Synod Urszulanek SJK

Kochana Siostro,
Tekst, który Siostra dzi otrzymuje, stanowi prób dokonania syntezy przemy le Synodu
Urszulanek SJK, zako czonego w Pniewach 8 stycznia 1999. Jest on oparty w znacznym stopniu na
dokumentach, opracowanych przez komisje, pracuj ce w czasie zebrania plenarnego i w
poszczególnych wspólnotach. Stanowi pewnego rodzaju wspólnotowy obrachunek z naszego ycia, z
którego pragniemy wyci gn wnioski na przyszło . Cały nasz synod bowiem miał na celu gł bsz
refleksj Zgromadzenia nad sob samym, a jego znaczenie w naszym yciu b dzie zale ało od tego, co
zmieniło si lub zmieni w nas.
Synod Urszulanek SJK był dla nas wszystkich mocnym prze yciem. Zdały my sobie spraw , jak
wielkie bogactwo jest w nas. Jak wielki potencjał energii duchowej, ideałów, pragnie , a tak e
konkretnego zaanga owania w ich realizacj nosimy w sercu i staramy si urzeczywistnia w yciu
własnym i naszych wspólnot. Nasz wdzi czno Bogu i wol coraz pełniejszego ycia tymi ideałami
wyraziły my w ponowieniu naszego po wi cenia siebie samych i Zgromadzenia Sercu Jezusowemu,
dokonanym przez uczestniczki synodu 8 stycznia w Pniewach, a przez wszystkie Siostry
Zgromadzenia – 2 lutego we wspólnotach.
Synod zako czył si . I co dalej... Co zrobi , aby to, co prze yły my w ci gu ponad roku wspólnej
pracy, to, co zrozumiały my, to, co przy Bo ej pomocy stało si dla nas bardziej oczywiste,
ukierunkowywało nasz drog ku yciu przemienionemu według pragnie Bo ego Serca? Ufam, e
ta posynodalna synteza, któr kieruj do wspólnot i bardzo osobi cie do Kochanej Siostry, posłu y w
szukaniu odpowiedzi na te pytania.
1. W Sercu Jezusa Konaj cego
Chrystusowe konanie i Jego „sitio”
jest miejscem narodzin
urszulanki Serca Jezusa Konaj cego[1]
Tajemnic , która kształtuje i scala ycie urszulanki SJK, jest:
Tajemnica Serca Jezusa Konaj cego.
Jest ona w szczególnie wymowny sposób objawieniem miło ci Boga Ojca ku człowiekowi, miło ci
tak wielkiej i bezwarunkowej, e „Syna swego Jedynego dał”. Jest objawieniem miło ci Syna ku Ojcu
i braciom, tak pełnej po wi cenia i czuło ci, e umarł za nas na krzy u, i to „wtedy, gdy byli my
grzesznikami”, aby odkupi nas i zbawi . Owocem Miło ci jest Duch wi ty, posłany, aby udziela
nam swych darów i umacnia sw u wi caj c obecno ci . Owocem tej miło ci jest Ko ciół, któremu
pragniemy po wi ci wszystkie nasze siły[2]. Pod krzy em Chrystusa otrzymali my Matk , pod
której „kierunkiem i macierzy sk opiek ”[3] pragniemy y naszym powołaniem i któr , jako
Słu ebnic Pa sk , pragniemy na ladowa .
Tajemnica Serca Jezusa Konaj cego mówi w sposób przejmuj cy o posłusze stwie Jezusa,
wypełnianiu Woli Ojca z miło ci i do ostatecznych konsekwencji – do mierci krzy owej dla
zbawienia człowieka, ka dego człowieka; aby pojedna go z Ojcem, da mu pełni ycia, która jest
uczestniczeniem w yciu Trójcy wi tej. „Moim pokarmem jest pełni wol tego, który Mnie posłał,
i wykona Jego dzieło”[4]. „Przyszedłem, by owce miały ycie i miały je w obfito ci”[5].
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Chrystusowe konanie, Jego „sitio”, wołane z krzy a, które nasza Matka Zało ycielka odczytuje jako
wołanie o to, aby jak najwi cej ludzi mogło korzysta „z łask, jakie Jezus m k i mierci sw
wysłu ył dla nas”, tak e i dzi nie umilkło. Co wi cej – słyszymy je nadal i bardzo mocno w
„maluczkich i ubogich” naszych czasów, w samotnych i zagubionych, w ofiarach wojny, zniewolenia i
przemocy. I dlatego dzi tak bardzo aktualna jest pro ba naszej Matki Zało ycielki: „Dzieci moje,
niech w sercach Waszych tli si nieustannie wi ty ogie miło ci dusz”[6].
Pascha Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego Konanie, mier i Zmartwychwstanie, Jego dar ycia,
nieustannie uobecniany w Eucharystii, która jest yciem naszego ycia duchowego, kształtuje nas,
uczy by darem dla innych i jest ródłem arliwo ci apostolskiej: „niech w naszych sercach płonie
nieustannie ogie miło ci dusz” (a to du o wi cej ni : zaanga owanie apostolskie). Eucharystyczny
wymiar naszego ycia (Eucharystia w centrum ycia osobistego i wspólnotowego, jak mówi
Konstytucje) powinien owocowa całkowitym oddaniem: „bierzcie i jedzcie... we cie mnie, cho by
to było dla mnie ci kie, jam wasza, jak Jezus Hostia jest mój”[7]; dobroci , serdeczno ci , yciem w
duchu miło ci i pokuty, miło ci niecofaj c si przed trudem[8].
Kontemplacja Tajemnicy Serca Jezusa Konaj cego
przynagla nas do odpowiedzi wiar , miło ci i całkowitym darem z siebie, aby Chrystus w nas i
przez nas mógł przedłu a w wiecie swoj misj zbawcz [9]. Pragniemy stawa si coraz pełniej
Jego narz dziem w dziele ewangelizacji; pozwoli Chrystusowi, aby mógł posłu y si nami tak i
tam, gdzie On tego potrzebuje.
Charyzmat Zgromadzenia w swym duchowym wymiarze stawia nam okre lone i zdecydowane
wymagania. Nasza współpraca z łask , nasza praca nad sob , osobisty program ycia musi kła
nacisk na to, by coraz lepiej poznawa Chrystusa w Jego Konaj cym Sercu, aby bardziej miłowa i
w konsekwencji skuteczniej i pełniej współuczestniczy w Jego zbawczej miło ci do człowieka; aby
coraz gł biej wierzy , pełniej y miło ci i rado niej głosi nadziej . Staramy si , aby to „ad
maiorem Dei gloriam” – ku wi kszej chwale Boga (słowa z pierwszego punktu Konstytucji z 1923
roku) – naprawd i coraz pełniej motywowało nasze wybory, decyzje, całe ycie i działanie.
W Tajemnicy Serca Jezusa Konaj cego rodzi si i dojrzewa urszulanka SJK. To dojrzewanie do tak
wielkich zada powinno prowadzi do kształtowania okre lonych postaw, które s wcielaniem
charyzmatu w konkretne ycie.
Komisja ds. duchowo ci i stylu ycia przypomniała
Postawy urszulanki SJK,
które okre laj nasz styl ycia i s jednocze nie praktycznym sprawdzeniem, na ile charyzmat jest w
nas ywy i przynosz cy konkretne owoce przemiany ycia. Oczywi cie, jak wszystko w naszym
yciu, jest to proces, droga ci gle do przebycia, ale wa ne, aby kierunek był wła ciwy. W ród tych
postaw do najwa niejszych nale :
Postawa pokory, rozumianej jako wła ciwy s d o sobie wobec Boga i w relacji z lud mi,
wynikaj cy z gł bokiego przekonania, e wszystko jest darem, darmo otrzymanym dzi ki
stwórczej miło ci Boga i odkupie czej miło ci Syna; darem, owocuj cym dzi ki obecno ci
Ducha. Naszym Nauczycielem w szkole pokory jest sam Chrystus: „poddany Ojcu, cichy i
pokorny sercem, uczy nas ycia w duchu prawdy, prostoty i słu by”[10]. Chrystus uczy nas
miło ci miłosiernej i wi zi z innymi, poniewa jeste my dzie mi tego samego Ojca.
Pokora wi e si nierozerwalnie z prawd o sobie, o innych, o naszych relacjach z Bogiem i z
bli nimi. Uczy zachowania wła ciwej oceny własnych mo liwo ci i ostrzega przed
zafałszowaniami, przed szukaniem warto ci w tym, co przemijaj ce.
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Wyrazem pokory jest prostota w stosunku do Boga („je li nie staniecie si jak dzieci...”) i w
stosunku do ludzi; prostota w naszych zwyczajach, stylu ycia, w strukturach wspólnotowych.
Przeciwstawia si ona wszelkiej sztuczno ci i udawaniu, ostrzega przed pretensjonalno ci i
podwójnym yciem, zach ca do szukania coraz wi kszej zgodno ci mi dzy my l i pragnieniem,
słowem i działaniem. Prostota to tak e d enie do m drze rozumianej naturalno ci i
zwyczajno ci, umiłowanie szarej codzienno ci, bo to w niej wypełnia si prawda o tym, e
naszym prawdziwym bogactwem jest Bóg, Jego miło , która otwiera przed nami niesko czone i
wspaniałe perspektywy.
Na wzór Chrystusa, który „nie przyszedł, aby Mu słu ono, lecz aby słu y ”[11], za przykładem
Maryi, Słu ebnicy Pa skiej, której słowa: „Oto ja słu ebnica Pa ska” s zawołaniem, hasłem
Zgromadzenia, pragniemy wzrasta w postawie słu by. Przykładem takiej wła nie postawy,
wielkodusznej, ofiarnej, niecofaj cej si przed trudem, m nej i radosnej, była nasza Matka
Zało ycielka. „Niech pami taj , e miło ci aru nie czuje”[12] i: „gdy chodzi o niesienie
pomocy bli niemu, niech adna praca nie wydaje si im za mozolna, aden trud za wielki, adna
ofiara za ci ka”[13].
Z prze ycia miło ci Bo ej, ze wiadomo ci, e Chrystus przeprowadził nas ze mierci do ycia i
obiecał, e jest z nami a do sko czenia wiata, wyrasta urszula ska postawa pogody ducha, to
prze ywane w konkrecie „szcz cie duszy”, wdzi czno
i rado , gł boki optymizm,
wynikaj cy z wiary i nadziei. Matka pisze: osoba „szukaj ca szcz cia w woli Bo ej, potrafi
pomimo wszystko zachowa w sobie t wi t pogod ducha i dusza słoneczna bez słów
apostołuje,... bo mówi ludziom, e dobrze, bardzo dobrze jest słu y Bogu i e słu y Bogu to
znale szcz cie i pokój, jakich wiat da nie mo e”[14].
Mamy za Matk t , która stała pod krzy em swego Syna. Jeste my córkami w. Urszuli
M czenniczki. Pochodzimy z rodu kobiet m drych, odwa nych i mocnych, w. Anieli i
bł. Urszuli – mocnych nie sił mi ni czy intelektu, lecz sił wiary i miło ci. Dlatego te
„potrzeba nam dusz silnych,... które zawsze id prost drog obowi zku”[15]. Postawa m stwa,
charakterystyczna dla urszulanki, wyra a si w odwadze w zaanga owaniu w sprawy Boga i
ludzi, w podejmowaniu zada , czasem pozornie przekraczaj cych siły, odwadze i m stwie w
przeciwno ciach, w wytrwało ci, nierozczulaniu si nad sob , w ofiarno ci, samodyscyplinie,
wierno ci. Wymaga to konsekwentnej pracy nad sob , ascezy, umartwienia.
Postawa dyspozycyjno ci, gotowo ci do... Matka Zało ycielka pragn ła nas widzie jak „lekk
kawaleri ” w słu bie Ko cioła. I cho porównania militarne mało do nas dzi przemawiaj , istota
rzeczy pozostaje – by gotowym odda si Bogu do dyspozycji tak i tam, gdzie On nas
potrzebuje; nie zapuszcza korzeni, nie trzyma si własnych planów, zaufa Bogu.
W czasie prac synodalnych we wspólnotach, w centrach, a potem na spotkaniu plenarnym w Pniewach
zdały my sobie na nowo spraw , e nie ma mi dzy nami rozbie no ci w rozumieniu naszego
charyzmatu w jego wymiarze duchowym. Wiemy te bardzo dobrze, jak powinny my nim w
praktyce y . To stwierdzenie napełniło nas wielk rado ci . Zdały my sobie bowiem spraw , e
mimo naszych słabo ci, niedomaga , czasem zaniedba , ideał pozostaje ywy i klarowny. Fundament
jest mocny.
Zdajemy sobie jednocze nie spraw , e cz sto niedomagamy. Próbowały my nazwa te nasze
niedomagania po imieniu, przyjrze si im po to, aby podj zdecydowane działania osobiste i we
wspólnotach, aby je z naszego ycia mo liwie najpełniej usun .
Nasze słabo ci[16]
przejawiaj si przede wszystkim w nast puj cych sprawach:
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Dostrzegamy w sobie czasem brak gł bokiej wiary w sens naszego ycia, w przesłanie
Chrystusa, w Jego obecno w naszym yciu i w nasze urszula skie powołanie do pój cia za Nim
w sposób radykalny drog rad ewangelicznych. Nie dostrzegamy wspaniałych perspektyw ycia
w Bogu. Brakuje czasem pogł bionej, osobistej wizji powołania jako daru i zadania, jako drogi
osobistego dojrzewania i pełnej realizacji siebie według Bo ych my li. Rodzi to poczucie
zm czenia, czasem bezsensu. Wszystko staje si trudne, a ycie ci kie. Czasem wynikiem tej
