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Wstęp
◼ Pytanie o sens i kształt klasztoru wczoraj i dziś 

jest z jednej strony pytaniem o najgłębsze pokłady 
kultury, a zarazem pytaniem o współczesną 
tożsamość eklezjologiczną,  bowiem każda 
wspólnota zakonna stanowi ważną komórkę 
Kościoła. Co więcej zakony w przeciągu 
minionych stuleci stanowiły ważny czynnik kultury 
i integracji naszego kontynentu.

◼ Chrześcijanie pierwszych wieków sformułowali 
znane adagium – “Duszą kultury jest kultura duszy”.

◼ Udzielając odpowiedzi na pierwszą część pytania 
posłużę się dwoma cytatami zawartymi w przesłaniu II 
Kongresu Kultury Chrześcijańskiej - Europejska 
wspólnota wartości, jaki odbył się w dniach 24-26 
września 2004 roku w murach Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego (cyt. KKCh).



◼ Równocześnie podkreślam tu z mocą ważne 
zastrzeżenie zawarte w tym cennym tekście: 
“odwołania do Boga kształtującego oblicze 
nowej Europy nie stanowią bynajmniej próby 
podporządkowania kultury europejskiej 
zasadom konfesyjnym. Fałszem jest 
twierdzenie, że wiara religijna może być 
przeszkodą dla rozwoju cywilizacji i kultury. 
Chrześcijaństwo - niczym ewangeliczny 
zaczyn - działa w sercu kultury, człowiek jest 
drogą Kościoła, zaś Chrystus włączył się w 
historię ludzkości (por. KKCh, n. 3). 



(1) “Zagrożeniem dla głębokiego sensu 
kultury jest próba jej redukcji do 
dziedziny przemysłu rozrywkowego i 
wynikająca stąd próba komercjalizacji 
wartości.

◼ Nie samym rynkiem żyje człowiek! 

◼ Niepokój ludzkiego serca, poszukiwanie 
sensu, fascynacja pięknem, przeżycie 
tragizmu i cierpienie, stawiają nas wobec 
wielkich pytań, z których rodzi się kultura wraz 
z właściwą sobie „ekologią ludzkiej duszy” 
(Jan Paweł II, Centesimus Annus), gdzie 
„duszą kultury jest kultura duszy”.

◼ Kultura wysoka nie musi jednak oznaczać 
ograniczenia jej zasięgu do wąskich elit” (por. 
KKCh, n. 7) . 



(2) “Na progu Trzeciego Tysiąclecia my, twórcy 
kultury, pragniemy czerpać inspirację z 
kontemplacji „piękna oblicza Chrystusa      
i z doświadczenia głębi Jego miłości” 
(Rosarium Virginis Mariae, 1),  wierząc, że 
blask Jego człowieczeństwa objawia 
człowieka człowiekowi.

◼ Wsłuchani w proroczy apel Jana Pawła II, Świadka 
Chrystusa i Przyjaciela środowisk kulturotwórczych, 
Papieża Artysty i Myśliciela, pragniemy wypłynąć na 
głębię, na której współczesne „laboratorium kultury” 
spotyka się z „laboratorium wiary”. 

◼ Wierzymy, że autentyczna refleksja łącząca logos      
z etosem myślenia i wszelka próba artystycznej 
ekspresji, dzięki której dokonują się epifanie piękna,  
w swej ostatecznej rzeczywistości wyraża dążenie do 
odkrywania prawdy o ludzkim losie w otwartości na 
dramat Chrystusowych ran i blask Jego 
Zmartwychwstania”  (por. KKCh, n. 11). 





◼ Referat Pana Profesora Jana Wrabeca, mam

nadzieję, zrodził w każdym z nas potrzebę 

wymiany poglądów, rozwijanej chociażby 

poprzez wysuwane pytania i dopowiedzenia 

zwłaszcza, że jego lapidarna forma z 

konieczności zawiera szereg daleko idących 

uogólnień. 



