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1. Koœció³ w Polsce dziêkuje Bogu za wielki dar licznych powo³añ kap³añskich
i zakonnych. Dar ten z wdziêcznoœci¹ i bojaŸni¹ Bo¿¹ zazwyczaj dostrzegaj¹ ojco-
wie i matki, którzy daj¹c swoim synom i córkom œwiadectwo radoœci i piêkna ¿y-
cia rodzinnego, nie wahaj¹ siê podtrzymywaæ w nich iskry powo³ania do oddania
siê „niepodzielnym sercem” Bogu i Koœcio³owi. Niekiedy rodzice sprzeciwiaj¹ siê
temu, by syn, czy córka poszli za g³osem powo³ania. Liczni m³odzi potrafi¹ us³y-
szeæ delikatny g³os Chrystusa, zachwyciæ siê i pójœæ za Nim, jak ongiœ Aposto³o-
wie, jak œw. Wojciech i œw. Stanis³aw Kostka, œw. Andrzej Bobola i œw. Brat Albert
Chmielowski, b³. Honorat KoŸmiñski i b³. Siostra Faustyna. M³odzi ksiê¿a, zakon-
nicy i zakonnice, dziêki wielkodusznemu przyjêciu daru i potwierdzeniu go przez
Koœció³, s¹ razem z doœwiadczonymi pracownikami w winnicy Pañskiej, u których
boku staj¹, prawdziwym skarbem Ludu Bo¿ego w Polsce u koñca drugiego tysi¹c-
lecia. Synod Plenarny widzi w nich tak¿e owoc p³odnej mi³oœci Krzy¿a ksiê¿y, zakon-
ników i zakonnic, którzy w trudnych latach 1939–1989, na wielorakie sposoby,
czêsto znane tylko samemu Bogu, towarzyszyli ¿o³nierzom i wygnañcom, ukrywa-
li przeœladowanych, wspomagali poddanych straszliwym próbom holocaustu i Gu³a-
gu, kszta³towali w „duchu i prawdzie” serca Polaków, bronili przed rozpacz¹, pod-
trzymywali sens cz³owieczeñstwa, dawali przyk³ad szczerego przywi¹zania do Ko-
œcio³a i Ojczyzny.
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2. ¯ycie Koœcio³a jest ¿yciem Oblubienicy wci¹¿ ws³uchuj¹cej siê w g³os Oblu-
bieñca, który nadchodzi, i szukaj¹cej dróg wiernoœci Jego Dobrej Nowinie. Polscy
ksiê¿a i osoby konsekrowane, które szczególnie ws³uchuj¹ siê w ten g³os, staj¹ dzisiaj
wobec nowych problemów, zagro¿eñ i przejawów krytyki. Synod Plenarny w doku-
mencie poœwiêconym ich ¿yciu i pos³udze pragnie ukazaæ najwa¿niejsze rysy to¿sa-
moœci kap³añskiej i zakonnej w œwietle nauczania Drugiego Soboru Watykañskiego,
a tak¿e nauczania posoborowego wyra¿onego przez Kongregacjê ds. Instytutów ¯y-
cia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego w Instr. Potissimum institu-
tioni z 2. II 1990 oraz w posynodalnych adhortacjach apostolskich Ojca Œwiêtego Ja-
na Paw³a II „Pastores dabo vobis” o formacji kap³anów we wspó³czesnym œwiecie
(1992) i „Vita consecrata” o ¿yciu konsekrowanym i jego misji w Koœciele i w œwie-
cie (1996), w wielkoczwartkowych „Listach do kap³anów”, w przemówieniach
i przes³aniach pielgrzymich do kap³anów i osób konsekrowanych oraz w „Dyrekto-
rium o pos³udze i ¿yciu kap³anów” Kongregacji do spraw Duchowieñstwa (1994)
oraz dokument Kongregacji Wychowania Katolickiego (1995) „Wskazania dla for-
macji alumnów dotycz¹ce zagadnieñ ma³¿eñstwa i rodziny”. 

Synod — w pe³ni œwiadom ró¿nicy pomiêdzy charakterem powo³ania do ka-
p³añstwa s³u¿ebnego w œwiecie a powo³aniem do ¿ycia konsekrowanego — omawia
je w jednym dokumencie. Pragnie w ten sposób ukazaæ i podkreœliæ nieodzown¹ jed-
noœæ kap³anów i osób konsekrowanych w pos³udze w Koœciele i wobec Koœcio³a,
w niczym nie zamazuj¹c odrêbnoœci w realizacji tej pos³ugi. Nadto Synod, w g³ê-
bokim przekonaniu, ¿e œwiêtoœæ kap³anów i osób konsekrowanych jest g³ówn¹ si³¹
skutecznoœci duszpasterskiej, nie powtarza w tym dokumencie zagadnieñ i roz-
strzygniêæ, zawartych w dokumencie o Koœciele i nowej ewangelizacji. Ca³¹ sw¹
uwagê skupia natomiast na nauce o to¿samoœci kap³añskiej i zakonnej oraz wska-
zaniach dotycz¹cych dzie³a budzenia powo³añ, duchowoœci, formacji sta³ej ksiê¿y
i osób konsekrowanych.

TO¯SAMOŒÆ KAP£AÑSKA I ZAKONNA

3. To¿samoœæ kap³ana wynika ze szczególnego uczestnictwa w kap³añstwie Chry-
stusa, dziêki któremu wyœwiêcony staje siê, w Koœciele i dla Koœcio³a, rzeczywistym,
¿ywym i przejrzystym obrazem Chrystusa Kap³ana, „sakramentalnym uobecnieniem
Jezusa Chrystusa G³owy i Pasterza”1. Jezus, ¿yj¹c na ziemi, realizowa³ kap³añstwo
s³u¿ebne, sta³ siê jego doskona³ym wzorem i przekaza³ je Aposto³om. Jest ono udzie-
lane dalej w œwiêceniach sakramentalnych, dokonuj¹cych siê przez w³o¿enie r¹k bi-
skupa i modlitwê konsekracyjn¹. Œwiêcenia zapocz¹tkowuj¹ w kap³anie „szczególny
zwi¹zek ontologiczny, który jednoczy go z Chrystusem, Najwy¿szym Kap³anem
i Dobrym Pasterzem”2. Odt¹d g³osi on autorytatywnie Jego s³owo, uobecnia w sa-
kramentach Jego znaki przebaczenia i daru zbawienia, dzieli Jego pe³n¹ mi³oœci tro-
skê a¿ do ca³kowitego z³o¿enia daru z siebie za owczarniê, któr¹ prowadzi do Ojca
przez Chrystusa w Duchu Œwiêtym3. 

Celem pos³ugi i ¿ycia kap³anów jest g³oszenie Ewangelii œwiatu i budowanie Ko-
œcio³a in persona Christi, a wiêc przed³u¿anie obecnoœci Chrystusa, jedynego i Najwy¿-
szego Pasterza, poprzez sakramentalne uto¿samienie z Nim, naœladowanie Jego sty-
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lu ¿ycia, ukazywanie Go w sposób przejrzysty powierzonej owczarni i mi³owanie Ko-
œcio³a, jak On go umi³owa³. 

Mi³oœæ pasterska jako istota duchowoœci kap³añstwa s³u¿ebnego

4. Wewnêtrzn¹ zasad¹ i cnot¹ kieruj¹c¹ ¿yciem duchowym prezbitera jest mi³oœæ
pasterska: darmo otrzymany dar Ducha Œwiêtego, a jednoczeœnie zadanie i wezwanie
do odpowiedzialnej i wolnej odpowiedzi poprzez ca³kowity dar z siebie dla Koœcio-
³a, na obraz daru Chrystusa i we wspó³udziale w nim. Jedynie podporz¹dkowanie
ka¿dej chwili i ka¿dego czynu wi¹¿¹cemu wyborowi „dawania ¿ycia za owce” mo¿e
zapewniæ jednoœæ ¿ycia, konieczn¹ dla harmonii i duchowej równowagi kap³ana. Spe-
cyficzny etos kap³añski nie mo¿e byæ zatem niczym innym, jak tylko ¿yciem mi³o-
œci¹ pastersk¹4. 

5. Dzia³anie in persona Christi najpe³niej wyra¿a siê w pos³udze sakramentalnej:
„zwi¹zek z Chrystusem, który zapewnia konsekracja i upodobnienie p³yn¹ce z sakra-
mentu kap³añstwa, ustanawia w kap³anie i wymaga od niego nastêpnego zwi¹zku,
który opiera siê na «intencji», czyli œwiadomej i wolnej woli czynienia, za poœrednic-
twem znaku sakramentalnego, tego, co pragnie czyniæ Koœció³”5. 

6. Mi³oœæ pasterska objawia siê w ¿arliwym zg³êbianiu i g³oszeniu wszystkim
Ewangelii o Królestwie Bo¿ym. Kap³an przyjmuje z sercem uleg³ym i rozmodlo-
nym s³owo Bo¿e, aby przeniknê³o ono do g³êbi jego myœli, wolê i uczucia,
a w konsekwencji zrodzi³o nowy sposób rozumienia i patrzenia, który œw. Pawe³
nazywa „zamys³em Chrystusowym” (1 Kor 2, 16). Postawa ta rodzi œwiadomoœæ,
¿e s³owa, które g³osi, nie s¹ „jego”, lecz nale¿¹ do Tego, który go pos³a³. Z tej ra-
cji Koœció³ od samego pocz¹tku wzywa do pielêgnowania szczególnej mi³oœci
i wra¿liwoœci wobec „otrzymanego depozytu”, ¿ywej Tradycji Koœcio³a i Urzêdu
Nauczycielskiego6.

7. Mi³oœæ pasterska objawia siê szczególnie w pos³udze prezbitera, polegaj¹cej na
kierowaniu powierzon¹ mu przez biskupa wspólnot¹ koœcieln¹. Delikatne i z³o¿one
zadanie pasterzowania wymaga zdolnoœci poœwiêcenia uwagi pojedynczym osobom
i ró¿nym powo³aniom, umiejêtnoœci wykorzystywania wszystkich darów i charyzma-
tów, które Duch wzbudza we wspólnocie, sprawdzania ich oraz ukazywania przydat-
noœci w budowie Koœcio³a w jednoœci z biskupem7. Dlatego ¿ycie duchowe sprawu-
j¹cych pos³ugê kap³añsk¹ powinna cechowaæ postawa s³u¿by Ludowi Bo¿emu, w wol-
noœci od pychy i pragnienia, aby „panoszyæ siê” w powierzonej im owczarni (por. 1 P
5, 2–3). „Starsi” wspólnoty, czyli prezbiterzy, pe³ni¹c tê s³u¿bê z oddaniem, chêtnie
i „po Bo¿emu”, staj¹ siê wzorem dla chrzeœcijan œwieckich, powo³anych z kolei „do
przyjêcia na siebie, wobec ca³ego œwiata, kap³añskiej postawy s³u¿by na rzecz realiza-
cji pe³ni ludzkiego ¿ycia i jego pe³nego wyzwolenia”8. 

Duchowoœæ komunii

8. Kap³an uœwiêca siê przez troskê o kszta³towanie Koœcio³a jako komunii. Jest to
kolejny zasadniczy wymiar jego duchowoœci. Polega on na szczerej trosce o zachowa-
nie g³êbokiej, pokornej i synowskiej komunii hierarchicznej, a wiêc jednoœci z Ojcem
Œwiêtym, biskupem diecezjalnym, a przez niego z kolegium biskupów i prezbiterium
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Koœcio³a lokalnego. Prezbiter wyra¿a tê komuniê w Modlitwie Eucharystycznej, gdy
modl¹c siê za papie¿a, swojego biskupa i wszystkich biskupów œwiata, poœwiadcza au-
tentycznoœæ sprawowanej przez siebie Eucharystii9. 

9. Prezbiterzy danego Koœcio³a partykularnego, tak¿e bêd¹cy cz³onkami jakie-
goœ instytutu zakonnego, stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego lub ruchu koœcielnego
zatwierdzonego przez kompetentn¹ w³adzê, tworz¹ prezbiterium diecezji. Jest to
g³êboka rzeczywistoœæ teologiczna i prawna Koœcio³a partykularnego, w której ka¿-
dy kap³an znajduje rodzinê zrodzon¹ z daru œwiêceñ, bliskie wzory ewangelicznych po-
staw kap³añskich, a tak¿e konkretn¹ pomoc w dziele ewangelizacji i osobistego
uœwiêcenia.

W duchowoœci kap³añskiej podkreœla siê wartoœæ prze¿ywania dojrza³ych i g³êbo-
kich przyjaŸni kap³añskich. Staj¹ siê one Ÿród³em pokoju i radoœci w wype³nianiu po-
s³ugi, decyduj¹cym oparciem w trudnoœciach i cenn¹ pomoc¹ we wzrastaniu w cno-
cie mi³oœci duszpasterskiej. 

10. Do istoty mi³oœci pasterskiej, œwiadczonej przez prezbitera, nale¿y pielêgno-
wanie ¿ywej komunii z wiernymi oddanymi jego pasterskiej pieczy10, widzenie w nich
wspó³pracowników w dziele ewangelizacji, ¿yczliwe ukazywanie wartoœci wszystkich
charyzmatów i funkcji, które wierz¹cy otrzymuj¹ od Ducha dla zbudowania Koœcio-
³a11, uczestniczenie w cierpieniach, które przynosz¹ ludziom rozmaite formy ubó-
stwa duchowego i materialnego; mi³osierne pochylenie siê nad trudn¹ drog¹ nawró-
cenia grzeszników (por. £k 15, 4–7)12. 

Droga radykalizmu chrzeœcijañskiego

11. Wszyscy katolicy s¹ wezwani do realizacji swego powo³ania i kroczenia dro-
g¹ naœladowania Chrystusa pos³usznego Ojcu, czystego i ubogiego. Szczególnie wy-
razistym drogowskazem na drodze naœladowania Jezusa i dzia³ania in persona Christi s¹
rady ewangeliczne (por. Mt 5–7), a wœród nich rady pos³uszeñstwa, czystoœci i ubó-
stwa. Prezbiter jest wezwany, aby realizowaæ je w ¿yciu w sposób odpowiadaj¹cy je-
go to¿samoœci kap³añskiej13. 

12. Pos³uszeñstwo, w ¿yciu duchowym prezbitera jest przede wszystkim „po-
s³uszeñstwem apostolskim”. Zakorzenia siê w mi³oœci do Koœcio³a, wyra¿a siê
w woli s³u¿enia mu w jego strukturze hierarchicznej, urzeczywistnia siê w przy-
nale¿noœci do jedynego prezbiterium i w dzia³aniu duszpasterskim w nim
i z nim14.

13. Celibat jest znakiem ca³kowitego oddania siê kap³ana na s³u¿bê Chrystuso-
wi niepodzielnym sercem, wyrazem pe³nego nastawienia na ojcostwo duchowe oraz
dyspozycyjnoœci w Koœciele i dla Koœcio³a. 

14. „Pan postanowi³, a¿eby z Ewangelii ¿yli ci, którzy g³osz¹ Ewangeliê” (1 Kor
9, 14). Prawa tego nie wolno jednak myliæ z jak¹kolwiek prób¹ uzale¿nienia s³u¿by
Ewangelii i Koœcio³owi od korzyœci i zysków, które mo¿na z niej czerpaæ. Ksi¹dz jest
zobowi¹zany do praktykowania ewangelicznej prostoty i ubóstwa, które chroni
w nim i podtrzymuje wolnoœæ wewnêtrzn¹. Sprawia ono tak¿e, ¿e kap³an potrafi sta-
n¹æ u boku biednych, okazaæ solidarnoœæ z wysi³kami na rzecz ustanowienia bardziej
sprawiedliwego spo³eczeñstwa, byæ wra¿liwym i lepiej rozumieæ i rozró¿niaæ proble-
my ekonomiczne i spo³eczne. 
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To¿samoœæ i formy ¿ycia konsekrowanego

15. ¯ycie konsekrowane jest uznanym przez Koœció³ trwa³ym stanem ¿ycia, któ-
ry opiera siê na profesji rad ewangelicznych. Stan ten nie dotyczy hierarchicznej
struktury Koœcio³a. Stanowi¹c jednak dla Koœcio³a i w Koœciele cenny bodziec do co-
raz wiêkszej wiernoœci Ewangelii, jest integraln¹ czêœci¹ jego ¿ycia i œwiêtoœci. 

