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Do Kościoła zostajemy włączeni poprzez sakrament chrztu. Bóg pragnie, aby łaska
chrzcielna rozwijała się w nas na różne sposoby. Jedną z konkretnych dróg tego rozwoju jest
życie konsekrowane. Z drugiej strony można stwierdzić, że istotą konsekracji zakonnej jest
osobista więź z Chrystusem we wspólnocie z innymi. A skoro konsekracja chrztu jest podstawą osobistej więzi z Chrystusem we wspólnocie Kościoła, to życie konsekrowane w niej właśnie znajduje swój fundament.
Z tego zakorzenienia wszystkich możliwych form chrześcijańskiego życia w sakramentalnej łasce chrztu wynika równa godność chrześcijan, o której w adhortacji „Vita consecrata”
tak pisał Jan Paweł II: „Równa godność wszystkich członków Kościoła jest dziełem Ducha,
opiera się na chrzcie i bierzmowaniu, a umacnia się dzięki Eucharystii. Jednakże dziełem Ducha
jest także wielość form. To On buduje Kościół jako organiczną komunię, obejmującą wielorakie powołania, charyzmaty i posługi”.
List Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego
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Ks. Kan. Dariusz Bęc i Kapelan Domu generalnego, Ks. Kan. Władysław Gwóźdź podczas Mszy św. na zakończenie obchodów 150.
Rocznicy Urodzin bł. ks. A. Rewery. Fot. Arch. Zgromadzenia

ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW
150. ROCZNICY URODZIN
BŁ. KS. ANTONIEGO REWERY
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 2020 R.
DOM GENERALNY ZGROMADZENIA CÓREK ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO
Kiedy zamykamy dziś roczny obchód 150-lecia urodzin bł. Antoniego Rewery:
kapłana, męczennika, założyciela Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, uświadamiamy sobie jak cennym darem jest życie dane przez Boga, jak wielkim
zadaniem jest dobrze ten dar-życie wykorzystać, żeby nie zmarnować łaski. Bł.
Antoni przypieczętował Boży dar-życie męczeńską śmiercią w obozie koncentracyjnym. Wierny do końca, żyjący prawdą, oddany posłudze kapłańskiej – nawet w
obozie.
Dla Was, sióstr, jest kimś szczególKażdy święty, każdy błogosławionym, jest Ojcem, który pokazał Wam ny, to najlepsza wizytówka Kościoła.
sposób życia dla Pana Jezusa. Jako „Święci są jak małe lusterka, w któJego duchowe córki powinnyście mieć rych przegląda się Jezus” (św. Jan Maw sercu pamięć o Ojcu, o Jego słowach ria Vianney). „Święci, gdziekolwiek
i czynach. To jest dla Was, ale i dla przejdą, pozostawiają coś z Boga; to
całego Kościoła, światło jak żyć po Bóg, który daje odczuć swoją obecchrześcijańsku, jak zrealizować chary- ność” (św. Jan XXIII). Święci, chociaż
zmat zgromadzenia.
każdy z nich szedł inną, własną droW jednej ze swych konferencji gą, zawsze prowadzą do jednego celu
(„O użyciu czasu”) mówił: „Każdy dzień – do Jezusa Chrystusa, do uwielbienia
dany nam od Boga, niech wam upły- i oddania Jemu czci. Święci i błogowa na dobrej i wiernej służbie Bożej… sławieni, w tym bł. Antoni Rewera, są
Zachowujcie waszą regułę szczerze jasnymi gwiazdami, jak gwiazda bei sumiennie nie od oka ludzkiego, ale tlejemska, prowadzącymi do Jezusa.
pewne, że Pan Jezus na was nieustan- Pomagają nam zrealizować najważnie patrzy. Zachowując ją codziennie, niejsze zadanie: ciągle szukać i ciągle
codziennie cały czas poświęcicie Panu odnajdywać Jezusa… ciągle Jezusowi
Jezusowi i tym sposobem będziecie za- oddawać pokłon.
wsze gotowe, jak owe mądre panny weŚwięci pokazują drogę, ale my
zwane były na gody. Wtedy błogosła- musimy, jak Mędrcy, w tę drogę wywić będziecie swój żywot, żeście go dla ruszyć, ciągle wyruszać... Dla ewanBoga poświęciły i żeście za krótką służ- gelicznych Mędrców to była długa
bę Bożą wieczną nagrodę otrzymały”.
droga (ok. 1000 km), z pewnością

