mi,
je go cno ta mi… przy szłość, na ko niec, jest tam,
w na glą cym ape lu na ro dów o więk szą spra wie dli -
wość, w ich dą że niu do po ko ju, w ich świa do mym
lub nie świa do mym pra gnie niu ży cia bar dziej wznio-
słe go: i to jest wła śnie to, co chry stus mo że i chce
im dać”36. 

pa pież Fran ci szek go rą co nas za chę ca, by śmy
kro kiem szyb kim i ra do snym na dal po dą ża li tą dro -
gą, pro wa dze ni przez Du cha, „ni gdy nie będąc kom-
promisowymi, za mknię tymi, a za wsze otwar tymi na
głos Bo ga, któ ry mó wi, otwie ra, pro wa dzi, zachęca
do podążania ku ho ry zon to wi”37. 

Ja kie zie mie za miesz ku je my i ja kie ho ry zon ty
jest nam da ne ob ser wo wać?
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36 pa weł Vi, prze sła nie do oj ców so bo ro wych z oka zji za -
koń cze nia So bo ru Wa ty kań skie go ii, rzym, 8 grud nia 1965. 

37 Fran ci szek, Ho mi lia wy gło szo na w świę to ofia ro wa nia
pań skie go – XViii Świa to wy Dzień ży cia kon se kro wa ne go,
rzym, 2 lu te go 2014. 



ny mi i czu wa ją cy mi. Świę ty chro man cjusz z akwi -
lei na pi sał: «od dal od nas o pa nie ta kie nie bez pie -
czeń stwo, aby śmy ni gdy so bie nie po zwo li li na
ob cią że nie snem nie wier no ści, ale udziel nam swo -
jej ła ski i mi ło sier dzia, aby śmy za wsze mo gli czu-
wać w wier  no ści To bie. Bo wiem na sza wier ność
mo że czu wać w chry stu sie» (ka za nie 32, 4)”41.

ży cie kon se kro wa ne jest w trak cie „prze cho dze -
nia rze ki w bród”, ale nie mo że się za trzy mać i tam
zo stać. Je ste śmy we zwa ni do przej ścia te go eta pu
– Ko ściół wy cho dzą cy to jed no z ty po wych wy ra żeń
pa pie ża Fran cisz ka – ja ko ka irós, któ re wy ma ga wy -
rze czeń, ka że zo sta wić to, co się zna, i pod jąć dłu gą
i trud ną wę drów kę, jak abra ham do zie mi ka na an
(por. rdz 12, 1-6), jak Moj żesz do ta jem ni czej kra -
iny, zwią za nej z pa triar cha mi (por. Wj 3, 7-8), jak
eliasz do Sa rep ty Sy doń skiej: wszy scy ku ta jem ni -
czym kra inom, o któ rych ist nie niu upew nia ła ich
tyl ko wia ra.

nie cho dzi o to, by od po wie dzieć na py ta nie, czy
to, co ro bi my, jest do bre: ro ze zna nie to wy pa try -
wanie ho ry zon tów, któ re Duch wska zu je ko ścio -
ło wi; ob ja śnianie szmeru po ran nych gwiazd, bez
wyjść awa ryj nych i nie spo dzie wa nych dróg na skró-
ty; to przyzwolenie, by ku rze czom wiel kim prowa-
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41 Be ne dykt XVi, Ho mi lia wygłoszona w świę to ofia ro wa -
nia pań skie go – XVii Świa to wy Dzień ży cia kon se kro wa ne -
go, rzym, 2 lu te go 2013.

ma po ku sę, by za cho wy wać jak naj wię cej te go, co
kie dyś bę dzie mo gło być wy ko rzy sta ne. gro zi nam
gro ma dze nie uświę co nych „pa mią tek”, któ re utru-
d na ją wyj ście z ja ski ni na szych za bez pie czeń. pan
ko cha nas mi ło ścią wie czy stą (por. iz 54, 8): ta uf -
ność wzy wa nas do wol no ści.

Zjed no cze ni, 
by ra zem ob ser wo wać ho ry zont

11. Ja kaś nie zro zu mia ła ace dia (gr. akēdía) osła bia
nie kie dy na sze go du cha, mą ci wzrok, pa ra li żu je de -
cy zje i po wstrzy mu je kro ki, bu du jąc toż sa mość ży cia
kon se kro wa ne go na prze sta rza łym pa ra dygma cie
i sku pio nym na so bie, wą skim ho ry zon cie: „roz wi -
ja się psy cho lo gia gro bu, któ ra stop nio wo za mie nia
chrze ści jan w mu ze al ne mu mie”40. prze ciw tej bez -
wład no ści du cha i wo li, prze ciw ko te mu znie chę -
ce niu, któ re za smu ca i ga si du szę i wo lę, prze strze-
gał już Be ne dykt XVi, ape lu jąc: „nie do łą czaj cie do
pro ro ków klę ski, gło szą cych ko niec, czy też brak
sen su ży cia kon se kro wa ne go w ko ście le na szych
cza sów. ra czej przy oble kaj cie się w Je zu sa chry-
stu sa i na kła daj cie zbro ję świa tła – jak na po mi nał
św. pa weł (por. rz 13, 11-14) – bę dąc prze bu dzo -
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40 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 Xi 2013), 83.



nowe rze czy wi sto ści, in ne kul tu ry, róż ne po trze -
by, pe ry fe rie.

idąc za wzo rem gry ze spo ło wej pro ro ka elia sza
i je go słu gi, trze ba zjed no czyć się w mo dli twie,
z po czu ciem pa sji i współ czu ciem dla lu du, któ ry
prze ży wa mo men ty za gu bie nia i czę sto bó lu. po -
trzeb na jest tak że ofiar na i cier pli wa po słu ga po -
moc ni ka, któ ry idzie na gó rę, aby ob ser wo wać
mo rze, aż za uwa ży ma ły „sy gnał” no wej hi sto rii,
„wiel kiej ule wy”. Ów szmer ła god ne go po wie wu moż -
na dziś utoż sa mić z tak wie lo ma nie spo koj ny mi
pra gnie nia mi na szych współ cze snych, któ rzy szu -
ka ją mą drych roz mów ców, cier pli wych to wa rzy szy
po dró ży ku no wej epo ce bra ter stwa i zba wie nia,
zdol nych do roz bra ja ją cej otwar to ści ser ca, po moc -
ni ków, a nie „kon tro le rów ła ski”44.

Prze wod nik „za lu dem” 

12. nie odzow ne jest rów nież, aby ten exo dus do -
ko ny wał się ja ko wspól ne wę dro wa nie pod prze -
wod nic twem tych, któ rzy z pro sto tą i przej rzy sto- 
ścią peł nią po słu gę wła dzy w po szu ki wa niu ob li cza
pa na ja ko pierw szej wo li. Za chę ca my wszyst kich,
któ rzy są po wo ła ni do ta kiej służ by, aby wy peł nia li 
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44 por. Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 Xi 2013), 47. 

dziły nas sy gna ły ma łe i sub tel ne, przy udziale na-
szych słabych moż li wo ści. Je ste śmy we zwa ni do
wspól ne go po słu szeń stwa, któ re sta je się wia rą
w „dzi siaj”, by ra zem iść na przód i z od wa gą „za -
rzu cać sie ci mo cą «Je go sło wa» (por. Łk 5, 5), a nie
wy łącz nie mo cą mo ty wa cji ludz kich”42.

ży cie kon se kro wa ne, kar mio ne na dzie ją obiet -
ni cy, jest we zwa ne do kon ty nu owa nia po dró ży, bez
ule ga nia wpły wom te go, co po zo sta wia za so bą:
(…) nie są dzę o so bie sa mym, że już zdo by łem, ale to
jed no [czy nię]: za po mi na jąc o tym, co za mną, a wy tę -
ża jąc si ły ku te mu, co przede mną (Flp 3, 13). na dzie -
ja ta nie opie ra się na na szych si łach, ani też na
na szej li czeb no ści, lecz na da rach Du cha: wie rze,
ko mu nii, mi sji. oso by kon se kro wa ne są lu dem
wy zwo lo nym przez pro fe sję rad ewan ge licz nych,
go to wym pa trzeć w wie rze po za te raź niej szość, za -
pro szo nym do te go, by „po sze rzać spoj rze nie, by
roz po znać więk sze do bro, przy no szą ce ko rzy ści
wszyst kim”43.

Do ce lo wy ho ry zont tej dro gi jest na kre ślo ny po -
przez rytm Du cha, nie jest to zie mia zna na. otwie -
ra ją się w tym na szym wę dro wa niu no we gra ni ce,
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42 kon gre ga cja do spraw in sty tu tów ży cia kon se kro wa ne -
go i Sto wa rzy szeń ży cia apo stol skie go, in struk cja „po słu ga
wła dzy i po słu szeń stwo. Fa ciem tu am, Do mi ne, re qu iram”
(11 V 2008), 11.

43 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 Xi 2013), 235.



kru chej te raź niej szo ści, w któ rej ro dzi się już przy -
szłość. nie po trze ba nam „zwy czaj ne go ad mi ni stro -
wa nia”47, trze ba „iść za lu dem, aby po móc tym,
któ rzy zo sta li z ty łu, a przede wszyst kim dla te go,
że sa ma owczar nia ma swój węch, aby roz po znać
no we dro gi”48.

prze wod nik ma przyj mować i do  dawać od wa gi,
z em pa tią i czu ło ścią wychodząc naprzeciw spoj rze -
niom bra ci i sióstr; tak że tych, któ rzy przy spie sza ją
kro ku lub zwal nia ją, by po ma gać im prze zwy cię żyć
po śpiech, lę ki i znie chę ce nie. Mo że być wśród nich
ktoś, kto po wra ca do prze szło ści, kto pod kre śla
z no stal gią róż ni ce, kto roz pa mię tu je w mil cze niu
lub pod no si wąt pli wo ści związane z bra kiem środ -
ków, za so bów, lu dzi. nie bądź my „za ko twi cze ni
w no stal gii za struk tu ra mi i zwy cza ja mi, któ re nie
są już ży cio daj ne w dzi siej szym świe cie”49.

Mo że my usły szeć echo słów słu gi elia sza, któ -
ry po wta rza, ob ser wu jąc ho ry zont: Nie ma nic! 
(1 krl 18, 43). Je ste śmy we zwa ni do ła ski cier pli -
wo ści, aby cze kać i ob ser wo wać nie bo na wet sie -
dem ra zy, ty le, ile bę dzie ko niecz ne, aby po dróż
wszyst kich nie zo sta ła prze rwa na z po wo du ocię -
ża ło ści nie któ rych: Dla sła bych sta łem się jak sła by, by
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47 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 Xi 2013), 25.

