SINE DOMINICO NON POSSUMUS
Niezależnie od czasu, w którym przyszło nam żyć, Eucharystia jest
celem i źródłem wszelkich łask w życiu chrześcijanina.

„Nie możemy bez Dnia Pańskiego” – tak dosłownie należałoby przetłumaczyć słowa zawarte w tytule, które wypowiedzieli męczennicy z Abiteny w Numidii (teren dzisiejszej Tunezji) na początku IV w. W tym czasie
kult był zakazany przez władzę cesarską. Dioklecjan prześladował chrześcijan, niszcząc kościoły, paląc święte księgi, torturując i zabijając wyznawców Chrystusa. Niektórzy chrześcijanie z Afryki Północnej, czując
się zobowiązani do celebracji Dnia Pańskiego, stawiali czoło temu zakazowi. Zostali oni umęczeni, ponieważ deklarowali, że nie mogą żyć bez
Eucharystii, pokarmu Pana (por. SCar 95).
Wobec trwającej pandemii wciąż pozostaje aktualny opublikowany we
wrześniu ubiegłego roku list Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów wzywający do powrotu do Eucharystii. Zwraca się w nim
m.in. uwagę na to, że „gdy poganie budowali świątynie dedykowane jedynie bóstwu, do których ludzie nie mieli dostępu, chrześcijanie, gdy
tylko mieli swobodę kultu, natychmiast budowali miejsca, które miały być
domus Dei et domus ecclesiae, gdzie wierni mogliby się uznawać za wspólnotę Bożą, lud zwołany dla sprawowania kultu i ustanowiony jako święte
zgromadzenie. (...) Dlatego też dom Pana zakłada obecność rodziny dzieci
Bożych” (List, s. 32).
Kościół jest miejscem, w którym udzielane są nam sakramenty i głoszone jest nam słowo Boże, miejscem – można tak chyba powiedzieć
1

– w którym otrzymujemy największe łaski. Tego miejsca nie da się niczym
zastąpić. Wyrażają to słowa wypowiadane przez biskupa w modlitwie
przy poświęceniu nowego kościoła, aby ten kościół i ołtarz „zawsze były
miejscem świętym i stołem przygotowanym do składania Chrystusowej
Ofiary”. Nieco dalej biskup prosi w tej modlitwie Boga:
„Niech tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy, aby dzieci Twoje, Ojcze,
umarłe dla grzechu, rodziły się na nowo do życia Bożego.
Niech Twoi wierni, zgromadzeni wokół ołtarza, sprawują pamiątkę
Paschy i posilają się przy stole słowa i Ciała Pańskiego.
Niech wznosi się tutaj miła Tobie ofiara chwały, a głos ludzi, złączony
ze śpiewem Aniołów, niech rozbrzmiewa w nieustannej modlitwie za zbawienie świata” (Obrzędy, s. 61).
Wprawdzie nadal trwają pewne ograniczenia związane z uczestnictwem w Mszach świętych i nabożeństwach, ale w większości przypadków
możliwe staje się stopniowe powracanie do normalnego życia chrześcijańskiego, dla którego budynek kościoła jest jak dom, a celebrowanie liturgii,
zwłaszcza Eucharystii – stanowi „szczyt, do którego zmierza działalność
Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc”
(SC 10). Dotychczasowe oddalenie od ołtarza Pańskiego jako czas postu
eucharystycznego, może nam pomóc w odkrywaniu na nowo skarbu Eucharystii. Może właśnie zbliżający się Wielki Post będzie takim czasem
odrodzenia się w nas głodu Eucharystii na podobieństwo wspomnianych
męczenników z Abiteny, którzy wołali: sine Dominico non possumus,
co znaczy także: „Nie możemy żyć bez Eucharystii”.
ks. Andrzej

Korzystałem z dokumentów:
List – List Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów «Powróćmy
z radością do Eucharystii!». List do przewodniczących Konferencji Episkopatów na temat celebrowania liturgii, w: L’Osservatore Romano 10 (2020), s. 32-34
Obrzędy – Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, Katowice 2001
SC – Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II
SCar – adhortacja apostolska Benedykta XVI Sacramentum Caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła.
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OFIARA DOSKONAŁA, NIEPOJĘTA
Dla Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu Msza święta
była przede wszystkim Ofiarą. Ofiarą miłości, wynagrodzenia, sprawiedliwości i ofiarą uświęcenia człowieka, która daje mu łaski niezbędne do nawrócenia i życia pełnią życia.

