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     sierpień 2021 (9) 

Każda Benedyktynka-Sakramentka, oprócz uroczystych ślubów mona-
stycznych, składa także ślub żertwy: „Ja, siostra… ślubuję i przyrzekam… 
stałość, posłuszeństwo i sposób życia według Reguły świętego Ojca na-
szego Benedykta… jako żertwa złożona w ofierze Jego chwale…”.  

Matka Mechtylda pisze, że bycie żertwą, ofiarą całopalną, to powołanie 
każdego chrześcijanina, wynikające z chrztu. Nasz ślub jest tego potwier-
dzeniem i deklaracją świadomego umierania dla Boga – najpierw w ma-
łych rzeczach codziennych. Chcemy przez to, wzorem naszego Oblu-
bieńca, za Jego łaską i z Jego pomocą, mieć udział w Jego krzyżu, a więc  
i w zmartwychwstaniu. Brzmi wzniośle, ale odbywa się kropla po kropli, 
codziennie, zwyczajnie. W ulotce pewnego włoskiego klasztoru jego 
mniszki piszą, że starają się uprawiać mistykę codzienności. Taki jest duch 
benedyktyński – nie silimy się na mistyczne uniesienia, ale ćwiczymy się 
w cierpliwości, wytrwałości i ascezie na obranej drodze.  

„Profesję moją składam na większą chwałę Boga, ku czci i pod szcze-
gólną opieką Bogarodzicy Dziewicy…”. 

Matka Mechtylda podaje nam Maryję za wzór codziennej ofiary, po-
kory, milczenia, adoracji i wytrwałości – Ona jest naszą Matką, Założy-
cielką i Przełożoną. W Jej ramionach zawsze możemy się schronić, do Niej 
uciekać się w potrzebach, Ją pytać o radę. Naszą miłość i oddanie realizu-
jemy w różnych praktykach. Matka Mechtylda zachęca nas do codzien-
nego ofiarowania Maryi naszej profesji. Poleca nam także za każdym 

ŻERTWY CHWAŁY BOŻEJ 
 
Maryja jest naszym wzorem codziennej ofiary, pokory, milczenia, ado-
racji i wytrwałości. 
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razem prosić Maryję o dobre przyjęcie Komunii św. Gdy Matka Mech-
tylda czuła, że zbliża się chwila jej śmierci, oddała Maryi w opiekę cały 
Instytut i gorąco zachęcała, aby każda siostra Jej się nieustannie powie-
rzała. Miała też w swoim sercu obraz, na którym widziała, że Instytut na-
rodził się w Niepokalanym Sercu Maryi. Tradycją naszego Instytutu jest 
także ponawianie wyboru Maryi na naszą Najwyższą Ksienię i prośba  
o Jej opiekę – czynimy to zawsze w uroczystość Wniebowzięcia przez od-
czytanie specjalnego aktu po Mszy św. konwentualnej. Nie jest to dla nas 
tylko piękna ceremonia. Nasze klasztory nie mają ksieni czy opatek, ale 
przeorysze, ponieważ naszą ksienią, najwyższą przełożoną jest Matka 
Boża. Jej delikatną obecność dostrzegamy przez stulecia w naszym Insty-
tucie, w naszych klasztorach i w doświadczeniu osobistym każdej siostry. 

Maryja uczy nas także, jak być żertwą – jak stawiać w centrum Jezusa, 
jak zapierać się siebie, jak adorować. Czasami Bóg prosi o większą ofiarę… 
Kolejna rocznica zburzenia naszego kościoła i klasztoru 31 sierpnia 1944 
roku, podczas Powstania Warszawskiego, ciągle na nowo uczy nas pa-
trzenia na życie Bożymi oczami. W historii powstania mamy także wątek 
maryjny – w kronice klasztornej z dnia 26 sierpnia 1944, czytamy: „Od-
prawiałyśmy gorliwą nowennę do Królowej Polski o ratunek dla naszej 
biednej stolicy”. To była wielka, warszawska nowenna, zainicjowana 
przez Marysię Okońską i przyjaciółki,  Ósemki Prymasa Wyszyńskiego. 
Pozornie nowenna zakończyła się klęską – 26 sierpnia Niemcy zmasowali 
atak na Warszawę i tego dnia zginęły tysiące ludzi. A jednak były to ty-
siące po spowiedzi, Komunii św. lub przynajmniej po absolucji, które  
w ramach nowenny udzielano masowo. Padło miasto doczesne, powstało 
niebieskie, przygotowane przez Maryję… 

W pamiętnym zbombardowaniu naszego klasztoru zginęło 4 kapła-
nów, 35 sióstr i około tysiąca osób cywilnych. Wiemy, że co najmniej kil-
kanaście sióstr, za zgodą przełożonej, złożyło swoje życie za Polskę, aby 
była Chrystusowa. W jakimś sensie ta ofiara nie powinna dziwić, to wy-
nikało z naszych ślubów. Ale ofiara mniszki musi być złączona z Chrystu-
sem, w posłuszeństwie i dobrowolna. Wiemy też, że siostry były świa-
dome swojego wyboru i że w obliczu śmierci były spokojne, choć przekrój 
charakterów i temperamentów był szeroki. 