Organizatorzy dzisiejszego spotkania 
powierzyli mi zadanie naszkicowania 
wymiaru teologicznego związanego        
z takimi oto trzema kwestiami: 

◼ Po co klasztor?

◼ Jakie funkcje powinien pełnić i jaki kształt 

powinien mieć klasztor?

◼ Bliżej ziemi czy bliżej Nieba?



◼ Czasowy limit zmusza mnie do 
zaakcentowania jedynie niektórych prawd        
i aspektów i to zaledwie w postaci tzw. ‘słów 
kluczowych’. Pragnąc aby dyskusja mogła 
przybrać charakter wieloaspektowy zgodny    
z podstawowym etosem  chrześcijańskiego 
monastycyzmu, większą uwagę poświęcę 
pierwszemu zagadnieniu a dwa pozostałe 
jedynie zasygnalizuję. Natomiast w ramach 
dyskusji posłużę nieco obszerniejszym 
komentarzem na ich temat.



I. Po co klasztor?

I.1. Trzeba sobie jednoznacznie powiedzieć, że nie jest 

możliwym opracowanie nowoczesnej monografii 

poświęconej głębszej analizie architektury sakralnej 

związanej z chociażby z monastycyzmem bez 

odwołania się do podstawowych prawd współczesnej 

eklezjologii i duchowości danego zakonu.



◼ Niestety bogata w tym względzie literatura 

niemieckojęzyczna bardzo często pozostaje 

jednostronną. Powoduje to między innymi fakt, że       

z jednej strony od czasów zakwestionowania przez 

Marcina Lutra rad ewangelicznych (por. CA, n. 20 i 

27), w protestantyzmie przestało istnieć życie zakonne 

(o jego niewielkich oznakach odrodzenia można 

mówić dopiero na  początku XX wieku, a ostatnie 

wspólnie podpisane dokumenty ekumeniczne usunęły 

zarzut idolatrii), a z drugiej praktycznie do dzisiaj 

praktycznie we wszystkich krajach języka 

niemieckiego razem wziętych nie funkcjonowała 

chociażby jedna katedra dziejów i teologii duchowości.



I.2. Dla poprawnej hermenutyki rzeczywistości życia 
zakonnego obok historycznego rozwoju jego 
zasadniczych form użytecznymi są chociażby 
takie oto trzy kategorie teologiczne.

I.2A. Posoborowa eklezjologia.
◼ W Bożym zamyśle Kościół miał być “solą ziemi”, “miastem na 

górze” a więc modelową wspólnotą na wzór trynitarnej komunii 
Bożych Osób;  “kwasem chlebowym” czyli zaczynem    i 
stymulatorem cywilizacji miłości. 

◼ Sobór Watykański II, Zesłanie Ducha Świętego XX wieku, będąc 
pierwszym eklezjologicznym soborem w historii Kościoła nie tylko 
przybliżył piotrowo-maryjny profil (czyli klerykalno-świecki wymiar 
Kościoła), ale zarazem w trynitarny sposób określił swoją 
tożsamość (por. KK, 1 i 4).  

◼ W konsekwencji po raz pierwszy z taką wyrazistością 
zaakcentował hierarchiczno-charyzmatyczną strukturę Kościoła.



◼ Jeśli do zadań hierarchii należy m.in. kolegialnie 
spełniana władza pasterska i umacnianie wiary oraz 
jedności, to strukturę charyzmatyczną Kościoła 
stanowią przede wszystkim osoby konsekrowane i 
członkowie instytutów zakonnych a nawet ruchów 
świeckich skupiających się wokół charyzmatów swych 
założycieli Natomiast w sensie szerszym wymiar ten 
współtworzą wszyscy ochrzczeni (bowiem każdy 
człowiek jest depozytariuszem niepowtarzalnego daru 
przeznaczonego dla ogółu społeczeństwa).

