
SCS 
 
Secolarità Consacrata Salesiana 
Secularidad Consagrada Salesiana 
Secularitè Consacrée Salésiènne 
Secularidade Consagrada Salesiana 
Salesian Consecrated Life in Secular Institutes 
Saleziánska zasvätená sekulárnosť 
Salezjańska Świeckość Konsekrowana 
 

 
 
 

N. 21 
Grudzień 2022  

 

 

Specyfika powołania świeckości 
konsekrowanej (Franciszek, 

25/08/2022 
 
Pojęcie świeckości, które nie jest równoznaczne z laickością, 

jest w sercu waszego powołania, które ukazuje świecką naturę 
Kościoła, ludu Bożego, w drodze pośród ludów i z ludami. Jest 
Kościołem w wyjściu, nie odległym, nie oddzielonym od świata i 

historii, aby być jego solą i światłem, zarodkiem jedności, nadziei i zbawienia. Wasza specyficzna misja prowadzi 
was do ludzi, aby poznać i pojąć to, co przechodzi przez serce współczesnych mężczyzn i kobiet, aby się wspólnie 
cieszyć i cierpieć, w stylu bycia blisko, to Boży styl: bliskość.  

To jest także styl Boga, który okazał swoją miłość do ludzkości rodząc się z Kobiety. To misterium wcielenia, 
początek tej relacji, która ustanawia braterstwo z każdym stworzeniem i, które ciągle domaga się bycia 
kontemplowanym, aby widzieć i promować to dobro, które Bóg wypowiedział nad różnymi stworzeniami, a które 
nawet grzech, chociaż przyćmił je, nie był w stanie całkowicie go zniszczyć.   

Otrzymany przez was charyzmat angażuje was, indywidualnie i wspólnotowo, by połączyć  
kontemplację z uczestniczeniem, które pozwala wam dzielić smutki i oczekiwania ludzkości, podejmując pytania i 
oświecając je światłem Ewangelii. W życiu codziennym jesteście wezwani by żyć niepewnością prowizoryczności i 
całym pięknem absolutu, na drogach, po których chodzą ludzie, gdzie jest wiele trudu i bólu, gdzie nie respektuje 
się praw, gdzie wojna dzieli narody, gdzie neguje się godność. To tam, jak nam pokazał Jezus, Bóg ciągle daje nam 
swoje zbawienie. I wy tam jesteście, macie tam być, aby świadczyć o dobroci i delikatności Boga, poprzez codzienne 
gesty miłości. 

Ale gdzie znaleźć siły aby wspaniałomyślnie oddać się na służbę innym? Gdzie znaleźć odwagę do śmiałych 
wyborów, które mobilizują do świadectwa? Tę siłę i tę odwagę znajdziecie na modlitwie i milczącej 
kontemplacji Chrystusa. Modlitewne spotkanie z Jezusem wypełni serce Jego pokojem i Jego miłością, które może 
przekazać innym. Wytrwałe poszukiwanie Boga, zażyłość z Pismem Świętym i uczestniczenie w sakramentach, są 
kluczem do skuteczności waszego działania.   

Wasze powołanie jest frontowym powołaniem, czasami strzeżonym przez sekret. Przy wielu okazjach 
zauważaliście, że nie zawsze jesteście znani i rozpoznawania przez duszpasterzy i ten brak szacunku doprowadził 
was do wycofania się, uciekania od dialogu, a to nie jest dobrze. Przecież wasze powołanie jest powołaniem, które 
otwiera drogi, fronty, aby nie być pasywnym: otwiera drogi. Myślę o kontekstach kościelnych zablokowanych przez 
klerykalizm – co jest perwersją –, gdzie wasze powołanie mówi o pięknie błogosławionej świeckości, otwierając 
Kościół na bliskość wobec każdego człowieka. Myślę o społeczeństwie, w którym prawa kobiety są negowane i, 
gdzie wy, tak jak to się stało również we Włoszech z bł. Armidą Barelli, macie siłę by zmienić sytuację promując ich 
godność. Myślę o tych miejscach, których jest tak wiele, w polityce, społeczeństwie, kulturze, gdzie przestaje się 
myśleć, poddaje się poprawności czy własnej wygodzie, podczas gdy wy jesteście powołani by przypominać, że los 
każdego człowieka jest związany z losem innych. Nie jest to los samotnika.   

Drodzy przyjaciele i drogie przyjaciółki, nie przestawiajcie ukazywać oblicza Kościoła, który potrzebuje 
odkryć się w drodze ze wszystkimi, by przyjąć świat z jego trudami i pięknem. Kościół nie jest miejscem uspokojenia 
i odpoczywania. Kościół jest misją. Jedynie razem możemy kroczyć jako lud Boży, jako poszukiwacze sensu ze 
wszystkimi mężczyznami i kobietami tego czasu, strażnicy radości z miłosierdzia, które stało się ciałem w naszym 
życiu. To wymaga pozbycia się przyzwyczajeń, które nie mówią już nic nikomu, rozbicia schematów, które 
przeszkadzają w głoszeniu, sugerując słowa wcielone, zdolne dotknąć życia osób, bo ożywiane przez ich życie, a nie 
przez abstrakcyjne idee. Nikt nie daje świadectwa abstrakcyjnymi ideami. Albo ty ewangelizujesz twoim życiem, i 
to jest świadectwo, albo jesteś niezdolny ewangelizować.   