wewn trznej dezorientacji staje si smutek, brak rado ci i dynamizmu. Rodzi si brak
zainteresowania Panem Bogiem, Ko ciołem, Zgromadzeniem. Nie znamy Konstytucji, pism
Zało ycielki, nie bardzo nas one interesuj ...
Dostrzegamy w sobie słabe ycie wiar , nieporadno w integrowaniu, ł czeniu i scalaniu
naszego konkretnego ycia z zasadami naszej wiary, z ewangelicznym przesłaniem, z
charyzmatem Zgromadzenia w dziedzinie my lenia, warto ciowania, post powania. Braki
ywego ycia wiar maj swoje wyrazy w konkretnym post powaniu. Najcz ciej
wspominały my o brakach wiary w prze ywaniu posłusze stwa, szczególnie gdy chodzi o
stosunek do przeło onych, do ich polece , o postaw uległo ci, o której mówi nasze
Konstytucje.
Niedostateczna troska o intensywne ycie wewn trzne, ycie modlitwy. Traktowanie modlitwy
bardziej w sposób formalny – „mam wiczenia” – ni jako drogi do osobistego kontaktu z
Bogiem i przemiany ycia w duchu ewangelicznym. St d te rodz si zaniedbania w dziedzinie
modlitwy; małe i wi ksze niewierno ci (szczególnie w dziedzinie medytacji, dobrej lektury
duchowej, codziennego rachunku sumienia, miesi cznych dni skupienia...). Zauwa yły my małe
zatroskanie o osobisty program pracy nad sob i brak konsekwencji w jego realizowaniu. Mamy
wiele dobrych „zrywów”, czasem mało wytrwało ci.
Zaniedbania w dziedzinie ascezy osobistej, jak i małe zapotrzebowanie na wspólnotowe wyrazy
ascezy i pokuty. Wiemy, e Matka Zało ycielka ukazywała nam wielk warto tzw. ascezy
organicznej, skierowanej ku przyjmowaniu codziennego ycia z tym wszystkim, co ono niesie, w
duchu miło ci i pokuty. Czy czasem ta organiczna asceza nie zmienia si w konkrecie w pewien
bezwład ascetyczny?
Wa nym momentem naszej duchowo ci, który wymaga pogł bienia, jest praca, traktowana
przecie w charyzmacie Zgromadzenia nie jako ci ar i obowi zek, ale akt miło ci, przedłu enie
modlitwy, wyraz osobistej ascezy i dojrzewania do pełni.
Prze ywamy bole nie, gdy dotykaj nas braki miło ci siostrzanej we wspólnocie. Odczuwamy
czasem brak odpowiedniego klimatu we wspólnotach i we wzajemnych relacjach (ciepło,
yczliwo , zainteresowanie, konkretna pomoc). Wskazujemy przede wszystkim na braki w
dziedzinie kultury słowa (ostre słowa, niedyskrecja), w dziedzinie kultury bycia (braki w
zasadach dobrego wychowania). W bezpo rednim zwi zku ze sprawami, o których była mowa
wy ej, dostrzegamy osłabienie d enia do radykalizmu, do wi to ci.
Jak y lepiej?
„Oby rozpalił na nowo charyzmat Bo y, jaki jest w tobie”[17] – jest niew tpliwie najpełniejsz i
najskuteczniejsz odpowiedzi na to pytanie i na t sknot do ycia bardziej ewangelicznego i
bardziej urszula skiego, jaka jest w sercu ka dej z nas.
Powinny my stara si o to, aby lepiej pozna , gł biej uzna , przyj jako swoje, gorliwiej y
charyzmatem, z przekonaniem dzi kowa Bogu za dar powołania, dar Jego miło ci, i o ywia
nieustannie motywacje naszego ycia (z miło ci do Serca Bo ego i na wi ksz chwał Boga).
Komisja wskazała na pewne rodki, które potraktowane na serio i w sposób konsekwentny, powinny
nam pomóc w intensyfikacji i radykalizacji naszego ycia:
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Stałe piel gnowanie ducha modlitwy, tak aby przenikała ona całe nasze ycie. W sposób
szczególny:
Stara si coraz pełniej y Eucharysti i z Eucharystii. Eucharystia powinna by
najwa niejszym i najuroczystszym momentem dnia. Aby tak si stało, trzeba pami ta o
przygotowaniu tego codziennego wi ta w sobie, tak jak uczyła nas Matka
Zało ycielka[18]. Nie zaniedbujmy modlitwy adoracyjnej i cz stego nawiedzania
Naj wi tszego Sakramentu.
Odbudowywa w sobie trosk o to, by współuczestniczy wiadomie w zbawczej miło ci
Jezusa przez modlitw , intencj , prac , ofiar (odpowiedzialne korzystanie z sakramentu
pokuty i pojednania; duch pokuty, ekspiacji, wynagrodzenia). Pami tajmy o ł czeniu si z
Jezusem w godzinie konania (godz. 1500), o Drodze Krzy owej.
Troska o codzienn wierno modlitwie, o dobry, codzienny rachunek sumienia, o dobr
lektur duchow , o systematyczne odprawianie rekolekcji, zwłaszcza miesi cznych.
Wychowywanie siebie samych do ł czenia w praktyce modlitwy, troski o ycie duchowe i
aktywno ci apostolskiej (harmonia modlitwy i pracy, kontemplacji i działania), aby nie było w
nas rozdarcia, ci głego napi cia. „Z kontemplacji Serca Jezusa Konaj cego siostry czerpi miło
do wszystkich ludzi i gorliwo apostolsk o ich zbawienie”[19]. „Pal si w modlitwie, a si
spalisz, traw si w pracy, a si strawisz” – pisała bł. Urszula. Z intensywnej modlitwy wyrasta
gorliwo apostolska. Gorliwo apostolska staje si weryfikacj naszej modlitwy.
Wychowanie do coraz pełniejszego zaufania do tej drogi, na która nas Bóg powołał, do
charyzmatu urszulanek SJK; do miło ci do naszej rodziny zakonnej i brania za ni
współodpowiedzialno ci. Kocha si to, co człowiek poznał, a miło prowadzi do pragnienia
lepszego poznania, współodpowiedzialno ci, do współtworzenia.
y wiadomie i dokonywa wyborów zgodnych z naszym powołaniem. Troszczy si o
wła ciwe kształtowanie własnego ycia, o wychowanie do postaw, które przekładaj na j zyk
konkretnego ycia przyj te ideały, o wła ciwe kształtowanie sumienia. Dokonuje si to przez
stał konfrontacj mojego ycia z Ewangeli i z charyzmatem, przez osobisty rachunek
sumienia i współprac z łask w sakramencie pokuty i pojednania, przez systematyczn prac
nad sob , przez wzajemn pomoc (tu rola przeło onych i m drej przyja ni duchowej) i refleksj
wspólnotow (rewizja ycia).
Wychowywa si do ycia ascezy konkretnej, ci le zwi zanej z codzienno ci , nastawionej na
nieustanne przekraczanie siebie, swych słabo ci, ogranicze , czasem – prosz wybaczy
sformułowanie – bezwładu, lenistwa duchowego. „ ycie zakonne bez umartwienia nie jest
yciem zakonnym” – pisała bł. Urszula. Ta postawa organicznej ascezy musi znale swe
konkretne wyrazy w naszym stosunku do innych, w modlitwie, w pracy, ale tak e w
„drobiazgach”: w trosce o dobre wychowanie, o kultur codziennego ycia (ubranie, jedzenie,
zewn trzna postawa), o kultur j zyka, o umiej tno mówienia i milczenia. Ogromnie jest tu
wa ny szacunek dla wspólnych ustale , dla reguł ycia, które przyj ły my jako wspólnota i
którymi pragniemy y . Dlatego te jednym z postulatów synodu była nowa redakcja „Tradycji
zwyczajowej”, szczególnie dla Polski. Ale sama ksi eczka nie wystarczy – trzeba chcie ni
y .
Rola przeło onych jako tych, które we wspólnotach Zgromadzenia s przewodniczkami i maj
za zadanie wspomaganie sióstr w ich codziennym zmaganiu si o kształt ycia. Dlatego te jest
spraw niezmiernie wa n , aby siostry, którym zlecono trosk o wspólnoty, centra,
Zgromadzenie nie tylko rozumiały dobrze swe zadania i miały wła ciw hierarchi warto ci w
swej pracy (najpierw wymiar duchowy, potem administracja), ale te same były przykładem
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miło ci Boga i Zgromadzenia oraz znajomo ci charyzmatu i szacunku dla naszych praw i
przepisów.
Zostały tu wskazane najwa niejsze rodki do współpracy z łask , tak aby ycie nasze było pełniejsze,
a przez to i rado niejsze. Ka da z nas odnajdzie z pewno ci w tym spisie postulatów takie, które
bardziej przylegaj do jej osobistej sytuacji. Najwa niejsze jest jednak, aby ka da z nas dokonała
podobnego obrachunku z własnego ycia u progu nowego Tysi clecia, wyznaczyła sobie cele i
podj ła wiadomy i systematyczny trud osi gania zamierzonych celów. A Bóg w Trójcy Jedyny nie
posk pi nam swych łask.
Na dobr spraw powinnam w tym punkcie zako czy ten posynodalny list. Wszystkie inne problemy
zwi zane z yciem lubami, wspólnot i prac apostolsk znalazłyby swoje uzdrowienie w tych
postawach, o których była wy ej mowa. Jednak e wiemy, jakie s realia naszego ycia. I dlatego w
nast pnych cz ciach listu powracam do wskazanych tematów, staraj c si skupia w nich na tym, co
bezpo rednio odnosi si do lubów, ycia we wspólnocie, apostolstwa.
2. Na drodze rad ewangelicznych
Wiemy, e do naszej to samo ci nale y publiczna profesja rad ewangelicznych – zobowi zanie do
ycia lubami czysto ci, ubóstwa i posłusze stwa. Ta profesja owocuje konsekracj , przez któr Bóg
„bierze w posiadanie” słab i niedoskonał „osob ludzk , aby ukształtowa j na wzór swego
Syna”[20]. luby, cho dotycz w szczególny sposób pewnych najwa niejszych dziedzin naszego
ycia, w swej wymowie s znakiem całkowito ci naszego daru z siebie, jako odpowiedzi na
uprzedzaj ce wezwanie Boga. S bowiem wyrazem naszej decyzji, wiadomej i wolnej, by „i za
Chrystusem bardziej z bliska, by y na wzór Chrystusa, czyni Go centrum ycia, nale e w sposób
szczególny do grona uczniów”[21].
Te wielkie i tak bardzo zobowi zuj ce cele, jakie sobie stawiamy, nios okre lone wymagania. Wiemy
dobrze, na czym one polegaj , a Konstytucje Zgromadzenia, odczytywane ci gle na nowo w
perspektywie Ewangelii, nauczania Ko cioła i pism Matki Zało ycielki, s bardzo jasne. Wystarczy je
zna i chcie nimi y .
W oparciu o refleksje synodalne we wspólnotach i na zebraniu plenarnym[22] spróbuj zebra i
przedstawi tutaj pewien obrachunek z naszych mocnych stron w yciu poszczególnymi lubami i
wskaza na proponowane rodki poprawy sytuacji. Najpierw jednak jeszcze kilka słów o naszej
to samo ci, wyra aj cej si w słowach:
Konsekrowani dla misji w apostolskiej wspólnocie.
Trudno opisa , czym jest konsekracja. Wiemy jednak na pewno, e to za naszym przyzwoleniem,
b d cym odpowiedzi na Bo inicjatyw , Bóg sam bierze nas w posiadanie. Nie nale ymy ju do
siebie i – w jakim sensie – wszystko, kim jeste my i co posiadamy, od tej chwili nie jest nasze. Do
Boga nale ymy. Nie jak niewolnicy, ale jako osoby wolne i w wolno ci, ci gle na nowo, ponawiaj ce
dar z siebie.
Zwykle nasze problemy w yciu lubami ł cz si z trudno ciami w prze ywaniu w konkrecie ycia
tego całkowitego daru z siebie. Jest to trudne. Tym trudniejsze, e wymagaj ce ci gle ponawianych
decyzji, i to w małych sprawach naszego ycia. Czasem łatwiej dokona bohaterskiego czynu raz ni
dawa co dzie i wszystko. Kto z nas w tym osi gn ł doskonało ? Wszyscy jeste my w drodze...
Czysto
według adhortacji „Vita consecrata” jest lubem, który najpełniej wyra a całkowito
i
niepodzielno daru z siebie. Rozumiemy to dobrze i jest w nas – w bardzo wielu z nas – pragnienie
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wierno ci w oddaniu si Bogu-Trójcy, na wzór Maryi, Dziewicy i Matki. Staramy si „z Ni razem
trwa na modlitwie” i czerpa z Eucharystii moc do ycia tym lubem. Staramy si , by nasze kontakty
wewn trz wspólnoty, jak równie z lud mi spoza wspólnoty, miały ten wymiar siostrzany, braterski i
macierzy ski, o których mówi Matka Zało ycielka i Konstytucje. Staramy si te o to, by w naszych
pracach apostolskich, które podejmujemy, był ci gle ywy zbawczy wymiar miło ci, któr pragniemy
głosi .
Zdajemy sobie tak e spraw , e nasze dobre pragnienia i intencje naznaczone s
ułomno ci , niejednokrotnie zawinion :

