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 na temat Konsekrowanej Świeckości  
 
Drodzy bracia i siostry! 

Provida Mater  Piusa XII była, w pewnym 
sensie, rewolucyjna: bo nakreśliła nową formę 
konsekracji: wiernych świeckich i kapłanów 
diecezjalnych wezwanych do życia radami 
ewangelicznymi w świeckości, w której są zanurzeni 
z racji warunków życia czy posługiwania. Nowość i 
owocność Świeckich Instytutów polega na połączeniu 
konsekracji i świeckości, w apostolstwie świadectwa, 
ewangelizacji i zaangażowania chrześcijańskiego w 
życiu społecznym; do czego dochodzi braterskość, 
która chociaż nie jest określona przez wspólne życie, 
to jednak jest prawdziwą komunią.   

Dzisiaj jesteście wezwani by być pokornymi i 
zapalonymi nosicielami, w Chrystusie i w Duchu Świętym, znaczenia świata i historii. Wasza pasja rodzi się z ciągle 
nowego zachwytu Panem Jezusem, przez oryginalne życie miłością, spotykaniem się z ludźmi, uzdrawianiem życia, 
przynoszenie pocieszenia. Dlatego wasze “bycie wewnątrz” nie jest jedynie pozycją socjologiczną, ale także 
rzeczywistością teologiczną, która pozwala być uważnymi, widzieć, słuchać, współczuć, wspólnie się radować, 
odgadywać potrzeby.  

To oznacza bycie proroczymi w konkretny sposób. To oznacza niesienie światu, do sytuacji, w których się 
znajduję, słowa usłyszane od Boga. To najbardziej charakteryzuje świeckość: umieć powiedzieć słowo, które ma do 
powiedzenia Bób. Gdzie “powiedzieć” nie tyle oznacza mówić ile działać. My mówimy to co Bóg chce powiedzieć 
światu, działając w świecie. To jest bardzo ważne. Szczególnie w naszych czasach, w których może być pokusa by 
wobec trudności odizolować się od świata w wygodnych i pewnych miejscach. Również wy możecie w taką pokusę 
wpaść. Ale waszym miejscem jest “być wewnątrz”, jako przekształcająca obecność, w sensie ewangelicznym. To jest 
oczywiście trudne, na tej drodze jest krzyż, ale Pan chce tę drogę przebyć z wami.   

Z jednej strony, wasze powołanie i misja to bycie uważnymi na otaczającą rzeczywistość i pytanie siebie “co się 
dzieje?”, nie zatrzymując sie na tym co zewnętrzne, ale idąc do głębi; a z drugiej strony jednocześni bycie uważnymi na 
misterium Boga, aby rozpoznać gdzie On się objawia. Uważni na świat z sercem zanurzonym w Bogu. 

Na koniec chciałbym wam zasugerować postawy duchowe, które mogą wam pomóc na tej drodze, a które 
można streścić pięcioma słowami: modlić się, rozeznawać, dzielić los innych, dodawać odwagi i być empatycznymi.  
 Modlić się aby być zjednoczonymi z Bogiem, blisko Jego serca. Słuchać Jego głosu w każdym życiowym 

wydarzeniu, żyjąc oświeceni Ewangelią i to na poważnie.  
 Rozeznawać znaczy umieć rozróżnić podstawowe rzeczy od tych mniej ważnych; jest to mądrość, która pozwala 

dostrzec jakie są odpowiedzialności koniecznie do podjęcia i jakie są priorytetowe obowiązki. Chodzi zarówno 
o drogę indywidualną jak i wspólnotową.  

 Dzielić los każdego mężczyzny i każdej kobiety: również wtedy gdy wydarzenia są tragiczne i dołujące, nie 
oddalam się od losów świata bo go kocham, jak Jezus i z Nim, aż do końca.  

 Dodawać odwagi: za łaską Chrystusa nie tracić nigdy nadziei, bo On umie dostrzec dobro w każdej rzeczy. Jest to 
także zaproszenie, które otrzymujemy w każdej celebracji eucharystycznej: “W górę serca”.  

 Mieć empatię do świata i do ludzi. Nawet wtedy go robią wszystko byśmy ją utracili, trzeba być ożywionym przez 
empatię, która pochodzi od Ducha Chrystusa, który nas czyni wolnymi i pasjonatami, sprawia, że “jesteśmy 
wewnątrz”, jako sól i zaczyn.  
Drodzy bracia i siostry, obyście mogli być w świecie jak dusza w ciele (por List do Diogneta, VI, 1), świadkami 
Zmartwychwstania Pana Jezusa. To jest moje życzenie dla was, któremu towarzyszy moja modlitwa i moje 
błogosławieństwo. 



 

Osoba Asystenta 

Jako ksiądz 
 troszczy się o swoje życie wewnętrzne, 

świadczy o miłości Boga i swoje 
posługiwanie wypełnia szlachetnie i z pasją.  

