
2 LUTEGO - OFIAROWANIE PAÑSKIE

�wiêto Oczyszczenia
Czterdziestego dnia po Bo¿ym Narodzeniu Ko�ció³ obchodzi �wiêto Ofiarowania Pañskiego, zwane dawniej �wiêtem

Oczyszczenia Naj�wiêtszej Maryi Panny, a w tradycji polskiej �wiêtem Matki Bo¿ej Gromnicznej. Ofiarowanie Pana Jezusa
w �wi¹tyni Jerozolimskiej by³o wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu �wiêtej Rodziny. �w. £ukasz Ewangelista napisa³: Gdy za�
nadszed³ dzieñ poddania ich, zgodnie z Prawem Moj¿eszowym oczyszczeniu, zanie�li Go do Jerozolimy, aby by³ ofiarowany
Panu, wed³ug tego, co jest napisane w Prawie Pañskim: Ka¿de pierworodne dziecko p³ci mêskiej bêdzie po�wiêcone Panu.
Mieli równie¿ z³o¿yæ ofiarê zgodnie z tym, co jest powiedziane w Prawie Pañskim: parê synogarlic lub dwa go³¹bki (£k 2,22-
24). Wed³ug Prawa Moj¿eszowego ka¿da kobieta przez czterdzie�ci dni po urodzeniu ch³opca, a przez osiemdziesi¹t dni po
urodzeniu dziewczynki pozostawa³a "nieczysta". Nie wolno jej by³o dotykaæ niczego �wiêtego, ani wchodziæ do �wi¹tyni. Po
up³ywie tego czasu matka musia³a przynie�æ do �wi¹tyni jedno-
rocznego baranka.

Je�li za� ona jest zbyt uboga, aby przynie�æ baranka, to przy-
niesie dwie synogarlice, albo dwa m³ode go³êbie, jednego na ofiarê
ca³opaln¹ i jednego na ofiarê przeb³agaln¹ za ni¹ i bêdzie oczysz-
czona (por. Kp³ 12,8).

�wiat³o�æ na o�wiecenie pogan
Pami¹tkê tego dnia, w którym w jerozolimskiej �wi¹tyni sta-

rzec Symeon wzi¹³ na rêce sze�ciotygodniowe Dzieci¹tko i uniós³
Je wysoko z najwy¿sz¹ czci¹, poznaj¹c w Nim Zbawiciela �wiata,
Ko�ció³ obchodzi³ ju¿ w IV wieku. Od po³owy V wieku ustalono datê
2 lutego jako �wiêto Prezentacji Dzieci¹tka Jezus. W VII wieku
pojawia siê nazwa Oczyszczenia Naj�wiêtszej Maryi Panny. W tra-
dycji polskiej, dzieñ ten nazywa siê �wiêtem Matki Bo¿ej Grom-
nicznej. W ten sposób uwypukla siê fakt przyniesienia przez Mary-
jê ma³ego Jezusa do �wi¹tyni. W czasie Ofiarowania, starzec Sy-
meon wzi¹³ na rêce Pana Jezusa i wypowiedzia³ prorocze s³owa:
�wiat³o�æ na o�wiecenie pogan i na chwa³ê ludu Izraela (£k 2,32).

MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ
DZIEÑ ¯YCIA KONSEKROWANEGO

O Panno prze�liczna, gromniczna!
Pod ogieñ Twój �wiêcony,
wisz¹cy nad woskiem gromnic,
przez las kol¹cy i wyj¹ce wilki,
idê bez wszelkiej obrony:
Nie módl siê, ani siê przyczyniaj,
ale tylko wspomnij!
Ty, co� rodzi³a Dzieciê bez ognia i dachu,
a przez ucieczkê usz³a od zamachu
i potem ca³e ¿ycie wyczeka³a w lêku
na Syna mêkê. (�)
I nie módl siê, Naj�wiêtsza Panno,
Gwiazdo szczê�liwego, krótkiego konania,
nie módl siê, Zorzo ³ask, nie os³aniaj,
tylko wspomnij.

(K. I³³akowiczówna)c.d. na str. 2
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Wed³ug podania procesja z za-

palonymi �wiecami by³a znana w Rzy-
mie ju¿ w V wieku. Natomiast od X wie-
ku upowszechni³ siê obrzêd po�wiêca-
nia �wiec, których p³omieñ symbolizuje
Jezusa � �wiat³o�æ �wiata, Chrystusa,
który ucisza³ burze, by³, jest i na za-
wsze pozostanie Panem wszystkich
praw natury...