słabo ci

i

Nie doceniamy czasem daru powołania i charyzmatu do ycia w czysto ci, jako skutecznej drogi
do pełni miło ci i dojrzało ci człowieka. Nasza modlitwa jest cz sto jakby jałowa,
niepogł biaj ca osobistego i ywego zwi zku z Chrystusem, st d poczucie samotno ci. Czasem
brak wiary, e jeste my osobami kochanymi przez Boga, i dlatego smutek, poczucie
niespełnienia. W modlitwie cz sto zatrzymujemy si bardziej na trudno ciach, l kach o siebie,
braku zaufania i wiary...
Niektóre niedomagania ł cz si z osobistymi trudno ciami poszczególnych sióstr: niedojrzało
ludzka i emocjonalna, nieznajomo siebie i własnej kobieco ci, a wi c i brak dystansu wobec
problemów; trudno ci w prze ywaniu samotno ci, brak „człowieka dla siebie”; zbytnie skupienie
si na sobie i le poj tych potrzebach; mało m stwa w trudno ciach, niedostatki w ascezie, ycie
niezaanga owane w prac i słu b innym.
Du rol w powstawaniu trudno ci w yciu lubem odgrywaj niedomagania w relacjach we
wspólnocie: naturalizm, powierzchowno kontaktów wzajemnych, brak kultury bycia, niedobre
przyja nie, zamykaj ce na innych, szukanie kontaktów poza wspólnot , aby zaspokoi głód
emocjonalny i potrzeb „zrozumienia”; niewła ciwe szukanie akceptacji i uznania; postawa
zamkni cia i ucieczki od ycia wspólnego w ró nego rodzaju „swoje” (praca, studia, własny
rozwój, TV i inne); niewła ciwie, czasem le rozumiane kontakty z kapłanami i wreszcie
trudno ci w mówieniu na temat ycia lubem (pewna wstydliwo , przekonanie, e poradzimy
sobie same, bez pomocy innych).
Ubóstwo,
lubowane Bogu, głosi, e „Bóg jest jedynym prawdziwym bogactwem człowieka”. Prze ywane na
wzór Chrystusa – wyra a całkowity dar z siebie, jaki składaj sobie nawzajem trzy Osoby Boskie[23].
Pragniemy „miłowa wi te ubóstwo jako umiłowan cnot Jezusa Chrystusa i cieszy si , gdy
nadarzy si sposobno doznania jego skutków”[24].
W naszej duchowo ci lub ubóstwa wyra a te pragnienie „oddania si bez reszty sprawom Ojca”, z
sercem wolnym od przywi za , solidarno z ubogimi przez ycie proste, zwyczajne, skromne,
oddane pracy, i gotowo do podj cia ka dej pracy; oznacza równie prawdziw wspólnot dóbr i
gotowo do dzielenia si z potrzebuj cymi[25]. Rozumiemy to dobrze i staramy si o to, „by z
ubóstwem w yciu, z ubóstwem w pragnieniach kierowa całe serce ku Bogu, aby stawał si On
skarbem jedynym”[26]. Pragnienie osobistego i wspólnotowego ycia ubogiego szło w tradycji
Zgromadzenia w parze tak e z poszukiwaniem ubogich rodków działania, ale jednocze nie z
otwarto ci na te udogodnienia, które niesie rozwój cywilizacji, ale nie dla siebie, lecz pod k tem
bardziej skutecznej działalno ci apostolskiej.
Patrz c na nasze obecne ycie, widzimy jasno, e w wielu dziedzinach zachowały my wierno tym
wskazaniom: staramy si o prostot i zwyczajno
ycia, nasze dzieła w wi kszo ci słu ubo szym
warstwom społecze stw, w których yjemy. W niektórych rodowiskach (np. Afryka, Ameryka
Łaci ska) idziemy do najbiedniejszych, aby dzieli z nimi ycie. Rola pracy w naszym yciu, mimo
ró nych słabo ci, zachowuje swe miejsce. Zachowały my zdrowe pragnienia bardziej przejrzystego
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ubóstwa w duchu i w yciu; zachowały my zdrowy zmysł krytyczny wobec siebie samych,
pozwalaj cy na szybkie okre lenie punktów słabych.
Nasze słabo ci widzimy przede wszystkim, jako skutek:
Słabo ci w naszych urszula skich postawach:
braki w dziedzinie zaufania do Boga i wdzi czno ci za otrzymane dary oraz skłonno
małoduszno ci („nie umiem, nie czuj si , to za trudne...”);

do

niewła ciwy stosunek do pracy (nieodpowiednie motywacje, dzielenie prac na lepsze i
gorsze, prze ywanie pracy bardziej jako trudu ni twórczo ci, brak gorliwo ci,
niedokładno , niesumienno ), problemy we współpracy (indywidualizm);
nieumiej tno ł czenia konkretnych spraw zwi zanych z ubóstwem ewangelicznym z
ascez i osobistym programem ycia; st d stawianie własnych potrzeb – duchowych,
intelektualnych, bytowych, zdrowotnych – na pierwszym miejscu; postawa roszczeniowa
wobec wspólnoty, nieumiarkowane szukanie zabezpiecze ;
brak odpowiedzialno ci za wykorzystanie czasu;
wymagania stawiane bardziej innym ni sobie.
Ulegamy zbyt łatwo, a czasem bezrefleksyjnie tzw. duchowi wiata przez d enie do
podnoszenia poziomu naszego ycia w mieszkaniu, jedzeniu, w szukaniu wygód; przez uleganie
ró nego rodzaju modzie (w ubraniu, ale czasem tak e w konsumpcji warto ci o charakterze
duchowym); przez nieumiej tno przyj cia ogranicze , postaw roszczeniow („nale y mi si ,
musz otrzyma ...”), brak ducha oszcz dno ci i gospodarno ci.
Nie zawsze rozumiemy wła ciwie, co oznacza branie odpowiedzialno ci za ycie lubem
ubóstwa[27] w wymiarze osobistym i wspólnotowym. Mamy sobie wiele do zarzucenia, je li
chodzi o zale no w rozporz dzaniu dobrami, zawart w lubie (pomijanie przeło onych,
wymuszone pozwole , decyzje własne w mniejszych i wi kszych sprawach, nierozliczanie si z
otrzymanych pieni dzy i darów, szukanie „pomocy” poza wspólnot ). Dotyczy to cz sto
wszystkich poziomów naszej wspólnotowej struktury.
Stosunek do ubogich. Czy jeste my prawdziwie gotowe dzieli si tym, co mamy, nawet
gdyby my same cierpiały niedostatek (czas, siły, dobra materialne)?[28]. Czy nasz wybór pracy
dla ubogich idzie w parze z kształtowaniem w sobie samych wła ciwego stosunku do człowieka
yj cego w n dzy (szacunek, cierpliwo , troska o dobro duchowe)? Kto pracuje z najbardziej
ubogimi wie, e nie jest to łatwe, ale nie sposób uczciwie pomóc bez dostrzegania konaj cego
Oblicza Chrystusa w twarzy ka dego, cho by najbardziej dotkni tego n dz moraln i materialn
człowieka.
Posłusze stwo
na wzór Chrystusa, który mówi o sobie: „moim pokarmem jest pełni wol Ojca, który Mnie posłał, i
wykona Jego dzieło”, uzdalnia nas i prowadzi „do całkowitej ofiary z naszej woli, poddaj c si z
wiar i miło ci woli Ojca”[29]. To poddanie si , uległo (a wi c posłusze stwo anga uj ce cał
osob ) jest posłusze stwem z miło ci, dobrowolnym i wolnym – nie niewolniczym.
W naszej duchowo ci i tradycji bardzo podkre lamy zbawczy wymiar naszego posłusze stwa,
wł czenie si osobiste i jako wspólnota w zbawcze dzieło Chrystusa.
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W poszukiwaniu i pełnieniu woli Bo ej widzimy istotny sens naszego powołania. Słowa Maryi: „Oto
ja, Słu ebnica Pa ska”, i naszej Matki Zało ycielki: „Jak Bóg chce” – s dla nas wiadomie
przyj tymi drogowskazami w yciu. Pracujemy nad tym, aby nasze posłusze stwo stawało si coraz
bardziej zbawcze, to jest wiadome, m ne, wolne, oczyszczane z motywacji i intencji zbyt
osobistych. Pragniemy oddawa si Bogu do dyspozycji przez r ce ludzi i okoliczno ci ycia coraz
pełniej, by mógł „kr ci nami” – jak mówi Matka Zało ycielka – jak Jemu jest to potrzebne.
Doceniamy rol dialogu i discernimento, jako pomocy w tym, aby jak najlepiej odczyta wol Bo i
najpełniej j wykona . Zdajemy sobie spraw , e posłusze stwo ka dej z nas – podwładnych i tych,
które dzi pełni misj przeło onych – jest uczestniczeniem w tej samej misji zbawczej Chrystusa i
budowaniem Jego Królestwa. Ta wiadomo le y u podstaw naszych relacji we wspólnocie, opartych
na wzajemnym zaufaniu, wspólnym poszukiwaniu, w dialogu, ł czeniu inicjatywy z zale no ci , w
prostocie, cechuj cej nasze wzajemne kontakty.
Udział w zbawczym posłusze stwie oznacza dla nas posłusze stwo Ko ciołowi, jego nauczaniu, jego
pasterzom, papie owi i biskupom; silne poczucie wi zi z Ko ciołem powszechnym i lokalnym, bycie
w Ko ciele i dla Ko cioła we wszystkim. Oznacza wierno nauczaniu i poleceniom Ko cioła.
Tak chciałyby my prze ywa nasz lub posłusze stwa. S dz , e staramy si o to. Cierpimy z powodu
niedomaga . Pragniemy nazwa je po imieniu:
Najwi cej kłopotów wynika ze słabo ci ducha wiary w nas: słaba motywacja nadprzyrodzona,
złe rozumienie wolno ci, indywidualizm i interesowno , naturalizm i duch krytyki, skierowany
przede wszystkim ku innym (a wyrozumiały wobec siebie). Pragniemy „wielkiego”
posłusze stwa, czasem heroicznego, lecz trudno nam przyj „uci liwe” posłusze stwo ka dego
dnia. Mamy trudno ci z zaakceptowaniem ogranicze , wynikaj cych z posłusze stwa, i st d
czasem próbujemy poszerzy na własny rachunek nasze „przestrzenie wolno ci”. Pragniemy by
posłusznymi na wzór Jezusa, trudno nam jednak przychodzi podejmowa ci gle na nowo krzy
codziennego dnia.
Kryzys współczesnego wiata, niech do autorytetów, szczególnie tych, którzy maj „władz ”,
stosunek krytyczny do nich przenika i do nas. Trudno nam „widzie Jezusa Chrystusa w osobach
swych przeło onych, jakimikolwiek by byli”[30]. Widzimy w nich cz sto ludzi maj cych takie
same, a czasem wi ksze słabo ci i ograniczenia, jak tu wi c słucha ? Jakby grzeszno i
ograniczenia przeło onych zwalniały nas z oddania naszej woli Bogu, a Jemu nie pozwalały
spełni swych planów.
Wiele mówiły my o trudno ciach we wspólnocie na linii przeło one-podwładne: trudno ciach
w prawdziwym dialogu, i to z obu stron. Trudno czasem siostrom wypowiada odwa nie i we
wła ciwy sposób swe my li, uwagi, propozycje tam, gdzie nale ałoby to powiedzie ; łatwiej – do
osób postronnych. Przeło one, przez braki w postawie dialogu, nie stwarzaj cz sto takich
mo liwo ci. Wydaje si czasem, pozornie dla zaoszcz dzenia bólu, e lepiej przekaza prawd w
sposób zawoalowany, przez półprawdy i przemilczenia. To dezorientuje, odbiera szans na
rewizj własnego ycia i w sumie boli bardziej. Mamy czasem poczucie, e nie jeste my we
wspólnocie i przez przeło onych wysłuchane do ko ca. Ale te czasem nie chcemy słucha ,
upieraj c si przy swych racjach. Mamy czasem poczucie niesprawiedliwego traktowania we
wspólnocie, pomijania jednych, wyró niania drugich. Ale te wiemy, e ró nie bywa z nasz
gotowo ci do podejmowania zleconych zada , z dzieleniem pracy na „odpowiedni ” i
„nieodpowiedni ” dla mnie, solidarnym wł czaniem si w ycie wspólnoty, tendencj do
forsowania swoich planów, swego stylu ycia. Zdarza nam si zast powanie posłusze stwa
informacj przeło onych o tym, co zrobiły my, postanowiły my, zaplanowały my itp.
Mówiły my te o trudno ciach w sytuacjach, gdy mamy kilku przeło onych na raz (przeło ona,
proboszcz, dyrektor szkoły).
Jak wychodzi z naszych braków w dziedzinie ycia lubami?
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Przede wszystkim przez m dre i wytrwałe budowanie własnego ycia na osobistej wi zi z Chrystusem
Czystym, Ubogim i Posłusznym. Umiłowanie Maryi jako naszej Matki i tej, która prowadzi nas do
Jezusa i uczy ycia według zasady „uto samiaj cego si upodobnienia”, o którym mówi adhortacja
„Vita consecrata”. Odnawianie i pogł bianie wdzi czno ci za dar powołania. Przez pogł bianie ycia
modlitwy i wierno modlitwie; przez systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty i codzienny
rachunek sumienia, przez m dr ascez i wspaniałomy ln pokut . To s rodki uniwersalne. Wzorem
i „pociech ”, e takie ycie jest mo liwe, s przykłady wi tych, a przede wszystkim naszej Matki
Zało ycielki.
W yciu lubem czysto ci powinny my te kła

nacisk na kierunek dojrzewania, który:

uczy ycia w samotno ci, wypełnionej Bogiem i sprawami ludzi, którym pragniemy słu y jak
siostry i matki;
prowadzi do umierania sobie i stawania si coraz wyrazi ciej darem dla innych przez
przyjmowanie codzienno ci wraz z jej trudno ciami;
stara si o m dr ascez serca i ciała, ucz c pokornej oceny własnych mo liwo ci i win i ci głego
powstawania – z zaufaniem do Bo ej miło ci i miłosierdzia.
Powinny my stara si o przejrzysto naszych motywacji, o uczciwo w ocenie naszych kontaktów
(szukamy ich dla siebie, czy po to, by „dawa Boga”); o tak przejrzysto kontaktów, e mo e je
zna ka dy, z przeło on i wspólnot wł cznie. Powinny my si stara kierowa m drze swymi
kontaktami, aby nie stawały si zagro eniem dla mnie i dla innych.
Szczególn uwag powinny my zwróci na nasze kontakty z kapłanami. Matka Zało ycielka tak
bardzo kładła nam na serce odpowiedzialno za kapłanów, modlitw za nich. Dzi powinny my
doda – odpowiedzialno za dar kapła stwa, aby my nigdy i wobec nikogo nie przyczyniły si do
poddania w w tpliwo czy utraty tego daru.
Wa nym rodowiskiem dojrzewania do pełni miło ci jest wspólnota. Nie mo na przeceni roli
wspólnoty w tej dziedzinie. Dobra wspólnota staje si naturalnym rodowiskiem, gdzie doznajemy
miło ci Boga i przyja ni ludzkiej, gdzie uczymy si kocha i dawa ; gdzie uczymy si
odpowiedzialno ci za siebie, wspieramy wzajemnie, dzielimy warto ciami duchowymi, pomagamy
sobie w rozwoju, wspieramy w pracy apostolskiej. Takiej wspólnoty wszystkie pragniemy, ale ka da z
nas musi przyło y r k do budowania takiej wspólnoty.
Wa n pomoc
kobieco ci.

