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Rys historyczny 

Oblacja benedyktyńska sięga swymi początkami czasów 
samego św. Benedykta. W jego „Regule Mnichów” – jak rów-
nież w „Drugiej Księdze Dialogów” św. Grzegorza Wielkiego, 
biografa Patriarchy Mnichów Zachodu – czytamy o dzieciach, 
które chrześcijańscy rodzice oddawali do klasztoru, poświęca-
jąc je Bogu. Akt ten określano łacińskim słowem „oblatio” – 
„oddanie, ofiarowanie, poświęcenie”1. 

W miarę jednak upływu wieków „oblacja” zaczyna doty-
czyć dorosłych mężczyzn i kobiet, którzy pragną świadczyć 
swą pomoc klasztorowi i dla których jest on duchowym opar-
ciem.   

W ten sposób powstał specyficzny typ duchowości ludzi 
żyjących normalnie w świecie, opierających wszakże swój styl 
życia chrześcijańskiego na pełnej mądrości i wewnętrznej 
harmonii2 Regule św. Benedykta oraz na tym wszystkim, co 
wynika z bezpośrednich kontaktów z konkretną rodziną za-
konną, do której – przez złożenie oblackich przyrzeczeń – zo-
stali niejako wszczepieni. 

  

                     
1 RB 59; Dialogi 3. 

2 „Reguła discretione praecipua”, Vita 36, zob. Dialogi 36. 
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ROZDZIAŁ I 

OBLACJA 

1. Oblacja jest religijnym aktem publicznym3, przez który 
chrześcijanin oddaje się Bogu i włącza się w sposób rzeczywi-
sty do konkretnej rodziny benedyktyńskiej, jakkolwiek w spo-
sób inny niż w wypadku osób składających śluby4 lub do-
puszczanych do oblatury regularnej. Jego konsekracja 
chrzcielna, potwierdzona zdecydowanie przy bierzmowaniu i 
corocznie odnawiana w Wigilię Paschalną, nabiera teraz cha-
rakteru dodatkowego: konsekracji Bogu według ducha Reguły 
św. Benedykta5. 

2. Oblatem może być chrześcijanin świecki tak stanu wol-
nego jak i żyjący w małżeństwie, a także kapłan diecezjalny6. 
Pozostając w swoim środowisku, znajduje on – przez złącze-
nie ze wspólnotą monastyczną – ukierunkowanie swojego 
życia charakterystyczne dla chrześcijan żyjących duchem Re-
guły św. Benedykta. Czuje się pobudzony do nieustannych 
wysiłków, by prawdziwie odpowiedzieć na wezwanie Boże 
do pełni ewangelicznej świętości7: do bardziej konsekwentne-
go „szukania Boga”8 niż to czynił uprzednio9. 

3.1 Nie mogą być dopuszczane do oblacji osoby, które nie 
ukończyły jeszcze 18-go roku życia. Nie dopuszcza się do ob-
lacji osób, które należą już do jakiegoś trzeciego zakonu lub 
bractw podobnych. 

                     
3 Kan 298. 

4 RB 58. 

5 Zob. niżej rozdz. III „Życie duchowe oblatów”. 

6 Kan 298 § 1. 

7 RB, Prolog 8-13.40; RB 73; KK 39-42. 

8 RB 58,7. 

9 Por. Kan 303. 
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3.2 M. Przeorysza udziela dyspensy od przyrzeczeń oblac-
kich w wypadku zgłoszenia przez oblata ugruntowanego za-
miaru przystąpienia do innego stowarzyszenia wiernych lub z 
innych poważnych przyczyn.  

4. Do oblacji należy przystępować z pełną świadomością 
zobowiązań, jakie z niej wynikają. Są one ukazane poniżej w 
rozdziałach II i III. 

Pragnący przyłączyć się do wspólnoty klasztoru w charak-
terze oblata, wobec zgromadzonych oblatów składa podanie o 
przyjęcie na okres próby do wspólnoty oblatów, wręczając je 
M. Przeoryszy10. Następuje okres formacji, który ma na celu 
przede wszystkim pogłębienie znajomości Reguły oraz inten-
sywne dostosowywanie swego postępowania do jej ducha. 
Wymagane jest uczestniczenie w braterskich spotkaniach ob-
latów, które odbywają się w klasztorze warszawskim. Zaleca 
się także udział w liturgii klasztoru w zakresie, jaki jest moż-
liwy dla oblata. 