Konsekracja zakonna polega na obdarowaniu i wezwaniu do ca³kowitego oddania
siê Bogu, do doskonalszego pójœcia w mocy Ducha Œwiêtego za Chrystusem, do
g³êbszej mi³oœci w s³u¿bie Królestwa Bo¿ego i do bycia w Koœciele wyraŸnym zna-
kiem chwa³y przysz³ego œwiata15. 

16. Istniej¹ ró¿norodne formy ¿ycia konsekrowanego: w instytutach zakonnych,
instytutach œwieckich, w stowarzyszeniach ¿ycia apostolskiego i innych. Chocia¿ for-
my ¿ycia konsekrowanego s¹ rozmaite i wci¹¿ mog¹ powstawaæ nowe, to niezmien-
na pozostaje jego istota, wyra¿aj¹ca siê w radykalnym darze z siebie z mi³oœci do Pa-
na Jezusa i na s³u¿bê Jego Królestwa. 

17. Osoba konsekrowana, podejmuj¹c ¿ycie konsekrowane, dokonuje ca³kowite-
go oddania siê, jakby z³o¿enia siê Bogu w ofierze, na skutek czego ca³e jej istnienie
staje siê ustawiczn¹ czci¹ Boga w mi³oœci. ¯ycie konsekrowane jest darem, który Ko-
œció³ otrzymuje od swego Pana i ofiaruje jako trwa³y stan osobie powo³anej przez Bo-
ga w profesji rad ewangelicznych. W ten sposób Koœció³ mo¿e ukazywaæ jednocze-
œnie Chrystusa i rozpoznawaæ siê jako Oblubienica Zbawiciela16. 

18. ¯ycie konsekrowane, w ca³ym bogactwie swoich form, zmierza do tego, aby
byæ znakiem mi³oœci Bo¿ej wyra¿onej jêzykiem naszych czasów17. Synod wskazuje
tylko kilka jego form, niekiedy najmniej rozumianych w swej mowie mi³oœci przez
wspó³czesny œwiat. 

Klauzura jest wci¹¿ aktualnym znakiem nadrzêdnej potrzeby przebywania
z Chrystusem. Mnisi i mniszki klauzurowe, wybieraj¹c zamkniêt¹ przestrzeñ jako
œrodowisko swego ¿ycia, praktykuj¹ radykalne ubóstwo, którego wyrazem jest wyrze-
czenie siê „przestrzeni” i ograniczenie kontaktów, a nie tylko wyrzeczenie siê rzeczy.
Klauzura symbolizuje zatem „izdebkê” ludzkiego serca (por. J 13, 34; Mt 5, 3.8),
w której cz³owiek powinien trwaæ w jednoœci z Bogiem. „Izdebka” ta, przyjêta jako
dar i wybrana jako dobrowolna odpowiedŸ mi³oœci, stanowi miejsce duchowej komu-
nii z Bogiem oraz z braæmi i siostrami, a ograniczonoœæ przestrzeni i kontaktów ze-
wnêtrznych sprzyja wewnêtrznemu prze¿ywaniu wartoœci ewangelicznych18. 

Synod wyra¿a g³êboki szacunek dla typu ¿ycia konsekrowanego, w ramach któ-
rego ró¿norakie i cenne pos³ugi wewn¹trz wspólnot i poza nimi pe³ni¹ bracia zakonni.
Uczestnicz¹ oni w ten sposób w misji g³oszenia Ewangelii i dawania o niej œwiadec-
twa mi³oœci w codziennym ¿yciu. Prze¿ywaj¹c w szczególny sposób ten aspekt ¿ycia
chrzeœcijañskiego i zarazem konsekrowanego, przypominaj¹ wszystkim wierz¹cym
o podstawowym znaczeniu braterstwa w Chrystusie, niezale¿nie od liczby otrzyma-
nych talentów czy rodzaju wykonywanych czynnoœci. 

19. Cz³onkowie instytutów œwieckich prze¿ywaj¹ swoje oddanie Bogu w œwiecie
poprzez praktykê rad ewangelicznych w kontekœcie zwyczajnego ¿ycia zawodowego,
kulturalnego i spo³eczno–politycznego, aby w jego ramach byæ zaczynem m¹droœci
i œwiadkami ³aski. Poprzez syntezê œwieckoœci i konsekracji, która jest ich specyficz-
n¹ cech¹, przepajaj¹ oni spo³eczeñstwo nowymi energiami Królestwa Chrystusowego
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i przemieniaj¹ je od wewn¹trz moc¹ B³ogos³awieñstw. Dziêki temu instytuty œwiec-
kie zapewniaj¹ Koœcio³owi, ka¿dy zgodnie z w³asnym charakterem, bardziej skutecz-
n¹ obecnoœæ w kontekœcie ¿ycia spo³ecznego19. 

20. Cz³onkowie stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego realizuj¹ cel apostolski stowa-
rzyszenia i — prowadz¹c ¿ycie braterskie we wspólnocie — d¹¿¹ do doskona³ej mi-
³oœci przez zachowanie konstytucji. W wielu z nich, wraz ze œlubami uznanymi ofi-
cjalnie przez Koœció³, w sposób wyraŸny podejmowane jest zobowi¹zanie do prakty-
kowania rad ewangelicznych. Jednak szczególny charakter ich konsekracji odró¿nia je
od instytutów zakonnych i instytutów œwieckich. 

Prymat konsekracji i profesji rad ewangelicznych w duchowoœci ¿ycia konsekrowanego

21. Podstawowym zadaniem osób sk³adaj¹cych profesjê rad ewangelicznych jest
¿ycie swoj¹ konsekracj¹, czyli wierniejsze pójœcie za Chrystusem i wyraŸniejsze ukazy-
wanie Jego drogi mi³oœci a¿ po Krzy¿. „«Wierniej» iœæ za Chrystusem i naœladowaæ
Go, «wyraŸniej» ukazywaæ Jego wyniszczenie, oznacza byæ «g³êbiej» obecnym w ser-
cu Chrystusa dla sobie wspó³czesnych. Ci bowiem, którzy id¹ t¹ «wê¿sz¹» drog¹, po-
budzaj¹ swoim przyk³adem braci oraz «daj¹ wspania³e i zaszczytne œwiadectwo» te-
mu, i¿ œwiat nie mo¿e siê przemieniæ i ofiarowaæ siê Bogu bez ducha B³ogos³a-
wieñstw”20. Obowi¹zkiem rodzin ¿ycia konsekrowanego jest zatem szczególna tro-
ska o ¿ycie duchowe, tak aby stanowi³y one prawdziw¹ szko³ê B³ogos³awieñstw
ewangelicznych. Od tego zale¿y apostolska owocnoœæ zakonów, skutecznoœæ zaanga-
¿owania na rzecz ubogich i w dzia³alnoœæ misyjn¹, a tak¿e zdolnoœæ budzenia no-
wych powo³añ21.

22. Przez profesjê rad ewangelicznych osoba konsekrowana stara siê odtworzyæ
w sobie „tê formê ¿ycia, jak¹ obra³ sobie Syn Bo¿y przyszed³szy na œwiat”22. 

Cz³onkowie instytutów ¿ycia konsekrowanego s¹ wezwani do doskona³ego za-
chowania dziewictwa. Czystoœæ celibatariuszy i dziewic, jako wyraz oddania siê Bogu
niepodzielnym sercem (por. 1 Kor 7, 32–34), jest odblaskiem nieskoñczonej mi³oœci
³¹cz¹cej trzy Boskie Osoby w tajemniczej g³êbi ¿ycia trynitarnego; mi³oœci, której
S³owo Wcielone da³o œwiadectwo a¿ po ofiarê z w³asnego ¿ycia; mi³oœci, która „roz-
lana jest w sercach naszych przez Ducha Œwiêtego” (Rz 5, 5), przynaglaj¹cego nas,
abyœmy odpowiedzieli na ni¹ ca³kowit¹ mi³oœci¹ do Boga i do bliŸnich. 

Osoby konsekrowane, naœladuj¹c ubóstwo Chrystusa, daj¹ szczególne œwiadectwo
Synowi, który wszystko otrzymuje od Ojca i z mi³oœci¹ wszystko Mu oddaje (por. J
17, 7.10). Zakonnik, zakonnica ukazuje, ¿e Bóg jest jedynym prawdziwym bogac-
twem cz³owieka. Ubóstwo, prze¿ywane na wzór Chrystusa, który „bêd¹c bogaty
[…] sta³ siê ubogim” (2 Kor 8, 9), wyra¿a ca³kowity dar z siebie, jaki sk³adaj¹ sobie
nawzajem trzy Osoby Boskie. 

Osoby konsekrowane, czyni¹c ofiarê z w³asnej wolnoœci, a przez to w³¹czaj¹c siê
w tajemnicê synowskiego pos³uszeñstwa Chrystusa, wyznaj¹ Go jako nieskoñczenie
umi³owanego i mi³uj¹cego, jako Tego, który ma upodobanie jedynie w woli Ojca (por.
J 4, 34). „Pos³uszeñstwo praktykowane na wzór Chrystusa, którego pokarmem by³o
wype³nianie woli Ojca (por. J 4, 34), objawia wyzwalaj¹ce piêkno uleg³oœci synow-
skiej, a nie niewolniczej, wzbogaconej poczuciem odpowiedzialnoœci i przenikniêtej
wzajemnym zaufaniem”23. 
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Duchowoœæ komunii osób konsekrowanych

23. Cech¹ charakterystyczn¹ instytutów ¿ycia konsekrowanego, instytutów
œwieckich i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego jest ¿ycie wspólnotowe w ca³ym bogac-
twie jego form. Stanowi ono wymowny znak komunii koœcielnej. Dlatego Koœció³ ocze-
kuje od cz³onków instytutów ¿ycia konsekrowanego, ¿e bêd¹ prawdziwymi mistrzami
duchowoœci komunii. Duchowoœæ komunii oznacza takie kszta³towanie swego sposobu
myœlenia, mówienia i dzia³ania, który sprawia, ¿e Koœció³ staje siê wyrazistym znakiem
nadziei na zjednoczenie ludzkoœci w komunii Osób Przenajœwiêtszej Trójcy. W ¿yciu
wspólnotowym moc Ducha Œwiêtego, która jest udzia³em jednego, staje siê udzia³em
wszystkich, a œwiadectwo braterstwa ukazuje ludziom zarówno piêkno bycia razem
w Chrystusie, jak i konkretne drogi do jednoœci24. Zobowi¹zanie do duchowoœci komu-
nii domaga siê od osób konsekrowanych kszta³towania postawy bezwarunkowej wza-
jemnej mi³oœci, gotowoœci do ofiarnej s³u¿by, zdolnoœci do akceptacji bliŸniego, umie-
jêtnoœci przebaczania oraz dyspozycji do „oddania wszystkiego wspólnocie”25.

24. Wybór rad ewangelicznych nale¿y tak¿e rozpatrywaæ w aspekcie s³u¿by na
rzecz wspólnoty ludzkiej. Nie s¹ one zaprzeczeniem wartoœci zwi¹zanych z wolno-
œci¹ i samodzielnoœci¹, z p³ciowoœci¹, z uzasadnionym dysponowaniem dobrami ma-
terialnymi. Sk³onnoœci te s¹ zakorzenione w naturze ludzkiej i dlatego same w sobie
s¹ dobre. Jednak¿e cz³owiek, os³abiony przez grzech pierworodny, jest nara¿ony na
ryzyko ich ukierunkowania na siebie, spêtania siê w egoizmie posiadania, wykorzy-
stywania innych i podporz¹dkowywania ich sobie. Profesja czystoœci, ubóstwa i po-
s³uszeñstwa jest ukazywaniem ludzkoœci drogi duchowej i wspólnotowej terapii, po-
legaj¹cej na odrzuceniu ba³wochwalstwa siebie i swych po¿¹dañ. W tym sensie ¿ycie
konsekrowane, ukierunkowane zasadniczo na s³u¿bê Jezusowi i budzenie nadziei na
pe³niê Królestwa Bo¿ego, ma bardzo wa¿ny wymiar spo³eczny26. 

25. Funkcja wspólnototwórcza instytutów ¿ycia konsekrowanego objawia siê
nadto w modlitwie o jednoœæ rodziny ludzkiej, trosce o wykszta³cenie i wychowanie,
zaanga¿owaniu na rzecz s³abych, bezdomnych i zepchniêtych na margines, pobudza-
niu dzia³alnoœci wolontariatu i organizacji humanitarnych oraz w uwra¿liwianiu in-
stytucji publicznych i prywatnych na sprawiedliwoœæ i solidarnoœæ spo³eczn¹. Mo¿-
na te¿ ¿ywiæ nadziejê, ¿e pe³ne ewangelicznej prostoty i dobroci œwiadectwo ¿ycia
konsekrowanego bêdzie coraz wyraŸniej stykaæ siê ze œwiadectwem tych osób, które
we wspó³czesnym œwiecie — czêsto bez g³êbszych pobudek religijnych — domaga-
j¹ siê poszanowania i ochrony stworzenia przez ograniczenie konsumpcji, zachowa-
nie trzeŸwego umiaru i wyznaczenie stosownych granic pragnieniom. 

POWO£ANIE I MISJA PREZBITERÓW
I OSÓB KONSEKROWANYCH. 

ZAPIS HEROIZMU I RACHUNEK SUMIENIA

Zmagania ksiê¿y i osób konsekrowanych o zachowanie duszy narodu w latach 1939–1989

26. W czasie II wojny œwiatowej duchowieñstwo polskie ponios³o wielkie stra-
ty: 2 762 ksiê¿y zginê³o w egzekucjach, wiêzieniach lub w obozach koncentracyjnych,
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a po³owa zosta³a wy³¹czona z duszpasterstwa. Z diecezji che³miñskiej zginê³o 304
ksiê¿y. 

Hitlerowcy i sowieci burzyli lub zamykali dla kultu œwi¹tynie, zabraniali odpra-
wiania nabo¿eñstw i g³oszenia kazañ, wywozili dzie³a sztuki koœcielnej, archiwalia
i ksi¹¿ki, gromadzone w bibliotekach i archiwach seminaryjnych i przyklasztornych.
Do dziœ wiêkszoœæ z nich nie powróci³a do w³aœcicieli. 

27. Po wojnie ksiê¿a, zakonnicy i zakonnice w³¹czyli siê w odbudowê duchow¹
i materialn¹ Ojczyzny. Z wielkim wysi³kiem przywracano ¿ycie koœcielne we wschod-
niej i centralnej Polsce oraz tworzono nowe struktury na Ziemiach Odzyskanych.
Z jednej strony Koœció³ z poczuciem bezsilnoœci patrzy³ na dramat wypêdzanych
z tych terenów Niemców, z drugiej — organizuj¹c ¿ycie parafialne, pragn¹³ dawaæ
poczucie zakorzenienia i nadziei milionom ludzi wypêdzonych z wschodnich rubie-
¿y Rzeczpospolitej i innym osobom, które osiedla³y siê na Ziemiach Zachodnich,
gdy¿ zosta³y pozbawienie wszystkiego przez najeŸdŸców. Ksiê¿a, zakonnicy i zakon-
nice, wygnani z Kresów Wschodnich, wêdrowali czêsto w³aœnie na Œl¹sk czy Pomo-
rze i tu podejmowali z niezwyk³¹ ofiarnoœci¹ pracê duszpastersk¹ i narodow¹ wœród
osiedlaj¹cej siê ludnoœci. 

