
ks. dr Michał Damazyn 

„Życie konsekrowane”, 3 (107) 2014, s. 34-48. 

 

Milcząca ewangelizacja.  

Dyskrecja w świeckich instytutach życia konsekrowanego  

 

Od ponad półtora wieku obserwuje się w Kościele aktywność grup świeckich, 

którzy żyjąc według rad ewangelicznych w świecie, tą drogą pragną osiągnąć 

swoją chrześcijańską doskonałość. Choć obecnie w Polsce do świeckich 

instytutów, zrzeszonych w Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich, należy 

1209 osób żyjących w 36 wspólnotach1, nadal pozostają niepoznanymi dla wielu 

tak duchownych, jak i świeckich. Być może niski poziom wiedzy o ich istnieniu 

i misji spowodowany jest praktykowaną w tych wspólnotach dyskrecją, 

nierzadko myloną z ukryciem właściwym bezhabiotwym wspólnotom 

zakonnym lub traktowaną jako relikt z okresu prześladowań Kościoła, zbędny w 

dzisiejszym „wolnym” świecie. Stąd pytanie o pochodzenie, granice dyskrecji 

oraz zasadność jej przestrzegania. 

 

tożsamość instytutów świeckich 

 Określenie wagi dyskrecji obecnej w instytutach świeckich musi zostać 

poprzedzone nakreśleniem historii powstawania tych wspólnot.  

Impulsów do organizowania się świeckich we wspólnoty „nowego 

rodzaju” było kilka, choć wszystkie były inicjatywami oddolnymi. 

 Powstawanie wielu z nich, na przełomie XIX i XX wieku w Europie2, 

przypadało na okres bardzo intensywnych zmian społecznych: migracji ze wsi 

do miast w poszukiwaniu pracy, rozwoju nurtów proletariackich i myśli 

                       
1 Dane z października 2013 r. pochodzą ze strony Episkopatu Polski. Por. http://episkopat.pl, dostęp dn. 

25.03.2014 r. 

2 Za prekursora instytutów świeckich, szczególnie kapłańskich uważa się Piotra Cloriviere. Założył on w czasie 

trwania rewolucji francuskiej wspólnotę o nazwie „Stowarzyszenie Serca Jezusa”. Por. J. Szamocki, Instytuty 

świeckie, w: M. Chmielewski, red., Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków 2002, s. 357. 



socjalistycznej, a co za tym idzie tworzenia się nowej grupy społecznej. Ludzie 

ci, wydarci ze swych dotychczasowych środowisk, poszukujący zatrudnienia, 

żyjący w biedzie i wyzysku, nierzadko oddalali się także w swojej codzienności 

od zasad życia chrześcijańskiego. Ta zmieniająca się sytuacja społeczna rodziła 

konieczność poszukiwania nowych form duszpasterskich. 

 Powstawały zarówno nowe zgromadzenia zakonne, jak i stowarzyszenia 

oraz ruchy katolików świeckich. Ci ostatni, skupieni wokół swych założycieli, 

jako własny charyzmat definiowali towarzyszenie tym właśnie ludziom. Swoją 

obecność w środowisku robotniczym rozumieli jako służbę, apostolstwo będące 

owocem pragnienia oddania swego życia Bogu. Stąd pozorna na owe czasy 

niezgodność: poświęcenia się Chrystusowi i bycia pośród świata. 

 Innym, obserwowanym w tamtym czasie zjawiskiem, była budząca się 

wśród laikatu świadomość własnej tożsamości, a zatem i swego miejsca w 

Kościele. Wierni świeccy, nie odnajdując się w ramach dotychczasowych 

propozycji duszpasterskich, szukali nowych sposobów, by pogłębiać swoją 

wiarę, ale i podejmować działania o charakterze ewangelizacyjnym. Ponieważ 

formuła trzecich zakonów, jak i innych działających wówczas stowarzyszeń lub 

wspólnot kościelnych była dla nich zbyt wąska, organizowali się w bardziej lub 

mniej formalne grupy. Chcieli żyć radami ewangelicznymi, ale bez odejścia od 

świata. Pragnęli oddawać swoje życie Bogu, ale nie porzucać swoich miejsc 

zamieszkania i pracy, pozostając w swoich dotychczasowych środowiskach3. 

 Również w istniejących już grupach duszpasterskich (działających czasem 

przy wspólnotach zakonnych lub Akcji Katolickiej) zaangażowani byli ludzie, 

którzy uświadamiali sobie, że dla skuteczniejszego działania w świecie 

potrzebne jest własne ofiarowanie się Bogu, osobista konsekracja4. Ówczesne 

prawo kościelne nie przewidywało jednak takiej możliwości. 

