
Czesław Lewandowski

Zakony kontemplacyjne w życiu
Kościoła
Studia Włocławskie 2, 44-50

1999



BP CZESŁAW LEWANDOWSKI

ZAKONY KONTEMPLACYJNE W ŻYCIU KOŚCIOŁA
Życie zakonne ma swoją bogatą przeszłość. Korzeniami sięga pierwszych 

wieków chrześcijaństwa. Za właściwego jednak twórcą życia zakonnego, oparte
go już na stałych przepisach, uważany jest św. Pachomiusz (zm. 346).' Z bie
giem lat wspólnoty zakonne coraz bardziej się rozwijały. Pod wpływem aktualnych 
warunków wyznaczały sobie specjalne zadania, ale pewne elementy pozostały 
wspólne. Dziś najczęściej mówi się o instytutach życia konsekrowanego. Jest to 
wspólna nazwa obejmująca zakony, zgromadzenia zakonne i instytuty świeckie. 
Ich życie oparte jest na trzech radach ewangelicznych: czystości, posłuszeństwa 
i ubóstwa. Pójście drogą życia zakonnego nie jest tylko pragnieniem danej oso
by, lecz Bożą łaską powołania zakonnego, a więc decyzją podjęta pod wpływem 
Ducha Świętego, aby naśladować Chrystusa i oddać się całkowicie „umiłowanemu 
nade wszystko Bogu”, a także „budowaniu Kościoła” oraz na służbą bliźnim 
(por. KPK, kan. 575 § 4).

Wśród różnorodnych form instytutów życia konsekrowanego szczególne 
zadanie pełnią te, które oddane są życiu kontemplacyjnemu. Różnią się one 
od tych instytutów, które włączają się w różne dzieła apostolskie, jak katechi
zacja, opieka nad biednymi i chorymi, misje itp. Zakony kontemplacyjne nie 
stawiają sobie jako pierwszorzędnego zadania niesienia zewnętrznej pomocy lu
dziom. Tę pomoc niosą przede wszystkim poprzez poświęcanie więcej czasu 
na modlitwę.2 Jest to szczególna łaska związana z tą drogą powołania życio
wego. W realizacji tego daru w zakonach kontemplacyjnych ma pomóc klau
zura. Ojciec Święty Jan Paweł II podkreśla jej szczególną wartość, nie jako 
ucieczkę od świata, ale jako świadectwo. „Świat potrzebuje Waszego ukrycia 
z Chrystusem w Bogu, nawet jeżeli nieraz krytykuje formy klasztornej 
klauzury”.3

Wskazania dla kontemplacyjnych instytutów życia konsekrowanego podaje 
posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata (w numerze 8).4 Ich realiza
cja to przede wszystkim służba Bogu i Kościołowi. Jest to droga cicha, ukryta, 
niedostrzegalna na zewnątrz, ale przynosząca liczne i trwałe owoce. Im gorliwiej 
droga ta będzie wprowadzana w życie, tym bardziej przyczyni się nie tylko do 
uświęcenia poszczególnych wspólnot zakonnych, ale także do wzrostu duchowe
go całego Kościoła.5
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1. Życie kontemplacyjne to przede wszystkim 
naśladowanie „swoim życiem i misją Chrystusa modlącego się”

Pan Jezus w swoim życiu pozostawił nam wspaniały przykład modlitwy.6 
W ważnych chwilach trwał na rozmowie z Ojcem. Ewangeliści wspominają 
o tych „rozmowach z Ojcem” szczególnie przed wielkimi wydarzeniami zbaw
czymi. Na przykład gdy Jezus miał rozpocząć publiczną działalność, to „przez 
czterdzieści dni przebywał w Duchu Świętym na pustyni” (Łk 4, 1).

Po wydarzeniach Niedzieli Palmowej i Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwar
tek, kiedy to nastąpiło ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa, miała miejsce 
„modlitwa i trwoga konania” Pana Jezusa w Ogrójcu. Był to początek bezpo
średniej realizacji dzieła odkupienia i misji zleconej Mu przez Ojca. Jezus po
wiedział wtedy uczniom: „Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się 
modlił” (Mt 26, 36). Modlitwa ta była połączona z wielkim, osobistym cier
pieniem duchowym: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kie
lich. Wszakże nie jako Ja chcę, ale jak Ty” (Mt 26, 39). Wtedy też Jezus dał 
szczególne polecenie swym uczniom: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ule
gli pokusie” (Mk 14, 38). Pomimo upływu prawie dwóch tysięcy lat, jest ono 
nadal aktualne.

