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INSTRUKCJA KONGREGACJI ZAKONÓW 
I INSTYTUTÓW ŚW IECKICH

dotycząca życia kontemplacyjnego oraz klauzury mniszek

(AAS 61/1969) (674—690)

Zamieszczamy poniżej jedynie dyspozycje praw ne na tem at klauzury 
mniszek, pom ijając obszerny wstęp. P ełna treść dokum entu ukaże się 

w  ,„Posoborowym Praw odaw stw ie K ościelnym ”.

VII

Dum ig itu r Concilii Oecumenici 
Vaticani II  confirm atur p raescrip ta  
de clausura servanda et accom
m odanda quippe quae vitae con
tem plativae sit probatissim um  sub
sidium, Sacra Congregatio pro  Re
ligiosis et In stitu tis  saecularibus has 
norm as, a Paulo PP. VI die X II 
mensis Iulii 1969 probatas pro m o
nasteriis m onialium  contem platio
ni p rorsus addictarum  edere cu
rae habuit.

VII

Kongregacja Zakonów i In sty tu 
tów  Świeckich, m ając na uwadze 
realizację przepisów Powszechnego 
Soboru W atykańskiego II dotyczą
cych zachowania i przystosowania 
k lauzury, k tó ra  jest n a jb a rd z ie j. 
w ypróbow anym  środkiem  (w spar
ciem) życia kontem placyjnego, za
troszczyła się o w ydanie następu ją
cych przepisów  obowiązujących 
w  klasztorach m niszek oddanych 
całkowicie kontem placji. Papież P a
w eł VI zatw ierdził wspom niane 
przepisy w  dniu 12 lipca 1969 roku.

PRZEPISY  DOTYCZĄCE KLAUZURY PA PIESK IEJ MNISZEK 

NORMAE DE CLAUSURA PA PA LI MONIALIUM

„C lausura papalis m onasteriorum  
consideranda est tanquam  institu tum  
asceticum quod cum m onialium  pe
culiari vocatione singulariter co
haeret, quippe quae signum , pro
tectio et peculiaris form a exstet 
earum  secessus a m undo” (M. P. 
„Ecclesiae canctae”, II, n. 30).

1. C lausura, quae m onialibus v i
tae unice contem plativae rese rva tu r 
(„Perfectae ca rita tis”, 16) ideo oa-

„K lauzurę papieską klasztorów  
należy uważać za insty tucję asce
tyczną, k tó ra  w iąże się ze szczegól
nym  powołaniem  mniszek, ponieważ 
u jaw nia się jako  znak, ochrona 
i'szczególna form a ich odosobnienia 
od św iata” (M.P. „Ecclesiae sanc
ta e”, II, η. 30).

t. K lauzura, jaką rezerw uje się dla
mniszek oddanych w yłącznie życiu 
kontem placyjnem u („Perfectae ca-
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palis d icitur quia norm ae quibus 
reg itu r apostolica auc to rita te  canciri 
debent, licet aga tu r de norm is iure 
particu la ri s ta tu tis vel statuendis, 
quibus p ropria  Institu torum  indoles 
apte exprim itur.

2. Lege clausure papalis afficitur 
to ta  domus quam  m oniales inhabi
ta n t cum hortis et v iridariis acce
ssui m onialium  reservatis.

3. Saepta m onasterii legi clausu
rae  obnoxia ita  constituan tur u t m a
terialem  separationem  efficiant 
(M. P. „Ecclesiae sanctae”, II, 31), 
quae scilicet ingressus et egressus 
im pediat (v.g. m uro, sive alio effi
caci modo, veluti tabulis ligneis, 
ferreo  reti, densa firm aque saepe). 
Ingressus vero e t egressus fian t per 
portas quae clavibus observantur.

4. Modus huius efficacis separa
tionis, p raesertim  quoad chorum  et 
collocutorium , defin iatur in Con
stitutionibus et in codicibus addi
ticiis, a tten ta  d iversitate sive tra 
ditionum  singulorum  Institu torum , 
sive tem porum  locorum que con
dicionum (v.g. cratibus, cancellis, 
stabili m ensa, etc.); ad norm am  ve
ro articu li 1, praedictus saepara- 
tionis modus praeviae approbatio
nis S. Congregationis pro Religiosis 
e t Institu tis Saecularibus propona
tur.

5. Vi legis clausurae moniales, no- 
vitiae et postulantes in tra  m ona
sterii saep ta clausura circum scripta 
vivere debent, neque ex iis egredi 
licet, exceptis casibus de quibus 
iu re cautum  est (art. 7).

