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W klAUZURZE SPOtykAM JEZUSA

komentarz na wejście
Gromadzenie się w obecności Bożej jest naszym przywilejem. Jezus 

Chrystus jest pośród nas, sprawia, że stajemy się uczestnikami Jego 
chwały. Wsłuchując się w tekst dzisiejszej Ewangelii, starajmy się znaleźć 
odpowiedzi na pytania: Jakim jestem przyjacielem Chrystusa? Czy towa-
rzyszę Mu tylko w wybranych momentach mojego życia, a w pozosta-
łym czasie, poprzez postawy, działania i decyzje, wykazuję obojętność, 
a nawet sprzeciw wobec Jego woli? Na ile otwieram się na współpracę 
z Chrystusem, aby otaczające mnie osoby lepiej Go poznały?

Modlitwa wiernych
Modlitwą wstawienniczą obejmijmy wszystkie potrzeby Kościoła 

i świata, kierując do miłosiernego Boga nasze ufne prośby.
– Módlmy się za chrześcijan, aby przez życie w braterskiej miłości 

i preferowanie wartości ewangelicznych kształtowali w sobie obraz 
Chrystusa i pociągali innych do przyjęcia Jego zbawienia. Ciebie pro-
simy…

– Módlmy się za papieża Franciszka oraz za wszystkich głoszących 
Ewangelię, aby współpracując z łaską Bożą, budzili sumienia ludzi 
współczesnego świata i zdobywali ich dusze dla królestwa Bożego. 
Ciebie prosimy…

– Módlmy się za osoby pełniące posługę władzy, aby pomnażały 
dobro służące godnemu życiu ludzi na ziemi, a potrzebującym, chorym 
i marginalizowanym świadczyli konkretną pomoc. Ciebie prosimy…

– Módlmy się za wspólnoty klauzurowe, aby trwając na modlitwie 
i kontemplacji Boga, były czytelnymi znakami niebieskiego Jeruzalem. 
Ciebie prosimy…



– Módlmy się za nas samych, abyśmy dojrzale podejmowali trud 
codziennego życia i wpatrując się w Chrystusa, odkrywali w Nim swoją 
tożsamość. Ciebie prosimy…

Boże, Twój Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie 
możemy wyrazić słowami, wysłuchaj naszych próśb i spełnij to wszyst-
ko, co jest zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważania różańcowe (tajemnice chwalebne)
Rozważanie tajemnic różańcowych to kontemplacja życia Jezusa 

i Maryi, dająca możliwość osobistego spotkania z Bogiem. W życiu 
codziennym ta obecność kochającego Ojca pomaga nam wypełniać 
nasze powołanie i zobaczyć miłość Boga w otaczającym nas świecie.

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Tajemnica człowieczeństwa, która objawiła się w Chrystusie, jest 

tajemnicą wielkości każdego człowieka. Bóg powołał nas do wieczne-
go życia w Jego chwale. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią objawia 
Bożą miłość względem wszystkich ludzi. Jezus jest Życiem wiecznym. 
Przeszedł przez śmierć, abyśmy my także mogli żyć bez cienia śmierci. 
Przyjmując Ewangelię Chrystusa, głosimy prawdę o więzi Boga z czło-
wiekiem w rzeczywistości królestwa Bożego, w której mamy osiągnąć 
pełnię Chrystusa, być Jego braćmi i umiłowanymi dziećmi Boga Ojca.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Pan Jezus nie wrócił do chwały Ojca, aby być w niej sam. Miłość, 

która sprowadziła Go na ziemię, przeprowadziła przez zbawczą dla 
nas mękę i obudziła do życia wiecznego, została wlana do naszych 
serc. Ona ma moc przyciągania nas tam, gdzie Chrystus przebywa. 
Wniebowstąpienie Pana Jezusa pokazuje możliwość wejścia do nieba 
wszystkich, którzy dają się prowadzić przez Jego Ducha.