Tradycja polska
W Polsce �wiêto Ofiarowania

Pana Jezusa ma charakter wybitnie Ma-
ryjny. Widzimy Maryjê, jako Tê, która
sprowadzi³a na ziemiê niebiañskie �wia-
t³o i która tym �wiat³em nas broni oraz
os³ania od wszelkiego z³a. Dlatego czê-
sto bierzemy do r¹k gromnice, zw³asz-
cza w niebezpieczeñstwach wielkich
klêsk i gro¿¹cej �mierci. Po�wiêcone 2
lutego �wiece, jakby widomy znak Bo-
¿ej Jasno�ci, zapala siê w trudnych
¿yciowych chwilach po to, aby "zadzia-
³a³a" interwencja Bo¿ej Opatrzno�ci. W
religijnej tradycji polskiej podczas burzy,
nadal stawiamy �wiece � gromnicê w
oknach. Gromnicami za¿egnywano klê-
ski gradowe, ich dymem kre�lono znaki
krzy¿a na drzwiach, piecu, oknach i
belkach stropowych, jako "zapory prze-
ciw nieczystym si³om i nieszczê�ciom".
W ka¿dym domu katolickim powinna
byæ przynajmniej jedna gromnica. Zapa-
la siê j¹ tak¿e przy konaj¹cym, aby
Maryja - Ta, która nios³a do �wi¹tyni
Jezusa - �wiat³o�æ Prawdziw¹, prowa-
dzi³a dusze umieraj¹cych wprost do wie-
kuistej �wiat³o�ci, do nieba.

"Przed³u¿ony" okres
Bo¿ego Narodzenia
Z Uroczysto�ci¹ Matki Bo¿ej

Gromnicznej koñczy siê w Polsce okres
�piewania kolêd, trzymania ¿³óbków i
choinek � koñczy siê "przed³u¿ony"
okres Bo¿ego Narodzenia. Liturgicznie
okres ten koñczy siê wcze�niej � �wiê-
tem Chrztu Pana Jezusa. Jednak pol-
ski zwyczaj ma swoje uzasadnienie nie
tylko w dawnej tradycji, ale przede
wszystkim w tym, ¿e w Matkê Bo¿¹
Gromniczn¹ Pan Jezus jeszcze jako
Dzieciê jest ofiarowany w �wi¹tyni.

Czêsto tak¿e razem z uroczysto-
�ci¹ Matki Bo¿ej Gromnicznej koñczy
siê równie¿ w Polsce okres kolêdowa-
nia, czyli duszpasterskiej wizyty w ro-
dzinach � po domach.

Pani Gromniczna
Szczególnie rzewny i chwytaj¹cy za serce jest

motyw podañ ludowych o Matce Bo¿ej Gromnicz-
nej, która "pod p³aszcz swej przemo¿nej opieki bie-
rze wszystkie sieroty, a zw³aszcza te, których mat-
ki pomar³y trzymaj¹c w stygn¹cej d³oni zapalon¹
gromnicê. Umiera cz³owiek, koñczy siê jego ziem-
ska wêdrówka, przy jego ³o¿u gromadzi siê rodzina.
Umieraj¹cy, wyrazem swych oczu, daje znaæ, ¿e cze-
go� chce i ka¿dy wie, o co prosi i w stygn¹c¹ ju¿
d³oñ podaj¹ mu zapalon¹ gromnicê... W serce wstê-
puje ufno�æ, ¿e u jego ³o¿a stoi Pani Gromniczna,
by swego wiernego czciciela przeprowadziæ przez
bramê �mierci ze �wiat³em gromnicy w rêku". Lu-
dowy poeta Józef Strug, tak przed wielu laty pisa³
o Gromnicznej �wiecy:
Gdy ¿ycie nasze dobiegnie do koñca,
Gdy Bóg ostatnie godziny policzy,
Niech nam za�wieci, jak promienie s³oñca,
�wiat³o gromnicy.
Gdy nasze czo³o pot �miertelny zrosi,
Gdy nasze ³o¿e obst¹pi¹ szatani,
Twojej obrony niech ka¿dy uprosi -
Gromniczna Pani!
Kiedy nad nami zawisn¹ czarne chmury,
Gdy na wsze strony lec¹ b³yskawice,
Gdy ciemno�æ straszna od do³u do góry:
�wiêæmy gromnicê!
Matko Naj�wiêtsza! My nêdzni grzesznicy,
Pod Twoj¹ obronê siê uciekamy,
Przed Twym obrazem, przy �wietle gromnicy,
Ciebie b³agamy! (�)
B¹d� nam Matk¹ w ¿yciu i przy zgonie,
Niech Twoja ³aska zawsze nam przy�wieca,
Niech nasza mi³o�æ ku Tobie zap³onie.