uciążliwa, pochłaniająca czas i fundusze. Nie bali się jednak trudów!
Wytrwale szukali. Pytali: „gdzie jest
nowo narodzony Król żydowski?”
Prorok Izajasz poucza nas: „Szukajcie
Pana, gdy się pozwala znaleźć”(Iz 55,
6), a Jezus obiecuje, zapewnia: „szukajcie, a znajdziecie… Albowiem każdy… kto szuka, znajduje”(Mt 7, 7-8).
Postawmy sobie pytanie: czy szukamy Pana Jezusa z wytrwałością? Czy
szukamy Go w Słowie Bożym, na modlitwie i na adoracji? Czy chcemy Go
rozpoznawać w drugim człowieku?
Mędrcy nie byli skupieni na sobie, na
niewygodach. Byli skupieni na poszukiwaniu Jezusa. To był ich wybór. Bóg
nigdy nie zmusi nas do wybrania drogi ku Niemu. To od nas zależy, kogo
będziemy szukali w swoim życiu. To
od nas zależy, czy będziemy szukali
Jezusa.
Mędrcy szukając Pana Jezusa, spotkali na swojej drodze Heroda. Jest
on symbolem ludzi podstępnych,
nieszczerych, pysznych, dbających
jedynie o własne bezpieczeństwo,
myślących o władzy. Zorganizował
potajemne spotkanie z Mędrcami,
wypytywał o czas ukazania się gwiazdy. Deklarował, że też chciałby oddać
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pokłon Dziecięciu. Wiemy, że nie miał
szczerych zamiarów. Kłamał. Z obawy
przed utratą tronu zabijał małe dzieci,
mając nadzieję, że pośród nich zabije
też nowo narodzonego Króla żydowskiego.
Kto szuka Jezusa szczerym sercem,
zawsze będzie napotykał na przeciwności, na nieuczciwość zamiarów innych ludzi. Diabeł nigdy nie da nam
spokoju, gdy będzie widział, że pragniemy i szukamy Boga. Św. Augustyn
zostawił nam myśl: „Pamiętajcie, że
na tej ziemi nie ma miejsca, gdzie by
nieprzyjaciel nie nastawił sideł, by
nam przeszkodzić w zbliżeniu się do
Boga”. Mędrcy byli wytrwali… nie zrażali się trudnościami i dlatego doszli
do celu. Św. Paweł napisał w 1 Kor 15,
58: „bądźcie wytrwali i niezachwiani,
zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu”.
Przeżywamy kryzysy, niechęci
w większym oddaniu się Bogu, ludzie
i sytuacje osłabiają nas czasami w gorliwości... podcinają skrzydła. Może
czujemy się tak, jak napisał prorok
Izajasz: „ciemność okrywa ziemię…
gęsty mrok spowija ludy” (Iz 60. 1-6),
bo: nie ma nowych powołań…; zbyt
wiele dzieł i obowiązków a ludzi za
mało…; ci, którzy są – nagle odchodzą
do świata…; nie znajdujemy zrozumienia u świeckich, a co gorsza i u swoich!
Człowiek wierzący nie traci jednak nadziei. Wierzy w moc Jezusa. Kto przyjmuje Jezusa w swoje życie, kto Jemu
oddaje cześć – temu Jezus udziela
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Przełożona Generalna Victoria Kwiatkowska
podczas Mszy św. w kaplicy domu Generalnego

