Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten
sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w
świątyni Jerozolimskiej - Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko
Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest
Światłem świata i Zbawieniem narodów.
W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem
życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych w
miłości do Chrystusa, składają osoby konsekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc:
"Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy
powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne «charakterystyczne
przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo»" (Vita consecrata, nr 1).
W orędziu na I Dzień Życia Konsekrowanego Ojciec Święty określa jego potrójny cel.
Odpowiada on po pierwsze, osobistej potrzebie uroczystego uwielbienia Pana i dziękczynienia za
wielki dar życia konsekrowanego, życia które ubogaca i raduje Wspólnotę chrześcijańską poprzez
swoje wielorakie charyzmaty oraz poprzez budujące owoce tak wielu istnień, całkowicie oddanych
dla sprawy Królestwa.
Dzień Życia Konsekrowanego ma - po drugie - za
zadanie przyczynić się do poznania i do szacunku dla życia
konsekrowanego ze strony ludu Bożego.
Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do osób
konsekrowanych, zaproszonych do wspólnych i
uroczystych obchodów niezwykłych dzieł, których Pan w
nich dokonał, aby odkryć jeszcze bardziej w świetle wiary
blaski tego Bożego piękna, które przez Ducha promieniują
w ich sposobie życia, oraz aby jeszcze żywiej uświadomić
sobie ich niezastąpioną misję w Kościele i w świecie.
Zakonnica klauzurowa "Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako
element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania
chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym
Oblubieńcem" - podkreśla Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecrata. "Życie
konsekrowane nie tylko w przeszłości było pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi cenny i
nieodzowny dar także dla teraźniejszości i przyszłości ludu Bożego, ponieważ jest głęboko
zespolone z jego życiem, jego świętością i misją".
Historia Kościoła pokazuje, że w każdym czasie są ludzie, którzy na wzór ewangelicznej
Marii pragną "obrać lepszą cząstkę" - podejmują życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, by
sercem czystym i niepodzielnym służyć Chrystusowi Panu i bliźnim. Historia ukazuje, że życie w
czystości, ubóstwie i posłuszeństwie pozwala na osiągnięcie miłości doskonałej.
Praktykowanie rad ewangelicznych stanowi oś życia zakonnego. Składane śluby czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa dotykają trzech podstawowych dziedzin życia.
Pierwszy - ślub czystości - jest wyborem Chrystusa jako jedynej miłości i dlatego wiąże się z
dobrowolną rezygnacją z życia małżeńskiego. Ta miłość oblubienicy do Oblubieńca znajduje swoje
przedłużenie w miłości do tych, których wszyscy opuścili.

Ślub ubóstwa jest odpowiedzią życia konsekrowanego na powszechnie obecną dzisiaj
"materialistyczną żądzę posiadania, lekceważącą potrzeby i cierpienia słabszych i wyzutą z
wszelkiej troski o zachowanie równowagi zasobów naturalnych" (Vita consecrata, nr 89).
Ślub posłuszeństwa związany jest natomiast z kulturą wolności,
ściśle związaną z szacunkiem dla osoby ludzkiej, z pomniejszaniem
obszarów niesprawiedliwości i przemocy. "Posłuszeństwo właściwe dla
życia konsekrowanego ukazuje w sposób szczególnie wyrazisty
posłuszeństwo Chrystusa wobec Ojca i opierając się na tej właśnie
tajemnicy, poświadcza, że nie ma sprzeczności między posłuszeństwem a
wolnością" (Vita consecrata, nr 91).
Powołanie do życia zakonnego jest radą, do której wzywa nas Jezus
Chrystus. Rady ewangeliczne, w ich wielości, są proponowane wszystkim
uczniom Chrystusa. Doskonałość miłości, do której są powołani wszyscy
wierni, nakłada na tych, którzy w sposób wolny przyjmują wezwanie do
życia konsekrowanego, obowiązek praktykowania ubóstwa i
posłuszeństwa oraz czystości w bezżenności dla Królestwa.