48 Tam że, 31.
49 Tamże, 108.

ją w po słu szeń stwie Du cho wi, z od wa gą i wy trwa -
ło ścią, by to przej ście w ca łej je go zło żo no ści od by -
wa ło się tak jak po win no i by nikt nie zwal niał
kro ku ani się nie za trzy my wał.

na po mi na my prze wod ni ka, aby nie zo sta wiał
spraw ta ki mi, ja ki mi są45, niech od da li po ku sę, „by
się pod dać i wszel ki wy si łek zmie rza ją cy do po lep -
sze nia sy tu acji uznać za da rem ny. Wów czas ja wi
się nie bez pie czeń stwo po pad nię cia w ru ty nę, go -
dze nia się na mier ność, po wstrzy my wa nia się od
dzia ła nia, bra ku od wa gi, by wska zać ce le au ten tycz-
ne go ży cia kon se kro wa ne go, na ra ża jąc się w ten
spo sób na utra tę pier wot nej żar li wo ści i wo li da -
wa nia o niej świa dec twa”46. 

nad cho dzi czas ma łych rze czy, po ko ry, któ ra po -
tra fi ofia ro wać kil ka chle bów i dwie ry by dla bło go -
sła wień stwa Bo że go (por. J 6, 9), któ ra umie
zo ba czyć w ob łocz ku ma łym jak dłoń czło wie ka za po -
wiedź desz czu. nie je ste śmy po wo ła ni do by cia
prze wod ni ka mi stro skanymi i skupionymi na ad mi -
ni strowaniu, ale do po słu gi wła dzy, któ ra z ewan -
ge licz ną ja sno ścią na da je kie ru nek dro dze, jaka jest
do prze by cia ra zem i w jed no ści ser ca, we wnątrz tej
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45 por. Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 Xi 2013), 25.

46 kon gre ga cja do spraw in sty tu tów ży cia kon se kro wa ne -
go i Sto wa rzy szeń ży cia apo stol skie go, in struk cja „po słu ga
wła dzy i po słu szeń stwo. Fa ciem tu am, Do mi ne, re qu iram”
(11 V 2008), 28.



w po dą ża niu do ce lów, do któ rych chce nas do -
pro wa dzić. należy zawsze roz po czy nać od tchnie -
nia ra do ści da nej przez Du cha; on przy czy nia się
za na mi w bła ga niach, któ rych nie moż na wy ra zić sło -
wa mi. (…) za świę ty mi zgod nie z wo lą Bo żą (rz 8,
26-27). „(…) nie ma więk szej wol no ści od tej, by
po zwo lić się pro wa dzić Du cho wi, re zy gnu jąc
z kal ku lo wa nia i kon tro lo wa nia wszyst kie go, oraz
po zwo lić, aby on nas oświe cał, pro wa dził, kie ro -
wał i po bu dzał tak, jak on pra gnie. on do brze
wie, cze go po trze ba w każ dej epo ce i w każ dym
mo men cie. ozna cza to być płod ny mi w spo sób ta -
jem ni czy!”52.

Mi sty ka spo tka nia

13. „Ja ko «straż ni cy», któ rzy pod trzy mu ją w świe -
cie pra gnie nie Bo ga i bu dzą je w ser cach wie lu lu dzi
pra gną cych nie skoń czo no ści”53, je ste śmy za pro sze -
ni do by cia po szu ki wa cza mi i świad ka mi wi dzial -
nych i ży wot nych pro jek tów ewan ge licz nych.
Ma my być męż czy zna mi i ko bie ta mi sil nej wia ry,
ale też zdol ny mi do em pa tii, bli sko ści, o du chu
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52 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 Xi 2013), 280. 

53 Fran ci szek, prze mó wie nie do bi sku pów mek sy kań skich
przy by łych z wi zy tą ad li mi na apo sto lo rum, rzym, 19 ma ja 2014.

po zy skać sła bych. Sta łem się wszyst kim dla wszyst kich,
że by ura to wać choć nie któ rych. Wszyst ko zaś czy nię dla
Ewan ge lii, by mieć w niej swój udział (1 kor 9, 22- 23). 

niech bę dzie nam da na zdol ność do ukie run ko -
wa nia bra ter skiej dro gi ku wol no ści we dług ryt -
mów i cza sów Bo ży ch. ob ser wo wać ra zem nie bo
i czu wać ozna cza, że wszy scy – oso by, wspól no ty,
in sty tu ty – je ste śmy we zwa ni do po słu szeń stwa,
aby „wejść w «in ny» po rzą dek war to ści, do strzec
no wy i od mien ny sens rze czy wi sto ści, wie rzyć, że
Bóg prze szedł obok, na wet je śli nie po zo sta wił wi -
dzial nych śla dów, bo roz po zna li śmy go w gło sie ci szy
dzwo nią cej w usza ch50, któ ry po zwa la do świad czyć
nie poję tej wol no ści i do trzeć do pro gów ta jem ni cy:
Bo my śli mo je nie są my śla mi wa szy mi ani wa sze dro gi
mo imi dro ga mi – wy rocz nia Pa na (iz 55, 8)”51.

W tym wyj ściu, exo du sie, któ ry na peł nia lę kiem
na szą ludz ką lo gi kę – pra gną cą ja snych ce lów i wy -
pró bo wa nych dróg – po wta rza się py ta nie: kto 
wzmoc ni na sze ko la na omdla łe (por. iz 35, 3)?

W sy tu acjach skom pli ko wa nych i bez wyj ścia
Duch dzia ła w ser cu ja ko ten, któ ry uprasz cza, wska-  
zu je prio ry te ty oraz pod da je su ge stie, po moc ne
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50 Tłu ma cze nie bar dziej li te rac kie w po rów na niu do szme ru
ła god ne go po wie wu z 1 krl 19, 12.

51 kon gre ga cja do spraw in sty tu tów ży cia kon se kro wa ne -
go i Sto wa rzy szeń ży cia apo stol skie go, in struk cja „po słu ga
wła dzy i po słu szeń stwo. Fa ciem tu am, Do mi ne, re qu iram”
(11 V 2008), 7. 



kro czyć ko ściół w wy peł nia niu swo je go po słan nic -
twa”56, zobowiązanie wo bec męż czyzn i ko biet na -
szych cza sów na dal jest dla nas pierw szo pla no we.
Zobowiązanie to samo od za wsze, wypeł nia ne
z wciąż no wą fan ta zją: w edu ka cji, w służ bie zdro -
wia, w ka te che zie, w sta łym to wa rzy sze niu czło -
wie ko wi z je go po trze ba mi, je go aspi ra cja mi, je go
za gu bie nia mi. czło wiek w swo jej fi zycz no ści,
w swo jej re al no ści spo łecz nej jest dro gą ewan ge -
li za cji. ży cie kon se kro wa ne prze nio sło się na pe -
ry fe rie miast, do ko nu jąc praw dzi we go „exo du su”
ku ubo gim, kie ru jąc się w stro nę świa ta opusz czo -
nych. Mu si my do ce nić tę przy kład ną hoj ność, ale
przy znać tak że i to, że nie bra ko wa ło na pięć i ry -
zy ka ide olo gi za cji, zwłasz cza w pierw szych la tach
po So bo rze.

„Sta ra hi sto ria o mi ło sier nym Sa ma ry ta ni nie –
mó wił pa weł Vi w prze mó wie niu za my ka ją cym
zgro ma dze nie so bo ro we – by ła wzor cem du cho wo -
ści So bo ru. Bez gra nicz na sym pa tia owład nę ła go
cał ko wi cie. od kry wa nie ludz kich po trzeb (a są one
tym więk sze, im więk si sta ją się sy no wie tej zie mi)
po chła nia ło uwa gę na sze go Sy no du. przy naj mniej
to po licz cie mu ja ko za słu gę wy, no wo cze śni hu -
ma ni ści, któ rzy wy rze ka cie się trans cen den cji rze -
czy naj wyż szych, i uznaj cie nasz no wy hu ma nizm:
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56 Jan pa weł ii, en cy kli ka Re demp tor ho mi nis (4 iii 1979), 14. 

twór czym i stwór czym, któ rzy nie mo gą ogra ni czać
du cha i cha ry zma tu do sztyw nych struk tur i lę ku
przed ich po rzu ce niem.

pa pież Fran ci szek za chę ca nas do ży cia „mi sty -
ką spo tka nia”: „Zdol ność do słu cha nia, słu cha nia
in nych lu dzi. Zdol ność po szu ki wa nia ra zem dro gi,
spo so bu. (…) ozna cza też to, by nie prze ra żać się
rze cza mi”54. 

„Je śli każ dy z was po świę ca się dla in nych – mó -
wi też oj ciec Świę ty – to jest to cen na oka zja do
spo tka nia z Bo giem; cho dzi o to, by od kryć tę od -
po wie dzial ność, ja ka wią że się z pro roc ką ro lą
wspól no ty, ze wspól nym, po kor nym i cier pli wym
po szu ki wa niem zna czą ce go sło wa, któ re mo że być
da rem, oraz z bez po śred nim da wa niem świa dec -
twa. Je ste ście jak an te ny go to we do od bie ra nia im -
pul sów no wo ści wzbu dzo nych przez Du cha
Świę te go, i mo że cie po móc wspól no cie ko ściel nej
przy brać to do bre ob li cze oraz znaj do wać no we
i od waż ne spo so by, aby do trzeć do wszyst kich”55.

So bo ro wy pa ra dyg mat to tro ska o świat i o czło -
wie ka. Ja ko że czło wiek – nie ja kiś abs trak cyj ny, ale
kon kret ny – „jest pierw szą dro gą, po któ rej wi nien
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54 Fran ci szek, prze mó wie nie do rek to rów i stu den tów
rzym skich uczel ni pa pie skich, rzym, 12 ma ja 2014. 

55 Fran ci szek, prze mó wie nie pod czas au dien cji dla uczest -
ni ków spo tka nia zor ga ni zo wa ne go przez Wło ską kon fe ren cję
in sty tu tów Świec kich, rzym, 10 ma ja 2014.



or ga ni za cje cha ry ta tyw ne, jak kil ka krot nie mó wił
pa pież Fran ci sze k59, ma ją cej na ce lu bu do wa nie
spo łe czeń stwa bar dziej spra wie dli we go, ale zse ku -
la ry zo wa ne go, za mknię te go na trans cen den cję,
a osta tecz nie wca le nie wła ści we go. ce le zwią za ne
z pro mo cją spo łecz ną po win ny być włą czo ne w ten
ho ry zont my ślo wy, któ ry uka zu je oraz za cho wu je
świa dec two o kró le stwie i praw dę o tym co ludz kie.