                       
3 Por. E. Kusz, Skąd wzięły się instytuty świeckie?, w: ewakusz.pl, dostęp dn. 25.03.2014 r. 

4 Por. tamże. 



 Wzmiankowane ruchy odnowy wśród osób świeckich spotykały się z 

coraz życzliwszą odpowiedzią papiestwa5. W 1938 roku, w szwajcarskim San 

Gallen, za zgodą papieża Piusa XI odbył się pierwszy zjazd przedstawicieli 

stowarzyszeń świeckich, żyjących radami ewangelicznymi6. Wybuch II wojny 

światowej prawdopodobnie opóźnił kolejne wydarzenia. 

 Po jej zakończeniu, papież Pius XII wydał trzy dokumenty, nazywane 

tekstami podstawowymi lub założycielskimi, sankcjonując w ten sposób nową 

formę życia w Kościele. W 1947 roku opublikowano Konstytucję apostolską 

„Provida Mater Ecclesiae”, która powoływała do istnienia nowy rodzaj 

stowarzyszeń kościelnych – instytuty świeckie7. Rok później wydano motu 

prioprio „Primo feliciter” oraz instrukcję „Cum sanctissimus”, które zawierały 

postanowienia wykonawcze do wspomnianej Konstytucji. 

 Jak zapisał papież Pius XII w „Provida Mater Ecclesiae”, instytuty 

świeckie z łatwością przyczynią się do prowadzenia zawsze i na każdym miejscu 

życia prawdziwie doskonałego, także w przypadkach, gdy podjęcie kanonicznego 

życia zakonnego byłoby niemożliwe lub niewskazane, do intensywnego 

rechrystianizowania życia rodzinnego, zawodowego i społecznego przez 

bezpośredni i codzienny kontakt z życiem doskonałym, całkowicie oddanym 

uświęceniu, do wykonywania różnorodnego apostolstwa oraz wypełniania 

zadań, które w pewnych miejscach, okresach czasu i okolicznościach są 

zabronione lub niedostępne dla kapłanów i zakonników8. W „Primo feliciter” 

dopowiedział, iż Duch Święty, który nieustannie odnawia oblicze ziemi 

zniekształcone i oszpecane codziennie nadmiarem zła, powołał dla siebie darem 

wielkiej i szczególnej łaski wielką liczbę umiłowanych synów i córek, którym z 

                       
5 Jako pierwszą encyklikę społeczną wymienia się, wydaną przez Leona XII w 1891 r., „Rerum novarum”. 

Kolejnymi były: Piusa XI (1931 r.) „Quadragesimo Anno”; Jana XXIII (1961 r.) „Mater et Magistra” i (1963 r.) 

„Pacem in terris”. 

6 Por. J. Szamocki, Instytuty świeckie…, s. 358. 

7 Por. Pius XII, Provida Mater Ecclesia, 9. 

8 Tamże, 10. 



głębi serca błogosławimy w Panu, aby stojąc w szeregach instytutów świeckich, 

byli jako sól niezwietrzała w zepsutym świecie, z którego nie są, w którym 

jednak z woli Bożej winni pozostać. Mają oni być w tym świecie światłem, które 

w ciemności świeci i nie gaśnie, odrobiną dobrego zaczynu, który działa 

wszędzie i zawsze, przenika wszystkie środowiska i wszelkimi sposobami, 

słowem i przykładem, usiłuje wszędzie dotrzeć tak, aby zaczyn Ewangelii 

ogarnął całe ciasto i wszystko przemienił w Chrystusie9. 

 Zatem członkowie instytutów świeckich, choć mają żyć według rad 

ewangelicznych i mogą też składać przyrzeczenia lub śluby, nie zmieniają stanu 

życia. Nadal stanowią część laikatu10. To świecki charakter tych wspólnot ma 

stanowić, jak napisano w „Primo feliciter”, całą rację ich bytu11. Stąd, jak 

postulowano w tym dokumencie, chrześcijańska doskonałość powinna być 

realizowana i ślubowana w świecie, toteż trzeba ją dostosować do życia 

świeckiego we wszystkim, co jest dozwolone i co da się pogodzić z wymaganiami 

i dziełami tejże doskonałości12. 

 Całe życie członków instytutów świeckich, ich poświęcenie swego życia 

Bogu przez profesję doskonałości, powinno zmierzać do apostolstwa13. Ono ma 

stanowić specyficzny cel i szczególny rys ich istnienia14. Apostolstwo instytutów 

świeckich powinno być wiernie pełnione nie tylko w świecie, ale także niejako 

od strony świata, to znaczy przez pracę zawodową i różne formy świeckiej 

działalności, w miejscach i okolicznościach, odpowiadających warunkom 

świeckim15. Podobny w swej wymowie zapis znajduje się w kanonie 710 

obecnie obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zapisano w nim 

                       
9 Pius XII, Primo feliciter, Wstęp. 

10 Por. Provida…, 8; Perfectae caritatis, 11; Jan Paweł II, Christifideles laici, 53. 

11 Por. Primo…, 2. 

12 Tamże, 2. 

13 Por. Tamże, 2; Kodeks Prawa Kanonicznego, 713 §1. 

14 Por. Primo…, 2. 

15 Tamże, 2. 



również, że członkowie tych wspólnot winni prowadzić życie w zwyczajnych 

warunkach świata albo samotnie, albo każdy w swojej rodzinie, albo we 

wspólnocie życia braterskiego, zgodnie z przepisami konstytucji16. Zatem nie 

dozwolone jest, by członkowie świeckich instytutów organizowali życie 

wspólne na wzór wspólnot zakonnych17. 