Zachęcam was aby uobecniać w Kościele świeckość z delikatnością, bez roszczeń, ale z determinacją i z 
autorytetem, który pochodzi ze służby. Wasze posługiwanie niech będzie posługiwaniem ziarna, zaczynu, ukrytym 
posługiwaniem, a jednocześnie oczywistym, które umie tracić życie wewnątrz wydarzeń – również kościelnych – 
aby mogły się zmieniać od wewnątrz i przynieść dobre owoce. Aby zrozumieć w jaki sposób uczynić 
skuteczniejszym wasze dzieło, stańcie w postawie delikatnego słuchania Ducha Świętego, przemierzając także nowe 
drogi, ukazując bogactwo, które ze sobą niesiecie.  

W tym wszystkim, podstawowym jest aby Pasterze Kościoła byli przy was, by was słuchać i angażować was 
w rozeznawanie znaków czasu, które znaczy każdy krok misji. Z mojej strony, ponownie jestem blisko was i 
doceniam wasz wkład i oddech świata jaki wnosicie do Kościoła. Nie zniechęcajcie się by nieść w świat przesłania 
nowego życia, uniwersalnego braterstwa i trwałego pokoju, cudownych darów Zmartwychwstałego Pana.   

Przywołuję na was i na wasze działania matczyną opiekę Dziewicy Maryi, błogosławię was i proszę o 
modlitwę za mnie. Czyńcie to z serca. Dziękuję. Franciszek.   
 

 
 
 

Modlitwy do św. 
Artemidesa Zattiego, 
salezjanina 
koadiutora 
(1880-1951) 

 
Artemides, krewny wszystkich biednych 
O Boże, który w pokornych i cichych 
Objawiasz Twoją miłość ojcowską, za 
wstawiennictwem św. Artemidesa Zattiego, 
salezjanina koadiutora, 
„krewnego wszystkich biednych” i dobrego 
Samarytanina, 
Spraw byśmy umieli rozpoznać i służyć, 
W każdym bracie, który cierpi 
Chrystusa Twojego Syna. 
Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
 
Uwierzył, obiecał, uzdrowił 
O Boże, dobry Ojcze, 
Ty powołałeś św. Artemidesa Zattiego, 
Salezjanina koadiutora, 
By Ci służył w biednych i chorych. 
On uwierzył Ci w godzinie próby, 
Obiecał oddać się braciom zranionym na 
duszy i ciele, 
Pełen radość z otrzymanego uzdrowienia,  
Wiernie żył Ewangelią 
W codziennej pracy i szczodrym poświęcaniu siebie. 
Spraw by radość z jego wyniesienia do chwały 
świętych, pomogła nam w świadczeniu o 
Twojej miłosiernej miłości, 
Która nie opuszcza żadnego z twoich dzieci. 
Przez jego wstawiennictwo, udziel nam łask, 
o które z ufnością Cię prosimy. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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Formularz CSC. Chwila przerwy 
To narzędzie formacji, kartka SCS. Było kilka miesięcy przerwy 
z powodu natłoku pracy tego, który ją przygotowuje. Mam 
zamiar kontynuować publikowanie, nawet gdyby to miał być 
kwartalnik.  
Celem SCS nie jest nic innego jak tylko promocja większej 
znajomości charyzmatu konsekrowanej świeckości w 
Kościele, która, w Rodzinie Salezjańskiej, dzięki inspiracji bł. 
Filipa Rinaldiego, przyjęła formę Ochotniczek Księdza Bosko  
(VDB). 
Oto inne świeckie instytuty, które są częścią Rodziny 
Salezjańskiej: Ochotnicy z Księdzem Bosko (CDB), Uczennice 
(DISC) i Córki Maryi Królowej (DQM). Są także inne Gałęzie 
Rodziny Salezjańskiej, które mają w swym gronie również 
świeckich i świeckie konsekrowane. Konsekrowana 
świeckość jest cenną rzeczywistością Kościoła i Rodziny 
Salezjańskiej. 

Wiązanka na 2023 i Dni Duchowości 
„Jak zaczyn we współczesnej rodzinie ludzkiej”. Świecki 
wymiar Rodziny Salezjańskiej. Takie jest życzenie na Boże 
Narodzenie, jakie daje nam Ksiądz Generał, do rozważania w 
następnym roku. Wezwanie do intensywnego życia również 
konsekrowaną świeckością będąc solą, światłem i zaczynem 
w świecie, w którym rozwija się nasza misja.  

VII Zgromadzenie Ochotników z Księdzem 
Bosko   
„CDB: WYBÓR ŻYCIA DLA ŚWIATA... aby mieli życie i mieli je 
w obfitości (j 10,10). W świetle tego hasła VII Zgromadzenie 
CDB odbędzie się od 27 do 30 grudnia. Okoliczności 
wymagają żeby Zgromadzenie było online. Ten sposób 
pozwolił przygotować je z większym udziałem współbraci i 
pozwoli na szersze uczestnictwo. Niech mu towarzyszy 
modlitwa wszystkich Gałęzi Rodziny Salezjańskiej.  

 