W na szych cza sach, zdo mi no wa nych przez wszech- 
obec ną i glo bal ną ko mu ni ka cję, a za ra zem nie zdol -
ność do au ten tycz ne go ko mu ni ko wa nia się, ży cie
kon se kro wa ne jest we zwa ne do by cia zna kiem te go,
że ludz kie re la cje mo gą być peł ne ak cep ta cji, przej -
rzy ste i szcze re. W ob li czu sła bo ści i sa mot no ści
czło wie ka, po wo du ją cej wy ob co wa nie i za mknię cie
w so bie, ko ściół po kła da na dzie ję w bra ter skich
wspól no tach, „peł nych we se la i Du cha Świę te go”
(Dz 13, 52)60. Spe cia lis ca ri ta tis scho la 61, ży cie kon se -
kro wa ne, z je go roz licz ny mi for ma mi bra ter stwa,
jest two rem Du cha Świę te go, bo „gdzie jest wspól -
no ta, tam jest Duch Bo ży; a gdzie jest Duch Bo ży,
tam jest wspól no ta i wszel ka ła ska”62.
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59 por. Fran ci szek, Ho mi lia pod czas Mszy świę tej z kar dy -
na ła mi, rzym, 14 mar ca 2013. 

60 por. Jan pa weł ii, po sy no dal na ad hor ta cja apo stol ska Vi -
ta con se cra ta (25 iii 1996), 45.

61 Wil helm z Sa int -Thier ry, De Na tu ra et di gni ta te amo-
ris, 9, 26.

62 ire ne usz z Lyonu, Ad ver sus ha ere ses, iii, 24, 1; pg 7, 966.

my tak że, my naj bar dziej ze wszyst kich, je ste śmy
w peł ni hu ma ni sta mi”57.

na sza mi sja jest osa dzo na w per spek ty wie tej
„sym pa tii”, w per spek ty wie cen tral ne go miej sca
oso by, umie jęt no ści wy cho dze nia od te go co ludz -
kie. Wy do by cie ca łe go bo gac twa i praw dy czło wie -
czeń stwa, cze go wy ma ga spo tka nie z chry stu sem
i cze mu sprzy ja, jed no cze śnie po zwa la nam zro zu -
mieć, że za so by ko ściel ne są waż ne wła śnie dla te -
go, że są za so ba mi praw dzi wie ludz ki mi i pro mo cją
czło wie ka 58. ale ja kie go męż czy znę i ja ką ko bie tę
dziś ma my przed so bą? Ja kie wy zwa nia i ja kie przy -
sto sow ania są ko niecz ne w ży ciu kon se kro wa nym,
je śli chce ono żyć we dług „sty lu” so bo ro we go, to
zna czy w po sta wie dia lo gu i z so li dar no ścią, z głę -
bo ką i au ten tycz ną „sym pa tią” w sto sun ku do dzi -
siej szych męż czyzn i ko biet, wo bec ich kul tu ry, ich
naj głęb sze go „od czu wa nia”, ich sa mo świa do mo -
ści, ich kry te riów mo ral nych?

po ru sze ni przez Du cha chry stu sa, ma my do -
strze gać to, co jest na praw dę ludz kie. W prze ciw -
nym ra zie na sze dzia ła nia wpi szą się w toż sa mość
spo łecz ną po dob ną do tej, ja ką ma ją po za rzą do we
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57 pa weł Vi, alo ku cja z oka zji ostat niej pu blicz nej se sji So -
bo ru Wa ty kań skie go ii, rzym, 7 grud nia 1965.

58 por. Świę ta kon gre ga cja do spraw Za ko nów i in sty tu tów
Świec kich, Za ko ny i pro mo cja ludz ka Optio nes evan ge li cae
(12 Viii 1980).



Je ste śmy za tem we zwa ni do uzna nia te go, że sta -
no wi my wspól no tę bra ter ską otwar tą na kom ple -
men tar ność spo tka nia w róż no rod no ści, aby iść
na przód w jed no ści: „(…) oso ba, któ ra za cho wu jąc
swo je spe cy ficz ne ce chy, nie ukry wa jąc swej toż sa -
mo ści – po ucza pa pież Fran ci szek – z ca łym ser cem
włą cza się w ja kąś wspól no tę, nie za ni ka, ale otrzy -
mu je no we bodź ce do wła sne go roz wo ju”65. To styl
„dia lo gu”, któ ry jest „czymś znacz nie wię cej niż
prze ka zy wa niem praw dy. re ali zu je się dzię ki przy -
jem no ści roz ma wia nia i dzię ki kon kret ne mu do bru
prze ka zy wa ne mu mię dzy ty mi, któ rzy się ko cha ją
za po śred nic twem słów. Jest do brem, któ re nie po -
le ga na rze czach, ale ist nie je w sa mych oso bach da -
ją cych się na wza jem w dia lo gu”66. pa mię ta jąc, że:
„(…) naj od po wied niej szy kli mat dla dia lo gu stwa -
rza przy jaźń. Wię cej – służ ba”67.

na sze bra ter skie wspól no ty niech bę dą śro do wi -
ska mi, w któ rych ta jem ni ca te go co ludz kie do ty ka
ta jem ni cy Bo żej w do świad cza nu ewan ge lii. ist nie ją
dwa ta kie „śro do wi ska”, gdzie w spo sób szcze gól ny
ewan ge lia się ob ja wia, ucie le śnia, ofia ro wu je: to ro -
dzi na i ży cie kon se kro wa ne. 
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65 Tam że, 235; por. 131.
66 Tam że, 142. 
67 pa weł Vi, en cy kli ka Ec c le siam Su am (6 Viii 1964), 90; por.

Fran ci szek, prze mó wie nie pod czas au dien cji dla uczest ni ków
spo tka nia zor ga ni zo wa ne go przez Wło ską kon fe ren cję in sty -
tu tów Świec kich, rzym, 10 ma ja 2014, nr 87.

Bra ter ską wspól no tę uwa ża my za śro do wi sko prze -
peł nio ne ta jem ni cą oraz „prze strzeń teo lo gal ną,
w któ rej moż na do świad czyć mi stycz nej obec no ści
zmar twych wsta łe go pa na”63. Wy czu wal ny dy stans
dzie li jed nak tę ta jem ni cę i ży cie co dzien ne: je ste śmy
za pro sze ni do prze cho dze nia od for my ży cia wspól -
ne go do ła ski ży cia bra ter skie go. od for my com mu nis
do ewan ge licz nej for my re la cji mię dzy ludz kich wspie -
ra nych mo cą mi ło ści Bo żej, któ ra roz la na jest w ser -
cach na szych przez Du cha Świę te go (por. rz 5, 5). 

pa pież Fran ci szek ostrze ga nas: „Dla te go z ta ką
przy kro ścią wi dzę, jak w nie któ rych wspól no tach
chrze ści jań skich, a na wet mię dzy oso ba mi kon se -
kro wa ny mi, ist nie ją róż ne for my nie na wi ści, po dzia -
łu, oszczer stwa, znie sła wie nia, ze msty, za zdro ści,
pra gnie nia na rzu ce nia za wszel ką ce nę wła snych
idei, aż do prze śla do wań, wy da ją cych się bez li to -
snym po lo wa niem na cza row ni ce. ko go chce my
ewan ge li zo wać ta ki mi po sta wa mi? (…) nikt nie
zba wia się sam, to zna czy ani ja ko po je dyn cza oso -
ba, ani o wła snych si łach. Bóg nas po cią ga, uwzględ -
nia jąc zło żo ną sieć re la cji mię dzy ludz kich, z ja ką
łą czy się ży cie w ludz kiej wspól no cie”64.
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63 Jan pa weł ii, po sy no dal na ad hor ta cja apo stol ska Vi ta con -
se cra ta (25 iii 1996), 42; por. So bór Wa ty kań ski ii, De kret
o przy sto so wa nej do współczesności od no wie ży cia za kon ne go
Per fec tae ca ri ta tis, 15.

64 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 Xi 2013), 100, 113. 



nia, gdy tym cza sem po trze ba głę bo kiej ko mu ni ka-
cji i au ten tycz nych kon tak tów. Hu ma ni zu ją ca moc
ewan ge lii jest po świad cza na bra ter stwem prze ży -
wa nym we wspól no cie, na któ re skła da ją się: otwar -
tość, sza cu nek, wza jem na po moc, zro zu mie nie,
uprzej mość, prze ba cze nie i ra dość”69. W ten spo-
sób wspól no ta sta je się do mem, w któ rym prze ży -
wa się ewan ge licz ną róż ność. Styl ewan ge licz ny,
ludz ki i wstrze mięź li wy, ob ja wia się w po szu ki wa -
niu te go, co pro wa dzi do prze mia ny; w ce li ba cie dla
kró le stwa; w po szu ki wa niu i słu cha niu Bo ga i Je go
Sło wa: po słu szeń stwie, któ re uka zu je chrze ści jań -
skie zróż ni co wa nie. To wy mow ne zna ki w świe cie
po wra ca ją cym do szu ka nia isto ty rze czy.

Wspól no ta, któ ra za sia da przy sto le i roz po zna je
chry stu sa przy ła ma niu chle ba (por. Łk 24, 13-35),
jest tak że śro do wi skiem, w któ rym każ dy ma świa -
do mość sła bo ści. Wspól no ta bra ter ska nie gwa ran -
tu je do sko na ło ści re la cji, ale bie rze na sie bie
ogra ni  cze nia wszyst kich i no si je w ser cu i w mo -
dli twie, jak ra nę za da ną przy ka za niu mi ło ści (por.
J 13, 31-35): jest miej scem, gdzie mi ste rium pas -
chal ne do ko nu je uzdro wie nia i pro wa dzi do jed no -
ści. To prze jaw ła ski otrzy ma nej przez pro szą cych
o nią bra ci i sio stry, któ rzy są ra zem nie z wy bo ru,
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69 Fran ci szek, prze mó wie nie do uczest ni ków ka pi tu ły ge -
ne ral nej To wa rzy stwa Sa le zjań skie go św. Ja na Bo sco (sa le zja -
nów), rzym, 31 mar ca 2014. 

W pierwszym z tych dwóch środowisk ewan ge -
lia wcho dzi do zwy czaj ne go ży cia i uka zu je swo ją
zdol ność prze mie nia nia sty lu te go ży cia w per spek -
ty wie mi ło ści. Dru gi znak, iko na przy szłe go świa ta,
któ ry re la ty wi zu je wszel kie do bra te go świa ta, sta -
je się miej scem kom ple men tar nym w sto sun ku do
pierw sze go i je go od bi ciem, gdy uka zu je już z gó ry
osią gnię cie ce lu ży cio wej wę drów ki i gdy wszyst kie
ludz kie do świad cze nia, na wet te naj bar dziej po -
myśl ne, wo bec wiecz nej komu nii z Bo giem sta ją się
względ ne 68.

Sta je my się „śro do wi skiem ewan ge licz nym”,
kie dy za bie ga my dla sie bie oraz dla do bra wszyst -
kich o prze strzeń opie ki Bo żej, nie do pusz cza jąc do
te go, by ca ły czas był wy peł nio ny rze cza mi, dzia ła -
nia mi, sło wa mi. Je ste śmy śro do wi ska mi ewan ge -
licz ny mi, je śli je ste śmy męż czy zna mi i ko bie ta mi
pra gnie nia: ocze ki wa nia na spo tka nie, na po łą cze -
nie się, na wią za nie wię zi. oto dla cze go kwe stią za -
sad ni czą jest, by rytm na sze go ży cia, śro do wi ska
na szych bra ter skich wspól not, wszyst kie na sze
dzia ła nia sta ły się stre fą ochro ny „nie obec no ści”,
któ ra jest obec no ścią Bo ga.

