JAN PAWEL II
Przesłanie do V Światowego Kongresu Instytutów Świeckich [1]
Rzym, 24 lipca 1992 r.
Ojciec Święty zapoznał się z przebiegiem V Światowego Kongresu Instytutów Świeckich i
polecił mi, aby przekazać od Niego serdeczne pozdrowienia organizatorom i wszystkim
uczestnikom tego spotkania.
Jego Świątobliwość wyraża przede wszystkim uznanie dla samego wyboru tematu: "Instytuty
świeckie a ewangelizacja dzisiaj". Harmonizuje on doskonale z wielorakim zaangażowaniem
Kościoła w promocje nowej ewangelizacji. Chodzi tu o proces działania łaski, osiągający szczyt
w koniecznym zawsze nawróceniu serca, które oznacza powrót do miłującego i miłosiernego
Ojca oraz otwarcie w stosunku do braci, czekających na nasze zrozumienie, miłość i solidarne
głoszenie objawionego Słowa.
Dzisiaj misja ewangelizacyjna Kościoła musi liczyć się z głębokimi współczesnymi
przemianami kulturowymi i społecznymi, które często mogą stanowić przeszkodę dla działalności
misyjnej, zamiast ją wspierać. Członkowie instytutów Świeckich są głęboko świadomi tych
wyzwań, którym musza stawić czoło, ponieważ otrzymali dar nowej i oryginalnej konsekracji.
"Wzbudził ja Duch Święty, aby można było ją przeżywać wśród rzeczywistości ziemskich, aby
przepoić radami ewangelicznymi - to znaczy wartościami Bożymi i eschatologicznymi wartości ludzkie i doczesne".
Duch Święty udzielił im łaski upodobnienia się w sposób bardziej radykalny do Jezusa na Jego
drodze, którą przebył, aby pojednać ludzi, aby zburzyć rozdzielający ich mur wrogości (por. Ef
2, 14) i stworzyć Nową Ludzkość. Aby w pełni to wszystko zrealizować, trzeba "nowej
gorliwości"; pragniemy, aby instytuty świeckie zaangażowały się w szczególny sposób w
świadczenie o nowości Ewangelii. Bez gorliwej odpowiedzi na wezwanie do świętości, aby
przekazać Ewangelię Pokoju światu, który wejdzie wkrótce w nowe tysiąclecie, cały wysiłek
ograniczy się do próby pozbawionej wszelkiej skuteczności apostolskiej. Metody
przekazywania nowości Ewangelii światu również powinny być nowe. W tym celu członkowie
instytutów Świeckich powinni otworzyć się na nowe formy przekazu, jakie im daje postęp
techniki. Nie należy jednak zapominać, że przekaz powinien stosować się także do nowości,
którą ma przekazywać. Powinien wyróżniać się ewangeliczną prostotą i bezinteresownością
(por. Mt 10, 8), aby pobudzić do odpowiedzi dobrowolnej, odpowiedzialnej i radosnej.
Tym, co mamy najcenniejszego do ofiarowania ludziom, jest doświadczenie szukania i
osobistego spotkania z Bogiem Żywym. Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że u źródeł
wezwania do nowej ewangelizacji znajduje się wezwanie do świętości. Wymaga ona głębokiej
komunii kościelnej, która zaczyna się w łonie każdego instytutu i wzrasta do emocjonalnej i
[1] Podczas V Światowego Kongresu Instytutów Świeckich w lipcu 1992 nie było
audiencji papieskiej z powodu choroby Jana Pawła II. Kardynał Angelo Sodano,
Sekretarz Stanu, przekazał w imieniu Ojca Świętego przesłanie na ręce kardynała
Eduardo Martinez Somalo, Prefekta Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
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rzeczywistej komunii z całym ludem Bożym. Ścisła więź istniejąca miedzy budowaniem
chrześcijańskiej wspólnoty a służbą światu została jasno wyrażona przez Ojca Świętego Jana
Pawła II w adhortacji apostolskiej Christifideles laici, która twierdzi, że "[...] wszędzie istnieje
pilna potrzeba odtworzenia chrześcijańskiej tkanki społeczności ludzkiej. Jednak warunkiem
tego jest odtworzenie chrześcijańskiej tkanki samych wspólnot kościelnych" (ChL 34).
Ale nowa ewangelizacja wymaga także służby światu. Różne są sposoby jej realizacji zależnie
od poszczególnych powołań i konkretnych potrzeb: świadectwo życia, dialog i aktywne
uczestnictwo, kontakt osobisty, ukryta posługa, indywidualna i wspólnotowa obecność,
głoszenie profetyczne, obrona prawdy i świadectwo miłości. Ważne jest, aby w świecie
naznaczonym "kulturą śmierci", a równocześnie spragnionym wartości Ducha, instytuty
świeckie były zdolne stać się znakami Boga żywego i budowniczymi "kultury chrześcijańskiej
solidarności".
Ojciec Święty wzywa wiec wszystkich, aby nadal szli ta drogą, aby mnożyli inicjatywy płynące
z ducha chrześcijańskiego i nie bali się obecności na różnych "współczesnych areopagach", by
tam głosić słowem i czynem dobrą nowinę Ewangelii. Zaangażowanie na rzecz pokoju i
rozwoju ludów, obrona praw człowieka, promocja kobiety i edukacja młodzieży - to są niektóre
"areopagi" współczesnego świata i tam instytuty świeckie powinny czuć się zaangażowane.
Z tymi życzeniami, prosząc dla wszystkich uczestników Kongresu i wszystkich członków
instytutów Świeckich o opiekę Najświętszej Panny Maryi, Królowej Apostołów i Gwiazdy
ewangelizacji, Ojciec Święty udziela chętnie swojego Apostolskiego Błogosławieństwa,
będącego zadatkiem obfitych łask niebieskich.
Korzystam również ja z tej okazji, aby wyrazić wam na nowo mój głęboki szacunek i braterskie
oddanie.
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