Ten okres formacyjny, zwany inaczej „nowicjatem oblac-
kim”, trwa przynajmniej jeden rok11.  

5. Po okresie próby, proszący o przyjęcie do grona oblatów 
– o ile wypełnił stawiane mu warunki12 – może być dopusz-
czony do składania przyrzeczeń oblackich. Jeżeli jednak kan-
dydat na oblata bez słusznej przyczyny lub bez powiadomie-
nia o takiej przyczynie siostry odpowiedzialnej za wspólnotę 
oblatów zaniecha kontaktów z klasztorem przez okres pół-
roczny, siostra odpowiedzialna za wspólnotę oblatów, w po-
rozumieniu z M. Przeoryszą i za wiedzą wspólnoty oblatów 
usuwa kandydata z grona nowicjuszy oblackich. Nie wyklu-

                     
10 Forma składanego podania w Dodatku.  

11 Por. RB 58. Jest to pewna analogia do nowicjatu, jaki przechodzą kandydaci do 
Zakonu. 

12 Zob. niżej, rozdziały II i III. 
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cza to możliwości ponownego ubiegania się o dopuszczenie 
do oblacji. 

6. Chociaż oblacja nie jest ślubem, ma jednak charakter 
trwałego przyrzeczenia składanego Bogu. Jej nieprzestrzega-
nie jest na pewno niedoskonałością w miłości, nie pociąga 
wszakże za sobą winy rozumianej jako grzech śmiertelny; 
może być jednak grzechem powszednim13. 

7. Jakkolwiek oblacja w warszawskim klasztorze Benedyk-
tynek Sakramentek stanowi podstawę dla duchowej łączności 
i przynależności do monastycznej wspólnoty warszawskiej, za 
pośrednictwem jednak tej wspólnoty włącza do całego Zako-
nu Benedyktyńskiego. 

8. Dokument oblacji przechowywany jest w archiwum 
klasztoru. Znajduje się w nim również wykaz wszystkich ob-
latów. 
 

 

                     
13 Gdyby zaniedbanie wynikało nie ze słusznej przyczyny (np. brak czasu danego 
dnia) lecz z lekceważenia Bożego wezwania do doskonałości. Wynika to z faktu, że 
oblacja nie jest ślubem (votum) lecz przyrzeczeniem (promissio). 



 

8 
 

ROZDZIAŁ II 

OBLACI A WSPÓLNOTA WARSZAWSKIEGO KLASZTORU 

BENEDYKTYNEK SAKRAMENTEK 

9.1 Klasztor Benedyktynek Sakramentek otwarty jest na 
przyjmowanie oblatów do swojej rodziny duchowej. Akt obla-
cji ustanawia obustronną więź łączącą oblata z klasztorem 
oraz klasztor z oblatem14. 

9.2 Więź ta ulega zerwaniu ipso facto wskutek popełnienia 
przez oblata czynów określonych w kanonie 316 par. 1 Kodek-
su Prawa Kanonicznego. 

9.3 M. Przeorysza może wykluczyć oblata ze wspólnoty 
wskutek dokonania przez oblata innego czynu niegodziwe-
go15. 

10. Troska o oblatów spoczywa zasadniczo na M. Przeory-
szy. M. Przeorysza wszakże wyznacza jedną spośród mniszek 
jako odpowiedzialną za wspólnotę oblatów16. 

11. Klasztor umożliwia oblatowi uczestnictwo w życiu 
modlitwy i ofiary swojej wspólnoty. Stwarza też możliwości 
nieustannego doskonalenia duchowej formacji oblata. Jedną z 
ważnych posług w tym zakresie są organizowane przez klasz-
tor rekolekcje i dni skupienia oblatów. 

12. Oblat zobowiązuje się do stylu życia, który zapewnia 
promieniowanie duchowości benedyktyńskiej poza mury 
klasztoru. Daje świadectwo chrześcijańskiej wartości życia 
benedyktyńskiego17. 