 Choć żaden z dokumentów założycielskich, ani wiele kolejnych, nie 

mówią wprost o dyskrecji, to nakreślona powyżej historia powstawania tych 

wspólnot, jak i przybliżenie ich natury jednoznacznie wskazują, że jest ona 

konstytutywnym elementem dla tej formy życia. 

 Dyskrecja nie ułatwia, nie utrudnia, ale umożliwia członkom instytutów 

świeckich realizację ich powołania - apostołowanie w świecie. 

 

granice dyskrecji 

 Obecna jest w każdej z tego rodzaju wspólnocie. Każda jednak inaczej 

definiuje zakres jej obowiązywania. Stąd można postawić pytania: jakie są 

właściwe formy praktykowania dyskrecji w świeckich instytutach życia 

konsekrowanego, które z już istniejących nie zasługują na kontynuację oraz 

gdzie i wobec kogo przebiegają jej granice? 

 Dyskrecja z całą pewnością nie powinna być stosowana w odniesieniu do 

władz kościelnych. W „Provida Mater Ecclesiae” zapisano, że erygowanie 

nowego instytutu jest przywilejem biskupa diecezjalnego, który podejmuje 

decyzję po zasięgnięciu opinii stosownej kongregacji watykańskiej18. Powołanie 

do istnienia nowej wspólnoty musi być poprzedzone pełnym rozeznaniem jej 

specyfiki. Jakiekolwiek próby zatajenia swej tożsamości (historii, charyzmatu, 

struktury) należy uznać za niedopuszczalne. Żadna wspólnota nie realizuje 

własnego planu duszpasterskiego, ale włącza się w misję Kościoła zgodnie z 

                       
16 KPK 714. 

17 Por. Pius XII, Cum sanctissimus, 7d. 

18 Por. Provida…, 13, art. V-VI; Cum…, 11. 



własnym świeckim sposobem życia19 i winna być posłuszna decyzjom biskupa 

miejsca. Stąd, przy tworzeniu nowych wspólnot na terenie nowej diecezji, 

wydaje się również koniecznym, by została ona przedstawiona i zaakceptowana 

przez niego. Ordynariusz diecezji winien również mieć wiedzę o bieżącej 

działalności instytutu oraz troszczyć się o to, by jego członkowie nie odchodzili 

od wiary i misji Kościoła20. 

 Niezrozumiałym i szkodliwym duchowo byłoby także zatajenie 

przynależności do tego typu wspólnoty wobec stałego spowiednika lub 

kierownika duchowego21, z którego posługi korzysta członek instytutu 

świeckiego.  

 Wydaje się jednak nieobowiązkowym, a w wypadkach uzasadnionej 

obawy nie dotrzymania dyskrecji przez kapłana nawet zbędnym, ujawnienie się 

wobec proboszcza miejsca (jak i innych kapłanów), w miejscu zamieszkania 

członka instytutu. Podobnie jak i nieuzasadnionym byłoby złamanie dyskrecji 

wobec innych wspólnot kościelnych, nawet wobec tych, do których przynależą 

członkowie instytutów świeckich. 

 Odmiennie rzecz się ma w odniesieniu do władz świeckich. Na gruncie 

polskim, co spowodowane jest naszą historią ostatnich dziesięcioleci i okresem 

programowego ateizowania, przynależność do jakichkolwiek grup o charakterze 

niejawnym i niezaakceptowanym przez władze była nielegalna i podlegała 

karze. Mimo tak sformułowanemu prawu, wiele wspólnot kościelnych, 

zakonnych i świeckich, działała w ukryciu, narażając się na prześladowania22. 

Dziś istnieje swoboda zrzeszania się i nie obowiązuje prawo nakazujące 

legalizację wspólnot kościelnych. Jednakże ich sformalizowanie wobec prawa 

                       
19 KPK 713 §2. 

20 Por. Provida…, 10. 

21 Por. KPK 716 §3-4. 

22 Jako przykład ukrycia wobec władz komunistycznych wspólnoty bezhabitowej można wskazać Zgromadzenie 

Sióstr od Aniołów. Prześladowań z powodu zatajenia swego istnienia i działalności w tym okresie doświadczyły 

choćby członkinie świeckiego Instytutu Miłosierdzia Bożego. Por. I. Lewandowska, Działalność Sióstr od 

Aniołów w Polsce w latach 1945-1980, Warszawa 2012; M. Damazyn, Profesor Ludka, Toruń 2013. 



państwowego może przynosić profity: ulgi podatkowe, także spadkowe, 

możliwość darowizn, posiadanie nieruchomości, działalność non profit. 