„We Mszy Świętej wszystko ma nieskończoną wartość. Tym, którego
składa się na ofiarę jest Syn Boży, Osoba nieskończonej zasługi. Syn Boży
ofiaruje się na chwałę Boga Ojca, nieskończony w swych doskonałościach,
Bóg dla Boga. Jezus Chrystus jest pierwszym i głównym Kapłanem
i Ofiarnikiem, który przez ręce kapłana sam poświęca się Ojcu. On sam
przez usta swego zastępcy wypowiada sakramentalne słowa: «To jest
Ciało moje». Dlatego nazwany jest przez swego Ojca w Psalmie 110 «Kapłanem wiecznym»”. Syn Boży ofiaruje samego siebie w sposób najdoskonalszy, a dla nas niepojęty” – czytamy słowa Matki Mechtyldy w „Prawdziwym duchu zakonnic poświęconych Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza”. To tajemnica, Ofiara Bezkrwawa reprezentująca Ofiarę Krwawą złożoną przez Jezusa Chrystusa, a w której bierzemy
udział także my, wierni, będący członkami Jego Mistycznego Ciała. Jezus
łączy nas ze Sobą w jedną hostię, którą składa Bogu na ołtarzu w ofierze
za grzeszników ku chwale Ojca, Syna i Ducha Świętego.
„Uważam, że Msza Święta jest ucztą wspaniałą, ponieważ w niej pożywa się Ciało Boga-Człowieka i pije Jego Krew. Ci, którzy są wezwani,
przyjmują Jezusa Chrystusa całego i Nim się nasycają: a więc Jego Bóstwem, Jego Człowieczeństwem, Jego Duszą i wszystkimi Jego nieskończonymi doskonałościami, a przez Niego – Ojcem i Duchem Świętym.
Jakże więc wielkie dobra otrzymujemy w tej bezcennej Tajemnicy” – pisała Matka Mechtylda do swoich mniszek i dalej ubolewała nad lekceważeniem Mszy świętej przez ludzi wynikającym z ich przyzwyczajenia się
do niej [a że nie jest to obce i nam, żyjącym ponad 300 lat później, przekonaliśmy się w trakcie obecnej pandemii, która ograniczyła możliwości naszego uczestnictwa w Eucharystii], czy z naszej ignorancji, niezrozumienia jej znaczenia dla naszego życia. „Jakże to możliwe, byśmy były obecne
przy śmierci Boga, patrzyły na Jego przelaną Krew, brały udział w pojednaniu, jakiego dokonuje między nami a Ojcem, a pozostawały tak zimne,
obojętne, roztargnione i tak bardzo od Niego oddalone”.
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Aby ustrzec się roztargnień, nieuważności, ale i rutyny, które powodują, że pozbawiamy się owoców Mszy świętej, Matka Mechtylda polecała kilka konkretnych praktyk do stosowania przed i podczas Eucharystii: zewnętrznych, czyli skromnej i pełnej szacunku postawy ciała, milczenia, a także wewnętrznych: trwania w pokorze, w wierze i w skupieniu, a także w miłości i w zdumieniu nad tą świętą Tajemnicą, w której
bierzemy udział. Przed rozpoczęciem Mszy świętej Matka zalecała uczynienie zawsze aktu żalu za grzechy. W trakcie Mszy świętej w kapłanie
należy starać się widzieć Chrystusa, a „Wstępowanie kapłana na stopnie
ołtarza, a potem zstępowanie, niech nam przedstawia drogę Chrystusa
z Wieczernika do Ogrodu Oliwnego. Zgięcie kolan niech nam przypomni,
że Jezus upadł na twarz przed Majestatem Ojca swego, wielbiąc Go i modląc się za nas. Razem z Nim wejdźmy w to usposobienie najgłębszej, niewymownej czci wobec nieskończonej wielkości Boga i adorujmy ją wraz
z Nim i tak jak On, łącząc się z Jego intencją; z serdeczną miłością skierujmy uwagę na to, co On czyni, jak cierpi i co mówi”. Nasze myśli powinny łączyć nas z Ofiarą Jezusa i podążając za natchnieniami Ducha
Świętego powinniśmy rozważać Tajemnice Jego Męki, wsłuchując się
w słowa wypowiadane przez kapłana tak, abyśmy doskonale przylgnęli
do Niego, stali się jedną hostią.
Joanna