                     
14 Kan. 304,1, Kan. 725 oraz Kan. 307,1, Kan, 309. 

15 Kan. 316, Kan. 305,1. 

16 RB 2; Kan. 311, Kan. 317,2, Kan. 319. 

17 Por. KK 43-47. 
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13. Oblaci tworzą między sobą więzi oparte na braterskiej 
przyjaźni, będącej wyrazem ducha miłości, który łączy ich tak 
z siostrami z warszawskiej wspólnoty, jak i ze sobą nawzajem.   

14. Oblaci klasztoru Benedyktynek Sakramentek są zapro-
szeni do udziału w spotkaniach oblatów benedyktyńskich na 
poziomie krajowym i międzynarodowym, które przyczyniają 
się do wzajemnego ubogacenia, wymiany doświadczeń oraz 
poszerzenia kręgu braterskiej przyjaźni.  

15. Msza św. w intencji oblatów klasztoru warszawskiego 
odprawiana jest raz w roku, zwłaszcza w święta i wspomnie-
nia świętych patronów Zakonu: św. Benedykta (21 marca i 11 
lipca), św. Scholastyki (10 lutego), św. św. Maura i Placyda (15 
stycznia) oraz św. Franciszki Rzymianki, tradycyjnej patronki 
oblatów (9 marca). 

16. Każdy oblat klasztoru warszawskiego powinien za-
dbać o to, by po jego śmierci zawiadomiono o tym fakcie 
wspólnotę sióstr Benedyktynek Sakramentek. W intencji zmar-
łego oblata należy odprawić w klasztorze Mszę świętą, jeżeli 
to możliwe – konwentualną. Oblaci powinni pamiętać w mo-
dlitwie o zmarłych członkach wspólnoty oblatów. 
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ROZDZIAŁ III 

ŻYCIE DUCHOWE OBLATÓW 

17. Oblat ma żywe poczucie swego powołania do świętości 
– nieustannie przeżywa tajemnicę paschalną: przechodzenie z 
niewoli grzechu do nowego życia w wolności dzieci Bożych18. 
Drogę tę przebywa nie wlokąc się leniwie, lecz „biegnąc drogą 
przykazań Bożych – curritur via mandatorum Dei”19. Przewod-
nikiem jest mu wielki uczeń Chrystusa i Apostoł Narodów – 
święty Benedykt. Postępując według ducha jego Reguły, stawia 
sobie za cel „prawdziwe szukanie Boga – revera Deum quaere-
re”20 – przez swoją stałość, przez przyjęcie benedyktyńskiego 
stylu życia i przez posłuszeństwo21. 

18. „Stałość” (stabilitas) oblat rozumie jako ewangeliczną 
cnotę wytrwałości22 w dążeniu do doskonałej miłości Chrystu-
sa - wśród różnorakich „przykrości i utrudnień”23 praktykuje 
przede wszystkim czwarty stopień benedyktyńskiej pokory 
(humilitas): „w sprawach trudnych i w przeciwnościach ży-
ciowych, a nawet doznając jakiejś krzywdy, zachowuje cier-
pliwość; a znosząc wszystko nie słabnie i nie odchodzi, gdyż 
Pismo mówi: Niech się twe serce umocni i wyczekuj Pana!24 Taka 
postawa w swoim czasie zaowocuje rozszerzeniem serca, a 
udział w Męce Pana osiągnięciem Jego Królestwa25. 

                     
18 Zob. KK 39-42. 

19 RB Prol. 49. 

20 RB 58,7. 

21 RB 58,17. 

22 Zasadnicza cnota moralna pielgrzymującego ludu Bożego (gr. hypomone): Łk 8,15; 
21,19; Rz 3-5; Jk 5,10; Ap 2,2. 

23 RB 58,3. 

24 RB 7,35-37 (por. Ps 27[26],l4). 

25 RB Prol. 49-50. 
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19. „Benedyktyński styl życia – conversatio morum”26 w od-
niesieniu do oblata oznacza stałe uświadamianie sobie konse-
kracji wynikającej z sakramentu chrztu – życie w obecności 
Bożej. Oznacza to dążenie do osiągnięcia czystości serca i 
praktykowanie ewangelicznego ubóstwa, które nie jest pogar-
dą, lecz wewnętrzną wolnością w odniesieniu do dóbr mate-
rialnych i duchowych. Warunkiem osiągnięcia tych cnót jest 
wytrwała modlitwa27. 