 Warto jednak, w myśl wcześniej cytowanych dokumentów i w 

odróżnieniu od choćby zakonów bezhabitowych, które prowadzą dzieła 

wspólne, zachować nieformalny status wobec świata. Wspomniane wyżej 

udogodnienia i ułatwienia formalne należało by traktować raczej jako pokusę, 

która nie licuje z tą formą życia. Instytuty świeckie jako wspólnoty kościelne 

mają służyć osiągnięciu świętości jej członków nie przez dialogowanie i 

współpracę z władzą świecką na poziomie organizacji, świeckiej i kościelnej, 

gdyż to nie jest jej zadaniem. Członkowie instytutów świeckim mają podjąć się 

ewangelizacji świata od wewnątrz23, indywidualnie24, bez korzystania z 

jakichkolwiek narzędzi nieznanych światu.  

Uzasadnienie takiego „ukrycia” znaleźć można w przemówieniu, które do 

osób konsekrowanych wygłosił w 1980 roku papież Jan Paweł II. Nauczał 

wówczas: Jesteście przecież całkowicie włączeni w świat nie tylko poprzez 

uwarunkowania socjologiczne; jesteście zobowiązani do tego włączenia się 

przede wszystkim jako do postawy wewnętrznej. Musicie więc uważać się za 

część świata, za zaangażowanych w uświęcanie go, przyjmując w całości 

wymagania płynące z uprawnionej autonomii rzeczywistości świata, z jego 

wartości i jego praw. Oznacza to, że musicie wziąć na serio porządek naturalny 

i jego „ontologiczną gęstość", próbując w nim odczytać przeprowadzoną 

swobodnie myśl Boga i współpracując w stopniowej jej realizacji w historii. […] 

Macie w świetle wiary szukać właściwych rozwiązań dla praktycznych 

zagadnień, które się stopniowo wyłaniają, rozwiązań, których często nie 

będziecie mogli osiągnąć inaczej, niż podejmując ryzyko rozwiązań jedynie 

prawdopodobnych25. Wypowiedź ta absolutnie nie wyklucza, a nawet wskazuje, 

                       
23 Por. Jan Paweł II, Vita consecrata, 10. 

24 Por. Cum…, 7d. 

25 Jan Paweł II, Ewangelizacja a instytuty świeckie. Do II Światowego Kongresu Instytutów Świeckich. Rzym, 28 

sierpnia 1980 r., pkt 4 c. 



by członkowie instytutów świeckich, z zachowaniem osobistej dyskrecji, 

uczestniczyli w pracach podejmowanych przez organizacje świata. 

 Podobne zasady należało by przyjąć w odniesieniu do środowiska, w 

którym żyją i pracują członkowie instytutów świeckich. Tutaj również, a być 

może tym bardziej, dyskrecja, wyrażana również w braku zewnętrznych oznak 

konsekracji i życia wspólnego26, stanowi wymóg konieczny dla skutecznej 

realizacji własnego powołania. Winna pozostać sprawą pomiędzy Bogiem a 

człowiekiem27. Apostołowanie pośród świata, nierzadko coraz bardziej 

oddalonego od zasad życia chrześcijańskiego, powinno odbywać się przez 

przykład własnej codzienności, stanowić świadectwo życia chrześcijańskiego 

bez żadnego dodatku „zakonnego”, czy „konsekrowanego”28. Dlatego też 

znakiem, który wyróżniać będzie członków takich wspólnot ma być – jak 

wyjaśnia biskup J. Szamocki – jedynie intensywność i prostota, z jaką realizują 

oni swoje świeckie powołanie, na wzór ewangelicznej soli albo zaczynu w 

cieście29.  

Podobne treści zapisano w „Informatorze dla kapłanów”, jaki w lipcu 

2007 roku wydała Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich w Polsce. 

Dyskrecja ma swoje uzasadnienie w pragnieniu przenikania do wszystkich 

środowisk i pracowania razem z innymi bez żadnej różnicy. […] Żyć w 

„skrytości Ojca” – to jest nasza duchowość. Zamiast głosić kim jesteśmy, 

Chrystus wymaga od nas, abyśmy świadczyli o Nim przez konkretne czyny, przez 

nasze postawy życiowe. Mamy świadczyć dobro w taki sposób, aby ludzie 

widząc je, chwalili Boga, a nie nas30. Zachowanie zaś dyskrecji co do własnej 

przynależności do instytutu świeckiego winna być w tym dziele skutecznym 

                       
26 Por. Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich, Instytuty świeckie życia konsekrowanego. Instrukcja dla 

kapłanów, [b.m.w.] 2007, s. 15. 

