II KONGRS MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYCH
W dniach 23-26 września 2015 r. na Jasnej Górze odbył się II Kongres Młodych Osób
Konsekrowanych. Przebiegał on pod hasłem "Radość konsekracji". Młodzi w habitach i ze wspólnot
bezhabitowych, swoim entuzjazmem i wielką liczbą budzili podziw u pielgrzymów przybywających na Jasną
Górę. Nasze Zgromadzenie na Kongresie miało także swoje przedstawicielki, w liczbie 20 sióstr, pod opieką
s. Mistrzyni Ligii Kostyra i s. Agnieszki Zych. Wszystkich uczestników Kongresu było ponad tysiąc. Podczas
Kongresu każdego dnia gromadziliśmy się na wspólnej Eucharystii w kaplicy Matki Bożej lub w Bazylice
Jasnogórskiej, na Jutrzni i Nieszporach w Auli o. Augustyna Kordeckiego, na

Pielgrzymi przybywający na Jasną Górę w dniach 23-26 września 2015 r. mieli możliwość zobaczyć wiele
sióstr zakonnych, ojców i braci zakonnych w rozmaitych habitach, z identyfikatorami zawieszonymi na szyi i z
uśmiechem na twarzy. Wielu dziwiło się, że jest ich tak dużo, że są tacy młodzi i radośni. A ci młodzi w
habitach i ze wspólnot bezhabitowych, to uczestnicy II Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych
przebiegającego pod hasłem "Radość konsekracji", których w domu Matki zgromadziło się 1 000 osób.
Nasze Zgromadzenie także miało swoje przedstawicielki na Kongresie w liczbie 20 sióstr, pod opieką s.
Mistrzyni Ligii Kostyra i s. Agnieszki Zych.
Podczas Kongresu każdego dnia gromadziliśmy się na wspólnej Eucharystii w kaplicy Matki Bożej lub w
Bazylice Jasnogórskiej, na Jutrzni i Nieszporach w Auli o. Augustyna Kordeckiego, na wspólnych posiłkach w
plenerze, a także mieliśmy możliwość wysłuchania ciekawych wykładów i konferencji. Nasze spotkanie
rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, której przewodniczył i homilię wygłosił
ks. Biskup Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski. W nawiązaniu do hasła Kongresu przypomniał nam
słowa Ojca Świętego Franciszka "tam gdzie są zakonnicy tam jest radość" oraz podkreślił, że "prawdziwa i
pełna radość z tego kim jesteśmy i z tego komu i czemu poświęcamy nasze życie zależy od tego czy jest ona
zakotwiczona w Jezusie". Ojciec Stanisław Przepierski, dominikanin w swoim wykładzie zwrócił uwagę na
szczególny "dotyk Boga", którego każdy powołany doświadczył na początku drogi powołania i przypomniał,
że zakony są "miejscem, gdzie ten dotyk Boga ma się objawiać w całej pełni". Pierwszy dzień zakończył się
Apelem Jasnogórskim, w czasie którego słowo wygłosił ks. Dariusz Bartocha, salezjanin, prowincjał
Inspektorii Krakowskiej - jeden z organizatorów Kongresu.
W czwartkowy poranek po wspólnie odśpiewanej Jutrzni wysłuchaliśmy kolejnych wykładów. Siostra
Aleksandra Huff ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego podzieliła się radością i szczęściem
z drogi własnego powołania, a o. Mateusz Hinc - kapucyn, próbował odpowiedzieć na pytanie "Czy i gdzie w
życiu konsekrowanym ukryta jest radość?". W samo południe uczestniczyliśmy w Eucharystii w Bazylice
Jasnogórskiej pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Wacława Depo. Tego dnia spotykaliśmy się także w
mniejszych grupach, aby dzielić się własnym doświadczeniem radości w życiu konsekrowanym, a dzień
zakończył się koncertem uwielbienia naszego Pana w Auli o. Kordeckiego. Wypełnione radością Pana i
pomimo późnej pory spotkałyśmy się z naszymi siostrami ze wspólnoty w Częstochowie, by razem
poświętować. Na naszej Agapie nie zabrakło bardzo dobrych lodów, dzielenia się przeżywaniem Kongresu i
odkrywaniem na nowo radości powołania i konsekracji. W trzecim dniu Kongresu towarzyszył nam o.
Augustyn Pelanowski, paulin. W konferencji ukazał nam dotyk Jezusa w różnych sytuacjach ewangelicznych,
dotyk, który uzdrawia i przywraca życie. Ojciec Augustyn przewodniczył także Eucharystii i wygłosił Słowo
Boże, a w godzinach popołudniowych zasiadł na ławie ekspertów, którzy próbowali opowiedzieć na pytania
Marcina Jakimowicza w panelu "Życie konsekrowane czy konserwowane? - proroctwo nadziei czy
apokalipsa? Jacy dzisiejszemu światu (nie)potrzebni zakonnicy?". Podczas pracy w grupach pochyliliśmy się
nad tematem trudności i rozczarowań młodych zakonników i zakonnic, które mogliśmy oddać naszemu Panu
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podczas wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Józefa. W sobotni poranek dołączyły
do naszej tysięcznej grupy inne osoby konsekrowane, te trochę starsze. Spotkałyśmy się z naszymi siostrami
z Warszawy Gołąbek. To niejako kulminacyjny moment przeżywanego w Kościele Roku Życia
Konsekrowanego. Nasze spotkanie rozpoczęło się w Archikatedrze Częstochowskiej modlitwą o świętość
życia osób konsekrowanych za wstawiennictwem świętych zakonników i zakonnic, którzy z miłości do
Chrystusa służyli bliźnim albo ponieśli śmierć męczeńską. Stąd w pielgrzymce wdzięczności Bogu za
świętych życia konsekrowanego, jako świadkowie drogi rad ewangelicznych, niosąc relikwie tych świętych,
wyruszyliśmy na Jasną Górę, gdzie w Bazylice Jasnogórskiej sprawowana była Eucharystia pod
przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego ks. Arcybiskupa Celestino Migliore. Błogosławieństwo Ks. Abpa
Migliore zakończyło spotkanie osób konsekrowanych, które pozostanie w szczególnej pamięci młodych
konsekrowanych. Chciałoby się zaśpiewać "To nasze święto - święto młodych konsekrowanych - nie może
się skończyć i nie skończy się". Nie skończy się, jeśli każdego dnia na nowo będziemy odkrywać radość i
sens tej drogi, na którą zaprosił nas Pan i gdy tę radość będziemy nieśli innym. Niech Pan Bóg będzie
uwielbiony w tym szczególnym czasie, w trudzie organizatorów i w sercach tych, którzy nam, młodzieży
zakonnej, umożliwili udział w II Kongresie Młodych Osób Konsekrowanych. /s. Katarzyna Świątek/
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