 Osoba zrównoważona i uprzejma, ojciec i 
brat, zdolna do komunikacji, która tworzy 
atmosferę komunii i ufności. Wie kiedy 
zainterweniować gdy jest to potrzebne w 
zespole czy rozwiązać problemy, 
poszerzając horyzonty patrzenia i otwierając 
nowe możliwości, do wzięcia pod uwagę. 

 Osoba otwarta na aktualizację, pogłębia 
wiedzę o konsekrowanej świeckości, zna 
dokumenty Magisterium i Świeckich 
Instytutów, a także cechy powołania  VDB i 
CDB wewnątrz Rodziny Salezjańskiej. 
Potrafi rozeznać nowości i poprawić swoje 
posługiwanie dla rozwoju dojrzałości, 
autonomii i ludzkiej i chrześcijańskiej 
odpowiedzialności, indywidualnej i w 
zespołach.  

 Osoba o pewnej kulturze powołaniowej, 
zawsze uważna na znaki powołania do 
świeckości konsekrowanej i dyspozycyjna 
dla osób, które przychodzą do Instytutu, 
współpracująca z Odpowiedzialnymi w 
przyjmowaniu i formacji nowych powołań. 

 
Jako salezjanin 
 To ktoś kto czuje i żyje Rodziną Salezjańską 

i promuje znajomość i szacunek do 
konsekrowanej świeckości wśród 
współbraci, w gałęziach Rodziny 
Salezjańskiej oraz w środowiskach swojej 
pracy.  

 Ktoś kto uwyraźnia wartości salezjańskiej 
duchowości w radosnym stylu, poprzez 
 Ojcostwo duchowe; styl Dobrego 

Pasterza; typową modlitwę salezjańską, 
która się żywi Słowem i Eucharystią, i 
synowską ufnością do Wspomożycielki. 

 Zażyłość, optymizm, przyjaźń, braterski 
dialog, otwartość na innych, szczerość i 
prostota w relacjach. 

 Pasja wobec świata młodych, w 
szczególności dla najbiedniejszych i 
opuszczonych; uwaga na znaki czasu; 
praca i umiarkowania dla Królestwa.  

Jednym słowem, dyspozycyjność do służby i 
współpracy z Odpowiedzialnymi, Radami, 
braćmi/siostrami. 
 

 

SCS INFO 
 
Zgromadzenie Generalne 8 VDB 
28 lipca nasze drogie VDB zakończyły ich 8 
Zgromadzenie Generalne. Dni głębokiej 
komunii, refleksji na temat “Misji VDB, dzisiaj”, 
rozeznawania i wyboru nowych Radczyń 
Centralnych. Na Odpowiedzialną Generalną 
wybrana została Dagmar K., z zespołu Dubnica 
(Słowacja), która już była w Radzie Centralnej 
przez 12 lat. Jesteśmy wdzięczni za jej 
dyspozycyjność. Modlimy się za nią i za jej 
Radę, i życzymy wielu owoców w nowym 
posługiwaniu w Instytucie i Kościele.  

Nominacja Olgi Krisovej na członkinię 
KIŻKSŻZ  
9 lipca, Ojciec Święty nominował najdroższą 
Olgę na członkinię Kongregacji ds. Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego. To wielkie wyróżnienie dla niej, 
dla nas i dla samej Kongregacji. Bardzo dobrze 
znamy Olgę. Dlatego wiemy jak pozytywny 
będzie wkład na rzecz konsekrowanej 
świeckości. Również Matka Yvonne otrzymała 
taką nominację. Dziękujemy im za przyjęcie i 
życzymy pięknego posługiwania.  

Dziękować za 25 CDB  
12 września CDB ukończą 25 lat. Owoc Ducha 
Świętego i towarzyszenie sporej grupy 
salezjanów, salezjanek i VDB, którzy przez ich 
świadectwo, słowo byli blisko rozeznawania 
powołaniowego i ich formacji. Dziękujemy Panu 
i prosimy by Go by byli wierni.     

Spotkanie delegatów inspektorialnych SDB 
ds. Rodziny Salezjańskiej 
Delegat Księdza Generała ds. Rodziny 
Salezjańskiej ks. Eusebio Muñoz, zwołał na 
wrzesień delegatów SDB ds. Rodziny 
Salezjańskiej. Zaplanowane zostały dwa 
spotkania  (10-15 po włosku, 17-22 po 
angielsku). Celem jest wzmocnienie ich misji 
towarzyszenia Rodzinie Salezjańskiej, która 
coraz bardziej jest zaangażowana w otaczającą 
rzeczywistość. Zapisało się 70 inspektorii. W 
programie jest zaplanowana przestrzeń 
dzielenia się rzeczywistością  VDB i CDB.  
 

 