„Wspól no ta pod trzy mu je ca ły apo sto lat. nie kie dy
we wspól no tach za kon nych do cho dzi do na pięć,
któ re stwa rza ją ry zy ko in dy wi du ali zmu i roz pro sze -
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68 por. Xiii Zwy czaj ne Zgro ma dze nie ge ne ral ne Sy no du Bi -
sku pów, orę dzie do lu du Bo że go, 7-28 paź dzier ni ka 2012, 7.



bar dziej wy mow ne zna ki, sło wa za wie ra ją ce no wy
sens dla dzi siej sze go świa ta. W rze czy wi sto ści każ -
da au ten tycz na dzia łal ność ewan ge li za cyj na jest za -
wsze «no wa»”71.

Na skrzy żo wa niach świa ta

15. Duch wzy wa nas do kształ to wa nia se rvi tum ca -
ri ta tis we dług spo so bu od czu wa nia ko ścio ła. Mi -
łość dzia ła „na rzecz bu do wy mia sta czło wie ka zgod- 
nie z pra wem i spra wie dli wo ścią. Z dru giej stro ny
mi łość jest do sko nal sza niż spra wie dli wość i ją
uzu peł nia zgod nie z lo gi ką da ru i prze ba cze nia.
Mia sto czło wie ka umac nia ją nie tyl ko związ ki mię -
dzy pra wa mi i obo wiąz ka mi, ale jesz cze bar dziej
i przede wszyst kim re la cje opar te na bez in te re sow -
no ści, mi ło sier dziu i ko mu nii”72, a Ma gi ste rium
wy ja śnia to sze rzej: „ry zy ko w na szych cza sach po -
le ga na tym, że fak tycz nej wza jem nej za leż no ści 
lu dzi i na ro dów mo że nie od po wia dać etycz ne
współ od dzia ły wa nie su mień i umy słów, któ re
w re zul ta cie mo gło by dać po czą tek roz wo jo wi na -
praw dę ludz kie mu. Je dy nie dzię ki mi ło ści, oświe co-
nej świa tłem ro zu mu i wia ry, moż li we jest osią gnię cie
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71 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 Xi 2013), 11. 

72 Be ne dykt XVi, en cy kli ka Ca ri tas in ve ri ta te (29 Vi 2009), 6.

ale z po wo ła nia; to do świad cze nie obec no ści Zmar -
twych wsta łe go.

Pro roc two po śred ni cze nia 

14. ro dzi ny za kon ne zro dzi ły się po to, by po ka -
zy wać no we dro gi, pro po no wać za ska ku ją ce szla -
ki, al bo też szyb ko re ago wać na po trze by czło wie ka
i po trze by du cha. Mo że się zda rzyć, że in sty tu cjo -
na li za cja z cza sem na peł ni się „przepisami już
prze starzały mi”70, a wy mo gi spo łecz ne za mie nią
od powie dzi ewan ge licz ne na od po wie dzi mie rzo -
ne efek tyw no ścią i ra cjo nal no ścią „biz ne so wą”.
Mo że się zda rzyć, że ży cie kon se kro wa ne stra ci au -
to ry tet, cha ryzma tycz ną od wa gę i ewan ge licz ną
pa re zję, zwa bio ne świa tła mi, któ re są ob ce je go
toż sa mo ści.

pa pież Fran ci szek za chę ca nas do twór czej wier -
no ści, do otwar to ści na nie spo dzian ki Bo ga: „Je zus
chry stus mo że rów nież roz bić uciąż li we sche ma ty,
w któ rych za mie rza my go uwię zić, i za ska ku je nas
swą nie ustan ną bo ską kre atyw no ścią. Za każ dym
ra zem, gdy sta ra my się po wró cić do źró deł i od zy -
skać pier wot ną świe żość ewan ge lii, po ja wia ją się
no we dro gi, twór cze me to dy, in ne for my wy ra zu,
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70 So bór Wa ty kań ski ii, De kret o przy sto so wa nej do współ -
czesności od no wie ży cia za kon ne go Per fec tae ca ri ta tis, 3. 



reb, na wschód za Jor dan, by tam szu kać po kut ni -
czej sa mot no ści, a na ko niec zo stać unie sio nym do
nie ba. Próg to miej sce, w któ rym sły szy się głos Du -
cha: pod czas gdy my sa mi już nie wie my, co mó wić
ani do kąd skie ro wać na sze ocze ki wa nia, Duch zna
pla ny, wo lę Bo żą (rz 8, 27) i nam ją prze ka zu je. nie -
kie dy po ja wia się ry zy ko przy pi sy wa nia dro gom Du -
cha na szych map, na ry so wa nych od daw na, bo
prze mie rza nie zna nych ście żek da je nam po czu cie
bez pie czeń stwa. pa pież Be ne dykt otwie ra nas na
wi zję ko ścio ła, któ ry ro śnie przez „przy cią ga nie”75,
pod czas gdy pa pież Fran ci szek ma rzy o „«opcji mi -
syj nej», zdol nej prze mie nić wszyst ko, aby zwy cza je,
sty le, roz kład za jęć, ję zyk i wszyst kie struk tu ry ko -
ściel ne sta ły się od po wied nią dro gą bar dziej dla
ewan ge li zo wa nia współ cze sne go świa ta, niż do za -
cho wa nia sta nu rze czy. (…) do nie ustan ne go przyj -
mo wa nia po sta wy «wyj ścia» i w ten spo sób sprzy ja-
ło po zy tyw nej od po wie dzi ze stro ny tych wszyst -
kich, któ rym Je zus ofia ru je swo ją przy jaźń”76.

ra dość ewan ge lii wy ma ga od nas upra wia nia
du cho wo ści ja ko sztu ki po szu ki wa nia, któ ra od kry -
wa al ter na tyw ne me ta fo ry, no we ob ra zy i two rzy
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75 Be ne dykt XVi, Ho mi lia pod czas Mszy świę tej na roz po -
czę cie V kon fe ren cji ge ne ral nej epi sko pa tu ame ry ki Ła ciń -
skiej i ka ra ibów w sank tu arium La apa re ci da, apa re ci da,
13 ma ja 2007.

76 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 Xi 2013), 27. 

ce lów roz wo ju bar dziej god nych czło wie ka i go
afir mu ją cych”73.

in ne kry te ria du cha wzy wa ją nas do wzmoc nie -
nia ba stio nów, w któ rych myśl i po szu ki wa nia na -
uko we bę dą mo gły strzec toż sa mo ści ludz kiej i jej
ob li cza ła ski przed za le wem po łą czeń cy fro wych
i świa tów sie ci ne twork, ce chu ją cych rze czy wi stą
i du cho wą kon dy cję współ cze sne go czło wie ka.
Tech no lo gia wzbu dza i jed no cze śnie ujaw nia po -
trze by oraz roz bu dza pra gnie nia, któ re ro dzi ły się
w czło wie ku od za wsze: je ste śmy po wo ła ni do za -
miesz kiwa nia tych nie zba da nych ziem, by tam prze -
po wia dać ewan ge lię. „Dzi siaj, gdy sie ci i na rzę dzia
ludz kiej ko mu ni ka cji osią gnę ły nie sły cha ny roz wój,
sta je my przed wy zwa niem, by od kryć i prze ka zać
«mi sty kę» ży cia ra zem, wy mie sza nia się, spo tka nia,
wzię cia za rę kę, uczest nic twa w tej nie co cha otycz -
nej ma sie, któ ra mo że za mie nić się w praw dzi we
do świad cze nie bra ter stwa, w so lid ną ka ra wa nę,
w świę te piel grzy mo wa nie”74.

po dob nie je ste śmy we zwa ni do te go, by roz bi jać
na sze lek kie na mio ty przy skrzy żo wa niach dróg
jesz cze nie ubi tych. Stać w pro gu, jak pro rok eliasz,
któ ry geo gra fię pe ry fe rii uczy nił za so ba mi ob ja wie -
nia: na pół noc do Sa rep ty, na po łu dnie ku gó rze Ho -
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73 Tam że, 9. 
74 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium

(24 Xi 2013), 87. 



miesz ka chry stus, są we zwa ni do prze mie rza nia
tych dróg, by być prze ci wień stwem dia -bo licz ne go,
któ re dzie li i roz dzie la, i uwal niać sym -bo licz ne, czy li
pry mat wię zi i re la cji obec ny w ca łej rze czy wi sto ści
stwo rzo nej, we dług (…) po sta no wie nia, (…) aby wszyst -
ko na no wo zjed no czyć w Chry stu sie ja ko Gło wie: to, co
w nie bio sach, i to, co na zie mi (ef 1, 9-10).

gdzie bę dą oso by kon se kro wa ne? czy wol ne
od wię zów ze wzglę du na ewan ge licz ną for mę ży -
cia, któ rą przyj mu ją przez pro fe sję, bę dą umia ły się
za trzy mać – ja ko straż ni cy – na kra wę dzi, gdzie
spoj rze nie sta je się ja śniej sze, wy ostrza się, a myśl
się uprasz cza? czy ca łe ży cie kon se kro wa ne bę dzie
umia ło pod jąć wy zwa nie i py ta nia, któ re przy cho -
dzą ze skrzy żo wań dróg świa ta?

Do świad cze nie ubo gich, dia log mię dzy re li gij ny
i mię dzy kul tu ro wy, kom ple men tar ność męż czy -
zna -ko bie ta, eko lo gia w cho rym świe cie, eu ge ni ka
bez ha mul ców, zglo ba li zo wa na eko no mia, ko mu -
ni ka cja mię dzy pla ne tar na, ję zyk sym bo licz ny – to
no we ho ry zon ty her me neu tycz ne; i nie wy star czy
tyl ko je wy li czyć, ale po win ny być one za go spo da -
ro wa ne i wy ko rzy sta ne pod kie run kiem Du cha,
któ ry prze ni ka wszyst ko (rz 8, 22-27). Są to epo -
ko we kro ki, któ re sta wia ją pod zna kiem za py ta nia
sys te my war to ści, ję zy ki, prio ry te ty, an tro po lo gie.
Mi lio ny lu dzi znaj du ją się w dro dze przez świa ty
i cy wi li za cje, de sta bi li zu jąc toż sa mo ści świec kie
i sprzy ja jąc mie sza niu się kul tur i re li gii.
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no wa tor skie per spek ty wy. każe z po ko rą za czy na ć
na no wo od do świad cze nia chry stu sa i Je go ewan -
ge lii, czy li od wie dzy em pi rycz nej i czę sto bez bron -
nej, jak wiedza Da wida sta ją cego na prze ciw go lia ta.
Moc ewan ge lii, doświadczana ja ko zba wie nie i ra -
dość, po ma ga nam mą drze wy ko rzy sty wać ob ra zy
i sym bo le sto sow ne dla kul tu ry „upy cha ją cej” zda -
rze nia, my śli, war to ści i od zy ski wać je ja ko „iko ny”,
któ re na dal przy cia ga ją, echo „głę bo kiej tę sk no ty
za Bo giem, któ ra prze ja wia się na róż ne spo so by
i skła nia wie le męż czyzn i ko biet do szcze rych po -
szu ki wań”77.

