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1. Wprowadzenie 

Poza wi zi , która jest dostrzegalna, wła ciwa najrozmaitszym wspólnotom ludz-
kim, w Ko ciele istnieje jeszcze inna: wyj tkowa i niespotykana w adnej innej spo-
łeczno ci. To najwa niejsze, a zarazem specyficzne dla Ko cioła spoiwo, to wi tych 
obcowanie. Najkrócej mo na je okre li  jako wspólnot  w Chrystusie. Communio 
sanctorum z definicji odnosi si  do tego, co wi te. Obcowanie, wspólnota, commu-
nio mówi o tym, e rzeczywisto  ta ma kogo  lub co  wspólnego; kogo  – a wi c 
Chrystusa, co  – wi  z Nim, która jednocze nie ł czy wszystkich mi dzy sob . 

wi tych obcowanie to rzeczywisto  niesprowadzalna do wi zi społecznych, 
czy mi dzyludzkich, którymi zajmuje si  socjologia, b d  psychologia. Dlatego 
wła ciwym jest ukazanie jej za pomoc  modelu, w którym zewn trzne, socjologicz-
ne znamiona wi zi s  znikome. Takim przykładem jest komunia rozci gaj ca si  po 
obu stronach ycia, a wi c wi ta wymiana, „obcowanie” mieszka ców nieba – 
ludzi i aniołów, czy czy ca z pielgrzymuj cymi na ziemi. Podobny obraz obserwu-
jemy na tym wiecie, je li we miemy pod uwag  naj ci lejszy zakon kontemplacyj-
ny – Kartuzów i jego yw , nie tylko instytucjonaln  wi  z całym Ko ciołem; jego 
miejsce i funkcj  w Ko ciele. 

Istot wi tych obcowania jest udział ochrzczonych w komunii trynitarnej; 
udział ten jest wspólny dzi ki wi zi, któr  tworzy Duch wi ty. Jest to wi c temat 
trynitarny, ale i eklezjologiczny, poniewa  wi  ta jest mo liwa tylko w Ko ciele 
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i jest istotna dla niego; a tak e eschatologiczny, poniewa  dotyczy wszystkich – po 
obu stronach ycia. W duchowo ci kartuzów, ów eklezjalno-eschatyczny sens znaj-
duje swój szczególny wyraz. S  to zakonnicy, którzy na tym wiecie podj li prób
ycia jakby mi dzy mierci  a zmartwychwstaniem. Słowa „jakby” i „sens” s  tu 

bardzo wa ne. Pomimo licznych elementów upodabniaj cych byt kartuza do 
„ mierci dla wiata”, mnisi nie mog  by  przecie  pewni zbawienia, jak przebywa-
j cy w sytuacji nieba czy w czy ca. „Sens” mówi o tym, e nie jest to próba tylko 
dla próby, dla sprawdzenia swoich sił w oryginalnym zakonnym „survivalu”. Sens 
jest eklezjalno - eschatyczny wła nie dlatego, e ich ycie stanowi dobro Ko cioła, 
a nie tylko indywidualne. Kartuzcy1 pustelnicy przez swoje zewn trzne odosobnie-
nie nie oddzielaj  si  od wspólnoty eklezjalnej. Przeciwnie, gł biej wchodz  w to, 
co stanowi jej sens. Chroni  sam  istot  wi zi i intensywniej podejmuj  odpowie-
dzialno  za nieustanny dopływ łaski, za stał  aktualizacj  powszechno ci Ko cioła, 
aby był tym, czym jest i powinien by . 

wi tych obcowanie to wielopłaszczyznowa rzeczywisto , która obejmuje ob-
szary „tego i tamtego” wiata – od wy yn nieba po nowoochrzczone niemowl ta 
i cierpi cych w czy cu. Na ziemi rozci ga si  od wielomilionowych rzesz zgroma-
dzonych przy jednym ołtarzu np. podczas kanonizacji w. Jana Pawła II, po gł bi
duszy kartuza. 

2. Zale no  od Ducha wi tego 

2. 1. Niewidzialna wi

Pierwsz , narzucaj c  si  cech  komunii wi tych jest jej niewidzialno , tj. to, 
e nie wymaga znamion doczesnych. Owszem, s  one obecne - niekiedy wskazuj

na istnienie tej wi zi – ale nie pierwszoplanowe. Dlatego mo e ona istnie  niezale -
nie od tego, co widzialne.  

Izolacja od wiata rozumianego jako doczesno  stanowi wspóln  cech  miesz-
ka ców „tamtego wiata” i kartuzów. wi ci poznaj  stworzenia dzi ki Stwórcy.2
Co do przebywaj cych w czy cu teologowie sugeruj  ich ograniczon  wiedz  na 
temat spraw zewn trznych.3 Ci, którzy odeszli z doczesno ci, wiedz  o niej to, co 
im Bóg pozwala zna .4 Statuty Kartuzów mówi  wprost, e wybrana przez nich 
cisza ma upodobni  ich byt do tamtego wiata, którego tu nie słycha .5 Charaktery-
styczny termin w. Brunona i Gwinona I quies cellae – pokój celi – oznacza tajem-
niczy stan duszy, trwanie w Bogu.6 Quies to znikni cie ze wiata, podobne mierci 

                                                     
1 „Kartuzki” – odnosz cy si  do kartuza, w odró nieniu od „kartuski” – odnosz cy si  do miasta 

Kartuzy. 
2 Por. M. MORAWSKI, wi tych obcowanie, Kraków 1923, 23n. 
3 Por. tam e, 186. 
4 Por. J. BOCHENEK, wi tych obcowanie w nauce Stanisława Hozjusza, Lublin 1960, 63. 
5 Por. Statutes of the Carthusian Order, 1989 (dalej: Statuty), II, 14. 
6 Por. W. LESNER, Milczenie i samotno  w zakonie Kartuzów w wietle pism w. Brunona, Guino-

na I oraz Guinona II, Pozna  1999, mps., 88.  
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odej cie jednoznaczne i całkowite.7 Oprócz izolacji od tego, co zewn trzne, poj cie 
to wskazuje na otwarcie si  na pełni  pokoju, którego udziela jedynie Bóg. To On 
jest ródłem poznania dla zjednoczonych z Nim. W tym przypadku nie chodzi 
oczywi cie o przepływ informacji, ale o dar m dro ci i prawdy od Ducha wi tego. 
Kartuz odsuwa si  od detalicznych informacji o ludziach i sprawach, bo istotnym 
tematem jego modlitwy jest przede wszystkim zbawienie. 

Z zewn trznego punktu widzenia pustelników charakteryzuje nie tylko izolacja 
od wiata, ale i pozorna ucieczka od Ko cioła rozumianego jako wielka wspólnota. 
Mnisi ró ni  si  w liturgii, maj  własne posty przekraczaj ce dalece zwykle wyma-
gania pokutne, na co dzie  odcinaj  si  od bie cych informacji. W sensie teolo-
gicznym natomiast ich ycie stanowi wzór pełnego daru z siebie; ofiary motywo-
wanej miło ci  Boga i bli niego (por. KDK 24). Kartuzi nie opuszczaj  wielkiej 
rodziny ludzkiej. Traktuj  swoj  samotno  jako specjalne zadanie w Ko ciele, 
gdzie rzeczy widzialne s  podporz dkowane niewidzialnym.8  

Nie chodzi tu o jakiekolwiek „rzeczy niewidzialne”, ale o to, co ma istotne zna-
czenie dla zbawienia. Communio sanctorum to współuczestnictwo w dobrach 
zbawczych.9 W ród tych dóbr mo na wyró ni  miło  i nadziej ,10 wi to ,11

a tak e ł czno  w oddawaniu chwały Bogu, któr  Katechizm nazywa najgł bszym 
powołaniem Ko cioła (por. KKK 959). Ju  staro ytno  chrze cija ska daje dowo-
dy wiary, e najpełniejsz  jedno  buduje modlitwa.12 Ten rys natury Ko cioła, 
w którym to, co ludzkie jest podporz dkowane Boskiemu, a widzialne niewidzial-
nemu, znajduje wyraz w liturgii kartuzów.13