łaski – „przyjdźcie do Mnie… a Ja was
umocnię” (Mt 11, 28). Usłyszeliśmy dzisiaj: „Powstań!...przyszło twe światło
i chwała Pańska rozbłyska nad tobą…
ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą” (Iz 60, 1-6). Spotkanie z Jezusem zawsze umacnia! Tak
było z Mędrcami. Po spotkaniu z Nowonarodzonym mieli odwagę, aby nie
wracać do Heroda i „inną drogą udali
się z powrotem do swojego kraju” (Mt
2, 1-12). Nowa, inna droga rozpoczęła
się od spotkania z Jezusem! Ten szczegół jest bardzo wymowny i niezwykle
symboliczny: kto szuka i spotyka Jezusa, kto uznaje w Nim prawdziwego
Boga, kto się z Nim liczy i oddaje Mu
cześć – nie żyje już starym, dotychczasowym życiem. Kto naprawdę spotkał
Boga, nie żyje już jak dotąd. Zostaje
odmieniony. Szczególnie doświadczamy tej prawdy w czasie każdej Eucharystii: spotykamy się z Jezusem,

karmimy się Nim, i nigdy nie wracamy
do codzienności sami – ale z żywym
i działającym Bogiem w sercu. „On
dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża
siły omdlałego… ci, co zaufali Panu,
odzyskują siły… biegną bez zmęczenia,
bez znużenia idą” (Iz 40, 29-31). Jezus
„zapewnia nam pomoc i opiekę, aby
nas wspomagać w pełnieniu naszych
obowiązków i pokonywaniu przeszkód
w naszym uświęceniu” (bł. Antoni Rewera, Konferencja o Eucharystii).
Uczmy się od bł. Antoniego Rewery… uczmy się z jego życia, z jego
czynów, z pozostawionych słów. To
jest dal nas światło jak szukać Jezusa
w życiu, jak być Mu wiernym, jak żyć
prawdą pomimo przeciwności.
„Ach, jakąż szkodę ponosi dusza,
która nie chce wpuścić Pana swego do
siebie” – mówił bł. Antoni. Obyśmy takiej szkody życiowej nie ponieśli!
ks. Darek Bęc
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Eucharystia w nauczaniu bł. ks. Antoniego Rewery

MSZA ŚWIĘTA JAKO OFIARA
- BŁ. KS. ANTONI REWERA NAUCZA O EUCHARYSTII

Kiedy byłem w Ameryce spotkałem się z tym, że ludzie przechodzili z jednego
wyznania chrześcijańskiego do drugiego tylko dlatego, że – ich zdaniem – zostali
potraktowani źle w kościele. A co oznaczało „złe” traktowanie? Okazało się, że ci
ludzie oczekiwali wesołych pieśni, krótkich kazań przeplatanych dowcipami, tego,
żeby ktoś okazał im uwagę, powitał, pochwalił, ogólnie tego, żeby w kościele mogli poczuć się ważnymi i poprawić sobie humor. Czy nie jest to postawa niewłaściwa, a wręcz bałwochwalcza, oczekiwać w kościele czy na nabożeństwie czci dla nas
samych? Czy i my nie doszliśmy do tego w Polsce, że człowiek niemalże szantażuje
swoją wspólnotę i pasterzy, że może w każdej chwili odejść, jeśli nie spełni się jego
warunków, nie uszanuje jego woli i ogólnie jeśli – nie daj Boże – będzie musiał z
czegoś zrezygnować i zaburzyć troszkę komfort swojego życia? Od lat, w których
żył bł. Antoni Rewera, wcale nie upłynęło tak wiele czasu, a jakże inne było nastawienie jego samego i jemu współczesnych. Pisał on, że człowiek wszystko, co ma
otrzymał od Boga; cały do Niego należy i winien Mu jest wszystko. Co więcej, Bóg
jest doskonały, a człowiek ułomny i nie jest w stanie uczcić swojego Stwórcy i Zbawiciela w takim stopniu, w jakim Bóg na to zasługuje. Panu Bogu należy się ofiara
doskonała, a to, co może człowiek zrobić najdoskonalszego, to po prostu poświęcić
w sposób doskonały wszystko, czym jest, co posiada i co robi i przeznaczyć to na
chwałę Bożą.
Zauważmy, że już od pierwszych ofiar Bogu wypływało z jakiejś nakart Pisma Świętego występują ofiary turalnej potrzeby człowieka, nawet
składane Bogu, choć do czasu wyjścia pierwotnego, a Boże upodobanie w
z niewoli egipskiej nie ma ani jedne- tych nieświadomych ofiarach oznago nakazu Pana Boga, co do składania czało pierwszy dialog Pana Boga z
ofiar. Abp. Fulton Sheen zauważył, że człowiekiem. Wszystkie ofiary krwapierwszą ofiarą, która miała zakryć we razem z ofiarą Melchizedeka, któskutki grzechu, była ofiara ze zwie- ry złożył chleb i wino, zapowiadały
rząt, z których skór Pan Bóg przygo- doskonałą Ofiarę, która miała w jakiś
tował odzienie dla Adama i Ewy, żeby sposób łączyć wylanie krwi i ucztę
przykryć ich wstydliwą nagość – kon- ofiarną z chleba i wina.
sekwencję grzechu pierworodnego.
Jeśli chodzi o Mojżesza, to – jak
Ludzie tacy jak Abel, Noe, czy Abra- wiemy – Pan Bóg wezwał go na Górę
ham składali ofiary samorzutnie i te Synaj. Tam Mojżesz przebywał przez
krwawe ofiary ze zwierząt „podobały 40 dni i nocy i oglądał tajemnice Niesię Bogu”. Widać więc, że składanie