Daw niej jed nym z no śnych te ma tów ży cia du -
cho we go by ły sym bo le po dró ży lub wzno sze nia się:
nie w prze strze ni, ale do cen trum du szy. Ten mi -
stycz ny pro ces le żą cy u pod staw ży cia du cho we go
dziś obejmuje inne waż ne aspek ty, któ rym użycza
świa tła i zna cze nia. Mo dli twa, oczysz cze nie, ćwi -
cze nie cnót mu szą kon fron to wać się z so li dar no -
ścią, in kul tu ra cją, eku me ni zmem du cho wym, no wą
an tro po lo gią, wy ma ga ją cy mi no wej her me neu ty ki
i, we dług sta ro żyt nej tra di tio pa tri sti ca, no wych me -
tod mi sta go gicz nych.

kon se kro wa ni, eks per ci w spra wach Du cha i świa -
do mi ist nie nia czło wie ka we wnętrz ne go, w któ rym
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77 Be ne dykt XVi, List do kar dy na ła kur ta ko cha, prze wod -
ni czą ce go pa pie skiej ra dy do spraw po pie ra nia Jed no ści
chrze ści jan, z oka zji Xii Sym po zjum eku me nicz ne go (Sa lo -
ni ki, 29 sierp nia – 2 wrze śnia 2011), 2.



czo wa no je, by na wy rą ba nej po la nie wy bu do wać
mia sto. kon se kwen cje ta kich wy bo rów, jak pod -
kre śla pa pież Fran ci szek, są nie pew ne, nie wąt pli -
wie zmu sza ją nas do wyj ścia z cen trum i uda nia się
na pe ry fe rie, do cią głe go do kła da nia sta rań, w któ -
rych nie do mi nu ją chę ci za cho wa nia sta tus quo
i oce ny zy sków, lecz gó ru je pro roc two wy bo rów
ewan ge licz nych. „cha ry zmat nie jest bu tel ką wo -
dy de sty lo wa nej. na le ży prze ży wać go z ener gią,
od czy tu jąc go na no wo tak że pod wzglę dem kul tu -
ro wym”81.

Pod zna kiem by cia ma łym

16. kon ty nu uj my na szą po dróż, snu jąc dal sze roz -
wa ża nia w du chu ewan ge licz nej po ko ry: „ni gdy nie
trać cie za pa łu do wędrowania uli cami świa ta, ani też
świa do mo ści, że iść, na wet kro kiem nie pew nym
lub ku le jąc, jest za wsze le piej niż stać w miej scu,
za mknąć się we wła snych py ta niach lub wła snych
pewnikach”82. 

ob ra zy, któ rym się przy pa try wa li śmy – od ob ło -
ku, któ ry to wa rzy szył exo du so wi, do po czy nań pro -

79

81 an to nio Spa da ro, „Sve glia te il mon do!” Col lo qu io di Pa pa
Fran ce sco con i Su pe rio ri Ge ne ra li („Obudź cie świat!” Roz mo wa Pa -
pie ża Fran cisz ka z prze ło żo ny mi ge ne ral ny mi), „La ci vil tà cat to li -
ca”, 165 (2014/i), 8.

82 Tam że.

czy ży cie kon se kro wa ne bę dzie po tra fi ło stać się
roz mów cą otwar tym wo bec „owej tę sk no ty za Bo -
giem, któ ra za wsze nur tu je ser ce czło wie ka”78? czy
bę dzie umia ło sta nąć – jak świę ty pa weł – na are -
opa gu i mó wić po ga nom o nie zna nym Bo gu (por.
Dz 17, 22-34)? czy bę dzie umia ło pod sy cać żar
my śli, by przy wra cać war tość in no ści i ety kę róż-
nic w po ko jo wym uczto wa niu przy jed nym sto le?

ży cie kon se kro wa ne w swych róż nych for mach
już jest obec ne na tych skrzy żo wa niach. od wie ków,
in pri mis klasz to ry, wspól no ty i brac twa na ob sza rach
gra nicz nych ży ją mil czą cym świa dec twem, prze -
strze nią ewan ge lii, dia lo giem, spo tka niem. Wie le
osób kon se kro wa nych za miesz ku je tak że w co dzien -
no ści męż czyzn i ko biet na szych cza sów, dzie ląc z ni -
mi ra do ści i cier pie nia w prze ży wa niu po rząd ku
do cze sne go, a przy tym z mą dro ścią i od wa gą po szu -
ku jąc „no wych i od waż nych spo so bów, aby do trzeć
do wszyst kich” w chry stu sie79 i „wy cho dzić na ze -
wnątrz i nie tyl ko na ze wnątrz, ale też wcho dzić po -
mię dzy, być tam, gdzie to czy się gra o wszyst ko”80.

oso by kon se kro wa ne już ad li mi ne ma ją za za da -
nie „kar czo wać la sy”, jak za daw nych cza sów kar -
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78 Jan pa weł ii, po sy no dal na ad hor ta cja apo stol ska Vi ta con -
se cra ta (25 iii 1996), 103.

79 por. Fran ci szek, prze mó wie nie pod czas au dien cji dla 
uczest ni ków spo tka nia zor ga ni zo wa ne go przez Wło ską kon -
fe ren cję in sty tu tów Świec kich, rzym, 10 ma ja 2014. 

80 Tam że. 



niech za do mo wi się wśród nas styl dzia łań i obe-
c no ści po kor nych i ma łych jak ewan ge licz ne ziarn ko
gor czy cy (por. Mt 13, 31-32), z któ rego pro mie niu je
bez gra nicz na si ła zna ku: sło wo peł ne od wa gi, ra do -
sne bra ter stwo, słu cha nie le d wie sły szal ne go gło su,
pa mięć o miesz ka niu Bo ga wśród lu dzi. na le ży kul -
ty wo wać „spoj rze nie kon tem pla tyw ne, czy li spoj rze -
nie wia ry, od kry wa ją ce te go Bo ga, któ ry miesz ka
w je go do mach, na je go uli cach, na je go pla cach.
obec ność Bo ża to wa rzy szy szcze re mu po szu ki wa -
niu, ja kie po dej mu ją oso by i gru py, aby zna leźć opar -
cie i sens dla swe go ży cia. on ży je po śród oby wa te li,
krze wiąc so li dar ność, bra ter stwo, pra gnie nie do bra,
praw dy i spra wie dli wo ści. Tej obec no ści nie po win -
no się wy twa rzać, lecz od kry wać, od sła niać”84.

ży cie kon se kro wa ne od naj du je swą płod ność nie
tyl ko w świad cze niu o do bru, ale też w umie jęt no -
ści roz po zna nia go i po ka za nia, szcze gól nie tam,
gdzie zwy kle się go nie do strze ga, w „nie -oby wa -
te lach”, „pół oby wa te lach” al bo „od pa dach miej -
skich”85, bez god no ści. przejść od słów so li dar no ści
do ge stów, któ re przy gar nia ją i uzdra wia ją: do ta -
kiej praw dy jest po wo ła ne ży cie kon se kro wa ne 86.

pa pież Be ne dykt wzy wał nas już wcze śniej: „(…)
za chę cam was do wia ry, któ ra umie roz po znać mą -
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84 Tamże, 71.
85 Tam że, 74. 
86 por. tam że, 207.

ro ka elia sza – po ka zu ją nam, że kró le stwo Bo że
ob ja wia się wśród nas w ma łych zna kach. „Wie rzy -
my ewan ge lii mó wią cej, że kró le stwo Bo że jest już
obec ne w świe cie, roz ra sta się tu i tam na róż ne
spo so by: jak ma łe ziar no, któ re mo że prze mie nić
się w wiel ką ro śli nę (por. Mt 13, 31-32), jak garść
za czy nu za kwa sza ją ca wiel ką ma sę (por. Mt 13, 33)
i jak do bre ziar no, któ re ro śnie po śród chwa stów
(por. Mt 13, 24-30) i mo że nas za wsze po zy tyw nie
za sko czyć”83.

ktoś, ko mu wy star cza wy łącz nie wła sne zda nie,
czę sto w swych wy obra że niach i wie dzy nie wy -
kra cza po za sa me go sie bie i wła sny punkt wi dze -
nia. ko muś, kto się ogra ni cza do by cia na mar gi ne-
sie, jest ła twiej ro zu mieć i wspie rać świat po ko ry
i du cha. 

no we szla ki wia ry za czy na ją się dziś w skrom -
nych miej scach, w zna ku Sło wa, któ re go słu cha nie
i prze ży wa nie pro wa dzi do zba wie nia. in sty tu ty ży -
cia kon se kro wa ne go i sto wa rzy sze nia ży cia apo stol -
skie go do ko nu ją wy bo rów, wy cho dząc od ma łych
zna ków od czy ty wa nych w świe tle wia ry i pro roctw,
któ re po zwa la ją prze czu wać coś, co jest po nad, i sta -
ją się miej scem ży cia, gdzie ja śnie je świa tło i roz -
brzmie wa za pro sze nie wzy wa ją ce in nych do pój ścia
za chry stu sem.
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83 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 Xi 2013), 278. 



spraw ży cia”89. na dro dze na wró ce nia oso by kon -
se kro wa ne mo gły by od kryć, że pierw sze we zwa nie
– przy po mi na li śmy o nim w li ście Ra duj cie się – to
we zwa nie do ra do ści, któ ra po le ga na przyj mo wa -
niu rze czy ma łych i po szu ki wa niu do bra: „Tyl ko
przez dzi siej szy dzień bę dę szczę śli wy, ma jąc pew -
ność, że zo sta łem stwo rzo ny do szczę ścia nie tyl -
ko na tam tym świe cie, ale rów nież na tym”90.

pa pież Fran ci szek za chę ca nas, by śmy po zwo li li
się pro wa dzić Du cho wi, „re zy gnu jąc z kal ku lo wa -
nia i kon tro lo wa nia wszyst kie go ”, go dząc się, „aby
on nas oświe cał, pro wa dził, kie ro wał i przy na glał
tak, jak on pra gnie. on do brze wie, cze go po trze ba
w każ dej epo ce i w każ dym mo men cie”91.