2.2. Wi  ponad tym, co doczesne 

Komunia dotycz ca spraw wi tych przekracza to, co doczesne. Nie szkodzi jej 
mier , ale grzech.14 Kto , kto umiera, zostaje wykluczony z historii, ale nie traci 

z ni  kontaktu. Zabiera ze sob  wi zi mi dzyludzkie, bo te nale  do istoty człowie-
cze stwa, pisze Joseph Ratzinger.15 Mo emy doda  za Norwidem, e nie chodzi tu 
o jakiekolwiek wi zi, ale o te najbardziej duchowe, te, które maj  przetrwa

                                                     
7 Por. tam e, 89. 
8 Por. Statuty, IV.34.1. 
9 Por. M. CANÉVET, Le corps commun de l’ Église chez Gregoire de Nysse, Quatre fleuves 25-

26(1988), 50; W. KASPER, "Ko ciół jako sakrament jedno ci", Communio 1988, nr 2, 6. 
10 Por. J. BOCHENEK, wi tych obcowanie w nauce Stanisława Hozjusza, dz. cyt., 62; S. WIEDENHOFER, 

"Ekklesiologie", w: Handbuch der Dogmatik, red. T. SCHNEIDER, t. 2, Düsseldorf 1992, 92. 
11 Por. tam e, 124. 
12 Por. M. MORAWSKI, wi tych obcowanie, dz. cyt., 37. 
13 Por. Statuty, VI, 41, 2. 
14 Por. M. LIENHARD, "La communion des saints", Quatre fleuves 25-26(1988), 127; CH. SCHÖN-

BORN, "The communion of saints as three states of the Church: pilgrimage, purification and glory", 
Communio, summer 1988, 173. 

15 Por. J. RATZINGER, Eschatologie – Tod und ewiges Leben, Regensburg 1978, 152. 
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w wieczno ci.16 Równie  kartuzi yj  tak, jakby ju  opu cili ten wiat, niezauwa e-
ni przez reszt  ludzko ci. yj  bardziej wiatem przyszłym ni  doczesnym.17 Sami 
porównuj  swoj  codzienno  do przedsionka nieba, do pokoju, w jakim przebywa-
j  aniołowie. Dostrzegaj  w swoim oddaniu Bogu antycypacj  rzeczywisto ci osta-
tecznej.18 Oczywi cie s  wci  zale ni od tego, co doczesne. Nadal mog  zgrzeszy
i musz  zmaga  si  ze swoimi ziemskimi słabo ciami.19 Ich odł czenie 
od konkretnej wspólnoty zwi zanej z jakim  miejscem i kultur , niesie w sobie 
motyw powszechno ci wi tych obcowania – odł czeni od wszystkich, s  zł czeni 
z ka dym.20

2. 3. ródło komunii wi tych 

Warunkiem zaistnienia ka dej wspólnoty ludzkiej jest posiadanie kogo  lub cze-
go  wspólnego. Kto  jest wa niejszy ni  co . W przypadku communio sanctorum
rzeczywisto ci  wspóln  jest Kto  – wspólnota ta tworzy si  przez udział w yciu 
Boga, który jest komuni  Osób.21 w. Jan Paweł II nazywa obcowanie wi tych 
doskonał  form  jedno ci Ko cioła. Widzi w niej eschatyczny owoc wi to ci, któ-
rej Duch wi ty udziela w Ko ciele.22 W takim uj ciu mo na powiedzie , e Duch 

wi ty jest Twórc  jedno ci Ko cioła, a wi tych obcowanie jej istot  i tworzy-
wem. Stosowane okre lenia: communio, koinonia, wi tych obcowanie podkre laj
wyj tkowo  tej wi zi. Obejmuje ona co  wi cej ni  jedno  słów, my li, postaw, 
a nawet wyznania wiary. Chodzi tu o jedno  osobow , wypływaj c  ze zjednocze-
nia z osobowym Bogiem. Rzeczywisto  ta nie tylko przekracza granice czasu 
i przestrzeni. Poniewa  jest zakorzeniona w Bogu, bezpo rednio od Niego zale na, 
nie potrzebuje ju  po rednictwa rzeczy – jest niezale na od tego, co „widzialne”. 
Dlatego wi tych obcowanie obejmuje Ko ciół na tym i tamtym wiecie, a klaszto-
ry kontemplacyjne stanowi  wa ny element tej wspólnoty. 

Zakorzenienie wi tych obcowania w Bogu, bezpo rednia zale no  tej wi zi 
od Ducha wi tego daje odpowied  na pytanie, w jaki sposób dobro, którym ubo-
gacony jest jeden człowiek, mo e słu y  innym pomimo braku zewn trznych dróg 
przekazu warto ci. Duch wi ty wyprowadza miło  i wi wi tych z ich jedno ci 
z Chrystusem – Arcykapłanem dóbr wiecznych.23

                                                     
16 Por. C. NORWID, "Bliscy", w: Pisma wybrane, t. I, Warszawa 1983, 325. 
17 Por. R. B. LOCKHART, W pół drogi do nieba. Ukryte ycie kartuzów, tł. T. Grzesik, Marki: Mi-

chalineum 2001, ss. 11, 16. 
18 Por. W. LESNER, Milczenie i samotno  w zakonie Kartuzów w wietle pism w. Brunona, dz. 

cyt., 91n. 
19 Por. tam e, 94. 
20 Por. R. B. LOCKHART, W pół drogi do nieba, dz. cyt., 148. 
21 Por. G. GRESHAKE, Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie, Freiburg, Basel, Wien, 1997, 295. 
22Por. JAN PAWEŁ II, Wierz  w Ducha wi tego Pana i O ywiciela, red. S. DZIWISZ, H. NOWACKI,

T. RAKOCZY, Città del Vaticano 1992, 303. 
23 Por. tam e, 69n. 
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3. Wi  z Chrystusem 

3. 1. Wi  z Chrystusem jako istota wi tych obcowania 

Wi  z Chrystusem stanowi podstaw  wi zi eklezjalnej, a zarazem warunek 
i istot wi tych obcowania.24 Wi  ta kształtuje mi dzyosobowe wzajemne relacje 
zjednoczonych ze Zbawicielem. Zale no  jest dwukierunkowa. Równie  wzajem-
na ł czno  członków Ko cioła przybli a ich do Chrystusa (por. KK 50).25 Dlatego 
np. kard. Hozjusz wła nie Pawłow  metafor  Ko cioła – Ciała Chrystusa uczynił 
punktem wyj cia nauki o wi tych obcowaniu. Takie uj cie pozwala zrozumie , 
dlaczego kult wi tych staje si  czci  oddawan  Chrystusowi, a prze ladowania 
chrze cijan s  efektem nienawi ci do samego Zbawiciela (por. Dz 9, 4).26

Powołanie kartuzów zawiera te elementy – jednoczesne do wiadczenie tajemni-
cy Chrystusa i Ko cioła.27 W formacji mnichów podkre la si , e maj  współtwo-
rzy  Ciało Chrystusa.28 Sami kartuzi dostrzegaj  w swoim zerwaniu ze sprawami 
tego wiata podobie stwo mierci, a raczej antycypacj ycia zrodzonego z udziału 
w mierci Chrystusa, aby by  z Nim, y  Jego wieczno ci .29

3.2. Cechy wi tych obcowania 

Poszczególne elementy wi zi z Chrystusem staj  si  znamionami wi tych ob-
cowania. Nale  do nich: współudział w modlitwie Chrystusa, czyli w Jego dialogu 
z Ojcem, sakramentalne zjednoczenie z Nim i dar z siebie.  

3.2.1. Trwanie w Chrystusie 

Communio sanctorum realizuje si  przez wspólne trwanie w Chrystusie, a w 
sposób szczególny przez udział w Chrystusowym odniesieniu do Ojca przez modli-
tw . Teologowie podkre laj  wielokrotnie eklezjalne znaczenie modlitwy, zwłasz-
cza liturgicznej.30 Sobór Watyka ski II mówi, e liturgia odsłania najgł bsze powo-
łanie Ko cioła i wyra a zjednoczenie wiernych w miło ci (por. KK 51). Przy czym 
chodzi tu o jedno  ze wszystkimi, a wi c tak e z tymi, którzy ju  ciesz  si  wiecz-
no ci  (por. KK 50).  