ba. Wiadomo, że jego ludzki umysł nie
mógł pojąć ani zapamiętać wszystkiego, co mu Pan Bóg objawił o Zbawieniu i Mesjaszu. Mojżesz to, czego
nie rozumiał, uzupełniał po ludzku
swoimi niedoskonałymi wyobrażeniami. Przekazał więc Izraelitom jak ma
wyglądać najświętszy Przybytek Najwyższego oraz to, że krew czystego i
niewinnego baranka, kiedy się ją przelewa, gładzi grzechy świata. Cały kult
ofiarniczy oddawany Panu Bogu przez
Lud Wybrany był według ks. Rewery
„słabiuchną podobizną tego, o co naprawdę chodziło Panu Bogu”.
Ks. Rewera zauważył, że prawowitą i należną cześć Bogu mógłby w
zasadzie oddać tylko sam Bóg. Z tego
powodu Bóg sam przyszedł na świat
w osobie Pana Jezusa, i złożył Panu
Bogu raz na zawsze należną Ofiarę.
Sandomierski błogosławiony spostrzegł też, że polski wyraz „ofiara”
nie oddaje całej głębi i znaczenia ofiary Mszy św. Lepiej się nadaje do tego
łaciński wyraz „sacrificium”, który
oznacza „poświęcenie czegoś [Bogu]”.
Pan Jezus poświęcił samego siebie w
sposób bezkrwawy podczas Ostatniej
Wieczerzy i potem dopełnił tę Ofiarę
w sposób krwawy na Golgocie. Była to
jednak jedna i ta sama Ofiara. Mimo
tego, że została ona złożona przez
Pana Jezusa raz na zawsze, wyraził On
wolę jej „ponawiania” w słowach „To
czyńcie na moją pamiątkę”. Od tamtej
pory młody Kościół sprawował Najświętszą Ofiarę najpierw w jerozolimskim wieczerniku, a potem zaniósł
ją na najdalsze krańce świata. Dzisiaj
nie ma chyba minuty ani sekundy, w
której gdzieś na świecie nie byłaby
sprawowana Najświętsza Ofiara Mszy
św. Zapowiadał ją już prorok Malachiasz. Spisał on słowo Boga, mówiącego: „Od wchodu aż do zachodu
słońca Moje Imię będzie uwielbione
wśród wszystkich narodów”. Słowa
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te weszły nawet do III Modlitwy Eucharystycznej w typicznym wydaniu
Mszału Rzymskiego. Nie oddaje ich
dokładnie polskie tłumaczenie, które
mówi: „Nieustannie gromadzisz lud
swój, aby na całej ziemi składał Tobie
ofiarę czystą”, podczas gdy w oryginale występują tam słowa: „od wschodu
do zachodu słońca”.
W ofierze Chrystusa Pana wypełniło się to, co zapowiadały ofiary Starego Testamentu. Właśnie w Starym
Testamencie kapłan, w imieniu całego
Ludu, najpierw wydawał baranka na
zabicie. Zabijanie ofiar było zajęciem
nieczystym i kapłani nie kalali się tym
w dniu świątecznym. Kapłan niejako
„wydawał” na śmierć baranka, bo po
prostu wybierał, który baranek miał
być zabity. Samego zabicia mogli dokonać nawet niewierni, bo niewiernych nie obejmowała rytualna nieczystość. Następnie arcykapłan wnosił
ciało zabitego baranka do Przybytku
i wylewał jego krew na Przebłagalnię,
która była położona na Arce Przymierza w Miejscu Najświętszym Przybytku ziemskiego, zbudowanego na wzór
Przybytku Boga w Niebie, który oglądał Mojżesz podczas swoich wizji na