Oblat, zajmując się sprawami doczesnymi stara się upo-
rządkować je tak, by odpowiadały woli Boga28. 

20. „Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń [ku nim] ucho 
swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie 
i wypełniaj skutecznie” (RB Prol. 1). Pierwsze wezwanie, wy-
powiedziane przez św. Benedykta w Prologu do Reguły wyra-
ża zasadniczą postawę, jaka winna cechować ucznia Chrystu-
sa. Jest nią posłuszeństwo zrodzone ze wsłuchiwania się w 
głos Boży docierający do serca człowieka na różne sposoby: 
przez Pismo Święte, nauczanie Kościoła, za pośrednictwem 
drugiego człowieka i wydarzenia codziennego życia.  

Dzięki posłuszeństwu oblat żyje misterium paschalnym Chry-
stusa, który stał się posłusznym aż do śmierci (por. Flp 2,6-8) i 
wzrasta w wolności syna, powierzającego się całkowicie Ojcu. 
Oblat przemierza drogę posłuszeństwa prowadzony przez 
wiarę i podtrzymywany posługą pasterską Kościoła oraz to-
warzyszeniem wspólnoty monastycznej, z którą się złączył. 

21. Regułę świętego Benedykta uważa oblat za skarbiec ży-
ciowej mądrości praktycznej i zarazem nadprzyrodzonej29, 

                     
26 RB 7,10-30. Samo określenie: RB 58,17. 

27 Zob. niżej nr 23-27. 

28 DA 7. 

29 Dialogi 36; PAWEŁ VI, JAN PAWEŁ II, Śladami Świętego Benedykta, Tyniec 2008. 
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otwarty także dla ludzi świeckich – dla chrześcijan żyjących w 
dzisiejszym świecie. Czerpiąc z tego skarbca zwraca jednak 
uwagę nie tyle na szczegółowe przepisy dotyczące uregulo-
wanego życia klasztornego, co na orędzie chrześcijańskie po-
dawane w całości Reguły. 

Sercem przyłączając się przez swą oblację do „szkoły służ-
by Pańskiej” (dominici schola servitii)30 ma świadomość, że w 
ten sposób urzeczywistnia ideał świętości ukazywany przez 
Ewangelie w osobie wiernej Służebnicy Pańskiej, Maryi31. Ży-
cie według Reguły św. Benedykta, w której Maryja stoi w ta-
jemniczym cieniu, kieruje chrześcijanina na głębie doskonałe-
go nabożeństwa do Matki Bożej, które polega przede wszyst-
kim na wiernym naśladowaniu i uobecnianiu Jej wewnętrznej 
postawy w czasach i sytuacjach, w których my dzisiaj żyjemy. 

22. Formację modlitewną oblata (ora!32) kształtują trzy 
podstawowe elementy duchowego życia Zakonu: wsłuchiwa-
nie się w słowo Boże, pełne uczestnictwo w sakramentalnym 
życiu Kościoła oraz modlitwa osobista. One dopiero umożli-
wiają taką aktywność człowieka – pracę (labora!), która rze-
czywiście oddaje cześć Bogu, doskonali osobowość pracujące-
go i służy dobru ludzkości33. 

23. Oblat wiec pilnie wsłuchuje się w natchnione słowo 
Boże34. Lectio divina35 będąca nieodzownym punktem progra-

                     
30 RB Prolog 45. 

31 KK 52-69. 

32 Tradycyjnego hasła benedyktynów Ora et labora! nie ma ani w Regule, ani w Dialo-
gach. Trafnie jednak charakteryzuje klimat życia benedyktyńskiego, w którym modli-
twa rozpoczyna i przesyca całą aktywność człowieka. 

33 PAWEŁ VI, Encyklika o popieraniu rozwoju ludów „Populorum progressio”, Kra-
ków 1967, 16n. 

34 Por. KO 7. 

35 RB 48,1. Dosłownie: „czytanie Boże". 
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mu dnia każdego mnicha benedyktyńskiego, jest również nie-
naruszalnym punktem planu dnia oblata, który dobrze wy-
czuwa, że „nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystu-
sa”36. Czytanie Pisma Świętego stanowi permanentne przygo-
towywanie się oblata do codziennego dawania świadectwa 
wiary i przynależności do Chrystusa.  

