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O obecności osób konsekrowanych
we współczesnym świecie

Świat dzisiejszy bardziej niż kiedykolwiek odczuwa
potrzebę ujrzenia w was ludzi, którzy uwierzyli słowu
Pana, Jego Zmartwychwstaniu i życiu wiecznemu, do
tego stopnia, że całe swe ziemskie życie poświęcili dawaniu świadectwa miłości, która ofiarowała się wszystkim
ludziom. Kościół na przestrzeni swych dziejów nigdy nie
przestał żyć i wciąż się wzmacniać świętością tylu zakonników i zakonnic, którzy realizując różne postacie doskonałości ewangelicznej — życiem swoim ukazywali bezgraniczną miłość i Chrystusa Pana. Czyż łaska ta nie jest dla
dzisiejszego człowieka jak gdyby życiodajnym tchnieniem
nieskończoności, niosącym mu wyzwolenie od niego samego i wieczną, całkowitą radość?1 (Paweł VI).
Życie konsekrowane jest głoszeniem tego, czego dokonuje Ojciec przez Syna w Duchu Świętym swoją miłością,
swoją dobrocią, swoim pięknem2 (Jan Paweł II).
Osoby konsekrowane są w szczególny sposób powołane
do tego, aby być świadkami miłosierdzia Pana, w którym
człowiek znajduje swoje zbawienie3 (Benedykt XVI).
Musimy spoglądać ku przeszłości z wdzięcznością, […]
jak ktoś, kto chce dotrzeć do korzeni - źródła inspiracji.
[…] Sięganie do początków życia konsekrowanego w naszych instytutach to sięganie do korzeni, by zaczerpnąć ze
źródła i udzielić właściwej odpowiedzi.
Życie konsekrowane, jeśli brakuje w nim obecności Jezusa, z Jego słowem w Ewangelii, z Jego inspiracją… nie
działa. Bez pasji i zakochania w Jezusie nie ma przyszłości
dla życia konsekrowanego.
Ta pasja popycha do prorokowania. Kiedy mówimy
o prorockim wymiarze życia konsekrowanego, nie chodzi
nam o przepowiadanie przyszłości. […] Chodzi o wychodzenie z samych siebie na zewnątrz, z entuzjazmem dla
zakochanego Jezusa, z pałającym sercem, i żeby to mogło
dla innych przemieniać się w ich przyszłość. Naszym życiem wskazujemy drogę innym, pomagamy im, towarzyszymy… zawsze będąc w drodze. Nie pozwalając, by woda
przestała płynąć4 (Franciszek).
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