Potrzebę i wartość modlitwy mogą zrozumieć ci ludzie, którzy wprowadza
ją ją w swoje życie.7 Nie wystarczy tylko sama modlitwa ustna, ale konieczna 
jest także modlitwa myślna, a więc rozważanie prawd wiary i zasad moralnych, 
udział we Mszy świętej i korzystanie z sakramentów. Nieustanny kontakt z Bo
giem, a więc żarliwa modlitwa i współpraca z łaską zapewniają człowiekowi 
pomoc Bożą. Poucza nas o tym sam Boski Zbawiciel: „Proście, a będzie wam 
dane; szukajcie a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mk 7, 7) i dodaje: 
„Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5).

Św. Paweł, który przeszedł głębokie nawrócenie i z prześladowcy wyznaw
ców Chrystusa stał się gorliwym apostołem, z pokorą wyznał: „Wszystko mogę 
w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13). Wielka jest siła i skuteczność modli
twy. Bez niej niemożliwe jest zachowanie Bożych Przykazań i prowadzenie pogłę
bionego życia duchowego. Św. Jan Chryzostom (354-407) pisze, że modlitwa 
powinna być stale kontynuowana: „Modlitwa i rozmowa z Bogiem stanowi naj
wyższe dobro (...). Chodzi tu oczywiście o modlitwę, która nie jest tylko przy
zwyczajeniem, ale wypływa z głębi duszy, modlitwę, która nie ogranicza się do 
określonych godzin, lecz trwa nieustannie, zarówno w dzień, jak i w nocy”.8

2. Samotność i milczenie
Są one wskazane przez Ojca Świętego Jana Pawła II jako następne zadanie 

dla kontemplacyjnych instytutów życia konsekrowanego. Wielkie dzieła rodzą się 
w ciszy i milczeniu, z dala od zgiełku świata. Samotność i milczenie to nie tyle 
ucieczka przed ludźmi i ich unikanie, ale pozytywna decyzja i postawa, aby 
w ciszy i skupieniu „rozważać wielkie sprawy Boże”.9 Przykładem takiej posta
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wy jest postępowanie Jezusa Chrystusa, który po dniach nauczania, spotkań 
z ludźmi i rozmawianiu z nimi usuwał się na ubocze i pozostawał w samotno
ści, poświęcając ten czas na modlitwę, czyli rozmowę z Ojcem. „On jednak usu
wał się na miejsce pustynne i modlił się” (Łk 5, 16).

3. Słuchanie słowa Bożego i sprawowanie liturgii
Św. Łukasz, opisując znalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i póź

niejsze życie w Nazarecie, dodaje, że „Matka Jego chowała wiernie te wspomnie
nia w swym sercu” (Łk 2, 51). Pasterze, którzy przybyli do Betlejem, aby złożyć 
hołd nowo narodzonemu Dziecięciu, dzielili się usłyszaną radosną nowiną. „Gdy Je 
ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu” (Łk 2, 17). 
Stali się głosicielami Dobrej Nowiny. Pilne wsłuchiwanie się w słowo Boże, gło
szone przez kapłana podczas liturgii czy osobiście czytane i rozważane, przyczyni 
się do pogłębienia wiary, wzrostu chrześcijańskiej nadziei i ożywienia miłości.10 
Poucza nas o tym św. Paweł: „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, 
co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Dodaje także zachętę: „Umacniaj
cie się w wierze, jak was nauczono” (Kol 2, 7). Objawione słowo Boże zawiera 
zarówno Msza święta w swej pierwszej części, jak i liturgia godzin. Pilne wsłuchi
wanie się w to, co do nas „mówi Pan”, połączone z modlitwą, przyczynia się do 
lepszego rozeznania woli Bożej i pełnienia jej całym swoim życiem." Sprawdza
ją  się tu słowa Pana Jezusa z przypowieści o siewcy. Jeśli ziarno pszeniczne pad
nie na „ziemię żyzną”, to przynosi obfity plon: ,jedno stokrotny, drugie 
sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny” (por. Mt 13, 23).

