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W dniu dzisiejszym, w Święto Ofiarowania Pańskiego dziękujemy Bogu za dar życia
konsekrowanego. Dziękujemy za tych, którzy ślubując trzy rady ewangeliczne – czystość,
ubóstwo i posłuszeństwo, towarzyszą nam na drodze wiary i powołania, które każdy z nas
otrzymał. Osoby konsekrowane wskazują swoim życiem na obietnicę wieczności, do której
wszyscy zdążamy – pisze przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Jacek Kiciński z okazji dzisiejszego święta.

Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowił papież św. Jan Paweł Wielki w 1997 roku. W
pierwszym orędziu na ten dzień Ojciec Święty Jan Paweł Wielki określił potrójny jego cel.
Odpowiada on po pierwsze, osobistej potrzebie uroczystego uwielbienia Pana i dziękczynienia
za wielki dar życia konsekrowanego, życia które ubogaca i raduje Wspólnotę chrześcijańską
poprzez swoje wielorakie charyzmaty oraz poprzez budujące owoce tak wielu istnień,
całkowicie oddanych dla sprawy Królestwa. Dzień Życia Konsekrowanego ma - po drugie - za
zadanie przyczynić się do poznania i do szacunku dla życia konsekrowanego ze strony ludu
Bożego. Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do osób konsekrowanych, zaproszonych do
wspólnych i uroczystych obchodów niezwykłych dzieł, których Pan w nich dokonał, aby odkryć
jeszcze bardziej w świetle wiary blaski tego Bożego piękna, które przez Ducha promieniują w
ich sposobie życia, oraz aby jeszcze żywiej uświadomić sobie ich niezastąpioną misję w
Kościele i w świecie.
Doktrynalnie najważniejszym dokumentem Jana Pawła II na temat życia konsekrowanego jest
posynodalna adhortacja Vita consecrata (1996 r.). Jest to jakby teologiczna suma życia
konsekrowanego.
Na całym świecie jest obecnie około 950 tysięcy osób konsekrowanych. W Polsce żyje ok. 32
tys. osób konsekrowanych – wśród nich zakonnicy, siostry zakonne ze zgromadzeń czynnych i
kontemplacyjnych, a także osoby skupione w instytutach, stowarzyszeniach i wspólnotach
świeckich oraz dziewice i wdowy konsekrowane, a także pustelnicy. W Polsce jest około 18
tysięcy sióstr zakonnych należących do 105 zgromadzeń czynnych. Zakony męskie skupiają 11
942 zakonników, wśród których jest 9302 kapłanów i 1313 braci. Natomiast w zakonach
kontemplacyjnych żyje 1281 sióstr. Ponad 1000 osób należy do instytutów świeckich życia
konsekrowanego. W Polsce jest też 267 dziewic konsekrowanych, 305 wdów i 2 wdowców oraz
2 pustelnice i 1 pustelnik.
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