28. Wkrótce okaza³o siê, ¿e komuniœci traktuj¹ duchowieñstwo jako swego naj-
wiêkszego wroga. Urz¹dzano procesy pokazowe biskupów i ksiê¿y, usi³owano dzieliæ
duchowieñstwo na patriotów i wrogów klasowych, pozbawiono Koœció³ mo¿liwoœci
prowadzenia zorganizowanej pracy edukacyjnej i charytatywnej, utrudniano dzia³al-
noœæ apostolsk¹ klasztorom, kleryków posy³ano do wojska w celu ich indoktrynacji
i wywierania presji na biskupów. W³adze stalinowskie odebra³y zakonnikom i zakon-
nicom na Kresach Wschodnich wcielonych do Zwi¹zku Radzieckiego wiêkszoœæ
klasztorów, domów zakonnych, szkó³, szpitali i domów opieki. W³adze Polski Ludo-
wej na Œl¹sku zaczê³y na szerok¹ skalê znosiæ klasztory ¿eñskie, a zakonnice depor-
towaæ do centralnej Polski. S³u¿ebniczkom Œl¹skim zabrano 95 ze 110 placówek,
wysiedlono blisko 400 el¿bietanek. Po 1950 roku zaczêto usuwaæ w ca³ej Polsce za-
konnice ze szpitali, ochronek, ¿³obków i domów starców. Od 1953 roku w³adze ko-
munistyczne przyst¹pi³y do zakrojonej na szerok¹ skalê kasaty zakonów. 

Duchowieñstwo polskie, pomimo represji, a tak¿e s³aboœci niektórych prze³o¿o-
nych i oko³o tysi¹ca ksiê¿y „patriotów”, zachowa³o jednoœæ, wiernoœæ Urzêdowi Na-
uczycielskiemu w przekazie nauki wiary i dyscyplinê koœcieln¹. Wielkie znaczenie
mia³a w tym nieustraszona i m¹dra postawa Prymasa Stefana Wyszyñskiego oraz
zmys³ wiary wiernych, którzy nie pozwolili odizolowaæ siê od swoich pasterzy. W pa-
miêtnym kazaniu wyg³oszonym w Bo¿e Cia³o 1953 roku Prymas Tysi¹clecia wo³a³:
„Koœció³ […] musi broniæ i broni³ bêdzie, nawet do oddania w³asnej krwi […] wol-
noœci kap³añstwa Chrystusowego, bo ta obrona oznacza obronê wolnoœci Waszego
sumienia, bo ta obrona oznacza zarazem obronê g³êbin kultury ducha […]. Dlatego
naród polski broni religii i swego kap³añstwa od zbiurokratyzowania. Uwa¿a³ i uwa-
¿a etatyzacjê duchownych za najwiêksz¹ krzywdê, za pogwa³cenie najbardziej istot-
nych praw sumienia cz³owieka. Uczymy, ¿e nale¿y oddaæ co jest Cesarza Cesarzowi,
a co Bo¿ego Bogu. Ale gdy Cesarz siada na o³tarzu, to mówimy krótko: nie wolno!”.

29. Po ustaniu represji stalinowskich duchowni, prze³o¿eni i prze³o¿one zakon-
ne, a czêsto tak¿e klerycy, wci¹¿ byli nêkani i inwigilowani przez pracowników spe-
cjalnych departamentów pañstwowych, wzywani na „rozmowy” i zastraszani. Pro-
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boszczów i innych duchownych pe³ni¹cych urzêdy koœcielne, zobowi¹zywano do œlu-
bowania lojalnoœci wobec pañstwa. Ksiê¿y usuniêto ze szkó³, szpitali, wojska i wiê-
zieñ; nak³adano specjalne podatki. Od 1961 roku wzmog³y siê szykany i gwa³ty prze-
ciwko zakonom. W tej sytuacji zakonnicy, pozbawieni mo¿liwoœci realizacji swych
specyficznych zadañ, w³¹czyli siê licznie w pracê parafialn¹ — w 1971 roku w dusz-
pasterstwie parafialnym pracowa³o 1202 cz³onków instytutów ¿ycia konsekrowane-
go. Wielu zaanga¿owa³o siê w katechezê, pos³ugê spowiednicz¹ i pielgrzymkow¹,
a zw³aszcza w pracê rekolekcyjn¹. Misje i rekolekcje parafialne, dziêki wytrwa³emu
zaanga¿owaniu wielu polskich zakonników — czêsto znakomitych kaznodziejów
i autentycznych ojców duchownych — przynios³y wielkie owoce w postaci pog³êbie-
nia wiernoœci Bogu i Koœcio³owi polskich katolików, zwyciê¿ania wad narodowych
i budzenia powo³añ kap³añskich i zakonnych. 

Niezwykleciê¿kiokresprze¿ywa³ywlatachszeœædziesi¹tychzakonnice.Zabierano
im przemoc¹ ostatnie przedszkola, szko³y, internaty i domy rekolekcyjne. Prymas Wy-
szyñskiw„Odezwiewobroniezakonów”z1962rokupisa³: „W tymhuraganiebezpra-
wia najwiêcej ucierpia³y zakonnice, tak bardzo zas³u¿one dla spo³eczeñstwa polskiego
[…]. ¯yj¹ one dziœ niepewnoœci¹ jutra, pozbawienia pracy i czêsto œrodków do ¿ycia”.
W tej sytuacji parafia sta³a siê dla wiêkszoœci sióstr g³ówn¹ przestrzeni¹ pracy apostol-
skiej i Ÿród³em utrzymania — w1972 roku w katechizacji pracowa³o 2801 sióstr.

30. W okresie „Solidarnoœci” duchowieñstwo odnios³o siê z ¿yczliwoœci¹
i otwartoœci¹ do wielkiego ruchu spo³ecznego protestu i wo³ania o sprawiedliwoœæ,
prawdê i suwerennoœæ. Biskupi i kap³ani swoj¹ obecnoœci¹ i pos³ug¹ duszpastersk¹
wspomagali strajkuj¹cych. W czasie stanu wojennego bronili przed rozpacz¹, œpieszy-
li z pomoc¹ duchow¹ i materialn¹ internowanym i ich rodzinom, ratowali przed
œmierci¹ cywiln¹ wielu twórców kultury, z godnoœci¹ znosili próby zastraszania, prze-
s³uchania i cierpienia. Bolesnym ciosem zadanym polskiemu duchowieñstwu i ca³e-
mu Koœcio³owi w Polsce by³o zamordowanie ks. Jerzego Popie³uszki. 

Po roku 1989

31. Wejœcie na drogê demokracji postawi³o przed biskupami, ksiê¿mi i osobami
konsekrowanymi nowe zadania, od których podejmowania byli oni systematycznie
i przy u¿yciu wszelkich mo¿liwych œrodków „oduczani” i odsuwani. Mimo to, z apo-
stolsk¹ ¿arliwoœci¹ i radoœci¹ — w poczuciu s³u¿by nie tylko Koœcio³owi, ale i Oj-
czyŸnie — powrócili do szkó³, szpitali, domów opieki, do wojska i innych instytu-
cji, które dot¹d by³y przed nimi zamkniête. Rozpoczêli dzie³o organizacji zakazanych
dotychczas stowarzyszeñ, ruchów, oddzia³ów Caritas, dru¿yn harcerskich, klubów itp.
S³u¿yli nadto pomoc¹ i rad¹ przy porz¹dkowaniu domu ojczystego w sferze spo³ecz-
no–politycznej, przyswajali innym zasady nauki spo³ecznej Koœcio³a, poœredniczyli
przy rozwi¹zywaniu najbardziej nabrzmia³ych konfliktów. By³a to wyj¹tkowa s³u¿ba
niepodleg³emu pañstwu w dobie tworzenia przez nie zrêbów suwerennoœci i ³adu
spo³eczno–ekonomicznego. 

32. Demokracja sta³a siê wyzwaniem, ale i szans¹ dla ksiê¿y diecezjalnych i osób
konsekrowanych. Dotyczy to zw³aszcza powrotu katechezy do szko³y. Obecnoœæ
ksiê¿y, zakonnic i zakonników, oraz katechetów w szko³ach spotka³a siê na ogó³ z du-
¿ym zrozumieniem i ¿yczliwoœci¹, chocia¿ nie brak³o trudnych doœwiadczeñ.
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Po roku 1989 pojawi³y siê mo¿liwoœci lepszej wspó³pracy duchownych ze œwiec-
kimi. Dotyczy to zarówno rad duszpasterskich i ekonomicznych na szczeblu diece-
zjalnym i parafialnym, jak i stowarzyszeñ, ruchów i wspólnot katolickich. Stopnio-
wo wypracowuje siê styl i formy tej wspó³pracy. 

33. W roku 1985 by³o w naszym kraju 22 381 prezbiterów, w 1990 roku — 25
225, w 1999 roku — oko³o 30 000. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w naszym kraju je-
den kap³an przypada na oko³o 1 400 wiernych, co stawia nas dopiero na 13 miejscu
w Europie. 

W Polsce istnieje ponad 60 mêskich instytutów zakonnych i stowarzyszeñ ¿ycia
apostolskiego. ¯yje w nich oko³o 11 tysiêcy zakonników, w tym ponad 1 400 braci.
Ponad 1 200 zakonników pracuje za granic¹, z czego oko³o tysi¹ca na misjach. W po-
nad 100 Instytutach ¿eñskich s³u¿y Panu blisko 30 tysiêcy sióstr. 

Istnieje oko³o 25 ¿eñskich instytutów œwieckich i 2 kap³añskie. Dzia³alnoœæ apo-
stolsk¹ prowadzi w nich oko³o tysi¹ca osób. 

W 1997 roku liczba seminarzystów w 41 diecezjalnych seminariach duchownych
wynosi³a 4 542 kleryków, natomiast w 41 seminariach duchownych i klerykatach za-
konnych — blisko 1 900. Wobec wielkiego zapotrzebowania na ró¿ne formy pracy
i obecnoœci Koœcio³a — i to zarówno w kraju, jak i za granic¹, a zw³aszcza na Wscho-
dzie — wci¹¿ odczuwa siê niedostatek powo³añ. Skutkiem tego wiele zadañ nie mo-
¿e byæ podjêtych bez szkody dla dotychczas prowadzonych dzie³. Sytuacja material-
na licznych seminariów duchownych, diecezjalnych i zakonnych, sta³a siê niezwykle
trudna w dobie transformacji gospodarczej Polski. 

Oczekiwania wobec duchownych

34. Zmys³ wiernych Koœcio³a w Polsce ujawnia siê m.in. w trosce o Chrystusowy
wizerunek ksiêdza. Idea³em jest ksi¹dz pobo¿ny i rozmodlony na co dzieñ i przy o³-
tarzu, dobry kaznodzieja, spowiednik, nie przywi¹zany do dóbr materialnych zarad-
ny gospodarz obiektów sakralnych, przyjaciel dzieci i m³odzie¿y, godny reprezentant
wspólnoty parafialnej w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej oraz w prezbiterium diecezji, ¿y-
j¹cy zgodnie z tym czego naucza. 

35. Pomimo powracaj¹cych fal krytyki, przetrwa³ szacunek dla pos³ugi ksiêdza,
zakonnika i zakonnicy. Katolicy, tak¿e m³odzi, ¿yczliwie odnosz¹ siê do tych du-
chownych, których dewiz¹ sta³o siê: „Ja muszê siê umniejszaæ, aby w Koœciele i przez
Koœció³ ros³o Królestwo Bo¿e” (por. J 3, 30). Widz¹ i traktuj¹ jako ewangeliczne
œwiadectwo postawê czynnej mi³oœci pasterskiej ksiê¿y i osób konsekrowanych: sza-
cunku i ¿yczliwoœci wobec ka¿dego, cierpliwoœci i umiejêtnoœci s³uchania, zdolnoœci
uczestniczenia w radoœciach i smutkach parafian, pokory i niepob³a¿liwej wyrozu-
mia³oœci, umiejêtnoœci poœwiêcania siê i dyspozycyjnoœci niezale¿nie od pory dnia,
czynnej pomocy we wszystkich trudnych sytuacjach ¿ycia, zw³aszcza tam gdzie
wszyscy zawiedli. 

Wierni rozró¿niaj¹ te¿ zazwyczaj pomiêdzy teologicznym i duszpasterskim wy-
miarem s³u¿by kap³añskiej czy zakonnej a s³aboœciami duchownych. Z trudnoœci¹ to-
leruj¹ natomiast stawianie siê „ponad” œwieckimi, wykorzystywanie pozycji spo³ecz-
nej, kszta³towanie relacji z parafianami wy³¹cznie za pomoc¹ poleceñ, domaganie siê
autorytetu we wszystkich sprawach itp. 

Powo³ani
na ¿niwo

Idea³ ksiêdza

Szacunek
dla misji
duchownych

160 Powo³anie i misja prezbiterów i osób konsekrowanych. Zapis heroizmu i rachunek sumienia



36. W kap³anie i zakonniku szuka siê brata w cz³owieczeñstwie, ojca w chrzeœci-
jañstwie, mistrza duchowego w kap³añstwie. 

Katolicy jako podstawy œwiadectwa ewangelicznego upatruj¹ u duchownych cech
autentycznego, g³êbokiego cz³owieka: m¹drego, uczciwego, roztropnego, ³agodnego,
skromnego, pokornego, radosnego i powa¿nego gdy potrzeba, kulturalnego i wolne-
go od na³ogów. Brak tych ludzkich cech u prezbitera staje siê dla niektórych pretek-
stem do ¿ycia niezgodnego z Ewangeli¹. 

Ceni siê szczególnie odpowiedzialnoœæ kap³ana za jego powo³anie oraz sumien-
ne wykonywanie obowi¹zków kap³añskich. Wysoko s¹ cenione kompetencje w spra-
wach Bo¿ych, na przyk³ad pobo¿ne sprawowanie Eucharystii, dyspozycje do spowia-
dania i do kierownictwa duchowego, umiejêtnoœæ przygotowania i wyg³aszania homi-
lii wyp³ywaj¹cych ze s³owa Bo¿ego, wewnêtrzne doœwiadczenie, a zarazem „znajo-
moœæ ¿ycia”. Razi natomiast brak podejœcia ojcowskiego, nie¿yczliwoœæ, pogardzanie
ludŸmi z tzw. marginesu spo³ecznego, legalizm w podejœciu do spraw religijnych,
koncentracja nie na sprawach religijnych, lecz na przyk³ad na kwestiach politycznych
czy uk³adach lokalnych. Zamazuje to tak po¿¹dany obraz Koœcio³a s³u¿ebnego
i ofiarnego. 

37. Czêœæ polskich duchownych, piastuj¹cych obecnie — z racji na swój wiek
i sta¿ kap³añski — funkcje proboszczowskie i inne odpowiedzialne zadania w Ko-
œciele polskim, pracowa³a z du¿ym poœwiêceniem w sytuacji walki z komunizmem,
inwigilacji duchowieñstwa, a w sytuacji wewn¹trzkoœcielnej — jednoosobowego kie-
rownictwa sprawami duchowymi i materialnymi wspólnoty lokalnej itp. Nie mia³a
te¿ czêsto mo¿liwoœci systematycznego dostêpu do nauczania Stolicy Apostolskiej.
Dlatego z trudem dokonuje recepcji dokumentów soborowych i posoborowego na-
uczania Ojca Œwiêtego. Wynika z tego — przy ogromnej czêsto szlachetnoœci i ofiar-
noœci duszpasterskiej — przyzwyczajenie do modelu Koœcio³a–twierdzy, a nie wspólno-
ty wspólnot; do wizji œwieckich jako przedmiotu dzia³añ duszpasterskich, a nie pod-
miotu ¿ycia koœcielnego i wspó³pracowników w dziele ewangelizacyjnym. Tymczasem
wielkim sprawdzianem wiarygodnoœci kap³añskiej jest umiejêtnoœæ wspó³pracy ze
œwieckimi, ufania im, s³uchania, rozmawiania, zasiêgania opinii i uczenia siê od nich.
Niema³o cennych inicjatyw marnuje siê dlatego, ¿e duchowni pozostaj¹ bierni, z nie-
chêci¹ reaguj¹ na próby organizowania siê laikatu, dziel¹ wiernych pod wzglêdem pre-
ferencji politycznych itp. Wielu kap³anów, nieufnych wobec laikatu, zamyka siê na je-
go inicjatywy, dystansuje wobec ruchów i stowarzyszeñ katolickich, nie jest zaintere-
sowanych wys³uchaniem uwag na temat form parafialnej pracy duszpasterskiej. Zda-
rza siê, ¿e duchowni — przeœwiadczeni o ci¹¿¹cej na nich osobiœcie odpowiedzialno-
œci za sprawy religijne — odrzucaj¹ wspó³pracê w przekonaniu, ¿e œwieccy chc¹ rz¹-
dziæ w parafii. 