27 Por. J. Szamocki, Instytuty świeckie …, s. 359. 

28 Por. E. Szymanek, Instytuty świeckie – co to takiego?, w: „Msza Święta” 12/2008, s. 14-15. 

29 J. Szamocki, Instytuty świeckie…, s. 359. 

30 Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich, Instytuty…, s. 15-16. 



środkiem, pomocą przy apostołowaniu świeckiego konsekrowanego, natomiast 

nie może być celem sama w sobie31. 

Najtrudniejszym wydaje się być określenie granicy dyskrecji w stosunku 

do najbliższej rodziny i przyjaciół. Dla niektórych (nierzadko kandydatek) zakaz 

mówienia o wyborze takiej właśnie formy życia wydaje się być nie do 

zaakceptowania, gdyż nosić ma znamiona kłamstwa. Wydaje się, że należy tutaj 

zachować rozsądny kompromis, będący w zgodzie z zapisami własnej 

instytutowej konstytucji, jak i radami kierownika duchowego oraz będący 

owocem chłodnej kalkulacji wybranej drogi życia. Kategoryczny zakaz 

„ujawnienia się” wobec rodziców rysuje się jako zbyt restrykcyjny. Czas i 

okoliczności takiego zwierzenia, szczególnie w momencie ostatniego 

pożegnania z nimi, mogą je usprawiedliwiać. Większą roztropnością należałoby 

wykazać się wobec rodzeństwa i przyjaciół, gdyż ich chęć, by „pochwalić się” 

innym konsekracją najbliższej osoby poszerza krąg osób, wobec których misja 

ewangelizowania od strony świata staje się bezowocna. W niewielkich 

środowiskach może ją niemal całkowicie uniemożliwić. 

Nie ma przeciwwskazań, by z osobistej dyskrecji zrezygnować w 

godzinie śmierci. 

Ostatecznie jednak każdy z instytutów, wczytując się w myśl założyciela, 

żyjąc w specyficznych warunkach realizacji swego charyzmatu winien wraz ze 

swoją wspólnotą rozstrzygać granice osobistej dyskrecji. 

 Dyskrecja ta, choć obowiązuje wobec świata tak poszczególnych 

członków, jak i pełnione funkcje, nie dotyczy samej wspólnoty. Choć ta forma 

życia jest do dziś mało znana, pojawiają się informatory, broszury, strony 

internetowe i blogi mające na celu informowanie o istnieniu i działalności 

instytutów świeckich. Nazwa, historia, charyzmat, kontakt do przedstawiciela 

wspólnoty lub jej asystenta kościelnego winny być danymi jawnymi i 

                       
31 Tamże, s. 16. 



dostępnymi, jeśli nie ze względów ewangelizacyjnych, to - z pewnością - 

powołaniowych. 

  

dzisiejsza wartość dyskrecji 

 Członkowie instytutów świeckich to osoby, które nade wszystko 

zapragnęły i ofiarowały swoje życie Chrystusowi. Ich konsekracja, choć nie 

ujawniona przed światem, jest prawdziwa. Stanowi fundament ich życia 

duchowego, które ma być swoistą syntezą miłości Boga i miłości świata. 

Świecki rys ich powołania ma wówczas charakter nie tylko socjologiczny, ale i 

teologiczny32. Jak zauważa ks. P. Walkiewicz, ich życie nie polega na 

rozdwojeniu czy balansowaniu między jednym a drugim w swoistym ciągłym 

konflikcie. Jest to duchowość ciągłej syntezy, w której wzrost miłości do Boga 

prowadzi do miłości świata i na odwrót33.  

Ich misją jest służba, współpraca z Bogiem w odnawianiu oblicza ziemi. 

Zatem kierowanie się radami ewangelicznymi w życiu stanowi drogę ich 

postępowania w doskonałości chrześcijańskiej, aż do osiągnięcia osobistej 

świętości. Dokonywać się winno ono, jak zostało już wyjaśnione, w warunkach 

świata. Przynależność do wspólnoty instytutowej ma zaś być ułatwieniem ich 

misji apostolskiej34. Jak wszyscy wierni świeccy, tak i świeccy konsekrowani 

winni zatem angażować się w prowadzoną przez Kościół nową ewangelizację, 

poprzez przylgnięcie na nowo do Chrystusa, dzięki własnym charyzmatom i 

wierności Ojcu Świętemu i zdrowej doktrynie35. 

 Członkowie instytutów świeckich nie mają więc podbijać świata, ale 

działać dla jego zbawienia36, szukać Królestwa Bożego zajmując się rzeczami 

                       
32 Por. P. Walkiewicz, Duchowość świeckich…, s. 39. 

33 P. Walkiewicz, Duchowość świeckich konsekrowanych, w: M. Chmielewski, opr., Świeccy konsekrowani w 

Kościele lokalnym. Materiały z sesji naukowej w KUL, 17 maja 2003 r., Lublin 2004, s. 50. 

