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ZAKONY   KONTEMPLACYJNE - MÓWIĄ BOGU O NAS 
 Już w Piśmie Świętym znajdujemy osoby, które samotnie udawały się na miej-
sce pustynne, gdzie pościły żarliwie się modląc. W Starym Testamencie był to m.in. 
Eliasz (1 Krl 17,3-6), a w Nowym Testamencie Jan Chrzciciel (Łk 1,80) czy Pan Jezus 
(Łk 4,1-2). 
 W początkach chrześcijaństwa znane są przykłady osób, głównie mężczyzn, 
zwanych Ojcami Pustyni, którzy udawali się w miejsce odludne z zamiarem prowa-
dzenia życia pustelniczego. Do pierwszych Ojców należał św. Antoni Pustelnik (250-
356) żyjący w Egipcie.  
 Mniej znane są Matki Pustyni. Mieszkały one w III i IV wieku na pustyni, w jaski-
niach i chatkach. Znane są z imienia trzy Matki Pustyni z Egiptu: Sara i Synkletyka 
żyjące w IV wieku oraz Teodora z końca IV lub początku V wieku. 
 Do pustelników i pustelniczek zaczęli przybywać młodzi mężczyźni i kobiety  
w celu pozyskania pomocy w rozwikłaniu problemów życiowych. Często później zo-
stawali i zamieszkiwali przy pustelniku. Z biegiem czasu pustelnicy, żyjący w pobliżu 
siebie, zaczęli organizować się w struktury monastyczne, zakonne. Te natomiast 
przybierały bardzo różnorodne formy, wyrastające z dwóch tradycji: eremickiej 
(pustelniczej) i cenobickiej (wspólnotowej).  
 Obecnie w Polsce do żeńskich zakonów i zgromadzeń kontemplacyjnych nale-
ży 1399 sióstr przebywających w 88 klasztorach (dane z 31.12.2012 r.). Trzynaście 
wspólnot zakonnych jest skupionych w Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich 
Klasztorów Kontemplacyjnych (do Konferencji nie należą Służebnice Ducha Świętego 
Wieczystej Adoracji – 12 sióstr, Siostry Szensztackie od Wieczystej Adoracji, Służeb-
nice Bożego Miłosierdzia – 10 sióstr i Betlejemitki – według danych z końca 2011 r. 
22 siostry). Na czele Konferencji stoi Rada, która jest organem kierowniczym i wyko-
nawczym, inspiruje działalność Konferencji i reprezentuje ją na zewnątrz wobec 
władz kościelnych i cywilnych. Spotkania Konferencji odbywają się dwa razy do roku. 
Obecnie jej przewodniczącą jest kamedułka, Matka Przeorysza Weronika Sowulew-
ska ze Złoczewa, a wiceprzewodniczącą benedyktynka, Matka Ksieni Jolanta Rzoska 

z Żarnowca.  
 Najliczniejszym żeńskim za-
konem kontemplacyjnym w Polsce 
są karmelitanki bose – skupiają 
449 sióstr (394 wieczyste, 24 pro-
feski czasowe, 22 nowicjuszki  
i 9 postulantek). Mają także naj-
więcej klasztorów – 29. Następne 
co do liczebności są  bernardynki 
– łącznie 171 sióstr (9 klasztorów)  



