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To najważniejsze słowo, czyli Boże Słowo, które towarzyszy nam  

w każdej porze dnia – od Jutrzni, czyli tych bardzo wczesnych godzin, 

często niemal nocnych, aż do Komplety przed snem, na koniec całego dnia 

obowiązków i pracy. 

Monastyczna Liturgia Godzin odmawiana jest we wspólnotach za-

konnych, ale nie jest oczywiście zarezerwowana tylko dla nich i również 

wiele osób świeckich (i to nie tylko oblatów) modli się psalmami – korzy-

stając z tradycyjnych wydań drukowanych, ale dziś i w wersji elektronicz-

nej; w domu i w drodze.  

Liturgia Godzin, recytowana we wspólnocie, uczy przekazywania 

słowa, ale jednocześnie słuchania na zasadzie chóralnej przemienności. 

Często jest śpiewana, więc modlimy się jakby podwójnie (św. Augustyn  

z Hippony). We wspólnotach zakonnych odmawiana bywa po łacinie 

i w ten sposób dotyka własnego języka Kościoła. Te dodatkowe elementy 

dodają, że brzmi uroczyściej.  Ale nie to jest najistotniejsze. 

Ważne, „aby nasze serce było w zgodzie z tym, co głoszą nasze usta”  

(RB 19,7). To wprowadza pokój i harmonię w człowieku. Obok innej za-

sady, która przynosi piękne owoce – ta modlitwa nie znosi pośpiechu, 

więc szacunek do słowa, zatrzymanie nad nim, jest tu nieodzowne.  

Mniej a głębiej.... 

LITURGIA GODZIN – LITURGIA UŚWIĘCENIA CZASU 

Reguła św. Benedykta z Nursji mówi, że Służba Boża, czyli Liturgia 
Godzin, to najważniejszy element codziennego życia mnicha.  
Godzina czytań, Jutrznia, Modlitwa w ciągu dnia, Nieszpory, Kom-
pleta, Antyfony, Hymny, Psalmy, Czytania, Responsoria... Czym jest 
Liturgia Godzin? 
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We wstępie Brewiarza, czyli Liturgii Godzin, jest objaśnione, jak  

z niego korzystać – z poszczególnych części, z okresów Roku Liturgicz-

nego, dni wspomnień świętych, szczególnych uroczystości. Ale najlepszą 

nauczycielką jest praktyka tej modlitwy. Przy naszym klasztorze  taka 

możliwość jest dwukrotnie w czwartki: o 12:40 (Modlitwa w ciągu dnia) 

oraz wieczorem o 19:00 (Godzina czytań i kompleta), a także w niedziele 

o 16:20 (Nieszpory). Wspólnota mniszek w  klauzurze łączy się w tej głę-

boko zakorzenionej w Piśmie Świętym modlitwie z wiernymi zebranymi 

w kościele. Wszystko w obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi przecież: „Liturgia Godzin, która 

jest jakby przedłużeniem celebracji eucharystycznej, nie wyklucza, ale do-

maga się na zasadzie komplementarności różnych form pobożności Ludu 

Bożego, szczególnie adoracji i kultu Najświętszego Sakramentu". 

Chyba najbardziej przejmujące w Liturgii Godzin jest to, że stanowi 

modlitwę całego Kościoła Powszechnego i to modlitwę, która nieustannie 

trwa od wieków. Na całym świecie, każdego dnia mniszki i mnisi, ka-

płani, osoby świeckie, wielbią Boga, odmawiając to Boże Oficjum za siebie 

nawzajem, a szczególnie za tych, którzy za wiarę i jej wyznawanie są prze-

śladowani. To modlitwa, która Słowem Bożym Kościół jednoczy. 