3. Zesłanie Ducha Świętego
Zesłanie Ducha Świętego poprzedziło wspólnotowe trwanie na 

modlitwie apostołów i uczniów Chrystusa. Wydarzenie Pięćdziesiątnicy 



ukazuje rzeczywistość trwałej relacji pomiędzy Bogiem i Kościołem. 
Modlitwa we wspólnocie Kościoła otwiera na przyjęcie Ducha 
Świętego. Wyraża pragnienie przynależności do Boga i opowiadanie 
się za Nim. Prowadzi do wypełnienia serc zebranych osób Duchem 
Bożym i oddaniem Bogu ludzkiego ducha.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Skromne życie Maryi, całkowicie oddane woli Bożej, zaowocowało 

świętością i nieskazitelnością. Było przekraczaniem ciemności świata 
i chodzeniem w światłości Boga, z tęsknotą za pełnią. Przejście do 
niebieskiej chwały Maryi to konsekwencja Jej wolnych wyborów i czy-
nów. Jest wyrazem miłości Boga względem człowieka oddanego Mu 
bez reszty.

5. Ukoronowanie Maryi na królową nieba i ziemi
Bóg jest Królem. W Jego chwale współkrólują wszyscy, którzy przy-

jęli dar zbawienia w Chrystusie i poszli za Nim drogą przez Niego uto-
rowaną. Przyjęcie bezwarunkowej Bożej miłości i trwanie w niej bez 
lęku, nawet gdy w grę wchodzi utrata doczesnych dóbr i zaszczytów, 
konsekwentnie wywyższa nas w niebieskiej chwale. Ukoronowanie 
Maryi to potwierdzenie tej prawdy.

czytanka różańcowa 
Każdy, kto bardziej świadomie podejmuje wyzwania chrześcijań-

stwa, zauważa, że przez swoje życie nie idzie sam, lecz że towarzyszy 
mu Chrystus. Osoby konsekrowane w szczególny sposób powołane są 
do naśladowania Chrystusa na drodze rad ewangelicznych, ale przede 
wszystkim powołane są do tego, aby „być obrazem Chrystusa” (por. Rz 
8, 29), aby żyć Jego życiem i kontynuować Jego misję.

Klauzura jest uprzywilejowanym miejscem, w którym Bóg pozwala 
dostrzegać swoje istnienie. W przestrzeni ciszy, ograniczonych relacji, 
z dala od zamętu, Bóg szczególnie wchodzi w relacje z osobami otwar-
tymi na Jego obecność, szukającymi Go pośród codziennych wyda-



rzeń, nasłuchującymi Jego natchnień w rozważanym słowie Bożym 
i starającymi się ubogacać Jego mądrością. Z klauzury promieniuje 
światło i znak Bożej obecności. Chrystus tu rozpoznawany, przyjmo-
wany, kochany i adorowany jest niejako zapraszany do problemów 
ludzi współczesnego świata, aby pośród nich żyć i działać.

W klauzurze spotykam Jezusa przede wszystkim w tajemnicy Jego 
obecności, która gromadzi we wspólnotę różne osoby, przenika je 
swoją miłością i zaprasza do życia programem Jego Ewangelii. 

Spotykam Jezusa w Najświętszym Sakramencie – promieniującego 
światłością i uzdrawiającą mocą, darzącego pokojem i uwalniającego 
od wszelkiego zamętu. Spotykam Jezusa we wspólnocie modlącej się 
za Kościół, świat i potrzebujących ludzi, we wspólnocie rozradowanej 
na rekreacji, dzielącej chleb przy stole, wsłuchującej się w słowo Boże, 
usługującej sobie w codziennych domowych pracach. 

Spotykam Jezusa w kapłanie słuchającym z miłością spowiedzi, 
pokornie celebrującym Eucharystię, budzącym nadzieję przez głosze-
nie Słowa Bożego i błogosławiącym. Spotykam Jezusa w siostrze dzie-
lącej się radośnie swoją wiarą, w siostrze z miłością przycinającej róże 
w ogrodzie, w siostrze przygotowującej posiłek, w siostrze siedzącej 
w ciszy przy otwartej księdze Pisma św., w siostrze wysłuchującej 
przy furcie trosk płaczącej kobiety, w siostrze znoszącej cierpliwie nie-
słuszne uwagi, w siostrze potykającej się na korytarzu i potrzebującej 
silnego ramienia, w siostrze cierpiącej agonię, w siostrze umierającej 
z sercem pełnym pokoju, w siostrze przebaczającej.

W klauzurze spotykam Jezusa, żyjąc łaską pięknej, wspólnotowej 
codzienności, przeplatanej modlitwą i pracą, w rzeczywistości nieraz 
trudnej, ale w wierze przechodzącej w wieczność.
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