                                                     
24 Por. G. L.MÜLLER, Katholische Dogmatik für Studium und Praxis der Theologie, Freiburg 2003, 508. 
25 Por. Cz. BARTNIK, Osobowy byt Ko cioła, w: Ko ciół w wietle Biblii, red. J. SZLAGA, Lublin 

1984, 164; M. MORAWSKI, wi tych obcowanie, dz. cyt., 21. 
26 Por. J. BOCHENEK, wi tych obcowanie w nauce Stanisława Hozjusza, dz. cyt., 105. 
27 Por. Statuty, I, 2, 1. 
28 Por. ACARTHUSIAN, The call of silent love. Carthusian novice conferences, London 1995, 29. 
29 Por. tam e, 46. 
30 Por. G. LATHROP, "La koinonia et la forme de la liturgie", La Maison-Dieu 1995, nr 204, 89; M.

RUSECKI, "Współczesna eklezjogeneza", Ateneum Kapła skie 1995, nr 2-3, 232n; B. NADOLSKI, 
"Liturgia ci głym zadaniem", Ateneum Kapła skie 1996, nr 2, 184; B. BOBRINSKOY, "La liturgie, 
célébration de la sainteté de Dieu et des ses élus", La Maison-Dieu 1995, nr 201, 31. 
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Ju  staro ytno  chrze cija ska zwracała uwag  na najistotniejszy element 
communio, jakim jest pokój płyn cy z harmonijnego zwi zku z Chrystusem. Ów 
pokój – trwanie w Chrystusie i z Nim – zyskuje si  na modlitwie. Modlitwa tworzy 
przestrze , w której ta wi  nie tylko rozwija si , ale i wyra a, i realizuje. 

Modlitwa, nawet indywidualna, stanowi szczególn  ekspresj  jedno ci trwaj -
cych w Chrystusie. Nie jest jak  specyfik  zakonów, ale w ich yciu przybiera 
najwi ksz  intensywno . Pustelnicy traktuj  swoje nieustanne czuwanie modlitew-
ne jako zadanie otrzymane od Ko cioła, wypełniane w ł czno ci z nim i dla całej 
wspólnoty eklezjalnej.31 Czyni  to na wzór modlitwy Zbawiciela.32

Z jedno ci  z Chrystusem, który jako Arcykapłan modli si  „za nich i w nich”,33

wi e si  szczególna rola kartuzów w Ko ciele, jak  jest realizacja na ziemi liturgii 
niebia skiej.34 Liturgia zawsze stanowi wyraz wi tych obcowania – miejsca stałe-
go zjednoczenia ywych i zmarłych (por. KL 8). Dla kartuza nie tylko liturgia 
wspólnotowa, ale i modlitwa indywidualna, i całe ycie w celi to rzeczywisto , 
gdzie ziemia ł czy si  z niebem.35 Modlitwa kartuzów trwa nieprzerwanie, podob-
nie jak liturgia niebia ska.36 Wprawdzie ich doczesna kondycja wymaga uwzgl d-
nienia rytmu czuwania i odpoczynku, jednak e nie tylko ilo  godzin po wi conych 
modlitwie, ale tak e jej rozło enie w czasie i zasi g geograficzny sprawia, e analo-
gia ta jest bardzo wymowna. Kartuzi maj  znamienny i niezast piony wkład w nie-
ustanne oddawanie czci Bogu przez Ko ciół. 

3. 2. 2. Eucharystia 

Uczestnicz cy w Eucharystii s  „kim  jednym w Chrystusie” przez udział 
w Jego Ciele (por. Ga 3, 28). Eucharystyczne zjednoczenie z Panem to niejako 
główny aktywator wspólnoty wi tych.37 Ko ciół yje Ciałem Chrystusa. Euchary-
stia, a szerzej ycie sakramentalne powoduje wzrost wzajemnej miło ci mi dzy 
wiernymi.38 Mo na tu zauwa y  zró nicowanie intensywno ci wi zi wi tych ob-
cowania od pewnego minimum, jaki stanowi jedno  ochrzczonych.39 Pod tym 
wzgl dem, kartuzi si gaj  maksimum jedno ci. Mnisi, nawet, gdy sprawuj  Eucha-
rysti  w samotno ci, czyni  to w zjednoczeniu z całym Ko ciołem, a doł czona 
do celebry ofiara ich ycia umacnia jedno  wszystkich.40

                                                     
31 Por. Statuty, I, 3, 3. 
32 Por. F. A. LEFEBVRE, Saint Bruno et l’Ordre des Chartreux, t. I, Paris 1883, 227. 
33 Statuty, I, 3, 7; por. ACARTHUSIAN, The call of silent love, dz. cyt., 60. 
34 Por. F. A. LEFEBVRE, Saint Bruno et l’Ordre des Chartreux, dz. cyt., 250n. 
35 Por. Statuty, I, 4, 1, 
36 Por. tam e, IV, 34, 5. 
37 Por. M. MORAWSKI, wi tych obcowanie, dz. cyt., 23. 
38 Por. L. M. CHAUVET, "Sur quelques difficultés actuelles au sujet de l’au-delà", La Maison-Dieu, 

1998(1), 52; G. S. TROBAT, "L’Eucharistie dans la Constitution Pastorale Gaudium et spes", La Maison- 
Dieu, 1997, nr 2, 111. 

39 Por. J. BOCHENEK, wi tych obcowanie w nauce Stanisława Hozjusza, dz. cyt., 98. 
40 Por. Statuty, III, 21, 4. 
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3.2.3. Dar z siebie 

Pawłowy obraz Ko cioła - organizmu, Ciała Chrystusa mo e by  interpretowa-
ny w ten sposób, e na pierwszy plan wysuwa si  funkcj  poszczególnych orga-
nów. W takiej eklezjologii dominuje postrzeganie wzajemnych posług. Owszem, 
funkcja jest wa na, ale pierwszoplanowe znaczenie ma zawsze przynale no , a ta 
wymaga daru z siebie, na wzór Chrystusa (por. KDK 24). Dar jest mo liwy dzi ki 
zjednoczeniu z Tym, który pierwszy zło ył doskonał  ofiar . Zale no  wi zi 
eklezjalnej od daru z siebie wynika z logiki trynitarnej. Ojciec daje wszystko Sy-
nowi z wyj tkiem tego, e jest Ojcem. Syn odpowiada tak  sam  miło ci , tj. da-
rem z siebie. Duch wi ty to Osoba – Dar. Trynitarna komunia to nie wymiana 
czego . Ma struktur  osobowego, bezinteresownego daru z siebie. To wła nie za-
wiera si  w zdaniu, e Bóg jest miło ci  (por. 1 J 4, 8). Ustanowiony tajemnicami 
Osób Boskich Lud (por. KK 4) został powołany w porz dku trynitarnej miło ci. 
Dar z siebie stanowi wi c podstaw  bytu Ko cioła, a co za tym idzie równie  sił
wi zi i aktywno ci wspólnoty. Dar ten jest mo liwy dzi ki ofierze Chrystusa, a 
równocze nie ł czy z Nim. Stanowi istotny czynnik wi tych obcowania. Kartu-
zja ski mistrz duchowo ci zwraca uwag  na to, e miło  wzajemna uczniów czyni 
ich godnymi Pana Jezusa.41

Wi  ka dego z Chrystusem jest indywidualna. Nikt w niej nikogo nie mo e za-
st pi , ani reprezentowa . Chrystus jednak chce, aby my w wieczno ci byli Ko cio-
łem – wspólnot  zjednoczon  w umiłowaniu Boga; wspólnot , w której wdzi cz-
no  wzajemna obejmuje to, co istotne, a miło  obdarza tym, co wa ne. W tym 
wła nie zawiera si  znaczenie owego bezinteresownego daru z siebie. Dar nie jest 
ofiar  dla ofiary. Stanowi realizacj  na ladowania Chrystusa, wł cza w Jego ofiar  i 
daje powód do wzajemnej wdzi czno ci. 