we wła ciwym prze ywaniu

lubu czysto ci jest poznanie siebie i specyfiki

W yciu lubem ubóstwa pragniemy poło y nacisk na wiadomo , e nasze ycie, „proste i
ubogie”, jest ogromnie potrzebne współczesnemu, zmaterializowanemu wiatu, jako znak warto ci
nieprzemijaj cych. Pragniemy by wdzi czne Bogu za otrzymane dary, dzieli si nimi, akceptowa
pogodnie braki i własne ograniczenia, d y do postawy wielkoduszno ci, według słów bł. Urszuli:
„bierzcie i jedzcie moje siły, moje zdolno ci, mój czas...”[31]; wiadomie d y do tego, aby styl
naszego ycia był prosty, oszcz dny i skromny.
Za taki wła nie styl bierzemy współodpowiedzialno przez kontrolowanie i ograniczanie własnych
potrzeb (ja mam to robi przede wszystkim w stosunku do siebie samej); przyjmowanie bez narzeka i
kaprysów warunków ycia; planowanie ycia wspólnotowego przez wspóln refleksj przy okazji
spotka (rola rad, spotka wspólnotowych, konsultacji w wa niejszych sprawach).
Trzeba bra na serio zło ony lub tak e w wymiarze zale no ci w rozporz dzaniu wspólnym dobrem
(sprawa dysponowania pieni dzmi i dobrami, uczciwo w oddawaniu zarobków i otrzymanych
darów, porz dne rozliczanie si z otrzymanych kwot zarówno w pracy apostolskiej, jak i w
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dysponowaniu dobrami wspólnoty). Odnosi si to do wszystkich, tak e do przeło onych według
przyj tych w Zgromadzeniu zasad.
Mamy wiele do zrobienia w dochowaniu wierno ci w odniesieniu do duchowo ci i etosu pracy:
gotowo do podj cia ka dej pracy, tak e na rzecz wspólnoty, i rozumienie jej jako twórczego
wysiłku, drogi osobistego rozwoju, uczestniczenia w pomocy innym (por. „Testament” IV: „mamy
obowi zek zapracowa na chleb swój i dzieci naszych biednych”), jako wyraz wra liwo ci i
solidarno ci. W naszej opcji na rzecz ubogich pragniemy dba o to, aby wida j było w naszych
wyborach kierunków pracy i podejmowaniu nowych inicjatyw (zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzie y)
i aby nasza praca była skierowana na to, by pomóc ludziom w wychodzeniu z sytuacji ubóstwa.
Mówi c o ubogich, mamy na my li ubóstwo materialne, ale tak e tyle innych form n dzy i ubóstwa,
typowych dla naszych czasów.
We wła ciwym prze ywaniu posłusze stwa pomo e nam na pewno praca nad kształtowaniem w
sobie przekonania, e to naprawd chodzi o wol Boga, o na ladowanie Chrystusa i ycie Maryjnym
fiat, a rola przeło onych sprowadza si do roli koniecznych po redników. To, co najwa niejsze w
posłusze stwie, dokonuje si mi dzy Bogiem a mn . wiadomo tych wielkich horyzontów
posłusze stwa zbawczego pozwoli nam z pewno ci w uzdrowieniu typowej dla współczesnego
wiata „klasowo ci” w postrzeganiu posłusze stwa (dzielenia wspólnoty na my i oni – przeło eni).
Wskazane przez komisj
skierowane:

rodki do uzdrawiania problemów zwi zanych z posłusze stwem s

Do nas, „słuchaj cych”: starajmy si y duchem wiary i w duchu wiary ocenia siebie sam ,
swe post powanie, gotowo do uległo ci, swoje przeło one i ich decyzje. Wzrasta w
wiadomo ci uczestniczenia w zbawczym posłusze stwie Chrystusa i przyjmowa cierpienie
oraz trud z tym zwi zany z wdzi czno ci , jako konkretne „noszenie konania” Jezusa w swym
ciele. By odpowiedzialn za własne wybory i skutki tych wyborów; sprawdza swe motywacje,
kieruj ce naszymi postawami. Szczero wobec przeło onych[32], szacunek i otwarto we
wzajemnych relacjach, dialog, podejmowany w prostocie i odwa nie, pozbywanie si l ku przed
konfliktami i kryzysami – to niektóre z rad.
W postulatach skierowanych do przeło onych siostry apeluj o to, aby przeło one przyjmowały
swój mandat jako akt posłusze stwa Bogu i wypełniały go w duchu charyzmatu, zgodnie ze
wskazaniami i przykładem Matki Zało ycielki. Wymaga to od przeło onych wszystkich szczebli
gł bokiej wiary i wzrastaj cej miło ci, aby przyj cało swej misji, a przede wszystkim ka d
siostr , w nadprzyrodzonej perspektywie. Powinny w całej swej posłudze mie na uwadze to, e
maj słu y siostrom w miło ci, poszukiwa razem woli Bo ej, kierowa si przede wszystkim
prawdziwym dobrem siostry, wspólnoty, misji; pomaga w rozwoju, wykorzysta mo liwie
najpełniej talenty ka dej. Musz by wiadome tego, e ich posługa mo e ułatwi lub utrudni
siostrom ycie lubami i we wspólnocie; e powinny czuwa nad swymi motywacjami w
kontaktach z siostrami, w dawaniu i odmawianiu pozwole ; dba o obiektywizm w ocenie, o
przejrzysto w działaniu, o relacje proste, szczere, wzbudzaj ce zaufanie. Przede wszystkim
powinny same by przykładem miło ci do Boga i do Zgromadzenia, „ekspertami” w znajomo ci i
umiłowaniu charyzmatu, przykładem szacunku do prawa i wierno ci w zachowywaniu go. Maj
jednocze nie prawo oczekiwa od współsióstr pomocy w wypełnianiu swej misji przez wła ciwe
postawy, modlitw i siostrzan pomoc.
W tej perspektywie wa ne s :
wła ciwy dobór osób, którym powierza si stanowiska przeło e skie, wi ksze przestrzeganie
kadencji, aby unika tzw. wieczystych przeło onych, i formacja stała przeło onych;
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pełniejsze wykorzystanie tych struktur, które mamy, w bardziej wspólnotowym rozeznawaniu
potrzeb i organizowaniu naszego ycia, to jest wzmocnienie roli rad domowych i centralnych,
rady poszerzone, spotkania wspólnotowe;
wspólny wysiłek skierowany ku temu, aby przeło ona była t , która wspomaga siostry w
rozwoju; jest to jedno z głównych zada przeło onej, ale ka da z nas powinna przeło onej
ułatwia realizacj tego zadania; pozwoli , aby przeło ona mogła je w stosunku do niej
wypełnia z szacunkiem i delikatno ci ; w tej perspektywie widzimy konieczno odbudowania
wła ciwej roli rozmów indywidualnych.
Przede wszystkim jednak musimy by wiadome, e uczenie si posłusze stwa to proces długi i
trudny: „nauczył si bowiem posłusze stwa z tego, co wycierpiał”[33].
3. W siostrzanej wspólnocie[34]
W pismach naszej Matki Zało ycielki ani w poprzednich redakcjach Konstytucji nie ma osobnych
rozdziałów o duchowych i społecznych wymiarach wspólnoty zakonnej. Matka jednak, poza
sprawami o charakterze organizacyjnym, pisze cz sto o wzajemnych kontaktach sióstr. W
„Dyrektorium” mamy oddzieln cz
zatytułowan „Miło bli niego”, która w praktyce jest
rozdziałem o tym, jak Matka chciałaby widzie swe duchowe córki, yj ce we wspólnocie. Pisze ona:
„dla nas miło ci bli niego najpotrzebniejsz jest miło sióstr naszych, bo zawsze jeste my razem i
mo emy by pewne tego, e siostra, która jest pełna miło ci dla swych sióstr, b dzie te bardzo dobra
dla osób wieckich”. Na czym ta miło ma polega ? Objawia si ona przez „dobro , uczynno ,
wyrozumiało , uprzejmo i duchow rado ”[35]. Jakie to proste!
W dzisiejszych czasach wymiar wspólnotowy ycia konsekrowanego nabrał ogromnego znaczenia.
Jest to zrozumiałe w wiecie, gdzie zostały rozbite tradycyjne struktury, które cho po cz ci dawały
człowiekowi poczucie bezpiecze stwa i bycia kochanym. Jest to przede wszystkim logiczne w
perspektywie gł bokiego pragnienia braterstwa, jakie nasze czasy, nie zawsze wiadomie, prze ywaj ,
i na tle trudno ci, jakie to budowanie braterstwa napotyka, je li nie ma fundamentu Bo ego. W
czasach apostolskich, na pocz tku ludzie nawracali si na chrze cija stwo patrz c na to, jak
chrze cijanie si miłuj ; im tak e wydawało si to niemo liwe bez fundamentu, jakim jest Chrystus.
Dzisiejsze czasy domagaj si od nas, osób konsekrowanych, aby my w naszym yciu wspólnotowym
byli wiadkami, e ludzkie braterstwo jest mo liwe, e mimo wszystkich ró nic mo emy by razem,
poniewa „zjednoczyła nas w jedno miło Chrystusowa”, a Tajemnica Trójcy wi tej jest stałym
odniesieniem i ródłem, z którego czerpiemy moc do bycia wspólnot wiary, miło ci i nadziei[36].
W czym jeste my mocne?
Jeste my wiadome, e wspólnota zakonna jest naturalnym rodowiskiem rozwoju wszystkich
członki Zgromadzenia, zarówno w du ych, jak i w małych wspólnotach. Do wiadczamy tego, e
Eucharystia i wspólna modlitwa nas jednoczy, buduje wi wspólnotow .
Zdajemy sobie spraw , e ycie wspólnotowe odkrywa nasze słabe strony, jeste my wi c wezwane do
codziennego akceptowania siebie nawzajem w miło ci i do przebaczania, aby cieszy si odzyskanym
zaufaniem.
W sytuacjach trudnych i w razie zagro enia potrafimy si zmobilizowa i stan jedna przy drugiej.
Gorzej nam to wychodzi w działaniu długofalowym.
Doceniamy warto dobrej organizacji ycia wspólnotowego. Jest to w du ej mierze zadanie władzy
lokalnej i rady domowej. Jednak e nale y zostawi pewn przestrze , aby siostry mogły sobie okaza
spontanicznie solidarn pomoc.

17
Czynimy wysiłki, aby we wspólnotach dokonywało si przeproszenie czy rewizja ycia. Jeste my
wiadome, e wspólnota zakonna bez wzajemnego przeproszenia i wyrównania win nie mo e
prawidłowo funkcjonowa .
Uwa amy, e mamy bardzo du o pomocy ze strony Ko cioła i Zgromadzenia, by jak najgł biej
wnika w teologi ycia wspólnotowego.
W czym niedomagamy?
Czasem nam si wydaje, e wspólnota jest wówczas prawdziwa, gdy jest nam w niej dobrze.
Zapominamy, e wspólnota jest miejscem zmagania si ze słabo ci własn i innych, terenem
cierpienia i trudu, miejscem przekraczania siebie.
Plag naszego ycia wspólnotowego jest okazywanie złych humorów, tzw. „ciche dni”, przy
równoczesnym codziennym, pełnym uczestnictwie we Mszy wi tej.
yjemy nieraz kilkadziesi t lat we wspólnocie, ale nie razem, lecz obok siebie. Zachowujemy
poprawne nawet stosunki, ale si bli ej nie znamy, nie interesujemy si sob .
Nie mamy do siebie pełnego zaufania, co czasem parali uje nasze wzajemne stosunki. Sytuacja
taka jest wynikiem negatywnych do wiadcze : braku dyskrecji, o mieszania, nadmiernej krytyki.
Du trudno ci w
sprawiedliwo ci.

yciu wspólnym jest zazdro , która jest wynikiem złego rozumienia

Nie umiemy siebie nawzajem słucha . Za szybko, a czasem niepotrzebnie ustosunkowujemy si
do czyjej wypowiedzi.
Nie zadajemy sobie trudu zweryfikowania opinii, kr
powtarzamy, cho dawno przestały by aktualne.

