Z Watykańskiej Ziemi…
Od 15 lat, każdego roku, Dzień Życia Konsekrowanego jest bardzo uroczyście obchodzony
w Bazylice watykańskiej. W godzinach wieczornych jest sprawowana Eucharystia, w której
uczestniczą tysiące osób konsekrowanych z najprzeróżniejszych zgromadzeń zakonnych
męskich i żeńskich. Celebracja eucharystyczna rozpoczyna się procesją z zapalonymi świecami, przy wygaszonych światłach. W przeszłości często przewodniczył jej sam papież, natomiast w ostatnich latach Kardynał prefekt kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Homilię zwykle wygłasza obecny na celebracji papież,
zaś po niej ma miejsce uroczyste odnowienie przyrzeczeń zakonnych. Wspaniała oprawa liturgiczna i piękne śpiewy w wykonaniu chóru dodaje splendoru tej niezwykłej celebracji, wyzwalając w uczestnikach wdzięczność Bogu za dar otrzymanego powołania i możliwość naśladowania z bliska Chrystusa.
/ks. Tadeusz Wojda SAC/

W poszukiwaniu…
Przygotowując się do kolejnego Światowego Dnia Życia Konsekrowanego przywołujemy na
pamięć zgromadzenia zakonne te, które powstały bardzo dawno jak: Benedyktyni, Franciszkanie, Kameduli i te, które liczą sobie zaledwie kilkadziesiąt lat istnienia. Bóg w każdym czasie obdarza mężczyzn i kobiety charyzmatami Ducha Świętego, aby w ten sposób kontynuować zbawcze posłannictwo Chrystusa dla dobra ludzi i dla budowania Kościoła. Z historycznego punktu widzenia trzeba nadmienić, że powstające zgromadzenia zakonne były odpowiedzią na zagrożenia świata i na potrzeby człowieka żyjącego w świecie. Wielu ludzi stawia
pytanie, czy dziś są potrzebne zgromadzenia zakonne, Stowarzyszenia Życia Apostolskiego
i Instytuty Życia Konsekrowanego.? Trzeba powiedzieć bardzo krótko – tak. Dziś, bowiem
pośród nas żyje wielu ludzi zagubionych, ludzi, których wiara jest zagrożona, którzy pobłądzili.. Dlatego odpowiadając Ewangelicznie trzeba powiedzieć, że osoby konsekrowane żyjące
w zgromadzeniach zakonnych mają być dla dzisiejszego zagubionego człowieka tym ewangelicznym zaczynem, który ukazuje wartości niezbywalne, wartości, dla których warto żyć,
poświęcać się a nawet oddać za nie życie. Osoby konsekrowane żyjące w zgromadzeniach
zakonnych mają i dziś być dla ludzi żyjących w mrokach grzechu tą ewangeliczną lampą
wskazującą drogę wyjścia z ciemności grzechu, drogę do Światłości świata – Boga. Osoby
konsekrowane żyjące w zgromadzeniach zakonnych mają być tą ewangeliczną solą, która
nadaje smak naszemu chrześcijaństwu naszej wierze. Ale najważniejszym zadaniem osób
konsekrowanych w dzisiejszym świecie jest bycie świadkiem w świecie. A świadkiem jest tylko ten człowiek, który szuka Jezusa każdego dnia, który Go odnajduje w swoim życiu, powołaniu, konsekracji, służbie drugiemu człowiekowi. Świadkiem jest tylko ten człowiek, który
z Chrystusem się spotyka każdego dnia, który z Nim rozmawia i który swoją łaską go przemienia. Świadkiem jest tylko ten człowiek, który doświadcza Bożej obecności w swoim życiu
i tym doświadczeniem żywej obecności Boga w sobie dzieli się z innymi. Pośród nas żyje wielu takich cichych świadków Jezusa Chrystusa. Świadków, którzy w skrytości celi zakonnej
dniem i nocą adorują Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Pośród nas żyje
wielu takich świadków, którzy bez względu na długość czy szerokość geograficzną głoszą
Ewangelię Jezusa Chrystusa pozyskując nowych członków kościoła. Pośród nas żyje wielu
takich świadków, którzy słowem mówionym i pisanym przybliżają Orędzie Ewangeliczne
człowiekowi, którzy na różne sposoby ukazują jak bogaty jest Bóg w Miłość i Miłosierdzie.
Dlatego z okazji zbliżającego się Dnia Życia Konsekrowanego należy podziękować Panu Bogu za dar każdego powołania zakonnego. Podziękować Bogu, że jest wiele kobiet i mężczyzn, którzy chcą naśladować Jezusa Chrystusa, żyjąc według Rad Ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Świat, w którym żyjemy naprawdę jest spragniony prawdziwych świadków Jezusa Chrystusa. W swoich codziennych modlitwach pamiętajmy o nich,
aby byli wierni swojemu powołaniu i aby ich liczba ciągle wzrastała w Ojczyźnie i na całym
świecie.
/ks. Krzysztof Wojda SAC/
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Dzień
Życia
Konsekrowanego został ustanowiony w roku
1997 przez Sługę Bożego, papieża Jana Pawła II. Pragnieniem
papieża,
jak to podkreślił
w swoim przesłaniu na tę okazję, było pomóc
całemu Kościołowi w większym
dowartościowaniu świadectwa
osób, które obrały drogę naśladowania
Chrystusa, zachowując praktykę rad ewangelicznych, zaś
osobom konsekrowanym dać
możliwość odnowy ich własnych zobowiązań i ożywienia
pragnień, które były u podstaw ich oddania się Panu Bogu. W ten sposób została stworzona
okazja, aby uroczyście podziękować Panu Bogu za wielki dar życia konsekrowanego, którym
ubogacił cały Kościół udzielając różnorodnych charyzmatów. Nie przypadkowo został też
wybrany na obchody dzień 2 lutego. Jak podkreślił sam papież, jest to bowiem święto, które
przypomina jak Maria i Józef przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go ofiarować Panu Bogu
(por. Łk 2,22). W tym wydarzeniu zawarty jest sens całkowitego złożenia Bogu w darze swojego życia.
/ks. Tadeusz Wojda SAC/

Ofiaruję Tobie Panie mój całe życie me,
cały jestem Twój