38. Kap³ani diecezjalni i zakonni w Polsce z poœwiêceniem pe³ni¹ szereg obowi¹z-
ków: katechizuj¹, spowiadaj¹, pomagaj¹ w pos³udze sakramentu pokuty i pojednania
w innych parafiach, organizuj¹ i prowadz¹ rekolekcje parafialne, odbywaj¹ coroczn¹
wizytê duszpastersk¹, odprawiaj¹ liczne tradycyjne nabo¿eñstwa oraz organizuj¹ mi-
sje okolicznoœciowe. S¹ nadto obci¹¿eni licznymi zadaniami, które nie wi¹¿¹ siê
wprost z ich pos³annictwem duszpasterskim: inwestycjami budowlanymi, remontami,
prowadzeniem finansów parafialnych itp. Wywo³uje to przemêczenie, chêæ zamkniê-
cia siê przed innymi problemami, a w konsekwencji izolacjê od codziennych trosk pa-
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rafian, obojêtnienie na problemy osób zagubionych, niewra¿liwoœæ na sprawy natury
duchowej czy teologicznej. Duszpasterz jawi siê czêsto w oczach swoich parafian nie
jak cz³owiek Ducha, Bo¿ego pokoju, lecz jako ktoœ, kto siê nieustannie spieszy. Jesz-
cze bardziej deprymuj¹co dzia³aj¹ na wiernych zamkniête drzwi plebani.

39. ¯ycie wiêkszoœci polskich duchownych charakteryzuje mi³oœæ do Koœcio³a,
mi³oœæ duszpasterska. Wyra¿aj¹ j¹ zazwyczaj przez wype³nianie stosownych pos³ug
kap³añskich, koncentrowanie siê na pracach konserwatorskich i budowlanych oraz
realizacjê zleconych akcji diecezjalnych czy ogólnopolskich. W praktyce jednak ta-
ka postawa prowadzi niekiedy do ograniczania pos³ugi duszpasterskiej do tego, co
jest konieczne: Mszy œwiêtej, konfesjona³u, katechezy i kancelarii. Gdy „wkradnie
siê” w to niedba³e sprawowanie Eucharystii, brak przygotowania do homilii, p³yt-
kie i konwencjonalne traktowanie penitentów, poœpiech podczas wizyt duszpaster-
skich, ma³a dyspozycyjnoœæ poza godzinami dy¿urów, brak zainteresowania sprawa-
mi m³odzie¿y, na przyk³ad przez zorganizowanie œwietlicy czy wyjazd na obóz wa-
kacyjny, mo¿e pojawiæ siê swoista letnioœæ w pos³udze. Dalsz¹ konsekwencj¹ takiego
prze¿ywania kap³añstwa staje siê ucieczka w œwiat: œwieckoœæ zachowañ, brak kontroli
w korzystaniu z telewizji i wideo, a nawet uleganie na³ogom. „Ucieczka” przyjmu-
je niekiedy realn¹ postaæ — œwieckich niepokoi, gdy ksi¹dz w tzw. dniach wolnych
opuszcza rodzinê parafialn¹, gdy tymczasem oni w dni wolne od pracy zostaj¹ ze
swoj¹ rodzin¹.

40. Wœród pozytywnych cech kap³ana wysoko stawia siê bezinteresownoœæ dusz-
pasterzy, która pozwala domyœlaæ siê, ¿e za dystansem wobec pieniêdzy i posiadania
idzie umi³owanie spraw Bo¿ych. Za „ksiê¿y z powo³ania” uwa¿a siê ksiê¿y zadawala-
j¹cych siê niezbyt wysokim standardem ¿ycia, wra¿liwych na ludzkie biedy i zaanga-
¿owanych w pomoc ubogim. Gorsz¹ce bywa natomiast nadmierne przywi¹zanie do
pieniêdzy, otaczanie siê przez osoby konsekrowane przedmiotami zbytku, u¿ywanie
luksusowych samochodów, ustanawianie wysokich taryf za pos³ugê duszpastersk¹,
brak zrozumienia dla trudnoœci finansowych wielu rodzin. 

41. Polscy ksiê¿a zachowuj¹ poczucie szacunku i pos³uszeñstwa wobec swoich
biskupów, ¿ywi¹ poczucie dumy z przynale¿noœci do prezbiterium diecezjalnego,
podtrzymuj¹ braterstwo kap³añskie. Wyrazem tego s¹ m.in. troska proboszczów i wi-
kariuszy o „wspólnotê domu i sto³u”, podtrzymywanie wiêzi wspólnoty „kursowej”,
spotkania i pomoc przy okazji rekolekcji czy misji, wspólne prze¿ywanie wizytacji pa-
sterskich i odpustów, zwyczaj wzajemnych odwiedzin z okazji imienin i jubileuszy,
a tak¿e liczny udzia³ w pogrzebach kap³añskich. Niekiedy ³¹czy siê to jednak z tak
silnym prze¿ywaniem wszystkich problemów we w³asnym gronie, ¿e powoduje zawê-
¿enie spojrzenia na œwieckich do perspektywy oni. Czêœciej zauwa¿a siê sk³onnoœæ
przeciwn¹ — do s³abszego uto¿samiania siê z prezbiterium diecezji oraz pragnienie
nawi¹zywania œciœlejszych wiêzów ze œwieckimi ni¿ z kap³anami, przy czym zdarza
siê, ¿e wiêzy te s¹ oparte nie na wspólnocie ducha, lecz na zainteresowaniach czysto
doczesnych. 

42. Wierni w Polsce z ogromnym poœwiêceniem utrzymuj¹ seminaria duchow-
ne, interesuj¹ siê ich ¿yciem, uczestnicz¹ z wiar¹ i modlitw¹ w œwieceniach diakona-
tu i kap³añstwa. Wydaje siê jednak, ¿e wychowanie seminaryjne w nie zawsze wystar-
czaj¹cym stopniu nastawione jest na wspomaganie wzrostu dojrza³oœci ludzkiej i du-
chowej przysz³ych kap³anów, kreowanie postaw s³u¿ebno–wspólnotowych, przygoto-
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wanie do partnerskiej wspó³pracy z laikatem, uczenie znajomoœci faktycznych pro-
blemów ¿ycia codziennego, a zw³aszcza wnikliwej obserwacji aktualnych przemian
spo³ecznych i duchowych i poszukiwanie adekwatnych odpowiedzi27. 

KAP£AÑSTWO I ¯YCIE KONSEKROWANE
TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE

Duszpasterstwo powo³añ

43. Troska o kszta³towania ¿ycia jako powo³ania jest jednym z podstawowych
obowi¹zków Koœcio³a w czasach eliminowania poczucia sensu i zwi¹zku istnienia
z Bogiem. Katecheza i duszpasterstwo m³odzie¿y, ¿ycie sakramentalne i modlitewne,
a tak¿e kierownictwo duchowe winny pomagaæ m³odemu cz³owiekowi w dojrzewa-
niu do odpowiedzialnego dokonywania ¿yciowych wyborów, do wiernoœci i wytrwa-
³oœci, do odczytania i pielêgnowania powo³ania ¿yciowego, w tym szczególnie powo-
³ania kap³añskiego i do ¿ycia konsekrowanego28. Jan Pawe³ II, przemawiaj¹c do Bi-
skupów Polskich, przyby³ych w 1998 roku ad limina Apostolorum do Rzymu, stwier-
dzi³: „Trzeba zrobiæ wszystko co mo¿liwe w Koœciele polskim, aby nie wygas³ w m³o-
dych ludziach duch ofiary i wielkoduszny zapa³ do podejmowania Chrystusowego
wezwania. Nieodzowny jest wysi³ek zwi¹zany z budzeniem powo³añ i z kszta³towa-
niem nowych pokoleñ kandydatów do œwiêceñ kap³añskich — przysz³ych duszpaste-
rzy. Trzeba to czyniæ w autentycznym duchu Ewangelii, a zarazem trafnie odczytu-
j¹c znaki czasów, na jakie uwagê zwróci³ Sobór Watykañski II. Temu wysi³kowi niech
towarzyszy równie¿ autentyczne œwiadectwo ¿ycia samych kap³anów, oddanych bez
reszty Bogu i braciom”. 

44. W budzeniu, rozpoznawaniu i kszta³towaniu powo³ania do kap³añstwa i ¿y-
cia konsekrowanego podstawowe znaczenie przypada rodzinie chrzeœcijañskiej, nazy-
wanej dzisiaj „pierwszym seminarium”. Nie wymaga siê od rodziny, ¿eby propono-
wa³a dzieciom zostanie ksiêdzem lub zakonnic¹, lecz by stwarza³a klimat powo³ania
w Chrystusie i wolnoœæ wyboru w bogactwie powo³añ chrzeœcijañskich29. 

45. Obowi¹zkiem duszpasterzy jest wspieranie rodzin przez podejmowanie wie-
lorakiego wysi³ku ukazywania prawdziwego oblicza Boga Ojca, który wzywa nas
w Chrystusie i obdarza moc¹ Ducha Œwiêtego. Nale¿y uczyæ w³aœciwego rozumienia
ludzkiej wolnoœci, ewangelicznego jeœli chcesz…, które jest fundamentem kszta³towa-
nia postawy czynienia odpowiedzialnego daru z siebie30. Postawa ta dotyczy zarów-
no rodziców i ich lêków przed podjêciem przez syna lub córkê drogi duchownej, jak
i formatorów diecezjalnych czy zakonnych, którzy powo³anie kap³añskie lub zakon-
ne powinni ukazywaæ jako fascynuj¹c¹ drogê pójœcia za Chrystusem, a nie werbowaæ
czy pomniejszaæ wartoœæ powo³ania do ¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie31. 

Ka¿dy kandydat powinien mieæ swobodê w wyborze seminarium diecezjalnego,
instytutu zakonnego, instytutu œwieckiego czy stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego.
Instytuty ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego maj¹ prawo
swobodnego prowadzenia akcji budzenia powo³añ. Biskupi i duszpasterze powinni
sprzyjaæ tym dzia³aniom, osoby konsekrowane zaœ winny staraæ siê o uzgodnienie
przedsiêwziêæ z kompetentnymi w³adzami koœcielnymi. 
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46. Katecheza powinna prowadziæ uczniów do patrzenia na ¿ycie chrzeœcijañskie
jako na odpowiedŸ dan¹ Bogu na Jego wezwanie. Konieczne s¹ jednak specjalne ka-
techezy, dostosowane do okolicznoœci i wieku, które jako temat maj¹ powo³ania ka-
p³añskie, zakonne, misyjne, a tak¿e do ¿ycia konsekrowanego w instytutach œwiec-
kich. Nale¿y w³¹czyæ w nie chwilê cichej refleksji nad powo³aniem oraz modlitwê
o powo³ania, prowadzonej zawsze z zachowaniem tajemnicy uczestników odnoœnie
do wybranej przez nich drogi ¿ycia. Katecheza dotycz¹ca powo³ania kap³añskiego po-
winna ukazywaæ godnoœæ kap³añstwa wspólnego i istotn¹ ró¿nicê miêdzy kap³añ-
stwem wspólnym, wynikaj¹cym z chrztu i bierzmowania, a kap³añstwem s³u¿ebnym.
Nale¿y do³o¿yæ starañ, aby uczestnicy katechezy odkryli, ¿e kap³añstwo s³u¿ebne jest
wielkim darem Bo¿ym, danym Koœcio³owi w najœciœlejszej ³¹cznoœci z kap³añstwem
Chrystusa. Uœwiadomienie sobie tego winno prowadziæ do modlitwy dziêkczynnej
za kap³anów i modlitwy b³agalnej o powo³anie robotników na ¿niwo Pañskie32. 

47. W ka¿dej diecezji i instytucie ¿ycia konsekrowanego by³oby rzecz¹ s³uszn¹
i po¿yteczn¹ powo³aæ oœrodek powo³añ, koordynuj¹cy rozmaite inicjatywy i czuwa-
j¹cy nad „powo³aniowym wymiarem” duszpasterstwa. Oœrodek powinien posiadaæ
w³asny dom formacyjny, w którym mogliby siê spotykaæ w sposób regularny ludzie
m³odzi, rozpoznaj¹cy w swoim ¿yciu oznaki powo³ania kap³añskiego lub do ¿ycia
konsekrowanego. 

Oœrodki lub centra powo³aniowe nale¿y tworzyæ zw³aszcza przy ni¿szych i wy¿-
szych seminariach duchownych i przy czêsto nawiedzanych sanktuariach. Powinny
one stanowiæ miejsce dialogu, informacji i zapoznania siê z ró¿nymi formami powo-
³añ duchownych33. 

Trzeba zawsze podkreœlaæ rolê, jak¹ maj¹ do odegrania m³odzi wobec m³odych. Alum-
ni przygotowuj¹cy siê do kap³añstwa, uczniowie ni¿szych seminariów duchownych,
m³odzi mê¿czyŸni i kobiety, odbywaj¹cy formacjê zakonn¹, s¹ niezwyk³ymi œwiadka-
mi powo³ania, a seminaria i inne instytuty formacji stanowi¹ z samej swej natury wy-
raŸn¹ propozycjê powo³ania. Nale¿y zadbaæ, aby coraz skuteczniejsza by³a si³a ich
promieniowania34. 

48. Stosown¹ form¹ refleksji nad drog¹ powo³ania ¿yciowego s¹ rekolekcje za-
mkniête dla maturzystów i maturzystek. Udzia³ w takich rekolekcjach powinien sta-
nowiæ nieod³¹czny, integralny element katechezy w szkole œredniej. Nale¿y starannie
zadbaæ o charakter prawdziwie rekolekcyjny tego rodzaju spotkañ, ich odpowiedni
czas i trwanie (3 dni), dobór osób prowadz¹cych rekolekcje oraz mo¿liwoœæ kontak-
tu z seminarzystami, przedstawicielami Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowa-
rzyszeñ ¯ycia Apostolskiego. 

49. Tydzieñ Powo³añ, rozpoczynaj¹cy siê od IV Niedzieli Wielkanocnej, oraz
Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego, obchodzony 2 lutego, nale¿y wykorzystaæ do modli-
tewnej odpowiedzi na wezwanie Chrystusa: „Proœcie Pana ¿niwa, ¿eby wyprawi³ ro-
botników na swoje ¿niwo” (Mt 9, 38) oraz przekazywania informacji na temat ka-
p³añstwa i ¿ycia konsekrowanego. 

Ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca winien staæ siê szczególnym dniem modlitwy
powo³aniowej. 

Nale¿y rozwijaæ dzie³o Parafialnych Niedziel Powo³añ, polegaj¹ce na tym, ¿e raz
w roku do parafii przybywa profesor seminarium z grup¹ kleryków. Uczestnicz¹ oni
w liturgii i nabo¿eñstwach w intencji budzenia powo³añ do kap³añstwa i ¿ycia kon-
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sekrowanego, spotykaj¹ siê z rozmaitymi grupami, przekazuj¹ informacje o kszta³to-
waniu powo³ania i seminarium duchownym, zbieraj¹ ofiary. 

Okazj¹ sprzyjaj¹c¹ promocji powo³añ duchownych s¹ prymicje, œluby osób kon-
sekrowanych oraz jubileusze kap³añskie i zakonne. Nale¿y zadbaæ o wypracowanie ta-
kich form ich obchodów, aby ukazywa³y one prawdê o powo³aniu cz³owieka do ¿y-
cia w Bogu, a przede wszystkim piêkno i sens s³u¿by w kap³añstwie i zakonie. 