cych o siostrach, bezkrytycznie je

Du ym obci eniem naszych wspólnot jest obecno osób niedojrzałych emocjonalnie lub
niezdolnych do ycia wspólnego. Jest potrzeba wi kszego rozeznania, zwłaszcza na etapie
formacji pocz tkowej, czy dana osoba jest zdolna i gotowa podj trud ycia we wspólnocie, czy
b dzie si w nim rozwija , czy te ycie wspólne przerasta jej mo liwo ci, a brak wysiłku
sprawia, e taka osoba staje si ci arem dla siebie i innych.
Obserwujemy zanikanie, a nawet brak uznawania autorytetu, wynikaj cego z funkcji. Uznaje si
tylko autorytet osobisty. O ile ta tendencja si utrzyma, doprowadzi to do zaniku ducha wiary i
kryzysu władzy i mo e zagrozi samym podstawom naszego ycia.
Do „dobrego tonu” nale y okazywanie zaspieszenia i zapracowania. Czas przeznaczony na
wysłuchanie współsiostry wydaje nam si czasem straconym. Cz sto w yciu kierujemy si
zasad : praca przed człowiekiem.
Zatraciły my w du ej mierze nasz styl prostoty w urz dzaniu mieszka w klauzurze. Wkrada si
pewien infantylizm (maskotki, bibeloty itp.), który razi u osób dorosłych. Zauwa a si brak
poczucia ładu i bałagan w pokojach, nawet u sióstr młodszych (np. niesłanie łó ka przez cały
dzie , ogromne zagracenie).
Cz sto brak nam poczucia, e wspólnota jest naszym domem, który wspólnie tworzymy i za
który wspólnie odpowiadamy.
Wiele cierpie przysparzamy sobie nawzajem z powodu braków w dobrym wychowaniu.
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Jakie rodki zaradcze proponujemy?
Musimy stale sobie uprzytamnia , e nie ma wspólnoty idealnej, w której nie byłoby trudnych
problemów. Nie jeste my aniołami, ale kobietami powołanymi do ycia konsekrowanego.
Unikajmy wyolbrzymiania trudno ci, koncentrowania si na nich, utwierdzania siebie w
pesymizmie.
Powinny my bardziej stara si o zwykł , ludzk dobro dla siebie nawzajem. Dla podtrzymania
wi zi konieczne jest równie nawi zanie wi zi z rodzinami sióstr (poznanie członków rodzin
odwiedzaj cych nasze siostry, uczestnictwo w pogrzebach rodziców sióstr i rodze stwa).
Dobrze byłoby, by my chciały i szukały u siebie nawzajem pomocy w trudno ciach w dziedzinie
duchowej, tak jak szukamy pomocy lekarskiej, gdy jeste my chore.
Musimy mie wiadomo , e s sytuacje tak trudne we wspólnocie, e adne ludzkie próby
zaradzenia nie skutkuj – pozostaje tylko modlitwa i pokuta za osob , która sprawia tyle
trudno ci.
W formacji permanentnej nale y przygotowa siostry do dobrego prze ywania staro ci: odej cia
z pracy, zmiany aktywno ci. Nale y te zwróci uwag , by siostry umiały same zagospodarowa
swój czas. Nie powinno si zachowywa przywilejów zwi zanych z wykonywan funkcj , gdy
ju jej nie pełnimy.
We wspólnotach małych i rednich, o ile to mo liwe, stara si zmienia siostrom rodzaj pracy
na rzecz wspólnoty. W ten sposób siostry ucz si ró nych prac i cało ciowego my lenia o
wspólnocie.
W wi kszym zwi zaniu ze wspólnot niew tpliwie pomo e nam lepsza informacja o tym, co si
w niej dzieje, o planach apostolskich, o finansach oraz wspólne planowanie i rozmowa o tym, co
mo emy zrobi w dziedzinie apostolstwa, pracy charytatywnej. Powinny my te stara si
doceni w praktyce warto wspólnych rekreacji dla budowania wi zi wspólnotowej i uczy si
wspólnego wi towania.
Przeło one nadaj ton wspólnocie. Powinny na nowo uwierzy w warto
formacyjn
systematycznych i dobrze przygotowanych nauk, które na pewno przynios pozytywne rezultaty.
Do przeło onych nale y te czuwanie nad tym, aby była zachowana równowaga pomi dzy
wierno ci tradycji Zgromadzenia (np. odno nie do modlitwy) a otwarto ci na nowe formy,
które wnosz młode siostry, wychowane w ruchach katolickich. Przeło one musz mie odwag
zwracania uwag, zawsze jednak trzeba „czyni prawd w miło ci”. Przeło ona nie powinna
pozwoli na to, aby osoba trudna sterroryzowała wspólnot . Powinna ona sta po stronie prawdy.
W formacji przeło onych odczuwamy brak pomocy, jak sobie radzi w trudnych problemach
ycia wspólnego. Chciałyby my otrzyma pomoc w metodyce sprawowania władzy (np. jak
przeprowadza rewizj ycia, rozmowy indywidualne, jak towarzyszy młodym itp.). Chodzi o
pewne praktyczne wskazówki. Mo e pomogłoby zorganizowanie czego w rodzaju warsztatów?
Bardzo wa n rol w budowaniu wspólnoty mo e odegra dobrze przygotowana i prze yta
rewizja ycia. Dlatego te powinny my powróci do tej praktyki, aby stała si ona stałym
elementem naszego ycia.
Nale ałoby wytworzy przekonanie, e opieka nad siostrami chorymi i starszymi to nie wył czna
domena przeło onych i infirmerek. Zach ca siostry do odwiedzania sióstr w infirmeriach, cz sto
to przypomina , budzi niepokój, e nasze starsze, wysłu one siostry czuj si osamotnione.
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Czujemy potrzeb , aby siostry ze wzgl dów zdrowotnych mogły wypoczywa nad morzem lub w
górach, w warunkach sprzyjaj cych yciu zakonnemu (kaplica, razem z innymi siostrami...).
Ponadto
trzeba byłoby we wspólnotach zapozna si jeszcze lepiej z dokumentem: „ ycie braterskie we
wspólnocie”. Wspólna praca nad dokumentem mo e nam pomóc w zrozumieniu naszych problemów
wspólnotowych i poszukiwaniu wspólnie rodków zaradczych.
W dziedzinie organizacji naszych domów
1. W kształtowaniu ycia wspólnotowego wa ne s rady domowe i nale y w naszych wspólnotach,
szczególnie wi kszych, zdecydowanie wzmocni ich rol . Powinny one słu y pomoc przeło onej i
podejmowa konkretny trud współodpowiedzialno ci za ycie wspólnoty. Powinny my te szuka
konkretnych form wł czania całej wspólnoty w my lenie o wspólnym yciu. We wspólnotach małych
ogromnie wa ne jest, aby cała wspólnota brała udział w planowaniu ycia, nie zapominaj c
jednocze nie, e jeste my wspólnot osób konsekrowanych, yj cych lubami, i e rola przeło onych
jest tu szczególna.
2. Du rol w jednoczeniu wspólnoty odgrywa dobra i m dra informacja, ł cz ca siostry mi dzy
sob , ze Zgromadzeniem, z Ko ciołem. Jest to przede wszystkim zadanie przeło onych, które
powinny troszczy si o wła ciw informacj wspólnoty, a jednocze nie zach ca siostry do dzielenia
si z innymi.
3. Zwróciły my uwag na to, jak bardzo potrzebujemy odnowi w sobie i pogł bi miło i
zaufanie do Zgromadzenia, zainteresowanie naszymi wspólnymi sprawami, solidarno
w
prze ywaniu rado ci i smutków. Ogromn rol w wychowaniu do tej miło ci maj przeło one
wszystkich szczebli, które powinny by w tej dziedzinie tymi, które daj przykład.
Na zako czenie tej cz ci powró my jeszcze raz do adhortacji „Vita consecrata”, do tekstu, który
przypomina nam teologi siostrzanego ycia we wspólnocie:
Osoby konsekrowane „przyjmuj c postaw ewangelicznych uczniów, zobowi zuj si realizowa w
yciu «nowe przykazanie» Chrystusa, miłuj c si nawzajem, tak jak On nas umiłował (por. J 13, 34).
Miło skłoniła Chrystusa do zło enia daru z siebie i do najwy szej ofiary Krzy a. Tak e w ród Jego
uczniów nie jest mo liwa prawdziwa jedno bez tej bezwarunkowej, wzajemnej miło ci, która
wymaga gotowo ci do ofiarnej słu by, zdolno ci przyj cia bli niego takim, jakim jest, bez «os dzania
go» (por. Mt 7, 1-2), umiej tno ci przebaczenia nawet «siedemdziesi t siedem razy» (Mt 18, 22).
Osoby konsekrowane, które moc tej miło ci, rozlanej w sercach przez Ducha wi tego (por. Rz 5, 5),
stały si «jednym duchem i jednym sercem» (por. Dz 4, 32), odczuwaj wewn trzn potrzeb oddania
wszystkiego wspólnocie: dóbr materialnych i do wiadcze duchowych, talentów i pomysłów, a tak e
ideałów apostolskich i posługi miłosierdzia: «W yciu wspólnotowym moc Ducha wi tego, która jest
udziałem jednego, przechodzi zarazem na wszystkich. Ka dy nie tylko sam korzysta z własnego daru,
ale pomna a go, udzielaj c go innym, i cieszy si owocami cudzych darów jak własnymi».
W yciu wspólnotowym musi te w jaki sposób wyra a si fakt, e braterska komunia jest nie
tylko narz dziem słu cym okre lonej misji, ale przede wszystkim przestrzeni teologaln , w której
mo na do wiadczy mistycznej obecno ci zmartwychwstałego Pana (por. Mt 18, 20). Dzieje si tak
dzi ki wzajemnej miło ci członków wspólnoty, miło ci karmionej Słowem i Eucharysti ,
oczyszczanej w sakramencie pojednania, podtrzymywanej przez modlitw o jedno – szczególny dar
Ducha dla tych, którzy uwa nie wsłuchuj si w głos Ewangelii. To wła nie On, Duch wi ty,
wprowadza dusz w komuni z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem (por. 1 J 1, 3), komuni ,
która jest ródłem ycia braterskiego. To Duch prowadzi wspólnoty ycia konsekrowanego ku
wypełnieniu ich misji w słu bie Ko ciołowi i całej ludzko ci, zgodnie z ich własn pierwotn
inspiracj ”[37].
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Niech te słowa staj si rzeczywisto ci w naszym yciu.
4. W słu bie Bogu i ludziom
Apostolsko jest wpisana w sam natur ycia konsekrowanego. Miło bowiem na zasadzie
wewn trznego dynamizmu pragnie udziela si innym. Wiemy dobrze, e wymiar apostolski naszego
ycia wyra a si w wiadectwie ycia osobistego, wiadectwie ycia w braterskiej wspólnocie i w
zgodnych z charyzmatem działaniach apostolskich. Troska o to, by yciem i działaniem głosi
Chrystusa, zaczyna si od wewn trznej postawy, któr nasza Matka Zało ycielka nazywała
„gorliwo ci o zbawienie dusz”, umiej cej odnale w ka dej sytuacji wła ciwy sposób wyrazu. W
„Testamencie” Matka Zało ycielka zostawiła nam słowa: „niech w sercach waszych tli si nieustannie
wi ty ogie miło ci dusz. Zbawi dusze, prowadzi dusze do Jezusa, da im pozna niesko czon
dobro Serca Jezusowego – oto ideał, dla którego po wi ci si mamy”[38]. Z kontemplacji Serca
Jezusa, z poszukiwania mo liwie najpełniejszej „odpowiedzi na Jego miło ”, z przyzwolenia, aby On
sam mógł „przedłu a w nas i przez nas sw misj zbawcz ”, rodzi si nasze apostolstwo,
zakorzenione w Ko ciele i w słu bie Ko ciołowi.
Bez tego wewn trznego aru, bez takiej postawy najwspanialsze działania trac sw moc, staj si
bardziej rzemiosłem, wykonywanym zawodem ni misj , głoszeniem.
Stwierdziły my w pracach synodalnych, e jest w nas pragnienie, by całym yciem wiadczy o
Chrystusie, o Jego miło ci do nas, o Jego obecno ci w naszym yciu[39]. Wiemy, e nasze
apostolstwo b dzie skuteczne, je eli ludzie, w ród których yjemy (przede wszystkim współsiostry we
wspólnocie), dostrzeg w naszym yciu prawdziwe szcz cie, płyn ce ze zjednoczenia z Bogiem, i
odczuj bezinteresown miło , wyra on poprzez proste gesty i u miech rado ci na twarzy. Ka da
chwila naszego ycia, cokolwiek robimy, ka de cierpienie, ka da chwila modlitwy maj wymiar
apostolski bez wzgl du na miejsce naszej pracy (we wspólnocie lub poza ni )[40]. Sens apostolstwa
le y w tym, by kocha tak, jak miłował Jezus. Tego trzeba uczy si na modlitwie[41]. „ cisła jedno
mi dzy kontemplacj i działaniem pozwala nam dzisiaj – tak jak w przeszło ci – podj najtrudniejsz
misj ”[42].
Celem naszego apostolstwa, „szczególn misj Zgromadzenia w Ko ciele jest głoszenie Chrystusa –
miło ci Jego Serca – przez wychowywanie i nauczanie dzieci i młodzie y, słu b braciom najbardziej
potrzebuj cym i pokrzywdzonym oraz przez inne formy działania, zmierzaj ce do ewangelizacji
wiata”[43].
Jako Zgromadzenie, jeste my w nurcie charyzmatu, przekazanego nam przez Matk Zało ycielk .
Nauczanie i wychowanie oraz pomoc ubogim s podstawowym działaniem apostolskim we
wszystkich krajach, w których pracujemy. Powierzon nam prac apostolsk staramy si wykonywa
sumiennie, ofiarnie i w sposób odpowiedzialny.
Jako mocne strony naszego apostolstwa i zarazem godne kontynuacji b d rozwoju, postrzegamy
ró ne formy działania:
Trosk o dzieci i młodzie , wyra on poprzez ró norodne formy pracy z nimi (praca
katechetyczna, nauczycielska, domy dziecka, szkoły, przedszkola, domy akademickie, internaty,
wietlice, oratoria; ruchy, grupy i stowarzyszenia: ERM, grupy oazowe, schole, wakacyjne
spotkania, rekolekcje, towarzyszenie duchowe i in.). Jest to nasze priorytetowe zadanie.
Otwarto na nowe wezwania i potrzeby czasu, na nowe formy apostolskie, na potrzeby
rodowisk, w których yjemy, na podejmowanie prac, potrzebnych ludziom w danej sytuacji,
gotowo do słu by Ko ciołowi w pracach niezwi zanych bezpo rednio z nauczaniem i
wychowaniem.
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Współprac z rodzicami dzieci, które uczymy i wychowujemy, przede wszystkim w
przedszkolach, poprzez organizowane dla nich dni skupienia, konferencje na temat wychowania,
rozmowy indywidualne, anga owanie ich do słu by innym, budzenie ofiarno ci na rzecz dzieci
biednych, pomoc w przyjmowaniu nowego dziecka w rodzinie.
Stałe wzbogacanie warsztatu doskonalenia zawodowego w dziedzinie nauczania i wychowania
poprzez zjazdy, warsztaty oraz udział w sympozjach, konferencjach itp.
Ewangelizowanie nauczycieli przez osobisty kontakt i wiadectwo ycia; integrowanie rodowisk
szkolnych poprzez obecno
i współprac
np. w przygotowywaniu programów
okoliczno ciowych, apeli, wi t i in.
W zakresie działa apostolskich widzimy nast puj ce potrzeby:
Stale obecna troska o to, aby nasze działania apostolskie prawdziwie dawały ludziom Boga[44],
aby były na ró ne sposoby pomoc w kształtowaniu ycia opartego na Ewangelii, aby prowadziły
do dojrzałego ycia chrze cija skiego, kształtowały sumienie, uczyły wra liwo ci społecznej i
patriotyzmu.
cisła współpraca sióstr, pracuj cych w jednym dziele apostolskim, na terenie jednej parafii lub
szkoły. Dzielenie si do wiadczeniem, warsztatem pracy.
Pogł bianie
swoich
kwalifikacji
zawodowych,
pedagogicznych,
metodycznych,
psychologicznych przez organizowanie warsztatów z ró nymi specjalistami. yczliwe dzielenie
si do wiadczeniem, umiej tno ciami, programami, tak e i z siostrami pracuj cymi w innych
krajach (mo e byłoby mo liwe zorganizowanie czasem spotka
o charakterze
mi dzynarodowym). Zdrowa ambicja, aby by ekspertem w swej dziedzinie.
Wi ksze wykorzystanie w naszych dziełach apostolskich zasad wychowania, stosowanych przez
Matk Zało ycielk , pogł bianie wiedzy w tym zakresie, tworzenie wspólnych programów
wychowawczych, w tym szersze wykorzystanie zaufania jako „narz dzia” prowadz cego do
wi kszej odpowiedzialno ci oraz poło enie wi kszego nacisku w wychowaniu na wymiar
patriotyczny.
Wi zanie dzieci, młodzie y i ich rodziców oraz osób, z którymi pracujemy, z duchowo ci i
osob bł. Urszuli Ledóchowskiej poprzez udost pnianie jej pism (ksi ki z tekstami bł. Urszuli i
o bł. Urszuli, obrazki, pocztówki i inne tzw. małe formy), informowanie o naszym Zgromadzeniu
(np. udost pnianie „Szarego Posła ca”), pielgrzymki do Pniew, kontynuacj Forum Młodzie y
Urszula skiej i podtrzymywanie nawi zanych kontaktów (np. korespondencja).
Zach canie osób wieckich do korzystania z ró nych propozycji pogł biania wiedzy religijnej i
wiary (udost pnienie prasy katolickiej, słuchanie katolickich rozgło ni, uczestniczenie w
katechezach parafialnych i in.), a tak e wi ksze nasze zaanga owanie si w ewangelizacj
poprzez media. Udział w ewangelizacji rodowisk o wiatowych przez okazjonalne spotkania czy
odpowiadanie na ich zaproszenia.
Bardziej ofiarna i skuteczna pomoc dzieciom biednym i bezdomnym przez
rodowiskowe i inne dost pne nam formy pomocy.