4. Udział w miło ci i ofierze Chrystusa 

wi tych obcowanie podobnie jak inne relacje mi dzyludzkie wymaga miejsca, 
w którym si  spełnia, a tak e tre ci, które s  przedmiotem mi dzyosobowego prze-
kazu i wreszcie dróg tego przekazu. Miejscem komunii wi tych jest Ko ciół. 
Szczególnie odpowiednia okazuje si  tu Pawłowa analogia Mistycznego Ciała, 
poniewa  zwraca uwag  na podstaw  komunii – zakorzenienie jej uczestników 
w Chrystusie. W eklezjalnej przestrzeni mo na wskaza  wyj tkowe punkty realiza-
cji obcowania wi tych. S  to przestrzenie duchowe, jakie tworzy modlitwa, 
a zwłaszcza liturgia, w tym ta niebia ska. Dobra i tre ci, które przekazuj  sobie 
nawzajem zł czeni ze Zbawicielem, to dobra Chrystusowe, a wi c zbawcze, zwi -
zane z miło ci  i ofiar  Pana.  

Uczestnictwo w zbawczej tajemnicy Chrystusa wi e ze sob  nawzajem tych, 
których jest udziałem.42 Misterium Chrystusa obejmuje Jego miło  do Ko cioła, 

                                                     
41 Por. ACARTHUSIAN, The call of silent love, dz. cyt., 74. 
42 Por. S. NAGY, "Dwa bieguny jedno ci Ko cioła – jedno  dana i jedno  zadana", Communio

1988, nr 2, 17. 
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ale tak e to, co Chrystusowe, czyli całe Jego zbawcze dzieło. Współbrzmi z tym cel 
profesji kartuzów, który okre laj  jako doskonało  miło ci poł czon  z do wiad-
czeniem tajemnicy Chrystusa i Ko cioła.43 Chrystus dopuszcza i zaprasza 
do współudziału w zbawieniu, w przekazie wysłu onego przez siebie dobra. Zapra-
sza do rado ci dzielenia si  dobrem. W ten sposób „tworzy ludzi wielkich”.44

4. 1. Komunijny wymiar modlitwy i postu 

Modlitwa, post i oddanie siebie nale  do skutecznych sposobów wł czania si
w zbawcze dzieło Chrystusa. 

Wzajemna modlitwa to istotny element wi tych obcowania.45 Jej skuteczno
wynika z zespolenia z t  modlitw  Chrystusa, która wyra a oddanie Ojcu 
i wyprasza zbawienie wiata. W ten sposób „godzina Ogrójca” rozrasta si  w dzie-
jach.46 Decyduj  tu nie tyle zasługi modl cych si , ile odwołanie do mocy i działa-
nia Boga. Równie  kartuzi podejmuj  trwanie w kontemplacji jako otrzyman
od Ko cioła misj  doł czania do modlitwy Zbawiciela. Wraz z Nim ofiarowuj
swoje ycie za zbawienie innych i siebie.47

Równie  tak liczne umartwienia traktuj  nie tylko jako rodek do osi gni cia 
własnej doskonało ci charakteru i panowania nad sob . Pokuta stanowi dla nich 
nade wszystko sposób uczestniczenia w zbawczym dziele Chrystusa.48 Dar z siebie 
doł czaj  do Jego ofiary za Ko ciół i cał  ludzko . 

4.2. Pokonanie zła i wzrost dobra 

Kartuzi wypełniaj  swoje ycie modlitw  i postem; prostymi rodkami zaleco-
nymi przez Pana, bez których nawet Apostołom nie udało si  poskromi  złych du-
chów (por. Mt 17, 21). Podejmuj  niezwykle istotne zadanie ekspiacji przez modli-
tw  i pokut .49 Jest to solidarne działanie na rzecz kogo , cz sto na rzecz tych naj-
bardziej potrzebuj cych i najubo szych moralnie.50 Skuteczno  wynika tu 
z czerpania bezpo rednio z mocy Boga dzi ki zwracaniu si  do Niego (modlitwa) 
i uznaniu własnej stworzono ci i zale no ci od Niego (post). 

Ofiarowanie własnych zasług za osoby słabsze moralnie znajduje przykłady ju
w staro ytno ci chrze cija skiej, np. w zwyczaju tzw. libelli pacis.51 Daj  one wia-

                                                     
43 Por. Statuty, I, 1, 4; I, 2, 1. 
44 Por. W. GRANAT, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. II, Lublin 

1974, ss. 574, 577. 
45 Por. M. MORAWSKI, wi tych obcowanie, dz. cyt., 239. 
46 Por. K. WOJTYŁA, Znak, któremu sprzeciwia  si  b d , Kraków 2005, 154. 
47 Por. F. A. LEFEBVRE, Saint Bruno et l’Ordre des Chartreux, dz.cyt., 227. 
48 Por. Statuty, IV, 34, 4; ACARTHUSIAN, The call of silent love, dz. cyt.,78n. 
49 Por. F. A. LEFEBVRE, Saint Bruno et l’Ordre des Chartreux, dz. cyt., XXIV-XXVI, XIX. 
50 Por. tam e, 382- 384. 
51 Por. M. MORAWSKI, wi tych obcowanie, dz. cyt., 63-65. 
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dectwo wiary w mo liwo  i sens wzajemnego przekazywania sobie darów ducho-
wych.52 Sobór Watyka ski II potwierdza, e ofiarne oddanie siebie przyczynia si
do wzrostu ycia łaski całego Ko cioła (DZ 1). Oddanie siebie w duchu solidarno ci 
z innymi wyra a prawd , e wobec całego zła wi kszy jest Bóg i to, co z Boga, 
a wi c, e zawsze wi ksza jest miło . Nie sposób zatem wyobrazi  sobie zaistnie-
nia takiego oddania bez motywacji eklezjalnej, bez poczucia wi zi z nieznanymi 
nawet osobami.  

4. 3. Całkowity dar z siebie 

Umieraj c na krzy u Chrystus dopełnił całkowity, bezinteresowny dar z siebie. 
mier  prawdziwie chrze cija ska polega wi c od tej pory na oddaniu wraz z Chry-

stusem w r ce Ojca swojego istnienia i samostanowienia. Mo e nie  ze sob  war-
to  współuczestniczenia w ofierze Zbawiciela i by  darem dla innych (por. 2 Kor 
4,12). Kartuzi przez swoje nieodwracalne odej cie od spraw tego wiata i daleko 
posuni te umartwienia realizuj  mo liwie najpełniej oddanie swojego człowiecze -
stwa Bogu. Upodabniaj  swoje ycie do „ mierci w Chrystusie”, z uwzgl dnieniem 
doczesnych potrzeb osoby, jej godno ci i wolno ci. Równie mier  kartuza ma 
stanowi  jego ostatni  ofiar  „za Ko ciół i zbawienie ludzko ci”.53 Symbolicznym 
wyrazem tej w pełni ofiarniczej postawy jest zwyczaj stawiania jedynie krzy a na 
bezimiennych grobach pustelników i niepodejmowanie stara  o ich beatyfikacje. 

Historia dowodzi, e niekiedy i ta heroiczna ofiara „ mierci dla wiata” okazuje 
si  niewystarczaj ca i dar z siebie zostaje dopełniony m cze stwem. Zbrodnie po-
pełniane na kartuzach wiadcz  o sile ich oddziaływania, o tym, e stanowi  realne 
zagro enie dla mocy zła. Pomimo podobie stw pustelniczego ycia do odej cia 
z doczesno ci w tym punkcie zaznacza si  istotna ró nica: „tamtego wiata” zło
ju  nie dosi ga, tu wszyscy uczestnicz cy w eklezjalnej komunii cierpi  wraz z 
reszt  Ko cioła. 