(Józef Strug)
Rozpaliæ domowy ogieñ

Ludowym zwyczajem � gromnicê po po�wiêceniu w ko-
�ciele, zanoszono zapalon¹ do domu, aby od tego ognia
rozpaliæ domowy ogieñ, co mia³o zwiastowaæ zgodê i mi-
³o�æ w rodzinie. Z zapalon¹ gromnic¹ obchodzi³ te¿ go-
spodarz ca³e swoje obej�cie i dom, klêkaj¹c na ka¿dym
progu, aby z³e moce nie mia³y przystêpu do zagrody. Za-
chowajmy szacunek dla gromnicznej �wiecy, jaki mieli do
niej nasi ojcowie i dziadowie.

Zachowa³y siê tak¿e liczne ludowe przys³owia, zwi¹za-
ne z dniem Matki Bo¿ej Gromnicznej, okre�laj¹ce pogodê
i urodzaje na najbli¿sze lato:

* Gromnica, zimy po³owica.
* Gdy na Gromnicê z dachu ciecze, zima
jeszcze siê odwlecze.
* Gdy na Gromniczn¹ rozstaje � rzadkie bêd¹
urodzaje.
* Gdy s³oñce �wieci na Gromnicê, to przyjd¹
wiêksze mrozy i �nie¿yce.

* Gdy na Gromniczn¹ mróz, chowaj ch³opie sanie, szykuj wóz.
o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp, za: www.katolik.pl
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Istota ¿ycia konsekrowanego polega na na�ladowa-
niu Chrystusa na drodze rad ewangelicznych, czyli przez
¿ycie w czysto�ci, ubóstwie i pos³uszeñstwie.

Adhortacja apostolska "¯ycie konsekrowane" roz-
ró¿nia piêæ form ¿ycia radami ewangelicznymi: instytuty
zakonne oddane ca³kowicie kontemplacji, instytuty za-
konne oddane dzie³om apostolskim - tzw. czynne, insty-
tuty �wieckie, stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego oraz
stan dziewic, pustelników i wdów po�wiêconych Bogu.
Te formy ¿ycia podejmowane s¹ zarówno przez mê¿czyzn,
jak i kobiety.

¯ycie radami ewangelicznymi, czyli...
Osoby konsekrowane praktykuj¹ rady ewangelicz-

ne przez tzw. profesjê, czyli �luby sk³adane publicznie
wobec przedstawicieli Ko�cio³a. Pierwsze �luby sk³ada
siê zwykle na rok, po którego up³ywie mog¹ byæ pona-
wiane. �luby te okre�lane s¹ jako czasowe. Po kilkakrot-
nych ponowieniach sk³ada siê �luby wieczyste, obowi¹-
zuj¹ce do koñca ¿ycia, nazywane profesj¹ wieczyst¹.

�lub czysto�ci, zawieraj¹cy obowi¹zek doskona-
³ej wstrzemiê�liwo�ci w celibacie, nie jest tylko dobro-
woln¹ rezygnacj¹ z ma³¿eñstwa i ¿ycia rodzinnego, ale
wyborem Chrystusa jako jedynej mi³o�ci. �lub ubóstwa
zobowi¹zuje osoby konsekrowane do ¿ycia pracowitego
i ubogiego oraz do zale¿no�ci od prze³o¿onych w u¿ywa-
niu i dysponowaniu dobrami materialnymi. ̄ ycie w ubó-
stwie pomaga osobom konsekrowanym zdobywaæ wol-
no�æ wewnêtrzn¹ przez oderwanie od przywi¹zania do
rzeczy materialnych i kierowanie uwagi na dobra ducho-
we i solidarno�æ miêdzyludzk¹. Przez �lub pos³uszeñ-
stwa osoby konsekrowane zobowi¹zuj¹ siê do podpo-
rz¹dkowania w³asnej woli prawowitym prze³o¿onym, gdy
wydaj¹ oni polecenia zgodne z Ewangeli¹ i konstytucja-
mi instytutu. Osoby zakonne przez ten �lub w³¹czaj¹ siê
w realizacjê planów Boga na wzór Chrystusa pe³ni¹cego
zawsze wolê Ojca.