i klaryski od wieczystej adoracji – 158 sióstr (8 klasztorów). Pozostałe zakony i zgro-
madzenia to klaryski (128 sióstr, 7 klasztorów), benedyktynki (116 sióstr, 9 klaszto-
rów), kapucynki (78 sióstr, 6 klasztorów), benedyktynki sakramentki (62 siostry,  
3 klasztory), wizytki (58 sióstr, 4 klasztory), dominikanki (58 sióstr, 3 klasztory), nor-
bertanki (35 sióstr, 2 klasztory), kamedułki (21 sióstr, 2 klasztory), redemptorystki (16 
sióstr, 1 klasztor) i anuncjatki (5 sióstr, 1 klasztor). 
 Istotą tego rodzaju zakonów jest kontemplacja Boga oraz modlitwa. Cechę 
charakterystyczną stanowi oderwanie od świata poprzez klauzurę. Klauzura to część 
klasztoru lub domu zarezerwowana wyłącznie dla członków danej wspólnoty zakon-
nej. Powszechne prawo klauzury wprowadził w 1298 r. papież Bonifacy VIII, zakazu-
jąc wychodzenia z klasztoru z wyjątkiem zagrożenia dla życia lub ciężkiej choroby. 
Obecnie mogą także opuścić klauzurę w celu spełnienia tzw. obywatelskiego obo-
wiązku, czyli udziału w wyborach.  
 W Żywocie św. Antoniego Pustelnika autorstwa św. Atanazego Aleksandryj-
skiego czytamy: „diabeł nie mógł znieść tego, co czyni Antoni, przerażony, że już 
wkrótce cała pustynia zapełni się ascetami”. Szatan cały czas nie może tego znieść. 
Nie może znieść tego, że zakony kontemplacyjne nie upadają, nie są zamykane. Po-
mimo tylu kasat w czasach oświecenia, rewolucji francuskiej, w latach niemieckiego 
faszyzmu i sowieckiego komunizmu, tylu popełnionych zbrodni na mnichach i mnisz-
kach, klasztory te trwają wciąż na modlitwie, „mówiąc Bogu o nas”. „Światłe osoby” 
nie potrafią przekonać młodych ludzi do tego, aby nie wybierały życia zakonnego ja-
ko drogi swojego powołania. 
  Dzień w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych zaczyna się około 5 rano. Od-
mawiają modlitwy brewiarzowe, odprawiają medytację, lectio divina, biorą udział we 
Mszy św. Po śniadaniu, które jest około 7.30, pracują. Szyją i haftują szaty liturgicz-
ne, malują obrazy, wypiekają hostie i komunikanty, zajmują się introligatorstwem, po-
magają potrzebującym, którzy zgłaszają się do ich klasztoru szukając pożywienia. 
Niektóre siostry udzielają lekcji języków obcych, tłumaczą książki obcojęzycznych 
autorów. Zwykłymi zajęciami w klasztorze jest praca w kuchni, pralni czy ogrodzie. 
Niektóre klasztory posiadają własne gospodarstwa rolne. Tym samym siostry wyko-
nują w nim wszelkie potrzebne prace. W ciągu dnia modlą się kilka razy, odmawiając 
oficja od jutrzni aż po kompletę. Po obiedzie (około 12.30) wracają do pracy, po po-
łudniu mają rekreację. Dzień kończy się kompletą – modlitwą na zakończenie dnia. 
  Inaczej swój czas muszą zorganizować wspólnoty, które mają w charyzmacie 
wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu. Dzień pracy klasztoru jest uzależ-
niony od grafiku godzin modlitwy przed Jezusem. 
  Módlmy się o nowe, święte powołania do klasztorów kontemplacyjnych. W nie-
których z nich – u wizytek, benedyktynek sakramentek i norbertanek – średnia wieku 
przekroczyła 60 lat. 
  Mając taką możliwość, chciałbym zwrócić się do czytających te słowa z wielką 
prośbą. Otoczmy kontemplacyjne siostry zakonne naszą pomocą materialną. Siostry 
potrzebują szczególnie opału na zimę i pieniędzy na lekarstwa. Kto może, niech 
wesprze finansowo lub materialnie wybrany przez siebie klasztor. Kogo nie stać na 
wydatek pieniężny lub pomoc materialną, niech otoczy siostry klauzurowe modlitwą 
w ich drodze powołania. A jesteśmy im to winni. W tych klasztorach – niejednokrot-
nie o tym nic nie wiedząc – znajdujemy pomoc modlitewną i wsparcie u Boga w na-
szych intencjach. 
  
