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TEOLOGIA ŻYCIA ZAKONNEGO 

Próba zestawienia zagadnień podstawowych

Nauka Soboru W atykańskiego II wyznacza wysiłkom badawczym 
różne kierunki, m iędzy innym i również w  teologii życia zakonnego. 
W dobie bowiem bieżącej życie zakonne stanow i fak t bijący w oczy, 
k tó ry  statystycznie w yraża się w następujących danych. W świecie 
na 710 milionów katolików  liczono kilka la t tem u: księży zakonnych 
146. 887, alum nów  zakonnych 21. 490, zakonników laików 70. 587, 
sióstr zakonnych 982.627; w tym  w Polsce: księży zakonnych 3.895, 
alum nów zakonnych 1. 057, zakonników laików 1. 266, sióstr zakon
nych 25. 873.1

Świadectwo i znak

Specyfikę życia osób konsekrow anych uw ydatnia funkcja, k tórą 
spełniają w Kościele na innej płaszczyźnie niż k ler i laikat. Nie 
wyraża się ona w  pierwszym  rzędzie w  usługach, chociaż zakony 
oddają w  Kościele wiele konkretnych  i potrzebnych usług, lecz 
w szczególnej form ie życia w czystości, w ubóstw ie i w posłuszeń
stwie. W form ie te j uzew nętrzniają się określone postaw y i prze
konania. Tą szczególną form ą życia wiążą się nie tylko jednostki, 
lecz grupy i zespoły w sposób zinstytucjonalizow any. W iernie 
realizując swe powołanie, zakonnicy nieskażoną w iarą, miłością 
Boga i bliźniego, um iłowaniem  krzyża i nadzieją przyszłej chwały 
szerzą w  całym  świecie dobrą nowinę Chrystusow ą: tak  ich świa
dectwo sta je  się jaw ne dla w szystkich i chw alony jest Ojciec nasz, 
k tó ry  jest w niebie (DZ 25).

Dla Kościoła stan  rad  jes t niezbędny nie w  swej form ie histo
rycznie uw arunkow anej, lecz w swej istocie teologicznej. Jako 
tak i należy nienaruszalnie do pełnego życia i s tru k tu ry  charyz
m atycznej Kościoła. S tan  rad  poprzez swoje istnienie — dające 
się zrozumieć jedynie  w tajem nicy  zbawienia — w skazuje na 
najgłębszą tajem nicę Kościoła: na C hrystusa ukrzyżowanego
i zm artw ychw stałego, kryjącego się pod widzialnością Kościoła

*. W edług A nnuarium  sta tisticum  Ecclesiae z 1974 r.; W. Z d a n i e w i c z ,  
Kościół ka to licki w  Polsce 1945—1972. D uchow ieństwo i w ierni, m iejsca k u l
tu, życie religijne, Poznań-W arszaw a 1978, 104—106, 109—110.



i działającego przez Kościół, w skazuje na zbawienie obecne 
w Chrystusie, a czyni to w takiej mierze, w jakiej żaden inny 
stan  dokonać tego nie potrafi: przyczynia się w  m iarę swego po
wołania do tego, że Kościół jako znak podniesiony okazuje się 
wśród ludów (Iz 11, 12).

T utaj okazuje się najw yraźniej, co znaczy, że każdy chai'yz- 
m at zostaje dany  dla korzyści Kościoła i jego m isji zbawczej, dla 
dobra Ludu Bożego i jego członków.

S tan rad  jest znakiem  eschatycznym , albowiem  w wyższym 
stopniu ukazuje wszystkim  wierzącym  dobra niebiańskie już na 
tym  świecie obecne, jak  rów nież daje świadectwo nowem u i wie
kuistem u życiu zyskanem u dzięki odkupieniu C hrystusa oraz za
powiada przyszłe zm artw ychw stanie i chwałę K rólestw a niebie
skiego.

S tan rad  jest znakiem  transcendencji K rólestw a Bożego, a lbo
wiem ujaw nia w sw oisty sposób w yniesienie K rólestw a Bożego 
ponad wszystko, co ziemskie, oraz jego najw yższe wym agania; 
ukazuje też w szystkim  ludziom przeogrom ną wielkość potęgi 
Chrystusa królującego i nieograniczoną moc Ducha Świętego, 
działającego przedziw nie w  Kościele (KK 44, 3).

Dążenie do miłości doskonałej drogą rad  ew angelicznych sta
nowi w ybitny znak K rólestw a niebieskiego (DZ 1, 1).

Czystość podjęta dla K rólestw a niebieskiego jest osobliwym 
znakiem  dóbr niebieskich: przez nią zakonnicy przypom inają 
wszystkim  wyznawcom  C hrystusa przedziw ne zaślubiny, ustano
wione przez Boga, a m ające się objawić w pełni w przyszłym  
świecie, mocą k tó rych  Kościół ma C hrystusa jako jedynego O blu
bieńca (DZ 12, 1). Dobrowolne ubóstwo, obrane dla naśladowania 
Chrystusa, jest Jego znakiem  (DZ 13, 1).

Ślubowanie i spełnianie rad  ew angelicznych jest dla wszystkich 
wierzących znakiem  obecności dóbr niebiańskich na tym  świecie; 
jest widom ym  znakiem, k tó ry  może i powinien pociągnąć sku te
cznie w szystkich członków Kościoła do ochotnego w ypełniania 
powinności powołania chrześcijańskiego. Jest to znak m oralny do
brego przykładu (KK 44, 3).

Ponadto zakonnicy stają  się znakiem  ziemskiego życia C hrys
tusa dla w iernych: ukazują Go bądź oddającego się kontem placji 
na górze, bądź głoszącego K rólestw o Boże, bądź uzdraw iającego 
chorych, bądź błogosławiącego dzieciom i dobrze czyniącego wszy
stkim , a zawsze posłusznego woli Ojca, k tó ry  Go posłał (KK 46, 1).

W artość eklezjalna życia zakonnego to przede wszystkim  jego 
w artość w ew nętrzna, z k tórej w ynikają świadectwo i znak 2.

Funkcja profetyczna w yraża się w daw aniu świadectwa oraz

2 J. G a l o  t, Les relig ieux dans l ’Église, P aris  1966, 9—10.



w staw aniu się zn ak iem 3. Innym i słowy: być prorokiem  to być 
świadkiem  oraz znakiem. Św iadek mówi o fakcie, k tó ry  zna z w łas
nego doświadczenia; dlatego jego słowa m ają szczególną świeżość, 
brzm ią przekonywająco, w yw ołują uznanie. Świadczyć oznacza 
potw ierdzać coś wobec kogoś, stw ierdzać rzeczywistość jakiegoś 
faktu, nadając tem u stw ierdzeniu charak ter urzędowy, w ym agany 
przez okoliczności zew nętrzne. M ęczeństwo pojm ujem y jako św ia
dectwo wiary, przypieczętowane świadectwem  krwi.

Znak jest czymś, co łączy osoby lub stw arza związek pomię
dzy osobą i rzeczą. Znak prowadzi dokądś: do miejsca, do przed
miotu, do innej osoby. Znakiem  nazyw am y to, co ze swej n a tu ry  
lub na podstaw ie um ow y pozwala poznać m yśl lub wolę jakiejś 
osoby, istnienie lub prawdziwość jak iejś rzeczy.

Zakonnicy łączą przez swe życie ten  św iat z Bożą wiecznością: 
są dla w szystkich znakiem, że wieczne królestw o Boże istnieje.

Stosowanie do życia zakonnego określenia „sakram ent” może 
prowadzić do n ieporozum ień4. N aw et do C hrystusa nie odnosi się 
w sposób właściwy określenie „sakram ent” , ponieważ On jest 
źródłem  i celem wszystkich sakram entów  w tak i sposób, że sam  
jes t ponad wszystkim i sakram entam i. C hrystus nie jest znakiem  
naszego spotkania z Bogiem; jest sam ym  Bogiem, którego spoty
kam y i w k tórym  trw am y.

Kościół jest „jakby sakram entem ” (KK 1, 1), czyli znakiem  
i narzędziem  zjednoczenia z Bogiem. Obydwie nazw y odnoszone 
do Kościoła: „prasakram ent” i „niejako sak ram en t”, oznaczają, 
że Kościół nie należy do rodzaju sakram entów , a tylko jest do 
nich podobny pod tym  względem, że poprzez niego osiągam y wew
nętrzne zjednoczenie z Bogiem, jak  przez sakram enty  zdobywam y 
łaskę. Ale sakram enty  są narzędziem  zjednoczenia z Bogiem 
w znaczeniu właściwym, bo spraw iają łaskę w prost i bezpośrednio: 
są św iętym i znakam i spraw iającym i łaskę, k tó rą  oznaczają.

W szystkie sakram enty  w znaczeniu właściwym  są publicznym i 
aktam i Kościoła i dlatego wszystko, co sakram enty  spraw iają, 
spraw ia w pierw szym  rzędzie Kościół. Funkcja jednak  znacze
niowa Kościoła i jego sprawczość różni się od funkcji znaczeniowej 
i sprawczości sakram entów  pod tym  względem, że funkcja zna
czeniowa i sprawczość sakram entów  jest znacznie węższa i uboższa 
od funkcji znaczeniowej i sprawczości Kościoła. Albowiem  sakra

3 L. M. Ö r s y, O twarcie się na Ducha. Zycie zakonne po V aticanum
II, W arszaw a 1976, 12— 13; M. P r a t  M a l ,  P.  G r e l o t ,  Św iadectw o,
w: S łow n ik  teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań-W arszaw a 1973,
949—952; P. T e r n a n t ,  Z nak, w: S łow nik  teologii biblijnej, dz. cyt., 1143.

