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Streszczenie rozprarvy doktorskiej

:

..7,ycte konsekrorvane znaltiem nadziei dla i,vspołczesnego śrviatarv nauczaniu

Kościołaod Soboru Watykańskiego II"

Rozprar,va cloktorslta, zatytułor.valla

..Z1

cie

kollseliI,orvane znal<ietl

nadziei dla

rr,spó}czesnego świataw nallczalliu Kościołaod Soboru Watl"kariskiego II''" podejrntlje

zagaclnienia nalezące

do teologii zycia

ltonsekrorvanego. Traktu

je o zycirr całkolvicie

poślvięconyrn Bogu odnosząc się zarazeIn do realiórv dzisie.iszego świata.Na podstawie

źródłowego l<tóryrn jest nauczanie Kościolal<atolickiego od Soboru
Watykariskiego ll do 2016 rokLr i korzysta.jąc z metody analityczno-syntetyczne_i. LlkazLrje.

rnateriału

że na życie konsel<rolvane lTozna spo.jrzeć.iako

rra

C]elern ninic.jszej pracy jest uzasadnienię.

Parvła lt. Berredykta

jecinym

ze

XVl i Franciszka

znak naclziei.

że z natlczaIlizt papiez1,: Pavvla V[.

.Iana

oraz posoborolvl,clr doltunrentórv l(ościolay'rr,'nika. ze

znakólv nadziei jaśniejących na horyzoncie lvspólczesności .iest zy'cic

konsekror,r,ane. lttóre wnosi zaufanie r,v trrożliwośćrradziei zakorzeniolrej rv Bogu. Rozprarva

doktorslia pokazuje. że rrr,rlśl ta jest obecna rv Magisteriurn Kościołapo Soborze Waty'kańskim

lI zarówno rv

sposób bezpośredni. jak

i

pośredni oraz bada. lv.iakirn stopniu by'Ia ona

kilku ostatl,tich dziesięcioleci. Głiirvna te7,a pracy .jesf ilzasadlliolla rv
odIliesienitl do rvszystkiclr podstalvor.vyclr elellentórł, zycia zakot]nego. Zasadnicz,a idea
śltlbór,r,. konsekracji ikształtor,vania z.vcia wedłLrg rad elvangelicznych Iriesie ze sobą
podkreślana 1v ciągu

konseklventnie obraz znaktl rladziei: rvskazuje rrie tylko na perspel<tyrvę eschatologicztlą. lla

rzeczy,lvistość królestwa Bozego.

ale l1a samego Boga. który .iest

.jedy'nYm Źródłenr

prarydzirve.j natlziei. Zycie konsek1,otvane_iako zrrak stanorvi szczególny pttnkt odniesienia dla

tęsknoty za Bogiem, rrurtLrjące.i serce człor,vieka.
Rozprar,l,a dol<torsl<a składa się z trzeclr rozdzialów. Pierwszy,z rrich rol,poczJ'na się od

rł,l,jaśnieniaznaczenia wielowynriarowego pojęcia nadziei. od jego l<lasyfil<ac.ii

i

arralizY'.

W,vkazuie się, czynr .iest pralvdziwa nadzie.ja, falsl,fikLriąc _jedrrocześnie fałszl'rvą nadzie.ję.
Następnie na podstalvie Pisrrra Srviętego - które jest śrviadkieln r.vielu etapów dialogr"l Boga z

człor.vieltiem w

jego drodze kLr pełnelrlu zaspokojeniLr pragnicń i oczekilvali -

przeartalizowane zostaje biblijne Lr|ęcie nadziei. Bazu jąc zaśna rvspółczesnym Magisterir-lrn

I(ościoła,pośrvięcającytnwiele Inie.jsca tenratyce nadziei. prezenttrje się rvieloasPektorvą

obecrrość tego zagadnienia

w

dokunrentaclr Vaticantlnl

lI oraz \\

llauczatlirt rvszl,stIiicIl

papiezy posoborowych. W1,|aśnione zostaje rórvniez z,jarvisko narasta.iącego

we

r,l,spółczesnyn społeczeństwie kryzysu nadziei, zyylaszcza tal<,.jak go przedstarvia nauczanie

Kościoła.Ukazane.jest ponadto znaczenie nadziei lv zl,cit"l chrześciiariskim.

W

drr_rginr

rozdzialę zosta.je uzasadnione. na jakiej podstarł,ie lnozIla nlórvić o zycil"t

konseltrou,anynr jako znal<u nadziei

lv

narviązatriu do róznyclr aspektórv

Osob.v zakonne poprzez srvoje całkowite zakotlviczenie

i

fbktyczne

-

r,v

ltztlallic

Bogu oraz

Jego absolLltnego prymatu pokazu.ją. ze OIl .iest

tc_| fbrrn1,,

zl,cia.

cleklaratl,ił,ne

jedynyI-1-1 ltiezarvocln),In

oparciem; przekorrLlią. ze l<to zna Boga, nra rvielltą rradzie.ję. Prz,vznanie Bogu pierwszego
lnie.|sca ipoddanie Jerrru całej egzystencji śr.l,iadczyo totalnl,nr zattfanitl pokładarryrn w Nim.