Górze Synaj.
W Chrystusie Panu, który sam
stał się Kapłanem i Barankiem Ofiarnym, ten obrzęd dokonał się w sposób doskonały. Arcykapłani żydowscy
wydali Go na śmierć w imieniu Ludu
Wybranego, a więc także w imieniu
wszystkich nas – grzeszników. Zabicia dokonali rzymianie, bo przecież
Izraelici nie chcieli się skalać krwią w
przeddzień Święta Paschy. Chrystus
poniósł śmierć jako Baranek. Potem,
już jako Arcykapłan Nowego Przymierza, wniósł Ciało Baranka, czyli swoje
Ciało, już nie do Przybytku ziemskiego,
ale do prawdziwego Przybytku Boga
w Niebie. Dokonał tego w momencie
wniebowstąpienia. Wniósł swoje Ciało
i Krew do Nieba i złożył je tam na Ołtarzu. W czasach Starego Testamentu
ofiara z baranka składana za grzechy
była skuteczna tylko przez rok, dlatego
że była jedynie podobieństwem prawdziwej Ofiary. Ofiara Chrystusa stała
się skuteczna raz na zawsze. Nie trzeba już, żeby ktokolwiek ją ponawiał.
Wielu protestantów bardzo mocno i
dosłownie przyjęło te prawdę wiary i
zrezygnowało ze sprawowania Mszy
św. w swoich kościołach. Pozostawili
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jedynie spotkanie wspólnotowe połączone z czymś w rodzaju „dzielenia się
opłatkiem” na znak miłości, jedności
i pamiątki Ostatniej Wieczerzy. Pan
Jezus dał nam jednak inne polecenie.
Jest ono zapisane nie tylko w Ewangeliach, ale także w listach apostolskich i
w pismach Ojców Kościoła pierwszych
wieków. Chrystus Pan nie kazał wspominać Jego Wieczerzy i Ofiary, ale wyraźnie polecił ją „czynić”, czyli odtwarzać na nowo i uobecniać. Msza św. nie
jest więc tylko wspominaniem Ofiary
Chrystusa, nie jest też czynieniem nowej ofiary, jakby ta Chrystusowa była
niewystarczająca. Msza św. jest bezkrwawym ponawianiem i uobecnianiem
jedynej i doskonałej Ofiary Chrystusa
Pana.
Sprawowanie tej Ofiary jest objęte
tajemnicą wiary. W Kościołach wschodnich tajemnica ta wyraża się w tym, że
najświętsze czynności są sprawowane
na ołtarzu ukrytym za ikonami bądź za
kotarą. W Kościele zachodnim tę zasłonę oznacza aklamacja: „Oto wielka
tajemnica wiary”. Sprawowanie tej tajemniczej, mistycznej Ofiary jest misją
Kościoła. Od słowa „missa” oznaczającego misję wzięło się polskie słowo
„msza”. Tajemnica w łacinie oznaczana
jest słowem „misterium”. W dawnych
wiekach Msza św. była podzielona na
część dla jeszcze niewtajemniczonych,
czyli katechumenów oraz część dla
ochrzczonych. Kiedy miała zaczynać
się część przeznaczona wyłącznie dla
ochrzczonych, diakon wołał: „Ite missa
est”, co oznacza: „Idźcie, bo teraz spełnia się misja”. Dopiero po katechezach,
które wprowadzały w tajemnicę wiary
(wprowadzenie w tajemnicę nazywane jest „mista-gogią”), ludzie mogli
uczestniczyć w całej Mszy św. Ks. Rewera zauważył, że w dzisiejszych czasach we Mszy św. uczestniczą już tylko