24. Pełne uczestnictwo w sakramentach Kościoła (opus 
Dei37) oznacza dla oblata przede wszystkim regularne uczest-
nictwo we Mszy św., w której łączy swoją oblację z Ofiarą 
Chrystusa38.  

25. Adoracja eucharystyczna, będąca przedłużeniem łaski 
Ofiary39 jest szczególnym powołaniem wspólnoty Mniszek 
Benedyktynek Sakramentek. Nauczanie M. Mechtyldy od Naj-
świętszego Sakramentu, zwłaszcza na temat Eucharystii, jest 
dla oblata pomocą w coraz głębszym przeżywaniu tej Tajem-
nicy.  

26. „Misterium Chrystusa celebrowane w Eucharystii 
przenika i przemienia czas każdego dnia przez celebrację Li-
turgii Godzin. Jest ona publiczną modlitwą Kościoła, w której 
wierni (duchowni, zakonnicy, zakonnice i świeccy) sprawują 
królewskie kapłaństwo ochrzczonych. Jest prawdziwie głosem 
Oblubienicy przemawiającej do Oblubieńca. Co więcej, jest to 
modlitwa Chrystusa i Jego Ciała zwrócona do Ojca”40. Oblat w 
możliwym dla niego zakresie oddaje się tej modlitwie uświę-
cania czasu i uczestniczy w liturgii godzin warszawskiej 
wspólnoty Benedyktynek Sakramentek.   

                     
36 ŚW. HIERONIM, Komentarz do Księgi Proroka Izajasza, nr 1-2 (zob. MLG IV, ll80 n). 

37 „Służba Boża” - począwszy od RB 7,65 określenie to występuje w Regule 17 razy 
(por. KL 10). Oznacza całość liturgii katolickiej. 

38 KL 48. 

39 EM  3g. 

40 KKK 1174. 
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27. W pełni owocne uczestnictwo w Eucharystii możliwe 
jest dzięki regularnemu i częstemu przystępowaniu do sakra-
mentu pojednania. W ten sposób oblat urzeczywistnia ojcow-
ską radę św. Benedykta: wszystko, co złe „natychmiast rozbi-
jać o Chrystusa i wyjawiać ojcu duchownemu”. Przygotowu-
jąc się do spowiedzi oblat uwzględnia szczególnie te punkty 
do rachunku sumienia, jakie daje św. Benedykt w rozdziale IV 
Reguły, mówiącym „O narzędziach dobrych uczynków”. 

28. Święty Benedykt przestrzega przed próżnowaniem ja-
ko przed wielkim „nieprzyjacielem duszy” (otiositas inimica est 
animae)41, który pogrąża człowieka w rozterki i przygnębie-
nie42. Nie chce widzieć swych uczniów smutnych43, mają żyć i 
czynić wszystko „z radością Ducha Świętego” (cum gaudio 
Spiritus Sancti)44, „aby we wszystkim Bóg był uwielbiony” (ut 
in omnibus glorificetur Deus)45. 

Oblat więc wypełnia obowiązki swojego stanu i zawodu z 
sercem gorejącym, „z gorliwością Bożą, dobrą”46, stosownie 
do swych kwalifikacji, które ma obowiązek nieustannie do-
skonalić47. Nadaje swojej „benedyktyńskiej pracy” (labora!48) 
znamię tej chrześcijańskiej doskonałości, która buduje wspól-
ne dobro rodziny ludzkiej i przez to oddaje też prawdziwą 
chwałę Bogu. 