W „sta tio” wspól nej mo dli twy

17. Ho ry zont jest otwar ty, a my je ste śmy za pro sze -
ni do czu wa nia na mo dli twie wsta wien ni czej za
świat. pod czas te go czu wa nia sta raj my się na dal
do strzegać ma łe zna ki zwia stu ją ce ob fi ty, do bro -
czyn ny deszcz dla na szej su szy; de li kat ne szep ty
wier nej obec no ści. Dro ga, któ rą trze ba iść, by nie
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89 Tam że. 
90 Jan XXiii, De ca lo go del la se re ni ta, w: Il Gior na le dell’ani ma,

LeV, cit tà del Va ti ca no 2014, s. 217. 
91 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium

(24 Xi 2013), 280. 

drość sła bo ści. W ra do ściach i smut kach obec ne go
cza su, kie dy da ją się od czuć twar dość i cię żar krzy -
ża, nie wątp cie, że ke no za chry stu sa jest już zwy -
cię stwem pas chal nym. Wła śnie w ogra ni cze niach
i w ludz kiej sła bo ści je ste śmy po wo ła ni do ży cia
na wzór chry stu sa, we wszech ogar nia ją cym na pię -
ciu, uprze dza ją cym na ile to moż li we w cza sie, es-
cha to lo gicz ną do sko na łość. W spo łe czeń stwach
sku tecz no ści i suk ce su, wa sze ży cie na zna czo ne
„ma ło ścią” i sła bo ścią ma lucz kich, współ czu ciem
z ty mi, któ rzy po zba wie ni są gło su, sta je się ewan -
ge licz nym zna kiem sprze ci wu”87.

Za pra sza my was, aby ście po wró ci li do mą dro ści
ewan ge licz nej ob ja wio nej pro stacz kom (por.
Mt 11, 25): „Jest to ra dość, któ rą prze ży wa my po -
śród drob nych spraw ży cia co dzien ne go, ja ko od -
po wiedź na ser decz ną za chę tę Bo ga, na sze go oj ca:
«Dziec ko, sto sow nie do swej za moż no ści, troszcz
się o sie bie (…) nie po zba wiaj się dnia szczę śli we -
go» (Syr 14, 11. 14). ileż oj cow skiej czu ło ści jest
w tych sło wach!”88.

obec na sła bość ży cia kon se kro wa ne go po cho dzi
tak że z te go, że za gu bio no ra dość z „drob nych
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87 Be ne dykt XVi, Ho mi lia wygłoszona w święto ofia ro wa -
nia pań skie go – XVii Świa to wy Dzień ży cia kon se kro wa ne -
go, rzym, 2 lu te go 2013.

88 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 Xi 2013), 4.



po wo ła nie i mi sję dla do bra wszyst kich sła bych tej
zie mi. 

ży cie kon se kro wa ne w obec nych cza sach jest
we zwa ne do prze ży wa nia ze szcze gól ną in ten syw -
no ścią sta tio wsta wien nic twa. Je ste śmy świa do mi
na szych ogra ni czeń i na szej skoń czo no ści, kie dy
nasz duch prze mie rza pu sty nię i do zna je po cie chy
w po szu ki wa niu Bo ga i zna ków Je go ła ski, ciem -
no ści i świa tła. W tej sta tio mo dli tew nej w grę
wcho dzi bun tow ni cze po słu szeń stwo pro roc twu
ży cia kon se kro wa ne go, któ re sta je się wy ra zem
umi ło wa nia ludz ko ści. peł nia i pust ka – jak głę bo -
kie po strze ga nie ta jem ni cy Bo ga, świa ta i czło wie -
ka – to do świad cze nia, któ re podczas drogi prze ży- 
wa my z jed na ko wą in ten syw no ścią.

pa pież Fran ci szek za da je nam py ta nie: „czy ty
wal czysz z pa nem za twój lud, jak wal czył abra-
ham (por. rdz 18, 22-33)? Ta od waż na mo dli twa
wsta wien ni cza. My mó wi my o pa re zji, o od wa dze
apo stol skiej, i my śli my o pla nach dusz pa ster skich,
to do brze, ale ta sa ma pa re zja jest ko niecz na tak że
w mo dli twie”92.

Wsta wien nic two sta je się gło sem ludz kich nędz,
ad ven tus i even tus: przy go to wa niem do od po wie dzi
ła ski, do płod no ści ja ło wej zie mi, do mi stycz ne go
spo tka nia w zna ku ma łych rze czy.
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92 Fran ci szek, prze mó wie nie do rzym skich pro bosz czów,
rzym, 6 mar ca 2014.

stra cić z oczu ob ło ku, nie za wsze jest ła twa; ro ze -
zna nie wy ma ga cza sa mi dłu gie go i mę czą ce go cze ka-
nia; jarz mo lek kie i słod kie (por. Mt 11, 30) mo że
się stać uciąż li we. pu sty nia jest tak że miej scem sa -
mot no ści, pust ki. Miej scem, gdzie bra ku je te go, co
nie zbęd ne do ży cia: wo dy, ro ślin no ści, to wa rzy stwa
in nych osób, ser decz no ści przy ja cie la, a na wet i sa -
me go ży cia. na pu sty ni, w ci szy i sa mot no ści każ -
dy do ty ka swe go naj praw dziw sze go „ja”: mierzy 
i porównuje sie bie i nie skoń czo ność, swoją kru -
chość niczym ziarn ko pia sku i ta jem ni cę Bo ga jak
so lid ną ska łę.

izra eli ci po zo sta wa li w obo zie, do pó ki ob łok
prze by wał nad przy byt kiem; wzna wia li po dróż,
kie dy chmu ra opusz cza ła to miej sce. Za trzy mać się
i wy ru szyć zno wu: oto ży cie kie ro wa ne, re gu lo wa -
ne, któ re mu na da je rytm ob łok Du cha. ży cie, któ -
re na le ży prze ży wać w bacz nej czuj no ści.

eliasz, skur czo ny we wnętrz nie, przy tło czo ny
cier pie niem i nie wier no ścią lu du, dźwi ga je go cier -
pie nie i zdra dę na swo ich bar kach i w swo im ser cu.
Sam sta je się mo dli twą, mo dli tew nym bła ga niem,
orę dow nic twem. obok nie go i dla nie go chło piec
ob ser wu je nie bo, aby zo ba czyć, czy od stro ny mo -
rza zja wi się znak od po wie dzi na Bo żą obiet ni cę.

Jest to pa ra dyg mat du cho wej dro gi dla każ de go;
za je go po mo cą czło wiek się na wra ca i sta je praw -
dzi wym przy ja cie lem Bo ga, na rzę dziem Je go bo -
skie go pla nu zbaw cze go, uświa da mia so bie swe
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Do refleksji

18. Pro wo ka cje pa pie ża Fran cisz ka

• „kie dy pan chce po wie rzyć nam ja kąś mi sję,
chce nam zle cić ja kąś pra cę, to przy go to wu je
nas do jej do bre go wy ko ny wa nia”, wła śnie „ jak
przy go to wał elia sza”. Waż ne jest tu taj „nie to,
że on spo tkał pa na”, ale waż na jest „ca ła dro ga
wio dą ca do tej mi sji, któ rą pan po wie rza”.
i wła śnie „ta ka jest róż ni ca mię dzy mi sją apo -
stol ską, któ rą po wie rza nam pan, a za da niem
ludz kim, uczci wym, do brym”. a za tem, „kie -
dy pan po wie rza ja kąś mi sję, za wsze po zwa la
wejść w pro ces oczysz cza nia, pro ces ro ze zna -
nia, pro ces po słu szeń stwa, pro ces mo dli twy”1.

•  „czy oni są ci si, po kor ni? czy w tej wspól no -
cie do cho dzi mię dzy ni mi do kłót ni o wła dzę,
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1 Fran ci szek, Me dy ta cja po ran na w ka pli cy Do mu św. Mar -
ty, rzym, 13 czerw ca 2014.

Zdol ność do te go, by za siąść w chó rze, czy ni
z osób kon se kro wa nych nie sa mot nych pro ro ków,
ale męż czyzn i ko bie ty ko mu nii, wspól ne go słu cha -
nia Sło wa, zdol nych wy pra co wy wać wspól nie no -
we zna cze nia i no we zna ki, ob my śla ne i two rzo ne
tak że w cza sach prze śla do wa nia i mę czeń stwa. cho-
dzi tu o wę drów kę w stro nę ko mu nii róż nic: znak
Du cha, któ ry tchnie w ser ca pra gnie nie, aby wszy -
scy sta no wi li jed no (J 17, 21). W ten spo sób ob ja wia
się ta ki ko ściół, któ ry – za siadł szy przy sto le po
prze by ciu dro gi wąt pli wo ści oraz smut nych i bez -
na dziej nych dys put – roz po zna je swe go pa na przy
ła ma niu chle ba (zob. Łk 24, 13-35), ubra ny w sza -
tę ewan ge lii.
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i szu ka li ich tak że po przez mę czeń stwo. Wie -
dzie li, że pan jest wier ny. na dzie ja ni gdy nie
za wo dzi. (…) To jest na sze ży cie: wie rzyć
i wy ru szać w dro gę”, jak uczy nił abra ham,
któ ry miał „uf ność w pa nu i tak że w trud nych
chwi lach szedł”4.

•  ni gdy nie traćcie zapału do wę dro wa nia uli -
ca mi świa ta, ani też świadomości, że iść, na wet
kro kiem nie pew nym lub ku le jąc, jest za wsze
le piej niż stać w miej scu, za mknąć się we wła -
snych py ta niach lub wła snych pew ni kach. pa -
sja mi syj na, ra dość spo tka nia z chry stu sem,
któ ry skła nia was do dzie le nia z in ny mi pięk -
na wia ry, od da la ry zy ko utknię cia w in dy wi -
du ali zmie 5.

•  Za kon ni cy są pro ro ka mi. Są ty mi, któ rzy wy -
bra li po dą ża nie za Je zu sem, na śla du ją ce Je go
ży cie po przez po słu szeń stwo oj cu, ubó stwo,
ży cie wspól no to we, czy stość. W ko ście le za -
kon ni cy są po wo ła ni w szcze gól no ści do by cia
pro ro ka mi, któ rzy świad czą, jak Je zus żył na tej
zie mi, i któ rzy za po wia da ją, ja kie bę dzie kró le -
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4 Fran ci szek, Me dy ta cja po ran na w ka pli cy Do mu św. Mar -
ty, rzym, 31 mar ca 2014.

5 Fran ci szek, prze mó wie nie pod czas au dien cji dla uczest -
ni ków spo tka nia zor ga ni zo wa ne go przez Wło ską kon fe ren cję
in sty tu tów Świec kich, rzym, 10 ma ja 2014. 

kłót ni z za zdro ści? czy się tam plot ku je? a za -
tem nie znaj du ją się na dro dze Je zu sa chry -
stu sa”. istot nie, po kój we wspól no cie jest
„spra wą bar dzo waż ną. Bar dzo waż ną, po nie -
waż dia beł sta ra się nas roz dzie lać, za wsze.
Jest oj cem po dzia łu; z za zdro ścią – dzie li. Je -
zus po ka zu je nam dro gę, dro gę po ko ju mię-
dzy na mi, wza jem nej mi ło ści”2.