50. Kap³an jest najczêœciej pierwsz¹ osob¹ informuj¹c¹ o drogach i formach re-
alizacji powo³ania duchownego. Nale¿y zatem zadbaæ o zaznajamianie duszpasterzy
z teologi¹ powo³ania i o sta³¹ informacjê o mo¿liwoœciach wspó³pracy z seminarium
diecezjalnym i oœrodkiem powo³añ w dziele budzenia i kszta³towania powo³añ ka-
p³añskich i zakonnych, a tak¿e o zakonach, zgromadzeniach i instytutach œwieckich. 

51. W pracy wychowawczej wœród dzieci i m³odzie¿y nale¿y proponowaæ prak-
tykê kierownictwa duchowego. W tym celu ju¿ w seminarium duchownym trzeba za-
dbaæ o przygotowanie przysz³ych kap³anów do tej niezwykle delikatnej i nie³atwej
pos³ugi, w której nikt ich nie mo¿e zast¹piæ. W³aœnie kierownictwo duchowe, obok
œwiadectwa ¿ycia dawanego przez osoby duchowne, „rozbudza w powo³anych osobi-
st¹ mi³oœæ do Chrystusa”35. 

52. Ksiê¿a i osoby konsekrowane winny pamiêtaæ, ¿e najwa¿niejszym i najsku-
teczniejszym œrodkiem budzenia powo³añ jest ich w³asne œwiadectwo ¿ycia, ukazuj¹-
ce porywaj¹ce piêkno osoby Pana Jezusa. Nic nie zast¹pi w dziele powo³añ osobiste-
go i odwa¿nego œwiadectwa s³u¿by i mi³oœci, poœwiêcenia i bezwarunkowego odda-
nia siê Chrystusowi i Jego Koœcio³owi. Nic tak nie przekona m³odego cz³owieka do
wejœcia na drogê powo³ania, jak radoœæ i entuzjazm ksiê¿y i zakonników, ich brater-
ska zgoda, gorliwoœæ w trosce o zbawienie, pe³na taktu i mi³oœci troska o cz³owieka36.
Ksiê¿a i cz³onkowie instytutów ¿ycia konsekrowanego powinni otwarcie i jasno mó-
wiæ o potrzebie i piêknie ¿ycia kap³añskiego i zakonnego na katechezie i w codzien-
nych spotkaniach z m³odzie¿¹ i rodzinami. Winni te¿ pamiêtaæ, ¿e niezast¹pion¹ ro-
lê w duszpasterstwie powo³añ odgrywa liturgia: pobo¿ne odprawianie i autentyczne
prze¿ywanie oraz g³êboka wiara w nadprzyrodzony sens s³ów, znaków i gestów37. 

53. Wiele uwagi nale¿y poœwiêciæ liturgicznej s³u¿bie o³tarza oraz ruchom oazo-
wym i ruchom odnowy chrzeœcijañskiej, spoœród których najczêœciej wywodz¹ siê
przyszli kap³ani i osoby konsekrowane. 

54. Ka¿dy prezbiter — modlitw¹ i przyk³adem ¿ycia — powinien staraæ siê
„o wzbudzenie przynajmniej jednego powo³ania kap³añskiego, które mog³oby konty-
nuowaæ jego pos³ugê”38. 

Formacja do kap³añstwa i ¿ycia konsekrowanego

55. Nale¿y do³o¿yæ starañ, aby seminaria duchowne oraz domy formacyjne ¿y-
cia konsekrowanego by³y nade wszystko pewn¹ przestrzeni¹ duchow¹, „wspólnot¹
wychowawcz¹ w drodze”, œrodowiskiem sprzyjaj¹cym takiemu procesowi formacyj-
nemu, dziêki któremu cz³owiek powo³any przez Boga mo¿e siê stopniowo upodab-
niaæ do Jezusa Chrystusa. Wychowawcy seminaryjni, klerycy i katolicy œwieccy win-
ni wci¹¿ uœwiadamiaæ sobie, ¿e seminarium duchowne istnieje w tym celu, aby po-
wo³anym do pos³ugi prezbiteriatu umo¿liwiæ prze¿ycie doœwiadczenia formacji, jak¹
Chrystus da³ Dwunastu. W œwietle przekazu zawartego w Ewangeliach, w³aœnie d³u-
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gotrwa³e przebywanie z Jezusem stanowi niezbêdne przygotowanie do tej misji. Wy-
maga ono zdecydowanego oderwania siê od œrodowiska rodzinnego, codziennoœci
œwiata i najsilniejszych nawet wiêzi uczuciowych (por. Mk 1, 16–20; 10, 28; £k 9,
23.57–62; 14, 25–27)39. 

56. Obecnoœæ biskupa ma szczególne znaczenie w wychowaniu seminaryjnym:
pomaga wspólnocie seminaryjnej w³¹czyæ siê w Koœció³ partykularny, potwierdza
i umacnia duszpasterski charakter wszystkich rodzajów formacji przysz³ych ksiê¿y,
przyczynia siê w istotny sposób do kszta³towania „zmys³u Koœcio³a” jako wartoœci
duchowej i duszpasterskiej o centralnym znaczeniu dla pos³ugi kap³añskiej40. Jan Pa-
we³ II, przemawiaj¹c do Biskupów Polskich, przyby³ych w 1998 roku ad limina Apo-
stolorum do Rzymu, stwierdzi³, ¿e seminaria duchowne diecezjalne i zakonne „s¹ w ca-
³ym Koœciele i w ka¿dej jego czêœci szczególnym sprawdzianem ¿ywotnoœci, niejako
p³odnoœci duchowej, która wyra¿a siê w gotowoœci m³odych ludzi do wy³¹cznego od-
dania siê na s³u¿bê Chrystusowi. […]. Proszê was, drodzy Bracia — apelowa³ Oj-
ciec Œwiêty — abyœcie ojcowsk¹ trosk¹ otaczali seminaria duchowne. Niech ci, któ-
rym powierzyliœcie kszta³towanie przysz³ych kap³anów, zawsze znajduj¹ u was zrozu-
mienie, oparcie i dobr¹ radê”41. 

57. W formacji przysz³ych kap³anów seminaria duchowne i inne domy forma-
cyjne winny realizowaæ wskazania zawarte w Instr. Potissimum institutioni, wydanej
w 1990 r. przez Kongregacjê ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ
¯ycia Apostolskiego, w „Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis pro Polo-
nia” i „Ratio Studiorum”, we wskazaniach powizytacyjnych w Polskich Seminariach
diecezjalnych i zakonnych (1991–1992), adhortacji „Pastores dabo vobis” oraz
„Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów”. „Wydaje siê niezbêdne — stwierdzi³
Jan Pawe³ II w 1998 roku — opracowanie nowego «Ratio fundamentalis» i «ratio
studiorum» dla seminariów w Polsce, dostosowanego do aktualnej sytuacji Koœcio³a,
do wspó³czesnej mentalnoœci m³odych ludzi oraz do nowych wyzwañ, przed jakimi
staj¹ przyszli prezbiterzy”42. Instytuty ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszenia ¿ycia
apostolskiego powinny tak¿e opracowaæ swoj¹ Ratio institutionis, czyli program forma-
cyjny inspirowany charyzmatem Instytutu43. 

58. Formacja powinna mieæ charakter integralny: dotyczyæ ca³ej osoby, rozma-
itych aspektów jej to¿samoœci, czynów i intencji44. Dlatego nale¿y j¹ realizowaæ
w wymiarach: ludzkim, duchowym, intelektualnym, kulturowym, pastoralnym, za-
wodowym, wspólnotowym i apostolskim, a jeœli chodzi o osoby konsekrowane rów-
nie¿ w wymiarze charyzmatu ich instytutu. 

59. Formacja ludzka winna byæ podstaw¹ ca³ego procesu formacyjnego. Kandy-
daci do kap³añstwa i ¿ycia konsekrowanego powinni staraæ siê o odtworzenie w so-
bie cz³owieczeñstwa jaœniej¹cego w Jezusie Chrystusie, o przyswojenie sobie Jego
myœli i uczuæ ku Ojcu, o upodobnienie siê do Chrystusa i do Jego ca³kowitej ofiary
z siebie45. Dokonuje siê to przez formacjê, zorientowan¹ na rozwój i doskonalenie
takich cech, jak umi³owanie prawdy, prawoœæ, rzetelnoœæ, wewnêtrzna wolnoœæ, sza-
cunek wobec ka¿dej osoby, poczucie sprawiedliwoœci, wiernoœæ danemu s³owu,
wspó³czucie, wra¿liwoœæ na cierpi¹cych, konsekwentne postêpowanie, jednoznacz-
noœæ s³ów i czynów, zrównowa¿ony s¹d i postêpowanie, zdolnoœæ do utrzymywania
wiêzi z innymi, uprzejmoœæ, goœcinnoœæ, pogoda ducha, szczeroœæ w s³owach i inten-
cjach, roztropnoœæ, dyskrecja, wielkodusznoœæ, gotowoœæ do zrozumienia, przebacze-
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nia i pocieszenia, umiejêtnoœæ porozumiewania siê, dojrza³oœæ uczuciowa i integracja
osobowoœci. Formacja ta obejmuje tak¿e wychowanie do wolnoœci i s³u¿by oraz do
w³aœciwego rozumienia p³ciowoœci i przyjaŸni. 

60. Formacja duchowa powinna byæ sercem wychowania i zmierzaæ do wypraco-
wania postawy wewnêtrznej jednoœci z Jezusem Chrystusem. Cel ten nale¿y realizo-
waæ przez g³êbokie prze¿ywanie liturgii Eucharystii, czytanie i medytacjê s³owa Bo-
¿ego, odkrycie piêkna i radoœci sakramentu pokuty oraz wychowywanie do cnoty po-
kuty, milczenie, modlitwê osobist¹ i wspólnotow¹. Wa¿ne miejsce w wychowaniu do
mi³oœci pasterskiej jako daru z samego siebie powinno zajmowaæ wychowanie do po-
s³uszeñstwa, celibatu i ubóstwa. 

61. W dobie powszechnego nastawienia na pragmatyzm i utylitaryzm nale¿y
k³aœæ nacisk na formacjê intelektualn¹. Synod, dostrzegaj¹c zjawisko zró¿nicowane-
go poziomu intelektualno–religijnego powo³anych, postuluje wprowadzenie roku
propedeutycznego zarówno w seminariach duchownych, jak i w instytutach ¿ycia
konsekrowanego. Nie powinien on jednak wyd³u¿aæ przewidywanego toku studiów. 

62. Celem ³¹cz¹cym wszystkie rodzaje formacji kandydatów do kap³añstwa jest
przygotowanie do udzia³u w misji Chrystusa Dobrego Pasterza46. Dlatego w progra-
mie studiów seminaryjnych nale¿y przyznaæ odpowiednie miejsce takim zagadnienia,
jak teologia wspólnoty, teologia rodziny, teologia ¿ycia konsekrowanego, stowarzy-
szenia katolickie i ruchy odnowy chrzeœcijañskiej, zagadnienia ekumeniczne, ewange-
lizacja przez œrodki spo³ecznego przekazu, problematyka misyjna. 

Miejscem zdobywania doœwiadczeñ duszpasterskich powinny byæ praktyki dusz-
pasterskie, odpowiednio po³¹czone z formacj¹ duchow¹ i intelektualn¹ i dostosowa-
ne do dyspozycji kandydata. W toku praktyk zwróciæ uwagê na jego zdolnoœæ do
wspó³pracy ze œwieckimi, wra¿liwoœæ na potrzeby duchowe i materialne innych,
otwartoœæ na aktualne znaki czasu, umiejêtnoœæ samokszta³cenia, uzdolnienia i bra-
ki katechetyczne i pedagogiczne, harmonijne ³¹czenie odwagi œwiadectwa i cnoty roz-
tropnoœci. 

W przygotowaniu seminaryjnym szczególnie wa¿ne miejsce winno zajmowaæ
apostolstwo na rzecz trwa³oœci i œwiêtoœci ma³¿eñstwa i rodziny oraz obrony ¿ycia. 

W formacji apostolskiej do ¿ycia konsekrowanego nale¿y podkreœlaæ wymiar
wspólnotowy instytutu i jego szczególny charakter w perspektywie nowych wyzwañ
i znaków czasu. 

Instytuty œwieckie powinny k³aœæ nacisk na wychowywanie do samodzielnoœci
¿yciowej oraz zdolnoœæ rozeznawania, autokontroli i ¿ycia œlubami w œrodowisku
œwieckim. Nale¿y podkreœlaæ, ¿e ¿ycie w instytucie œwieckim wymaga umiejêtnoœci
wnikania w problemy œrodowiska, postawy dialogicznej, samodzielnoœci psycholo-
giczno–ekonomicznej i œwiadomoœci aposto³owania na kszta³t zaczynu, przepajaj¹ce-
go moc¹ Ewangelii ¿ycie zawodowe, wychowawczo–kulturowe, polityczne i spo³ecz-
no–gospodarcze47. 

63. Skutecznoœæ formacji zale¿y w du¿ej mierze od dojrza³ej osobowoœci wycho-
wawców. Dlatego nale¿y starannie dobieraæ formatorów oraz nieustannie podnosiæ
ich kwalifikacje. Do pos³ugi tej powinny zostaæ wybrane osoby odznaczaj¹ce siê wzo-
rowym ¿yciem, dojrza³oœci¹ ludzk¹ i duchow¹, pasj¹ apostolsk¹, pewnoœci¹ w³asnego
powo³ania, umiejêtnoœci¹ wspó³pracy oraz dobrym przygotowaniem psychologicz-
nym i zmys³em pedagogicznym. 
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64.Nale¿ypamiêtaæ,¿eg³ównymnarzêdziempracyformacyjnejwseminariumjest
obecnoœæ formatoróww¿yciuwspólnotyorazrozmowaosobista.Rozmowy, jakoprak-
tyka o wypróbowanej skutecznoœci, powinny byæ prowadzone regularnie i czêsto.

Nale¿y rozwijaæ dzie³o tworzenia struktur formacji wychowawców seminaryj-
nych i ojców duchownych, szkolenia mistrzyñ nowicjatu oraz miêdzyinstytutowych
spotkañ odpowiedzialnych za formacjê w instytutach Œwieckich48. 

65. W formacji seminaryjnej nale¿y uwzglêdniæ zajêcia z dziejów, teologii i du-
chowoœci instytutów ¿ycia konsekrowanego. Natomiast w instytutach ¿ycia konse-
krowanego nale¿y zadbaæ o wyk³ady z historii i teologii Koœcio³a partykularnego oraz
duchowoœci kleru diecezjalnego. Instytuty naukowe, oœrodki duchowoœci, klasztory
i sanktuaria winny rozwijaæ wzajemn¹ wspó³pracê dla pog³êbienia to¿samoœci kap³añ-
skiej i zakonnej. Równie¿ zakonnice powinny mieæ swój udzia³ w formacji kap³anów
i osób konsekrowanych49. 

66. Ksiê¿a i zakonnicy powinni utrzymywaæ zwi¹zki serdecznej wspó³pracy z se-
minarium, kolebk¹ swojego powo³ania i szko³¹ pierwszego doœwiadczenia ¿ycia w ko-
munii. 

Duchowni i œwieccy winni kontaktowaæ siê z wychowawcami seminaryjnymi
i zg³aszaæ swoje uwagi, dotycz¹ce zasad wychowania lub sposobu funkcjonowania se-
minarium50. 

Rozpalanie charyzmatu kap³ana diecezjalnego

67. Prezbiter, œwiadom specyfiki duchowoœci ksiêdza diecezjalnego, od pocz¹tku
powinien troszczyæ siê o absolutnie pierwszeñstwo ¿ycia duchowego w swojej pos³u-
dze. Specyfika ta polega na umiejêtnym ³¹czeniu bycia w Chrystusie z gorliw¹ mi³oœci¹
duszpastersk¹ i rozwijaniem komunii koœcielnej. Ka¿dy ksi¹dz winien zatem pamiê-
taæ, ¿e nies³ychana ³aska upodobnienia do Chrystusa w pos³udze duszpasterskiej (in
persona Christi) wymaga oddychania klimatem przyjaŸni i osobistego spotkania z Pa-
nem Jezusem, s³u¿by Koœcio³owi — Jego Cia³u i œwiadectwa, ¿e mi³uje siê Go przez
wierne i niestrudzone wype³nianie pos³ugi duszpasterskiej. Tylko to pozwala unikn¹æ
izolacji i rutyny oraz przezwyciê¿yæ wyzwania, które niesie ze sob¹ mentalnoœæ
œwiecka. 