4. L. B a l t e r ,  Życie zakonne sakram entem  obecności Bożej w  Kościele 
i świecie, w : W kierunku  chrześcijańskiej ku ltu ry , red. В. B e j z e, W arsza
wa 1978, 382—395.



m enty  przem ijają, a Kościół trw a i ten  sam  Duch Święty, k tó ry  
działa w sakram entach w sposób przejściowy, działa bez przerw y 
w Kościele tak  sakram entalnie, jak i poza sakram entam i.

Kościół jest sam  dla siebie swoistym  sakram entem , nie nale
żącym  do żadnego rodzaju ani gatunku, podobnie jak  jest swoistą 
rzeczywistością 5.

Świadczenie zakonów o C hrystusie w yw iera silne w rażenie 
przede wszystkim  poprzez bogactwo i różnorodność sty lu  życia 
i celów drugorzędnych wspólnot łącznie. W szystkie one razem  
we w zajem nym  uzupełnianiu się ukazują obecność i działanie 
P ana w Jego Kościele (KK 46, 1).

Zakonnicy poprzez swe życie wspólne dobitniej w yrażają rze
czywistość Kościoła jako Ciała Mistycznego Chrystusa. Życie 
wspólne ukazuje się w  nich jako konnaturalne, dlatego że Koś
ciół jest rzeczywistością społeczną — Ludem  Bożym, a świętość 
posiada z konieczności w ym iar społeczny i dąży do tworzenia 
jedności. A spiracją Kościoła jest jedność w szystkich rozpoczęta 
na ziemi, a dopełniana w  niebie. Znakiem  i w yrażeniem  tej aspi
rac ji i dążenia jes t życie wspólne. Uważa się je  słusznie za ele
m ent fundam entalny  i charakterystyczny życia zakonnego, za 
w yraz Kościoła, Ludu Bożego lub Rodziny Bożej (KK 9; KDK 24; 
26; 29), za naśladow anie „apostolskiej form y życia” Kościoła 
pierwotnego; pozostaje ono w powiązaniu z rzeczywistością escha- 
tyczną ludzi, powołanych do spotkania się w  zjednoczeniu z T rze
ma Osobami Boskimi ®.

W Kościele pierw otnym  męczeństwo uważano za ideał życia 
chrześcijańskiego, którego typow ym  przykładem  jest św. Ignacy 
A ntiocheński. Om awiając je K lem ens A leksandryjski, zm arły 
przed 215 r., pisał, że m ęczennik swą śm iercią w yznaje swój stan 
chrześcijański, daje świadectwo praw dzie nauczahia Chrystusa, 
od którego nie daje się oderwać naw et za cenę życia, i w końcu 
— co najw ażniejsze — daje świadectwo o praw dzie nauczania 
Kościoła.

Ponieważ m ęczeństwo nie zdarzało się często, szukano nowego 
ideału doskonałości chrześcijańskiej. K lem ens A leksandryjski ok
reślił je jako m ęczeństwo „gnostyckie” . Do takiego m ęczeństwa 
można było dojść poprzez wzniosłość własnego życia codziennego. 
Tak u jętem u ideałowi O rygenes dał m otyw ację teologiczną, a po
jęcie m ęczeństwa codziennej ascezy wcielił do swego ujęcia poboż
ności chrześcijańskiej.

O rygenesa i ascetów aleksandryjskich zaledwie da się odróż

s. I. R ó ż y c k i ,  Podstaw y sakram entologii, K raków  1970, 141—143.
6. E. G a m  b a r  i, E lem enti costitu tivi e caratteristici della vita  religiosa, 

V ita religiosa. R iv ista  di stud i e injorm azioni per is titu ti religiosi 5(1969). 
581—589; 6(1970) 98—106, 157—165.



nić od świętych: Antoniego opata, Pachomiusza, Bazylego i Bene
dykta w oddaniu się modlitwie, w  praktyce czystości, pokuty 
i postu, w ubóstw ie ewangelicznym , w oderw aniu się od rzeczy 
tego świata.

W czasach św. Atanazego (295-373) pojm ow anie życia m nisze
go jako form y m ęczeństwa i jako zastąpienie m ęczeństwa fizycz
nego stało się niem al powszechne.

Teodor S tudyta, zm arły w 826 r., w yrażał przekonanie, że 
profesja m onastyczna jest mysterion  jak  chrzest i że. odpuszcza 
wszystkie grzeehy jak  chrzest i jak  męczeństwo. Średniowiecze 
dalej rozw ijało tę  analogię, a za nim  czynili to teologowie nowo
żytni 7.

Schem at nowego praw a zakonnego w kanonie pierw szym  podaje 
określenie, k tóre szereguje p ierw iastki teologiczne życia zakonnego 
(a nie przede w szystkim  praw ne) przem ianowanego na życie 
konsekrowane — należy się domyślić — poprzez profesję rad  
ewangelicznych.

W tym  najnow szym  ujęciu życie zakonne to stała form a życia, 
w której w ierni, bardziej naśladując Chrystusa, poświęcają się 
nade wszystko um iłow anem u Bogu, tak  że z nowego i szczególne
go ty tu łu  oddają się czci Boga, jak  również zbawieniu i budowaniu 
Kościoła oraz mogą żyć doskonałością miłości i staw ać się wspa
niałym  znakiem, k tó ry  zapowiada w Kościele chwałę niebiańską.

Należy dobrze odróżniać w om aw ianiu zagadnień życia zakon
nego abstrakcy jne określenia spekulatyw ne od konkretnych  form 
życia w Kościele. I tak  nie istnieje w  nim  „życie zakonne” w ode
rw aniu  ani „zakonnik, zakonnica, zakonnicy, zakonnice” , lecz 
istn ieją  tylko zakony i zgrom adzenia zakonne: in sty tu ty  zakonne.

Zakonnik z punk tu  widzenia Kościoła jest to chrześcijanin 
konsekrow any Bogu i ludziom w insty tucie zatw ierdzonym  przez 
Kościół jako wspólnota b rate rska  i kościelna. Zobowiązanie, k tóre 
ustanaw ia wspólnotę, to osobista odpowiedź członków, dana na 
powołanie Boże. Bóg ich powołuje, żeby razem  żyli charyzm atem  
zbiorowym  założyciela. P rofesja jest ak tem  publicznym  pełnej 
konsekracji Bogu w Kościele i w perspektyw ie jego celu, tj. zba
wienia św iata w Kościele, k tó ry  C hrystus przem ienił w zgrom a
dzenie święte: pewnego dnia stanie się ono niebiańskim  Jeruzalem . 
To czyni zakonnika z tego ty tu łu  św iadkiem  przyszłości: z tego 
płynie rosnące znaczenie publicznego świadectw a ewangelicznego 
ideału wspólnotowego i w skutek tego znaczenie życia braterskiego 
jako jedności w  tym  sam ym  duchu oraz ukierunkow ania własnego 
apostolatu.

7. E. M a l o n e ,  Martirio, w: Dizionario degli is titu ti di perfezione  (dalej 
skrót: DIP), t. 5, Roma 1978, kol. 1038—-1040.



To są cechy charakterystyczne życia zakonnego, tak  jak  je  
Kościół widzi i jakiego chce 8.

Posłannictw o Kościoła zm ierza do zbawienia ludzi, k tóre m ają 
osiągnąć poprzez w iarę w C hrystusa i poprzez Jego łaskę (DA 6). 
Kościół spełnia to posłannictw o działalnością, poprzez k tó rą  po
słuszny rozkazowi Chrystusa, poruszany łaską i miłością Ducha 
Świętego, sta je  się w pełni obecny dla w szystkich ludzi czy naro
dów, aby ich doprowadzić do w iary, wolności i pokoju Chrystuso
wego przykładem  życia, głoszeniem słowa, sakram entam i świętym i 
i innym i środkam i łaski, żeby stała dla nich otw orem  wolna 
i pew na droga do pełnego uczestnictw a w m isterium  Chrystusa.

Poniew aż to posłannictw o trw a  nadal i rozw ija w  ciągu wieków 
posłannictw o samego C hrystusa, k tó ry  został posłany, aby nieść 
ubogim Dobrą Nowinę, Kościół powinien kroczyć tą  sam ą drogą, 
pod działaniem  Ducha Chrystusowego, jaką kroczył Chrystus, 
m ianowicie drogą ubóstwa, posłuszeństwa, służby i ofiary  z siebie 
aż do śmierci, z k tórej przez zm artw ychw stanie swoje powstał 
zwycięzcą (DM 5).

Tu w funkcji św iadectw a i znaku jes t m iejsce zakonów poprzez 
szczególne włączenie w nią n a tu rą  stanu  rad  ewangelicznych, 
treścią podążania za Chrystusem .

W śród członków Ludu Bożego istn ieje  rozmaitość, k tó ra  w yraża 
się tym , że n iektórzy dla dobra swoich braci spraw ują św ięte sza- 
farstw o, a n iektórzy w edług stanu  i określonego sposobu życia, 
dążąc do świętości bardziej strom ą drogą, przykładem  sw ym  doda
ją bodźca swym  braciom  (KK 13, 3). Innym i słowy, zakonnicy przez 
swój sposób życia dają wspaniałe i zaszczytne świadectwo tem u, iż 
św iat nie może się przem ienić i ofiarować Bogu bez ducha ew an
gelicznych błogosławieństw (KK 31, 2).

