
PRAKTYKA SYNODALNOŚCI WE WSPÓLNOTACH ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

 

I.  Zaproszenie do udziału w pracach synodalnych 

Siostry kontemplacyjne, żyjące i pełniące swoją misję w zaciszu klauzury zakonnej, również 

zostały zaproszone przez Ojca Świętego Franciszka do udziału w pracach synodalnych. Idea 

Synodu zrodziła się z pragnień papieża -  o Kościele żyjącym zasadami synodalności. Chodzi 

oczywiście o powrót do pełniejszej synodalności, od której na przestrzeni wieków z różnych 

przyczyn oddaliliśmy się, a w niektórych obszarach odeszliśmy zupełnie.  
 

II. Synodalność – stylem funkcjonowania naszych Wspólnot 
 

Styl życia wspólnot klauzurowych jest w swej istocie synodalny, choć wcześniej nie był tak 

nazywany. Synodalność stanowi modus vivendi et operandi - sposób życia i działania naszych 

wspólnot. Nasi Założyciele, Reguły i Konstytucje wskazują nam właśnie taką drogę. Proces 

synodalny w pewnym sensie odbywa się w zakonach już od lat: mamy kapituły zakonne  o 

różnym charakterze, począwszy od wyborczych, poprzez typowo formacyjne, spotkania całych 

wspólnot dla dokonania rewizji zwyczajów, wierności przyjętym zobowiązaniom itp. Tak więc 

dla nas to jest rzecz naturalna, że takie konsultacje się odbywają.  Struktur do realizowania 

synodalności nam nie brakuje. Pytanie - na ile wypełniamy je życiem? 

III. Przygotowania do etapu presynodalnego 

Po oficjalnym otwarciu prac synodalnych materiały wydane przez odpowiednie dykasterie w 

Watykanie i w Polsce zostały rozesłane do wszystkich Klasztorów. Wiem, że siostry zgłębiają je 

indywidualnie i wspólnotowo. Wiem też, że kilka wspólnot przeprowadza regularne spotkania 

w tym temacie, ale są i takie, które jeszcze się do tego nie przymierzyły. 

W styczniu br. przeprowadziłyśmy we wszystkich Klasztorach Konferencji klauzurowej ankietę 

dotyczącą praktykowania synodalności. Z radością stwierdzam, że ogólnie jest w nich dość 

wysoka świadomość przeżywania na sposób synodalny procesu rozeznawania i innych aspektów 

naszego życia. I choć do ideału czasem brakuje wiele … proces synodalny stanowi u nas 

rzeczywistość pewną. Życie kontemplacyjne jest nieustannym słuchaniem i rozważaniem 

Słowa Bożego. Adoracja  Najświętszego Sakramentu, to zaproszenie do słuchania. Pragnieniem 

każdej z nas jest jak najpełniejsze zjednoczenie z Chrystusem, a doświadczenie Jego miłości 

sprawia, że chcemy poznawać i jak najlepiej wypełniać Jego wolę. Nie otworzymy się na 

drugiego człowieka, jeżeli nie będziemy miały postawy słuchania na adoracji. 

IV. Rozeznawanie we Wspólnocie  

W znacznej większości nasze życie łączy elementy pustelnicze z życiem wspólnotowym. Dzięki 

temu nasza miłość do Boga, przeżywana na modlitwie, może weryfikować się w relacjach 

siostrzanych i ofiarności na rzecz wspólnoty. Ciągłe rozeznawanie i poszukiwanie woli Bożej 

odbywa się przez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego i wspólnotowe dzielenie się Słowem (lectio 

divina), i przez Eucharystię – tak bardzo wspólnototwórczą. Bez wspólnotowego słuchania Słowa  

i sprawowania Eucharystii prawdziwe „podążanie razem” byłoby niemożliwe. 



Papież jednak chce, żebyśmy porozmawiały o tym, JAK rozmawiamy. Bo słyszymy siebie 

nawzajem, ale czy słuchamy? A może niekiedy nie dopuszczamy do głosu Ducha Świętego, co 

może się dziać w różny sposób, choćby przez niesłuchanie drugiego, trzymanie się twardo 

swojego zdania, wykluczanie innych z kręgu tych, którzy mogą zabierać głos, czy z myślenia 

opartego o schematy „zawsze tak było” lub „nigdy tak nie było” itp. Reguły, takie jak benedyktyńska 

czy franciszkańska, zalecają „by ważniejsze decyzje w klasztorze podejmować po wysłuchaniu 

opinii wszystkich braci” oraz „pytać o zdanie także najmłodsze siostry, bo Pan często objawia 

młodszej co jest lepsze (RegKl.rozdz.4, RegU rozdz.22). Kościół daje nam też narzędzia 

w postaci określonego czasu trwania kadencji przełożonych, których wybiera cała wspólnota. 