Siostry zakonne spotykamy nie tylko w ko�ciele
czy kancelarii parafialnej. S¹ katechetkami, pielêgniar-
kami, nauczycielkami, wychowawczyniami. Nieraz oddaj¹
siê na wy³¹czn¹ s³u¿bê Bogu w zakonach klauzurowych,
odciête od �wiata. Zaskakuj¹ ubiorem i regu³¹ ¿ycia. Wiêk-
szo�æ ludzi dostrzega potrzebê ich s³u¿by, trudniej jest

Od 1997 roku z woli S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II, Ko�ció³ powszechny obchodzi równie¿
2 lutego, Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego, po�wiêcony modlitwie za osoby, które odda³y swoje ¿ycie na
s³u¿bê Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach konsekrowanych.

zrozumieæ tê formê ¿ycia. St¹d rodz¹ siê pytania o sens tej drogi
powo³ania. Siostry zgodnie podkre�laj¹, ¿e mo¿e ona byæ zrozu-
mia³a tylko w perspektywie wiary, i ona wyznacza podejmowane
przez nie zadania.

¯ycie za murem
Katowicki Karmel znajduje siê w centrum miasta, tu¿ przy

jednej z g³ównych arterii komunikacyjnych. Bramê otwiera postu-
lantka zewnêtrzna, która razem z siostr¹ zewnêtrzn¹ utrzymuje
kontakt klasztoru ze �wiatem, udziela informacji przychodz¹cym,
troszczy siê o �rodki potrzebne do funkcjonowania zakonu. Ka¿-
dy mo¿e wej�æ do kaplicy pod wezwaniem NMP Matki Ko�cio³a.
W prezbiterium ³atwo zauwa¿yæ kratê oddzielaj¹c¹ czê�æ prze-
znaczon¹ dla mniszek. W rozmównicy robi wra¿enie potê¿na krata
oddzielaj¹ca zakonnicê od go�ci. Matka przeorysza ma zas³o-
niêt¹ welonem twarz. Wyja�nia, ¿e karmelitanka ma stale ¿yæ w
obecno�ci Chrystusa, swego Pana. Nie mo¿e w tym przeszka-
dzaæ ¿adne spotkanie, st¹d ten zwyczaj. Chodzi równie¿ o pod-
kre�lenie pustelniczego wymiaru ¿ycia. W klasztorze nie ma te¿
sali dla wspólnej pracy. Cele sióstr s¹ równie¿ miejscem ich oso-
bistego spotkania z Bogiem. Dlatego siostry nawet nie wchodz¹
do cel innych zakonnic.

Wielu pyta o sens takiej obecno�ci i takiego stylu ¿ycia.
S¹ to przypadkowi przechodnie, ale coraz czê�ciej i zabiegani
biznesmeni, nauczyciele akademiccy, m³odzie¿, czasem grupy
z katechetami. Coraz liczniej przybywaj¹ osoby, by trwaæ przez
jaki� czas w ciszy, porozmawiaæ o Bogu, o modlitwie, o sposo-
bach wyciszenia i uspokojenia wnêtrza. Niektóre osoby z na-
tchnienia Bo¿ego Ducha szukaj¹ takiej oazy ciszy i spokoju. W
naszym klasztorze odkrywaj¹, ¿e znalaz³y to, za czym têskni³y i
czego poszukiwa³y. Zadziwia dojrza³o�æ decyzji i motywacji u
kandydatek, ich gotowo�æ pomocy ludziom przez ofiarê i modli-
twê - twierdzi prze³o¿ona katowickiego Karmelu.

Ze wzglêdu na specyfikê ¿ycia w Karmelu kandydatki musz¹
mieæ zdan¹ maturê. Siostra podkre�la, ¿e wiele z wstêpuj¹cych
ma ukoñczone studia wy¿sze. S¹ w Karmelu profesorki chemii,
filozofii, matematyki, jest i mistrzyni Polski w szermierce, spado-
chroniarka. W Polsce s¹ dwie prowincje karmelitanek, aktualnie
ponad 30 domów. Wbrew temu, co obserwujemy w �wiecie, jest
coraz wiêksze zainteresowanie radykalizmem Karmelu. Mo¿e
dlatego wiele m³odych dziewcz¹t podejmuje tê drogê ¿ycia.