Podążanie za Chrystusem

Tradycja zakonna odnosi podążanie za C hrystusem  do m odelu 
biblijnego tych, k tórzy  poszli za Je zu se m 9. Piotr, Jakub  i Jan  
,,po wyciągnięciu łodzi na brzeg zostawili wszystko i poszli za 
Nim ” (Łk 5, 10-11). „Chodził po m iastach i wioskach, głosząc 
i zw iastując K rólestw o Boże. D w unastu tow arzyszyło Mu. I nie
k tó re  kobiety, uwolnione od złych duchów i od chorób: M aria 
zwana M agdaleną, z k tórej wyszło siedm iu czartów, i Joanna, żona 
Chuzy, zarządcy Heroda, i Zuzanna, i wiele innych. K obiety te 
służyły im pomocą pieniężną ze swoich w łasnych zasobów” (Łk 8, 
1-3; Zob. Łk 23,49. 55; Mk 15, 40-41; Mt 27, 55-56; J  19, 25).

8. J. B e y e r, II nuovo diritto  degli is titu ti di v ita  consacrata, V ita con- 
sacra ta  11(1975) 151; T e n ż e ,  I  religiosi nella Chiesa, t a m ż e  12(1976) 1—2

9 J. M. R. T i 11 a r  d, Consigli evangelici, DIP, t. 2, Roma 1975, kol. 1630 
—1685.



Po W niebow stąpieniu podążanie za C hrystusem  nosi inny wyraz: 
jest to .naśladow anie C hrystusa, kroczenie za Nim w wierze, w D u
chu Świętym , i utożsam ia się z sam ym  ideałem  życia chrześcijań
skiego. „Do tego bowiem jesteście powołani — pisze św. P io tr 
Apostoł — gdyż i C hrystus cierpiał za was, pozostawiając wam wzór, 
abyście postępow ali Jego śladam i” (1 P  2, 21: zob. J  13,15; 1 Kor 11, 
1; 1 J  2, 6).

T radycja życia zakonnego we wspólnocie Kościoła pierwotnego 
widzi form ę tego, do czego aspiruje transpozycja pentekostalna 
podążania za Chrystusem : „W postępow aniu kierow ali się nauką 
apostołów, żyli we wspólnocie, łam ali chleb i m odlili się. ...Wszyscy 
w ierzący przebyw ali razem  i m ieli wszystko w spólne” (Dz 2, 42. 
44; zob. Dz 4, 32-35).

Z podążania za C hrystusem  w ynika naśladowanie.
W Biblii naśladować Boga znaczy chodzić drogam i B ożym i10. 

N aśladow anie stanow i w yraz całkowitego przyw iązania i absolutnej 
uległości, w iary  i posłuszeństwa.

Tym,, k tórzy Go naśladują, Jezus staw ia wym agania: całkow i
tego zaparcia się siebie, w yrzeczenia się bogactw i związanego 
z nim i poczucia bezpieczeństwa, rozstania się z najbliższym i, bez 
chęci dzielenia serca i bez cofania się wstecz. „Kto chce iść za M ną 
— żąda Jezus — niech wyrzecze się samego siebie, niech weźmie 
swój krzyż i niech idzie za M ną” (Mt 16, 24). Żądając od swych 
uczniów najw yższych ofiar, Jezus objawia się jako Bóg i daje po
znać, jak  daleko sięgają jego wymagania.

Dla św. Paw ła Apostoła naśladować C hrystusa znaczy upodobnić 
się do Niego w tajem nicy  Jego śm ierci i zm artw ychw stania. Upo
dobnienie to rozpoczyna się we chrzcie (Rz 6, 3), a m a się pogłębiać 
przez ustaw iczne naśladow anie Chrystusa, przez dobrowolne łącze
nie się z Nim  w cierpieniu, podczas którego ukazuje się w  pełni 
potęga zm artw ychw stania.

W edług św. Jana Apostoła naśladować C hrystusa znaczy darzyć 
Go pełną wiarą, opartą  jedynie na Jego słowie, a nie na zew nętrz
nych znakach, w iarą, k tó ra  potrafi przezwyciężyć w ahania m ądrości 
ludzkiej; znaczy to pójść za Światłością św iata biorąc Ją  za prze
wodniczkę; znaczy to znaleźć się pomiędzy owcami, k tóre zgrom a
dza w  jedną owczarnię jeden Pasterz.

Chrześcijanin, k tó ry  naśladuje apostołów (Dz 13, 43), zaczyna 
kroczyć za Chrystusem  „dokądkolwiek On idzie” (Ap 14, 4) ocze
kując na możność wejścia za Nim „poza zasłonę” (H br 6, 19-20). 
W tedy urzeczyw istni się Jego obietnica: „Kto chce Mi służyć, niech 
idzie za Mną, a gdzie Ja  jestem , tam  też będzie mój sługa” (J 12, 26).

10. C. A u g r  a i n, Naśladować, w: S łow nik  teologii b iblijnej, dz. cyt., 
526—528.



Szczególna form a naśladow ania C hrystusa poprzez praktykę 
rad  ewangelicznych wywodzi się z Jego nauki i przykładu (DZ 1, 1). 
P rak ty k a  ta um ożliwia większą swobodę w podążaniu za C hrystusem  
i pozwala w ierniej Go naśladować (DZ 1, 2), zwłaszcza w Jego 
wyniszczeniu, oraz stw arza klim at, w  k tórym  w sposób pełniejszy 
chrześcijanin może się upodobnić do posłusznego C hrystusa (KK 
42, 4). Dzięki takim  powiązaniom genetycznym  naśladowanie C hry
stusa ukazane w Ew angelii jest ostateczną norm ą życia zakonnego 
(DZ 2a).

W Kościele zakony sta ją  się żyjącym  obrazem Chrystusa. Cha
rak terystycznym  i w yróżniającym  elem entem  życia zakonnego 
je s t to, że zakonnicy naśladując C hrystusa odtw arzają Jego życie 
w sposób głębszy i pełniejszy i to odnośnie Jego świętości, k tóra 
polega na całkow itym  przylgnięciu do Ojca i na całkow itym  zao
fiarow aniu się na Jego chwałę poprzez odkupienie ludzi: w ubós
twie, w  czystości, a zwłaszcza w posłuszeństwie.

Życie zakonne przybierając form ę pełnej realizacji powołania 
chrześcijańskiego do świętości nie obejm uje całego doświadczenia 
ewangelicznego.

Form a życia

S tan  zakonny naśladuje  w iernie i ustaw icznie uprzytam nia 
w Kościele tę form ę życia, jaką obrał sobie Syn Boży przyszedłszy 
na świat, aby czynić wolę Ojca, i jaką  zalecił uczniom, k tórzy  za 
Nim poszli (KK 44, 3). To życie obrała także M atka Jego Dziewica 
(KK 46, 2).

O kreślenie ,,stan zakonny” naw iązuje do term inologii praw ni
czej, k tó rą  posługuje się Kodeks P raw a Kanonicznego. W edług kan. 
487 stan  zakonny oznacza sta ły  sposób życia we wspólnocie, poprzez 
k tó ry  wierni, oprócz wspólnych przykazań, zobowiązują się do 
zachowania rad  ewangelicznych przez śluby: posłuszeństwa, czys
tości i ubóstwa.

S tan zakonny jako konkretna insty tucja  jes t z praw a kościel
nego, z teologicznego zaś punktu  widzenia należy do charyzm aty
cznego życia Kościoła.

W Konsty tucji  dogmatycznej o Kościele (42) rady  ewangeliczne 
w idziane są pojedynczo; w a rtyku le  następnym  jest mowa o stanie 
rad  i w  naw iązaniu do niego są omawiane: rada dziewictwa, rada 
ubóstw a i rada posłuszeństwa. Są one darem  boskim, k tóre Kościół 
o trzym ał od swego Pana (a więc nie w pierw szym  rzędzie poszcze
gólne osoby) i z łaski Jego zawsze zachowuje. Kościół o trzym ał ten  
da r od swego Pana, ponieważ rady  ewangeliczne są ugruntow ane 
na słowach i przykładach C hrystusa. Je s t to w yśm ienite ujęcie, 
k tóre stan  rad  od początku ustaw ia w  środku Kościoła. Tylko



w Kościele jednostka doświadcza powołania do stanu rad  i już od
tąd  jest to stan  kościelny. Stanow i następstw o, kiedy władza Koś
cioła pod przew odnictw em  Ducha Świętego troszczy się, żeby te  
rady  tłum aczyć, kierować ich praktykow aniem  oraz ustanaw iać 
stałe, trw ałe  form y życia, oparte  na tych radach. Przez to stan  
rad  staje  się stanem  kanonicznym .

Dawna tradycja  Ojców nie zna przeciw staw iania przykazań 
radom ; dom agali się oni, żeby żyć au ten tycznie  Ewangelią. Na 
przykład św. Jan  Chryzostom  tw ierdzi, że ideał ew angeliczny jest 
identyczny dla wszystkich, chociaż dwie drogi prowadzą do osiąg
nięcia doskonałości, z k tórych  jedna — m nichów — jest królewska. 
Św. A m broży mówi o różnych form ach, o różnych realizacjach tej 
samej doskonałości, a jeżeli jest jaka h ierarchia, to istn ieje  ona 
w ew nątrz tego samego dobra.

Ojcowie podkreślają wym agania powszechnego powołania w szyst
kich wierzących. Życie chrześcijańskie żąda ustawicznego prze
zwyciężania sobie i dokonuje się na drodze dynam izm u miłości.