6. Item  lex clausurae ve ta t ne in
tra  saepta m onasterii clausurae ob
noxia, ullus cuiusvis condicionis,

r ita tis”, 16) dlatego nosi nazwę p a
pieskiej, ponieważ rządzące nią 
przepisy w inny być usankcjonow ane 
autorytetem  Stolicy Ap., chociażby 
chodziło o przepisy już ustanow ione 
lub w  przyszłości stanow ione przez 
praw o partyku larne, przez k tóre w y-’ 
raża się odpowiednio charak ter tych 
instytutów .

2. Praw em  klauzury  papieskiej 
jest objęty cały dom, k tó ry  zam ie
szkują m niszki, łącznie z ogrodami 
i w irydarzam i, do których dostęp 
jest zastrzeżony mniszkom.

3. Ogrodzenie k lasztoru objętego 
praw em  klauzury  w inno być tego 
rodzaju, ażeby stanow iło m ateria lne 
oddzielenie od zew nątrz (M.P. „Ec
clesiae sanctae” II. η, 31), a więc 
uniemożliwiało wejście i wyjście 
(np. przy pomocy m uru  lub w  inny 
skuteczny sposób, przez drew niany 
płot, żelazne ogrodzenie, k tóre w in
no być zawsze gęste i mocne). W ej
ście i w yjście w inno być możliwe 
tylko przez drzwi zam ykane na 
klucze.

4. Skuteczny sposób oddzielenia, 
o k tórym  była wyżej mowa, zwłasz
cza w  odniesieniu do chóru i roz
mównicy, w inien być określony 
w  K onstytucjach i załącznikach.

związku z tym  należy wziąć pod 
uw agę różnorodność czy to tradycji 
poszczególnych instytutów , czy to 
okoliczności m iejsca i czasu (a więc 
np. przy pomocy plecionki, k ra ty , 
umocowanej deski itp.). Zgodnie 
z przepisem  art. 1 w spom niany spo
sób oddzielenia w inien być przed
staw iony do zatw ierdzenia K ongre
gacji Zakonów i Insty tu tów  świec
kich.
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sexus et ae tatis ingred iatur, excep
tis casibus de quibus iu re  cautum  
est (cfr. art. 8 et 9).

7. P rae te r indulta  particu laria  
Sanctae Sedis, egressus e clausura 
iis de quibus in art. 5, perm ittitu r:

a) in  casu gravissim i et im m inen
tis periculi;

b) ex licentia A ntistitae cum con
sensu saltem  habituali O rdinarii loci, 
et, si habeatu r Superioris regularis:

1. ad medicos adeundos vel sa lu
tem curandam , dummodo sit in pro
prio com morationis loco vel in v i
cinia;

2. ad com itandam , si vera neces
sitas id postulet, m onialem  in fir
mam;

3. ad opus m anuale faciendum  vel 
necessariam vigilantiam  exercendam  
in locis ex tra  clausuram  sed in tra  
saepta m onasterii sitis;

4. ad iu ra  civilia exercenda;
5. ad actus adm inistrationis fa 

ciendos qui a lite r fieri non possint.
P rae te r casus san ita ti consulendi, 

si absentia a clausura u ltra  hebdo
madam po trah i debeat, A n tistita  
praevium  consenssum O rdinarii loci 
et ,si habeatur, Superioris regularis 
obtinere debet.

c) E x tra  casus sub lite ra  b) de
scriptos, A ntistita  licentiam  O rdina
rii loci et, si habeatu r, Superioris 
regularis petere debet, quae nonnisi 
vere gravi de causa necnon ad tem 
pus vere necessarium  concedi potest.

d) Egressus omnes ad norm am  a),
b) et c) huius articuli concessi, p ro
trahi non possunt u ltra  tres menses 
sine licentia Sanctae Sedis.

8. P rae te r indu lta  particu laria

5. Na mccy praw a klauzury  m ni
szki, now icjuszki i postu lan tk i po
w inny przebywać w ew nątrz klaszto
ru  za ogrodzeniem obejm ującym  
klauzurę, i nie wolno im stam tąd 
wychodzić poza w ypadkam i przew i
dzianym i w praw ie (por. art. 7).

6. Ponadto praw o klauzury  zabra
nia wchodzenia w  obręb klasztoru 
objęty k lauzurą jakim kolw iek oso
bom, bez względu na pozycję, płeć 
i w iek, z w yjątk iem  w ypadków  
określonych przez praw o (por. art. 
8 i 9).