Korzystałam z książek:
„Z Chrystusem w Bogu”, s. Jadwiga Stabińska OSB ap, Gniezno 2003;
wszystkie cytaty pochodzą z „Le véritable esprit des religieuses adoratrices
perpétuelles du Très-Saint Sacrement de l’Autel”, Paryż 1683 („Prawdziwy
duch adoratorek Najświętszego Sakramentu Ołtarza”, tłum. własne: Benedyktynki-Sakramentki).
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Benedykt o Benedykcie
QUAERERE DEUM

Poszukiwanie Boga to najważniejsza zasada, serce Reguły św. Benedykta, jedyny prawdziwy cel życia (RB 4,21 i 58,7). W rozważaniach na
Anioł Pański 10 lipca 2005 roku papież Benedykt XVI mówił o św. Benedykcie: „szukał przede wszystkim Królestwa Bożego, być może nawet nie
zdając sobie z tego sprawy, pośród zgliszczy Cesarstwa Rzymskiego zasiał ziarno nowej cywilizacji”. I dodał: „Niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa. Na tym polega świętość, która pozostaje aktualną propozycją dla każdego chrześcijanina”.
W tym samym duchu papież Benedykt XVI mówił dwa lata później w
austriackim opactwie Heiligenkreuz: „wielbienie Boga zawsze ma najwyższe znaczenie… Nie tylko mnisi się modlą. Modlą się również inne
osoby, dzieci, młodzież i starsi, mężczyźni i kobiety, małżonkowie i bezżenni, każdy chrześcijanin się modli (...) W życiu mnichów modlitwa ma
szczególne znaczenie, stanowi centrum misji, do której zostali powołani”.
Papież dodaje: „Istotą monastycyzmu jest adoracja” oraz zachęca: „waszą
podstawową posługą dla tego świata powinna być modlitwa i Liturgia
Godzin. (…) Proszę was: sprawujcie liturgię świętą, patrząc na Boga”.
Słowa te przywołują Regułę św. Benedykta: „nic nie może być ważniejsze
od Służby Bożej” (RB 43,3), „często znajdować czas na modlitwę”
(RB 4,56).
Papież Benedykt XVI zwrócił się także do nas: „drodzy wierni, proszę,
byście uważali wasze opactwa i klasztory za to, czym są i chcą być…
Klasztor to przede wszystkim miejsce duchowej siły. Kto przybywa do
klasztoru czuje się jak człowiek, który po wyczerpującej wspinaczce
w końcu może orzeźwić się źródlaną wodą”. My też możemy skorzystać
z orzeźwienia wodą źródlaną klasztorów benedyktyńskich. Może to być
brewiarz albo szkoła św. Benedykta: „Jeśli więc śpieszysz do ojczyzny niebieskiej, przestrzegaj najpierw z pomocą Chrystusa tej maleńkiej Reguły,
którą pisaliśmy dla początkujących.” (RB 73,8).
Stasia

5

Korzystałam z dokumentów:
Św. Benedykt ojcem cywilizacji, rozważanie papieża Benedykta XVI na „Anioł
Pański” w dniu 10.07.2005 r.:
www.zyciezakonne.pl/date/2005/07/
Niczego nad służbę Bożą nie przedkładać, spotkanie papieża Benedykta XVI w
Heiligenkreuz opactwie cystersów, 9.09.2007 r.:
www.zyciezakonne.pl/date/2007/09/
Wizyta apostolska papieża Benedykta XVI do Austrii z okazji 850-lecia sanktuarium Mariazell, 7-9.09.2007 r.:
www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/travels/2007/outside/documents/austria.html

Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana
w św. Benedykta

Reguła św. Benedykta, 49: O zachowaniu Wielkiego Postu:
„Wprawdzie mnich powinien zachowywać się tak, jak gdyby nieustannie
trwał Wielki Post, lecz tylko niewielu taką cnotę posiada. Przeto wzywamy, aby w dniach Wielkiego Postu żyć w doskonałej czystości, aby
w tych dniach świętych wszelkie niedbalstwo w innych porach popełnione, wynagrodzić. Zrobimy to w godny sposób, jeżeli powstrzymamy
się od wszelkich grzechów i przyłożymy się z płaczem do modlitwy,
do czytania, do skruchy serdecznej i do wstrzemięźliwości. Dodajmy więc
w tych dniach coś do zwykłej daniny służby naszej, a mianowicie prywatne modlitwy i wstrzemięźliwości w pokarmie i napoju. Niechaj każdy
ofiaruje Bogu „z radością Ducha Świętego” coś z własnej woli ponad przepisaną mu miarę, a więc niechaj ujmie coś z pokarmu dla ciała, z napoju,
ze snu, z rozmów, z żartów i innych (…)”.
Komentarz Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu:
„Nośmy zawsze ze sobą nożyk ogrodniczy, aby uciąć jakieś słowo, jakieś
spojrzenie, opanować jakiś wyskok; zaczniemy wzrastać powoli i bez
wielkiego trudu. Dlatego łatwiej jest na początku złamać i wyrwać mały
krzew niż czekać, aż będzie miał on silne korzenie i gruby pień”.
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„Radzę ci: stań się pokorna, łagodna, cierpliwa, aby twoje wnętrze uniżyło
się. Nie wyczuwamy tego w swej głębi, bo dusza lubi wywyższać się
i wynosić, a tego właśnie powinnaś się obawiać. Pochwalam trwanie
w obecności Bożej, ale ma ono cię skłonić do praktykowania zasad chrześcijaństwa i moralności. Tyle tylko mogę ci powiedzieć. Bóg wymaga od
ciebie pokory jako pokuty”.
( „Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu nasłuchuje św. Benedykta”,
Rouen 1979 r.)

___________________________________________________________

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, a w trakcie dnia: o godz. 12:40 Modlitwa w ciągu dnia (Monastyczna Liturgia Godzin – MLG), o godz. 17:00 Nieszpory (MLG);
- w czwartki o godz. 19:00 Godzina Czytań i Kompleta (MLG) zakończone
błogosławieństwem eucharystycznym.
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.
Przy klasztorze jest organizowany kurs chorału gregoriańskiego dla początkujących i zaawansowanych. Powstała także schola gregoriańska Vox
clamantis. Więcej informacji na stronie klasztoru.
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KALENDARIUM – LUTY 2021
2 II (wt.) Święto Ofiarowania Pańskiego
Dzień Życia Konsekrowanego
10 II (śr.) Uroczystość św. Scholastyki, dziewicy
Scholastyka, siostra św. Benedykta, już w młodości poświęciła się Bogu.
Jest jedną z głównych patronek naszego Instytutu.
11 II (czw.) Wspomnienie św. Benedykta z Aniane OSB (750-821), opata
Zreformował i założył wiele klasztorów na północ od Alp.
17 II Środa Popielcowa
21 II (nd.) Rozpoczęcie nowicjatu s. Kasi
8:40 – obłóczyny (kaplica wewnętrzna klasztoru)
9:00 – Msza święta w intencji nowicjuszki
25 II (czw.) Spotkanie oblatury benedyktyńskiej
20:00 – spotkanie w salce
27 II (sb.) Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie
O. Opat Szymon Hiżycki OSB „Rozdział VI Reguły, O cnocie milczenia
– czy aktualny także dziś?”
9:00 – Msza święta, adoracja
10:00 – konferencja

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