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Prezentowana książka w opracowaniu ks. Marka Chmielewskiego stanowi 

zbiór dokumentów Kościoła na temat świeckich konsekrowanych. Dzieło to 
otwiera nową serię pt. „Biblioteka Teologii Duchowości” wydawaną przez powo-
łane do istnienia w 2009 roku Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości. 
Książka zawiera pierwsze tego rodzaju zestawienie dokumentów kościelnych na 
ten temat w skali krajowej, a może nawet światowej. Redaktor książki wyraźnie 
jednak zastrzega we wstępie, że dokonany przez niego wybór tekstów nie ma 
charakteru kompletnego i ostatecznego. Świadomie pomija liczne dokumenty 
Kościoła, w których pojawiają się jedynie wzmianki na temat życia konsekrowa-
nego w instytutach świeckich. Przedstawiając wybrane 123 dokumenty ks. 
Chmielewski pragnie podkreślić znaczenie i funkcję instytutów świeckich w ży-
ciu współczesnego Kościoła. Już w pierwotnych wspólnotach chrześcijańskich 
istniały bowiem osoby świeckie, które żyły w szczególnej więzi z Chrystusem 
przez praktykowanie ewangelicznych rad czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 
Świeccy konsekrowani byli przedmiotem refleksji Soboru Watykańskiego II, a w 
jeszcze większym stopniu także posoborowego prawodawstwa kościelnego i Ka-
techizmu Kościoła Katolickiego.  

Książka składa się z wprowadzenia redaktora tomu oraz wypowiedzi papie-
skich (Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI) oraz doku-
mentów Soboru Watykańskiego II, Synodów Biskupów, Kongregacji do spraw 
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, dykaste-
rii Stolicy Apostolskiej, episkopatów Ameryki Łacińskiej i Polski, Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich i Katechizmu Kościo-
ła Katolickiego. Na końcu zbioru umieszczone zostały alfabetyczny i chronolo-
giczny spis dokumentów na temat instytutów świeckich oraz indeks rzeczowy w 
celu łatwiejszego posługiwania się przedstawionym zbiorem tekstów.  
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Wybór i przedstawienie dokumentów o różnej randze ważności opiera się 
więc przede wszystkim na kryterium podmiotowym (ze względu na autora), a 
następnie na kryterium chronologicznym (ze względu na czas wydania doku-
mentu). W całości zostały zamieszczone te teksty, które bezpośrednio odnoszą 
się do instytutów świeckich. Natomiast w sposób fragmentaryczny przedsta-
wiono te dokumenty, które tylko w jakimś aspekcie odnosiły się do życia konse-
krowanego świeckich, dlatego wyróżniono samo słowo „instytuty świeckie”. W 
tytułach poszczególnych dokumentów zostały użyte nazwy nadane im przez 
samych autorów lub pochodzące od pierwszych słów dokumentów w oryginal-
nych językach.  

W niniejszym tomie znalazły się także teksty dokumentów z dwóch po-
przednich zbiorów pt. Z Chrystusem w świecie. Instytuty Świeckie w 50-lecie 
„Provida Mater Ecclesia”. Wypowiedzi Kościoła. Materiały z sympozjum (red. M. 
Chmielewski, W. Słomka, K. Stawecka, Lublin 1997) i Z Chrystusem w świecie. 
Wypowiedzi Kościoła na temat instytutów świeckich (red. M. Chmielewski, Lu-
blin 2003). Niniejszą pozycję autor znacznie rozszerzył i ubogacił tekstami za-
czerpniętymi z oficjalnych zbiorów dokumentów watykańskich, takich jak: „Acta 
Apostolicae Sedis”, „Insegnamenti di Paulo VI” oraz „Insegnamenti di Giovanni 
Paulo II”.  

Książka została bardzo starannie wydana w twardej oprawie przez Wydaw-
nictwo Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Na uwagę zasługuje okładka, 
przedstawiająca zdjęcie, które wydaje się nawiązywać do słów Pisma Świętego: 
„Tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16, 19). Na męskich dłoniach, 
symbolizujących Kościół, złożone są otwarte dłonie kobiece, przyjmujące duży 
złoty klucz. Symbolizują one świeckie życie konsekrowane. Motyw ten wyraża 
głęboką świadomość, że poznanie nauczania Kościoła jest kluczem do zrozu-
mienia ludzkiego powołania, a zwłaszcza życia konsekrowanego, które — jak 
przypomniał bł. Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita conse-
crata — jest „w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu 
dla jego misji” (nr 3).  

Książka przygotowana przez ks. M. Chmielewskiego zasługuje na uznanie, 
gdyż pozwala ona czytelnikowi zainteresowanemu instytutami świeckimi w łatwy 
sposób dotrzeć do tekstów kościelnych na ten temat. Odczytanie ich w układzie 
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chronologicznym według załączonego na końcu indeksu pozwoli prześledzić 
rozwój myśli Kościoła na temat instytutów świeckich w ciągu historii.  

Można mieć nadzieję, że prezentowany zbiór dokumentów Kościoła na te-
mat świeckich konsekrowanych będzie cieszyć się zainteresowaniem nie tylko 
środowisk instytutów świeckich w Polsce, które liczy ponad 1200 osób, ale tak-
że szerszych rzesz wiernych interesujących się życiem Kościoła. Zapewne po-
może umocnić poczucie tożsamości osób żyjących w instytutach świeckich oraz 
pozwoli innym lepiej zrozumieć tę formę życia chrześcijańskiego opartego na 
całkowitym zjednoczeniu z Chrystusem, który dla każdego człowieka powinien 
stawać się Drogą, Prawdą i Życiem. 