Dopiero pod koniec X I w. tek st papieża U rbana II dał au to ry 
ta tyw ną podstaw ę do rozróżniania dwóch stylów  życia chrześcijan; 
w yraźnie w ystępuje triada  w  połowie X III w. W Piśm ie Św iętym  
Nowego T estam entu  nie znajduje ona w yraźnego i bezpośredniego 
potw ierdzenia; natom iast zaw iera ono niew ątpliw e wezwanie do 
radykalizm u, którego życie zakonne stało się form ą zinsty tucjo
nalizow aną 11.

S tanem  życia nazyw am y ustalone i trw ałe  w arunk i życia: 
wyróżniam y stan -k le ru , stan  świeckich, stan  wolny, stan  m ałżeń
ski, stan  wdowieński, stan  zakonny 12. Istn ieją  zróżnicowania łączące 
się ze stanam i życia chrześcijańskiego: są to pewne działalności, 
zadania czy ofiary, np. daw anie św iadectw a wiary, cierpienia 
i śm ierci dla niej.

Życie zakonne, wzorowane na form ie życia Chrystusowego, 
w w ym iarze społecznym  uw ydatn ia w yraziście funkcję znaczenio
wą Kościoła: św iadectw a i znaku. Posłannictw o Kościoła obejm uje 
przekazyw anie ludziom ewangelicznego orędzia C hrystusa i Jego 
łaski, jak  również przepajanie i doskonalenie duchem  ewangelicz
nym  porządku spraw  doczesnych (DA 5). Kościół nigdy nie prze
stał być znakiem  zbawienia w świecie (KDK 43), a w iern i powinni 
dawać świadectwo naszej nadziei, k tóra nie zawodzi (DE .12).

W zbawczym  posłannictw ie Kościoła zakonnicy są pomocni na 
swój sposób (KK 43, 2), przede w szystkim  dając świadectwo nowe
go życia w  C hrystusie oraz stając się znakiem  dóbr niebiańskich.

11 J. M. R. T i 11 a  r  d, art. cyt.; K. S z a f r a n i e  c, Ewangeliczność 
życia zakonnego, Collectanea Theologica 48(1978) z. 1, 157—163.

n . К . J  o u r  n  e t, Kościół C hrystusow y. Teologia o Kościele, Poznań-W ar- 
szaw a-L ublin  1960, 274—295.



W w ym iarze charyzm atycznym , a zarazem  w w ym iarze osobo
wym, życie zakonne jest podążaniem  za C hrystusem  dziewiczym, 
ubogim i posłusznym  woli Ojca, naśladow aniem  Go bliższym, w y
raźniejszym  w jego poświęceniu się spraw om  i chwale Ojca. Tu 
należy pamiętać, że Kościół jes t znakiem  i zabezpieczeniem tra n s
cendentnego charak teru  osoby ludzkiej (KDK 76).

M otywem, k tó ry  skłania chrześcijanina do w yboru stanu  zakon
nego, jest pragnienie uzyskania obfitszych owoców łaski chrztu  
(KK 44, 1).

Sobór W atykański II na w ielu m iejscach podkreśla skutk i sa
k ram entu  chrztu, przedstaw iając jego łaskę jako wszczepienie 
w m isterium  paschalne Chrystusa, jako przybrane synostwo Boże 
(KL 6) i upodobnienie do C hrystusa (KK 7). Łaska sakram entu  
chrztu  jest łaską uświęcającą, gdyż człowieka w ew nętrznie odna
wia i odradza do nowego życia.

Łaska chrztu  niesie z sobą potrzebne łaski i pomoce Boże, żeby 
ochrzczony mógł się wywiązać z kapłaństw a, jakiego dostąpił 
przez wyciśnięcie charakteru  chrzcielnego13. C harakter bowiem 
jako uczestniczenie w kapłańskim  nam aszczeniu C hrystusa kon
sekruje, czyli obiektyw nie poświęca i przeznacza chrześcijanina 
do oddawania ku ltu  Bogu w Trójcy Św iętej Jedynem u (KK 10; 
K L 48). Całe życie chrześcijańskie w ypływ a z sakram entalnej ła
ski chrztu, k tó rą  inne sakram enty  um acniają i wzbogacają.

S tan rad  pow staje poprzez zobowiązanie się do p rak tyk i trzech 
rad  ew angelicznych (KK 44, 1); to zobowiązanie się stanow i pod
walinę życia zakonnego; form a praw na zobowiązania może być 
różna: ślub, przysięga, przyrzeczenie.

Ażeby poznać konkretny  ak t takiego zobowiązania w profesji, 
Konstytucja  dogmatyczna o Kościele  odpowiada na następujące 
pytania: co zamierza ślubujący? co dzieje się w  profesji? jakie powo
du je  następstw a? Odpowiedź brzmi: ślubujący oddaje się, poprzez 
zobowiązanie się do praktykow ania rad  ewangelicznych, nade 
wszystko um iłow anem u Bogu całkowicie na własność i chce przez 
to uwolnić się od przeszkód, k tó re  by go m ogły odwieść od żarli
wej miłości i od doskonałości ku ltu  Bożego.

Przez takie oddanie się zostaje on: 1) przyporządkow any służ
bie Boga i Jego czci z nowego i szczególnego ty tu łu ; 2) głębiej, 
bardziej w ew nętrznie zostaje poświęcony służbie Bożej, przy czym 
stopień doskonałości poświęcenia zależy od siły i stałości praw nej 
więzi (KK 44, 1).

Je s t to nauka tradycyjna, pozostająca w trw ałym  użyciu prze
de wszystkim  od czasów św. Tomasza z Akwinu aż po nowoczesną

13. I. B i e d a ,  Sakram enta lne obdarowanie, w: Sakram en ty  Kościoła po
soborowego, K raków  1970, 223—227.



litera tu rę  z zakresu życia duchownego i oficjalny sty l dokum en
tów  kościelnych ostatniej doby.

Zakonnicy — jak  wszyscy chrześcijanie — uczestniczą w funk
cji C hrystusa-K apłana, P roroka i Króla i m ają swój czynny udział 
w życiu i działalności Kościoła (DA 10). I gdziekolwiek się znaj
dują, są zobowiązani tak  ukazywać św iadectw em  słowa i przykła
dem życia nowego człowieka, przyobleczonego przez chrzest i dzia
łanie Ducha Świętego, k tó ry  um ocnił ich w sakram encie bierzm o
wania, aby inni widząc ich dobre czyny chwalili Ojca i pełniej 
pojęli praw dziw y sens życia ludzkiego i powszechną więź wspól
noty  ludzkiej (DM 11, 1). Albowiem dostępują oni poświęcenia na 
królew skie kapłaństw o i św ięty lud, by przez w szystkie uczynki 
składać duchowe ofiary i po całej ziemi dawać świadectwo C hry
stusowi (DA 3, 1).

Zycie zakonne jest szczególną form ą życia, zasadzającą się na 
zobowiązaniu do stałego praktykow ania trzech rad  ewangelicz
nych we wspólnocie. Nie stanow i jednak  życia zakonnego ani 
uczestnictwo w funkcji kapłańskiej, ani uczestnictwo w funkcji 
prorockiej, ani uczestnictwo w funkcji królewskiej Chrystusa. 
Uczestnictwo to bowiem jest wspólne dla wszystkich ochrzczo
nych, a w życiu poszczególnych osób o trzym uje aktualizację od 
łaski uczynkowej, ukierunkow anie zaś — od obowiązków i uw a
runkow ań związanych z poszczególnymi stanam i.

Konsekracja zakonna jest konsekracją odrębną od chrzcielnej, 
„szczególną, k tó ra  korzeniam i sięga głęboko w konsekrację chrztu 
i pełniej ją  w yraża” (DZ 5, 1). Pozostaje ona na linii owocowania 
łaski sakram entu  chrztu  i zmierza w prost do potęgow ania miłoś
ci Bożej.

W szyscy są powołani przez Pana — każdy na właściwej sobie 
drodze — do świętości doskonałej (KK 11); wszyscy z racji wspól
nego kapłaństw a m ają głosić chwałę Boga Stw órcy i Dawcy od
kupienia, przy czym szczególnie m ają tem u dawać w yraz w m odli
twie, zwłaszcza liturgicznej; m ają spełniać czyny m iłosierdzia 
i składać ofiarę duchową z całego swego życia, do m ęczeństwa 
włącznie, czyli odpraw iać osobistą litu rg ię  życia 14.

W rozm aitych rodzajach życia i powinnościach jedną świętość 
upraw iają wszyscy, k tórym i k ieru je  Duch Boży, a posłuszni gło
sowi Ojca i czcząc Boga Ojca w duchu i w praw dzie, podążają za 
C hrystusem  ubogim, pokornym  i dźwigającym  krzyż, aby zasłu
żyć na uczestnictw o w Jego chwale. K ażdy stosownie do w łasnych 
darów  i zadań powinien bez ociągania kroczyć drogą w iary  żywej, 
k tóra wzbudza nadzieję i działa przez miłość (KK 41, 1).

14. A. J a n k o w s k i ,  K.  R o m a n i u k ,  K apłaństw o w  Piśmie Ś w ię ty m  
Nowego Testam entu , K atow ice 1972, 106—107.



Konsekracja

K iedy wezwani przez Boga do praktykow ania rad ewangelicz
nych w iernie im  odpowiadają, w szczególny sposób poświęcają się 
Panu, idąc za Chrystusem , który, sam  dziewiczy i ubogi, przez 
posłuszeństwo aż do śm ierci krzyżow ej odkupił i uświęcił ludzi 
(DZ 1, 3).