Ks. Antoni Rewera w kaplicy na zamku sandomierskim. Fot. Arch. Zgromadzenia

ochrzczeni, dlatego to wezwanie „Idźcie ofiara się spełnia”, zamieniono na
„Idźcie, ofiara spełniona” i przesunięto
na koniec Mszy św.
Podsumowując, należy zauważyć, jak bardzo głęboko rozumiał
prawdy wiary bł. ks. Antoni Rewera.
Nie zapominajmy, że pisał on swoje
konferencje na wiele lat przez Soborem Watykańskim II, który wyjaśniał
właśnie w ten sposób wiernym to,
co dzieje się podczas Mszy św. W pismach ks. Rewery o Eucharystii widać więc nie tylko głęboką teologię
i pobożność, ale pewne pionierskie
próby wyjaśnienia wiernym wielkiej
Tajemnicy wiary, w której codziennie
uczestniczą.
ks. dr Bartłomiej Krzos

„WIELKA TAJEMNICA WIARY”
– NOWY PROGRAM DUSZPASTERSKI

Trzyletniemu programowi duszpasterskiemu Kościoła w Polsce na lata
2019-2022 towarzyszy hasło „Eucharystia daje życie”. Pierwszy rok programu, który zaczął obowiązywać od I
niedzieli adwentu, realizowany będzie
pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”.
W związku z tym na łamach czasopisma będą podejmowane tematy związane z Eucharystią w oparciu o teksty

bł. ks. Antoniego Rewery.
Refleksja nad głębszym przeżywaniem Eucharystii jako „Wielkiej tajemnicy wiary” towarzyszyć również
będzie uczestnikom Kongresu Eucharystycznego Diecezji Sandomierskiej,
który potrwa do czerwca, a jego hasłem przewodnim będą słowa: To jest
Ciało Moje za życie świata (J 6, 51).
Red.
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XXIV ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
KONSEKRACJA,
Profesja zakonna
„pełniej wyraża konsekrację
Chrztu”
Powołanie doprowadziło Was,
drodzy Bracia i Siostry, do profesji
zakonnej, dzięki której zostaliście
konsekrowani Bogu przez posługę Kościoła, a równocześnie zostaliście włączeni w Waszą Rodzinę
zakonną. Stąd też Kościół myśli o
Was, drodzy Bracia i Siostry, przede
wszystkim jako o osobach „konsekrowanych”: poświęconych Bogu
w Jezusie Chrystusie na wyłączną
własność. Konsekracja ta określa
właściwe Wam miejsce w rozległej
wspólnocie Kościoła — Ludu Bożego.
Równocześnie zaś wprowadza ona
w uniwersalne posłannictwo tego
Ludu szczególny zasób duchowej i
nadprzyrodzonej energii: szczególny
rodzaj życia, świadectwa i apostolatu w wierności dla posłannictwa
Waszego Instytutu, jego tożsamości
i duchowego dziedzictwa. Uniwersalne posłannictwo Ludu Bożego
zakorzenia się w mesjańskiej misji
samego Chrystusa: Proroka, Kapłana i Króla, w której wszyscy na różne

sposoby uczestniczą. Rodzaj uczestnictwa, właściwy osobom „konsekrowanym”, odpowiada rodzajowi
Waszego zakorzenienia w Chrystusie. O głębi i mocy tego zakorzenienia stanowi właśnie profesja zakonna.
Profesja zakonna stwarza nową
więź człowieka z Bogiem Trój-Jedynym w Jezusie Chrystusie. Więź ta
wyrasta na podłożu owej pierwotnej więzi, jaka zawiera się w Sakramencie Chrztu. Profesja zakonna
„korzeniami sięga głęboko w konsekrację Chrztu i pełniej ją wyraża”
— w ten sposób sama ona staje się
w swej konstytutywnej treści nową
konsekracją, poświęceniem i oddaniem osoby ludzkiej Bogu nade
wszystko umiłowanemu. Zobowiązanie przez śluby do spełniania rad
ewangelicznych: czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa, zgodnie z własnym
prawem Waszych Rodzin zakonnych,
określonym Konstytucjami, stanowi
z jednej strony wyraz całkowitego
poświęcenia się Bogu, równocześnie zaś środek prowadzący do jego
urzeczywistniania. Stąd bierze też
swój kształt świadectwo i apostolstwo właściwe osobom konsekrowanym. Jednakże korzenia szukać