Ksi¹dz powinien pamiêtaæ, ¿e troska o ¿ycie duchowe nie jest tylko jego osobi-
stym obowi¹zkiem, ale tak¿e prawem wiernych — maj¹ oni prawo szukaæ w nim
cz³owieka Bo¿ego i ojca duchownego. 

68. Ksi¹dz powinien nauczyæ siê organizowaæ swoje codzienne ¿ycie modlitwy,
owego oddychania klimatem przyjaŸni i osobistego spotkania z Panem Jezusem. Wskazane jest,
aby wypracowa³ osobisty program ¿ycia duchowego, w miarê mo¿liwoœci uzgodnio-
ny z kierownikiem duchowym. Program powinien obejmowaæ szczegó³owe postano-
wienia dotycz¹ce nastêpuj¹cych punktów: 
— codzienne pobo¿ne sprawowanie Eucharystii i osobiste spotkanie z Jezusem
w Najœwiêtszym Sakramencie; 
— sakrament pokuty i pojednania, kierownictwo duchowe, codzienny rachunek su-
mienia i formy zadoœæuczynienia Bogu i ludziom; 
— integralne odprawianie liturgii godzin; 
— codzienna oko³o 20–minutowa medytacja, jej forma i czas; 
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— pobo¿noœæ maryjna (ró¿aniec, oddanie siê Maryi, wewnêtrzna rozmowa); 
— czas formacji doktrynalnej lub hagiograficznej; 
— odnowione postanowienie praktycznego zastosowania wskazañ biskupa, weryfi-
kowanie swojego zdecydowanego przylgniêcia do Urzêdu Nauczycielskiego, prze-
strzeganie dyscypliny koœcielnej; 
— troska o komuniê i przyjaŸñ kap³añsk¹; 
— nale¿ny odpoczynek. 

69. Synod przypomina niezast¹pion¹ wartoœæ codziennego sprawowania przez
kap³ana Mszy œwiêtej, „chocia¿ nie uczestniczy³by w niej ¿aden wierny. Powinien j¹
prze¿ywaæ jako centraln¹ chwilê dnia i codziennej pos³ugi, wynik szczerego pragnie-
nia oraz okazjê g³êbokiego i owocnego spotkania z Chrystusem; powinien w sposób
szczególny troszczyæ siê, aby celebrowaæ j¹ z pobo¿noœci¹ i wewnêtrznym udzia³em
myœli i serca”51. W „Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów” podkreœla siê nad-
to, ¿e „niedostateczna uwaga zwrócona na aspekty symboliczne liturgii, a jeszcze bar-
dziej niedbalstwo i poœpiech, powierzchownoœæ i nieporz¹dek, […] os³abiaj¹ jej
wp³yw na wzrost wiary. Kto nie troszczy siê o poprawn¹ celebracjê, ukazuje braki
swojej wiary i nie wychowuje innych do wiary. Dobra celebracja stanowi natomiast
pierwsz¹ wa¿n¹ katechezê o Najœwiêtszej Ofierze”52. 

Centralne miejsce Eucharystii powinno wyra¿aæ siê tak¿e w czêstej adoracji Naj-
œwiêtszego Sakramentu. „Wiara i mi³oœæ do Eucharystii nie mog¹ pozwoliæ, by Chry-
stus w tabernakulum przebywa³ w samotnoœci”53. 

Pierwszorzêdnym czasem adoracji eucharystycznej powinno byæ sprawowanie
Liturgii Godzin, która w ci¹gu dnia stanowi prawdziwe przed³u¿enie Mszy œwiêtej.
Liturgia Godzin, w której kap³an zjednoczony z Chrystusem jest g³osem Koœcio³a
dla ca³ego œwiata, powinna byæ celebrowana, tak¿e wspólnotowo — gdy jest to mo¿-
liwe — i we w³aœciwych formach54. Powinno siê zawsze unikaæ, zarówno w celebra-
cji wspólnotowej jak i indywidualnej, sprowadzenia jej do czystego „obowi¹zku”,
który wykonuje siê mechanicznie, jak pospieszn¹ lekturê. 

70. Synod wielokrotnie podkreœla koniecznoœæ podtrzymania i ubogacania ¿ywej
praktyki sakramentu pokuty i pojednania. Wielka odpowiedzialnoœæ za to dzie³o
spoczywa na prezbiterach, którzy z radoœci¹ i poœwiêceniem powinni pe³niæ pos³ugê
formowania sumieñ, przebaczenia i pokoju; uto¿samiaæ siê z tym sakramentem,
a przyjmuj¹c postawê Chrystusa mi³osiernie pochylaæ siê nad zranionymi ludzkimi
sercami, ukazuj¹c chrzeœcijañsk¹ nowoœæ lecz¹cego wymiaru pokuty. Ksiê¿a powinni
zawsze mieæ przed oczyma wymiar sakramentalny pokuty, odsuwaj¹c niebezpieczeñ-
stwo zredukowania jej do dzia³ania czysto psychologicznego, a zw³aszcza formali-
stycznego. Winni te¿ rozumieæ, ¿e do ich podstawowych obowi¹zków nale¿y co-
dzienne sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania jako oddzielnego sakramentu. 

Jak ka¿dy dobry wierny, tak¿e prezbiter ma obowi¹zek spowiadaæ siê ze swoich
grzechów i s³aboœci. „W tym sensie jest bardzo wa¿ne, by wierni wiedzieli i widzieli,
¿e tak¿e ich kap³ani spowiadaj¹ siê w sposób regularny […]. «[…] Gdyby jakiœ ka-
p³an nie spowiada³ siê lub spowiada³ siê Ÿle, bardzo szybko odbi³oby siê to na samym
jego kap³añstwie i sprawowaniu kap³añstwa, co dostrzeg³aby równie¿ wspólnota, któ-
rej jest pasterzem»”55. 

71. Kap³an powinien z powag¹ i zrozumieniem pe³niæ pos³ugê kierownictwa du-
chowego. Ponowne odkrycie i rozpowszechnienie tej praktyki, tak¿e poza czasem

Eucharystia,
adoracja, bre-

wiarz w ducho-
woœci prezbitera

diecezjalnego

Szafarz
pojednania

Kierownictwo
duchowe

Kap³añstwo i ¿ycie konsekrowane jako wspólnota ¿ycia i pos³ugi z Chrystusem 169



sprawowania sakramentu pokuty, jest wielkim dobrodziejstwem dla Koœcio³a. Sami
prezbiterzy winni korzystaæ z kierownictwa duchowego, zachowuj¹c przy tym ca³ko-
wit¹ swobodê w wyborze prezbitera, który bêdzie ich prowadziæ. 

72. Mi³oœæ duszpasterska powinna stanowiæ wewnêtrzn¹ i dynamiczn¹ zasadê
zdoln¹ do po³¹czenia w jedno licznych i ró¿norodnych dzia³añ prezbitera. „Na tym
polega — stwierdza Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II — owa ars artium, do której powo³a³
Was Pan Jezus. «Sztuk¹ ponad sztuki jest rz¹d dusz» — napisa³ œw. Grzegorz Wiel-
ki. Wiêc mówiê Wam, nawi¹zuj¹c do jego s³ów: starajcie siê byæ «artystami» duszpa-
sterstwa. Wielu takich by³o w dziejach Koœcio³a. Czy¿ trzeba ich wymieniaæ? Do ka¿-
dego z nas przemawia czy œw. Wincenty a Paulo, czy œw. Jan z Avila lub œw. Proboszcz
z Ars, œw. Jan Bosko, œw. Maksymilian Kolbe — czy tylu, tylu innych. Ka¿dy z nich
by³ na swój sposób inny, by³ dzieckiem swoich czasów — i by³ «dostosowany» do
swoich czasów. Ale to «dostosowanie» u ka¿dego oznacza³o oryginaln¹, w³aœnie tym
czasom potrzebn¹ odpowiedŸ œwiêtoœci i gorliwoœci. Nie ma te¿ ¿adnej innej regu³y
dostosowania siê w naszym ¿yciu i dzia³alnoœci kap³añskiej do naszych czasów, do
naszej wspó³czesnoœci. Z pewnoœci¹ nie s¹ takim dostosowaniem ró¿ne próby i pro-
jekty zeœwiecczenia ¿ycia kap³añskiego”56. 

73. Do g³ównych obowi¹zków g³osicieli s³owa Bo¿ego nale¿y uœwiadomienie
sobie, ¿e „u podstaw wszelkiej refleksji, jak¹ podejmuje Koœció³, le¿y orêdzie, któ-
re bierze pocz¹tek z samego Boga (por. 2 Kor 4, 1–2). Wiedzy, któr¹ pragnie prze-
kazaæ cz³owiekowi, Koœció³ nie uzyska³ na drodze samodzielnych przemyœleñ, ale
dziêki przyjêciu z wiar¹ s³owa Bo¿ego (por. 1 Tes 2, 13)”57. Ten wymóg podstawo-
wego pos³uszeñstwa wobec Objawienia ³¹czy siê z wymogiem zgodnoœci orêdzia zwia-
stowanego w katechezie i na ambonie z wiar¹ Koœcio³a, bêd¹cego stró¿em prawdy
o Bogu i cz³owieku. Chodzi o g³oszenie s³owa Bo¿ego powierzonego Koœcio³owi
w tym celu, aby go strzeg³, bada³ je oraz wiernie przekazywa³, usilnie zachêcaj¹c do
nawrócenia i œwiêtoœci58. Homilia, kazanie czy katecheza powinna byæ g³oszona
w poczuciu wielkiej odpowiedzialnoœci, ze œwiadomoœci¹, ¿e chodzi o kwestiê
o najwiêkszym znaczeniu: stosunku cz³owieka do w³asnego powo³ania, sensu ist-
nienia, pójœcia za dobrem lub za z³em. Dlatego g³oszenie homilii lub kazania nie
mo¿e sprowadzaæ siê do przekazywania w³asnych myœli i wyjaœnieñ o charakterze
psychologicznym czy socjologicznym. Prezbiter nie powinien równie¿ zbytnio ule-
gaæ urokowi retoryki. Jego orêdzie nie mo¿e jednak byæ abstrakcyjne i odleg³e od
¿ycia ludzi; przeciwnie, powinno mieæ bezpoœrednie odniesienie do sensu ¿ycia
cz³owieka i podejmowaæ najbardziej ¿ywotne zagadnienia, które staj¹ przed jego
sumieniem.

74. Biskup, prezbiter i diakon powinien zwracaæ szczególn¹ uwagê na przygoto-
wanie, zarówno dalsze jak i bli¿sze, homilii liturgicznej. Przygotowanie dalsze pole-
ga na kszta³towaniu poczucia osobistego zobowi¹zania do zg³êbiania Pisma Œwiête-
go przez studium zdrowej egzegezy i jego systematyczn¹ medytacjê praktykowan¹
wed³ug ró¿nych metod wypróbowanych w tradycji duchowej Koœcio³a. Nale¿y do te-
go tak¿e wra¿liwoœæ na znaki czasu, która pozwala odkryæ w nich g³os Boga, rozma-
wiaj¹cego ze swoj¹ Oblubienic¹, oraz odpowiadaæ na nie w œwietle Bo¿ego zamys³u.
W przygotowaniu bli¿szym istotne znaczenie ma utrzymanie równowagi miêdzy
czêœci¹ wyjaœniaj¹c¹ i zastosowaniem, uwzglêdnianie pedagogii i techniki przekazu,
szacunek dla godnoœci aktu przepowiadania i jego adresatów59. 
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75. Prezbiter, bêd¹c nauczycielem i wychowawc¹ wiary, powinien d¹¿yæ do tego,
aby katecheza by³a pierwszorzêdn¹ czêœci¹ wychowania chrzeœcijañskiego w rodzinie,
nauczaniu religijnym, formacji ruchów apostolskich itd. Ksi¹dz, spogl¹daj¹c na tê
p³aszczyznê swojej dzia³alnoœci w wymiarze ascetycznym, ma na pierwszym miejscu
obowi¹zek prze¿ywania jej jako katecheta katechetów. Oznacza to, ¿e powinien wspó³two-
rzyæ z nimi prawdziw¹ wspólnotê uczniów Pana, s³u¿¹c¹ za punkt odniesienia dla ka-
techizuj¹cych. W wype³nianiu wszelkich obowi¹zków katechetycznych powinien
przyj¹æ jako pierwszorzêdny punkt odniesienia „Katechizm Koœcio³a Katolickiego”,
który stanowi pewn¹ i autentyczn¹ normê nauczania Koœcio³a. Winien te¿ interesowaæ
siê nowymi materia³ami uzupe³niaj¹cymi, pomocami dydaktycznymi i œrodkami prze-
kazu, które mog¹ przyczyniæ siê do tego, aby katechizowani, w sposób dostosowany
do ich charakteru, zdolnoœci, wieku i warunków ¿ycia, byli w stanie wnikn¹æ w doktry-
nê chrzeœcijañsk¹ i stosowaæ j¹ w ¿yciu rodzinnym, szkolnym czy zawodowym.

76. Kap³an powinien zawsze pamiêtaæ, ¿e uœwiêca siê poprzez troskê o ¿ycie
wspólnoty, która zosta³a mu powierzona. Troska ta winna wyra¿aæ siê w byciu z wspól-
not¹ i we wspólnocie, œwiadectwie mi³oœci, oœwiecaniu sumieñ œwiat³em prawdy objawio-
nej, strze¿eniu ewangelicznej autentycznoœci ¿ycia chrzeœcijañskiego, naprawianiu
b³êdów, przebaczaniu, leczeniu ran, pocieszaniu w strapieniach i umacnianiu jedno-
œci. Duszpasterz, szukaj¹c wspólnego dobra Koœcio³a, powinien z wielk¹ wyobraŸni¹
wiary popieraæ stowarzyszenia wiernych i ruchy, które stawiaj¹ sobie cele religijne,
przyjmuj¹c je i pomagaj¹c im znaleŸæ, ³¹cz¹c¹ je jednoœæ zamierzeñ, w modlitwie
i dzia³alnoœci apostolskiej. 

77. Proboszczowie powinni rozwijaæ ¿ycie wspólne w domu parafialnym ze swo-
imi wikariuszami, pobudzaj¹c ich do gorliwoœci jako swoich wspó³pracowników
i uczestników troski duszpasterskiej; wikariusze ze swej strony powinni uznawaæ
i szanowaæ autorytet proboszcza. 

78. Wœród ró¿nych form komunii kap³añskiej (wspólny dom, wspólnota sto³u
itd.) powinno siê uwzglêdniæ — jako maj¹ce szczególne znaczenie wspólnototwór-
cze — uczestniczenie w modlitwie liturgicznej. 

79. Ksi¹dz, w³¹czony w ¿ycie wspólnoty i odpowiedzialny za ni¹, winien dawaæ
tak¿e œwiadectwo ca³kowitej „przejrzystoœci” w rozporz¹dzaniu dobrami wspólnoty.
Nigdy nie powinien traktowaæ ich tak, jakby by³y one jego w³asnym maj¹tkiem, ale
jako rzecz, z której musi zdaæ sprawê Bogu i braciom, przede wszystkim ubogim.
W tym sensie sta³a wspó³praca z rad¹ ekonomiczn¹ parafii nale¿y do obowi¹zków du-
chowych duszpasterza. Powinien on nadto zabiegaæ zarówno o sprawiedliwy podzia³
dóbr pomiêdzy wspó³braæmi, jak i o wspólne przeznaczanie pewnych dóbr na cele
diecezjalne i ogólnokoœcielne, na przyk³ad czêœci stypendiów mszalnych, dochodów
z nauczania religii w szkole, dochodów z kolêdy itp. Obowi¹zkiem biskupa diecezjal-
nego, w œcis³ej i braterskiej wspó³pracy z rad¹ kap³añsk¹ i rad¹ ekonomiczn¹ diecezji,
jest wypracowanie odpowiedniej formy tych funduszy. 