To poświęcenie się i oddanie dokonuje się poprzez profesję za
konną. Jest ona praw ow itym  opowiedzeniem się za określonym  
przez Kościół teologiczno-prawnym  stanem  zakonnym: poprzez
złożenie trzech publicznych ślubów; poprzez oddanie się in sty tu 
towi, w  k tó rym  w łaściw y przełożony przy jm uje  śluby w im ieniu 
Kościoła; poprzez włączenie do wspólnoty b ratersk iej przez insty 
tu t  1S.

Oddanie się Bogu poprzez profesję stanow i konsekrację zakon
ną. Czy chodzi tu  o konsekrację obiektywną? O w yłączenie ze sfe
ry  świeckiej? Czy też o łaskę w w ym iarze kościelno-sakram ental- 
nym? Obydwa rodzaje konsekracji wiążą się ze sobą. W K onsty
tucji dogmatycznej o Kościele jes t mowa raczej o drugim  rodzaju 
konsekracji w naw iązaniu do nauki św. Tomasza z Akw inu na te 
m at służby i czci Bożej.

Chodzi tu  o konsekrację praw dziw ą, specjalną, w porów naniu 
z chrztem  —  głębszą. W pojęciu konsekracji zakonnej nie może 
być m owy o jak iejś se p a ra c ji16, albowiem  w edług soboru jest ona 
reprezentacją Przym ierza, stąd  jest przede w szystkim  przynależ
nością do Boga. W ystępujące w niej te  elem enty: 1. powołanie 
z łaski Boga; 2. odpowiedź człowieka na powołanie w profesji;
3. przyjęcie ślubów lub przyrzeczeń przez Kościół.

Odpowiedź chrześcijanina, określana od czasów starożytności 
chrześcijańskiej term inem  propositum , jest wolą poświęcenia ca
łego życia na służbę Bogu w nadziei otrzym ania obfitszych owo
ców łaski chrztu  oraz stw orzenia bardziej sprzyjających w arun
ków dla życia miłością żarliw ą i doskonałością ku ltu  Bożego 
(KK 44, 1). W tym  propositum  zawiera się wym aganie całkowi
tości (integralności), odrzucenie jakichkolw iek zastrzeżeń (DZ 1, 3), 
co czyni z daru  dla Boga — według określenia tradycyjnego — 
ofiarę całopalną.

Kościół za pośrednictw em  tych, k tórym  to zlecił, poddaje pro
positum  próbie i konsekru je  je  ze strony  Boga na mocy au to ry te 
tu, k tó ry  od Niego posiada. K onsekracja zakonna jest wzięciem 
na własność przez Boga. Ogólnie używano term inów  consecratio, 
consecrare wyłącznie na oznaczenie działania Bożego, podczas gdy

15. F. B o g d a n ,  Prawo in sty tu tó w  życia konsekrowanego, Poznań-W ar
szaw a 1977, 210.

16. P. R. R é  g a m e  y, Consacrazione religiosa, DIP, t. 2, kol. 1607—1613.



na oznaczenie ofiary ludzkiej stosowano term iny mancipatio, se 
devovere. Tę term inologię spotykam y w ścisłym  sty lu  św. Tom a
sza z Akwinu, w dokum entach Soboru W atykańskiego II i w ła 
cińskim  tekście Evangelica testificatio.

Z tego, że Bóg jest głównym spraw cą konsekracji, nie wynika, 
jakoby on nie doceniał wolności ludzkiej, albowiem  w rzeczywis
tości wywyższa ją  od chwili, od kiedy cały porządek boski jest po
rządkiem  miłości, k tóra jest wolnością. Ponieważ d a r siebie sam e
go złożony Bogu jest najszlachetniejszym  z aktów  ludzkich, jest 
konieczne, żeby także był jak  najbardziej wolny, wszak tylko 
w tym  w ypadku można mówić o konsekrow aniu siebie samego.

Śluby um ocowują w Bogu wolę ślubującego w sensie proposi
tum ,  k tóre konsekrują. Nie sprow adzają się one do kon trak tu  p raw 
nego: w nich wypełnia się konsekracja. One określają  jej treść aż 
do głębin tajem nicy  przym ierza z Bogiem, k tóre to przym ierze 
jest naszym  uczestnictw em  w śm ierci Chrystusa.

Jak i jest stosunek konsekracji zakonnej do konsekracji chrzciel
nej? Ta ostatnia jest dla każdego chrześcijanina podstawowym  
i niedościgłym  poświęceniem  się Bogu i Jego służbie. K onstytucja  
dogmatyczna o Kościele  nie omawia szerzej wzajem nego stosunku 
obydwu konsekracji, dość jednak  jasno stw ierdza, że konsekracja 
zakonna jest tylko pełniejszym  rozwojem, bardziej bezw arunko
wą raty fikacją  konsekracji chrzcielnej 11. Ratyfikację tę wyraża 
publiczność ślubów; w przyjęciu profesji przez Kościół konsekra
cja chrzcielna doznaje zatw ierdzenia przez Chrystusa: ślubujący 
Jem u się oddaje z nowego i szczególnego ty tu łu . Kościół p rzy jm u
jąc profesję przyjm uje ślubującego w nowy sposób w tajem nicę 
Kościoła, a w niej w tajem nicę zbawczego dzieła C hrystusa i to 
w w ym iarze charyzm atycznym  Kościoła: to jest głębsze w yraże
nie konsekracji chrzcielnej. Święcenia kapłańskie też głębiej w y
rażają konsekrację chrztu, ale w w ym iarze hierarchicznym  K o
ścioła. Jedna i druga konsekracja zobowiązuje do służby Kościo
łowi, ale na różny sposób.

Kościół jes t niezachw ianie święty. Świętość jednostki jest 
udziałem  w świętości Kościoła. Istota i pełnia świętości, do k tó
rej wszyscy są powołani, to nie przede wszystkim  lub wyłącznie 
doskonałość m oralna, heroizm obyczajowy człowieka, lecz chwała 
i miłość darow ane przez Boga.

Udzielanie świętości C hrystusa dokonuje się nie pryw atnie, 
lecz w Kościele i poprzez Kościół. C hrystus um iłował Kościół we

14· F. W u l f ,  K om m entar zum  VI. Kapitel. Dogmatische K onstitu tion  
über die Kirche, w: Das zw eite  V atikanische Konzil, t. I (Lexikon  fü r  Theo
logie und  Kirche, F re iburg  i. B. 1967), 303--313; t e n ż e ,  Einführung und  
K om m entar. D ekret über die zeitgem ässe Erneuerang des Ordenslebens, dz. 
cyt., t. II, 249—307.
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W cieleniu i w  swoim zbawczym dziele na krzyżu jako swoją ob
lubienicę: „C hrystus um iłował Kościół i wydał zań samego siebie, 
aby go uświęcić, oczyściwszy przez obmycie wodą, połączone ze 
słowem, aby przygotować sobie Kościół chwalebny, bez skazy, bez 
jakichkolw iek uchybień, lecz św ięty i n ieskalany” (Ef 5, 25—27). 
Tak więc w odwiecznym w yborze i przeznaczeniu Boga jest Ko
ściół pod pew nym  względem preegzystującą, osobową wielkością; 
jest jednak  także historycznie konkretnym  Ludem  Bożym, w y
rw anym  z grzechu i obdarzonym  łaską: „W y natom iast jesteście 
plem ieniem  w ybranym , królew skim  kapłaństw em , narodem  świę
tym , ludem  odkupionym, abyście głosili chw alebne dzieła tego, 
k tó ry  powołał was z ciemności do swojego przedziwnego światła. 
Niegdyś byliście nie-ludem , teraz zaś jesteście ludem  Bożym, nie
gdyś byliście tym i, co nie doznawali miłosierdzia, teraz  zaś jesteś
cie tym i, k tórzy  m iłosierdzia dostąpili” (1 P  2, 9— 10).

Poprzez w ydanie się C hrystusa na śm ierć za Kościół, został 
Kościół urodzony do życia; ukonstytuow any w dniu Zesłania Du
cha Świętego, w k tórym  został na niego w ylany Duch Święty, 
Kościół jest codziennie oczyszczany i uśw ięcany przez swego Pana 
dostrzegalnie w sakram entach, przede wszystkim  chrztu, Eucha
rystii i pokuty.

O chrzest k rw i Jezusa na krzyżu (Mk 10, 38; Łk 12, 50) opar
te uświęcenie Kościoła odnawia się w danym  w ypadku w historii 
i s ta je  się owocne dla jednostki w sakram encie chrztu, k tó ry  Je 
zus ustanow ił jako podobieństwo swej zbawczej śm ierci i dlatego 
chrzest może działać. „Czyż nie wiecie — pisze św. Paw eł Ap. — 
że wszystkich nas, k tórych  przez chrzest zanurzono w C hrystusie 
Jezusie, w Jego śm ierci zanurzono? Pogrzebano nas z Nim razem  
dzięki zanurzeniu w śmierci, dlatego abyśm y — wzorem C hrystu 
sa zm artw ychw stałego dzięki chwale Ojca — i m y postępowali 
w edług zasad nowego życia. Jeśli bowiem jak  szczep zrośliśm y 
się z podobieństwem  Jego śmierci, to tak  samo zrośniem y się z Je 
go zm artw ychw staniem ” (Rz 6, 3—5). Sam  C hrystus jest tym , 
k tó ry  chrzci, tzn. włącza do swego Ciała, tj. do Kościoła, nowego 
członka i w łaśnie przez to uświęca cały Kościół i w  nowy sposób 
obdarow uje go swoim Duchem.