                     
41 RB 48,1. 

42 Dialogi 6. 

43 Zob. RB 27,3; 35,3. 

44 RB 49,6. 

45 RB 57,9. W pismach benedyktyńskich określenie to często przytaczane jest w skrócie 
UIOGD. 

46 RB 64,6; 72,1. 

47 KDK 43. 

48 „Pracuj!” - zob. wyżej, uwaga do nr 22. 
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29. Reguła św. Benedykta uczy życia wspólnotowego prze-
pojonego wzajemną miłością, w której nie wolno ustawać (cari-
tatem non derelinquere49), umożliwia ona bowiem nieustanną 
obecność samego Jezusa Chrystusa wśród chrześcijan, obec-
ność przemieniającą świat, sprawiającą cuda, jak to On sam 
zapowiedział: Gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię Moje, tam 
jestem pośród nich50. Oblat więc stale ćwicząc się w tej miłości51 
wśród swoich rozlicznych obowiązków i prac nie zapomina o 
swoim zasadniczym obowiązku wobec społeczeństwa: wszę-
dzie gdzie się znajduje ma zapewniać także innym życie w 
obecności Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego52.

                     
49 RB 4,26; por. J 13,34; 15,12-17; 1 P 4,8. Jak zasadniczą sprawą w życiu benedyktyń-
skim jest wypełnianie nie tylko przykazania miłości bliźniego, lecz nadto przykazania 
Jezusa miłości wzajemnej - świadczy sam fakt, że przypomina o niej w Regule aż 
dziewięć razy. 

50 Mt 18,20. 

51 Por. wyżej: nr 17-28. 

52 Zob. DM 15-18; Kan 311 i 303. 
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RYTUAŁ OBLATÓW ŚWIECKICH 
 

1. Sposób składania prośby o przyjęcie 

Rozpoczęcie okresu próby następuje podczas obrzędu poza 
Mszą św., na spotkaniu oblatów. 

 Obrzęd rozpoczyna się modlitwą do Ducha Świętego: 

M. Przeorysza: Przyjdź Duchu Święty. 

W. Napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień 
miłości Twojej. 

M. Przeorysza: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. 

W. I odnowisz oblicze ziemi. 

M. Przeorysza: Boże, któryś pouczył serca wiernych świa-
tłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, 
co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

 M. Przeorysza pyta kandydatów: 

M. Przeorysza: O co prosicie? 

Kandydaci: Prosimy o miłosierdzie Boże i przyjęcie na 
okres próby do Wspólnoty Oblatów Klasztoru Benedyk-
tynek Sakramentek w Warszawie. 

M. Przeorysza: Niech Bóg wam pomaga swoją łaską i 
udziela wam swojego światła. 

Kandydaci składają swoje prośby na ręce M. Przeoryszy. 
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Forma składanego podania o przyjęcie do wspólnoty oblatów: 

 
 
 
 
 
 
 
 
M. Przeorysza: Módlmy się za nasze siostry i braci, któ-
rzy podejmują próbę służenia Bogu w naszej wspólnocie. 
Boże, dawco świętego powołania, wysłuchaj łaskawie 
próśb Twoich wiernych, którzy pragną należeć do nasze-
go grona, aby mogli lepiej Tobie służyć i za wstawiennic-
twem świętego Benedykta udzielaj im Twojej pomocy. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

M. Przeorysza: Dziś przyjmuję was do Wspólnoty Obla-
tów św. Benedykta przy klasztorze Benedyktynek Sa-
kramentek w Warszawie na okres próby. Bóg, który roz-
począł w was swoje dzieło, niech go dopełni. 

W. Amen. 

Poświęcenie53 i wręczenie medalika św. Benedykta  

Kapłan poświęca medaliki św. Benedykta: 

K. Wszechmogący Boże, pokornie Cię prosimy, abyś za 
wstawiennictwem świętego Benedykta pobłogosławił + 
te medaliki. Niech wszyscy, którzy będą je nosili pełniąc 
                     
53 Jeżeli medaliki zostały uprzednio poświęcone odmawia się modli-
twy podane poniżej. 

Imię i nazwisko 

Proszę o miłosierdzie Boże i przyjęcie na okres 
próby do Wspólnoty Oblatów Klasztoru Bene-
dyktynek Sakramentek w Warszawie. 

Warszawa, dnia… Podpis 
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dobre uczynki, otrzymają zdrowie duszy i ciała oraz łaski 
potrzebne do uświęcenia. 
Niech przy Twojej pomocy unikają zasadzek szatana i 
ukażą się przed Tobą wolni od grzechu i uświęceni przez 
łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego. 

W. Amen. 

Pokropienie medalików wodą święconą. 