4. Osobista asceza i umartwienie
W życiu każdego człowieka jest sporo okazji do umartwienia: choroby, cier

pienia, niedostatki, brak zrozumienia u innych. Przynoszą one korzyść duchową, 
gdy są przyjmowane jako wyraz woli Bożej. Oprócz tego potrzebne jest jeszcze 
osobiste umartwienie jako dobrowolnie podjęte wyrzeczenie i nieustanna troska 
o dążenie do doskonałości.12 Jesteśmy świadomi konsekwencji grzechu pie
rworodnego, który naruszył duchową harmonię między duchem a ciałem. Skarży 
się na to również św. Paweł: „W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, 
które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod pra
wo grzechu mieszkającego w moich członkach” (Rz 7, 23). Dlatego zwycięstwa 
nie odnosi się inaczej jak tylko przez czuwanie i modlitwę (por. Mk 14, 38). Gdy 
apostołowie pytali Pana Jezusa „dlaczego my nie mogliśmy go (złego ducha) 
wypędzić?” On im wyjaśnił: „Z powodu małej wiary waszej”. Dodał także: „Ten 
zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem” (Mk 17, 19.21). 
Chrystus, który był Bogiem-Człowiekiem, nie potrzebował podejmować uczyn
ków pokutnych, a jednak pościł, aby dać nam przykład do naśladowania 
(por. Mk 4, 2). Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji Vita consecrata podkre
śla mocno potrzebę praktyk ascetycznych: „Należy także odkryć na nowo prak
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tyki ascetyczne, typowe dla duchowej tradycji Kościoła i danego Instytutu. Prak
tyki te były i nadal są bardzo skuteczną pomocą w dążeniu do prawdziwej świę
tości” (VC 38).

5. „Komunia braterskiej miłości”
Najważniejszym przykazaniem, w którym mieszczą się wszystkie inne, jest 

przykazanie miłości.13 W pierwszym rzędzie dotyczy to miłości Boga, a z niego 
wypływa miłość bliźniego. Jest ono konieczne zarówno w życiu każdego czło
wieka, jak i w każdej wspólnocie, poczynając od rodziny, a kończąc na wielkich 
wspólnotach narodowych czy międzynarodowych. Szczególnego rodzaju wspól
noty tworzą członkowie instytutów zakonnych. Według Ojca Świętego Jana Pawła 
II, „Kościół powierza wspólnotom życia konsekrowanego szczególną troskę
0 wzrost duchowości komunii przede wszystkim wewnątrz nich samych” (VC 38). 
Realizują to nie tylko przez osobiste dążenie do doskonałości, ale również jako 
cała wspólnota, wzajemnie sobie pomagając, umacniają się na tej drodze, „z całą 
pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości” 
(Ef 4, 2). Z pewnością nie jest to łatwe zadanie, ale stanowi doskonałą okazję 
do ćwiczenia się w różnych cnotach w dążeniu do doskonałości.

6. Apostolstwo kontemplacyjnych instytutów życia konsekrowanego
Każde powołanie jest łaską, a powołanie do kontemplacyjnego instytutu życia 

konsekrowanego jest łaską szczególną. Stanowi ona świadectwo dojrzałej i głę
bokiej wiary oraz żarliwej miłości Boga, Kościoła i bliźnich. W tym świetle 
możemy dopiero zrozumieć prawdziwą wartość i znaczenie wspólnot kontempla
cyjnych.

François Mauriac, pisarz i publicysta francuski, laureat nagrody Nobla z 1952 
roku, miał podobno tak wypowiedzieć się na temat zakonów kontemplacyjnych: 
„Możnym tego świata wydaje się, że to oni rządzą wszystkim i od nich zależy, 
czy będzie pokój czy wojna, rozwój gospodarczy czy zacofanie. Losy te ważą 
się jednak gdzie indziej, a mianowicie w ciszy kaplic i cel klasztorów klauzuro
wych. Przez modlitwę i pokutę wypraszają błogosławieństwo Boże dla Kościoła
1 całego świata”. Jest to wspaniałe świadectwo dotyczące członków zakonów 
kontemplacyjnych. Pójście za głosem łaski powołania do życia kontemplacyjne
go, trwanie w nim i coraz wierniejsze wypełnianie zadań stąd płynących zależy 
od poziomu życia wewnętrznego.14 Trzeba tu wsłuchać się pilnie w słowa 
św. Pawła: „Zapuśćcie w Niego (Chrystusa) korzenie i na Nim dalej się buduj
cie i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono” (Kol 2, 7), a „przecież 
wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3, 33). Podobną zachętę 
znajdujemy w Dekrecie o przystosowanej odnowie życia zakonnego15 Soboru Wa
tykańskiego II. Odnosi się ona zarówno do instytutów czynnych, jak i kontem
placyjnych. Zwłaszcza te ostatnie znajdują tu wskazania dla swej drogi życiowej. 
„Dlatego członkowie każdego instytutu jako ci, którzy wyłącznie i przede wszyst
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kim szukają Boga, powinni łączyć kontemplację, przez którą trwaliby myślą 
i sercem nieustannie przy Nim, z miłością apostolską, przez którą staraliby się 
włączyć w dzieło Odkupienia i szerzyć Królestwo Boże” (DZ 5).16