34 Por. tamże, s. 34. 

35 Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary, 7. 

36 Por. tamże, s. 42. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20120106_nota-anno-fede_pl.html


doczesnymi i porządkując je według zamysłu Bożego37. Jako podstawowe 

zadanie należy uważać chrześcijańskie animowanie rzeczywistości, 

przeobrażanie jej właściwymi dla „świata” środkami38. Nieprzekraczalną 

granicą jest zaakceptowanie zła39. 

Papież Paweł VI określił instytuty świeckie mianem „laboratorium 

eksperymentalnego”, w którym Kościół sprawdza konkretne sposoby układania 

swoich stosunków ze światem40. Teresa Stawarz wyjaśnia, że dzieje się to między 

innymi wtedy, gdy instytut staje się miejscem konfrontacji i weryfikacji 

przeżywanej świeckości i konsekracji. Instytut sprawdza niejako na sobie – na 

swoich członkach to wszystko, co stanowi model duchowości świeckich. 

Członkowie instytutów świeckich na samych sobie doświadczają trudności 

duchowych, egzystencjalnych i psychicznych, przeżywanych aktualnie przez 

człowieka. Przemieniając to w swoim życiu, z jednej strony mogą stawać się 

świadkami nadziei we własnych środowiskach, a z drugiej strony mogą ten 

niepokój świata przedstawiać hierarchii Kościoła i innym41.  

Benedykt XVI zaś, w swoim przemówieniu do uczestników 

Międzynarodowego Sympozjum Instytutów Świeckich w 2007 roku, 

powiedział: Świecki charakter waszej konsekracji określa z jednej strony środki, 

przy których pomocy ją realizujecie, a mianowicie właściwe każdemu 

mężczyźnie i każdej kobiecie, żyjącym w zwyczajnych warunkach w świecie, a z 

drugiej strony wskazuje na sposób, w jaki ma się ona rozwijać – w głębokim 

związku ze znakami czasu, które macie osobiście i wspólnotowo rozwijać 

w świetle Ewangelii […]. Nie oczekuje się od was tworzenie szczególnych form 

życia, działalności apostolskiej czy społecznej, lecz jedynie takich, które mogą 

                       
37 Por. Lumen Gentium, 31. 

38 Por. tamże, 33; Paweł VI, Evangelii nuntiandi, 70. 

39 Por. P. Walkiewicz, Duchowość…, s. 41. 

40 Paweł VI, Do II Zgromadzenia odpowiedzialnych generalnych instytutów świeckich, Rzym 25.08.1976 r., czyt. 

za: M. Chmielewski, opr., Z Chrystusem w świecie, Lublin 2003, s. 105. 

41 T. Stawarz, Instytuty świeckie – czym są i jaką działalność prowadzą, w: http://episkopat.pl, dostęp dn. 

25.03.2014 r. 



się zrodzić z relacji międzyludzkich, będących źródłem profetycznego bogactwa. 

Wasze życie niech będzie jak zaczyn, który zakwasza całą mąkę42, niekiedy ciche 

i ukryte, ale zawsze twórcze i dodające otuchy, zdolne budzić nadzieję. Miejscem 

waszego apostolatu jest zatem to wszystko, co dotyczy człowieka, […] zarówno 

we wspólnocie chrześcijańskiej, jak i we wspólnocie obywatelskiej, w której 

relacje urzeczywistniają się w dążeniu do wspólnego dobra, w dialogu ze 

wszystkimi, a my mamy dawać świadectwo o chrześcijańskiej antropologii43. 

Stąd ich obecność w Kościele – świecie jest dziś bezcenna, a ich praca – 

nie do zastąpienia. 

 

zadania świeckich konsekrowanych 

 Kard. Eduardo Martinez Somalo, prefekt Kongregacji Instytutów Życia 

Konsekrowanego, w przesłaniu z dnia 4 marca 2002 r. nazwał zaś członków 

instytutów świeckich pierwszymi świadkami, odważną przednią strażą, 

przekonaną i wierną temu szczególnemu posłannictwu, które jest posłannictwem 

komunii w Kościele i w świecie44.  

Dlatego też świeccy konsekrowani nie mają dziś nostalgicznie wspominać 

rzeczy przeszłych, ale patrzeć w przyszłość, wykazując się kreatywnością45. 

Winni poprzez własną pracę zawodową, rozumianą jako miejsce przeżywania 

własnej konsekracji46, tworzyć i przekształcać codzienność świata, przepajać 

współczesną kulturę chrześcijaństwem47. Być ludźmi poszukującymi dialogu i 

                       
42 por. Mt 13,33. 

43 Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Sympozjum Instytutów Świeckich z dn. 

3.02.2007 r., w: http://www.opoka.org.pl, dostęp dn. 25.03.2014 r. 

44 http://www.kkis.pl/index.php/dokumenty-kosciola/86-instytuty-swieckie-dom-i-szkola-komunii. Por. Jan 

Paweł II, Novo Millennio Ineunte, 42-43. 

