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Konsekrowana świeckość
Sobór Watykański II i Vita Consecrata
Początki współczesnych Świeckich Instytutów sięgają św.
Marii Merici (XVII). Formę i znaczenie nabierają w XIX w.
Rozwinęły się w XX. Pio XII usankcjonował ich status
prawny w Kościele w Provida Mater Eclesia (1947) i w
Primo Feliciter (1948).
Sobór Watykański II poświęcił Świeckim Instytutom 11
numer Perfectae Caritatis. Paweł VI, zapowiada Kościół,
który patrzy daleko i troszczy się o biednych; podczas
swego pontyfikatu pomógł rozwinąć ich teologię i
duchowość. Od połowy XX w mnożyły się kongresy
pogłębiające zrozumienie.
Jan Paweł II, w Vita Consecrata 10, w cudowny sposób
streszcza ich tożsamość i misję w dzisiejszym świecie. Oto dwa teksty, Soboru i Jana Pawła II, które
przybliżają nas do tej nadzwyczajnej rzeczywistości, jaką są Świeckie Instytuty w Kościele dzisiaj.

Perfectae caritatis, 11.
11. Instytuty świeckie, choć nie są instytutami zakonnymi podejmują jednak prawdziwą i pełną
profesję rad ewangelicznych w świecie, uznaną przez Kościół. Profesja ta konsekruje życie
mężczyzn i niewiast, laików i duchownych przebywających w świecie. Dlatego to powinni oni
szczególnie się starać o całkowite oddanie się Bogu w miłości doskonałej, a same instytuty
winny zachować swój właściwy i szczególny, to znaczy świecki charakter, aby mogły w świecie
i jakby od strony świata pełnić skutecznie i wszędzie apostolstwo, dla którego powstały. Niech
jednak instytuty te dobrze zdają sobie sprawę z tego, że temu wielkiemu zadaniu nie będą
mogły sprostać, jeżeli członkowie ich nie zostaną tak starannie wykształceni i wyrobieni w
sprawach Bożych i ludzkich, żeby naprawdę byli w świecie zaczynem do wzmocnienia i wzrostu
Ciała Chrystusowego. Niech więc przełożeni poważnie starają się dać podwładnym należną
formację, zwłaszcza duchową, i popierać dalsze ich kształtowanie.
Vita consecrata, 10
10. Duch Święty, przedziwny twórca różnorakich charyzmatów, wzbudził w naszych czasach
nowe formy życia konsekrowanego, pragnąc jak gdyby odpowiedzieć zgodnie z
opatrznościowym zamysłem na nowe potrzeby, jakie Kościół napotyka dziś w pełnieniu swojej
misji w świecie. Przychodzą tu na myśl przede wszystkim Instytuty świeckie, których
członkowie pragną przeżywać swoją konsekrację Bogu w świecie poprzez praktykę rad
ewangelicznych w kontekście doczesnych struktur, aby w ten sposób być zaczynem mądrości i
świadkami łaski w ramach życia kulturalnego, gospodarczego i politycznego. Poprzez syntezę
świeckości i konsekracji, która jest ich cechą specyficzną, zamierzają przepajać społeczeństwo
nowymi energiami Królestwa Chrystusowego, dążyć do przemiany świata od wewnątrz mocą
Błogosławieństw. W ten sposób, choć dzięki swej całkowitej przynależności do Boga są w pełni
poświęceni Jego służbie, ich działalność w normalnych warunkach życia w świecie przyczynia
się — za sprawą Ducha Świętego — do ożywienia duchem Ewangelii różnych form
rzeczywistości świeckich. Dzięki temu Instytuty świeckie zapewniają Kościołowi, każdy
zgodnie z własnym charakterem, skuteczną obecność w społeczeństwie.

Modlitwa 25
rocznicy
Wielbimy Cię i błogosławimy, Ojcze:
w Twojej Opatrzności,
od stworzenia świata,
powoływałeś mądrych i szczodrych ludzi,
gotowych pójść za Tobą
aby być światłem, solą
i nowym zaczynem w świecie.