Teresa 

Warto przeczytać: 
Piotr Rostworowski OSB/EC 
„Medytacje nad Psalmami” 
(Tyniec, 2012) 
 
Włodzimierz Zatorski OSB 
„Psalmy – Szkoła mądrości" 
(Tyniec, 2014) 
 
Thomas Merton OCSO 
„Chleb na pustyni” 
(Tyniec, 2015) 
 
Tomasz M. Dąbek OSB 
„Modlić się Psalmami” 
(Tyniec, 2019) 
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Reguła św. Benedykta, 19: Jak należy śpiewać psalmy: 
 
„Wierzymy, że Bóg jest wszędzie obecny i że oczy Pana patrzą na dobrych i na 
złych na każdym miejscu (Prz 15,3). Przede wszystkim jednak powinniśmy być 
tego niewzruszenie pewni wówczas, gdy uczestniczymy w Służbie Bożej. Dla-
tego też pamiętajmy zawsze, co mówi Prorok: Służcie Panu z bojaźnią (Ps 2,22), 
a również na innym miejscu: Śpiewajcie mądrze (Ps 46,8 Wlg) i będę śpiewał Ci 
psalm wobec aniołów (Ps 138 [137], 1). Zastanówmy się zatem, jak należy za-
chowywać się w obliczu Boga i Jego aniołów, i tak śpiewajmy psalmy, aby nasze 
serce było w zgodzie z tym, co głoszą nasze usta”. 

 
Komentarz Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu: 
 
„Siostry, Boskie Oficjum jest dziełem Bożym, nie uważajcie go za coś,  
co można sprawować niedbale. Można powiedzieć: «Czym jest odmawia-
nie brewiarza». Można to przecież robić od rana do wieczora. Moje sio-
stry, nic nie dorównuje świętości Boskiemu Oficjum. Przy odmawianiu 
oficjum element ludzki jest znikomy. Wszystko – duch, zmysły – zaabsor-
bowane jest uwielbianiem Boga. Duch wytęża uwagę, uszy słuchają,  oczy  
– patrzą, język – wymawia, całe ciało – wykonuje pokłony i przyklęka. 
Wszystko zajmuje się tą świętą praktyką. Na oficjum powinniśmy udawać 
się zawsze z wielkim szacunkiem, z gorliwością i w świętym skupieniu. 
Mamy przygotować się do niego trojako: przez szacunek, gorliwość, sku-
pienie. W Kościele Rzymskim nazywa się je dziełem Bożym. Czynimy na 
ziemi to, co aniołowie w niebie, gdzie swoim „Sanctus” uwielbiają oni 
ustawicznie Boga. Pamiętajcie, że modlicie się do Boga. (…)”. 
 
(nr 3128, Konferencja kapitualna, za: „Matka Mechtylda od Najświętszego Sa-
kramentu nasłuchuje św. Benedykta”, Rouen 1797 r., tłum. Warszawa 1998 r.) 
 
 

Msze święte w intencjach za wstawiennictwem Służebnicy Bożej 
Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu i o jej beatyfikację 
odbędą się w 2021 roku: 7 marca, 3 czerwca (Boże Ciało), 5 września, 
5 grudnia; godz. 17:00. Księga z intencjami wyłożona jest w kościele. 

Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana  
w św. Benedykta 
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Na ostatniej przed przejściem na emeryturę audiencji generalnej,  

27 lutego 2013 roku, papież Benedykt XVI powiedział: „będę nadal towa-
rzyszył Kościołowi modlitwą i medytacją, z takim samym oddaniem Panu 
i Jego Oblubienicy, co do tej pory starałem się codziennie praktykować  
i co chciałbym praktykować zawsze. (…) ‘Zawsze’ oznacza także ‘na zaw-
sze’… Moja decyzja o rezygnacji z czynnego pełnienia posługi nie anuluje 
samej posługi. Nie wracam do prywatnego życia… Nie porzucam krzyża, 
lecz w nowy sposób trwam przy Ukrzyżowanym Panu. …przez służbę 
modlitwy nadal pozostaję, by tak rzec, w klauzurze św. Piotra. Święty Be-
nedykt, którego imię noszę jako papież, będzie dla mnie w tym wielkim 
przykładem. Pokazał on nam drogę życia, które czynne czy bierne, całko-
wicie jest oddane Służbie Bożej”. W ten piękny sposób papież senior roz-
wija słowa Reguły św. Benedykta: „Nic nie może być ważniejsze od 
Służby Bożej” (RB 43, 3). Niech one i nas pobudzają i motywują do wier-
ności Służbie Bożej.  