80. Cnotê pos³uszeñstwa, wewnêtrznie wymaganego przez sakrament i struktu-
rê hierarchiczn¹ Koœcio³a, nale¿y rozumieæ jako wynikaj¹c¹ z pos³uszeñstwa wobec
s³owa Bo¿ego szczególn¹ dyspozycyjnoœæ wobec woli Bo¿ej, która jest ukazywana za
poœrednictwem prawowitych prze³o¿onych. W œwiecie indywidualizmu i braku sza-
cunku dla autorytetów wyra¿a siê ona we ws³uchaniu w nauczanie Ojca Œwiêtego,
g³owy kolegium, i biskupa, g³owy prezbiterium. 
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„Kap³an, w pe³nym szacunku dla podporz¹dkowania hierarchicznego, powinien
staæ siê rzecznikiem otwartych kontaktów z w³asnym biskupem, po³¹czonych ze
szczer¹ ufnoœci¹, serdeczn¹ przyjaŸni¹, z prawdziwym d¹¿eniem do pe³nej harmonii
i zgodnoœci, która w niczym nie przekreœla rozumnej inicjatywy osobistej i przedsiê-
biorczoœci duszpasterskiej”60. 

Pos³uszeñstwo prezbitera wyra¿a siê w sposób praktyczny w chêtnym uczestnic-
twie w diecezjalnych dzia³aniach duszpasterskich, a tak¿e w szacunku wobec przepi-
sów liturgicznych: „wierni maj¹ s³uszne prawo do uczestniczenia w takich celebra-
cjach liturgicznych, jakich chce Koœció³ a nie wed³ug osobistego upodobania jakiegoœ
kap³ana jak równie¿ wed³ug nie zatwierdzonych partykularyzmów obrzêdowych, bê-
d¹cych wytworem poszczególnych grup, które d¹¿¹ do zamkniêcia siê na powszech-
noœæ Ludu Bo¿ego”61. Pos³uszeñstwo kap³añskie „wymaga zarówno nieprzywi¹zywa-
nia siê zbytnio do w³asnych upodobañ lub punktów widzenia, jak i stworzenia wspó³-
braciom takich warunków, by mogli rozwijaæ swoje talenty i zdolnoœci w atmosferze
wolnej od wszelkiej zazdroœci, zawiœci czy rywalizacji”62. 

Znakiemg³êbokiegorozumieniapos³uszeñstwajesttak¿enoszeniestrojuduchow-
nego63.Prezbiterpowinienbyærozpoznawalnyprzedewszystkimprzezswoj¹postawê,
lecz tak¿e przez swój ubiór w ten sposób, aby ka¿dy bezpoœrednio dostrzega³ jego to¿-
samoœæ, wyra¿aj¹c¹ siê w przynale¿noœci do Boga i Koœcio³a. Nieu¿ywanie stroju ko-
œcielnego przez kap³ana, z wyj¹tkiem sytuacji ca³kowicie szczególnych, mo¿e byæ zna-
kiem s³abego poczucia w³asnej to¿samoœci pasterza oddanego s³u¿bie Koœcio³a64.

81. Celibat, jako dar i szczególny charyzmat Boga, wymaga zachowania dosko-
na³ej i sta³ej wstrzemiêŸliwoœci dla Królestwa niebieskiego, aby ³atwiej przylgn¹æ do
Chrystusa sercem niepodzielnym i w sposób wolniejszy poœwiêciæ siê s³u¿bie Bogu
i ludziom. Dlatego nie nale¿y go prze¿ywaæ jako „daniny, któr¹ p³aci siê Panu”.
W ka¿dej sytuacji ¿yciowej wyœwiêcony winien widzieæ w celibacie dar, wybór wol-
noœci i znak powo³ania do mi³oœci pasterskiej65. 

Wynika z tego koniecznoœæ zachowania nale¿ytej roztropnoœci w kontaktach
z osobami, których bliskoœæ mo¿e naraziæ na niebezpieczeñstwo wiernoœæ darowi ce-
libatu lub spowodowaæ zgorszenie wiernych. Kap³ani nie powinni te¿ zapominaæ
o tych zasadach ascetycznych, które s¹ potwierdzone przez doœwiadczenie Koœcio³a
i których jeszcze bardziej domagaj¹ siê dzisiejsze okolicznoœci. Z tego powodu po-
winni podtrzymywaæ osobiste nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej, prze¿ywaæ kap³añstwo
jako ojcostwo duchowe, wykszta³ciæ w sobie g³êboki obraz kobiety jako siostry, roz-
tropnie unikaæ uczêszczania do miejsc i ogl¹dania programów lub czytania lektur,
które mog¹ byæ zasadzk¹ dla zachowania czystoœci w celibacie. 

Ksiê¿a, troszcz¹c siê o odpowiedzialne i radosne prze¿ywanie celibatu, winni
wpisaæ w swoj¹ œwiadomoœæ s³owa Jana Paw³a II: „to wszystko nabiera specjalnej wy-
razistoœci wówczas, gdy dotrzymanie s³owa danego Chrystusowi w œwiadomym i do-
browolnym zobowi¹zaniu siê do celibatu na ca³e ¿ycie natrafia na trudnoœci, gdy jest
poddane próbie, gdy zostaje nara¿one na pokusê, co wszystko przecie¿ nie omija ka-
p³ana, podobnie jak nie omija ka¿dego innego cz³owieka i chrzeœcijanina. Wówczas
ka¿dy musi szukaæ oparcia w tym ¿arliwszej modlitwie. Musi z jej pomoc¹ znajdo-
waæ w sobie tak¹ postawê pokory i szczeroœci wobec Boga i w³asnego sumienia, któ-
ra w³aœnie jest Ÿród³em si³y do podtrzymania tego, co siê chwieje. Wtedy te¿ rodzi
siê ufnoœæ podobna do tej, jak¹ œw. Pawe³ wyrazi³ w s³owach: «wszystko mogê w Tym,
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który mnie umacnia» (Flp 4, 13). S¹ to prawdy znane z doœwiadczenia tylu kap³a-
nów i wypróbowane ¿yciem. Przyjmowanie ich stanowi podstawê owej wiernoœci s³o-
wu danemu Chrystusowi i Koœcio³owi, która jest tak¿e sprawdzianem autentycznej
wiernoœci sobie, swojemu sumieniu, swojemu cz³owieczeñstwu, swojej godnoœci.
O tym trzeba myœleæ nade wszystko w momentach kryzysów, a nie siêgaæ do dyspen-
sy rozumianej jako «zabieg administracyjny» tak, jak gdyby tutaj nie chodzi³o przede
wszystkim o g³êbok¹ sprawê sumienia oraz o próbê cz³owieczeñstwa. Bóg ma prawo
do takiej próby w stosunku do ka¿dego z nas, ¿ycie ziemskie bowiem jest dla ka¿de-
go cz³owieka czasem próby. Równoczeœnie jednak Bóg chce, abyœmy z tych prób wy-
chodzili zwyciêsko. I dopomaga nam w tym”66. 

82. Kap³an, chocia¿ nie zobowi¹zuje siê do ubóstwa œlubem publicznym, a jego
pos³annictwo wype³nia siê w œwiecie, powinien u¿ywaæ dóbr doczesnych, jak ten, kto
ma swój skarb w niebie i wie, ¿e wszystko powinno byæ u¿ywane dla budowania Kró-
lestwa Bo¿ego. Winien powstrzymywaæ siê od dzia³añ zarobkowych, które nie odpo-
wiadaj¹ jego pos³udze. To, co otrzymuje z okazji wype³niania swoich funkcji, po za-
bezpieczeniu swojego godnego utrzymania, winien u¿ywaæ dla dobra Koœcio³a i pe³-
nienia dzie³ mi³oœci. Jego obowi¹zkiem jest prowadzenie ¿ycia prostego i wystrzega-
nie siê w sposobie urz¹dzenia mieszkania, w u¿ywanych œrodkach transportu, sposo-
bie spêdzania wakacji itp. tego, co mo¿e byæ oznak¹ pró¿noœci, wyszukania i luksu-
su. Jako przyjaciel ubogich powinien okazywaæ im szczególnie delikatne zainteresowanie
swojej mi³oœci duszpasterskiej, stale rozbudzaj¹c swoj¹ wra¿liwoœæ i wra¿liwoœæ in-
nych na wszystkie dawne i nowe formy ubóstwa obecne w œwiecie67. 

83. Corocznie, jako znak trwa³ego pragnienia wiernoœci, w czasie Mszy œwiêtej
w Wielki Czwartek, prezbiterzy powinni odnawiaæ przed swoim biskupem i wraz
nim przyrzeczenia z³o¿one podczas œwiêceñ. 

84. Realizacji duchowoœci kap³añskiej powinna s³u¿yæ dobrze zorganizowana for-
macja sta³a zarówno kap³anów diecezjalnych, jak i zakonnych. „K³adê wam bardzo na
sercu — apelowa³ w 1998 roku Jan Pawe³ II do biskupów polskich — abyœcie w du-
chu mi³oœci pasterskiej i wielkiej odpowiedzialnoœci za przysz³oœæ pos³ugi kap³añskiej
mieli zawsze na uwadze tê sprawê. Niech mi³oœæ i troska pobudzaj¹ was do opraco-
wania i realizowania programu sta³ej formacji duchowej, intelektualnej i duszpaster-
skiej kap³anów ze wszystkimi jej aspektami. Zachêcajcie ich, aby sami dbali o w³asn¹
formacjê sta³¹, któr¹ powinni podejmowaæ zawsze, to znaczy w ka¿dym okresie ¿ycia,
niezale¿nie od uwarunkowañ, w jakich siê znajduj¹, a tak¿e od funkcji, jakie pe³ni¹
w Koœciele. Jest to powa¿na i nieustanna praca, która ma na celu pomóc kap³anom,
aby stawali siê coraz pe³niej i dojrzalej ludŸmi wiary i œwiêtoœci, by umieli strzec w so-
bie ten wielki dar, jaki zosta³ im ofiarowany w obrzêdzie na³o¿enia r¹k (por. 2 Tm 1,
6) i byli w stanie udŸwign¹æ ciê¿ar tajemnicy, jak¹ kap³añstwo w sobie niesie”68.

85. By³oby rzecz¹ s³uszn¹ i po¿yteczn¹ w diecezjach i instytutach ¿ycia konse-
krowanego zakonnych utworzyæ odpowiednie struktury i powo³aæ zespó³ osób koor-
dynuj¹cych formacjê sta³¹ oraz ustalaj¹cych jej program69. 

Zaleca siê, aby program formacji sta³ej uwzglêdnia³ rok duszpasterski dla neo-
prezbiterów, „okres sabatyczny” dla wyk³adowców seminaryjnych i duszpasterzy, co-
roczne rekolekcje, dni skupienia i „godziny kap³añskie”70. 

Program winien wskazywaæ kap³anom i osobom konsekrowanym mo¿liwoœci
szukania i tworzenia dodatkowych form ¿ycia wspólnotowego i duchowego jako spo-
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sobu obudzenia gorliwoœci pasterskiej, wyjœcia z osamotnienia, a przede wszystkim
pog³êbienia wspólnoty prezbiterium. 

86. Doœwiadczenie kap³anów, którzy mieli sposobnoœæ byæ wspó³pracownikami
œwiêtych i m¹drych pasterzy, uczy, ¿e im bardziej biskup jest z przekonaniem zaan-
ga¿owany w swoj¹ formacjê, tym lepiej inspiruje i podtrzymuje formacjê swojego
prezbiterium71. 

87. Dla czuwania nad formacj¹ sta³¹ mo¿na powo³aæ ojca duchownego lub wika-
riusza biskupiego do spraw formacji sta³ej. Powinien on dysponowaæ odpowiednim
zapleczem materialnym i kompetencjami, jeœli chodzi o ksiê¿y znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji moralnej, materialnej czy zdrowotnej. 

88. Wskazane jest, aby diecezja posiada³a w³asny dom formacyjny. Powinny po-
wstawaæ Domy Duchowieñstwa, które mog³yby stanowiæ miejsce spotkañ formacyj-
nych, rekolekcji indywidualnych, rocznych spotkañ kursowych, a tak¿e odpoczynku. 

89. Formacja mo¿e byæ prowadzona w grupach zró¿nicowanych pod wzglêdem
wieku. Nale¿y staraæ siê g³ównie o to, aby pomaga³a ona w zachowaniu równowagi
pomiêdzy zaanga¿owaniem duszpasterskim i apostolskim, ¿yciem modlitewnym
i kontemplacj¹ w danym okresie ¿ycia kap³añskiego. 

90. Szczególn¹ opiek¹ nale¿y otoczyæ neoprezbiterów. Ordynariusz powinien za-
troszczyæsiêoto,abywpierwszymrokupoœwiêceniachkap³añskichzosta³zaprogramo-
wany tak zwany rok duszpasterski, który u³atwi³by przejœcie od ¿ycia w seminarium do
sprawowania pos³ugi prezbiteratu. Nale¿y w tym czasie czuwaæ, aby nowowyœwiêceni
niebyli stawiani wszczególnie trudnych lub delikatnych sytuacjach, a tak¿eunikaæ wy-
znaczania im zadañ, których podjêcie oddala³oby ich od wspó³braci. By³oby natomiast
wskazane,abybiskupskierowywa³nowowyœwiêconychkap³anówdoproboszczówdaj¹-
cychprzyk³ad¿yciaigorliwoœciduszpasterskiej, atak¿ezapewni³zorganizowaneformy
wspólnychspotkañ, dzielenia siêpierwszymidoœwiadczeniami i trudnoœciami.

91. Prawo kanoniczne postanawia, ¿e kap³ani „zobowi¹zani s¹ do odprawienia
rekolekcji, wed³ug przepisów prawa partykularnego”72. Dwoma najbardziej po-
wszechnymi œrodkami, które winny byæ wprowadzone przez biskupa, s¹: dzieñ sku-
pienia — w miarê mo¿liwoœci co miesi¹c — i coroczne rekolekcje. 

92. Na spotkaniach kap³añskich, na przyk³ad rady kap³añskiej, dziekanów i oj-
ców duchownych, na zebraniach dekanalnych itp. powinny byæ zg³êbiane, pod kom-
petentnym przewodnictwem, dokumenty Urzêdu Nauczycielskiego Koœcio³a. Szcze-
gólny nacisk nale¿y po³o¿yæ na studiowanie, obronê i praktyczne wdra¿anie nauki
spo³ecznej Koœcio³a. „Dziœ bardziej ni¿ kiedykolwiek Koœció³ jest œwiadom, ¿e jego
orêdzie spo³eczne zyska wiêksz¹ wiarygodnoœæ dziêki œwiadectwu dzia³ania, ni¿ dziê-
ki swej wewnêtrznej spójnoœci i logice”73. 

93. Nale¿y pamiêtaæ o wspó³braciach, którzy porzucili pos³ugê kap³añsk¹; o ofia-
rowaniu im koniecznej pomocy, przede wszystkim w postaci modlitwy i pokuty, ale
tak¿e pomocy materialnej i prawnej. Z roztropnoœci¹ nale¿y podtrzymywaæ nawi¹za-
ne wiêzi i umacniaæ ich w ¿yciu wiar¹. 

Rozpalanie charyzmatu ¿ycia konsekrowanego

94. Synod Plenarny, wyra¿aj¹c Bogu i ludziom ogromn¹ wdziêcznoœæ za bogac-
two i wielorak¹ s³u¿bê instytutów ¿ycia konsekrowanego dzia³aj¹cych w Polsce, za-
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chêca wszystkich ich cz³onków, aby w nowych warunkach ¿ycia Ojczyzny rozeznali
swój specyficzny charyzmat, a tak¿e pog³êbili swoj¹ to¿samoœæ, duchowoœæ i pos³an-
nictwo. Nowe czasy wymagaj¹ nowych odpowiedzi: 
— promieniowania duchowoœci¹ kontemplacyjn¹, a zarazem ekumeniczn¹ i otwart¹
na nowe poszukiwania; 
— chêtnego podejmowania siê kierownictwa duchowego wobec prezbiterów diece-
zjalnych i katolików œwieckich; 
— wiernoœci charyzmatowi ewangelizacyjnemu, a zarazem odkrywania jego nowych
wymiarów przez tworzenie szkó³ i oœrodków wychowawczych, wspó³pracê z media-
mi itp.; 
— wiernoœci charyzmatowi opieki nad s³abymi i zagubionymi moralnie, a jednocze-
œnie odkrywanie nowych obszarów zagubienia i nêdzy oraz nowych form zaradzania
i pomocy. 