•  Waż ne jest, by „mieć zwy czaj pro sić o ła skę
pa mię ci o dro dze, ja ką prze szedł lud Bo ży”.
Jak rów nież o ła skę „pa mię ci oso bi stej: co Bóg
uczy nił ze mną w mo im ży ciu, jak mnie pro -
wa dził?”. Trze ba umieć tak że „pro sić o ła skę
na dziei, któ ra jest czymś in nym niż opty -
mizm”; „pro sić o ła skę co dzien ne go od na wia -
nia przy mie rza z pa nem, któ ry nas po wo łał”3.

•  i to „jest na sze prze zna cze nie: wę dro wać
w opty ce obiet nic, ma jąc pew ność, że sta ną się
one rze czy wi sto ścią. pięk ny jest je de na sty roz -
dział Li stu do He braj czy ków, gdzie opo wia da
się o wę drów ce lu du Bo że go ku obiet ni com:
jak bar dzo lu dzie ci umi ło wa li owe obiet ni ce
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2 Fran ci szek, Me dy ta cja po ran na w ka pli cy Do mu św. Mar -
ty, rzym, 29 kwiet nia 2014. 

3 Fran ci szek, Me dy ta cja po ran na w ka pli cy Do mu św. Mar -
ty, rzym, 15 ma ja 2014.



cie za to Bo gu! Wspól no ta podtrzymuje ca ły
apo sto lat. nie kie dy we wspól no tach za kon nych
do cho dzi do na pięć, któ re stwarzają ry zy ko in -
dy wi du ali zmu i roz pro sze nia, gdy tymczasem
po trze ba głę bo kiej ko mu ni ka cji i au ten tycz -
nych kontaktów. Hu ma ni zu ją ca moc ewan ge lii
jest po świad cza na bra ter stwem prze ży wa nym
we wspól no cie, na któ re skła da ją się: otwar -
tość, sza cu nek, wza jem na po moc, zro zu mie -
nie, uprzej mość, prze ba cze nie i ra do ść8.

• Je ste ście za czy nem, z któ re go moż na wy twa -
rzać chleb do bry dla wie lu, chleb, któ re go tak
bar dzo się łak nie: słu cha nia po trzeb, pra -
gnień, roz cza ro wań, na dziei. Jak ci, któ rzy
was po prze dzi li w po wo ła niu, mo że cie przy -
wra cać na dzie ję lu dziom mło dym, po ma gać
star szym, otwie rać dro gi ku przy szło ści, sze -
rzyć mi łość w każ dym miej scu i w każ dej sy -
tu acji. Je śli te go nie czy ni cie, je śli wa sze mu
zwy kłe mu ży ciu bra ku je świa dec twa i pro roc -
twa, to znów po wta rzam wam: pil nie po trze -
ba na wró ce nia!9
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8 Fran ci szek, prze mó wie nie do uczest ni ków ka pi tu ły ge -
ne ral nej To wa rzy stwa Sale zjań skie go św. Ja na Bo sco (sa le zja -
nów), rzym, 31 mar ca 2014.

9 Fran ci szek, prze mó wie nie pod czas au dien cji dla uczest -
ni ków spo tka nia zor ga ni zo wa ne go przez Wło ską kon fe ren cję
in sty tu tów Świec kich, rzym, 10 ma ja 2014. 

stwo Bo że w swej do sko na ło ści. Za kon nik ni -
gdy nie po wi nien zrze kać się pro roc twa 6.

•  To jest po sta wa chrze ści jań ska: czu wa nie.
czu wa nie nad sa mym so bą: co się dzie je
w mo im ser cu? Dla te go że gdzie jest mo je ser -
ce, tam jest mój skarb. co się w nim dzie je?
Wschod ni oj co wie mó wią, że po win no się
do brze wie dzieć, czy mo je ser ce jest wzbu rzo -
ne, czy też mo je ser ce jest spo koj ne. (…) po -
tem, co mam zro bić? Sta ram się zro zu mieć,
co się dzie je, ale za wsze w po ko ju. Zro zu mieć
w po ko ju. po tem po kój po wra ca i mo gę zro-
bić di scus sio con scien tiae. gdy mam w so bie po -
kój, nie ma wzbu rze nia: „co się dziś sta ło
w mo im ser cu?”. i to jest czu wa nie. czu wa-
nie nie jest uda niem się do sa li tor tur, nie! To
pa trze nie w ser ce. Mu si my być pa na mi wła -
sne go ser ca. co czu je mo je ser ce, cze go szu -
ka? co dziś mnie uszczę śli wi ło, a co mnie dziś
nie uszczę śli wi ło?7

•  Dzię ki Bo gu wy nie ży jecie i nie pra cu je cie ja ko
po je dyn cze oso by, ale ja ko wspól no ta: i dzię kuj -

90

6 an to nio Spa da ro, Wy wiad z pa pie żem Fran cisz kiem, „La
ci vil tà cat to li ca”, iii (2013), s. 449-477. 

7 Fran ci szek, prze mó wie nie do rek to rów i stu den tów rzym -
skich uczel ni pa pie skich, rzym, 12 ma ja 2014.



Ave, 
Nie wia sto No we go Przy mie rza 

19. po dą żać za zna ka mi Bo ga ozna cza do świad czać
ra do ści oraz od no wio ne go en tu zja zmu spo tka nia
z chry stu se m1, cen trum ży cia i źró dłem każ dej ini -
cja ty wy 2.

Spo tka nie z pa nem urze czy wist nia się na no wo każ -
de go dnia w ra do ści wy trwa łej wę drów ki. „Za wsze
w dro dze z tą cno tą piel grzy mią, któ rą jest ra dość!”3.

na sze cza sy wy ma ga ją czuj no ści: „(…) czu wa -
nie. (…) To pa trze nie w ser ce. Mu si my być pa na mi
wła sne go ser ca. co czu je mo je ser ce, cze go szu ka?
co dziś mnie uszczę śli wi ło, a co mnie dziś nie
uszczę śli wi ło. (…) To jest świadomość sta nu mo -
je go ser ca, mo je go ży cia, jak cho dzę na dro dze pa -
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1 por. Be ne dykt XVi, List apo stol ski w for mie „mo tu pro -
prio” Por ta fi dei ogła sza ją cy rok Wia ry (11 X 2011), 2.

2 kon gre ga cja do spraw in sty tu tów ży cia kon se kro wa ne go
i Sto wa rzy szeń ży cia apo stol skie go, in struk cja „roz po cząć
na no wo od chry stu sa. od no wio ne za an ga żo wa nie ży cia kon -
se kro wa ne go w trze cim ty siąc le ciu” (19 V 2002), 22. 

3 Fran ci szek, przemówienie podczas au dien cji dla uczest -
ni ków spo tka nia zor ga ni zo wa ne go przez Wło ską kon fe ren cję
in sty tu tów Świec kich, rzym, 10 ma ja 2014.

•  Za miast być tyl ko ko ścio łem, któ ry przyj mu je
i otrzy mu je, zo sta wia jąc otwar te drzwi, sta raj -
my się tak że być ko ścio łem znaj du ją cym no -
we dro gi, umie ją cym wyjść na ze wnątrz i iść
do tych, któ rzy do nie go nie cho dzą, któ rzy
z nie go ode szli lub są nań obo jęt ni. nie kie dy
ktoś od cho dzi z ta kich po wo dów, któ re wła -
ści wie zro zu mia ne i oce nio ne mo gą do pro wa -
dzić do po wro tu. ale to wy ma ga śmia ło ści,
od wa gi 10.

•  Tak że w ży ciu kon se kro wa nym prze ży wa my
spo tka nie mło dych i sta rych, ob ser wan cji
i pro roc twa. nie po strze gaj my ich ja ko rze czy -
wi sto ści prze ciw staw nych! ra czej po zwól my,
aby Duch Świę ty oży wiał jed ną i dru gą, a zna -
kiem te go jest ra dość: ra dość, że się za cho wu -
je, że się po sia da re gu łę ży cia; ra dość, że jest
się pro wa dzo nym przez Du cha, ni gdy nie bę -
dąc bez kom pro mi so wy mi, za mknię ty mi, a za -
wsze otwar ty mi na głos Bo ga, któ ry mó wi,
otwie ra, pro wa dzi, za chę ca do po dą ża nia ku
ho ry zon to wi 11.
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10 an to nio Spa da ro, Wy wiad z pa pie żem Fran cisz kiem, „La
ci vil tà cat to li ca”, iii (2013), s. 449-477. 

11 Fran ci szek, Ho mi lia wygłoszona w świę to ofia ro wa nia
pań skie go – XViii Świa to wy Dzień ży cia kon se kro wa ne go,
rzym, 2 lu te go 2014.



Zdro waś, Ma ry jo, nie wia sto no we go przy mie -
rza, zwie my cię bło go sła wio ną, bo uwie rzy łaś (por.
Łk 1, 45) i po tra fi łaś „roz po znać śla dy Du cha Bo -
że go w wiel kich wy da rze niach, a tak że w tych, któ -
re wy da ją się nie do strze gal ne”!6.

Wspie raj na sze noc ne czu wa nie aż do pierw -
szych świa teł po ran ka zwia stu ją cych no wy dzień.
Udziel nam da ru pro roc twa, któ re gło si świa tu
ewan ge licz ną ra dość, bło go sła wień stwo dla tych,
któ rzy ob ser wu ją ho ry zon ty no wej zie mi i no we -
go nie ba (por. ap 21, 1) i za po wia da ją ich obec ność
w mie ście czło wie ka.

Do po móż nam wy zna wać płod ność Du cha w zna -
kach wiel kich i ma łych. Do zwól nam uczy nić od waż ny
gest czło wie ka po kor ne go, na któ re go Bóg pa trzy ła ska -
wie (ps 138, 6) i któ re mu ob ja wio ne zo sta ły ta jem ni ce
kró le stwa (por. Mt 11, 25-26), tu i te raz. amen.