M. Przeorysza podając medalik, mówi: 

Niech Bóg przyoblecze cię w nowego człowieka, który 
został stworzony na obraz Boży w sprawiedliwości i 
prawdziwej świętości. 

 Jeżeli medaliki zostały uprzednio poświęcone: 

M. Przeorysza: Wszechmogący, wieczny Boże, Dawco 
wszelkich łask, niech ci, którzy będą nosić ten medalik 
św. Benedykta, osiągną prawdziwe zdrowie duszy i ciała 
oraz łaskę uświęcenia. Zachowaj ich od złego i pozwól 
oglądać swoje oblicze. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

M. Przeorysza podając je, mówi: 

Niech Bóg przyoblecze cię w nowego człowieka, który 
został stworzony na obraz Boży w sprawiedliwości i 
prawdziwej świętości. 

Wspólna modlitwa  

M. Przeorysza: Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa – 
za pośrednictwem Maryi Panny i świętego Benedykta – 
módlmy się do wszechmogącego Boga, który jest źró-
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dłem świętości. 

- Módlmy się za nasze siostry i braci, którzy rozpoczynają 
okres próby życia we wspólnocie oblatów, aby ich dusze 
otworzyły się na światło Ducha Świętego. Ciebie prosi-
my. 

W. Wysłuchaj nas, Panie. 

- Módlmy się, aby chętnie przyjmowali pouczenia, jakie 
otrzymają w tym okresie. Ciebie prosimy. 

- Módlmy się, aby byli wytrwali w modlitwie i czytaniu 
Słowa Bożego. Ciebie prosimy. 

- Módlmy się, aby z Ofiary Chrystusa czerpali siłę do 
przemiany życia. Ciebie prosimy. 

- Módlmy się za nas wszystkich, aby miłość Boża stale 
nas jednoczyła, mimo naszych słabości i błędów. Ciebie 
prosimy. 

Ojcze nasz. 

M. Przeorysza: Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, 
opata, znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają 
życie Twojej służbie. Spraw, abyśmy ponad wszystko 
stawiali miłość ku Tobie i z radosnym sercem biegli dro-
gą Twoich przykazań. Przez Chrystusa Pana naszego. 

W. Amen. 

Błogosławieństwo kapłana  

K. Błogosławieństwo + Ojca i Syna, i Ducha Świętego 
niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. 

W. Amen. 
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2. Liturgia aktu oblacji 

Oblaci składają swoje przyrzeczenia podczas Mszy świętej. 
Po Ewangelii (przed homilią) M. Przeorysza zwraca się do 
nowicjuszy z pytaniem: 

M. Przeorysza: O co prosicie? 

Odp.: Prosimy o miłosierdzie Boże i przyjęcie nas do 
wspólnoty oblatów Świętego Benedykta. 

M. Przeorysza: W ciągu okresu próby poznaliście Regułę 
św. Benedykta przez czytanie i ćwiczenie się w życiu we-
dług jej ducha. Wiecie, jakie obowiązki biorą na siebie 
oblaci. Czy chcecie iść do Boga drogą Ewangelii w duchu 
Reguły św. Benedykta? 

Odp.: Chcemy. 

M. Przeorysza: Czy chcecie jako oblaci codziennie prak-
tykować nawrócenie, do którego zobowiązuje nas 
chrzest, aby zaprzeć się siebie i iść za Chrystusem? 

Odp.: Chcemy. 

M. Przeorysza: Czy chcecie wytrwać w tych postanowie-
niach aż do śmierci? 

Odp.: Chcemy. 

M. Przeorysza: Niech Bóg wam dopomaga swoją łaską. 

Teraz następuje homilia do Ewangelii zawierająca pouczenia 
o obowiązkach oblatów. Kapłan kończy ją słowami: 

K. Ufając pomocy Bożej, złóżcie wasze przyrzeczenia. 
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 Oblaci podchodzą do ołtarza i odczytują kartę oblacji: 

 

 

 

 

 

 

 

Po odczytaniu przyrzeczenia oblat oddaje kartę M. Przeory-
szy. Karta zostaje złożona na ołtarzu. Następnie nowi oblaci 
klękają przed ołtarzem i mówią lub śpiewają: 

„Przyjmij mnie Panie, według słowa Twego, a żyć będę, 
i nie zawiedź nadziei mojej!” 