7. Oprócz indultów  p arty k u la r
nych Stolicy Św iętej, zezwala się 
ria w yjście z klauzury, tym  o k tó 
rych m owa w  art. 5:

a) w  w ypadku grożącego bardzo· 
w ielkiego niebezpieczeństwa;

b) za zezwoleniem przełożonej 
i za zgrodą przynajm niej hab itu a l-  
ną O rdynariusza miejsca, oraz prze
łożonego zakonu ścisłego, gdy mu 
podlegają:

1. celem udania się do lekarza lub 
leczenia się, jeżeli jednak dotyczy 
to m iejsca zam ieszkania lub pobli
skiej miejscowości;

2. dla towarzyszenia, gdy zachodzi 
praw dziw a konieczność, chorej m ni
szce;

3. w  celu w ykonyw ania pracy 
ręcznej lub prow adzenia koniecz
nego nadzoru w m iejscu położonym 
poza klauzurą, ale w  obrębie k la 
sztoru;

4. gdy tego w ym aga korzystanie 
z p raw  obyw atelskich;

5. w celu w ykonania pewnych 
czynności adm inistracyjnych, k tóre 
bez tego nie mogłyby się dokonać.

W yjąwszy wypadek, gdy chodzi
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Santae Sedis, ingressus in clausuram  
perm ittitu r:

a) S.R.E. C ardinalibus, qui aliquot 
comites sibi assum ere possunt; N un
tiis et Delegatis Apostolicis in locis 
p ropriae iurisdictionis;

b) iis qui suprem um  actu teneant 
p rincipatum  eorum aue uxoribus 
cum com itatu;

c) O rdinario loci et Superiori re 
gulari, iusta de causa;

d) V isitatoribus canonicis in actu 
v isitationis, dum taxat inspectationis 
causa, quos tam en socius com itari 
debet;

e) Sacerdoti una cum m inistris, 
ad sacram enta infirm is adm inistran
da vel ad funera exsequenda. In 
gressus perm ittitu r etiam  sacerdoti 
ad assistendum  quae eis d iuturno 
vel gravi m orbo laborant;

f) item  sacerdoti, una cum m inis
tris ad processiones liturgicas cele
brandas, si req u ira tu r ab A ntistita ;

g) ex licentia A ntistitae, sub v i
g ilan tia  O rd inarii loci et, si habe
atu r, Superioris regularis, medicis 
ceterisque quorum  opera vel indu
stria  necessaria est ad providendum  
u tilita tibus m onasterii;

h) sororibus externo servitio  m o
nasterii addictis, iux ta  propria  s ta 
tuta.

9. Ius particu lare  ad norm am  
art. 1. a Sancta Sede probatum , po
test iux ta  spiritum  et indolem  sin
gulorum  Institu to rum  sive severio
res norm as clausurae sta tuere  sive 
de aliis casibus legitim i ingressus 
sancire, quibus m onasteriorum  ne
cessitatibus vel m onialium  bono 
prospiciatur.

10. Usus radiophonii et televisio-

0 zaradzenie zdrowiu, przełożona 
m usi uzyskać zezwolenie ordynariu
sza m iejsca oraz przełożonego za
konu ścisłego, gdy mu podlegają ·— 
jeżeli nieobecność poza k lauzurą ma 
przekroczyć tydzień czasu.

c) Poza w ypadkam i wyliczonymi 
pod literą  b) przełożona w inna uzy
skać pozwolenie O rdynariusza m iej
sca, oraz przełożonego zakonnego, 
gdy takiem u podlegają. Zezwolenie 
takie może być udzielane wyłącz
nie na skutek w ażnej przyczyny
1 na czas trw an ia  konieczności.
' d) Wyjście (poza klauzurę), jakie 

m a miejsce na skutek  zezwolenia, 
udzielone w myśl przepisu zaw ar
tego w  p. a), b), i c) niniejszego 
artykułu  nie może się przeciągać 
ponad trzy miesiące bez zezwolenia 
Stolicy Apostolskiej.

8. Oprócz partykularnych  indultów  
udzielonych przez Stolicę Ap. ze
zw ala się na wejście do klauzury:

a) kardynałom , k tórzy mogą sobie 
dobrać k ilka osób do tow arzystw a, 
Nuncjuszom i Delegatom Apostol
skim  na tery torium  podległym ich 
jurysdykcji;

b) tym , którzy ak tualn ie  p iastu ją 
najwyższą władzę w  k ra ju , a także 
ich małżonkom razem  ze św itą;

c) ordynariuszowi m iejsca i prze
łożonemu zakonnem u, na skutek 
słusznej przyczyny;

d) W izytatorom  kanonicznym  w 
czasie w izytacji, ale jedynie celem 
dokonania oględzin miejsca. Wizy
tatorow i w inien towarzyszyć so- 
cjusz;

e) K apłanow i razem  z m inistram i 
dla udzielenia sakram entów  cho
rym  (mniszkom) oraz dla odpraw ie-
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nis in m onasteriis m onialium  vitae 
unice contem plativae nonnisi in pe
culiaribus rerum  adiunctis indolem  
religiosam  habentibus perm itti 
potest.