Papież senior mieszka w Watykanie w dawnym klasztorze Mater 
Ecclesiae. Trwa na modlitwie w pokorze i milczeniu, w komunii z Kościo-
łem Powszechnym. Podobnie jak św. Benedykt w swoim Subiaco. Wypo-
wiada się niezwykle rzadko. Umacnia w nas ducha Służby Bożej poprzez 
swoje papieskie imię Benedykt oraz swoim słowem, gestem, postawą i ca-
łym sobą. Jego wiarę można dotknąć, ponieważ jest ona konkretna. Głę-
boka, żywa wiara papieża seniora Benedykta oraz jego pełne zawierzenie 
Bogu we wszystkim przyzywają i nas świeckich, zabieganych w krzątani-
nie codzienności, do refleksji nad tym, co jest prawdziwym życiem,  
do poszukiwania drogi wytyczonej przez św. Benedykta oraz podążania 
nią we wspólnocie benedyktyńskiej. 

Obrazowo można powiedzieć, że Reguła jest mapą, na której św. Be-
nedykt wyznaczył niezawodną drogę do Boga. Mniszki i mnisi w klaszto-
rach benedyktyńskich podążają wypróbowanymi szlakami na mapie dróg 
św. Benedykta. Dlatego łączność z klasztorami benedyktyńskimi oraz 
sposobność włączenia się w Służbę Bożą na sposób benedyktyński mają 
moc przemiany życia. „Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu” (RB 7, 45). 

Benedykt o Benedykcie 

SŁUŻBA 
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Papież senior od młodości podąża tą drogą. Zaufał Bogu. Warto czytać  
o jego wyjątkowym pielgrzymowaniu. Sięgać do dzienników podróży 
jego życia: encyklik, orędzi, homilii, listów, wykładów i in. dokumentów. 

Tymczasem świeccy oblaci wydeptują swoje ścieżki, mniej lub bar-
dziej kręte. Ważne, aby te oblackie drobne dróżki biegły jak najbliżej tych 
pewnych i wypróbowanych tras. Ważne, abyśmy jak papież senior podą-
żali wzdłuż prawdziwych szlaków benedyktyńskich. Abyśmy swoją 
Służbę Bożą, rozumieli w świetle Reguły św. Benedykta. Aby ścieżki ob-
lackie korzystały ze światła Reguły: „Pan oczekuje, że będziemy codzien-
nie odpowiadać czynami na te Jego święte napomnienia. […] A gdy coś 
zbyt trudne będzie dla naszej natury, prośmy wówczas Pana, by kazał ła-
sce swojej przyjść nam z pomocą” (RB prolog, 35 i 41). 

Stasia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pożegnanie 
Śp. o. Włodzimierz Zatorski OSB 

1953 – 2020 
 
„Tacy właśnie porzucają natychmiast swoje sprawy i wyrzekają się własnej 
woli. Od razu wszystko wypuszczają z ręki i pozostawiają nie ukończoną 
pracę, którą wykonywali, aby jak najrychlej w duchu posłuszeństwa odpo-
wiedzieć czynem na otrzymane polecenie. Dzięki bojaźni Bożej wszystko od-
bywa się tak szybko, że dwa te akty: rozkaz mistrza i czyn wypełniającego ów 
rozkaz ucznia, następują bezpośrednio po sobie niemal w jednym momencie. 
To miłość nakazuje im śpieszyć do życia wiecznego”. (RB 5,7-10) 

W dniu 28 grudnia 2020 roku odszedł do Pana Ojciec Włodzimierz 
Zatorski OSB. Był założycielem i wieloletnim dyrektorem TYNIEC Wy-
dawnictwo Benedyktynów, a także m.in. przeorem, mistrzem nowi-
cjatu, szafarzem opactwa. W ostatnich latach zaangażowany był w dzia-
łalność fundacji „Opcja Benedykta”. W 2012 roku został odznaczony 
przez prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności w uznaniu dla 
jego działalności opozycyjnej w latach 70-tych XX w. 