wietlice

Pomoc rodzinom w pogł bianiu ich ycia wiary wobec wielorakich zagro e współczesnego
wiata (kontakty indywidualne, korespondencja). Otwarto i go cinno naszych domów. W
sposób szczególny zwróciły my uwag na to, aby w tej trosce o rodziny nie zabrakło te naszych
rodzin (podtrzymywanie kontaktu, organizowanie dni skupienia, rekolekcje dla dzieci in.).
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Dobrze byłoby, aby my miały szersze wiadomo ci (np. w „Szarym Posła cu”) o wa nych
wydarzeniach w rodzinie, aby ł czy si solidarnie w modlitwie.
Szersze otwarcie naszych domów na młodzie , zwłaszcza e sk , by umo liwi jej bli sze
przyjrzenie si naszemu yciu tak e poprzez wł czenie w ycie wspólnoty, np. wolontariat,
wł czenie młodzie y zaanga owanej we współpracy z nami w pomoc przy pracy z dzie mi lub w
innych dziełach.
Zwi kszenie troski o owocno pracy katechetycznej i wychowawczej poprzez ci gło pracy
sióstr w danym miejscu oraz ostateczne planowanie zmian personalnych ju w maju ze wzgl du
na wymogi prawne instytucji, w których pracujemy.
Szukanie nowych form dotarcia do dzieci, młodzie y, rodzin, osób samotnych, wykorzystuj c
do wiadczenia, które mamy w Zgromadzeniu, i do wiadczenia innych.
Powinny my zwróci wi ksz uwag na to, aby nasze kontakty z innymi miały naprawd wymiar
apostolski. Aby my pracuj c z dzie mi, nie zapominały o ich rodzicach; pracuj c z młodzie ,
starały si o takie formy pracy, aby poci gn ły one młodego człowieka; aby w naszych
działaniach była widoczna gorliwo , zaanga owanie, kompetencja i twórczy dynamizm.
Wa n form apostołowania w dzisiejszych czasach s dni skupienia, rekolekcje, otwarcie
naszych domów, aby inni mogli w nich prze y do wiadczenie Boga. Mamy ju pewne
do wiadczenie w tej dziedzinie. Trzeba je kontynuowa i poszerza .
Powinny my zwróci wi ksz uwag na nowe uwra liwienia i potrzeby współczesnego wiata,
które nie zawsze daj si wyrazi w konkretnych formach, a od nas tak e wymagaj zmiany,
formowania si do tych nowych uwra liwie . S to np. konieczno konkretnego, cho nie
politycznego opowiedzenia si po stronie ubogich, zepchni tych na margines ycia,
opuszczonych, „maluczkich” naszych czasów (do czego tak cz sto wzywa Ojciec wi ty Jan
Paweł II); postawa ekumeniczna, wyra aj ca si w szacunku do ka dego człowieka bez wzgl du
na jego przynale no i wyznanie; szacunek dla stworzenia i troska o nasz ojczyzn -Ziemi
(ekologia).
Jako urszulanki Serca Jezusa Konaj cego, mogłyby my wi cej naszej troski apostolskiej
po wi ci umieraj cym (w hospicjach, chorym na AIDS, ofiarom uzale nie ).
Nowym wyzwaniem staje si sprawa wolontariatu młodzie y, ale tak e osób starszych, np. w
wieku emerytalnym. Byłaby to kontynuacja wspaniałej idei naszej Matki Zało ycielki. Musimy
powoli do tego dojrzewa i szuka odpowiednich form.
W naszych działaniach apostolskich szczególne miejsce zajmuje Eucharystyczny Ruch Młodych.
Jest on obecny dzi w 10 diecezjach, skupia ok. 10 000 dzieci i cho przekroczył i przerósł ramy
Zgromadzenia, czujemy si za odpowiedzialne z motywów dobrze znanych. W czasie synodu
zwrócono uwag na potrzeb szukania nowych przestrzeni merytorycznych i organizacyjnych dla
ERM-u. W Zgromadzeniu natomiast na konieczno wi kszego zaanga owania si , szczególnie sióstr
katechetek (ale nie tylko), w prowadzenie grup. Zwrócono uwag te na to, aby podejmowa t prac
z przekonaniem, szuka nowych form, formowa animatorów na własnym terenie, dzieli si
do wiadczeniem, poszerza prac z dzie mi o prac z ich rodzicami.
Wiemy, e podstawowym terenem naszego apostolstwa jest wspólnota, w której yjemy, i to, kim
jeste my i „jak” jeste my, a nie to, co robimy; e nasze apostolstwo to nie jest tylko działanie.
Słabo ci nasz jest nie zawsze wła ciwe rozumienie apostolstwa zarówno przez siostry
zaanga owane bezpo rednio w apostolstwo, jak i w prac na rzecz wspólnoty – i napi cia st d
wynikaj ce. Przejawem tego niezrozumienia jest czasem niewła ciwy wzajemny stosunek do siebie,
do tego, co robimy, brak kultury wzgl dem siebie, zazdro o rezultaty i warsztat pracy, rywalizacja,
poczucie nieliczenia si we wspólnocie wielu sióstr, pracuj cych w domu.
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Aby t sytuacj poprawi , trzeba we wspólnotach:
Ci gle na nowo u wiadamia sobie istot apostolstwa, które jest zakorzenione w naszych
sercach. Prawdziwe do wiadczenie Bo ej miło ci rodzi miło wzgl dem wszystkich i trosk o
zbawienie siebie i innych, trosk o to, „aby innym da Boga”. Trzeba stale pogł bia rozumienie
apostolskiego wymiaru całego naszego ycia. „Pierwsz misj osoby konsekrowane maj pełni
wobec samych siebie i czyni to, kiedy otwieraj własne serca na działanie Ducha
Chrystusa”[45].
Stale si ga do korzeni, przypomina cele powstania wspólnoty, by by wierne tradycji i
jednocze nie unika zaspokajania własnych ambicji w realizowaniu ró nych zada . Dotyczy to
szczególnie wspólnot, które przyjmuj nowe siostry do pracy.
Dzieli si z cał wspólnot planami i działaniami apostolskimi (rady domowe poszerzone,
konsultacje z szerszym gronem sióstr), a tak e informowa o tym, co dzieje si w s siednich
wspólnotach.
Powi ksza kr g sióstr i osób wieckich i zach ca ich do modlitwy i ofiary, stanowi cych
zaplecze działa apostolskich; rodzi to wspóln odpowiedzialno za prowadzone dzieła.
Bardziej uwra liwi si na wła ciwy stosunek do sióstr chorych i dostrzec ich wkład w apostolski
wymiar naszego ycia (np. cz ciej je odwiedza , informowa o podejmowanych pracach, prosi
o modlitw i dzieli si rado ciami i troskami). Gdzie jest to mo liwe, zradiofonizowa
infirmerie, tak by siostry chore miały ł czno nie tylko z kaplic , ale i z refektarzem.
Wkłada wi kszy wysiłek w to, by wspólnoty, do których przychodz młode siostry, dawały
czytelne wiadectwo współpracy w dziedzinie posługi apostolskiej.
Troska o pogł bienie zrozumienia apostolstwa zewn trznego jako dzieła całej wspólnoty, aby
unikn podziału na „nasze-moje” i „ich”. Szczególn rol w tworzeniu atmosfery uczestnictwa
wszystkich sióstr w apostolstwie pełni siostra odpowiedzialna za wspólnot . Dla sióstr
pracuj cych w bezpo rednim apostolstwie bardziej czytelnym zaanga owaniem w ycie
wspólnoty b dzie codzienne i solidarne podejmowanie prac, zwi zanych z tzw. obsług
wspólnoty.
Wobec rosn cych potrzeb apostolskich – maj c jednocze nie wiadomo , e nie jeste my w stanie im
wszystkim sprosta – musimy jeszcze bardziej intensyfikowa nasze ycie poprzez trosk o rozwój
ycia wewn trznego. „ ycie konsekrowane wymownie wiadczy o tym, e im bardziej yje si
Chrystusem, tym lepiej mo na Mu słu y w bli nich, staj c w pierwszej linii frontu misyjnego i
podejmuj c najwi ksze nawet ryzyko”[46]. Musimy tak e pami ta o tym, e ka de działanie
apostolskie ma wymiar zgromadzeniowy[47]. Z tego wynika konieczno umiej tnego ł czenia
inicjatywy z zale no ci . Sam fakt obecno ci osób konsekrowanych ma ju aspekt apostolski.
„ ycie zakonne b dzie zatem tym bardziej apostolskie, im gł bsze b dzie jego oddanie si Panu
Jezusowi, im bardziej ycie wspólnotowe b dzie przepojone duchem braterstwa i im gorliwiej
zaanga owane w spełnianie szczególnej misji Instytutu”[48].
Współpraca ze wieckimi
w prowadzeniu dzieł i w rodowiskach pracy nale y do tradycji naszego Zgromadzenia. Wynika to z
naszego charyzmatu i form pracy. Wła ciwie od zawsze w dziełach przez nas prowadzonych istniała
tradycja współpracy ze wieckimi. Dzisiaj jest to nie tylko potrzebne, ale konieczne. Nie tylko w
miejscach naszej pracy apostolskiej (katechizacja, szkoły, przedszkola, domy dziecka, instytucje), ale
coraz cz ciej wieccy pomagaj nam w utrzymaniu naszych domów i wspólnot. Zdajemy sobie ju
dzi spraw , e nie jeste my i chyba nie b dziemy samowystarczalne. I to bardzo dobrze.
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Chodzi jednak o to, aby ta współpraca nie była tylko „stosunkiem pracy”, zmieniaj cym si w
zale no ci od okoliczno ci (inaczej, gdy współpracujemy w dziele własnym lub innym, inaczej, gdy
zatrudniamy kogo itp.), lecz by miała charakter apostolski.
Nie zamierzam wyczerpa tego tematu, pragn jednak, id c za sugestiami komisji pracuj cej nad tym
tematem, wskaza na niektóre sprawy:
Musimy przede wszystkim przyj , e współpraca ze wieckimi jest znakiem czasu, wzajemnym
ubogaceniem si , budowaniem komunii w Ko ciele i wielk szans na wymian darów. Czasem
to wieccy pomagaj nam w lepszym odczytaniu niektórych elementów naszego charyzmatu.
Dzi ki pomocy wieckich mo emy lepiej wypełni zadania, poszerzy mo liwo ci wspólnoty, a
tak e obecno
wieckich mo e by dla nas mobilizacj do lepszego i bardziej intensywnego
ycia, aby naprawd w ka dej okoliczno ci „dawa innym Boga”. Te słowa Matki Zało ycielki,
tak dobrze nam znane, mo na by dzisiaj wyrazi jako wiadectwo ewangelicznego ycia. Taka
postawa jest potrzebna w ka dej okoliczno ci i wiemy, jak wiele np. mo e wnie w ycie
szkoły, personelu nauczycielskiego dobra zakonnica. Jak cenne do wiadczenia na całe ycie
wynosi nauczycielka z dobrego zakonnego przedszkola. A jednocze nie jak wiele uczymy si ,
tak e w dziedzinie ycia wiar , od zaanga owanych ludzi wieckich.
Gdy zatrudniamy w naszych domach i w naszych dziełach ludzi wieckich, trzeba bardzo uwa a
na to, aby obok dobrej i yczliwej współpracy, zachowa sprawiedliwo (respektowanie prawa
pracy, odpowiednie wynagrodzenie, wła ciwe warunki pracy) i uzna ich kompetencje.
Powinny my jednocze nie szuka
z delikatno ci
i szacunkiem dania naszym
współpracownikom mo liwo ci pogł bienia ycia duchowego i zwi zania z naszym
charyzmatem, aby nie byli tylko naszymi pracownikami, ale stawali si współuczestnikami
naszej duchowo ci.
Dobrze byłoby te , aby my id c ladami naszej Matki Zało ycielki, powróciły do tradycji
wolontariatu. Trudno w tej chwili wskazywa na konkretne formy. Nie mamy jeszcze same
jasno ci. Na pewno trzeba, aby my miały wspólnoty, gotowe przyj wolontariuszy, i siostry,
gotowe zaj
si t prac . W dalszej perspektywie chodziłoby o wolontariat bardziej
zorganizowany, ale mo e ju „od dzi ” mo na by rozejrze si w naszych rodowiskach, gdzie na
pewno s ludzie młodzi, gotowi po wi ci cz
swego czasu na bezinteresown pomoc w
duszpasterstwie (np. w wietlicach, w opiece nad dzie mi), i ludzie starsi, pragn cy z nami
współpracowa .
Formy uczestniczenia w naszym charyzmacie[49]
Dokonuj c pewnego obrachunku w czasie synodu, spostrzegły my, e powoli, ale systematycznie
ro nie liczba kr gów ludzi, uczestnicz cych w naszym charyzmacie: olafitki, czwartki papieskie, Koła
Przyjaciół bł. Urszuli, Promyki Słoneczne, wspólnota Emaus, Przyjaciele misji, Forum Młodzie y
Urszula skiej...
Cz sto to ludzie wieccy sami wychodz z inicjatyw . Czasem rodzi si ona spontanicznie b d przy
jakiej okazji. S to ci gle próby troch odosobnione, zwi zane cz sto z osobist inicjatyw
poszczególnych sióstr. Adhortacja „Vita consecrata” zach ca gor co do takiej formy komunii
wieckich i osób konsekrowanych, powołuj c si na tradycj wielu instytutów ycia konsekrowanego
i na potrzeby naszych czasów. Ojciec wi ty pisze: „ró ne społeczno ci współtworz ce go [Ko ciół]
mog i powinny poł czy siły, zachowuj c postaw współpracy i wymiany darów, aby owocniej
uczestniczy w jego misji”[50]. S dz , e nasze Zgromadzenie posiada dary, którymi mogłoby dzieli
si w sposób szerszy. Ufam, e i w naszym Zgromadzeniu powoli ta sprawa dojrzeje, na co z całego
serca liczymy.
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5. Formacja i troska o powołania[51]
Formacja w Zgromadzeniu powinna ukazywa nam wielkie horyzonty ycia konsekrowanego, o
których była tu mowa, i pomaga w dojrzewaniu ku nim. Powinna wskazywa rodki, wspomaga w
osi ganiu zamierzonych celów i uczy radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, które stanowi
nieodł czn cz
naszego ycia, co wi cej – prze yte dobrze, mog pomaga w przyspieszonym
dojrzewaniu[52]. Formacja w yciu konsekrowanym zaczyna si wraz z jego pocz tkiem i trwa a „do
dnia spotkania z Panem na wieczno ”[53]. U podstaw ka dego powołania jest wezwanie Bo e.
Powołanie jest darem, domagaj cym si bezwarunkowej odpowiedzi, wyra aj cej si pełnym
zawierzeniem swojego ycia – tera niejszo ci i przyszło ci – Bogu, który wzywa[54].
Ka de powołanie do ycia konsekrowanego jest jednocze nie wezwaniem do ycia w okre lonym
charyzmacie, a wi c okre lon duchowo ci , według przyj tego w danej wspólnocie stylu ycia, i do
okre lonego działania apostolskiego. Wst puj c do danego zgromadzenia, pragniemy y tak, jak ono
yje i działa w Ko ciele; przyjmujemy za swoje jego ukierunkowania na drodze do wi to ci, sposób
modlitwy i ycia lubami, ycie we wspólnocie, słowem: dziedzictwo, tradycj i tera niejszo .
Przyjmujemy to wszystko za swoje, staramy si y w wierno ci i jednocze nie stajemy si w miar
upływu lat tymi, które nasz charyzmat wcielaj we współczesn nam rzeczywisto , stajemy si
współtwórczyniami dziedzictwa i tradycji. To aktualizowanie charyzmatu b dzie tym gł bsze, im
bardziej poznamy nasz urszula sk to samo i b dziemy ni yły na wszystkich etapach formacji.
Podczas synodalnych refleksji nad formacj u wiadomiły my sobie, jak bardzo przenikni ta jest ona
Ewangeli , jak zakorzeniona jest w tradycji i nauczaniu Ko cioła, jak czerpie ze spu cizny
charyzmatu, danego nam przez matk Urszul Ledóchowsk . U wiadomiły my sobie na nowo, e
pierwszym animatorem, formatorem i tym, który prowadzi nas ku wi to ci, jest Jezus Chrystus.
Nasza odpowied i osobista troska o rozwój powołania jest nasz podstawow powinno ci . Trzeba
ci głego otwierania swojego ycia na działanie Ducha wi tego i ofiarnego zaanga owania si w
formacj (od tej odpowiedzialno ci nikt i nic nie mo e nas zwolni ). I st d wypływa osobista
odpowiedzialno za kształt własnego ycia – osoby konsekrowanej. Nie oczekuje si od nas
sukcesów, ale ci głego wysiłku wierno ci do ko ca, po kres naszych dni.
Formacja ma równie charakter wspólnotowy, a wi c i w naszym Zgromadzeniu u wiadamiamy sobie
coraz mocniej, e „jej uprzywilejowanym rodowiskiem jest wspólnota. To ona pozwala pozna trud i
rado
ycia razem”[55]. St d odpowiedzialno ka dej siostry z osobna za kształt i oblicze
wspólnoty.
Maj c na uwadze wa no formacji, zarówno osobistej, jak i wspólnotowej, podkre liły my raz
jeszcze potrzeb odpowiedniego doboru i przygotowania osób bezpo rednio odpowiedzialnych za
formacj . Osoby te powinny odznacza si własnym do wiadczeniem w poszukiwaniu Boga,
dojrzało ci i osobist harmoni ycia, posiada zalety naturalne i nadprzyrodzone, „odznacza si
umiłowaniem ducha i tradycji Zgromadzenia, jak równie gorliwo ci apostolsk ”[56].
Cieszy nas nieustannie pogł biaj ca si troska Zgromadzenia o formacj na poszczególnych etapach
ycia, od formacji pocz tkowej po najstarsze profeski. Cieszy ci gła refleksja nad organizacj
poszczególnych etapów, nad programami, i poszukiwanie nowych form, aby jak najlepiej
odpowiedzie na potrzeby nowych i dawnych pokole . Widzimy wysiłek Zgromadzenia, aby dobra