należy w samym świadomym i dobrowolnym poświęceniu się i oddaniu na własność Bogu, które poprzez
Sakrament Chrztu prowadzi nas do
tajemnicy paschalnej jako szczytu i
centrum Odkupienia, dokonanego
przez Chrystusa.
Tak więc, ażeby uwydatnić w pełni rzeczywistość profesji zakonnej,
trzeba zwrócić się do tych przejmujących słów Pawłowych z Listu do
Rzymian: „Czyż nie wiadomo wam,
że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa
Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w jego
śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy
i my wkroczyli w nowe życie — jak
Chrystus”, „dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to,
byśmy już więcej nie byli w niewoli
grzechu”; „Tak i wy rozumiejcie, że
umarliście dla grzechu, żyjecie zaś
dla Boga w Chrystusie Jezusie”.
Profesja zakonna — zakorzeniona na sakramentalnym podłożu
Chrztu — jest nowym „zanurzeniem
w śmierć Chrystusa”: nowym — poprzez świadomość i wybór, nowym
— poprzez miłość i powołanie, nowym — poprzez nieustanne „nawró-
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cenie”. Owo „zanurzenie w śmierć”
sprawia, że — „pogrzebany wraz z
Chrystusem” człowiek — „wkracza
w nowe życie jak Chrystus”. W Chrystusie ukrzyżowanym znajduje swą
integralną podstawę konsekracja
Chrztu, i z kolei profesja rad ewangelicznych, która — wedle słów Vaticanum II — „stanowi jakąś szczególną konsekrację”. Konsekracja ta
jest równocześnie śmiercią i wyzwoleniem. Św. Paweł pisze: „umarliście dla grzechu”, a tę „śmierć” nazywa równocześnie „wyzwoleniem
z niewoli grzechu”. Nade wszystko
jednak konsekracja zakonna, na sakramentalnym gruncie Chrztu świętego, stanowi nowe „życie dla Boga
w Jezusie Chrystusie”.
Tak oto — wraz z profesją rad
ewangelicznych, w sposób daleko
dojrzalszy i bardziej świadomy — zostaje „porzucony dawny człowiek”
i w taki sam sposób zostaje „przyobleczony człowiek nowy, stworzony według Boga w sprawiedliwości
i prawdziwej świętości”, ażeby użyć
jeszcze słów z Listu do Efezjan.

Przymierze
oblubieńczej miłości
Tak więc, drodzy Bracia i Siostry
— wszyscy, którzy w całym Kościele
żyjecie ewangelicznym przymierzem
profesji rad ewangelicznych, odnawiajcie świadomość Waszego szczególnego uczestnictwa w krzyżowej
śmierci Odkupiciela — uczestnictwa,
poprzez które wspólnie z Nim zmartwychwstaliście, i stale zmartwychwstajecie, do nowego życia. Pan mówi
do każdego i każdej z Was tak, jak
przemówił kiedyś przez Izajasza proroka:
„Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu:
tyś moim!”.
Ewangeliczne wezwanie: „Jeśli
chcesz być doskonały ... chodź za
Mną” prowadzi nas światłem słów
Boskiego Mistrza. Z głębi Odkupienia przychodzi wezwanie Chrystusa, poprzez tę głębię trafia do duszy
człowieka, dzięki łasce Odkupienia
przyobleka się to zbawcze wezwanie w duszy wezwanego w realny
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kształt profesji rad ewangelicznych.
W tym kształcie zawiera się Wasza
odpowiedź na wezwanie miłości odkupieńczej — a jest to również odpowiedź miłości: miłości oddania, która
jest duszą konsekracji czyli poświęcenia osoby. Tę to właśnie miłość
— miłość całkowitego i wyłącznego
poświęcenia się Bogu — zdają się pieczętować Izajaszowe słowa: „wykupiłem cię — jesteś moim”.
W ten sposób kształtuje się szczególne przymierze miłości oblubieńczej. W przymierzu owym zdają się
odzywać nieustającym echem słowa
o Izraelu, którego „Pan ... wybrał ... na
wyłączną swoją własność”. Zostaje
bowiem w każdej osobie konsekrowanej wybrany w sposób szczególny
„Izrael” nowego i wiecznego Przymierza. Cały Lud mesjański, cały
Kościół zostaje wybrany w każdym,
którego Pan wybiera spośród tego
Ludu — w każdym, który siebie Bogu
poświęca na wyłączną własność za
wszystkich. Chociaż bowiem żaden
człowiek, choćby najświętszy, nie
może powtórzyć słów Chrystusa: „za
nich ja poświęcam w ofierze samego
siebie” wedle właściwej tym słowom
odkupieńczej mocy, to przecież poprzez miłość oddania, poświęcając
się na wyłączną własność Boga, każdy może odnaleźć się przez wiarę w
zasięgu tych słów.
Czyż nie wzywają nas do tego
również inne jeszcze słowa Apostoła
z Listu do Rzymian, które tak często
powtarzamy i rozważamy: „... proszę
was, bracia, przez miłosierdzie Boże,
abyście dali ciała swoje na ofiarę
żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako
wyraz waszej rozumnej służby Bożej”? W słowach tych odzywa się
jakby dalekie echo Tego, który przychodząc na świat, stając się człowiekiem, mówi Ojcu: „(ale) Mi utworzy-

