EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE
W Kościele katolickim w Polsce rozpoczyna się drugi rok programu
duszpasterskiego, który poświęcony jest Eucharystii. Hasłem przewodnim w tym roku będzie: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.

Na początku swego pontyfikatu św. Jan Paweł II ogłosił list poświęcony Eucharystii. Ojciec święty podkreślił w nim, że Eucharystia jest dobrem wspólnym całego Kościoła i „największym darem, jakim w porządku łaski i sakramentu Boski Oblubieniec obdarzył i stale obdarza
swoją Oblubienicę” (DC 12). Natomiast w dokumencie opublikowanym
w Roku Eucharystii przestrzegał, że zawsze „obecna jest w człowieku
pokusa, by zredukować Eucharystię do ludzkich wymiarów, podczas
gdy w rzeczywistości to on winien otworzyć się na wymiary tajemnicy.
Eucharystia jest zbyt wielkim darem, ażeby można było tolerować dwuznaczności i umniejszenia” (MND 14). Realna obecność Jezusa odnosi do
Eucharystii jako:
-„uczty”, podczas której Bóg nawiązuje relację komunii z człowiekiem
i wzywa do jej budowania pomiędzy ludźmi;
-„ofiary”, ponieważ zmartwychwstały Chrystus zawsze nosi znaki swej
męki;
-„eschatologicznej przyszłości”, pojmowanej w kategorii porywającej siły,
która pozwala iść chrześcijańską drogą z nadzieją.
„Eucharystia daje życie” to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019-2022. Tytuł ten nawiązuje do pierwszych
słów encykliki Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia: „Kościół żyje dzięki
Eucharystii” (Ecclesia de Eucharistia vivit), które korespondują z obietnicą
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Jezusa: „A oto Ja Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia
świata” (Mt 28,20). Ten dokument papieski, nawiązując do Soboru Watykańskiego II, przypomina fundamentalną prawdę o tym, że „Ofiara eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy,
który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje
życie ludziom” (EE 1).
W pierwszą niedzielę adwentu 2020 roku rozpoczyna się drugi rok realizacji trzyletniego programu duszpasterskiego „Eucharystia daje życie”
pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” i mottem biblijnym:
„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). To, co się dzieje
podczas Mszy świętej jest z jednej strony tajemnicą, która zakłada wiarę,
z drugiej zaś strony tajemnicą, którą się celebruje (por. S.C. 35). Wszystko
jest ważne w liturgii – i wspólnota, i celebrans, i śpiew, i muzyka. Jednak
wszyscy zgromadzeni na świętej wieczerzy winniśmy pamiętać, że Eucharystia to nie coś, a Ktoś. Liturgia i sposób jej celebrowania oraz uczestnictwa w niej zawsze powinny wskazywać na Jezusa Chrystusa, który
jest Gospodarzem Eucharystii. Wszyscy obecni w wieczerniku powinni
starać się, by był On w tej wspólnocie doświadczany, aby słyszalne było
Jego Słowo i czytelna Jego ofiara oraz postawa służby. Każda liturgia
Mszy świętej powinna mieć klimat wielkoczwartkowej Wieczerzy Pańskiej, klimat spotkania z Bogiem bliskim – Emmanuelem.
Środowisko oblatury powstałej przy warszawskim klasztorze
mniszek Benedyktynek-Sakramentek chce na swój sposób włączyć się
w zaproponowany przez episkopat program o tematyce eucharystycznej.
Współtworząc nasz biuletyn, chcemy pomóc sobie i innym w nabywaniu
głębszej świadomości obecności eucharystycznej Boga pośród nas.
ks. Andrzej
Skróty użyte w tekście:
DC – list apostolski Jana Pawła II Dominicae cenaeo tajemnicy i kulcie Eucharystii;
EE – encyklika Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistiao Eucharystii w życiu Kościoła;
MND – list apostolski Jana Pawła II Mane nobiscum Domine;
SC – adhortacja apostolska Benedykta XI Sacramentum Caritatiso Eucharystii, źródle
i szczycie życia i misji Kościoła.