Ojcowie soborowi, którzy w różny sposób wyrażali swe uznanie dla życia 
konsekrowanego, doceniali Jego wartość i znaczenie dla Kościoła. Zdają się jed
nak wyżej stawiać kontemplację nad czynne apostolstwo wspólnot zakonnych: 
„Instytuty poświęcone całkowicie kontemplacji, (...) zachowują zawsze, choćby 
nagliła konieczność czynnego apostolstwa, wybraną cząstkę w mistycznym Cie
le Chrystusa” (DZ 7).

Chcąc lepiej i głębiej zrozumieć znaczenie zakonów kontemplacyjnych 
w życiu Kościoła, trzeba je rozważać w świetle wiary i nauczania Kościoła. 
Zwłaszcza Sobór Watykański II zawiera obszerną syntezę instytutów zakonnych 
i ich działalności w ciągu wieków. Również nauczanie ostatnich papieży, a zwłasz
cza Jana Pawła II, dostarcza nowych wskazań i inspiracji dla wszystkich insty
tutów życia konsekrowanego. Wskazują one na wielką rolę i znaczenie zakonów 
kontemplacyjnych.

Zakony kontemplacyjne powołane są również do apostolstwa, ale nie poprzez 
czynne włączanie się w różne prace duszpasterskie, lecz „w odosobnieniu i mil
czeniu, w ustawicznej modlitwie i gorliwej pokucie zajmują się jedynie Bogiem” 
(DZ 7). Są to „ubogie środki”, ale jak bardzo skuteczne, które ocenia jedynie 
Bóg. W świetle wiary dostrzegamy także ich wartość. Mają „gorliwie starać się 
o to, aby za ich pośrednictwem Kościół z biegiem czasu coraz lepiej ukazywał 
Chrystusa” (KK 46).

Sobór Watykański II docenił i podkreślił szczególny udział osób konsekro
wanych w dziele apostolstwa, czyli ewangelizacji: „Instytuty zakonne, oddane 
życiu czynnemu i kontemplacyjnemu, miały dotychczas i mają największy udział 
w ewangelizacji świata” (DM 40).17 Doskonałym przykładem jest tu św. Teresa 
od Dzieciątka Jezus, która żyła zaledwie 24 lata (1873-1897), a do zakonu kar
melitanek wstąpiła w piętnastym roku życia. Nie wyjeżdżała nigdy na misje, 
a przez papieża Piusa XI została ogłoszona patronką misji i misjonarzy. Przez 
modlitwę i pokutę wypraszała łaskę nawrócenia wśród ludów pogańskich.

Szczególną rolę w dziele nawrócenia poszczególnych ludzi pełnią zakony 
kontemplacyjne. Spowiednicy i kapelani szpitalni często są świadkami pojedna
nia się wielu ludzi z Bogiem po długim niekiedy okresie osłabienia lub utraty 
wiary. Mają świadomość, że nawrócenia te to dzieło łaski Bożej wyproszonej 
przez zakony kontemplacyjne, które były proszone o modlitwę w tej intencji. Ci, 
co ją wyprosili, nie wiedzą, kto ją otrzymał. Ci, którzy ją otrzymali, nie wiedzą, 
komu ją zawdzięczają. Tylko spowiednicy pośredniczący w sakramencie pojed
nania są tego cichymi świadkami.