Zakony wyrastały w historii Kościoła, powstawały w nim i jemu służyły. Chrześcijanie
pragnący żyć w całkowitej zgodzie z ideałami swojej religii, zasilali źródło Kościoła zagrożonego
stale przez oschłość i zepsucie. Zakony są ważną cząstką Kościoła. Zapotrzebowanie na ich
działalność nie maleje, lecz wręcz przeciwnie - rośnie. Jan Paweł II w czasie spotkania z zakonami
na Jasnej Górze 5 czerwca 1979 r. stwierdził, że bez zgromadzeń zakonnych, bez życia
poświęconego Bogu poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa Kościół nie byłby w pełni
samym sobą. "Wasze domy - mówił Ojciec Święty - powinny być przede wszystkim ośrodkami
modlitwy, skupienia i dialogu, osobistego i wspólnotowego z tym, który jest i ma pozostać
pierwszym i naczelnym rozmówcą w każdym waszym pracowitym dniu".
W 2001 r. obchody Dnia Życia Konsekrowanego skupiały się wokół zakonów
kontemplacyjnych; w 2002 r. - wokół instytutów świeckich; w 2003 r. Kościół zachęcał do
przyjrzenia się powołaniu kobiet konsekrowanych. W roku 2004 r. podjęta została refleksja wokół
ślubu czystości. IX Dzień Życia Konsekrowanego w 2005 r. dotykał drugiego ze ślubów - ślubu
ubóstwa, a w roku 2006 Dzień ten skupiał się na radzie i ślubie ewangelicznego posłuszeństwa. W
2007 r. tytuł listu Episkopatu Polski z okazji Dnia Życia Konsekrowanego brzmiał: "Przypatrzmy się
powołaniu naszemu". W 2008 r. polscy biskupi skierowali do wiernych list zatytułowany "Osoby
konsekrowane w służbie człowiekowi w potrzebie". W 2009 r. Dzień Życia Konsekrowanego
obchodzony był pod hasłem "Otoczmy troską życie". W roku 2010 r. wskazywano na osoby
konsekrowane jako świadków miłości, a rok później wskazywano na pragnienie doskonałości,
które ożywia wszystkie osoby konsekrowane. W 2012 r. hasłem XVI Dnia Życia Konsekrowanego
były słowa: "Życie konsekrowane w Kościele, naszym domu". Nawiązywało ono do hasła
przeżywanego wówczas roku duszpasterskiego "Kościół naszym domem". W 2013 r. hasłem XVII
Dnia Życia Konsekrowanego były słowa: "Ku pełni życia w Chrystusie", a rok później - "Światło
życia konsekrowanego".
W 2015 r. obchodzimy XIX Dzień Życia Konsekrowanego. Ponadto od 28 listopada 2014 r.
trwa ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego. Potrwa on do 2 lutego 2016 r.
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EUCHARYSTYCZNA
WSPÓLNOTA
ADORACYJNA
OSÓB ŚWIECKICH
W NYSIE

Osoby świeckie będące w
Eucharystycznej
Wspólnocie
Adoracyjnej przy Zgromadzeniu
Sióstr Służebniczek Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji
są w nieustannej komunii z siostrami różowymi.
To one poprzez liczne spotkania, adorację, skupienia i
rekolekcje kształtują w pewien sposób nasze postępowanie,
życie… Tam przychodząc nie czujemy odległości jaką czyni
klauzula.
Klauzula oddzielająca siostry od świata tak naprawdę
czyni ich życie o wiele bogatsze aniżeli nasza tzw wolność.
Dopiero będąc blisko kraty czujemy bliskość BOGA w
NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE .

Składamy jako wspólnota wszystkim
siostrom
najlepsze
życzenia
wytrwałości w powołaniu ; niechaj Pan
Eucharystyczny Wam Błogosławi a
Matka Najświętsza ma w swej opiece.