S¹ ju¿ nowe kandydatki, które musz¹ trochê poczekaæ -
dodaje z u�miechem przeorysza. Ka¿dy klasztor jest autono-
miczny, a regu³a przewiduje, ¿e Karmel mo¿e liczyæ maksimum
21 mniszek. Na wiêksz¹ liczbê musz¹ wyraziæ zgodê prze³o¿e-
ni. Przeoryszê domu wybieraj¹ wszystkie siostry, w tajnych wy-
borach, na 3-letni¹ kadencjê. Prze³o¿onym generalnym jest ka¿-
dorazowy genera³ karmelitów.

Od milczenia do modlitwy
Matka zwraca uwagê, ¿e form¹ dzia³alno�ci apostolskiej

Karmelu jest modlitwa i ofiara. Kiedy� lekarz przychodz¹cy do
chorej siostry stwierdzi³, ¿e lubi tutaj przychodziæ ze wzglêdu na
panuj¹c¹ ciszê. Tylko w godzinach rekreacji jest czas na wspóln¹
rozmowê. W ci¹gu dnia obowi¹zuje tzw. milczenie wzglêdne, czyli
rozmowy ogranicza siê do koniecznych, nawet przy za³atwianiu
wa¿nych spraw. c.d. na str. 4
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PONIEDZIA£EK  01.02.2016
  8.00
18.00 + Wanda Szyda (greg)

WTOREK  02.02.2016
OFIAROWANIE PAÑSKIE

  8.00 + Barbara Gomu³czak w 29 rocz.
�mierci

15.00 ++ Maria, Jan, Adam Frydlewicz
17.00 ++ Maria, Sebastian G¹sto³
 18.00  + Marian Warachim

�RODA 03.02.2016
  8.00 + Wanda Szyda (greg)
 18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 04.02.2016
PIERWSZY CZWARTEK MIESI¥CA

  8.00 + Anna w rocz. �mierci
18.00 Stanis³aw, Maria, Andrzej Gurgul

PI¥TEK 05.02.2016
PIERWSZY PI¥TEK MIESI¥CA

  8.00 ++ Janina, Sabina, Józef,
Mieczys³aw Gruszewscy

15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
17.00
18.00  ++Za zmar³ych z rodzin

Jachimowskich i Weryñskich
SOBOTA 06.02.2016

  8.00 + Maria Pruchnik
18.00 + Lucyna Stojek w 15 rocz.

�mierci
NIEDZIELA 07.02.2016

  8.00 + Stefania £opatka w 13 rocz.
�mierci

  9.30 O wiarê i potrzebne ³aski dla
siostrzeñców

11.00 1) ++ Anna Zuba w 3 rocz. �mierci,
Wanda Pasternak w 27 rocz.
�mierci
2) + Piotr Sznajder w 7 rocz.
�mierci

12.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹

dla Wac³awa i Marty w 40 rocz.
�lubu

13.00 + Wanda Szyda (greg)
18.00  W intencji Ró¿ Ró¿añcowych

INTENCJE MSZY �W.
01.02.2016 - 07.02.2016

31 stycznia 2016                      NA SKALE                              Nr 05(893)/4

VIII Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
BÓG JEST MI£OSIERNY.

OSTATNIE S£OWO NALE¯Y
DO BOGA, KTÓRY JEST MI£O�CI¥

W godzinach �cis³ego
milczenia w ogóle nie rozma-
wiamy. Je�li jest jaka� bardzo
wa¿na sprawa, konieczna do
natychmiastowego za³atwie-
nia, przekazujemy j¹ na pi-
�mie osobie zainteresowanej
- t³umaczy karmelitanka. - Wielu ludzi prosi nas o modlitwê. Wszystkie intencje
odczytywane s¹ przed wspóln¹ modlitw¹ ró¿añcow¹, tak by sta³y siê przedmiotem
modlitwy ka¿dej z sióstr. Dodatkowo umieszczamy je na tablicy, by w ka¿dej chwi-
li mo¿na by³o do nich wróciæ.

Na pytanie, jak rodzice karmelitanek przyjmuj¹ decyzjê córek o wst¹pieniu
do klasztoru, Matka odpowiada: Bywa ró¿nie. Prze³omowa jest zazwyczaj chwila,
kiedy rodzice widz¹ swoj¹ córkê szczê�liw¹!

