
 

 

 

Informacja o Światowej Wspólnocie Medytacji Chrześcijańskiej 

 

Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej [World Community for Christian Meditation] jest 

kontemplatywnym ekumenicznym ruchem medytacji chrześcijańskiej obecnym w ponad stu krajach. 

Naszą misją jest rozpowszechnianie w  Kościele modlitwy kontemplatywnej, jako głębokiego 

wymiaru chrześcijańskiej duchowości. Wspieramy i promujemy wypływającą z doświadczenia 

modlitwy milczenia sieć grup medytacyjnych, które spotykają się w parafiach, klasztorach, domach, 

szpitalach, szkołach, więzieniach, miejscach pracy i na uczelniach. 

Kontynuujemy dzieło rozpoczęte przez o. Johna Maina OSB, który w roku 1975 założył pierwsze 

Centrum Medytacji Chrześcijańskiej w swoim opactwie na Ealingu w Londynie. W 1977 roku na 

zaproszenie arcybiskupa Montrealu o. John Main udał się do Montrealu w celu założenia klasztoru 

benedyktyńskiego, który czerpiąc z benedyktyńskiej tradycji monastycznej oferował regularne sesje 

medytacyjne dla laikatu zakorzenione w chrześcijańskiej tradycji kontemplacji.  

Nasza Wspólnota zawiązała się w roku 1991 podczas podczas Seminarium Johna Maina, dorocznej 

sesji poświęconej pamięci życia i dzieła o. Maina. Pełniąc od tamtego czasu funkcję dyrektora 

Wspólnoty odbywam liczne podróże nauczając, prowadząc rekolekcje, wygłaszając odczyty i 

udzielając wywiadów o kontemplacji i medytacji w tradycji chrześcijańskiej.   

W roku 2007 Wspólnota została uznana kanonicznie we włoskich diecezjach Brestii i Florencji. Ten 

sam status uzyskała Benedyktyńska Wspólnota Oblatów przy WCCM, która na przestrzeni 30 lat 

znacznie się rozwinęła, oferując duchową ścieżkę rozwoju chrześcijańskiego wielu młodym ludziom. 

Corocznie organizowane są wydarzenia o zasięgu międzynarodowym m.in. Seminarium Johna Maina, 

Droga pokoju i Rekolekcje medytacyjne w klasztorze benedyktynów Monte Oliveto Maggiore we 

Włoszech.  

Kwartalnik, książki, nagrania audio i video wspomagają wzrost Wspólnoty. Szkoła Medytacji jest 

programem umożliwiającym osobom świeckim rozpoznać i rozwinąć swe talenty nauczania tradycji 

modlitwy kontemplacyjnej w Kościele. 

Dzięki zebraniu dotychczasowych doświadczeń medytacyjnych WCCM w różnych dziedzinach życia 

publicznego, takich jak szkolnictwo, służba zdrowia czy świat biznesu, powstał program Meditatio, 

mający na celu rozpowszechnianie nauczania medytacji chrześcijańskiej w zsekularyzowanym 

świecie.  

 

 



 

Najnowszym bardzo ważnym etapem w rozwoju WCCM jest rozpoczęcie nauczania Medytacji 

Chrześcijańskiej w szkołach katolickich. Pod patronatem biskupa Michaela Putney´a powstał w tym 

zakresie pionierski projekt w diecezji Townsville w Australii. W ślad za doświadczeniami ze szkół 

australijskich odbyły się w 2010 r. w Wielkiej Brytanii i Irlandii seminaria i warsztaty medytacji dla 

nauczycieli. Inicjatywa ta zaowocowała podjęciem przez wiele szkół w Wielkiej Brytanii programów 

pilotażowych medytacji z dziećmi i młodzieżą. Podobne seminaria miały miejsce na Filipinach, w 

Indonezji i Singapurze. W Polsce takie forum odbyło się 31.01.2013 roku w Warszawie. 

Na uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie WCCM prowadzi Centrum Medytacji i Dialogu 

Międzyreligijnego im. Johna Maina OSB.  

Na zaproszenie biskupów i przeorów różnych zgromadzeń zakonnych Światowa Wspólnota 

Medytacji Chrześcijańskiej aktywnie współpracuje w nauczaniu Medytacji Chrześcijańskiej w wielu 

diecezjach, w zgromadzeniach i instytucjach na całym świecie.  

Uznanie, jakim WCCM cieszy się wśród znaczących przedstawicieli Kościoła Katolickiego, oddaje lista 

patronów Wspólnoty. Są wśród nich kardynałowie George Pell (Sydney), John Tong Hon (Hong 

Kong), Walter Kasper (Niemcy) i Sean Brady (Irlandia), arcybiskup Vincent Nichols (Londyn) oraz 

biskup Michael Putney (Australia).  

Międzynarodową stroną internetową WCCM jest www.wccm.org. 

W Polsce wspieramy tworzenie się grup Medytacji Chrześcijańskiej, spotykamy się podczas 

corocznych rekolekcji Meditatio, Szkoły Medytacji i sesji w dialogu międzykulturowym. Prowadzimy 

stronę internetową www.wccm.pl. 

Jesteśmy przekonani, że rozpowszechnianie kontemplatywnej strony modlitwy, pogłębia życie 

modlitewne Kościoła poprzez integrację jego dwóch ewangelicznych aspektów działalności i 

kontemplacji – Marty i Marii. Pracą naszą kieruje zasada głębokiego szacunku i współpracy z 

duchowieństwem i wspólnotą świeckich Kościoła dla szerzenia przesłania Dobrej Nowiny. Nasz wkład 

jest ze swej natury kontemplatywny, czyli patrzymy na nasze zaangażowanie w kategoriach 

łagodnego, stopniowego i wspólnotowego dzieła. 
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