Dar z siebie upodabnia mnichów do przebywaj cych na zawsze z Panem miesz-
ka ców nieba. Teologia mówi, e ich zasługi i przebyte cierpienia pomagaj  piel-
grzymom przyswoi  sobie owoce m ki Zbawiciela.54 Ich modlitwy i pomoc du-
chowa maj  realny wpływ zarówno na zewn trzny bieg dziejów, jak i na kształtuj -
c  go rzeczywisto  duchow .55 Ta analogia z oddanymi Bogu na ziemi osobami 
jest do  przejrzysta, przy uwzgl dnieniu oczywi cie tej ró nicy, e nawet najbar-
dziej nieskazitelni mnisi mog  nadal zgrzeszy  i sami potrzebuj  pomocy. 
W przypadku wi tych mo na mówi  jedynie o zasługach wynikaj cych z prze-
szłych cierpie  i ofiar. Wprawdzie Orygenes uwa ał, e i oni nie maj  pełnej rado-
ci, gdy widz  nasze grzechy,56 tym niemniej kwesti  podatno ci na ból nale y 

                                                     
52 Por. tam e, 67. 
53 Por. F. A. LEFEBVRE, Saint Bruno et l’Ordre des Chartreux, dz. cyt., 273. 
54 Por. J. BOCHENEK, wi tych obcowanie w nauce Stanisława Hozjusza, dz. cyt., 75. 
55 Por. M. MORAWSKI, wi tych obcowanie, dz. cyt., 22. 
56 Por. J. RATZINGER, Eschatologie – Tod und ewiges Leben, dz. cyt., 153n. 



   IZABELLA SMENTEK292

raczej ł czy  z sytuacj  przebywaj cych w czy cu. Wła nie z czy cowymi cier-
pieniami porównuje si  nieraz t sknot  mistyków za Bogiem.57 Ró nica oczywi cie 
jest zasadnicza: cierpienia w czy cu nie maj  ju  warto ci zasługiwania, a wi c 
pomna ania dobra w komunii wi tych.  

5. Tworzenie wi zi 

wi tych obcowanie to wi , która tworzy si  i wzrasta podczas ziemskich dzie-
jów. Podobnie jak uczestnicz cy w niej wzrastaj  w wi to ci, tak i komunia mi -
dzy nimi kształtuje si  i rozwija. Ko ciół d y nadal do pełnej docelowej jedno ci, 
któr  osi gnie w przyszłym wiecie. Communio sanctorum to rzeczywisto  dyna-
miczna; trwa dzi ki temu, e ci gle tworzy si  i umacnia. Umo liwia przekaz dóbr 
zbawczych i dzi ki niemu wzrasta. Na pytanie o drogi tego przekazu nale y odpo-
wiedzie , e s  to te same szlaki, którymi Bóg trafia do człowieka. Najistotniejsze 
warto ci mo na przekaza  doł czaj c je do Chrystusowego daru; razem z Chrystu-
sem w Duchu wi tym. Mo na powiedzie , e communio sanctorum polega na 
przekazie miło ci w obecno ci Boga. 

5.1. Czuwanie z Ko ciołem i dla Ko cioła 

Wi  umacnia si  przez wspólne podejmowanie istotnych zada . Dzi ki temu 
wzrasta wzajemna miło  i wdzi czno . ycie i działanie dla Ko cioła znajduje 
odzwierciedlenie w postawie kartuzów. Consuetudines Gwinona I podkre laj , e 
ycie ukryte nie jest nastawione na odci cie si  od rodziny ludzkiej. Przeciwnie, jest 

to zadanie podj te dla Ko cioła.58 Dlatego równie  ka da forma uczestnictwa 
w liturgii, nawet brata zakonnego ma warto  publicznej modlitwy wspólnoty wier-
nych.59 Sami pustelnicy potwierdzaj , e traktuj  swoje powołanie jako element 
mozaiki licznych dobrych dzieł, dzi ki którym wzrasta Ciało Chrystusa.60 Tak e 
post i modlitwa, skuteczne rodki poskramiaj ce złego ducha, s  podejmowane dla 
Ko cioła i wiadcz  o t sknocie za ostatecznym panowaniem Chrystusa. 

Równie  regularnie odprawiane oficjum nocne nie stanowi jakiej  zakonnej eks-
trawagancji. Jego sens wyja nia si  w kontek cie eklezjalnym: mnisi czuwaj  wte-
dy, gdy nikt nie podejmuje modlitwy. Prosz  o miłosierdzie dla pi cych i niejako 
w ich zast pstwie. Dlatego w oficjum nocnym pami ta si  równie  o tych, którzy 
zasn li snem mierci.61  

ycie pustelników wiadczy o przemijalno ci tego wiata i najwy szym powo-
łaniu Ko cioła do przebywania na zawsze z Panem, pisał w. Jan Paweł II.62 Klau-

                                                     
57 Por. M. MORAWSKI, wi tych obcowanie, dz. cyt., 174. 
58 Por. R. B. LOCKHART, W pół drogi do nieba, dz. cyt., 148. 
59 Por. Statuty, III, 21, 11. 
60 Por. ACARTHUSIAN, The call of silent love, dz. cyt., 61. 
61 Por. F. A. LEFEBVRE, Saint Bruno et l’Ordre des Chartreux, dz. cyt., 231- 234. 
62 Por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja Vita consecrata, 7.
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zura stanowi znak przyszłego wiata.63 Sami mnisi widz  w swoim stylu ycia anty-
cypacj  wieczno ci.64 Ma ono stanowi  zapowied  rado ci nieba i ostatecznego 
odnowienia wszech wiata.65 yj  bardziej wiatem przyszłym ni  doczesnym, cho-
cia  uznaj  swoj  grzeszno  – cech  jak najbardziej ziemsk .66 Ta specyficzna 
cz stka Ko cioła, która na ziemi obrała miejsce najbli ej nieba, zapewnia równo-
wag  całej wspólnoty pielgrzymuj cej w eschatycznym „ju  i jeszcze nie”. Ci, któ-
rzy szczególnie prze ywaj  antycypacj  nieba, odpowiadaj  te  bardziej za to, 
co wieczne na ziemi – za miło , która przetrwa bez ko ca (por. 1 Kor 13, 8). 

Tak istotny w yciu kartuzów post to tak e wyraz t sknoty za przyj ciem Chrystusa 
(por. Łk 5, 35). Wspomniana ju  liturgia nocna zawiera silny element eschatycznego 
czuwania,67 a poniewa  mnisi s  „głosem i sercem Ko cioła”,68 ich liturgia, nawet ta, 
celebrowana w samotno ci celi, wyra a oczekiwanie całej wspólnoty eklezjalnej.69

Dzi ki ich czuwaniu Ko ciół jest stale gotowy na przyj cie Chrystusa w chwale. 

5. 2. Wzajemna wymiana dóbr 

W eschatycznym „ju  i jeszcze nie” trwa wymiana dóbr. Wył czenie kontaktów 
zewn trznych, doczesnych, jak ma to miejsce mi dzy pielgrzymuj cymi i miesz-
ka cami nieba, czy te  odosobnienie kartuzów, nie hamuje wzrostu wi zi. Podkre-
la to moc komunii duchowej i wspólnego d enia do pełnej jedno ci w przyszłym 
wiecie. Chodzi przecie  o dobra wieczne. Tak, jak rado  jest i b dzie wspólna, tak 

teraz dzielenie si  nadziej  powoduje jej wzrost. Inaczej posty i ofiary pustelników 
traciłyby na znaczeniu. w. Bruno – duchowy ojciec i zało yciel Zakonu Kartuzów 
– przez całe ycie był człowiekiem Ko cioła, a jego umiłowanie samotno ci nie 
miało nic wspólnego z mizantropi .70 W eklezjalnej wi zi przenikaj cej mury kar-
tuzji daje si  zauwa y  sam rdze wi tych obcowania: jedno  wynikaj c  z wia-
ry71 i miło ci oraz wspólnego d enia nie do samotno ci ostatecznej, a do Miasta 
przyszłego, do wspólnoty wi tych. 

5.2.1. Wzajemno  i bezinteresowno

Leon XIII w encyklice Mirae caritatis (1902) okre la wi tych obcowanie jako 
wzajemn  pomoc, ekspiacj , przekazywanie dóbr duchowych mi dzy wiernymi 

                                                     
63 Por. tam e, 59. 
64 Por. ACARTHUSIAN, The call of silent love, dz. cyt., 85. 
65 Por. Statuty, IV, 34, 3. 
66 Por. R. B. LOCKHART, W pół drogi do nieba, dz. cyt., 16. 
67 Por. Statuty, III, 21, 5. 
68 Por. tam e, III, 21, 8. 
69 Por. Statuty, III, 21, 7. 
70 Por. ACARTHUSIAN, The call of silent love, dz. cyt., 7n. 
71 Por. BENEDYKT XVI, "Homilia podczas Mszy w. na błoniach w Islinger Feld w Ratyzbonie 12 

IX 2006", L’Osservatore Romano 2006, nr 11/287, 23. 