◼ Logiczną konsekwencją posoborowej eklezjologii 
stanowi opisywanie tożsamości chrześcijan świeckich, 
prezbiterów i osób konsekrowanych poprzez trynitarną 
triadę: tajemnica, komunia, misja. Jan Paweł II 
posłużył się nią w posynodalnych adhortacjach 
poświęconych kolejno każdej z wymienionych 
kategorii powołań kościelnych (Christifideles Laici 
z1988 r.; Pastores Dabo Vobis z  1992 r. oraz Vita 
Consecrata z1996r.) .



I.2. B. Duchowość chrześcijańska.

◼ Chrystologiczna i eklezjologiczna  funkcja charyzmatu 
oraz jego znaczenie. 

◼ Zastanawiając się nad sprawą charyzmatów (tzn. 
darów darmo danych) jako takich, należy podkreślić 
że Bóg Ojciec „wypowiedział się” wobec ludzkości 
przez Jezusa Chrystusa, przez swoje Słowo, które 
stało się podobnym do nas Człowiekiem, 
przestrzennie i czasowo ograniczonym. W Nim jednak 
była i jest cała pełnia Bóstwa, pełnia Boskiej 
doskonałości. 

◼ Na przestrzeni czasu Kościoła Duch Święty - jako 
obiecany Duch Prawdy” stopniowo wyjaśnia nam tę 
pełnię, tę „wewnętrzną prawdę, doskonałość, treść 
Słowa Bożego”: właśnie przez swoje charyzmaty. 
„Charyzmat”, dar darmo dany konkretnej osobie dla jej 
posługi w zakresie powierzanej jej misji.



◼ Apostoł Narodów na rzeczywistość charyzmatów w 

Kościele wskazuje szczególnie w swoich Listach do 

Koryntian. W Drugim Liście do Koryntian nazywa je 

„wonnością, zapachem, listem”, dzięki którym 

poznajemy Chrystusa (zob. 2 Kor 2-3).

◼ W minionych wiekach Duch Święty udzielał 

charyzmatów - tego rodzaju szczególnych „refleksji”, 

uobecnień bogactw Jednorodzonego Słowa Bożego -

całym zastępom swoich wybrańców.
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◼ Cofając się wstecz, wspomnijmy chociażby św. 
Ignacego i jego charyzmat, który rozkwitł w Kościele 
rzeczywistością dającą się określić słowem 
oboedientia - Posłuszeństwo Chrystusa. Wspomnijmy 
św. Dominika i jego charyzmat veritas; to sam 
Chrystus-Prawda - głoszony jest przez dominikanów. 
Święty Franciszek z Asyżu uobecnił w Kościele, 
„wypowiedział” Ubóstwo Chrystusa - paupertas. 

◼ Mówiąc najogólniej charyzmaty podarowane 
Kościołowi przyczyniały się do jego reformy, 
ustawicznego odradzania się oraz dostosowywania do 
zmieniających się warunków w jakich przychodziło mu 
realizować swoją tożsamość i misję, a z drugiej 
stanowiły swego rodzaju duchowe “lekarstwo” na 
bolączki danej eopoki w wymiarze regionu, kraju czy 
nawet świata.







Kapucyni w Europie

XVI –XVIII w



Jezuici w Europie

do 1615 roku



Franciszkanie

do 1300 roku



Dominikanie

do 1500 roku



I.2. B.a.  Duchowość zakonna.

Życie zakonne na Zachodzie w świetle  Reguły          
i duchowości św. Benedykta

◼ Pax ! - To jest hasło wyrażające charyzmat świętego 
Benedykta. A zatem i hasło wpatrzonej w niego matki 
mniszek Zachodu – świętej Scholastyki. Ukazuje ono 
zasadniczy przymiot życia monastycznego według 
Reguły Mnichów. Kto chce określić je jednym tylko 
słowem, nie znajdzie odpowiedniejszego od tego 
właśnie:  Pax – pokój, jako owoc zjednoczenia z 
Trójjedynym Bogiem.