Wyraźnym przykładem procesu synodalnego w naszych wspólnotach jest proces rozeznawania 

powołań. Początkowo kontakt z kandydatką nawiązuje przełożona z mistrzynią nowicjatu, 

potem jednak każda mniszka po ślubach wieczystych ma prawo i obowiązek zapoznać się  

z osobą kandydującą i każda - przy rozstrzyganiu o wstąpieniu czy dopuszczaniu do kolejnych 

etapów formacji - wyraża swój głos w dyskusji oraz przez głosowanie, chociaż ostateczna 

decyzja należy do przełożonej.  

W naszym doświadczeniu życia wspólnotowego, w którym synodalność powinna być elementem 

fundamentalnym, dobrze znamy nie tylko "piękno" chodzenia razem, ale także trudności. 
 

V. Rozeznawanie i budowanie komunii w strukturach zrzeszających Wspólnoty w zakresie jednego 

charyzmatu  

Kongregacje i federacje w zakresie jednego charyzmatu funkcjonowały w Kościele w Polsce już 

od dawna chociażby u benedyktynek, benedyktynek sakramentek, bernardynek i wizytek. Po 

opublikowaniu w 2016 r. Vultum Dei quaerere i Cor Orans (2018 r.) - dokumentów regulujących 

życie wspólnot klauzurowych, każdy Klasztor, nie tracąc własnej autonomii, zobligowany był do 

włączenia się do większej struktury zrzeszającej Klasztory o jednym charyzmacie. Te struktury 

to kongregacje, federacje i stowarzyszenia. Sam proces tworzenia statutów, który powierzono 

samym mniszkom - wg mojej obserwacji – przyczynił się do pogłębienia komunii między 

klasztorami, był  szkołą słuchania, otwartości, rezygnacji z własnych wizji i pragnień dla dobra 

całości, budowania jedności i wzajemnego zaufania, aczkolwiek nie dla wszystkich było to 

łatwym doświadczeniem. 

VII. Rozeznawanie i budowanie komunii w strukturach zrzeszających Wspólnoty w zakresie wielu 

charyzmatów  

Kolejnym miejscem współpracy, już między wspólnotami o różnych charyzmatach jest 

Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce, do 

niedawna prawdopodobnie pierwsza klauzurowa Konferencja w Kościele. Dla Klasztorów 

autonomicznych, które szły wprawdzie wspólną drogą, ale same - to przejście na kroczenie 

razem nie zawsze budziło pozytywne emocje.  Podążanie razem w strukturach Konferencji 

klauzurowej, daje nam możliwość - dzięki bieżącym informacjom z Sekretariatu KEP - bycia 

blisko serca Kościoła i przeżywania tego, czym żyje Kościół w Polsce; umożliwia wzajemną 

wymianę doświadczeń, poszukiwań, szkolenia, kształcenia etc. 

VIII. Rozeznawanie i budowanie komunii ze świeckimi, dzielenie się charyzmatem i nie tylko… 



Oddzielonym od świata, murami i kratą klauzurową, jest nam wyjątkowo „po drodze”                  

z naszymi braćmi i siostrami żyjącymi w świecie. Kaplice klasztorne tak są projektowane, by  

zarówno Eucharystia jak i codzienna Liturgia godzin, były dostępne dla osób z zewnątrz. 

Sprawujemy ją najlepiej jak potrafimy. 

Współczesnym „ areopagiem ” dla wspólnot klauzurowych są nie tylko koło, rozmównice, ale 

również telefon, poczta tradycyjna, elektroniczna, skrzynki intencji na stronach internetowych. 

Nasze apostolstwo pozostaje zawsze apostolstwem modlitwy, niemniej jednak mamy 

możliwość wysłuchać, wyrazić zainteresowanie i troskę, niekiedy udzielić konkretnych rad, czy 

po krótkim rozeznaniu skierować do kompetentnych osób lub instancji.     

Przy furcie zawsze możemy liczyć na stałych i pewnych „klientów” – to nasi ubodzy i potrzebujący. 

Tu ich dokarmiamy, zaopatrujemy w niezbędne przedmioty, odzież, żywność - według naszych 

możliwości. Chociaż siostry utrzymują się wyłącznie z ofiar, znam osobiście dwie wspólnoty, 

które zobowiązały się do miesięcznej dziesięciny dla potrzebujących. 

Jesteśmy wdzięczne Panu Bogu za te wszystkie możliwości wzajemnego poszukiwania                  

i wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego. Pragniemy stanowić dojrzałe Wspólnoty, które 

niejako siedząc na progu wieczności, dają świadectwo o prymacie miłości Boga i drugiego 

człowieka odkupionego Krwią Chrystusa.   

Podejmując prośbę Sekretarza Generalnego Synodu Biskupów modlimy się gorąco o dobry 

przebieg i obfite owoce Synodu .   AMEN 

 

Warszawa, 26 stycznia 2022 r. 

s. Teresa Wrona OCD 

Przewodnicząca Konferencji 

Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych 

W Polsce 

 