   IZABELLA SMENTEK294

„trzech stanów” Ko cioła.72 Na pierwszy plan wysuwa si  wzajemno  wymiany 
dóbr zbawczych, a wi c prawda, e jedni mog  przyczyni  si  do zbawienia dru-
gich, do ich post pu w wi to ci i miło ci, do ci lejszego zjednoczenia z Chrystu-
sem. wi ci w niebie s  ju  wył cznie ukierunkowani na dobro innych. Kartuzi 
zajmuj  pozycj  po redni ; Ko ciół czerpie z ich duchowego bogactwa, ale i oni s
odbiorcami dóbr, otrzymuj  owoce modlitw i czynów innych. 

Katechizm Ko cioła Katolickiego mówi, e w komunii wi tych najmniejszy 
czyn miło ci przynosi korzy  wszystkim (por. KKK 953). Miło  mierzy si  stop-
niem bezinteresowno ci. Ta natomiast wi e si  z odpowiedzialno ci , nie tylko 
za dobro własne, ale i całego Ko cioła. Indywidualna wi to  ł czy si  zawsze 
z wi kszym otwarciem na wspólnot  i solidarno ci  ze wszystkimi.73 D enie 
do wi to ci kartuza nie jest te , mimo zewn trznych pozorów, ukierunkowane na 
izolacj  i samodoskonalenie jako cel sam w sobie. Tak przynajmniej traktował je 
w. Bruno: jako najwła ciwsze dla istoty ludzkiej całkowite oddanie Bogu, a wi c 

jako bezinteresowny dar z siebie.74 Jego synowie staraj  si , w zjednoczeniu z Bo-
giem, czyni  dobro z rado ci  na wzór mieszka ców nieba. 

Modlitwie zanoszonej we własnym imieniu mo e brakowa  bezinteresowno ci. 
Je li dotyczy kogo  innego to, im bardziej jest bezinteresowna, tym bardziej ł czy 
si  z Chrystusowym zwracaniem si  do Ojca. Modlitwa kartuza, wolna od docze-
snych oczekiwa , obejmuje cz sto osoby, których istnienia pustelnik nawet nie 
przeczuwa. Im bardziej jest bezinteresowna, tym wi cej w niej działania Ducha 

wi tego, a wi c tym silniej przyczynia si  do wzrostu wi zi wi tych obcowania. 

 5. 2. 2. Modlitwa wzajemna 

W obr bie communio sanctorum yj cy i zmarli modl  si  za siebie wzajemnie, 
a w tej modlitwie realizuje si  jednocze nie wi  z Bogiem i bli nimi.75 Nikt nie staje 
si wi ty sam, ale z innymi i wobec innych. Spotkanie z Chrystusem to spotkanie z 
Jego Ciałem Mistycznym.76 Ani mier , ani izolacja fizyczna nie stanowi granicy dla 
miło ci i wstawiennictwa. Nasze spotkanie z mieszka cami nieba odbywa si  na 
modlitwie, a wi c w obecno ci Boga i, co wi cej, dzi ki tej obecno ci. Wstawiennic-
two przed Bogiem ł czy wi tych z pielgrzymuj cymi na ziemi, ale i tych ostatnich 
mi dzy sob  (por. KKK 956). Pi kny przykład wzajemnego umacniania si  modli-
tw  ludu i pasterza daje w. Jan Paweł II w homilii na 20 rocznic  pontyfikatu.77

Oprócz modlitwy znaczenie maj  tu tak e dobre czyny, przy czym nie chodzi tu o 
                                                     
72 Por. H. DENZINGER, A. SCHÖNMETZER, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum 

de rebus et morum, Barcelona – Fryburg - Rzym 1976, 3363. 
73 Por. G. L. MÜLLER, Katholische Dogmatik für Studium und Praxis der Theologie, dz. cyt., 513. 
74 Por. ACARTHUSIAN, The call of silent love, dz. cyt., 9. 
75 Por. F. J. NOCKE, "Eschatologie", w: Handbuch der Dogmatik, dz. cyt., 467. 
76 Por. J. RATZINGER, Eschatologie – Tod und ewiges Leben, dz., cyt., 188n. 
77 Por. JAN PAWEŁ II, 20th Anniversary of Pontificate. Homily. Sunday, 18 October 1998, 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1998/documents/hf_jp-ii_hom_18101998_ 
20-Pontificate_en.html. 
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ich zewn trzny skutek, ale o niezniszczalne dobro, o to, co wieczne w ludzkich 
uczynkach (por. Ap 14, 13).78 Owo niezniszczalne dobro to niejako specjalno  in-
stytutów kontemplacyjnych (por. DZ 7). w. Jan Paweł II mówi, e ich modlitwa 
zyskuje Ko ciołowi wi cej ni  mo na osi gn  w działaniu.79

Podobnie jak wypraszanie dobra dla innych jest wła ciwym dziełem wi tych, 
tak jest najwa niejszym zaj ciem kartuza. Mnisi modl  si  przede wszystkim 
za Ko ciół powszechny.80 Godziny przeznaczone na wstawiennictwo, odprawiane 
Msze wi te nie zale  jedynie od spontanicznych intencji, ale s  rozło one w przy-
j tym porz dku rocznym, w którym obejmuj  Ojca wi tego, biskupów, krzewienie 
wiary, jedno  zakonu, jego dobroczy ców, rodziców, krewnych i przyjaciół kartu-
zów, osoby, które otrzymały przywilej uczestniczenia w dobrach duchowych zako-
nu, dusze czy cowe, osoby powierzone modlitwom przez Kapituł  Generaln 81

i wszystkich pozostaj cych w wiecie.82 Pustelnicy prosz  o błogosławie stwo 
dla swej ziemskiej ojczyzny, o zbawienie jej obywateli i staraj  si  zado uczyni
za ich grzechy.83

Kartuzi s  tak zasobni duchowo, poniewa  dysponuj  nie swoim dobrem. Dzi ki 
nieustannemu trwaniu przed Bogiem mog  ubogaca wiat i Ko ciół tym, co od 
Niego otrzymuj . Dotykamy tu niezwykłego porz dku wi tych obcowania: pro ba 
o dobro czy wyraz wdzi czno ci mog  by  przekazywane bezpo rednio mi dzy 
uczestnikami komunii wi tych, ale odpowied  na pro b , dar zbawienia pochodzi 
od Chrystusa, w Duchu wi tym, który jest Osob  – darem, który jednoczy Sob . 

5.3. Drogi przekazu dóbr duchowych 

Kartuzi troszcz  si  o zbawienie własne i wszystkich. Mówi  Bogu o tych, 
do których nie mówi .84 Przez nich i w nich Ko ciół zanosi Bogu Ojcu przez Chry-
stusa chwał , suplikacj , uwielbienie, pro by o przebaczenie. Całe ycie mnicha 
spełnia to zadanie.85 Wincenty Granat nazywa wi tych obcowanie „fabryk  dobra 
i prawdy”.86 Jak to rozumie ? Dobro i prawda maj  swoje ródło w trynitarnej 
komunii. Inny teolog obja nia misterium wi tych obcowania za pomoc  okre le-
nia „system przywłaszczaj cy łaski” zdobyte przez Chrystusa.87 Współcze nie 

                                                     
78 Por. W. GRANAT, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, dz. cyt., 573. 
79 Por. JAN PAWEŁ II, Wierz  w Ko ciół. Jeden, wi ty, powszechny i apostolski. Zbiór katechez, 

red. S. DZIWISZ, Libreria Editrice Vaticana 1996, 532. 
80 Por. Statuty, IX, 65. 
81 Por. F. A. LEFEBVRE, Saint Bruno et l’Ordre des Chartreux, dz. cyt., 262, 266n. 
82 Por. tam e, 246. 
83 Por. tam e, 261. 
84 Por. W. LESNER, Milczenie i samotno  w zakonie Kartuzów w wietle pism w. Brunona, dz. 

cyt., 85. 
85 Por. Statuty, III, 21, 8. 
86 Por. W. GRANAT, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, dz. cyt., 155. 
87 Por. M. MORAWSKI, wi tych obcowanie, dz. cyt., 22. 
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mo na by u y  sformułowania: „przyswajaj cy” dobro Odkupienia. W jaki sposób 
to si  odbywa? 

