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16. Następnie biskup przemawia krótko do dziewic i ludu o wartości dziewictwa dla uświęcenia 
osobistego oraz dla dobra całego Kościoła. Może to uczynić następującymi słowami: 

Drodzy w Chrystusie, te siostry, które dzisiaj od Matki Kościoła otrzymują konsekrację 
dziewic, pochodzą ze świętego ludu Bożego, z waszych rodzin: są waszymi córkami, 
siostrami i krewnymi albo wiąże je z wami znajomość i wspólna praca. 

Bóg je powołał do ściślejszego zjednoczenia ze sobą i przeznaczył na służbę Kościołowi i 
wszystkim ludziom. Ich konsekracja pobudza je, aby zgodnie ze swoim stanem gorliwiej 
troszczyły się o rozszerzenie królestwa Bożego i o przepojenie duchem chrześcijańskim 
spraw doczesnych. Zobaczycie, ile dobra one zdziałają i jak hojne błogosławieństwo Boże 
przez swoje modlitwy i uczynki sprowadzą na Kościół święty, na społeczność ludzką i na 
wasze rodziny. 

Teraz zwracamy się do was, drogie córki, i napominamy was, kierowani raczej ojcowską 
troską niż poczuciem obowiązku. Ojczyzną życia dziewiczego, które wybieracie, jest niebo. 
Jego źródłem jest sam Bóg, z Niego, jako z najczystszego i najświętszego źródła, spływa ten 
dar na niektóre dziewczęta. Starożytni Ojcowie Kościoła ze względu na nienaruszone 
dziewictwo uważali je za obraz wiecznej nie-skazitelności Bożej. 
Gdy nadeszła pełnia czasów, wszechmogący Ojciec w misterium Wcielenia ukazał, jak miłuje 
dziewictwo. Wybrał bowiem Dziewicę, w której najczystszym łonie za sprawą Ducha 
Świętego Słowo stało się ciałem i natura ludzka połączyła się oblubieńczym związkiem z 
naturą boską. 
Jezus Chrystus, Boski Nauczyciel, wysławiał wzniosłość dziewictwa poświęconego Bogu ze 
względu na królestwo niebieskie. Chrystus przez całe życie, przez pracę i nauczanie, a 
zwłaszcza przez Misterium Paschalne budował Kościół i chciał, aby on był Dziewicą, 
Oblubienicą i Matką. Dziewicą przez nienaruszoną wiarę, Oblubienicą przez nierozerwalny 
związek z Chrystusem, Matką przez liczne potomstwo. 

Duch Święty Pocieszyciel, który przez wodę chrztu świętego uczynił wasze serca świątynią 
Najwyższego, dzisiaj przez nasze pośrednictwo udziela wam nowego namaszczenia 
duchowego i z nowego tytułu poświęca Bożemu Majestatowi. Wynosi was do godności 
oblubienic Chrystusa i łączy nierozerwalnym węzłom z Synem Bożym. 

Święci Ojcowie i Doktorzy Kościoła mieli zwyczaj dawać wam tytuł oblubienicy Chrystusa, 
który nadaje się Kościołowi. Wy bowiem zapowiadacie przyszłe królestwo Boże, w którym 
nie będą się żenić ani za mąż wychodzić. Jesteście znakiem tej wielkiej tajemnicy 
zapowiedzianej w początkach istnienia ludzkości, a która dokonała się przez oblubieńczy 
związek Chrystusa z Kościołem. 
Drogie córki, całe wasze życie niech będzie zgodne z waszym powołaniem i z waszą 
godnością. Święta Matka Kościół uważa was za wybraną cząstkę ludu Bożego, bo przez was 
rozkwita jego duchowa płodność. Naśladując Matkę Bożą, chcecie być służebnicami 
Pańskimi i pragniecie, aby was tak nazywano. Zachowajcie nienaruszoną wiarę, strzeżcie 
niezachwianej nadziei, rozwijajcie szczerą miłość. Bądźcie roztropne i czuwajcie, aby pycha 
nie skaziła wielkiego daru dziewictwa. Dusze poświęcone Bogu posilajcie Ciałem Chrystusa, 
umacniajcie postami, pokrzepiajcie przez czytanie słowa Bożego, nieustanną modlitwę i 
uczynki miłosierdzia. 



Myślcie o sprawach Bożych. Niech wasze życie będzie ukryte z Chrystusem w Bogu. 
Gorliwie módlcie się do Boga o rozszerzenie wiary i o jedność chrześcijan. Zanoście prośby 
za żyjących w małżeństwie. Pamiętajcie o tych, którzy zapominając ojcowskiej dobroci Boga, 
zawiedli w miłości, i proście, aby Bóg w swoim miłosierdziu zbawił ich, chociaż na to nie 
zasługują. 

Pamiętajcie, że oddałyście się na służbę Kościołowi i bliźnim. Gdy będziecie pełnić wasze 
apostolstwo w Kościele i w świecie, w porządku duchowym i doczesnym, niech tak świeci 
wasze światło przed ludźmi, aby chwalono Ojca niebieskiego i aby się spełnił Jego zamiar 
poddania wszystkiego Chrystusowi. Kochajcie wszystkich, a zwłaszcza potrzebujących. W 
miarę możności wspierajcie ubogich, pielęgnujcie chorych, pouczajcie nieumiejętnych, 
czuwajcie nad dziećmi, pomagajcie starcom, pocieszajcie wdowy i ludzi strapionych. 

Dla Chrystusa wyrzekłyście się małżeństwa, ale staniecie się matkami w porządku 
duchowym, gdy wypełniając wolę Ojca, przez swoją miłość będziecie się przyczyniały do 
tego, że niezliczone dzieci narodzą się do życia łaski albo to życie odzyskają. 
Chrystus, Syn Dziewicy i oblubieniec dziewic, już teraz na ziemi będzie waszą radością, a 
kiedyś będzie waszą nagrodą, gdy wprowadzi was do niebieskiego wesela i do swojego 
królestwa, w którym śpiewając pieśń nową, będziecie chodziły za Bożym Barankiem. 

 


