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PRZESŁANIE OJCA ŚWIĘTEGO
Z OKAZJI 50. ROCZNICY PROMULGOWANIA
OBRZĘDU KONSEKRACJI DZIEWIC

Najdroższe Siostry!
1. Pięćdziesiąt lat temu, z polecenia Świętego Pawła VI, Święta Kongregacja Kultu Bożego
promulgowała nowy Obrzęd Konsekracji Dziewic. Trwająca nadal pandemia wymusiła odroczenie
Międzynarodowego Spotkania, zorganizowanego w Rzymie przez Kongregację ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego dla uczczenia tej ważnej rocznicy.
Pragnę jednak, pomimo tego, włączyć się w wasze dziękczynienie za «podwójny dar Pana dla
Jego Kościoła» - jak powiedział do was Święty Jan Paweł II z okazji 25. rocznicy - odnowiony

Obrzęd i Ordo fidelium «przywrócone we wspólnocie Kościoła» (Przemówienie do uczestników
Międzynarodowego Kongresu Ordo virginum, 2 czerwca 1995 r.).
Forma waszego życia znajduje swoje pierwsze źródło w Obrzędzie, swoją konfigurację prawną ma
w kanonie 604 Kodeksu Prawa Kanonicznego, a od roku 2018 w Instrukcji Ecclesiae Sponsae

imago. Wasze powołanie ukazuje niewyczerpane i różnorodne bogactwo darów Ducha
Zmartwychwtałego, który czyni wszystko nowe (por. Ap 21, 5). Jednocześnie jest ono znakiem
nadziei: wierność Ojca również i dziś budzi w sercach niektórych kobiet pragnienie poświęcenia
się Panu w dziewictwie konsekrowanym, starożytnej formie życia, a jednocześnie nowej i
współczesnej, przeżywanej na co dzień we własnym, zwyczajnym środowisku społecznym i
kulturowym, będąc zakorzenione w rzeczywistości Kościoła lokalnego.
Prowadzone przez Biskupów, pogłębiłyście specyfikę waszej formy życia konsekrowanego,
doświadczając, że konsekracja ustanawia was w Kościele lokalnym szczególnym Ordo fidelium.
Podążajcie tą drogą, współpracując z Biskupami, abyście mogły kroczyć ścieżką poważnego
rozeznania powołaniowego, a także formacji początkowej i stałej. W rzeczywistości dar waszego
powołania wyraża się w symfonii Kościoła, który jest ubogacony, kiedy może rozpoznać w was
kobiety zdolne do przeżywania daru braterstwa w duchu siostrzanym.