Pokazuje to przykład kartuzów, którzy składaj  ofiar  z kontaktów z lud mi dla 
wyjednania im dobra wi kszego ni  mogłyby to uczyni  słowa.88 Wida  tu, e do-
bro dociera od Boga. W ten sposób zwykły wierny, czy pustelnik nie tylko sam 
otrzymuje dobro, ale staje si  jego czynnym przekazicielem. Dzi ki komunii wi -
tych łaska przechodzi z osoby na osob , z narodu na naród.89 Ludzie nie tworz
darów nadprzyrodzonych, ale pomagaj  sobie w ich przyjmowaniu. 

Nasuwa si  tu skojarzenie z visio beatifica. Uszcz liwiaj ca afirmacja Boga 
mo e by  postrzegana w aspekcie biernym, ale te  i czynnym. Osoba osi ga szcz -
liwo  przez czyn.90 Visio beatifica, ale i komunia wi tych wypełnia ów aspekt 

czynnej afirmacji Boga przez udział w Jego szcz ciu i przekazywaniu dobra wraz 
z Nim. Nast pstwem modlitwy wstawienniczej jest przekaz dobra od Tego, który 
słyszy modlitw . Bóg udziela tego dobra, które wyprosił i wysłu ył kartuz. 

Czy w ten sposób nie zbli amy si  do jakiego  paradoksu, w którym Pan Bóg 
okazałby si  Po rednikiem mi dzy lud mi? Na pewno nie takim, któremu mo na by 
co  zleci , czy który byłby zobowi zany co  wykona . Jednak słowa zach ty 
do wzajemnej modlitwy (por. Jk 5, 16) upowa niaj  do stwierdzenia, e wła nie 
Bóg, którego mo na prosi  o dobro dla kogo , któremu mo na dla kogo  ofiarowa
co  własnego tj., zasługi, pokor , miło , dar z siebie, chce stawa  po rodku ludzi 
(por. Mt 18, 20), ogarnia  ich i ł czy  swoj  trynitarn  komuni . To Bóg tworzy 
wi wi tych. To Duch wi ty buduje ich jedno . Je eli mówimy, e Bóg jest 
nam bli szy ni  my sami sobie, tym bardziej mo emy powiedzie , e jest bli szy 
ni  osoby stworzone sobie wzajemnie. 

Czy wobec tego tak e w tym, co zewn trzne, w tym wszystkim, co obejmujemy 
terminem „apostolstwo”, nie nale ałoby odnale  tego samego czynnika przekazu 
dóbr? Czy i tam nie odbywa si  ów wewn trzny, niewidzialny przekaz od Boga, 
który jest ródłem dobra, zbawienia i miło ci, oraz to samo tworzenie wi zi przez 
Chrystusa, który jednoczy ludzi swoj  Osob ? 

5. 4. Apostolstwo w komunii wi tych 

Joseph Ratzinger umieszcza monastycyzm w ród ruchów apostolskich.91

Na czym polega apostolstwo tam, gdzie znaki zewn trznego porozumiewania si
wła ciwego zwykłym kontaktom ludzkim zbli aj  si  do niezb dnego minimum? 
Mnisi, cho  nie przemawiaj ywym głosem, apostołuj  przez pisma. Przekazuj
w ten sposób to, co Bóg dał im pozna  w samotno ci.92 Gdy jednak Statuty Kartu-

                                                     
88 Por. Statuty, II, 13, 7. 
89 Por. M. MORAWSKI, wi tych obcowanie, dz. cyt., 22. 
90 Por. K. WOJTYŁA, Osoba i czyn, Kraków 1969, 187. 
91 Por. J. RATZINGER, "Ko ciół – znak w ród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne", w: 

Opera omnia, t. VIII/1, tł. W. Szymona, red. K. GÓ D , M. GÓRECKA, Lublin KUL 2013, 345. 
92 Por. F. A. LEFEBVRE, Saint Bruno et l’Ordre des Chartreux, dz. cyt., 464- 466. 
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zów mówi , e chocia  nie podejmuj  aktywno ci zewn trznej, wypełniaj  bardzo 
istotne zadania apostolskie,93 nale y to odnie  raczej do tego apostolstwa, które 
przebiega wewn trzn  drog wi tych obcowania. 

Pustelnicy, podobnie jak wi ci, apostołuj  swoim przykładem. Objawiaj  Pana 
Ko ciołowi i jego hierarchii.94 Nawet je li, powodowani posłusze stwem, podejmu-
j  czynny apostolat, zawsze przedkładaj  ponad niego ten wypełniany w ciszy, 
uwa aj c go za bardziej owocny.95 Prezentuj cy ycie kartuzów autor podkre la tu 
ich postaw  wierno ci i wyrzeczenia, która – jak pisze – „kontrastuje z duchem 
czasów obecnych, kiedy to wielu ludzi idzie za nurtem przyj tych warto ci bez 
wzgl du na to, jak bardzo te „warto ci” s  zdeprecjonowane, nabywaj c stadnej 
mentalno ci leminga, brn cego na drodze do nieszcz cia”.96

Najistotniejszym sposobem oddziaływania apostolskiego mnichów jest pomoc 
tym, którzy wypełniaj  zadania zewn trzne, udzielana w porz dku wi tych obco-
wania, zgodnie z którym Pan Bóg ze wzgl du na nich obficiej obdarza Ko ciół 
„zdrojem łask niebieskich” (DZ 7). Odosobnienie, czuwania, posty, liturgia składaj
si  na styl bycia kartuzów, który ma znaczenie teologiczne i wpisuje si  jako cenna 
cz stka w ycie całej wspólnoty zbawionych i d cych do zbawienia, a nawet 
i w losy całego stworzonego wszech wiata. Pan Bóg ju  od dziewi ciu wieków 
powołuje kolejnych kartuzów, bo s  potrzebni Ko ciołowi i wiatu. 

6. Solidarna odpowiedzialno  za wiat 

Wspólnota wi tych podejmuje odpowiedzialno  za całe stworzenie. Kartuzi 
odchodz  nie ze wiata, ale dla wiata.97 Gwinon I pisze, e wprawdzie porzucaj
ludzi; rodzin  i braci w wierze, ale przez to kochaj  ich bardziej, bo w Bogu i dla 
Boga.98 Intencj w. Brunona było po wi cenie si  ju  nie tylko dla bliskich, czy 
pobratymców, ale dla zbawienia całych narodów.99 Zarówno dla wi tych zjedno-
czenie z Bogiem, jak i dla kartuzów kontemplacja Jego chwały, daje dystans pozwa-
laj cy z lepszej perspektywy ocenia  sprawy tego wiata.100

Wspólnota zjednoczona wi zi  komunii wi tych modli si  za wiat. Kartuzi 
uwa aj  za swoje szczególne powołanie niesienie pomocy przez modlitw .101 Pole-
caj  Bogu problemy Ko cioła, ale tak e całej ludzko ci.102 Traktuj ycie jak litur-

                                                     
93 Por. Statuty, IV, 34, 4; ACARTHUSIAN, The call of silent love, dz. cyt., 53. 
94 Por. tam e, 77. 
95 Por. R. B. LOCKHART, W pół drogi do nieba, dz. cyt., 151. 
96 Tam e, 154. 
97 Por. W. LESNER, Milczenie i samotno  w zakonie Kartuzów w wietle pism w. Brunona, dz. cyt., 74. 
98 Por. F. A. LEFEBVRE, Saint Bruno et l’Ordre des Chartreux, dz. cyt., 180. 
99 Por. tam e, 220. 
100 Por. tam e, 417. 
101 Por. R. B. LOCKHART, W pół drogi do nieba, dz. cyt., 17. 
102 Por. Statuty, I, 6, 6. 
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gi  i w tej postawie trwania przed Bogiem nie tylko prosz  o zbawienie dla wszyst-
kich, ale i staj  si  reprezentantami i to ju  nie tylko ludzko ci, ale całego stworze-
nia, które winno oddawa  cze  swojemu Stwórcy.103