12. Sessiones seu coetus cuiuscum 
que generis, quae cum v ita  claustra- 
li v ix  vel ne v ix  quidem, componi 
possunt p ruden te r v iten tur. Si ta 
m en praesentes rerum  condiciones 
id suadere v ideantur, tunc cum de
bita licentia, po terit quandoque 
perm itti m onialibus u t illis coetibus 
in te rsin t qui vere v itam  claustra - 
lem fovent, dummodo ne huiusm odi 
egressus e claustro nim is crebro fieri 
contingat. M em inerint Superiores 
purita tem  et fervorem  v itae  claus- 
tralis e stric ta  observantia legem 
clausurae m ultum  pendere. Ideo 
exitus a septis m onasterii exceptio 
m aneat.

13. Lex clausurae obligationem
gravem  conscientiae secum fert, sive 
pro m onialibus sive pro extraneis.

14. In  v isitatione canonica Visi
ta to r m ateria lem  clausuram  inspi
cere debet; A n tistita  vero debet de 
norm arum  clausurae observantia ei
dem rationem  reddere  necnon lib
rum  ubi fideliter egressus ęt ingres
sus adnotan tur, inspectioni subicere.

15. Ecclesia, cum v itam  contem 
plativam  claustralem  m agni faciat, 
valde laudat m oniales quae, in m o
do ap tandi clausuram  huic vitae 
contem plativae magis consentaneo, 
secessum a m undo servan t (cfr. 
„Perfectae ca rita tis” n. 7); eos vero 
qui ius et officium haben t invigi
landi custodiae clausurae O rdina
rium  scilicet loci et, si habeatur, 
Superiorem  regularem , enixe adbor-

nia obrzędów pogrzebowych. Zezwa
la  się też na w ejście do klauzury 
kapłanow i celem naw iedzenia sióstr, 
k tóre już długo chorują, lub są zło
żone ciężką chorobą;

f) kapłanow i razem  z m inistram i
dla odpraw ienia procesji liturgicz
nej, gdy prosi o to przełożona;

g) za zezwoleniem przełożonej,
pod kontrolą jednak  ordynariusza 
m iejsca i przełożonego zakonnego, 
jeżeli takiem u podlegają — leka
rzom  i innym  osobom, których po
moc lub kw alifikacje zawodowe są 
konieczne ze względu na pożytek 
k lasztoru;

h) siostrom  przydzielonym  do ze
w nętrznej posługi w  klasztorze — 
zgodnie z w łasnym i statu tam i.

9. P raw o p artyku larne  zatw ierdzo
ne" zgodnie z art. 1 przez Stolicę 
Świętą, może, biorąc pod uwagę 
dùcha i charak ter poszczególnych 
instytutów , albo obostrzyć przepisy 
dotyczące k lauzury  albo też prze
widzieć szereg innych w ypadków  
praw nego w ejścia lub w yjścia, przez 
co zaradziłoby się potrzebom  k la 
sztoru lub dobru mniszek.

10. K orzystanie z rad ia  i telew izji
w  zakonach oddanych wyłącznie 
kontem placji może być dopuszczane 
tylko w  szczególnych okolicznościach 
m ających charak ter religijny.

11. Gdy chodzi o dzienniki, cza
sopisma okresowe i inne środki 
przekazyw ania myśli, to nie pow in
no być ich zbyt w iele i w inny być 
selekcjonow ane (por. „In ter m iri
fica” n. 4). Przez tak ie bowiem środ
ki, naw et najlepsze w spólnoty może 
przeniknąć duch tego św iata i w pro
wadzić pew ne zamieszanie.

17 — P ra w o  K ano n iczn e  N r 3—4/70
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ta tu r, u t omni sollicitudine eam 
tu ean tu r et A ntistitam , ad quam  
proxim e pertinet huius clausurae 
custodia pro suo m unere efficaciter 
adiuvent.

16. Poenae in clausuram  m onia
lium  s ta tu tae  usque ad novi Codicis 
iu ris canonici prom ulgationem  v i
gore carent.