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EUCHARYSTIA – PEŁNIA I SPEŁNIENIE
Chrzest i Eucharystia to oś, wokół której zbudowana jest duchowość
Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu – pisze Matka
Blandyna Michniewicz OSB ap w książce „Eucharystia, moja miłość. Katarzyna de Bar”.

Chrzest, który wszczepia nas w Jezusa Chrystusa i Eucharystia –
święta wieczerza, Msza-Ofiara, komunia z Chrystusem, który włącza nas
w Swoją Ofiarę składaną Bogu. Jak zwraca uwagę Matka Blandyna,
w duchowości Matki Mechtyldy (Katarzyny de Bar) – benedyktyńskiej,
a więc chrystocentrycznej – Eucharystia jest punktem centralnym,
ale Matka Mechtylda nie pomija ani tym bardziej nie umniejsza pozostałych tajemnic wiary. To w Eucharystii one łączą się i dopełniają.
Rozpoczynamy adwent, czas oczekiwania, w którym stajemy przed tajemnicą Wcielenia, aby ją ze czcią i w skupieniu rozważać, kontemplować
i dziękować Bogu za Jego miłość. Oddajmy tu głos Matce Mechtyldzie
od Najświętszego Sakramentu. W tych najbliższych tygodniach niech jej
myśli i wskazówki nam towarzyszą, prowadzą nas do Tego, który stał
się człowiekiem, by człowieka zbawić i dać mu największy dar – Siebie.
Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu:
„Tajemnica Wcielenia to misterium miłości. W Komunii Świętej osiąga
swą pełnię i spełnienie.”
„Jezus wyszedł z łona swej chwalebnej Matki, aby siebie samego zasiać w
rolę Kościoła. Kościół otrzymuje moc zasiewania Chrystusa w Boskiej Eucharystii, a przez nią Chrystus zasiewa siebie samego w naszych sercach. Ewangelia święta mówi, że ziarno to słowo Boże, a słowo Boże jest
Jego Słowem, Słowem, które stało się ciałem, aby zamieszkać między nimi
(por. J 1,14). Poprzez Wcielenie przychodzi do nas, a przez Eucharystię
zasiewa się w naszych duszach. Sam Jezus jest tym tajemniczym ziarnem.
Powinnyście więc starać się, aby je dobrze przyjąć na roli swego serca.”
„Nie powinnyśmy nigdy opuszczać Serca Jezusa-Hostii. To tam otrzymujemy łaski płynące z wszystkich tajemnic Jego życia, gdyż wszystkie
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one zawierają się w Najświętszym Sakramencie. Znajduję tu tajemnicę
Narodzenia, mamy obrzezanie, Epifanię, czyli Objawienie Jezusa Chrystusa... Streszczając, mamy tu Jego Chrzest, życie ukryte i publiczne. Jednym słowem zawiera On wszystkie tajemnice. Najświętszy Sakrament jest
tym, co Kościół święty ma najbardziej Boskiego.”
„Chrystus przychodzi do nas w Komunii świętej. Moglibyśmy powiedzieć, że wciela się ponownie w tych wszystkich, którzy Go przyjmują,
abyśmy Go zatrzymali i objawili Go przez dobre uczynki, abyśmy w trakcie naszego życia wyrazili Jego cnoty.”
(cytaty za: „Eucharystia, moja miłość. Katarzyna de Bar”, ostatni cytat za: „Orędzie eucharystyczne Matki Mechtyldy”)

Benedykt o Benedykcie
ŁASKA I DAR
Papież noszący imię Benedykt to dla wspólnoty benedyktyńskiej
łaska i dar. Aby owocnie przyjąć ten niezwykły i nieoczekiwany
dar, przyjrzyjmy się życiu, nauczaniu i modlitwie papieża Benedykta XVI przez pryzmat Reguły św. Benedykta.

