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„ŻYCIE KONSEKROWANE, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w naucza-

niu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego Kościołowi za sprawą Ducha 

Świętego. Dzięki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne przymioty Jezusa — dzie-

wictwo, ubóstwo i posłuszeństwo — stają się w pewien swoisty i trwały sposób „widzialne” 

w świecie, a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy Królestwa Bożego, które już jest 

obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się w niebie” – tak uczył nas Św. Jan Paweł II.  

Osoby konsekrowane – to siostry zakonne, ojcowie i bracia zakonni oraz osoby nale-

żące do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.  

W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych. W Polsce mamy ich ok. 35 

tys. Księża Zakonni duszpasterzują w parafiach, służą pomocą w prowadzeniu misji, rekolek-

cji, są spowiednikami wielu wspólnot. Siostry Zakonne pracują w naszych parafiach. Są kate-

chetkami, organistkami, prowadza kancelarie parafialne, świetlice środowiskowe, przedszko-

la, szkoły, domy dziecka, domy samotnej matki, okna życia, hospicja, domy rekolekcyjne. 

Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego - od 30 listopada, od pierwszej niedzieli Adwentu 

2014 roku do 2 lutego roku 2016, w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowane-

go. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowa-

ne w Kościele dzisiaj”. Będzie to czas szczególnego dziękczynienia za powołania zakonne 

oraz za modlitwę, świadectwo życia oraz różne formy pracy w Kościele osób życia konse-

krowanego. Będziemy dziękować Panu Bogu za nasze siostry zakonne, ojców i braci zakon-

nych oraz osoby należące do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konse-

krowanego. 

W naszej Diecezji zainaugurujemy Rok Życia Konsekrowanego w dniu 6 grudnia 

2014 roku. W tym dniu, w naszym Seminarium Duchownym, Ojcowie i Bracia z 16 domów 

zakonnych oraz Siostry zakonne z 53 domów, a także reprezentanci Instytutów Świeckich 

i Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego będą uczestniczyć w dziękczynnej Euchary-

stii. 

Zapraszam Was, Drodzy Bracia i Siostry, do łączności duchowej i wspólnej modlitwy 

dziękczynnej i wielkiego błagania o nowe powołania zakonne. 
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