◼ Po upadku imperium rzymskiego, już w VI wieku Duch 
Święty w osobie św. Benedykta pouczył i ubogacił 
swój Kościół. Jego charyzmat, to dar, któremu na imię 
Pokój Chrystusa.



◼ We wspólnotach opartych na Regule świętego 

Benedykta Zakonodawcy, Patriarchy Zachodu, a od   

1964 r. ‘Patrona Europy’, wszystko kształtuje zasada:

Propter pacis caritatisque custodiam  - dla 

utrzymania pokoju i wzajemnej miłości.

◼ Cały chrześcijański ład życia wprowadzany przez 

benedyktyńskie wspólnoty - ordo - zmierza ku temu, 

by w społeczności zachowane były pokój i braterska 

miłość (RB n. 65). 

◼ Dzięki pierwszym benedyktyńskim opactwom 

ogromne dobro tego charyzmatu objawiło się w 

Europie (a od XII w. również i na Śląsku). To w 

znacznej mierze im zawdzięczamy Ordo et Pax (w RB 

to pojęcie jest  użyte prawie 50 razy), Pax Benedictina

- czyli Ład i Pokój, Pokój benedyktyński. 



◼ Ilekroć wzajemne zrozumienie w tym zbiorowym 

„ciele” opactwa lub klasztoru słabnie, tylekroć 

benedyktyńska duchowość ze swoim ładem i pokojem 

zamiera. Gdy się umacnia – benedyktyńska 

duchowość ładu i pokoju na nowo staje się uchwytna. 

Raduje serca, oddziaływuje i promieniuje.

◼ Jest to ważny kształt chrześcijańskiego humanizmu 

aktualny do dzisiaj. W przeciągu ośmiu wieków 

obecności klasztorów benedyktyńskich na ziemi 

polskiej wywarł on ogromne znaczenie dla 

funkcjonowania naszego społeczeństwa i samej 

struktury Państwa.



◼ W literaturze bardzo często powtarza się twierdzenie, 
że hasłem określającym charyzmat św. Benedykta jest 
dewiza Ora et labora - módl się i pracuj. Na próżno 
szukalibyśmy tych słów w Regule.

◼ Pojawiły się one w pismach autorów nowożytnych jako 
wynik podglądania przez nich życia poszczególnych 
mnichów. Faktycznie: cechowały je modlitwa i praca. 
Hasło więc Módl się i pracuj zostało sformułowane w 
epoce nasilania się mniszego indywidualizmu. Przy 
jego redakcji dokonano charakterystycznego zabiegu: 
użyto liczby pojedynczej - i tak dopasowano do 
panującego już wówczas ideału mnicha-samotnika. 

◼ Przyklejone do benedyktynów hasło Módl się i pracuj w 
swoim brzmieniu - ku ironii losu - wygląda na 
zaczerpnięte z „kodeksu penalnego” Reguły, czyli  z tej 
części Reguły, w której mowa jest o sposobie 
wymierzania w klasztorze kar. Samotna modlitwa i 
praca „we łzach pokuty” ukazywane są tutaj jako los 
mnicha w sytuacji ekskomuniki (RB n. 25,1-6). 



Ważne akcenty zawarte w Regule              
św. Benedykta:

◼ jest to przede wszystkim reguła opacka. 

Św. Benedykt aż 120 razy opisuje w niej kim powinien być 
oraz jak nie powinien służyć opat aby spełniać powierzoną 
mu rolę ojca. Tylko wówczas rozwija on w klasztorze  który 
pielęgnuje - braterstwo i wzajemną miłość (J 15,12). Opat 
ma zabiegać głównie o to,  aby w klasztorze było wcielane 
w życie Nowe przykazanie - przykazanie miłości 
wzajemnej, czyli trynitarna kultura życia (RB Prolog, n. 39);

◼ J 15.12. Koinoni,a  - komunia życia mnichów - znajduje ze 
strony św. Benedykta oryginalny bodziec w przesłaniu XLII 
rozdziału jego Reguły, gdy trzykrotnie powtarza, że bracia 

mają się schodzić in unum, in unum, in unum (RB n. 
42,3.7.8) czyli  dla budowania jedności;

◼ wskazuje na wymiar trynitarny tej komunii. Podobną 
wymowę w „Testamencie Patriarchy” mają trzy kluczowe 
słowa invicem–certatim–parter: wzajemnie, na wyścigi, 
równocześnie (RB n.72, 4.6.12). 