Wielbimy Cię i błogosławimy,
Panie Jezu Chryste,
który przez Twe ukryte życie w Nazarecie
stałeś się wzorem dla tych,
którzy pozostając w świecie,
idą drogą ewangelicznego radykalizmu.
Wielbimy Cię i błogosławimy Duchu Święty,
bo napełniasz Kościół Twoimi darami,
a szczególnie za
dar salezjańskiego charyzmatu:
jest on w wielkiej Rodzinie Salezjańskiej,
do której my, Ochotnicy Z Księdzem Bosko,
wnosimy nasz wkład
dla budowania Twojego Królestwa w świecie.
Wielbimy Cię i błogosławimy,
Najświętsza Trójco,
za 25 lat naszej historii:
wierni Twojemu wezwaniu,
zobowiązujemy się żyć
jako autentyczni świadkowie Ewangelii
jako świeccy salezjanie konsekrowani.
Maryjo, Matko i Wspomożenie Wiernych,
św. Józefie i św. Janie Bosko,
bądźcie dla nas pewnym oparciem
i pomóżcie nam być mostami
pomiędzy wymaganiami życia codziennego
a wymaganiami historii zbawienia. Amen.
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Zgromadzenie Generalne 8 VDB
Zgromadzenia Generalne są dla VDB tym samym co
Kapituły Generalne.
ZG jest przygotowane przez Zgromadzenia
Regionalne. Podczas ZG jest refleksja nad
wiodącym tematem dla życia Instytutu. Oprócz
tego Odpowiedzialna Generalna przedstawia
relację o stanie Instytutu; potem przechodzi się do
wyboru Odpowiedzialnej Generalnej i członków
Rady Centralnej. Tematem ZG8 jest “Daj mi się
napić. Misja VDB dzisiaj”. Odbędzie się w dniach
18-28 lipca. VDB są wdzięczne za modlitwę, którą
zechcecie im towarzyszyć.
Świętowanie 25° rocznicy CDB
12 września CDB ukończą 25 lat. Oprócz lokalnych
celebracji Instytut będzie to wydarzenie obchodził
uroczyście 21 września w Rzymie, razem z
Księdzem Generałem. Będą im towarzyszyć
salezjanie i inni członkowie Rodziny Salezjańskiej,
którzy w tych latach szczególnie im pomogli.
Wszystkiego dobrego.
Refleksja nad SŚK w Inspektoriach SDB
W tych latach trwa projekt refleksji nad Salezjańską
Świeckością Konsekrowaną w Inspektoriach SDB.
Projekt polega na refleksji nad świeckością
konsekrowaną w Kościele, nad tożsamością i misją
VDB i CDB, i nad tym jak można z integrować, w
zwyczajnym działaniu duszpasterskim, ten wymiar
salezjańskiej świeckości konsekrowanej. Zostały
zrealizowane różne inicjatywy w Hiszpanii i w
Indiach; przygotowują się inne w Chorwacji, w
Portugalii i w różnych inspektoriach włoskich. Jest
to inicjatywa, którą warto podjąć w innych
Inspektoriach.
Nino Baglieri (CDB) i Maria Saladino (VDB) w
drodze w kierunku do innych
“Połączmy ze świętością życia świętość działania”,
powtarzał ks. Rinaldi pierwszym VDB. “Żyjemy w sercu
świata jako miejscu naszego uświęcenia”, mówią
Konstytucje CDB. Tak żyli Nino Baglieri (CDB) i Maria
Saladino (VDB), prowadzi się ich procesy
beatyfikacyjne, w odpowiednich diecezjach. I tak
próbują żyć setki świeckich konsekrowanych, którzy
żyją duchowością salezjańską. To powód by dziękować
Bogu i naśladować ich miłość do Pana i bliźnich.