odpowiednio osoby odpowiedzialne za formacj , szczególnie pocz tkow ; starania o to, aby da jak
najwi kszej liczbie sióstr mo liwo pogł bienia swego ycia; codzienn trosk o ycie modlitwy, o
rekolekcje, o sakramenty. Słusznym kierunkiem w formacji jest to, e szczególnie kandydatki i
postulantki mog przebywa w wi kszych grupach. Coraz bardziej doceniamy skarb dziedzictwa i
tradycji, pozostawiony nam przez Matk Zało ycielk i te siostry, które ju odeszły do Pana. Coraz
cz ciej i ch tniej si gamy do niego w formacji własnej i pocz tkowej.
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Widzimy konieczno :
zwrócenia jeszcze wi kszej uwagi na wychowywanie do osobistej odpowiedzialno ci za kształt
własnego ycia; wychowywanie i wychowanie si do doceniania roli zwyczajno ci w procesie
formacyjnym (wpływ zwyczajnej codzienno ci na proces dojrzewania osobowego);
kształtowania postaw poprzez motywacje płyn ce z gł bokiej wiary i miło ci; wi kszej
wdzi czno ci za dar powołania własnego i innych sióstr;
wychowywania do tego, by Eucharystia, jako centrum naszego ycia, wpływała na kształtowanie
naszych postaw i przemieniała szar codzienno ;
wi kszego uwra liwiania, w duchu Matki Zało ycielki, na potrzeby Ko cioła, rodowiska i
wiata[57];
wi kszej akceptacji osób i ich niepowtarzalno ci, uwzgl dniaj c ró ny czas wzrostu, dojrzewania
osobowego, urszula skiego – osobowe podej cie w formacji; szacunek dla osób, które otrzymały
dar i s darem, dlatego formacja nie mo e by widziana jako formacja grupy, lecz
poszczególnych osób w całej zło ono ci ich do wiadcze osobistych, rodzinnych i in.;
wi kszej współodpowiedzialno ci sióstr za dzieło formacji – przykład osobistego, w pełni
oddanego Bogu ycia; przykład osobistego oddania si jest pierwszym i najskuteczniejszym
rodkiem wychowania;
pomocy odpowiedzialnym za formacj ; przemy lenia sposobów formacji przeło onych do ich
zada i do wspomagania sióstr w formacji;
wychowywania do dialogu, prostoty i otwarto ci na siebie wzajemnie i innych, uwzgl dniaj c
ró nice kulturowe, narodowe, religijne, itp.;
wychowywania do powa nego traktowania, w duchu wiary, polece przeło onych;
wychowywania do poszanowania tradycji Zgromadzenia tak e w zakresie zwyczajów;
powinny my powróci do zwracania si do siebie przez „siostro” i stara si zrozumie , co to
słowo oznacza, a nie odrzuca go w imi pozornie bardziej siostrzanych relacji;
wychowywania do wi kszej troski o wymiar sakralny naszego ycia we wszystkich jego
przejawach, ale przede wszystkim we wzajemnych relacjach, w stosunku do współsióstr i do
przeło onych; w poszanowaniu warunków do gł bokiego ycia modlitwy (skupienie, potrzeba
ciszy, szacunek dla czasu innych);
u wiadamiania sobie swojej to samo ci kobiety jako osoby konsekrowanej, st d troska o
wychowanie do odpowiedzialno ci za kontakty z innymi, za współprac z kapłanami, za dobre
korzystanie ze rodków masowego przekazu;
wychowywania do wi kszej współodpowiedzialno ci za dobra materialne w naszych domach;
obj cia szczególn trosk formacyjn młodych profesek wieczystych – jest to bardzo wa na i
pilna sprawa;
pami taj c o tym, e kryzys jest wpisany w rozwój ka dego człowieka, pomaga sobie
wzajemnie (korzystaj c tak e z pomocy kompetentnych osób) w prze ywaniu tych trudnych
chwil.
Proponujemy:
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Zakorzenia coraz bardziej nasze ycie w Słowie Bo ym, uczy dzielenia si tym Słowem i
yciem wiary. W poszukiwaniu rad i wskaza si ga do pism naszej Matki Zało ycielki.
Wychowywa si do odpowiedzialnego ycia modlitwy i ascezy. Pami ta , e jeste my wezwane
do wysokich lotów, do wi to ci.
Mie zdrow ambicj bycia „człowiekiem kultury”; kultury duchowej przede wszystkim, ale te
kultury bycia, uczu , słowa, wzajemnych relacji. Do kultury duchowej nale y te zdolno do
przebaczenia, pojednania, proszenia o przebaczenie, gdy co nie wyszło.
Pomaga sobie w kształtowaniu mentalno ci synodalnej – to jest wiadomo ci bycia w drodze
razem, wspólnego poszukiwania, ubogacania si do wiadczeniami, pomocy w kształtowaniu
osobowo ci przez przykład i rad , ale te przez nieodzowne w yciu wspólnym napi cia i
korekty. Nie ba si trudno ci, ale rozwi zywa je ewangelicznie.
Na wszystkich etapach formacji szuka takiej formy rewizji ycia, aby była ona rozmow ,
dialogiem o problemach wspólnoty i wspólnym szukaniem rozwi za w wietle Ewangelii i
naszego charyzmatu.
Planowa i solidnie przygotowywa dni skupienia, pocz wszy od kandydatury, uczy porz dnej
medytacji i rachunku sumienia i podawa nowe jego formy.
Co roku organizowa krajowe spotkania kandydatek i postulantek, juniorystek i neoprofesek oraz
podobne spotkania w centrach w ci gu roku; przemy le spraw ewentualnego przedłu enia
nowicjatu.
Duszpasterstwo powołaniowe[58]
Opracowanie komisji synodalnej jest bardzo bogate. Przekazuj je tutaj niemal w cało ci.
Sprawa animacji powoła jest wpisana w misj Ko cioła i urszulanki SJK – w apostolstwo i
wychowanie młodzie y wieckiej (tak e i dzieci), w formowanie rodzin[59]. Zauwa amy, e w
procesie wychowania młodzie y ka da z nas ma najpierw:
wychowywa do wła ciwego rozeznawania yciowego powołania, pomóc w uporz dkowaniu
ycia, wychowa do rozpoznawania Jezusa w całym yciu, w rodzinie, w wydarzeniach – w całej
jego prawdzie;
wychowywa do poznania siebie, do kształtowania ycia według warto ci, do wierno ci
warto ciom i ideałom, dobrym przyja niom; wychowywa do jasnych motywacji, do pracy nad
sob i rachunku sumienia[60];
wychowywa do odpowiedzialno ci za kształt własnego ycia, do dojrzałej wiary i dojrzałego
chrze cija stwa, do harmonii mi dzy modlitw a prac ; wyrabia etos pracy, poczucie
obowi zku, twórcz inicjatyw ;
wychowywa do szczerego dialogu, z szacunkiem, delikatno ci , do tajemnicy i dyskrecji z obu
stron; do uczciwego, odwa nego stawiania wymaga , zada przekraczaj cych mo liwo ci;
pewnego hartu, radykalizmu, wzajemnego daru z siebie – to uczy umiej tno ci rozwi zywania
konfliktów i odpowiedzialno ci za powierzone zadania[61];
wychowywa do ycia w Ko ciele, dla Ko cioła, gł boko zakorzenia w Ko ciele[62];
wychowanie kulturalne, patriotyczne; docenianie religijnej kultury narodu, ewangelizacja
kultury[63];
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budowa razem z młodzie , ale i w ka dym rodowisku, gdzie jeste my, cywilizacj miło ci,
aby cały człowiek był przebóstwiony, a nie odczłowieczony – to nasza rola w człowiecze stwie
XXI wieku.
Zauwa amy, e sprawa animacji – budzenia powoła – w naszym Zgromadzeniu w Polsce o yła.
Staramy si odpowiada na nowe wyzwania, potrzeby Ko cioła, wiata, młodego człowieka – na znaki
czasu. Na duszpasterstwo powołaniowe przeznacza si obecnie „wiele energii duchowych i rodków
materialnych”[64].
Co kontynuowa i co jeszcze podj :
Nadal niestrudzenie modli si we wspólnotach i w komisji powołaniowej (nieustanny ró aniec)
o nowe powołania. Do modlitwy doł czy : ofiar , ci gł odnow własnego ycia, gł bokie ycie
wewn trzne; Chrystus musi promieniowa , człowiek szcz liwy chce si dzieli [65].
Pokazywa osobistym wiadectwem rado , zwyczajno , entuzjazm, dynamizm, wdzi czno
płyn c z powołania – to wiadectwo bez słów; tak y , aby było wida we mnie smak spraw
Bo ych, to, e krzy , obr czka maj dla mnie znaczenie, e si spalam = KOCHAM. I pami ta ,
e do wspólnoty w kryzysie powołania nie przyjd [66].
Nie ba si wiadczy o własnym charyzmacie, o fascynacji nim, Matk Zało ycielk , dzieli si
tym w sposób wolny; młodzi maj prawo wiedzie , e moje „pójd za Mn ” jest dla mnie wa ne,
e moje Zgromadzenie, wi ta zgromadzeniowe, duchowo , predykat s dla mnie wa ne, e
jestem szcz liwa[67]. Nie ba si mówi słowami bł. Urszuli, ani o niej. Proponowa – dawa w
prezencie dzieła o Matce Zało ycielce, papeterie, pocztówki, kalendarzyki, nowenn itp.
Wykorzystywa słowa bł. Urszuli w monta ach, np. patriotycznych, sztukach itp. Zaprasza
młodzie do naszych wspólnot na Msz w. odpustow na 29 V i pó niej do wspólnego
wi towania w ró nych formach. Wcze niej mo na zorganizowa triduum, zatytułowane, np.
„Spotkania z bł. Urszul ”.
Otwiera nasze domy na młodzie , je li chc w nich zorganizowa spotkania, i wyje d a z
młodzie tak e w ci gu roku, np. na 2 dni do naszych domów urszula skich. Nadal prowadzi
prelekcje o naszej Matce Zało ycielce, wyjazdy ewangelizacyjne do parafii, audycje w radiu, aby
rozpali ogie w sobie i w innych, tak aby bł. Urszula była jak najbardziej znana.
Bardziej zadba o prze ywanie dnia ycia konsekrowanego (2 lutego), jako dni wi towania
wdzi czno ci za dar osobistego powołania i istnienia tej formy ycia; jako okazj do m drej
promocji naszego ycia. Zaistnie w parafiach, w ród młodych.
Dotrze z materiałami zgromadzeniowymi do o rodków powołaniowych w diecezjach i w
centrach i dba o jako i uaktualnianie tych materiałów.
Szuka ró nych form przybli enia młodzie y ycia konsekrowanego; np. je eli przebywa w
którym z naszych domów siostra z zagranicy, organizowa z ni spotkania misyjne –
zapraszaj c młodzie . Wykorzysta katechez , aby mówi o powołaniu samej, ale i zapraszaj c
ró ne osoby. Dzieli si z młodymi tradycj , m dro ci yciow , do wiadczeniem yciowym.
Nie ba si młodych!
Zaprasza młodych, je li zechc , do kaplicy na nasze nieszpory, na spacer z ró a cem w drodze.
Nie ba si rozmów indywidualnych z młodzie , „tracenia” czasu dla nich – to droga dotarcia
do konkretnego człowieka. Podj wysiłek systematycznej lub okoliczno ciowej korespondencji
z poznan młodzie , która tego chce, i informowa młodzie o tym, co si dla nich organizuje w
Zgromadzeniu (chodzi o to, aby robiły to wspólnoty, siostry katechetki itp.). Uczy młodzie
wieck refleksji nad Pismem wi tym, dzielenia si Słowem, przenoszenia tego na płaszczyzn
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własnego ycia, tak e da osobisty przykład. Nie ba si proponowa młodym ró nych dobrych
lektur duchowych, religijnych – tak e na katechezie.
Budzenie do trudu apostolskiego. Anga owa młodzie w prac apostolsko-społeczn : pomoc
przy dzieciach w ERM-ie, w wietlicach, w przedszkolach, wspólne z siostrami wyj cia (domy
opieki, szpital, wi zienie) czy prowadzenie razem np. rekolekcji wielkopostnych dla innych grup,
dla młodszych.
Nadal organizowa rekolekcje, obozy, inne wyjazdy i uczy w tym czasie młodzie
zaanga owania społecznego, dobrej organizacji, słu by, szacunku dla ka dej i całej osoby
ludzkiej, kultury bycia. Nadal dba o spotkania porekolekcyjne. Kierowa ch tn młodzie do
naszych domów w pobli u ich miejsc zamieszkania i w ogóle otwiera nasze domy na młodzie ,
na grupy.
Wi za w sposób zdrowy z innymi naszymi siostrami, by siostrami dla siebie nawzajem w
kontaktach. Młodzie to ceni i pójdzie w ogie za takimi osobami. Bardziej zwróci uwag na
dojrzało osobow sióstr, posyłanych do pracy z młodzie .
Dobra i m dra współpraca z kapłanami.
Wzmocni prac z młodzie przy parafiach i diecezjach, trosk o duszpasterstwa młodzie owe
w parafiach, grupach, na oazach, pielgrzymkach, w akademikach, w domach zakonnych, gdzie
mieszka młodzie ; dni skupienia w stylu urszula skim – na wzór bł. Urszuli – prostota,
otwarto , rado , ofiarowanie czasu, danie czasu na dojrzewanie, wymagania stawiane z
miło ci (dla ich dobra); młodzi powinni nie tylko by kochani, ale wiedzie , e s kochani.
„Zaproszenie Jezusa «Chod i zobacz» pozostaje złot reguł duszpasterstwa powoła ”[68] –
st d mie wiadomo , e cała wspólnota zakonna w miejscu, gdzie przebywa, słu y budzeniu
powoła swoim wiadectwem, zainteresowaniem, modlitw , ofiar , cierpieniem. To dzieło całej
wspólnoty, a nie tylko referentki powołaniowej czy samej komisji powołaniowej.
Reasumuj c:
nie spocz w szukaniu nowych rozwi za : sia , sia , sia w duchu zaufania, e Bóg jest
pierwszy, pomo e, i nie troszczy si o owoce – to zostawi Jemu[69];
„Stawia sobie wysokie ideały, do nich d y , ich si trzyma , do nich si rozpala – to nasza
bro ”[70];
podejmowa te zadania bezinteresownie.
Ze swej strony dodam: Amen!
Niech si tak codziennie w naszych wspólnotach staje. I nie zapominajmy o codziennej
modlitwie: dzi kczynnej, za te siostry, które Bóg do naszej wspólnoty przysłał, i błagalnej: o liczne i
wi te powołania do naszego Zgromadzenia.
6. Ku yciu przemienionemu
Ojciec wi ty Jan Paweł II w cytowanej tu wielokrotnie adhortacji „Vita consecrata”, analizuj c
ewangeliczn scen Przemienienia jako ikon ycia konsekrowanego, pisze:
„Zadanie powierzone yciu konsekrowanemu polega na ukazywaniu, e Wcielony Syn Bo y jest
eschatologicznym celem, ku któremu wszystko zmierza, blaskiem, przy którym blednie wszelkie
inne wiatło, niesko czonym pi knem, które samo zdolne jest zaspokoi wszystkie pragnienia
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ludzkiego serca. Tak wi c ycie konsekrowane (...) polega natomiast na prze ywaniu i wyra aniu swej
konsekracji przez poddanie Chrystusowi całej egzystencji, które «upodabnia» do Niego, i przez
totalny wysiłek, który zapowiada – na miar osi galn w doczesno ci i zgodnie z ró nymi
charyzmatami – eschatologiczn doskonało [71].
To jest cel naszego ycia. Bezkresne i pełne oddechu horyzonty. Wszystko, o czym była mowa wy ej,
w zasadzie jest tylko pomoc i drog ku nim. To, co Ojciec wi ty Jan Paweł II nazywa
„upodabniaj cym” uto samieniem z Chrystusem, to nic innego jak wi to , pełnia ycia według
my li Bo ej, zaplanowana od wieków dla ka dej z nas.
Na tej drodze Bóg oczekuje od ka dej z nas współpracy solidnej, wytrwałej, m nej, nieuciekaj cej
przed trudno ciami. Oczekuje wierno ci dynamicznej, twórczej, otwartej na działanie Ducha
wi tego. Oczekuje ustawicznej metanoi, zdolno ci do słuchania Bo ego głosu i orientowania swego
ycia według niego; zdolno ci do zmiany kierunku, je li trzeba, odej cia od utartego sposobu my lenia
i działania. W tej współpracy z łask musimy energicznie i ci gle na nowo podejmowa nasz cz
pracy (Bóg zatroszczy si o swoj ), „rozpala na nowo charyzmat Bo y, który jest w nas”[72].
Nikt za mnie bowiem tej cz ci pracy nie wykona, cho by chciał.
W tradycji Zgromadzenia, sprawdzonej yciem naszej Matki Zało ycielki i tylu ju Sióstr, które
odeszły do Domu Ojca, na drodze ku wi to ci bardzo liczy si codzienno , prze ywana w duchu
miło ci, proste i ubogie rodki, jakie mamy do dyspozycji w codziennym yciu, wierno modlitwie,
spełnianie obowi zków „z miło ci nadzwyczajn , gorliwo ci nadprzyrodzon ”[73], praca,
po wi cenie si dla innych, pokuta, pogoda ducha... u wi canie szarej codzienno ci, nadzwyczajno
w zwyczajno ci, jak powiedział kapłan w czasie pogrzebu jednej z naszych sióstr.
Piel gnujmy w sobie zaufanie do tej prostej, urszula skiej drogi.
Kochajmy t nasz szar drog i b d my pewne, e ona na pewno zaprowadzi nas do celu – do
wi to ci
I b d my wdzi czne za dar powołania!
m. Jolanta Olech
Pniewy – Warszawa, 29 maja 1999
W 60. rocznic odej cia do Domu Ojca m. Urszuli Ledóchowskiej,
w liturgiczne wi to bł. Urszuli.