Po tej trzykrotnej prośbie, którą wszyscy obecni powtarzają, 
M. Przeorysza oświadcza: 

M. Przeorysza: Dziś przyjmuję was do Wspólnoty obla-
tów świętego Benedykta i dopuszczam do uczestnictwa 
we wszystkich dobrach duchowych Klasztoru Mniszek 
Benedyktynek Sakramentek w Warszawie.  
Niech Bóg was przyjmie do grona swoich wybranych, 
udzieli wam łaski wytrwania aż do końca, broni od zasa-
dzek szatana i doprowadzi do swego wiecznego króle-
stwa. Przez Chrystusa Pana naszego. 

W. Amen. 

W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.  

Ja (imię i nazwisko) ofiaruję się Bogu wszechmogące-
mu i wobec Najświętszej Maryi Panny oraz Świętego 
Benedykta, opata - przyrzekam żyć jako oblat (-ka) 
według wskazań Ewangelii w duchu Reguły Świętego 
Benedykta i statutów oblatów, w łączności z Klaszto-
rem Benedyktynek Sakramentek. 

Warszawa, dnia... Podpis 
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 Następnie M. Przeorysza podaje oblatom Regułę mówiąc: 

M. Przeorysza: Przyjmij Regułę Świętego Benedykta, słu-
chaj nauk Mistrza i nakłoń ku nim swoje serce, abyś - 
przez cierpliwość - stał (-a) się uczestnikiem (-niczką) 
Męki Chrystusowej i zasłużył (-a) na udział w Jego chwa-
le. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

W. Amen. 

 Następuje modlitwa powszechna: 

K. Za wstawiennictwem Świętego Benedykta, jego siostry 
Świętej Scholastyki oraz Wszystkich Świętych Zakonu 
Benedyktyńskiego, skierujmy nasze prośby do Boga, Ojca 
wszechmogącego: 

Lektor: 

- Módlmy się za oblatów, którzy dzisiaj złożyli przyrze-
czenia, aby niczego nie stawiali nad miłość Chrystusa - 
Ciebie prosimy. 

W. Wysłuchaj nas, Panie. 

- Módlmy się za wszystkich oblatów, aby wśród świata 
byli świadkami świętości Boga. Ciebie prosimy. 

- Módlmy się za wszystkich, którzy żyją według Reguły 
Świętego Benedykta, aby przynosili Kościołowi owoce 
świętości. Ciebie prosimy. 

- Módlmy się o powołania do naszego klasztoru, aby 
przykazanie miłości Boga i bliźniego było na tym miejscu 
coraz lepiej wypełniane. Ciebie prosimy. 
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- Módlmy się za zmarłych, szczególnie za zmarłych obla-
tów, aby weszli do wspólnoty świętych. Ciebie prosimy. 

- Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, 
abyśmy idąc za przewodem Ewangelii doszli do Króle-
stwa Bożego. Ciebie prosimy. 

K. Wszechmogący Boże, wysłuchaj modlitwy Twojego 
ludu i za wstawiennictwem Świętego Benedykta udziel 
naszym siostrom i braciom cnoty wytrwania, aby z Twoją 
pomocą wypełnili złożone dzisiaj przyrzeczenia. Przez 
Chrystusa Pana naszego. 

W. Amen.
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WYKAZ SKRÓTÓW 

EM  - Instrukcja „Eucharisticum misterium” 

KKK  - Katechizm Kościoła Katolickiego 

Kan  - Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża 
Jana Pawia II, 1985. 

Dialogi  - Św. Grzegorz Wielki, Dialogi. Księga Druga, [w:] RB, 
str. 249-323. 

MLG  - Monastyczna Liturgia Godzin, czterotomowy brewiarz pol-
ski, wyd. Watykan 1985. 

RB  - Święty Benedykt z Nursji, Reguła, Kraków 1997. 

Vita  - Sancti Benedicti vita et Reguła, Romæ 1929 (tekst łaciński 
Dialogów). 
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KK  - Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”. 

KL  - Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”. 

KO  - Konstytucja o Objawieniu Bożym „Dei verbum”.

 