Ojciec Włodzimierz był autorem wielu książek, niezwykle cenio-
nym kaznodzieją i rekolekcjonistą, a także kierownikiem duchowym. 
Przez 17 lat (2002-19) był prefektem oblatów tynieckich, ale z jego wie-
dzy, doświadczenia, mądrości i duchowego przewodnictwa na drodze 
wiary i Reguły św. Benedykta korzystaliśmy wszyscy oblaci benedyk-
tyńscy, świeccy związani z klasztorami benedyktyńskimi.         R.I.P. 
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Ojciec Włodzimierz ostatni raz był w naszym klasztorze w dniach 
26-28 listopada 2020 roku. W ramach spotkań formacyjnych dla naszych 
oblatów i Warszawskich Spotkań Benedyktyńskich wygłaszał konferen-
cję o pokorze. W sobotę, 28 listopada, dokładnie miesiąc przed śmiercią, 
celebrował Mszę św. o godzinie 9:00. Homilia Ojca w świetle jego cho-
roby i śmierci nabrała wymiaru symbolicznego… 

Był to ostatni dzień roku liturgicznego. Ewangelia według św. Łu-
kasza brzmiała: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na 
siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa  
i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak po-
trzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej 
ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli 
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Czło-
wieczym»”.  

Ojciec Włodzimierz skierował naszą myśl na Paruzję, a potem na 
osobistą paruzję każdego z nas, czyli moment śmierci. Mówił (cytuję  
z pamięci): „To nieważne, w jaki sposób umrzemy – czy po długiej cho-
robie w łóżku, czy na ulicy w wypadku…”. Pomyślałam wtedy: „Oj,  
ojcze, trochę ważne”. Na to Ojciec, który przecież nie mógł słyszeć moich 
myśli, podniósł trochę głos i ze swoim charakterystycznych, trochę 
skrzypiącym przeciąganiem, powiedział z naciskiem: „To naprawdę nie-
ważne. Ważne, żeby w tym momencie wybrać Boga i wyjść na spotkanie 
z umiłowanym Panem”. 
  Treść tej homilii przyszła do mnie, gdy odmawiałam modlitwy za 
konających w intencji Ojca Włodzimierza po informacji, że został podłą-
czony do respiratora. Modlitwy w starym mszaliku zajmują kilka stron  
i wymagają skupienia. „Duszo chrześcijańska, zejdź z tego świata w imię 
Boga Ojca wszechmogącego, który cię stworzył; w imię Jezusa Chry-
stusa, Syna Boga żywego, który za ciebie cierpiał; w imię Ducha Świę-
tego, który na ciebie zstąpił...”. Przyznaję, że ogarnął mnie pokój i przy-
szła myśl, że Ojciec Włodzimierz dobrze się przygotował na swoją paru-
zję. Wierzę, że Ojciec jest już z umiłowanym Panem i że przywitały go 
dusze, które on prowadził do Boga.  
 

s. Cecylia 
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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 
oraz Kompleta (Monastyczna Liturgia Godzin) zakończone błogosławień-
stwem eucharystycznym. 

Przy klasztorze jest organizowany kurs chorału gregoriańskiego dla 
początkujących i zaawansowanych. Powstała także schola gregoriańska 
„Vox clamantis”. Więcej informacji na stronie klasztoru. Pytania można 
kierować na adres mniszki@osbap.org. 
 

KALENDARIUM  - STYCZEŃ 2021 
 
1 I (pt.) Uroczystość Świętej Bożej Rodzicieli Maryi 
10:00 i 17:00  – Msza święta  
Tego dnia przypada 333 rocznica rozpoczęcia nieustającej adoracji we 
wspólnocie Mniszek Benedyktynek-Sakramentek w Warszawie.  
 
15 I (pt.) Wspomnienie św. św. Maura i Placyda,  
uczniów św. Benedykta 
Maur i Placyd są patronami benedyktyńskich nowicjatów – w wielu 
klasztorach w dniu ich wspomnienia nowicjat przejmuje rządy w klasz-
torze, prowadzi oficjum lub bezkarnie płata figle starszym braciom… 
 
28 I (czw.) Spotkanie oblatury benedyktyńskiej 
19:00  –  Godzina Czytań i Kompleta z mniszkami 
20:00  –  spotkanie formacyjne poprowadzi o. Konrad Małys OSB. 
 
30 I (sb.) Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie organizowane przez 
Instytut Monastyczny 
9:00  –  Msza święta 
9:45  –  adoracja Najświętszego Sakramentu 
10:00  –  konferencja o. Konrada Małysa OSB. Temat: „Między złudną   
inspiracją a marzeniem natchnionym przez Boga”. 
 
 
 
 
 

Benedyktynki-sakramentki.org                 Facebook.com/sakramentki     

Instagram.com/benedyktynki.sakramentki            TT: @Sakramentki      

 

 