Z drugiej jednak  strony  chrzest, jak  w szystkie sakram enty, 
jes t także zasadniczym  działaniem  świętego i uświęcającego Koś
cioła. Kościół w swej cielesności i w swym  widzialnym  działaniu 
— w różnym  stopniu — jest uobecnieniem  zbawienia w  C hrystu 
sie oraz w ystępuje, będąc żyjącym  narzędziem  Chrystusa, jako 
pośrednik zbawienia. C hrystus kocha Kościół oczyszczając go, 
uświęcając i łącząc z sobą, a zarazem  stanow i jedno z Kościołem 
jako Głowa ze swoim Ciałem, tak  że On sam  jes t tym , k tó ry  
mówi poprzez Kościół, przez niego działa i w  nim  się ujaw nia.



I odwrotnie: Kościół jes t ustanow iony dla uświęcenia Ludu Bo
żego, k tó ry  raz na zawsze przez C hrystusa uświęcony, zawsze 
potrzebuje oczyszczenia i uświęcenia. Kościół w sakram entach 
uświęca swoich członków w imię C hrystusa i równocześnie w uś
więceniu swoich członków przy jm uje  uświęcenie swego Pana.

W yrzeczenie się św iata przy profesji jest, jak  na chrzcie św., 
w yrzeczeniem  się grzechu. Je s t to w yrzeczenie się w  odpowiedzi 
na powołanie Boże. „Tak również i w y uważajcie się za takich — 
pisze św. Paw eł Ap. (Rz 6, 11) — którzy um arli dla grzechu, 
a żyją dla Boga w zjednoczeniu z C hrystusem  Jezusem ”.

Kościół hierarchiczny pozostaje nie tylko w stosunku praw nym  
do zakonów; ważniejsze jes t jego zadanie uświęcania wspólnot 
zakonnych, k tó re  się w yraża w  sposób szczególnie w yrazisty  
w przyjm ow aniu profesji. Pow inna ona być składana podczas 
spraw ow ania Eucharystii, co przew iduje najnow szy mszał rzym ski. 
W ten  sposób sta je  się widoczne, że cały Kościół bierze udział 
w życiu zakonów i ich członków (KK 45, 3). W m odlitw ie m szy 
św. w dniu  profesji w ieczystej m odli się on: „Spraw , Boże, żeby 
łaska chrzcielna, k tó rą  pragną spotęgować nowym i więzami, osiąg
nęła w  nich pełny skutek, tak  aby  Tw ojem u M ajestatow i odda
wali należną cześć, a K rólestw o C hrystusa szerzyli z zapałem  
apostolskim  1S.

Miłość do Chrystusa, k tóra powinna ożywiać każdego chrześ
cijanina, nosi charak ter oblubieńczy z racji swej integralności. 
Dla każdej duszy chrześcijańskiej, zwłaszcza w  stanie rad  ew an
gelicznych, C hrystus to oblubieniec (KK 44, 1).

K onsekracja zakonna stanow i dar z samego siebie złożony 
Bogu z C hrystusem  i przez C hrystusa; jest ona ofiarą, k tóra się 
przedłuża na całe życie i obejm uje je  w głąb.

Czystość poświęcona Bogu oznacza w  ujęciu negatyw nym , że 
zakonnik rezygnuje z m ałżeństw a i zobowiązuje się do życia 
w doskonałej czystości; w  ujęciu pozytyw nym  w yraża miłość 
in tegralną, całkow itą Boga i w szystkich ludzi ze względu na Boga; 
stanow i niezw ykły dar łaski, bodziec miłości duszpasterskiej, szcze
gólny znak i źródło duchowej płodności w świecie; przypom ina 
miłość oblubieńczą Kościoła do C hrystusa (KK 42, 3; DZ 12, 1).

Ubóstwo dobrowolnie obrane dla naśladow ania C hrystusa ozna
cza w  ujęciu negatyw nym  w yrzeczenie się praw a do posiadania 
czegokolwiek, co ma wartość pieniężną, lub — praw a do dowolne
go rozporządzania posiadanym i w artościam i m aterialnym i, co się 
w yraża w  całkow itym  uzależnieniu od przełożonych w używ aniu 
dóbr doczesnych; w  ujęciu pozytyw nym  stanow i poddanie się 
powszechnem u praw u pracy i przede w szystkim  — zdanie się na

ls. M issale Rom anum . Editio typica, Rom a 1970: Missa in  die professionis 
perpetuae; Lekcjonarz m szalny, t. 7, Poznań-W arszaw a 1977, s. 173—211.



Opatrzność Ojca Niebieskiego we wspólnocie b ratersk iej, jak  
również — uczestnictwo w ubóstw ie C hrystusa (KK 42, 4; DZ 13, 
1—3).

Posłuszeństwo poświęcone Bogu oznacza w ujęciu negatyw nym  
wyrzeczenie się własnej woli zakonnika i poddanie jej praw ow ite
m u przełożonem u ze względu na Boga w spraw ie doskonałości, 
ponad m iarę przykazania; w ujęciu pozytyw nym  stanow i pełne 
poświęcenie własnej woli Bogu, zjednoczenie jej ze zbawczą wolą 
Boga i upodobnienie się w sposób pełniejszy do posłusznego C hrys
tusa (KK 42, 4; DZ 14, 1).

Profesji rad  ewangelicznych odpowiada w osobie zakonnika 
postawa dyspozycyjności, czyli stała gotowość oddawania się Bogu 
do rozporządzenia 19.

Wspólnotowość

Do głównych s tru k tu r  życia zakonnego należy życie b ratersk ie  
we wspólnocie. W yrasta ono z miłości, k tóra jednoczy i scala, 
podobnie jak  w Kościele pierw otnym  mnóstwo wierzących było 
jednym  sercem  i jedną duszą, na skutek miłości Bożej rozlanej 
w sercach przez Ducha Świętego. Zakonnicy, jako prawdziwa ro
dzina zgromadzona w imię Pana, cieszą się Jego obecnością (ΌΖ 15, 
1). Łączy ich w jedno podążanie za Chrystusem , naśladow anie 
Chrystusa, ukochanie Chrystusa. Jest to jedność miłości i idąca 
za nią jedność życia. Na bazie tej jedności teologicznej w ystępuje 
w praw ie kodeksowym wspólnotowość w tro jak im  znaczeniu: a) 
w sensie przynależności praw nej do insty tu tu ; b) w sensie wspólnego 
życia i działania; c) w sensie wspólnoty dóbr 20.

Istotą życia wspólnotowego jest inkorporacja, włączenie po
przez profesję zakonną w zakon (podobnie chrzest włącza w Koś
ciół). Życie wspólnotowe zasadniczo polega nie na współmieszkaniu, 
lecz na przynależności.

Życie wspólnotowe stanow i czynnik istotny życia zakonnego 
nie z praw a Bożego, lecz z praw a kościelnego — kan. 487 — i sta
nowi następstw o ślubu ubóstwa. Rozwija się ono w oparciu o au to
ry te t przełożonych, jak  również reguł kierujących wspólnotą. 
B rane w całości życie wspólnotowe obejm uje: przynależność do 
określonego zakonu poprzez inkorporację, wspólnotę dóbr doczes
nych, współmieszkanie, wspólny stół.

W łączenie we wspólnotę zakonną sprawia, że zakonnicy mogą 
bezpieczniej w ypełniać swe śluby zakonne i w iernie je  zachowywać, 
jak  również radośnie postępować na drodze miłości (KK 43, 1).

1Э. H. Urs v. В a 11 h a s a r, Zycie oddane Bogu. Sens życia według rad 
ew angelicznych w  dzisiejszych czasach, Znak 24(1972) 1164—1166.

20. F. B o g d a  n, dz. cyt., 372.



Zakony nie stanow ią w pierw szym  rzędzie wspólnot przełożo
nych i podwładnych, lecz są wspólnotam i braci, k tórych łączy 
w zajem ne poszanowanie i w zajem na miłość. „Praw o” braterstw a 
tkwiące w  genezie w szystkich zakonów w ybija się na pierw szy 
plan w Dekrecie o przystosowanej odnowie życia zakonnego  (DZ 
15). Z zachowania tego praw a w yrasta troska o dobro wspólnoty, 
jak  również czynny udział w realizacji jej zadań.

Czynnikiem, k tó ry  podtrzym uje wspólnotę zakonną od we
w nątrz, jest pielęgnowanie ducha m odlitw y i samej m odlitwy, co
dzienne czytanie Pism a Świętego oraz spraw ow anie — zgodnie 
z m yślą Kościoła — litu rg ii św iętej, a zwłaszcza najśw iętszej 
tajem nicy Eucharystii, źródła i szczytu ku ltu  Kościoła i całego 
życia chrześcijańskiego. Poprzez codzienne czytanie Pism a Św. 
zakonnicy nabyw ają „wzniosłego poznania Jezusa C hrystusa” 
(Flp 3, 8), a w codziennej liturgii eucharystycznej karm ią się sa
m ym  C hrystusem  (DZ 6, 2) oraz łączą ofiarę z siebie z Jego ofiarą 
(KK 45, 3). W ten sposób codziennie „Bogu składają doskonałą 
ofiarę chw ały” (DZ 7; KK 50, 4). Ponadto w szystkie ich dobre 
uczynki — ze względu na złożenie ślubów — m ają udział w cno
cie religijności, przez co ich życie sta je  się praw dziw ie życiem 
kultu.