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

• Zapraszam na Nieszpory niedzielne o godz. 1630. 
• W poniedziałek odwiedziny chorych - zgłoszenia przyjmowane są 

w zakrystii.  
• W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota nowego 

miesiąca. Zapraszam do Komunii św. wynagradzającej.  
• W czwartek 2 lutego obchodzić będziemy Święto Ofiarowania 

Pańskiego, które kończy cykl uroczystości związanych z objawie-
niem się Słowa Wcielonego. Święto Ofiarowania Pańskiego jest 
obchodzone w całym Kościele jako Dzień Modlitw w intencji kate-
chizacji dorosłych oraz Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. 
Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne. 
Po każdej Mszy św. święcenie gromnic. Przed Mszą św. o godz. 
1700 poświęcę świece dzieciom Pierwszokomunijnym, następnie 
będzie miała miejsce procesja wokół kościoła. 

• W piątek po Mszach św. udzielane będzie błogosławieństwo św. 
Błażeja.  

• Członków Bractwa „Żywego Różańca” zapraszam w sobotę na 
Mszę św. w ich intencji i nabożeństwo. 

• W niedzielę przypada wspomnienie św. Agaty. Po Mszach św. od-
będzie święcenie chleba i wody. 

• Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  
• W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
- Co robić z rozproszeniem na modlitwie? Walczyć z nim, czy je po-
kochać? 
 Ponadto w Gościu: 
- O dzielnej polskiej lekarce mieszkającej w Norwegii, która została 
zwolniona z pracy, bo powołała się na sprzeciw sumienia - teraz do-
maga się sprawiedliwości przed norweskim sądem. 
- O wielkiej popularności muzyki disco polo. 
• Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby 

naszej parafii. Zbiorą ją przedstawiciele Rady Duszpasterskiej.  
Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary.  

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE M M MSZYSZYSZY   św. od 30 stycznia do 5 lutego 2017 r. 

30 I 
Poniedziałek 

g. 1800 - Za + Helenę Cudok w rocznicę śmierci 

31 I 

Wtorek 
Wsp. św. Jana 

Bosco 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Stefanię Fiegler od członków Bractwa Żywego Różańca 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bo-

żą i zdrowie dla Teresy Wiertelorz z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 

o błogosławieństwo Boże dla rodziny              Te Deum 

1 II 

Środa 
Wsp. św. Błażeja  

i św. Oskara 

g. 700 

 

 

g. 800 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Ma-

ryi z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą 

 o opiekę Bożą i zdrowie dla Danieli Pociask z okazji urodzin 

Msza św. szkolna 

2 II 

Czwartek 

ŚWIĘTO 

OFIAROWANIA 

PAŃSKIEGO 

ŚWIATOWY 

DZIEŃ ŻYCIA 

KONSEKRO-

WANEGO 

g. 700 

 

 

 

 

g. 1700 

 

 

g. 1900 

- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  
o uświęcenie duchowieństwa oraz z prośbą o opiekę Bożą  
i zdrowie dla duszpasterzy pracujących w naszej parafii i z niej po-
chodzących, o nowe powołania kapłańskie i zakonne od ofiarodaw-
ców                                               
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Boskiej Częstochow-
skiej i św. Barbary z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Barbary Łuczak z okazji urodzin             
- Za + babcię Edytę Kempa, pradziadków Łucję i Jerzego Tobiszew-
skich                                               

3 II 

Piątek 
I piątek 

Wspomnienie 

św. Błażeja 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie za 
grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych naszej parafii od ofia-
rodawców 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci Pierwszoko-
munijne, ich rodziców i chrzestnych 

4 II 

Sobota 
I sobota 

g. 700 

 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca Świętego 
za żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 
- Za + Beatrycę Strzępek w 1. rocznicę śmierci 

5 II 
 

5. NIEDZIE-

LA 

ZWYKŁA 

 
 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej, 

- Za + Marię Mika od znajomych: Krystyny, Teresy, Elżbiety 

- Do opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z proś-

bą o zdrowie i dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej w intencji 

Antosia Rawińskiego z okazji 5. rocznicy urodzin, Lenki Dziuby z 

okazji 4. rocznicy urodzin oraz błogosławieństwo Boże dla całej ro-

dziny 

Nieszpory 

- Za + Marię Lubszczyk w 1. rocznicę śmierci 