Profil mnicha:

◼ Jak pisze O. Ludwik Mycielski OSB - “Według tradycji klasztorów 
konwencjonalnych, monachus - mnich - to ten, co żyje w głębokiej 
zażyłości sam na sam z Bogiem. Ma kościół, chór, własną celę; 
„izdebkę”, w której medytuje. Tak to wygląda według zasadniczego 
tenoru książeczki Tomasza a Kempis De imitatione Christi czyli 
niczego mu nie brakuje. 

◼ I oto zbyt uogólniony - jednostronny obraz mnicha ukazywany w 
podręcznikach chrześcijańskiej duchowości.

◼ My zauważamy, że mnich Reguły św. Benedykta to nie 
ten, co jest monos, co "jest sam". To raczej ten, co -
stylem życia cenobitycznego, a zatem stylem życia w 
głębokiej i nieustannej komunii z braćmi (RB n. 1,2), żyje 
ob honorem et reverentiam Sanctae Trinitatis, dla 
uwielbienia i chwały Trójcy Świętej (RB n. 9,7) –
„krzyczy” wobec Kościoła i całego świata o priorytecie 
Boga: 

◼ Mo,noj o` Qeo,j! Sam tylko Bóg Prawdziwy, w Trójcy 
Świętej Jedyny! 



I.2.B.b. Na czym polega sens życia 
zakonnego?

◼ Zakony i zgromadzenia zakonne to w katolicyzmie 

wspólnoty życia konsekrowanego oparte na 

charyzmatach opisanych i zatwierdzonych przez 

władze kościelne w konstytucjach i dyrektoriach 

generalnych, które stanowią o sposobach ich życia, 

działaniach i celach.

◼ W Kościele katolickim każdą oficjalnie uznaną 

wspólnotę religijną charakteryzują dwa cele opisane w 

konstytucjach lub statutach. Pierwszy, jest wspólny 

wszystkim i polega na dążeniu do świętości, czyli po 

prostu do bycia ustawicznie miłością. Z kolei drugi cel, 

tzw. specyficzny związany jest z właściwą danej 

rodzinie zakonnej misją i apostolatem. Na jego 

kształt wpływa przyjęta duchowość - charyzmat.



◼ Życie poszczególnych osób według rad 

ewangelicznych ukierunkowane jest na przyjęcie 

kultury duszy samego Jezusa, tzn. jego trynitarnej 
relacji z Bogiem Ojcem, który jest Miłością. Ta intymna 

i zarazem personalna więź, to nic innego jak osobowa 

przyjaźń z Trójjedynym Bogiem. W ten sposób 

dotykamy tutaj rzeczywistości która jest mistyką.

◼ Mówiąc w dużym uogólnieniu, każdy klasztor jest 

przede wszystkim miejscem zamieszkania Trójcy 

Świętej  i jej społeczną ikoną. W konsekwencji staje 

się on nieocenionym laboratorium wiary, szkołą 

modlitwy, dialogu, kultury dawania, powszechnego 

braterstwa, komunii oraz przestrzenią umacniania 

świętości wspólnotowej i pokoju. Tym też należy 

tłumaczyć nieoceniony kulturotwórczy wkład zakonów 

na rzecz Europy.



◼ Zarazem możemy wskazać na chociażby 
dwie wielkie przeszkody życia zakonnego.