łeś ciało ... Oto idę ... abym spełniał
wolę Twoją, Boże”.
Sięgamy więc do tajemnicy Chrystusowej duszy i ciała, jako całościowego podmiotu miłości oblubieńczej
i odkupieńczej: oblubieńczej, dlatego
że odkupieńczej. Z miłości dał siebie
w ofierze, z miłości wydał ciało swoje „za grzechy świata”. Zanurzając się
przez konsekrację ślubów zakonnych
w tajemnicy paschalnej Odkupiciela,
pragniecie przez miłość całkowitego
oddania natchnąć dusze Wasze i ciała duchem ofiary, tak jak Was do tego
wzywa św. Paweł słowami Listu do
Rzymian, przed chwilą przytoczonymi:
„abyście dali ciała swoje na ofiarę”. W
ten sposób w profesję zakonną wpisuje się podobieństwo tej miłości, która
w Sercu Chrystusa jest odkupieńcza
i oblubieńcza zarazem. I taka miłość
ma w każdym z Was, drodzy Bracia i
Siostry, rosnąć z samego źródła owej
szczególnej konsekracji, która — na
sakramentalnym podłożu Chrztu
Świętego — jest początkiem Waszego
nowego życia w Chrystusie i Kościele.
Początkiem nowego stworzenia.
Niechże, wraz z tą miłością, pogłębia się w każdym i każdej z Was radość,
że należycie wyłącznie do Boga, że jesteście szczególnym dziedzictwem
Trójcy Przenajświętszej, Ojca — Syna
— Ducha Świętego. Powtarzajcie nieraz wspólnie z Psalmistą te natchnione słowa:
„Kogo prócz Ciebie mam w niebie?
Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Niszczeje moje ciało i serce, Bóg
jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki”. „Mówię Panu: «Tyś jest
Panem moim; nie ma dla mnie dobra
poza Tobą» ... Pan częścią dziedzictwa
mego i kielicha mego: To właśnie Ty
mój los zabezpieczasz.
Tekst z Adhortacji Apostolskiej
Redemptionis Donum

2 LUTEGO
– DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, obchodzony jest
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. To dzień, kiedy w sposób
szczególny zwracamy uwagę na
świadków obecności Boga w świecie, jakimi są osoby konsekrowa-

ne. Dzień Życia Konsekrowanego
Kościół powszechny obchodzi od
1997 roku. Został on ustanowiony przez św. Jana Pawła II i jest
poświęcony modlitwie za osoby,
które oddały swoje życie na służbę
Bogu i ludziom.

Siostry franciszkanki
serdecznie zapraszają dziewczęta na

REKOLEKCJE

do sandomierskiego Klasztoru w okresie

od 24-26 stycznia 2020 roku.
Rekolekcje poprowadzi

ks. Paweł Sobstyl
Temat rekolekcji:

Co mi daje Eucharystia?
,,Wpływ komunii z Bogiem na moje decyzje i życiowe wybory”.
Informacje i zapisy:
s. Rozalia Kozek CFS, tel. 791986444 e-mail: sfranciszkanka5@wp.pl
Serdecznie zapraszamy!