2
2. Dziś, pięćdziesiąt lat po odnowionym Obrzędzie, pragnę wam powiedzieć: nie gaście proroctwa
waszego powołania! Nie jesteście powołane ze względu na wasze zasługi, ale przez miłosierdzie
Boże, aby ukazywać w waszym życiu oblicze Kościoła, Oblubienicy Chrystusa, który jest dziewicą,
dlatego że pomimo, iż jest złożony z grzeszników, zachowuje nienaruszoną wiarę, poczyna i
pielęgnuje wzrastanie nowej ludzkości.
Razem z Duchem Świętem, z całym Kościołem i każdym słuchającym Słowa jesteście
zaproszone, aby powierzyć się Chrystusowi i powiedzieć Mu: «Przyjdź!» (Ap 22, 17), aby
przebywać w mocy wypływającej z Jego odpowiedzi: «Zaiste, przyjdę niebawem» (Ap 22, 20). To
przyjście Oblubieńca jest horyzontem waszej drogi w Kościele, waszym celem, obietnicą do
przyjmowania każdego dnia. W ten sposób «będziecie gwiazdami wskazującymi drogę światu»
(Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników Kongresu Ordo virginum, 15 maja 2008 r.).
Zachęcam was do ponownego przeczytania i rozważania tekstów Obrzędu, w których
rozbrzmiewa sens waszego powołania: jesteście powołane, aby doświadczyć i zaświadczyć, że
Bóg w swoim Synu, jako pierwszy nas umiłował, i że Jego miłość, która jest dla wszystkich, ma
moc przemiany grzeszników w świętych. Rzeczywiście «Chrystus umiłował Kościół i wydał za
niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo»
(Ef 5, 25-26). Wasze życie będzie ujawniać eschatologiczne napięcie, które ożywia całe
stworzenie i dynamizuje całą historię, a rodzi się z zaproszenia Zmartwychwstałego: “Powstań,
piękna ma, i pójdź!” (por. Pnp 2, 10; Orygenes, Homilie o “Pieśni nad Pieśniami” II, 12).
3. Homilia proponowana przez Obrzęd Konsekracji Dziewic zachęca was: «Kochajcie wszystkich,
a szczególnie ubogich» (n. 29). Konsekracja przeznacza was dla Boga, nie odsuwając was jednak
od środowiska, w którym żyjecie i w którym jesteście wezwane, aby dawać świadectwo w stylu
ewangelicznej bliskości (por. Ecclesiae Sponsae imago, 37-38). Poprzez tę specyficzną bliskość
wobec współczesnych mężczyzn i kobiet, niech wasza dziewicza konsekracja dopomoże
Kosciołowi kochać biednych, rozpoznawać formy ubóstwa materialnego i duchowego, pomagać
szczególnie tym, którzy są słabi i bezbronni, tym, którzy cierpią z powodu chorób fizycznych i
psychicznych, młodym i starszym, tym, którzy są wystawieni na ryzyko odrzucenia.
Bądźcie kobietami miłosierdzia, ekspertkami człowieczeństwa. Kobietami, które wierzą «w
rewolucyjną moc delikatności i czułości» (Adhort. apost. Evangelii Gaudium, 288). Pandemia uczy
nas, że «nadszedł czas, aby usunąć nierówności, uzdrowić niesprawiedliwość, która podważa u
podstaw zdrowie całej ludzkości!» (Homilia na Mszy Świętej, 19 kwietnia 2020 r.). To, co dzieje się
w świecie niech was porusza: nie zamykajcie oczu i nie uciekajcie; z czułością przemierzajcie
obszary bólu i cierpienia; trwajcie w głoszeniu wszystkim Ewangelii pełni życia.
Modlitwa konsekracyjna, przyzywająca dla was wielorakie dary Ducha Świętego, wyprasza,
abyście żyły w casta libertas (Obrzęd Konsekracji Dziewic, 38). Niech to będzie styl waszych
relacji, aby był on znakiem oblubieńczej miłości, która jednoczy Chrystusa z Kościołem, dziewicą
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matką, siostrą i przyjacielem ludzkości. Poprzez waszą wyrozumiałą łagodność (por. Flp 4, 5)
zawiązujcie autentyczne relacje z innymi, które pozwolą mieszkańcom dzielnic naszych miast
uwalniać się z samotności i anonimowości. Bądźcie zdolne do parezji, ale unikajcie pokusy
plotkarstwa i obmowy. Niech kieruje wami mądrość, kreatywność i autentyczność miłości, aby
przeciwstawiać się arogancji i zapobiegać nadużyciom władzy.
4. W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, pragnę pobłogosławić każdą z was, jak również i
wszystkie kobiety, które przygotowują się, aby przyjąć tę konsekrację i wszystkie inne, które w
przyszłości ją przyjmą. «Duch Pocieszyciel udziela się w darze Kościołowi jako niewyczerpane
źródło radości, którą cieszy się on jako Oblubienica Chrystusa uwielbionego» (Św. Paweł VI,
Adhort. apost. Gaudete in Domino, 41). Jako znak Kościoła Oblubienicy, bądźcie zawsze
kobietami radości, na wzór Maryi z Nazaretu, kobiety Magnificat, matki żywej Ewangelii.

W Rzymie, u Świętego Jana na Lateranie, dnia 31 maja 2020 roku, w Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego.
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