Wa ty kan, 8 wrze śnia 2014 
Świę to na ro dze nia naj święt szej Ma ryi pan ny

                                  Jo ão Braz Kard. de Aviz
                                                       pre fekt

 ✠ Abp José Rodrígu ez Car bal lo OFM
                          Se kre tarz
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6 Fran ci szek, ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium
(24 Xi 2013), 288. 

na. Bo je śli nie ma czu wa nia, ser ce idzie wszę dzie;
a wy obraź nia po dą ża z ty łu. nie są to sta re pro ble -
my, nie są to pro ble my roz wią za ne”4.

oso ba kon se kro wa na sta je się me mo ria Dei, przy -
po mi na o dzia ła niu pa na. czas, ja ki jest nam da ny,
by śmy szli za ob ło kiem, wy ma ga od nas wy trwa ło -
ści, wier no ści, by ob ser wo wać i wy trwać, jak by się wi -
dzia ło Nie wi dzial ne go (por. Hbr 11, 27). Jest to czas
no we go przy mie rza. W dniach prze zna czo nych na
prze rwę i krót ki od po czy nek wy ma ga się od nas, po -
dob nie jak od elia sza, czu wa nia, nie zmor do wa ne go
ob ser wo wa nia nie ba, by do strzec ob łok ma ły jak dłoń
czło wie ka, za cho wać męż ne go du cha wy trwa ło ści
i ja sną wi zję wiecz no ści. nasz czas to czas wy gna-
nia, piel grzy mo wa nia, w czuj nym i ra do snym ocze -
ki wa niu na rze czy wi stość escha to lo gicz ną, w któ rej
Bóg bę dzie wszyst kim we wszyst kich.

Ma ry ja „jest no wą ar ką przy mie rza, wo bec któ-
rej ser ce nie po sia da się z ra do ści, Mat ką Bo ga obec -
ne go w świe cie, któ ra nie za trzy mu je dla so bie tej
bo skiej obec no ści, lecz ją ofia ro wu je, dzie ląc się ła -
ską Bo żą. i tak – jak mó wi mo dli twa – Ma ry ja jest
rze czy wi ście cau sa no strae la eti tiae, ar ką, w któ rej
Zba wi ciel jest rze czy wi ście obec ny po śród nas”5.
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4 Fran ci szek, prze mó wie nie do rek to rów i stu den tów rzym -
skich uczel ni pa pie skich, rzym, 12 ma ja 2014.

5 Be ne dykt XVi, Ho mi lia pod czas Mszy świę tej w uro czy -
stość Wnie bo wzię cia naj święt szej Ma ryi pan ny, ca stel gan dol -
fo, 15 sierp nia 2011.



Aneks 
do wydania polskiego 

W ni niej szym wy da niu wy ko rzy sta no na stę pu ją ce pol -
sko ję zycz ne wer sje do ku men tów do stęp ne na stro nach
in ter ne to wych [do stęp 2-19 li sto pa da 2014]:

Jan XXIII
1. kon sty tu cja apo stol ska Hu ma nae sa lu tis o zwołaniu

Soboru Watykańskiego ii (25 Xii 1961), http://www.
opo ka.org.pl/bi blio te ka/W/Wp/jan_xxiii/kon sty -
tu cje/hu ma nae_sa lu tis_25121961.html

2. prze mó wie nie na otwar cie So bo ru Gau det Ma ter Ec -
c le sia, rzym, 11 paź dzier ni ka 1962, http://www.
opo ka.org.pl/bi blio te ka/W/Wp/ jan_xxiii/prze -
mo wie nia/va tii_otw_ 11101962.html#

Pa weł VI
1. en cy kli ka Ec c le siam Su am (6 Viii 1964), http://www.

opo ka.org.pl/bi blio te ka/W/Wp/pa wel_vi/en cy kli -
ki/ec c le siam_su am_06081964.html

9796



3. ka te che za pod czas au dien cji ge ne ral nej, 5 kwiet-
nia 2006, http://www.nie dzie la.pl/ar ty kul/79060/
nd/Slu zba -ko mu nii

4. Ho mi lia pod czas Mszy świę tej na roz po czę cie
V kon fe ren cji ge ne ral nej epi sko pa tu ame ry ki Ła -
ciń skiej i ka ra ibów w sank tu arium La apa re ci da,
apa re ci da, 13 ma ja 2007, http://www. opo ka. org.pl/
bi blio te ka/W/Wp/be ne dykt_xvi/ho mi lie/bra zy -
lia_apa re ci da_13052007.html# 

5. Ho mi lia pod czas Mszy świę tej w uro czy stość
Wnie bo wzię cia naj święt szej Ma ryi pan ny, ca stel -
gan dol fo, 15 sierp nia 2011, http://pl.ra dio va ti ca -
na.va/news/2011/08/15/wnie bo wzi%c4%99cie_
w_ca stel gan dol fo:_ma ry ja_ja ko_no wa_ar ka_przy -
mie rza/pol -512645 

6. Ho mi lia w świę to ofia ro wa nia pań skie go – XVii
Świa to wy Dzień ży cia kon se kro wa ne go, rzym,
2 lu te go 2013, http://www.ra dio ma ry ja.pl/ko -
sciol/ho mi lia -be ne dyk ta -xvi -wy glo szo na -w -uro -
czy stosc -ofia ro wa nia -pan skie go/

Fran ci szek 
1. ad hor ta cja apo stol ska Evan ge lii gau dium (24 Xi 2013),

http://w2.va ti can.va/con tent/fran ce sco/pl/apost_
exhor ta tions/do cu ments/pa pa -fran ce sco_esor ta -
zio ne -ap_20131124_evan ge lii -gau dium.html

2. Ho mi lia wy gło szo na w świę to ofia ro wa nia pań -
skie go – XViii Świa to wy Dzień ży cia kon se kro -
wa ne go, rzym, 2 lu te go 2014, http://www.
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2. ad hor ta cja apo stol ska Evan ge li ca te sti fi ca tio
(29 Vi 1971), http://www.zy cie za kon ne.pl/ad -
horta cja -apo stol ska -evan ge li ca -te sti fi ca tio -wska za -
nia -na -te mat -od no wy -zy cia -za kon ne go -we dlug -na
uki -so bo ru -wa ty kan skie go -ii -20431/

Jan Pa weł II
1. po sy no dal na ad hor ta cja apo stol ska Vi ta con se cra ta

(25 iii 1996), http://www.va ti can.va/ho ly_fa ther/
john_paul_ii/apost_exhor ta tions/do cu ments/
hf_jp -ii_exh_25031996_vi ta -con se cra ta_pl.html

2. en cy kli ka Re demp tor ho mi nis (4 iii 1979), http://
www.opo ka.org.pl/bi blio te ka/W/Wp/jan_pa -
wel_ii/en cy kli ki/r_ho mi nis.html#

3. List apo stol ski No vo Mil len nio In eun te (6 i 2001),
http://www.opo ka.org.pl/bi blio te ka/W/Wp/ jan_
pa wel_ii/li sty/no vo_mil le nio_06012001. html#

Be ne dykt XVI
1. en cy kli ka Ca ri tas in ve ri ta te (29 Vi 2009), http://

www.va ti can.va/ho ly_fa ther/be ne dict_xvi/en cyc -
li cals/do cu ments/hf_ben -xvi_enc_20090629_ ca -
ri tas -in -ve ri ta te_pl.html

2. List apo stol ski w for mie „mo tu pro prio” Por ta fi dei
ogła sza ją cy rok Wia ry (11 X 2011), http://www.
opo ka.org.pl/bi blio te ka/W/Wp/be ne dykt_xvi/
mo tu/por ta fi dei_lev_11102011.html



2. Świę ta kon gre ga cja do spraw Za ko nów i in sty tu -
tów Świec kich, Za ko ny i pro mo cja ludz ka Optio nes
evan ge li cae (12 Viii 1980), http://www.zy cie za kon -
ne.pl/1980-08-12-za ko ny -i -pro mo cja -ludz ka -
-%c2%aBoptiones-evan ge li cae%c2%BB-20906/

3. kon gre ga cja do spraw in sty tu tów ży cia kon se kro -
wa ne go i Sto wa rzy szeń ży cia apo stol skie go, in -
struk cja „roz po cząć na no wo od chry stu sa.
od no wio ne za an ga żo wa nie ży cia kon se kro wa ne go
w trze cim ty siąc le ciu” (19 V 2002), http://www.
va ti can.va/ro man_cu ria/con gre ga tions/ccscr li -
fe/do cu ments/rc_con_ccscr li fe_doc_20020614_ri -
par ti re -da -cri sto_pl.html

4. kon gre ga cja do spraw in sty tu tów ży cia kon se kro -
wa ne go i Sto wa rzy szeń ży cia apo stol skie go, in -
struk cja „po słu ga wła dzy i po słu szeń stwo. Fa ciem
tu am, Do mi ne, re qu iram” (11 V 2008), http://www.
va ti can.va/ro man_cu ria/con gre ga tions/ccscr li -
fe/do cu ments/rc_con_ccscr li fe_doc_20080511_
au to ri ta -ob be dien za_pl.html

5. Xiii Zwy czaj ne Zgro ma dze nie ge ne ral ne Sy no du
Bi sku pów, orę dzie do lu du Bo że go, 7-28 paź dzier -
ni ka 2012, http://www.va ti can.va/ro man_cu -
ria/sy nod/do cu ments/rc_sy nod_doc_20121026_
mes sa ge -sy nod_pl.html

6. re gu ła kar me lu, „Usta wicz na mo dli twa” i „róż -
ne za le ce nia”, http://www.ocds.org.pl/in dex.php/
kon sty tu cje?sho wall=1&li mit start= 
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radio ma ry ja.pl/ ko sciol/ho mi lia -pa pie za -fran cisz -
ka -wy glo szo na -w -swie to -ofia ro wa nia -pan skie go/

3. prze mó wie nie do człon ków apo stol skie go ru chu
nie wi do mych i Ma łej Mi sji dla głu cho nie mych,
rzym, 29 mar ca 2014, http://www.opo ka.org.pl/
bi blio te ka/W/Wp/fran ci szek_i/prze mo wie nia/
wy klu cze nie_29032014.html

4. Ho mi lia wy gło szo na pod czas noc ne go czu wa nia
w Wi gi lię pas chal ną, rzym, 30 mar ca 2013,
http://w2.va ti can.va/con tent/fran ce sco/pl/ho mi -
lies/2013/do cu ments/pa pa -fran ce sco_ 20130330_
ve glia -pa squ ale.html

5. an to nio Spa da ro, „Sve glia te il mon do!” Col lo qu io di
Pa pa Fran ce sco con i Su pe rio ri Ge ne ra li („Obudź cie
świat!” Roz mo wa Pa pie ża Fran cisz ka z prze ło żo ny mi ge -
ne ral ny mi), „La ci vil tà cat to li ca”, 165 (2014/i), 7,
http://www.zy cie za kon ne.pl/rzym -kon se kro wa ni -
-obudz cie -swiat -39749/

In ne
1. Świę ta kon gre ga cja do spraw Za ko nów i in sty tu -

tów Świec kich – kon gre ga cja Bi sku pów, Wy tycz ne
dla wza jem nych sto sun ków mię dzy bi sku pa mi a za -
kon ni ka mi w ko ście le Mu tu ae Re la tio nes (14 V 1978),
http://www.zy cie za kon ne.pl/1978-05-14-kon gre -
ga cja -za ko now -i -in sty tu tow -swiec kich -oraz -kon -
gre ga cja -bi sku pow -%c2%aBmutuae-re la tio nes%
c2%BB-20901/
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