17. Modus procedendi in  renova
tione, per L itteras Apostolicas „Ec
clesiae S anctae” m otu proprio  datas 
s ta tu tu s II, nn. 9, 10, 11, fideliter 
servetur. Ad m entem  vero n. 6 
earundem  L itterarum , experim enta 
contra praescrip ta  p raesentium  nor
m arum , quae ius commune consti
tuun t, induci nequeunt nisi obtenta 
p raev ia  S anctae Sedis licentia.

Ea vero m onasteria quae in ap 
tanda  clausura papali iam  quasdam  
innovationes ad effectum  deduxe
run t, obligatione tenen tu r eas p ro
ponendi iudicio Sacrae Congrega
tionis pro  Religiosis et In stitu tis  
saecularibus in tra  sex -menses a die 
editionis praesentis Instructionis.

D atum  Romae, die 15 m ensis A u
gusti in  festo B.M.V. in coelum 
assum ptae, 1969.

H. Card. A ntoniutti 
P raefectus

EDUARDUS HESTON, C.S.C. 
a  Secretis

12. Należy roztropnie unikać ze
brań  wszelkiego rodzaju czyli spot
kań, k tóre tylko z trudnością, albo 
w cale nie dadzą się pogodzić z ży
ciem klauzurow ym . Jeśliby  jednak 
zalecały to obecne w arunki, w tedy 
po uzyskaniu należnego zezwolenia, 
można by czasem zezwolić m nisz
kom na udział w zebraniach, k tóre 
praw dziw ie w spierają życie klauzu
rowe, byleby niezbyt często miało 
m iejsce opuszczanie klauzury . Niech 
przełożeni pam iętają  o tym , że czy
stość (nieskażoność) i dynam izm  ży
cia klauzurowego zależą w  znacz
nym stopniu od dokładnego prze
strzegania przepisów  dotyczących 
klauzury. Niech zatem  w yjście poza 
obręb klasztoru  pozostanie w y ją t
kiem.

!13. P raw o dotyczące k lauzury za
w iera  poważny obowiązek sum ie
nia tak  w  odniesieniu do mniszek, 
jak  i do osób z zewnątrz.

14. W czasie w izytacji kanonicz
nej w izytator w inien spraw dzić ma-, 
te ria lną  klauzurę. Przełożona zaś 
w inna zdać m u spraw ozdanie z za
chow ania przepisów dotyczących 
k lauzury  i przedstaw ić do w glądu 
księgę, gdzie w iernie są zaznaczone 
w szystkie w ypadki w ejścia do k lau 
zury lub w yjścia z niej.

15. Poniew aż Kościół wielce ceni 
życie kontem placyjne klauzurow e, 
dlatego bardzo pochw ala mniszki, 
k tóre w  bardziej odpowiednim  spo
sobie przystosow ania k lauzury  do 
w spom nianego życia kontem placyj
nego, święcie przestrzegają oddzie
lenie się od św iata (por. „Perfectae 
ça rita tis”, η. 7). Tych zaś, którzy 
m ają praw o i obowiązek czuwania
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by k lauzura była zachowana, a m ia
nowicie O rdynariusza m iejsca 
i przełożonego zakonnego, gdy m u 
klasztor podlega, Kościół usilnie za
chęca, by strzegli klauzury  z nie
zw ykłą troską i zgodnie ze swym 
obowiązkiem skutecznie w spom agali 
przełożoną, do k tórej w  sposób bez
pośredni należy strzeżenie klauzury.

16. K ary  ustanow ione na tych, 
k tórzy naruszają k lauzurę m niszek 
tracą  sw oją moc obowiązującą do 
czasu prom ulgow ania nowego K o
deksu praw a kanonicznego.

17. Należy w iernie zachować spo
sób przeprow adzenia odnowy usta
lony pism em  papieskim  „Ecclesiae 
S anctae”, w ydanym  z w łasnej woli 
(II, nn. 9, 10, 11). Zgodnie zaś 
z przepisem  n r 6 tegoż pism a, eks
perym enty  przeciw ne postanow ie
niom niniejszych norm , k tó re  sta 
nowią praw o powszechne, nie mogą 
być w prow adzone w  życie bez 
uprzedniej zgody Stolicy A postol
skiej.

Te zaś klasztory, k tó re  podejm u
jąc odnowę w prow adziły już  w  ży
cie pew ne zm iany w  zakresie k lau 
zury papieskiej, m ają  obowiązek 
przedstaw ienia ich do oceny K on
gregacji Zakonów i Insty tu tów  
świeckich w  ciągu 6 miesięcy od 
czasu w ydania niniejszej Instrukcji.

Dan w  Rzymie, dnia 15 sierpnia 
czyli w  uroczystość W niebowzięcia 
N.M.P. 1969 r.
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