45 Por. P. Walkiewicz, Duchowość…, s. 49. 

46 Por. J. Szamocki, Instytuty świeckie…, s. 358. 

47 Rozdźwięk między Ewangelią a kulturą jest bez wątpienia dramatem naszych czasów, jak był nim także 

w innych epokach. Dlatego trzeba dołożyć wszelkich starań i zabiegów, żeby ewangelizować troskliwie ludzką 

kulturę, czy raczej same kultury. Jest rzeczą konieczną, żeby się one odrodziły na skutek swego zespolenia 

z Dobrą Nowiną. Jednakże to zespolenie nie nastąpi bez głoszenia Dobrej Nowiny. Paweł Vi, Ewangelii 

nuntiandi, 20. 



komunii z drugim człowiekiem, niezależnie od tego kim jest, jaka jest jego 

filozofia życia, wyznawana wiara, status społeczny i materialny, czy też 

jakichkolwiek inne preferencje, czy też przekonania48. Mają odznaczać się 

wrażliwością na potrzeby każdego człowieka, dostrzegając w nim bliźniego, 

który jest obrazem Boga. 

 Stąd być może najważniejszą misją jest udział świeckich konsekrowanych 

w tworzeniu i rozwijaniu „dziedzińców pogan”, jak nazwał papież Benedykt 

XVI miejsca i przestrzenie, jakie winien tworzyć Kościół, by otwierać się na 

dialog z niewierzącymi i współczesnym sekularyzującym się światem49.  

Dokument ostatniego Synodu o Nowej Ewangelizacji, „Instrumentum 

Laboris”, wskazuje zaś na pięć przestrzeni, w których świeccy konsekrowani, 

również dzięki praktykowanej w tych wspólnotach praktyce dyskrecji, 

odnajdują swe niezastąpione miejsce.  

Pierwszą jest dialog z niewierzącymi na płaszczyźnie saeculum, w którym 

współistnieją wierzący i niewierzący stanowi coś, co jest im wspólne: 

człowieczeństwo. Właśnie ten ludzki element, który jest naturalnym punktem 

wnikania wiary, może stać się szczególnie sposobnym miejscem ewangelizacji. 

[…] Oczyszczając człowieczeństwo na podstawie człowieczeństwa Jezusa z 

Nazaretu chrześcijanie mogą spotkać się z ludźmi zsekularyzowanymi, którzy 

nadal jednak zadają sobie pytania o to, co jest po ludzku ważne i prawdziwe50. 

Jak napisał Benedykt XVI w liście apostolskim „Porta fidei”, ogłaszającym Rok 

Wiary: Współczesny świat potrzebuje dziś szczególnie wiarygodnego 

świadectwa tych, których umysły i serca oświecone są Słowem Bożym i zdolni są 

                       
48 Por. P. Walkiewicz, Duchowość…, s. 47. 

49 Kościół powinien także dziś otworzyć jakiś rodzaj «dziedzińca pogan», gdzie ludzie mogliby w jakiś sposób 

«uczepić» się Boga, nie znając Go i zanim odnajdą dostęp do Jego tajemnicy, której służy życie wewnętrzne 

Kościoła. Do dialogu z innymi religiami powinno się dziś dołączyć szczególnie dialog z tymi, dla których religia 

jest czymś obcym, którzy nie znają Boga, a którzy mimo wszystko nie chcieliby zostać po prostu bez Boga, lecz 

pragnęliby się do Niego przybliżyć, choćby jako do Nieznanego. Benedykt XVI, Przemówienie do Kurii 

Rzymskiej z dn. 21.12.2009 r. 

50 Instrumentum laboris, 54. 



otworzyć serca i umysły tak wielu ludzi na pragnienie Boga i prawdziwego 

życia, które nie ma końca51. 

Drugą sferą ewangelizacji są migranci. Zjawisko to jest skutkiem 

globalizacji, choć przyczyn jego powstania jest wiele. W konsekwencji dochodzi 

do spotkania i wymieszania kultur. Rozpadają się podstawowe w życiu 

odniesienia, wartości oraz więzi, poprzez które jednostki kształtują swoją 

tożsamość i odkrywają sens życia. W połączeniu z szerzeniem się sekularyzacji, 

ostatecznym wynikiem tych procesów jest atmosfera skrajnej nieokreśloności, w 

której coraz mniej jest miejsca dla wielkich tradycji, w tym również 

religijnych52. Wśród coraz szerszych grup społecznych migrantów potęguje się i 

powszechnieje ta tendencja, która stała u narodzin tej formy życia. Pozostaje 

zatem nadal aktualną i pilną sferą własną ewangelizacji osób świeckich. 