Zakony kontemplacyjne pełnią także znaczącą rolę w trosce o duchowe do
bro Kościoła i Ojczyzny. Zmiany, które nastąpiły w 1989 r. we Wschodniej 
Europie, są z pewnością dziełem Bożym. Po ludzku oceniając ówczesne wyda-
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rżenia, nie można było przypuszczać, że mogłyby się dokonać. Można było ewen
tualnie oczekiwać pewnych zmian w Polsce, ale upadek systemu komunistycz
nego w ZSRR i innych krajach z nim związanych wydawał się niemożliwy. „Dla 
Boga nie ma jednak rzeczy niemożliwych”. Szczególną rolę spełnił tu sługa Boży 
kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski, który nieustannie dążył do odnowy Ko
ścioła katolickiego w Polsce poprzez Wielką Nowennę, Śluby Jasnogórskie i na
wiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Nieustannie wzywał do 
modlitwy, pokuty i nawrócenia. Prorocze są jego słowa, które wypowiedział 
do księży warszawskich we wrześniu 1957 r.: „Dziewięcioletnie przygotowanie 
do Milenium winno całą Polskę przeobrazić wewnętrznie. Los komunizmu roz
strzygnie się w Polsce. Jak Polska się uchrześcijani, stanie się wielką siłą moral
ną, komunizm sam przez się upadnie. Losy komunizmu rozstrzygną się nie 
w Rosji, lecz w Polsce, przez jej katolicyzm. Polska pokaże całemu światu, jak 
brać się do komunizmu i cały świat będzie jej wdzięczny za to”.18

Powyższe zmiany to z pewnością owoc licznych modlitw, pokuty, a także cier
pień całego Narodu. Oceniając te sprawy w świetle wiary, możemy słusznie sądzić, 
że była tu także wielka rola zakonów kontemplacyjnych, które przez ciche, ukryte 
apostolstwo wnosiły i nadal wnoszą wielki wkład w życie Kościoła. Docenił 
to Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej kolejnej pielgrzymki do Polski 
w 1991 r. w Kielcach. W szczególny sposób zwrócił się do męskich i żeńskich za
konów kontemplacyjnych: „Wasze oddanie się Bogu, przeżywanie całego swojego 
życia jako swoistego dyżuru modlitwy i ascezy, ukazuje i wyraża najgłębszą istotę 
powołania chrześcijańskiego. Jest to wielka łaska dla tego, kto ją otrzymuje, wiel
ka łaska dla Kościoła, bo kontemplacja i umartwienie osób konsekrowanych jest 
szczególną siłą i gwarantem skuteczności jego apostolstwa”.19

Omawiając zagadnienie roli zakonów kontemplacyjnych w życiu Kościoła, 
nie sposób pominąć radosnego faktu ich rozwoju. Choć niekiedy maleje nieco 
ilość powołań do instytutów życia konsekrowanego włączających się w nurt pracy 
apostolskiej, to natomiast powstają nowe wspólnoty życia konteplacyjnego. De
cyzja pójścia tą drogą podejmowana jest często w bardziej dojrzałym wieku, 
pogłębiona wiarą i miłością oraz świadomością zadań, jakie przed nimi stoją. 
Przez usilne dążenie do pogłębienia swego życia wewnętrznego tym ofiarniej 
pragną służyć Bogu i Kościołowi oraz bliźnim. Powstają nowe placówki wspól
not kontemplacyjnych: karmelici bosi -  Burundia (1971), karmelitanki bose -  
Elbląg (1958), Bydgoszcz (1966), Lublin (1966), Truszczyn-Las (1972), ostatnio 
także, Bome-Sulinowo, Islandia, Norwegia.

Ojcowie Soboru Watykańskiego II mocno podkreślają zadania, jakie pełnią 
członkowie instytutów całkowicie poświęconych kontemplacji oraz dobro, które 
wypraszają całym swoim życiem: „Bogu bowiem składają doskonałą ofiarę chwa
ły, a ludowi Bożemu dodają blasku przez obfite owoce świętości, zagrzewając 
go przykładem i przyczyniają się do jego wzrostu dzięki tajemniczej płodności 
apostolskiej”. Tak więc są „ozdobą Kościoła i zdrojem łask niebieskich” (DZ 7).
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Podobnie Ojciec Święty Jan Paweł II podkreśla szczególną rolę męskich 
i żeńskich zakonów ściśle kontemplacyjnych w życiu Kościoła: „Wy macie szcze
gólną część w działalności i życiu wierzącego i modlącego się Kościoła”.20 Nie 
są to tylko słowa uznania, ale również poważne zadania do spełnienia dawane 
kontemplacyjnym instytutom życia konsekrowanego.
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