◼ Pierwszą z nich obok grzechu i różnych postaci 
egoizmu stanowi rutyna. W poetyckim 
sformułowaniu przybliżył to Roman Brandstetter w 
dramacie “Dzień gniewu”. Podczas modlitwy 
chórowej zakonnicy wypowiadają i kolejny raz 
uświadamiają sobie ważną prawdę :  “Każda rutyna 
i każda maniera są śmiercią wiary i śmiercią 
sumienia”.

◼ Drugą przeszkodę stanowi „mieszanie się” władzy 
świeckiej, które zawsze powoduje osłabienie albo 
wręcz całkowite zagubienie mocy charyzmatu 
udzielonego przez założyciela danej wspólnoty 
zakonnej całemu Kościołowi . W konsekwencji 
klasztor traci swoją tożsamość i przekształca się   
w “zwietrzałą sól”, którą Duch Święty - posługując 
się różnymi rękoma - zawsze odrzuci. 



◼ Negatywne wpływy czynników świeckich pojawiały się 
w historii Kościoła bardzo często. Wystarczy 
wspomnieć chociażby Konstantyna Wielkiego; wielu 
władców i funadatorów epoki średniowiecza i czasów 
nowożytnych (ci ostatni, na francuską modłę 
wprowadzili bardzo szkodliwą instytucję opata 
komendatoryjnego XVI-XVIII w.); Marcina Lutra 
kwestionującego rady ewangeliczne – CA n. 20 i 27); 
szlachtę która z klasztorów czyniła sobie zajazdy i 
hotele; władców absolutnych (lansujących kult króla i 
cesarza), a wreszcie totalitarny reżim – m.in. 
komunistyczny który najpierw z wielkim 
determinzmem forsował doktrynę ateistyczną i 
rozpowszechniał tezą o religii jako “opium dla ludu”, a 
następnie na niespotykaną dotąd skalę, w miejsce 
kultu Trójedynego Boga, rozwijajał despotyczny kult 
jednostki. 



I.2. C.  Synteza chrześcijańskiej 

antropologii.

◼ Z judeo-chrześcijańskiej koncepcji człowieka 

stworzonego na obraz i podobieństwo Boga 

(por.  Ks. Rdz I, 26n) Europa wzięła to, co 

najlepsze w jej humanistycznej kulturze, 

czerpiąc inspirację dla humanizmu, w którym 

wysoko ceniono także twórczość intelektualną 

i artystyczną. 



◼ W tym miejscu należy zaakcentować przede 
wszystkim prymat osoby i syntezę antropologii 
chrześcijańskiej głoszącej że każdy człowiek został 
stworzony przez Boga jako dar jeden dla drugiego,    
a jego tożsamość ma charakter relacjonalny. Jest 
realizowana w wytrwałym dialogu z Trójjedynym 
Bogiem Miłością), a następnie w relacji z każdym 
napotkanym człowiekiem, nacechowanej kulturą 
dawania. Celem i sensem życia jest doskonałe 
upodobnienie się do Boga, tzw. trynitarny 
egzemplaryzm.

◼ Nadal aktualnym pozostaje m.in. całościowy 
schemat trynitarnego egzemplaryzmu odtworzony 
w mych pracach, w oparciu o doktrynę św. 
Bernarda z Clairvaux i św. Bonawentury.



II. Jakie funkcje powinien pełnić i jaki 

kształt powinien mieć budynek 

klasztorny?

◼ Reguła Benedyktyńska zawiera priorytet Uwielbienia 
Majestatu Bożego, w konsekwencji modlitwy i liturgii. 
Umożliwia to swego rodzaju “wgląd” w Boskie piękno i 
pozwala je wcielać na ziemi. Według Tomasza z 
Akwinu piękno jest światłem prawdy.



II.1. Odpowiadając najbardziej ogólnie 

należy podkreślić dwie rzeczy:

A) Pomimo odrestaurowanej sieci fakultetów teologicznych, 

na gruncie polskim nadal brakuje dojrzałych monografii 

na temat poszczególnych założycieli rodzin zakonnych. 