Wielk¹ pomoc¹ w tym dziele jest soborowe i posoborowe Magisterium Koœcio-
³a odnosz¹ce siê do ¿ycia konsekrowanego, a zw³aszcza przes³ania Ojca Œwiêtego Ja-
na Paw³a II kierowane do osób konsekrowanych w Polsce. Synod prosi zakonników
i zakonnice, cz³onków i cz³onkinie stowarzyszeñ apostolskich i instytutów œwieckich
o coraz lepsze poznawanie, rozwa¿anie i gorliwe wype³nianie tych wskazañ. Jest wiel-
k¹ potrzeb¹ Koœcio³a w Polsce, aby zgromadzenia i instytuty odnawia³y siê i rozwi-
ja³y wed³ug w³aœciwego im charyzmatu i w pe³nej komunii z pasterzami Koœcio³a. Sy-
nod ze swej strony daje podstawowe wskazania i zalecenia dotycz¹ce duchowoœci
i apostolatu instytutów ¿ycia konsekrowanego w obecnej sytuacji Ojczyzny. 

95. W nauczaniu posoborowym podkreœla siê, ¿e chocia¿ wielorakie dzie³a apo-
stolskie, jakie zakonnicy i zakonnice spe³niaj¹, nale¿¹ do najbardziej donios³ych, to
podstawowym dzie³em apostolskim pozostaje zawsze to, kim s¹ w Koœciele osoby
konsekrowane. „Nie mo¿ecie nigdy zapominaæ — apeluje Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
— ¿e jesteœcie wezwani do dawania osobistego i wspólnotowego œwiadectwa œwiêto-
œci, która jest istotnym powo³aniem ¿ycia konsekrowanego i Ÿród³em apostolskiego
dynamizmu Koœcio³a. Ludzie œwieccy oczekuj¹ od was, abyœcie byli przede wszyst-
kim œwiadkami œwiêtoœci i przewodnikami wskazuj¹cymi drogê do jej osi¹gniêcia
w ¿yciu codziennym. Dobrze, ¿e jesteœcie gotowi przyj¹æ i duchowo towarzyszyæ
tym, którzy szukaj¹ ¿ywego kontaktu z Bogiem i pragn¹ przy was pog³êbiaæ swoje
d¹¿enie do œwiêtoœci. Wasze œwiadectwo jest potrzebne, aby «popieraæ i umacniaæ
w ka¿dym chrzeœcijaninie pragnienie doskona³oœci. […] Fakt, ¿e wszyscy s¹ powo-
³ani do œwiêtoœci, musi stanowiæ dodatkowy bodziec dla tych, którzy ze wzglêdu na
wybran¹ drogê ¿ycia powinni przypominaæ o tym innym»”74. 

96. Osoby konsekrowane powinny szczególnie pamiêtaæ, ¿e „œwiadectwo ¿ycia
bez reszty oddanego Bogu i braciom jest niezbêdne, aby uobecniaæ w œwiecie Chry-
stusa i docieraæ z Jego Ewangeli¹ do ludzi naszych czasów, którzy chêtniej s³uchaj¹
œwiadków ni¿ nauczycieli i s¹ bardziej wra¿liwi na ¿ywe przyk³ady ni¿ s³owa”75. Dla-
tego trzeba szczególne dbaæ o to, aby broniæ siê przed powierzchownoœci¹ i przeciêt-
noœci¹ w s³u¿bie Bo¿ej, podobnie jak i przed pokus¹, aby „wiêcej dzia³aæ ni¿ byæ”. 

97. „Postêpuj¹ce zubo¿enie wartoœci ludzkich, zwi¹zane z upowszechniaj¹cymi
siê równie¿ w Polsce modelami ¿ycia opartymi na potrójnej po¿¹dliwoœci, sprawia, ¿e
szczere praktykowanie rad ewangelicznych nabiera szczególnego charakteru proro-
czego znaku”76. OjczyŸnie naszej szczególnie potrzeba dzisiaj drogi duchowej terapii,

w komunii
z pasterzami

Œwiadkowie
œwiêtoœci

Potrzeba
mistrzów

Wezwanie do
gorliwego prak-

tykowania rad
ewangelicznych

Kap³añstwo i ¿ycie konsekrowane jako wspólnota ¿ycia i pos³ugi z Chrystusem 175



która polega na odrzuceniu ba³wochwalczego kultu w³asnego zdania, pieni¹dza i cia-
³a, a kieruje ku wartoœciom najwy¿szym77. 

98. W obliczu zaniku zmys³u eklezjalnoœci, na osobach konsekrowanych spoczy-
wa szczególny obowi¹zek mi³oœci Koœcio³a i ¿ycia jego sprawami. Wyczulony sensus
Ecclesiae powinien stanowiæ cech¹ charakterystyczn¹ ich pos³ugiwania i budziæ w in-
nych dojrzalsz¹ i g³êbsz¹ œwiadomoœæ Koœcio³a. 

99. Biskupi ze swej strony powinni akceptowaæ i ceniæ charyzmaty ¿ycia konse-
krowanego, przyznaj¹c im nale¿ne miejsce w diecezjalnych programach duszpaster-
skich. „Diecezja, w której zabrak³oby ¿ycia konsekrowanego, nie tylko zosta³aby po-
zbawiona licznych darów duchowych, miejsc s³u¿¹cych poszukiwaniu Boga, specy-
ficznych rodzajów apostolstwa i form duszpasterstwa, ale mog³aby te¿ w znacznej
mierze utraciæ ducha misyjnego, jaki znamionuje wiêkszoœæ instytutów”78. 

100. Decyzje dotycz¹ce obecnoœci instytutów i dzia³alnoœci duszpasterskiej osób
konsekrowanych powinny byæ podejmowane i realizowane w ramach szczerego
i otwartego dialogu miêdzy biskupami a prze³o¿onymi ró¿nych instytutów ¿ycia
konsekrowanego. Szczególna troska biskupów o powo³anie i misjê w³aœciw¹ dla po-
szczególnych instytutów oraz szacunek okazywany pos³udze biskupów przez goto-
woœæ osób konsekrowanych do realizacji wskazañ pasterskich dotycz¹cych ¿ycia die-
cezji, to dwie œciœle ze sob¹ zwi¹zane formy jedynej mi³oœci eklezjalnej, która naka-
zuje, aby wszyscy s³u¿yli organicznej komunii ca³ego Ludu Bo¿ego, zarówno charyzma-
tycznej jak i hierarchicznej. Cz³onkowie instytutów ¿ycia konsekrowanego powinni
dok³adaæ starañ, aby zapoznaæ siê z ¿yciem i potrzebami Koœcio³a partykularnego,
w którym ¿yj¹ i pracuj¹, zarówno w dziedzinie apostolstwa i dobroczynnoœci, jak te¿
karnoœci. Ze strony zaœ duszpasterzy diecezjalnych potrzeba pog³êbionej odpowie-
dzialnoœci za powo³ania do ¿ycia konsekrowanego. Jedni i drudzy winni utrzymywaæ
przyjazne relacje i dzieliæ siê swoimi inicjatywami79. 

101. Synod Plenarny, podkreœlaj¹c niezast¹pione znaczenie modlitwy i kontem-
placji dla ¿ycia religijnego, z wielkim szacunkiem spogl¹da na zakony klauzurowe
i kontemplacyjne oraz poleca je serdecznej opiece duchowej i materialnej biskupów
i duszpasterzy. Synod zachêca mnichów i mniszki, aby w sercu Koœcio³a Matki promie-
niowali mi³oœci¹, podejmowali z trosk¹ intencje modlitwy, chêtnie s³u¿yli osobom
i grupom poszukuj¹cym skupienia i medytacji, s³u¿yli pomoc¹ w odkrywaniu drogi
powo³ania duchowego, prowadzili kaplice ca³odziennej adoracji i spowiedzi. Szcze-
gólnie liturgia Eucharystii i Liturgia Godzin winna byæ w nich sprawowana w taki
sposób, aby mogli w niej z g³êbokim po¿ytkiem duchowym uczestniczyæ rekolektan-
ci i inni goœcie. 

102. Zakony i stowarzyszenia zawsze czu³y siê zobowi¹zane do troski o tych,
o których szczególnie troszczy³ siê Pan Jezus: ubogich, chorych, opuszczonych, nie-
pe³nosprawnych. W Polsce, w dobie transformacji, liczba takich osób znacznie po-
wiêkszy³a siê o bezrobotnych, bezdomnych, chorych na nieuleczalne choroby, nie ra-
dz¹cych sobie w nowej sytuacji. Zarazem zakonom, zw³aszcza ¿eñskim, przywrócono
nale¿ne im prawo prowadzenia dzie³ charytatywnych, pos³ugi w szpitalach, domach
i stacjach opieki spo³ecznej itp. Synod zachêca instytuty ¿ycia konsekrowanego, aby
z ¿arliwoœci¹ odnawia³y charyzmat opieki nad osobami starszymi, ubogimi i chorymi,
a tak¿e z radykalizmem ewangelicznym odpowiada³y na nowe wyzwania w tej dzie-
dzinie (chorzy na AIDS, pomoc paliatywna, domy samotnej matki itp.).
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Wielkim zadaniem stoj¹cym przed Koœcio³em w Polsce jest odnowa dzia³alnoœci
edukacyjnej i wychowawczej. Synod zaprasza instytuty ¿ycia konsekrowanego do
wzmo¿enia wysi³ków w dziele tworzenia przedszkoli, szkó³ katolickich i innych pla-
cówek wychowawczych. 

103. Nale¿y staraæ siê o jasne okreœlenie miejsca i zadañ instytutów œwieckich,
których cz³onkowie ³¹cz¹ w swoim ¿yciu konsekracjê, œwieckoœæ i apostolstwo. Dla
realizacji tego celu niezbêdna jest w³aœciwa formacja i kierownictwo duchowe. 

104. Liczne instytuty ¿ycia konsekrowanego dochodz¹ dzisiaj do przekonania,
¿e ludzie œwieccy mog¹ mieæ udzia³ w ich charyzmacie, duchowoœci i misji. Nawi¹-
zuj¹c do historycznych doœwiadczeñ ró¿nych zakonów œwieckich i „trzecich zako-
nów” nale¿y z wyobraŸni¹ i roztropnoœci¹ rozwijaæ ten nowy i obiecuj¹cy rozdzia³
w dziejach relacji miêdzy osobami konsekrowanymi a laikatem. 

105. Koœció³ liczy na wk³ad kobiet konsekrowanych w rozwój nauki, obyczajów,
¿ycia rodzinnego i spo³ecznego, zw³aszcza w dziedzinach zwi¹zanych z obron¹ god-
noœci kobiety i poszanowaniem ¿ycia ludzkiego. Mo¿na ¿ywiæ nadziejê, ¿e dziêki
pe³niejszemu uznaniu misji kobiety w ¿yciu naszego kraju œrodowiska ¿eñskich in-
stytutów ¿ycia konsekrowanego zyskaj¹ g³êbsz¹ œwiadomoœæ swojej roli i z jeszcze
wiêkszym oddaniem bêd¹ s³u¿yæ sprawie Królestwa Bo¿ego. Mo¿e siê to wyra¿aæ
w ró¿norakich dzie³ach, takich jak ewangelizacja, praca wychowawcza, udzia³ w for-
macji przysz³ych kap³anów i osób konsekrowanych, animacja wspólnot chrzeœcijañ-
skich i kierownictwo duchowe, obrona podstawowych dóbr ¿ycia i pokoju80. 

106. W sta³ej formacji zakonnej nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na formacjê
duchow¹; ludzk¹ i bratersk¹; apostolsk¹, kulturow¹ i zawodow¹ oraz na wzrastanie
w charyzmacie81. 

Formacja duchowa winna prowadziæ osobê konsekrowan¹ do coraz wiêkszej
wra¿liwoœci na s³owo Bo¿e i pierwotny charyzmat swego instytutu. Jej celem dalszym
jest wypracowanie konsekwentnej postawy modlitewnej, milczenia, samotnoœci i m¹-
droœci poœród trudów ¿ycia codziennego. 

Formacja ludzka i braterska powinna polegaæ na kszta³towaniu wewnêtrznej wol-
noœci osoby konsekrowanej, jej integracji uczuciowej, umiejêtnoœci dialogu, zw³asz-
cza we w³asnej wspólnocie, pogody ducha i wra¿liwoœci na cierpi¹cych, umi³owania
prawdy oraz jednoznacznej zgodnoœci s³ów i czynów. 

Formacja apostolska ma za zadanie otwieranie umys³u i serca w celu dostosowa-
nia metod i celów pracy apostolskiej do aktualnych potrzeb, przy jednoczesnym do-
chowaniu wiernoœci duchowi i celom za³o¿yciela lub za³o¿ycielki oraz tradycjom
póŸniej ukszta³towanym. Musi ona tak¿e prowadziæ do odkrywania nowych znaków
czasu i wyzwañ i dostosowywania do nich metod pracy ewangelizacyjnej. 

Formacja kulturowa i zawodowa, oparta na solidnej formacji teologicznej, daj¹-
cej zdolnoœæ rozeznania, powinna odpowiadaæ na potrzebê nieustannego uzupe³nia-
nia wiedzy, zw³aszcza w tych dziedzinach, do których odnosz¹ siê poszczególne cha-
ryzmaty. Nale¿y zatem zachowaæ umys³ow¹ otwartoœæ i mo¿liwie najwiêksz¹ ela-
stycznoœæ, aby planowaæ i pe³niæ pos³ugê zgodnie z potrzebami swojej epoki, a tak-
¿e z nowymi wskazaniami Papie¿a, Kongregacji ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowane-
go i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego, biskupa i prze³o¿onych. 

Formacja w aspekcie specyficznego charyzmatu instytutu, stanowi¹c swoist¹ syn-
tezê pozosta³ych wymiarów, powinna zmierzaæ do nieustannego pog³êbiania ró¿nych

Instytuty
œwieckie

Instytuty ¿ycia
konsekrowanego

i œwieccy

Siostry

Formacja sta³a
w Instytutach

¯ycia Konsekro-
wanego

Kap³añstwo i ¿ycie konsekrowane jako wspólnota ¿ycia i pos³ugi z Chrystusem 177



aspektów w³asnej konsekracji: ascetycznego, wspólnotowego i apostolskiego. Ka¿da
osoba konsekrowana winna zatem gorliwie poznawaæ ducha swojego instytutu, jego
historiê i misjê, d¹¿¹c do ich coraz g³êbszego przyjêcia82. 

Z Wzgórza Lecha w GnieŸnie, z miejsca szczególnej czci œw.
Wojciecha, Zakonnika, Kap³ana i Biskupa, Synod Plenarny Ko-
œcio³a w Polsce zwraca siê z gor¹cym apelem do ksiê¿y i cz³on-
ków instytutów ¿ycia konsekrowanego: 

Nauczajcie tego, w co wierzycie, ¿yjcie tak, jak nauczacie.
W ten sposób postêpuj¹c, dacie pokarm Ludowi Bo¿emu, do-
brym œwiadectwem ¿ycia bêdziecie dla niego oparciem i stanie-
cie siê budowniczymi œwi¹tyni Bo¿ej, któr¹ jest Koœció³. 

B¹dŸcie œwiadomi tego, co czynicie, naœladujcie to, co wype³-
niacie, noœcie œmieræ Chrystusa w Waszych cia³ach i postêpujcie
w nowoœci ¿ycia. 

Nie przestawajcie nigdy patrzeæ na Chrystusa, dobrego Pa-
sterza, który przyszed³ nie po to, aby Mu s³u¿ono, lecz aby s³u-
¿yæ, oraz szukaæ i zbawiaæ tych, którzy siê zagubili83. 
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