Już na pierwszej audiencji generalnej, 27 kwietnia 2005 roku, papież
Benedykt XVI mówił: „Na początku mojej posługi następcy Piotra proszę św. Benedykta, aby pomógł nam zachować Chrystusa w centrum
naszego życia. Niech Chrystus zawsze zajmuje pierwsze miejsce w
na-szych myślach i we wszystkich naszych działaniach!”. Słowa te płyną
wprost z Reguły św. Benedykta: „niczego nie przedkładać nad miłość
Chrystusa” (RB4), „niech nic nigdy nie będzie dla nich ważniejsze od
Chrystusa” (RB 72). Jakże oni obaj są sobie bliscy! Jak mocno złączeni duchem. W duchu benedyktyńskim przyszły papież Benedykt XVI wzrastał
od dziecka, bowiem w jego rodzinnej Bawarii wielką czcią otaczany jest
św. Benedykt. A gdy został kardynałem nadal utrzymywał ciepłe relacje
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z klasztorami benedyktyńskimi, w szczególności w Nursji, gdzie w roku
2003 poświęcił nową bibliotekę, w Subiaco, gdzie 1 kwietnia 2005 roku
otrzymał nagrodę im. św. Benedykta za obronę życia i rodziny w Europie
oraz na Monte Cassino, gdzie udzielał wywiadów Peterowi Seewaldowi
do książek m.in. „Sól ziemi”(1996) oraz „Bóg i świat”(2001), a w 2009 roku,
w maju, złożył wizytę pasterską już jako papież.
Papież wybrał imię ze względu na duchową więź z Benedyktem
XV, papieżem okresu I wojny światowej. Ceni jego odwagę, wytrwałe
starania o pokój i niestrudzone wysiłki dla złagodzenia tragicznych
skutków wojny. Te same cechy widzimy u papieża Benedykta XVI, który
od początku swojego pontyfikatu wytrwale wskazuje drogę pokoju, niestrudzenie zachęca do działania na rzecz pojednania i harmonii między
ludźmi: „wielkie dobro pokoju jest przede wszystkim darem Bożym, cennym, ale niestety kruchym darem.” W tych słowach słychać echo Reguły
św. Benedykta: „widząc w sobie jakieś dobro, przypisywać je Bogu,
nie sobie” (RB 4). Pax, pokój, to słowo jest wiodącą myślą Benedyktynów.
Nawiązuje ono do prologu „szukaj pokoju, idź za nim”(RB, prolog 17)
oraz jest obecne w całej Regule, jak np.: „nie dawać fałszywego znaku
pokoju” (RB 4, 25), „najpierw niech się wspólnie pomodlą, później zaś
powitają w pokoju” (RB 53,4).
W tej serii chcę dzielić się swoją radością odkrywania drogi benedyktyńskiej wytyczonej przez Regułę św. Benedykta, a doświadczanej
przez słowa, wydarzenia i zdarzenia z życia papieża seniora. Obrazowo
można powiedzieć, że Reguła jest jak nuty na pięciolinii, którymi św.
Benedykt zapisał melodię wypróbowanej drogi do Boga, a życie papieża
seniora to wykonanie tej melodii na fortepianie. Wiemy, że papież senior
pięknie gra na fortepianie!
Ważne jest zatem, abyśmy wsłuchiwali się w tę melodię i często sięgali do jej zapisów w formie tekstów, na-grań wideo lub audio. Postępując
w ten sposób będziemy podążali za duchem prawdziwie benedyktyńskim.
Stasia
Polecam źródła, z których korzystałam:
-katecheza wygłoszona podczas pierwszej audiencji generalnej papieża Benedykta XVI w dn. 27 kwietnia 2005 roku:
Vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2005/docu-ments/hf_benxvi_aud_20050427.html
-biografia i pisma papieża Benedykta XV:
Vatican.va/content/benedict-xv/en.html
-„Reguła św. Benedykta”, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.