Z darem modlitwy wspólnota EWA

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA…
NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA
…
PERSPEKTYWY ROKU
ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Listem tym, zwracam się nie tylko do osób
konsekrowanych, ale także do 
ludzi świeckich, którzy
dzielą z nimi ideały, ducha i misję
. Niektóre instytuty
zakonne mają długą tradycję w tym zakresie, inne mają
doświadczenie nieco krótsze. Wokół każdej rodziny
zakonnej, a także stowarzyszeń życia apostolskiego i
instytutów świeckich jest bowiem obecna pewna większa
rodzina, „rodzina charyzmatyczna”, która obejmuje kilka
instytutów, które żyją tym samym charyzmatem, a
zwłaszcza chrześcijan świeckich, którzy czują się
powołani, właśnie w ich stanie świeckim, do udziału w tej
rzeczywistości charyzmatycznej. Zachęcam również was,
świeckich, by przeżywać ten Rok Życia Konsekrowanego
jako taką łaskę, która może was uczynić bardziej
świadomymi otrzymanego daru. Obchodźcie go z całą
„rodziną”, by razem wzrastać i odpowiadać na wezwania Ducha Świętego w dzisiejszym
społeczeństwie. W niektórych przypadkach, kiedy osoby konsekrowane z różnych instytutów będą
spotykać się w tym roku między sobą, starajcie się być obecni także i wy, jako wyraz jednego daru
Boga, aby zapoznać się z doświadczeniami innych rodzin charyzmatycznych, innych grup świeckich
i wspierać się nawzajem. Rok Życia Konsekrowanego dotyczy nie tylko osób konsekrowanych, ale
całego Kościoła. Tak więc zwracam się do całego ludu chrześcijańskiego, aby coraz bardziej
uświadamiał sobie dar, jakim jest obecność tak wielu osób konsekrowanych, spadkobierców
wielkich świętych, którzy ukształtowali historię chrześcijaństwa. Czym byłby Kościół bez świętego
Benedykta i świętego Bazylego, bez świętego Augustyna i świętego Bernarda, bez świętego
Franciszka i świętego Dominika, bez świętego Ignacego Loyoli i świętej Teresy z Avila, bez świętej
Angeli Merici i bez świętego Wincentego a Paulo. Lista ta mogła by być niemal nieograniczona, aż
do świętego Jana Bosko i błogosławionej Teresy z Kalkuty? Błogosławiony Paweł VI stwierdził:
„Bez tego konkretnego znaku, miłość ożywiająca cały Kościół byłaby wystawiona na
niebezpieczeństwo oziębienia, zbawczy paradoks Ewangelii na ryzyko osłabienia, «sól» wiary na
rozcieńczenie się w świecie zmierzającym do zeświecczenia” (
Evangelica testificatio
, 3). Zachęcam
więc wszystkie wspólnoty chrześcijańskie do przeżywania tego roku przede wszystkim, aby
podziękować Panu i z wdzięcznością przypomnieć o otrzymanych darach, które nadal otrzymujemy
za pośrednictwem świętości założycieli i założycielek oraz wierności własnemu charyzmatowi tak
wielu osób konsekrowanych. Zachęcam was wszystkich do zgromadzenia się wokół osób
konsekrowanych, by radować się z nimi, dzielić ich trudności, by współpracować z nimi, na tyle, na
ile to możliwe, żeby kontynuować ich posługę i ich dzieło, które jest też dziełem całego Kościoła.
Niech odczują miłość i serdeczność całego ludu chrześcijańskiego.
Błogosławię Pana za szczęśliwą zbieżność Roku Życia Konsekrowanego z Synodem o rodzinie.
Rodzina i życie konsekrowane są powołaniami wnoszącymi bogactwo i łaskę dla wszystkich,
przestrzeniami humanizacji w budowaniu relacji życiowych, miejscami ewangelizacji. Możemy
pomagać sobie nawzajem.
przyg. Violetta Proske