Podobnie skoncentrolvanie zycia rvokól Jezttsa Chrystusa, towarzyszenie Jemr,t bardzic_i z

bliska

i

podązanie drogą rraśladorvania Go rvskazuje na Zbarviciela.

którlt pvsz

siloją

śrnierćizInartlvyclrlvstanie -.iest źródłenrnadziei dla kazdego czlorviel<a, odktrpiorrego przez

Clrrystusa

i

polł,ołanegodo życia rviecznego. Zr

eschatologiczny

i

profetycz1,1y ukierunkowrrie

porvtórnego przy_iścia Pana, daje wvraz nadziei

cie zakontre przez

na r7.eczy przy,szle

i

srvo.i clrarakter

wieczlle. OczekLrjąc

i świadectrvo przenrijalności rzecz},rvistości

Iristoryczne.j, Prarvda ta LlkazLlje się szczególli9 1vyraźnic w pel,speltt1,,rvie l<rz,vża Jcztlsa.
znakrt rradziei: osoba konsekror,r,ana_jest wezwalla do zycia r,vedłLrg logiI<i paschalnej. zgodnie

z ktorą ten. kto traci zycie dla ChrystLrsa, zaclrorvu

je

je

rra z5rcie rvieczne. Elr,atlgelia. bęcląca

Dobrą Norviną iprzesłanieln prarvdziwe.j nadziei, stanou,i najwyzszą regtrlę życia
zakonników. a Maryja -znak nadziei-.jest rvzorem dla l<azdcj osobl,pośu,ięcone.j BogLl.

Trzeci rozdzial zawiera uzasadnienie. ze zycie zakonne .jarvi się _ial<o znak nadziei rv
odniesieniLr do rvszystkich jego konstytuty,r,vnyclr eleInetttólł, Pokazane zostaje. ze kazde
porł,ołaniedo pó.iścia za Chrysttrserrr jest znakietrr naclziei oparte.j tla lvierze. a następtlie, ze
praktyka rad ewangelicznych stanowi śrviadectr,vo teologalne.i rradziei i na nią ul<ierunkorvu

je.

Zycie w czystości. Lrbóstwie oraz posluszeństwie jest najpełniejszyrn znakiem totalrre.j
przynalezności do Boga i stanowi niezastąpioną slLrzbę. które.i potrzebu ją nie tylko
clrrześciianie. ale i wszysc)/ lrrdzie. Wspolczesnetlltt czIorvieltorvi. tak częsttl zagubioneIntt,
pozbarvionelllLl sensll z_r,cia cz1 przyglliecioneInu róznytni probletllaIlli. zycie lionsekrorvane

przybliża prarł,dzirve oblicze clrrześcijariskiej nadziei. W ollrarvianej rozprarvie lvy,kazuje się

ponadto,

żę modlitlva.

konsel<rorvarryclr

będąca zasadniczą

jest świadectwenr nadziei.

i

nieodlączna częściąegzy,sterrc.ji osób

I<tórą nroze dać

.iedynie Bóg. a .jako pierrvsze

istotne Iliejsce ćlviczenia się lv nadziei pozwala nieść.iąinn1,,ll,t. LJzasadnia się takze. zc

zlcie

wspólnotowe rv Iniłościosób zakonrlyclr jest drogą rradziei

róznorodności .jest mozlirva,

-

poliazuie bor,r,iern. Że.iedrroŚĆ lv

że odmierrnośćnie tlrusi dzielić. a

konllil<ty

llie

Są

nieprzezwycięzalne, Przedstatviona zostaje rórvniez misja osób l<onscl<rorvanych jako PoslLrga
i dtlszpasterstrr o tladzici.

Niniejsza rozpra\\ra stanowi próbę syntetycznego opracolvania katolicliiego,
posoborolvego l1allczania Kościoładotyczącego zycia calliolvicie poświęconego BogLt lv

aspekcie rradziei. Rór.vnocześnie r,vykazuie się

w

nie.i.

ze takie Lrięcie

f-enonletltl

zrcil

ltonsekrorvarrego jest szczególnie cenne i aktualne, biorąc pod Lrwagę korrtekst rvspÓlczesIlegc'l

śrviata rnznaczonego rvieloma problenranli. w tylll kryzysenr nadziei. Wyznacza się takze
kierunelt (nie.jedyny. ale istotny) odporviedzi na pytanie o sells z),cia konsel<rorvanego dzisia.j,

s"Hrt,yńu%T,

USfK'