Formy ¿ycia konsekrowanego w Ko�ciele
Instytuty oddane kontemplacji
Cz³onkowie instytutów oddanych kontemplacji koncentruj¹ swoje ¿ycie i dzia-

³anie na kontemplacji Boga. £¹cz¹ ¿ycie wewnêtrzne z prac¹, wysi³ek ascezy
osobistej z rozwa¿aniem S³owa Bo¿ego, sprawowaniem liturgii i modlitw¹. Cz³on-
kowie tych instytutów trwaj¹ w samotno�ci i milczeniu. Do zakonów kontemplacyj-
nych nale¿¹ m.in. benedyktyni, kameduli, benedyktynki, kamedu³ki, karmelitanki,
wizytki.

Instytuty ¿ycia konsekrowanego oddane dzie³om apostolskim
Osoby ¿yj¹ce w tych instytutach pragn¹ na ró¿ne sposoby pe³niæ, zgodnie z

okre�lonym charyzmatem, apostolsk¹ s³u¿bê dla dobra Ko�cio³a, ¿yj¹c we wspól-
nocie. Nale¿¹ do nich liczne wspólnoty zakonne mêskie i ¿eñskie, oddaj¹ce siê
dzia³alno�ci apostolskiej i misyjnej oraz dzie³om chrze�cijañskiego mi³osierdzia.
Ich za³o¿yciele odczytywali znaki czasu i starali siê odpowiadaæ na konkretne
potrzeby Ko�cio³a i bli�nich. O misji ¿ycia konsekrowanego decyduj¹ trzy elemen-
ty konstytutywne: konsekracja, czyli �wiadectwo ¿ycia radami ewangelicznymi,
jedno�æ braterska czy siostrzana we wspólnocie oraz konkretne pos³ugi instytutu
lub wspólnoty. Wiêkszo�æ instytutów zakonnych mêskich i ¿eñskich w Polsce
nale¿y do instytutów ¿ycia konsekrowanego oddanych dzie³om apostolskim.

Instytuty �wieckie
W naszych czasach powsta³a nowa forma ¿ycia konsekrowanego: instytuty

�wieckie. Ich cz³onkowie pragn¹ prze¿ywaæ swoj¹ konsekracjê Bogu przez prakty-
kowanie rad ewangelicznych w �wiecie, bez trwa³ej formy ¿ycia wspólnego i bez
zewnêtrznych oznak swojego powo³ania. Staraj¹ siê oni przepajaæ duchem Ewan-
gelii wszystkie ludzkie sytuacje w �rodowisku zamieszkania, pracy i w rodzinach.

Stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego
W Ko�ciele dzia³aj¹ te¿ stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego mêskie i ¿eñ-

skie. Charakteryzuj¹ siê realizowaniem w³asnego celu apostolskiego i wspólnot¹
¿ycia okre�lon¹ przez konstytucje, a tak¿e brakiem �lubów publicznych. Niektóre
wspólnoty podejmuj¹ praktykê rad ewangelicznych przewidzianych we w³asnych
konstytucjach. W Polsce najbardziej znane stowarzyszenia tworz¹: ksiê¿a filipini,
ksiê¿a misjonarze �w. Wincentego 'a Paulo i ksiê¿a pallotyni. ̄ eñskim stowarzy-
szeniem ¿ycia apostolskiego s¹ siostry mi³osierdzia (szarytki).

Stan dziewic po�wiêconych Bogu, pustelnicy, wdowy
Konsekrowane przez biskupa dziewice ³¹cz¹ siê szczególn¹ wiêzi¹ z Ko-

�cio³em lokalnym, któremu s³u¿¹, pozostaj¹c w �wiecie. ̄ yj¹ osobno lub razem z
innymi. Pustelnicy i pustelnice nale¿¹ do staro¿ytnych zakonów lub nowych zgro-
madzeñ, albo te¿ podlegaj¹ bezpo�rednio biskupom. Przez oderwanie od �wiata
�wiadcz¹ o przemijalno�ci, a przez post i pokutê wskazuj¹ na warto�ci nieprzemi-
jaj¹ce. Ostatnio odrodzi³a siê tak¿e praktyka konsekracji wdów oraz wdowców,
znana od czasów apostolskich. Osoby te sk³adaj¹ wieczysty �lub czysto�ci, po-
�wiêcaj¹c siê modlitwie i s³u¿bie Ko�cio³owi. za: www.opoka.org.pl