Praktycznie w każdym przypadku byli oni mistykami i 

doświadczali przeżyć i wizji intelektualnych. Dzięki nim 

byli w stanie najpierw przyjąć, a następnie w 

szczegółowy sposób opisać podarowany im 

charyzmat. Analogicznie jak św. Faustyna, która miała 

wizję Jezusa Zmartwychwstałego, stąd też wymagała 

od malarza jak najbardziej wiernej podobizny Jezusa 

Miłosiernego, podobnie i poszczególni założyciele mieli 

bardzo klarowne wyobrażenia co do kształtu i zadań 

powoływanej przez Boga wspólnoty zakonnej.



B) Konkretny charyzmat stanowi kategorię nadrzędną 

również i dla konkretnych przestrzeni związanych z 

liturgią, pracą, studiami i mieszkaniem zakonników. 

Stąd też w regułach i konstytucjach zakonnych należy 

szukać wiążących zasad określających kształt 

opactwa, klasztoru, chóru zakonnego kościoła 

konwentualanego i parafialnego , biblioteki, domu 

gościnnego itd..

◼ Jest więc oczywistym, iż ze względu na konkretny 

charyzmat napotkamy znaczne różnice w opactwach 

samych zakonów mniszych (zob. m.in.: benedyktyni, 

cystersi, kameduli, kartuzi, paulini, trapiści...), jak też 

klasztorów zakonów żebraczych - usytuowanych tym 

razem w centrum miast (m.in.: bonifratrzy, 

dominikanie, augustianie, franciszkanie...), bądź też 

kleryków regularnych (zob. m.in.: jezuici, pijarzy, 

kamilianie, bartolomici... ) itd..



III. Bliżej ziemi czy bliżej Nieba?

III.1. Za tak sformułowanym pytaniem skrywa się 

odwieczny dylemat: kontemplacja czy akcja? 

Jak postawa jest bardziej niezbędna w 

Kościele - Marii czy Marty ?

◼ Znaczącą odpowiedź na tę kwestię dała jedna 

z wielkich charyzmatycznych postaci naszych 
czasów Chiara Lubich (założycielka 

międzynarodowego ruchu katolickiego o 
oficjalnej nazwie ‘Opera di Maria’ które będąc 
obecne w prawie 180 krajach świata gromadzi 
zarówno młodzież, małżonków, osoby 
konsekrowana, kapłanów i biskupów )



◼ W jednej z opublikowanych medytacji 
napisała: 

oto największa atrakcja współczesnych 
czasów dojść do najwyższej kontemplacji i 
pozostać bliskim wszystkim ludziom w 
poczuciu solidarności z każdym człowiekiem; 
wejść w społeczność ludzi aby obwieścić to co 
boskie - tak jak się zanurza cząstkę chleba w 
winie; stać się instrumentem na rzecz planów 
Boga wobec ludzkości. Dojrzeć w tłumie drogi 
Jego światła i dzielić z bliźnim poniżenie, głód, 
urazy, próby i krótkie chwile radości.



III.2. Za pontyfikatu Jana Pawła II w Kościele 
ubogaconym kulturą czterech wielkich dialogów 
(zawarł je Paweł VI w encyklice Ecclesiam Suam, z 
1964 r.) dokonało się szereg ważnych przemian. 
Zakony przestały rywalizować ze sobą. Obecnie 
zaczynają dążyć do większej współpracy i nawiązują 
wspólne kontakty, aby razem zmierzać do 
wewnętrznej odnowy i dostosować formację 
zakonną raz apostolstwo do zmienionych warunków 
. 

◼ W dziele nowej ewangelizacji i consecratio mundi -
uświęcaniu świata obok zakonów coraz większy 
udział biorą ludzie świeccy, uczestniczący w 
ruchach i instytutach świeckich. Zainicjowane 
zostało przechodzenie od duchowości 
indywidualistycznej do duchowości wspólnotowej.



