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SŁOWO BISKUPA KIELECKIEGO 
DO OSÓB KONSEKROWANYCH NA WIELKI POST 2021 R. 

 
 Zawsze piękne i owocne jest życie człowieka coraz bardziej upodobnionego do 
Chrystusa. Takie jest chrześcijańskie powołanie realizowane na wielu życiowych 
drogach. Natomiast życie konsekrowane kształtowane duchem ślubowanych rad 
ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jest dla Kościoła, Oblubienicy 
Jezusa Chrystusa, „darem Boga Ojca udzielonym jego Kościołowi za sprawą Ducha 
Świętego” (VC 1), a także „integralną częścią życia Kościoła, stanowi bowiem dla 
niego cenny bodziec do coraz większej wierności Ewangelii” (VC 3) i jest piękną jego 
ozdobą. 
 Liczne formy życia konsekrowanego ubogacają także Kościół Kielecki 
różnorodnością duchowości, charyzmatów, posług, a nade wszystko ożywiają jego 
posłannictwo modlitwą liturgiczną i tą wielbiącą Boga w cichości serca, dzięki której 
w Kościele, Mistycznym Ciele Chrystusa, nieustannie trwa ożywiający je krwiobieg. 
Jak za to obdarowanie nie dziękować Bogu i wszystkim Wam Drogie osoby życia 
konsekrowanego: siostry zakonne, ojcowie i bracia zakonni, członkinie instytutów 
świeckich, konsekrowane dziewice, wdowy, wdowcy i pustelnice? 
 Zapraszam Was wszystkich na wielkopostne drogi, po których pójdziemy za 
Jezusem Chrystusem wraz z Matką Najświętszą i Św. Józefem, Patronem tego roku, 
by od nich uczyć się życia w bliskości z Chrystusem, naszym Oblubieńcem i prosić o 
ich wstawiennictwo w upodabnianiu się do Niego. 
 Przeżywając w Kościele w Polsce II Rok Eucharystii, w Kościele 
Powszechnym Rok Św. Józefa, a od 19 marca br. Rok Rodziny, chcemy ten czas 
przeżywać pogłębiając nasze życie duchowe, ożywiając nasze apostolstwo, by pomóc 
ludziom wejść w bogactwo obecności Chrystusa w świecie, który usuwa Go na 
margines i chce Go wyeliminować. Nagląco potrzebna jest modlitwa całego Kościoła, 
a zwłaszcza modlitwa Wasza, zgodnie z Waszą regułą, tradycją i duchowością, za 
świat dotknięty pandemią, obyczajnym nieporządkiem wbrew Bożym Przykazaniom, a 
w konsekwencji bluźnierstwami i odejściem od Boga i Kościoła. 
 Niech Wasza modlitwa, rozważanie Męki Pańskiej i duch pokutny przyczynia 
się do umocnienia życia i posłannictwa Kościoła Kieleckiego. 
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