------------------------PRZYPISY
1) Por. opracowanie komisji synodalnej: Duchowo i styl ycia.
2) „«Z przebitego boku wypłyn ła krew i woda». (...) woda i krew s obrazem chrztu i Eucharystii. Z
tych dwóch sakramentów bierze swój pocz tek Ko ciół «przez obmycie odradzaj ce i odnawiaj ce w
Duchu wi tym», to znaczy przez chrzest i Eucharysti , które wywodz si z boku Zbawiciela”
(Katecheza chrzcielna w. Jana Chryzostoma; Godzina czyta na Wielki Pi tek); por. Konst. „Lumen
gentium”, 3 i in.
3) Konst., par. 13.
4) J 4, 34.
5) J 10, 10.
6) Test., XVI.
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7) M. U. Ledóchowska, Medytacje.
8) Por. dokument Komisji duchowo ci i stylu ycia oraz Dyr. B, 1; Konst., par.11.
9) Konst., par. 3.
10) Konst., par. 7.
11) Mt 20, 28.
12) Konst. 30, par. 159, 2.
13) Konst. 30, par. 140.
14) Por. Test., XII.
15) M. U. L. Listy, IV, 171.
16) W oparciu o dokument opracowany przez Komisj duchowo ci i stylu ycia.
17) 2 Tm 1, 6.
18) Por. Dyr. I, III i IV.
19) Konst., par. 76.
20) Konst., par. 17.
21) Por. VC 14 i nast.
22) Opracowane w oparciu o dokument Komisji ycia lubami.
23) Por. VC 21.
24) Por. Konst. 30, par. 74.
25) Por. Konst., par. 27 i nast.
26) Por. Test., IV.
27) Por. Konst., par. 33.
28) Por. Konst., par. 32.
29) Por. J 4, 34 i Konst. par. 38.
30) Por. Konst. 30, par. 89.
31) Por. Med., VI, 32.
32) Por. Test.
33) Hbr 5, 8-9.
34) W oparciu o dokument Komisji ycia wspólnego i organizacji wspólnot.
35) Por. Dyr. Cz. I, B.
36) Por. Konst., par. 63 i nast.
37) VC 42.
38) Por. Test., XVI.
39) Konst., par. 75.
40) Konst., par. 85.
41) Konst., par. 76.
42) VC 74.
43) Konst., par. 4.
44) Por. list m. Urszuli Ledóchowskiej do Włodzimierza z 1886 r.
45) VC 25.
46) VC 76.
47) Konst., par. 85.
48) VC 72.
49) Por. dokument Komisji ruchów i stowarzysze ; por tak e VC 54-55.
50) VC 54.
51) Opracowane w oparciu o dokument Komisji formacji i powoła .
52) Por. VC 70 i nast.
53) Por. Konst., par. 121 i nast.
54) Por. VC 17.
55) Por. VC 67.
56) Por. Konst., par. 117.
57) Por. Konst., par. 8; VC 3.
58) Przekazuj tu in extenso dokument opracowany przez Komisje.
59) Por. Konst., par. 4, 8, 79; VC 96.
60) Por. Konst., p. 93; Ef 1,1nn.; „Nowe powołania...”, p. 32-34.
61) Por. „ ycie braterskie we wspólnocie”, p. 29-39.
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62) Por. VC 74, Konst., par. 8, 85/4.
63) Por. VC 96-99.
64) Por. VC 64.
65) Por. Jan Paweł II, Przesłanie... Cz stochowa 1997, p. 4.
66) Por. Konst., par. 12; ycie braterskie... p. 28, 71.
67) Por. VC 36, 72-73, 79-81, 97.
68) VC 64.
69) Konst., par. 87.
70) M. U. Ledóchowska, „My li”, str. 27.
71) VC 16.
72) Por. 2 Tm 1, 6.
73) M. U. L. „My li”, s. 33.