III.3.Nadal poruszającym wewnętrznie pozostaje fakt, że 

po raz pierwszy w historii Kościoła możemy 

powiedzieć, iż Jan Paweł II jako papież nie tylko iż był 

mistykiem, ale w kategoriach mistyki przeżyciowej 

diagnozował duchową kondycję uśpionej Europy 

określając ją terminem “kolektywnej nocy duchowej” 

(Segowia 4 XI1982 r.) i w ten sposób, pośrednio 

wskazywał na mistykę (trynitarny dialog miłości) jako 

drogę wyjścia z kryzysu.

◼ Kolejny raz dał temu wyraz m.in. w swej książce -

“Przekroczyć próg nadziei” (2005). Słowiański papież 

napisał: “mistyka chrześcijańska budowała i buduje 

chrześcijaństwo w tym, co najbardziej istotne. Buduje 

Kościół jako wspólnotę wiary, nadziei i miłości. Buduje 

cywilizację zachodnią z jej pozytywnym odniesieniem 

do świata”.



◼ Było więc logiczne, że chrześcijanom 
wkraczającym w trzecie tysiąclecie i z nową 
intensywnością podejmujących nową 
ewangelizację Ojciec święty Jan Paweł II w 
liście apostolskim ‘Novo Millenio Ineunte’ (2000) 
wypowie tak ważkie słowa: ‘Duc in altum’ -
wypłyń na głębię. W ten sposób nie tylko 
osoby konsekrowane, ale ogół wiernych 
ukierunkował  na misterium kontemplowania 
oblicza Chrystusa. Następca św. Piotra 
wszystkim wiernym zaproponował  życie 
chrześcijańskie równoznaczne z głębią i 
intensywnością mistyki chrześcijańskiej, w 
postaci tzw. duchowości komunii.



III.4. Oto niezwykle istotna propozycja papieża -
program na trzecie tysiąclecie.                  
Nowy paradygmat duchowości.

Oto słowa Jana Pawła II “Czynić Kościół 
domem i szkołą komunii : oto wielkie 
wyzwanie, jakie czeka nas w 
rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy 
pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a 
jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze 
oczekiwania świata.

◼ Co to oznacza w praktyce? Także tutaj można 
by bezpośrednio przejść na płaszczyznę 
działania, ale błędem byłoby ulec tej pokusie. 



◼ Zanim przystąpimy do programowania 
konkretnych przedsięwzięć, należy krzewić 
duchowość komunii, podkreślając jej 
znaczenie jako zasady wychowawczej 
wszędzie tam, gdzie kształtuje się człowiek i 
chrześcijanin, gdzie formują się szafarze 
ołtarza, duszpasterze i osoby konsekrowane, 
gdzie powstają rodziny i wspólnoty.

◼ Duchowość komunii to przede wszystkim 
spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy 
Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask 
należy dostrzegać także w obliczach braci 
żyjących wokół nas. 



◼ Duchowość komunii to także zdolność 
odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki 
głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem 
postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co 
pozwala dzielić jego radości i cierpienia, 
odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego 
potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką 
przyjaźń.

◼ Duchowość komunii to także zdolność 
dostrzegania w drugim człowieku przede 
wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co 
należy przyjąć i cenić jako dar Boży: dar nie 
tylko dla brata, który bezpośrednio go 
otrzymał, ale także «dar dla mnie». 



◼ Duchowość komunii to wreszcie umiejętność 
«czynienia miejsca» bratu, wzajemnego 
«noszenia brzemion» (por. Ga 6, 2) i 
odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie 
nam zagrażają, rodząc rywalizację, 
bezwzględne dążenie do kariery, nieufność, 
zazdrość.

◼ Nie łudźmy się: bez takiej postawy duchowej 
na niewiele zdałyby się zewnętrzne narzędzia 
komunii. Stałyby się bezdusznymi 
mechanizmami, raczej pozorami komunii niż 
sposobami jej wyrażania i rozwijania.           
(Jan Paweł II, List Apostolski Novo Millennio Ineunte  
z 2000 r., n. 43).
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