Apostolat

P ierw otne pojęcie apostolatu uw ypuklało podążanie za C hrys
tusem  i w  związku z tym  wyrzeczenie się wszystkiego. 21 Ubóstwo 
pojmowano jako praw o życia w  pełni oddanego do dyspozycji 
Kościoła, zwłaszcza w kaznodziejstwie.

Pojęcie życia apostolskiego w przeciw staw ieniu do życia kon
tem placyjnego zrodziło się późno, bo dopiero w XVI w. Term in 
„apostolski” odnoszono głównie do głoszenia słowa Bożego (misje) 
i przechodził on na określanie cech tego, k tó ry  m iał być m isjona
rzem. Z wolna term in  „apostolski” rozciągano na wszystkie form y 
działalności: głoszenie słowa Bożego, opieka nad chorym i, wycho
w anie młodzieży, sierocińce, opieka nad starcam i, dobre w ydaw 
nictwa, dzieła społeczne itd. Doszło do stw orzenia kon trastu  
pomiędzy życiem kontem placyjnym  a apostolskim, przy  czym to 
ostatnie utożsam iano z życiem czynnym . Term in „apostolski” nie 
oznaczał już typu  życia, lecz wszelką działalność budującą. Takie 
rozróżnianie pomiędzy życiem czynnym , życiem apostolskim  i ży
ciom kontem placyjnym  powodowało pew ne trudności.

W raz z Soborem W atykańskim  II słowo „apostolat” rozciągnię
to na wszelkie form y działalności i równocześnie także na różne

21. V. М а с с  a, A postolato. L’apostolato nella storia della v ita  religiosa, 
DIP, t. 1, Roma 1974, kol. 719—727.



typy  życia. Tak więc życie kontem placyjne przybiera cechy apo- 
stolskości w  m iarę, jak  daje ono swój w kład w budowanie Ciała 
C hrystusa. W tak  szerokim  przyjęciu term inu  upadają i różnice, 
i kontrasty . Jeżeli z jednej strony  odkryw a się wartość życia kon
tem placyjnego, z drugiej należy stw ierdzić, że term in  „apostolat” 
zostaje poszerzony aż po oznaczanie praktycznie typu  życia pro
wadzonego przez chrześcijanina: staje  się synonim em  życia chrze
ścijańskiego. Takie poszerzenie pojęcia apostolatu wnosi ze sobą 
nieuchronnie pew ne uogólnianie, k tó re  je  zuboża i może być źród
łem  zamieszania.

Działalność apostolska i chary tatyw na należy tu  do n a tu ry  ży
cia zakonnego (DZ 8), ale nie stanow i celu pierwszorzędnego pro
fesji zakonnej — wszak i bez tej profesji można w ykonyw ać dzie
ła apostolskie.

K onsekracja specjalna profesji zakonnej jest celem bezpośred
nim  i pierw szorzędnym  życia zakonnego w ogóle, a w ierne podą
żanie za C hrystusem  dziewiczym, ubogim i posłusznym  po linii 
te j konsekracji stanow i w sobie apostolat pierw szorzędny i p ier
w otny (KK 13; 31; 39; 44).

Życie zakonne jest znakiem  życia i świętości Kościoła; nie zna- 
kiem -rzeczą, znakiem -działaniem , lecz znakiem -osobą22. W praw
dzie podążanie za C hrystusem  wkracza na pole bezwarunkowego 
obowiązku w szystkich chrześcijan, w życiu jednak  zakonnym  zo
sta je  ono p rzy jęte  jako zobowiązanie wiążące poprzez całe życie 
i wcielane w  szczególną form ę życia.

D ar rad  ew angelicznych z samej swej n a tu ry  sprawia, że za
konnicy w szczególny sposób zespalają się z Kościołem i jego ta 
jem nicą poprzez miłość żarliwą. A ponieważ ich oddanie siebie 
zostało p rzy ję te  przez Kościół, są poświęceni również jego służbie 
(KK 44, 2; DZ 5, 2).

W szyscy w yznawcy Chrystusa, jako Jego żywe członki, wcie
len i w  Niego i upodobnieni do Niego przez chrzest, bierzm ow anie 
i Eucharystię, są zobowiązani św iadectw em  słowa i przykładem  
życia nowego człowieka do w spółpracy w szerzeniu i w  rozwoju 
M istycznego Ciała C hrystusa (DM 11, 1; DM 36, 1). Apostolstwo 
to, ku  k tórem u ukierunkow uje chrzest i bierzm owanie, jest uczest
nictw em  w zbawczej m isji Kościoła. Sakram enty, a zwłaszcza Eucha
rystia, podtrzym ują i potęgują to ukierunkow anie (KK 33, 2). 
P rofesja rad  ewangelicznych wzmaga tę rzeczywistość. Zakonnik 
przez swe śluby żyje dla C hrystusa i Jem u poświęca swe życie, 
a tym  sam ym  poświęca je  apostolatowi, którego źródłem, począt
kiem  i celem jest w łaśnie C hrystus posłany przez Ojca (DA 4, 1).

Zasadnicze zadanie apostolatu Kościoła i wszystkich jego człon

n . М. С a p r  i o 1 i, La v ita  religiosa come apostolato, DIP, t. 1. kol. 727 
—735.



ków polega przede w szystkim  na tym , żeby św iatu ukazać orędzie 
C hrystusa i udzielić m u Jego łaski. Dla w szystkich w iernych 
wspólne są tak  praw o, jak  i obowiązek apostołowania, a każdy 
uczeń C hrystusa ma ze swej strony  obowiązek szerzenia w iary 
(DA 6, 1; 25, 1; K K  17).

Funkcję kapłańską apostolatu zakonników szczegółowo ukie
runkow uje ślub czystości, k tó ry  ułatw ia ochocze poświęcenie się 
służbie Bożej i dziełom apostolstw a (KK 42, 3; DZ 12, 1).

Funkcję prorocką apostolatu zakonników ukierunkow uje ślub 
posłuszeństw a, k tó ry  skłania do ulegania z w iarą  przełożonym  
w celu w ykonyw ania poleceń i spełniania pow ierzonych zadań, 
zm ierzających do rozbudow y Ciała Chrystusow ego w edług planu 
Bożego (DZ 14, 1 i 2).

Funkcję królew ską apostolatu zakonników ukierunkow uje ślub 
ubóstwa, dzięki którem u uczestniczą oni w ubóstw ie C hrystusa 
i chętnie podlegają praw u pracy, żeby zdobyć środki konieczne do 
swego utrzym ania i do prowadzenia dzieł, jak również do udziela
nia na potrzeby Kościoła i na u trzym anie ubogich (DZ 13, 1. 3. 5).

Form ą realizacji apostolatu zakonów jest przede w szystkim  da
w anie w ybitnego świadectwa życia w pełni chrześcijańskiego, prze
powiadanie oraz zróżnicowana działalność wychowawcza, k u ltu 
ra ln a  i c h a ry ta ty w n a23.

Ja k  skutecznie zakony ukazyw ały świętość Kościoła, o tym  
świadczy choćby fakt, że w  ostatnich czterech wiekach cztery  pią
te  św iętych kanonizow anych to zakonnicy.

Przepow iadanie po dziś dzień stanow i dom enę zakonów, co 
z uznaniem  stw ierdza sobór: „ In sty tu ty  zakonne, oddane życiu 
czynnem u i kontem placyjnem u, m iały dotychczas i m ają najw ięk
szy udział w ew angelizacji św iata. Św ięty sobór z zadowoleniem 
uznaje ich zasługi i dziękuje Bogu za ty le  trudów  poniesionych na 
chwałę Bożą i dla dobra dusz” (DM 40, 1). Poświadcza to również 
Paw eł VI, kiedy pisze o zakonach: „Im  rzeczywiście Kościół za
wdzięcza bardzo w iele” na polu m isyjnym  u .

Celem, form ą i bodźcem wszystkich cnót jest miłość: ona oży
wia i rozw ija prak tykę rad  ew angelicznych (DZ 6). Jedyn ie  wielka 
miłość stanow i rac ję  istnienia życia zakonnego (KK 44). Śluby 
ożywione miłością Boga sta ją  się bodźcem i okazją miłości apostol
skiej, tw órczym  źródłem  wielu dzieł i mozolnych prac zm ierzają
cych do tego, żeby „lepiej ukazywać C hrystusa w iernym  i n iew ie
rzącym ” (KK 46). Miłość stanow i jakby  duszę całego apostolstwa 
(DA 3, 1). Nie ulega wątpliwości, że odrobina czystej miłości cen

4  R. N i p а  г к  o, Z. S u ł o w  s к  a, Aposolat zakonów, w: Encyklopedia  
katolicka, t. 1, Lublin  1973, kol. 808—810.

24. P a w e ł  VI, A dhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, Acta Aposto- 
licae Sedis 68(1976) 59.



niejsza jest wobec Boga i dla konkretnej osoby ludzkiej, jak  rów 
nież większy przynosi pożytek Kościołowi niż wszystkie „dzieła” 
razem  złączone, albowiem „więcej w art jest człowiek z racji tego, 
czym jest, niż ze względu na to, co posiada” (KDK 35, 1).

Ponieważ tajem nica C hrystusa jest niew yczerpalna i n iew yra
żalna jedną form ą życia w jednym  ujęciu, dlatego na przestrzeni 
dziejów Kościoła in sty tu ty  zakonne w wielu aspektach ukazyw ały 
oblicze swego Pana.