Trzecim jest kontekst gospodarczy i walka z nierównym korzystaniem z 

dóbr tak naturalnych, jak i intelektualnych pomiędzy państwami i regionami 

świata53. Podział pomiędzy krajami bogatymi a biednymi nadal istnieje i zdaje 

się pogłębiać, w efekcie czego jedni cieszą się pewnego rodzaju rozrzutnym i 

konsumpcyjnym nadrozwojem54, zaś inni cierpią skrajny niedostatek albo 

umierają wskutek braku żywności i podstawowych leków55. Chrześcijanie, w 

tym i świeccy konsekrowani, poprzez swe zaangażowanie w struktury i procesy 

zachodzące w świecie, winni temu przeciwdziałać. 

Kolejną płaszczyzną aktywność jest polityka. Tutaj konieczne jest 

zaangażowanie, jak wskazują autorzy omawianego dokumentu, na rzecz pokoju, 

rozwój i wyzwolenie ludów; lepsza regulacja międzynarodowa i współdziałanie 

rządów krajowych; poszukiwanie możliwych form wzajemnego otwarcia, 

współistnienia, dialogu i współpracy między różnymi kulturami i religiami; 

                       
51 Benedykt XVI, Porta fidei, 15. Por. Benedykt XVI, Spe salvi, 2; Caritas in veritate, 78. 

52 Instrumentum…, 55. 

53 Por. tamże, 56. 

54 Benedykt XVI, Caritas…, 22. 

55 Por. tamże, 27. 



obrona praw człowieka i narodów, zwłaszcza mniejszości; wsparcie 

najsłabszych; ochrona środowiska i zaangażowanie na rzecz przyszłości naszej 

planety56. Jest to, podobnie, jak gospodarka, własna sfera działań dla osób 

świeckich. 

Piątą przestrzenią pracy jest udział w rozwoju nauki i techniki oraz troska 

o to, by nie stała się ona „naszą nową religią”57. Jesteśmy świadkami 

powstawania nowych form gnozy, które traktują technikę jako formę mądrości, 

w poszukiwaniu magicznej organizacji życia, funkcjonującej jako wiedza i jako 

sens58. Również Benedykt XVI przestrzegał: czasy nowożytne przyniosły 

nadzieję na ustanowienie doskonałego świata, który dzięki osiągnięciom nauki i 

naukowo uzasadnionej polityce wydawał się możliwy do zrealizowania. W ten 

sposób biblijna nadzieja królestwa Bożego została zastąpiona nadzieją na 

królestwo ludzkie, nadzieją na lepszy świat, który będzie prawdziwym 

‘królestwem Bożym’59. Stąd świeccy winni dbać, by wytwory pracy człowieka 

nie stały się formą jego zniewalania, ale służyły rozwojowi jego samego, jak i 

całej ludzkości60. 

Poniżej przybliżono specyfikę życia i apostolstwa członków instytutów 

świeckich, które w XX wieku usankcjonowane zostały jako nowa forma 

obecności w Kościele. W ich tożsamość i wyjątkowość wpisuje się dyskrecja, 

która warunkuje działania ewangelizacyjne, jakie w świecie, podejmowane 

przez osoby świeckie konsekrowane. Ich milczące apostołowanie jest dziś 

Kościołowi potrzebne, gdyż w niektórych społeczeństwach powstały i 

                       
56 Instrumentum…, 57. 

57 Por. tamże, 58. 

58 Tamże. 

59 Benedykt XVI, Spe salvi, 30. 

60 Człowiek coraz bardziej bytuje w lęku żyje w lęku, że jego wytwory – rzecz jasna nie wszystkie i nie większość, 

ale niektóre, i to właśnie te, które zawierają w sobie szczególną miarę ludzkiej pomysłowości i 

przedsiębiorczości – mogą zostać obrócone w sposób radykalny przeciwko człowiekowi. Mogą stać się środkami 

i narzędziami jakiegoś wręcz niewyobrażalnego samozniszczenia, wobec którego wszystkie znane nam z dziejów 

kataklizmy i katastrofy zdają się blednąć. Jan Paweł II, Redemtor hominis, 15. Por. Jan Paweł II, Fides et ratio, 

47; Benedykt XVI, Spe salvi, 25. 



poszerzają się obszary życia, które pozostają zamknięte dla hierarchów i 

duchownych. Świeccy są jedynymi, którzy mogą podjąć się ich ewangelizacji 

poprzez przykład chrześcijańskiego życia i zabieganie o przemianę świata 

według wskazań Ewangelii. Ich własna konsekracja stanowi umocnienienie ich 

życia wiary, choć pozostaje nieznaną dla świata. Jest jednak nie tylko 

elementem konstytutywnym tej formy życia, umożliwiającym realizację ich 

powołania i postępowanie w chrześcijańskiej doskonałości, ale i niezawodną 

pomocą w misji ewangelizacji świata, jaką podejmuje Kościół. Dlatego 

członkowie instytutów świeckich nie powinni z niej rezygnować, ale raczej 

doceniać jej wartość i nadal ją praktykować. 