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Z biblioteki oblata

„Cywilizacja psałterza. Studia nad Regułą św. Benedykta”
o. Szymon Hiżycki OSB
Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2020 rok
„Czy Boga możemy spotkać kiedy indziej niż dzisiaj?”, „Czy Jezus
był mnichem?”, „Dlaczego św. Benedykt kochał Wielki Post?”, „Czy gościnność w klasztorze benedyktyńskim jest obowiązkowa?”, „Kiedy mnisi
zaczęli siedzieć w celi?”. To nie pytania z książeczki religijnej dla dzieci.
Lektura najnowszej książki Ojca Szymona Hiżyckiego OSB pokazuje,
że warto mieć odwagę zadawać – wydałoby się – proste pytania i poszukując odpowiedzi, za-dawać kolejne. Bo szukanie odpowiedzi, drogi,
czyli de facto szukanie Boga, Jego Głosu i Słowa, jest zadaniem nie tylko
mnichów i mniszek, oblatów, ale każdego wierzącego.
„Jestem przekonany, że nasza Reguła zawiera w sobie niezwykły
potencjał, który także i dzisiaj może, a nawet powinien być wykorzystywany do budo wania lepszego, bardziej chrześcijańskiego świata” – pisze
w przedmowie Ojciec Szymon Hiżycki OSB. I nie tylko pokazuje nam ten
potencjał, czy też sposoby odczytywania sensu Reguły św. Benedykta
w XXI wieku, ale i prowokuje do samodzielnych poszukiwań,
przemyśleń, stawiania kolejnych pytań.
„Znak”
nr 318, grudzień 1980 rok
Miesiecznik.znak.com.pl
(archiwum bezpłatne)
Warto zajrzeć do tego numeru miesięcznika wydanego dokładnie 40
lat temu i w całości poświęconemu św. Benedyktowi i jego dziedzictwu.
Był to rok jubi-leuszowy 1500-lecia urodzin Ojca zachodniego monastycyzmu. Oprócz tekstów benedyktynów i historyków, znajdziemy tam
również homilię Jana Pawła II „O sensie ludzkiego przeznaczenia”, którą
wygłosił w Nursji .
Joanna
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Zapraszamy do kościoła Mniszek Benedyktynek-Sakramentek pw. św.
Kazimierza Królewicza, Rynek Nowego Miasta 2 w Warszawie:
-w każdą niedzielę i czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu,
-w czwartki o godz. 19:00 wspólna z mniszkami Godzina Czytań i Kompleta (Monastyczna Liturgia Godzin)zakończone błogosławieństwem eucharystycznym.
Przy klasztorze jest organizowany kurs chorału gregoriańskiego dla początkujących i zaawansowanych. Powstała także schola gregoriańska.
Więcej informacji na stronie klasztoru. Pytania można kierować na adres
mniszki@osbap.org.
KALENDARIUM - GRUDZIEŃ 2020
12 XII (sb.) Rozpoczęcie nowicjatu s. Magdy
7:45 – obłóczyny (kaplica wewnętrzna klasztoru)
8:00 – Msza święta w intencji nowicjuszki
16-18 XII (śr.-pt.) Rekolekcje adwentowe z chorałem gregoriańskim
19:00 - Msza święta z nauką rekolekcyjną o. Opata Szymona Hiżyckiego
OSB. Po Mszy świętej wspólna Kompleta
24 XII (czw.) Wigilia Bożego Narodzenia
22:30 – Godzina Czytań
24:00 – Pasterka
25 XII (pt.) Uroczystość Narodzenia Pańskiego
10:00 i 17:00 – Msza święta
31 XII (czw.) Ostatni dzień roku kalendarzowego
19:00 – Liturgia Godzin
23:30 –nabożeństwo na zakończenie roku
24:00 –Msza święta

Benedyktynki-sakramentki.org
Facebook.com/sakramentki
Instagram.com/benedyktynki.sakramentki
TT: @Sakramentki
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