Kartuzi oddaj c cze  Bogu, chwal c Go nieustannie, nie tylko wypełniaj  po-
winno  stworzenia, ale i nios  szczególn  cz stk  jego nadziei. W ten sposób mi-
sterium wi tych obcowania przyjmuje wymiar uniwersalny, obejmuj c swoim 
zasi giem cały wszech wiat. Zjednoczeni w komunii wi tych maj  szczególn
„rol  ochronn ” w ród stworzenia. Wprowadzaj  równowag  w rzeczywisto
stworzon , a nawet pewn  przewag  dobra. W tym sensie kartuzcy pustelnicy sta-
nowi  niejako „forpoczt ” Ko cioła w zmaganiach ze złym duchem i w usuwaniu 
zła.104 Kard. Antonio Testa w li cie informuj cym o zgodzie Leona X na oddawanie 
czci w. Brunonowi (1514 r.) nazywa ich „armi  Ko cioła do powstrzymania wro-
ga”.105 Warto tu przypomnie  motywacj , z jak w. Bruno zakładał swoj  wspól-
not . Poza osobist  t sknot  za yciem po wi conym wył cznie Bogu kierowała 
nim ch  zaradzenia konkretnym problemom swojej epoki: ignorancji kleru, gło-
dowi w ród ludu,106 a tak e podporz dkowaniu Ko cioła władzy wieckiej.107

W powołaniu eremickim widział ratunek dla wiata i tak postrzegaj  je jego ducho-
wi synowie.108

Nietrudno zauwa y , e tym razem przekaz dóbr zbawczych nie jest ju  wza-
jemny, ale jednostronny; dla wiata osobowego poza wspólnot  Ko cioła i dla nie-
osobowego stworzenia. Communio sanctorum jest wi c i w tym aspekcie „dla”; nie 
zamyka si  w jakim  zbiorowym egoizmie. Dysponuje dostateczn , bo niesko czo-
n  obfito ci  dobra tak, e mo e przekazywa  to, co wi te w kierunku profanum, 
czyli u wi ca wiat. 

Poza tym nieuchwytnym przekazem ycie ukryte mo e równie  wzbudza  re-
fleksj , a wi c stanowi  bodziec do miłowania bli niego, a tak e do pracy na rzecz 
zbawienia wiata i wzrostu Ko cioła (por. DZ 6). w. Jan Paweł II mówił, e kartu-
zi daj ywe wiadectwo Absolutnej Prawdy, której wiat tak bardzo potrzebuje.109

Wprawdzie sami kartuzi niewiele sobie robi  z tego, jak s  oceniani przez ludzi, 
ale mimo to chc  by  znani. Odpowiedzialno  za wiat, a tak e przywi zanie 
do ziemskich ojczyzn sprawia, e nie od egnuj  si  od bezpo redniego zwracania 
si  do pozostaj cych na wiecie, cho  czyni  to niezwykle rzadko (jak np. w Memo-
riale z 1880 r.)110

                                                     
103 Por. tam e, III, 21, 13 i 15; IV, 34, 2. 
104 Por. ACARTHUSIAN, The call of silent love, dz. cyt., 106. 
105 Por. F. A. LEFEBVRE, Saint Bruno et l’Ordre des Chartreux, dz. cyt., 160. 
106 Por. tam e, 72. 
107 Por. ACARTHUSIAN, The call of silent love, dz. cyt., 3. 
108 Por. tam e, 186. 
109 Por. Message of John Paul II to the prior of the Charthusian Order for the ninth centenary of St 

Bruno's death, May 14, 2001, 2, http://www.chartreux.org/en/texts/message-2001.php. 
110 Por. F. A. LEFEBVRE, Saint Bruno et l’Ordre des Chartreux, dz. cyt., 222. Memoriał ten zaadre-

sowany był „nie do rz du, który przemija, ale do Francji, która nie przemija”. 
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7. Podsumowanie 

Skoro komunia wi tych urzeczywistnia si  przez dar z siebie, i to dar zło ony 
na wzór ofiary Chrystusa, znaczy to, e warunkiem jest tu osobowa godno  i wol-
no . Bezinteresowny przekaz dóbr zbawczych to wyraz daru, jaki składa człowiek 
wolny i to – skoro chodzi tu o dobro zbawcze – wolny t  wolno ci , ku której wy-
zwolił go Chrystus. Komunia wi tych przebiega zatem w przestrzeni Chrystusowej 
wolno ci. Jej zwornik na tym wiecie stanowi Eucharystia, bo w niej Zbawiciel 
ł czy wszystkich zjednoczonych z Nim. Jako najpi kniejsza chyba prawda zwi za-
na ze wi tych obcowaniem jawi si  to, e człowiek mo e przybli y  drugiemu 
Chrystusowe błogosławie stwo, zbawienie i wieczno . 

Wszystko to dotyczy całego Ko cioła. Obejmuje wi c równie  kontakty wi-
dzialne i doczesne, ale rdzeniem komunii wi tych jest wi  duchowa, oparta 
na jedno ci tworzonej przez Ducha wi tego. Ta wi  wyró nia Ko ciół i ł czy 
w jedn  wspólnot  ludzi i aniołów. 

ycie kartuzów nie wyczerpuje całej rzeczywisto ci wi tych obcowania. Przed-
stawia za to wyrazisty przykład tego, co stanowi jej istot . W ich odosobnieniu uwi-
dacznia si  niewidzialna komunia powstała dzi ki miło ci, ofierze i temu, co Chry-
stusowe w wi zi mi dzy lud mi. 

Historia pokazuje, jak wa ny przyczółek Ko cioła tworzy zakon w. Brunona. 
Wsz dzie tam, gdzie uderzano w ludzi wierz cych niszczono tak e kartuzje, je li 
były. Tak działo si  podczas reformacji, w rewolucyjnej Francji, czy w czasie wojen 
napoleo skich. W niepodległej Rzeczpospolitej istniały kartuzje (np. w Kartuzach 
na Pomorzu, krótko w Krakowie, w Gidlach). Ostatnia z nich - w Berezie Kartuskiej 
– została zamkni ta pod koniec powstania listopadowego w 1831 r. na mocy ukazu 
carskiego. Na razie wci  ich brakuje na mapie wolnej Polski. 

COMMUNION OF SAINTS BY CARTHUSIANS

Summary 

The communion of saints makes a specific, spiritual bond, which unites angels 
and the whole Church and surpasses even the border of the death. As it is independ-
ent from any terrestrial conditions, we can examine it on a model which ignores 
this-worldly bondages, e. g. the most severe contemplative order – the Carthusians 
and their place and function in the Church. 

The communion of saints needs no external, visible links because fully depends 
on the action of Holy Spirit. In this context Carthusians’ life resembles to the one of 
heaven: they have more spiritual, invisible links with the Church than usual, this - 
worldly contact. The core and centre of ecclesial community is the Person of Jesus 
Christ. So, in this world it reaches its greatest intensivity in the Eucharist. The Car-
thusians pay strong attention to the Eucharistic celebration and liturgy. They treat 
them as anticipation and actualisation of the heavenly liturgy. 
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The liturgy is the space, where the communication of the goods of salvation 
takes place. The gift of oneself, connected with the Christ’s sacrifice is the mean of 
this communication. In this way the participants of this holy interchange can offer 
each other the good – blessing, salvation and life – which eventually derives from 
God. The Carthusians generously link their lives to the salvific sacrifice of Christ by 
means of humble prayer, fast and mortification. In this way they contribute to over-
come evil and strengthen the power of good in the world. 

The bond of communion of saints grows due to the communication of spiritual 
goods. It grows, where it’s vivid and active.  

The Carthusians in their solitude enrich the Church and help her apostolic acti-
vity. They take responsibility for the salvation of the world and for the whole uni-
verse as well. They represent the whole creature in worshiping God and in atten-
dance of parousia. In this aspect, it can be mentioned, that the community of saints, 
based on mutual communication of salvific goods, serves to the rest of mankind and 
renders the whole universe to God. 

St. John Paul II encouraged Carthusians to maintain their fruitful charisma. His 
terrestrial homeland is still longing for them.  