Pierw szym i zakonam i o scentralizow anym  zarządzie i o w y
tkniętym  celu drugorzędnym  były zakony rycerskie XI i X II w. 
Cele duszpasterskie staw iali sobie żyjący we wspólnotach kano
nicy regularn i X II w. W spólną obserw ancję i centralizację w pro
wadziły również zakony żebracze w  X III w. W wieku XVI wyło
nili się k lerycy  regularn i z w ytkniętym  celem walki z reform acją. 
W wiekach następnych po dobę bieżącą narastało zróżnicowanie 
nowo pow stających wspólnot zakonnych w oparciu o zadanie apo
stolskie. N akreślona linia rozwojowa życia zakonnego dotyczy 
chrześcijańskiego Zachodu, albowiem  na Wschodzie aż po wiek 
XVIII każdy klasztor cieszył się autonom ią, a w ytyczanie celów 
drugorzędnych było tam  z zasady nieznane 2S.

Zakonnicy przykładem  m ają ukazać w swej pracy m otyw ację 
związaną z konsekracją zakonną: m ają ukazać nowe życie, formę 
posłuszeństwa nakazowi Bożemu, ćwiczenie się w miłości, środek 
jednoczenia się z Bogiem, oddawania Mu czci i składania ofiary 
z działalności ludzkiej 2e. P raca może się stać sposobnością do mo
dlitwy, źródłem  radości, przylgnięcia synowskiego do woli Ojca, 
upodobnienia się do Słowa Wcielonego dzięki mocy otrzym anej od 
Ducha Świętego. Praca w  życiu zakonnym  może mieć znaczenie 
w kładu w zbawienie ludzkości w budowę lepszego świata, w bu 
dowę ziemi nowej poprzez chrześcijański sposób używ ania w szyst
kich nowoczesnych zasobów techniki.

Problem  pracy w życiu zakonnym  nie był nigdy łatwo ani 
ostatecznie rozwiązany. Z jednej strony  najw yższe au to ry te ty  du
chowe wńdziały w poważnej, mozolnej pracy elem ent doskonale
nia indyw idualnego i posługi bratersk iej, z drugiej jednak  ideał 
życia niebiańskiego, często w yrażany według tradyc ji filozofii 
greckiej w  term inach życia kontem platyw nego i wolności od 
wszelkich zajęć, osłabiał m otyw y pobudzające do w ysiłku i dążył 
do ograniczenia czasu pracy do minimum .

25. G. R о с c a, M olteplicità degli istitu ti, DIP, t. 5, Roma 1978, kol. 1658 
 1672.

26. J. G r  i b o  m o n t ,  Lavoro, D IP, t. 5, kol. 515—518; A. D e V o g ü é, 
Lavoro in  Occidente, tam że, kol. 518—522; G. O d o a r  d i, Lavoro. France-
scant, tam że, kol. 534—543; J. L e c l e r c q,  Il lavoro dei religiosi oggi, tam że, 
kol. 543—548.



Należy pam iętać, że w starożytności uważano pracę ręczną za 
wyłączne zadanie niewolników. Na Wschodzie zajęcie pierwszo
rzędne m nicha stanow iła m odlitwa; praca — oczywiście ręczna — 
zajm owała drugie m iejsce i łączono ją  z problem em  ubóstwa. 
W m onachizm ie zachodnim na w aloryzację pracy w płynął przede 
w szystkim  przykład św. Paw ła Ap. Przeszkodę w ustalan iu  pracy 
po klasztorach stanowiło zabezpieczenie ekonomiczne, obserw an- 
cja postów, słabość fizyczna. W ysuwano w alory duchowe pracy 
w życiu zakonnym  jak  unikanie próżniactw a i jego następstw , ko
nieczność zarabiania na u trzym anie siebie oraz na pomoc dla bied
nych poprzez jałm użnę i na obsługę gości. U kartuzów  poza tymi 
m otyw am i o charakterze ekonomicznym, ascetycznym  i chary ta 
tyw nym  dochodzi pokuta, łącząca się b iblijnie z pracą jako karą  
za grzech. Praca ręczna stała w centrum  reform y cysterskiej. 
W zakonach żebraczych obok pracy ręcznej wchodziło zbieranie 
jałm użny.

Sw. Franciszek z Asyżu, k tó ry  sam pracował ręcznie, polecał 
braciom  pracę jako środek utrzym ania i ascezy. Od niego pocho
dzi pogłębienie teologiczne pracy jako łaski, jako daru  Bożego. 
W raz ze św. B onaw enturą praca franciszkanów  — daw niej ręcz
na — sta je  się głównie duchowa, pastoralna, m isjonarska, ku ltu 
ralna.

K ry teria , według k tórych  ocenia się dzisiaj pracę i uspraw ied
liwia jej istnienie w życiu ludzkim, chrześcijańskim  i zakonnym, 
nie są te same, co w  przeszłości. W dobie obecnej przyjm uje się, 
że stanow i ona służbę społeczeństwu i Kościołowi oraz posiada 
sobie w łaściwą skuteczność apostolską.

N urtem  przew odnim  zagadnień życia zakonnego jest Chrystus: 
źródło, oś i szczyt s tanu  rad  ewangelicznych. On stan  ten  zainicjo
w ał wzorczo i sprawczo, a realizuje docelowo swoją łaską. Wokół 
Niego życie zakonne rozwija się i Jem u służy w Kościele.

THE THEOLOGY OF RELIGIOUS LIFE
In  our day, the presence and the action of religious in  the C h u rc h . — 

only partia lly  know n through existing statistics: approxim ately  about a m il
lion — compose a facet of im posing proportions. Consecrated religious life is 
a living fac t in  the Church.

In  the biblical sense, a prophet is a  person who has a personal sp iritua l 
m ission, th a t is, to be a w itness to the streng th  of God, to the love of God 
for his people. I t is sim ply to  sta te  th a t th e  p u rity  of religious vocation con
sists in  the  pu rity  of prophecy, by words, by deeds, and by daily  life.

To be a prophet m eans to be a w itness, or to be a  sign. A w itness tells 
about a fac t he knows from  personal experience. A religious is a living w i
tness of the presence and of the creative action of the S p irit in  the Church. 
A sign is som ething th a t connects persons, or connects a  person w ith  a n  
object. A sign leads a person som ew here to a place, to an object, or to ano
ther person. Religious, by th e ir  life, connect th is w orld w ith  God’s e tern ity ; 
they are a sign to all th a t there is an  e ternal kingdom  of God.



The source of religious vocation is an  experience of th e  action of the 
Holy S pirit in  th is  w orld. The testim ony of the  S p irit leads, then, to another 
experience: to th a t of an  invisible, d ivine m ystery  h idden the  visible, hum an 
C hurch of C hrist. By accepting the gifts of virginity , poverty, obedience, and 
charity  a ll religious declare a personal experience of the  action of the Spi
rit. By subm itting  them selves to the Church, they  declare ano ther experience 
w hich is the finding of C hrist in  th e  Church. Therefore, religious are  in  a ve
ry  special position to w itness the  kingdom  of God, and to te ll o ther persons 
about it. T heir w itnessing has to be both collective and personal. T hery  are 
a  sign because the re  is an  incarnation  of the  kingdom  of th e ir  lives. They 
received the  specific gifts of virg in ity , poverty, obedience and apostolic cha
rity ; therefo re th e ir  whole life points tow ard  the  kingdom , it leads God’s pil
grim s to  the kingdom . They are a sign because of th e  special and in te rn a l 
value of th e ir  gifts. T heir testim ony is tw ofold: they  are  w itness of the re 
surrection  and of C hrist’s continuing life in  the Church.

The p rincipal and, in  a certa in  way, fu ll source of a life to ta lly  consec
ra ted  to God, as it is basically  concretized in  the religious state , is Jesus 
C hrist H im self who w ished to  be the firs t to live a fu ll and exclusive con
secration to th e  F ather, characterized by poverty, virginity , and absolute obe
dience to His F a th e r’s w ill w hich lead H im  to C alvary  for our redem ption.

Jesus continues His life in  th e  C hurch: th is is the foundation  and the 
tu rn ing  point of the m ystery  of the Church. A t the h eart of th is m ystery, the 
foundation  and the tu rn ing  point of religious life is to follow, to im itate  
C hrist more fully, to be one body w ith  Him, and to  prolong His life in  its 
m ore characteristic  expressions.

I t  m ust be stressed th a t from  the  exam ple and w ord of the M aster comes 
not only an  inv ita tion  to one or o ther the objects proposed in  the counsels, 
b u t an  inv ita tion  to a w ay of life inform ed by virginity , poverty  and obe
dience, and m ade perm anen t by an  engagem ent w hich is assumed.

The th ree  vows of chastity , poverty, and obedience constitute the mode 
of expressing the basic in ten tion  of the religious to give him self to God alone. 
T hrough such bond a person is to ta lly  dedicated to God by an  act of suprem e 
love. I t is indeed a special consecration w hich perfects the consecration p ro
per to Baptism .

Common life, fashioned on the model of th e  early  C hurch w here the bo
dy of believers w as united  in  heart and soul, and given new  force by the 
teaching of the Gospel, the  sacred litu rgy  and  especially th e  E ucharist, should 
continue to be lived in  p ray e r and  the com m union of the same spirit.

Religious life, in tim ate ly  united  to the sanctity  of the Church, is bound 
also to  her extension, th a t is, the  apostolate taken  in  its fu llest sense.

Sanctity  and the aposto late give the  righ t of citizenship, justify  and de
te rm ine th e  place of religious in  the Church. They also explain  and give form  
to the  stru c tu re  and the organization of religious life and of every  religious 
In stitu te  in  the  Church.