Ultimatum niemieckie wyznaczało dzień 31 sierpnia i godzinę 15:00 
jako kres możliwości poddania się. Był to czwartek, dzień szczególny dla 
każdej sakramentki jako dzień ustanowienia Eucharystii. Siostry wcze-
śniej odmówiły nieszpory i kompletę. Modlitwa na zakończenie dnia ma 
szczególny wymiar – to pożegnanie konkretnego dnia, ale łatwo zauwa-
żyć, że to może być także pożegnanie doczesnego życia: modlitwa przy 
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konającym lub w obliczu własnej śmierci. Po skończonym oficjum siostry 
trwały na adoracji. W godzinie śmierci Jezusa z adoracji ziemskiej prze-
szły do niebieskiej. Bóg ofiarę przyjął. Dziś, jak co roku w każdą ostatnią 
niedzielę sierpnia, szczególnie modlimy się za poległych: w naszym klasz-
torze, w wolnej, katolickiej Polsce… 

Maryjo, św. nasz Ojcze Benedykcie, Matko Mechtyldo, nasze poległe,  
i jak wierzymy, święte siostry – módlcie się o ducha ofiary także dla nas. 
Rumienimy się, widząc naszą małoduszność i egoizm, ale chcemy wy-
trwale iść za Jezusem, który mówi, że ten, kto straci swoje życie z Jego 
powodu, odzyska je… 

                              s. Cecylia OSB ap 
 
Korzystałam z książek: 

Maria Okońska, Wspomnienia z Powstania Warszawskiego, Soli Deo, 2004 
Jadwiga Stabińska, Danina krwi, Tyniec wydawnictwo Benedyktynów, 2019 

 
 

W każdym dorocznym obchodzie święta Matki Bożej czcimy jedną z Jej 
tajemnic, bądź jakiś przywilej. Święto dzisiejsze jest dla nas bardzo szcze-
gólne. Jest to święto Jej macierzyńskiej miłości i dobroci względem nas.  
Z oczami utkwionymi w to wszystko, czym Maryja jest dla nas, mamy Ją 
czcić tytułem, jaki raczyła przyjąć: naszej Matki, pełnej łaski i miłosierdzia, 
łagodności, przychylności; zawsze gotowej przyjąć i wysłuchać nasze po-
korne modlitwy i darzyć nas swą opieką. A zatem, oddając Jej dzisiaj cześć 
jako naszej Matce, my, Jej dzieci, składamy Jej hołdy i świadczymy   
o naszej zależności odnawiając w Jej ręce nasze śluby i wszystkie zobo-
wiązania przynależności do Niej jako do naszej najdroższej Matki i wie-
czystej Przełożonej Instytutu, w którym poświęciłyśmy się i ofiarowały Jej 
Synowi, a naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, jako żertwy ofiarne.  
To pod Jej patronatem, ufając Jej macierzyńskiej dobroci, jesteśmy w taki 
sposób poświęcone Jezusowi. Od Niej spodziewamy się wszystkich po-
trzebnych nam łask, by tej godności należycie odpowiedzieć. Maryja po-
siadała ją w doskonałym podobieństwie do swojego Syna. Ponieważ to 

KONFERENCJA MATKI MECHTYLDY  
OD NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  

W OKTAWIE WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
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Ona jest Założycielką Instytutu, od Niej mamy się spodziewać wszystkich 
łask koniecznych do szczęśliwego dopełnienia naszej ofiary. 

Jako Matka nasza wyciąga do nas ramiona swej miłości. 
Jako nasza Założycielka daje nam ducha ofiary i wynagrodzenia za 

zniewagi wyrządzane Jezusowi Chrystusowi.  
Jako Przełożona kieruje nami i nadaje prawa, których winnyśmy nie-

złomnie strzec. 
Te trzy tytuły są przedmiotem naszej czci i składanych Jej hołdów. Dla-

tego możemy powiedzieć, że to święto jest nam właściwe i szczególnie 
nasze i że Maryja odnosi się do nas z całą słodyczą i miłością; że w swym 
Sercu ta Matka błogosławiona ma dla nas samą dobroć, czułość i łaski; że 
jest cała dla nas, a my całe dla Niej. To Ona, jako Założycielka Nieustającej 
Adoracji, umieszcza nas na swoim miejscu, byśmy kontynuowały u stóp 
ołtarza nieustanną adorację, którą Ona zapoczątkowała na ziemi. Od Niej 
uczymy się składać hołdy Synowi uniżonemu pod Postaciami euchary-
stycznymi. O, czy można by wynaleźć większy zaszczyt i pewniejszy znak 
naszej wiecznej szczęśliwości? – Pod warunkiem, że nie utracimy ich 
przez nasze niewierności. Czy można znaleźć lepszą Matkę, świętszą Za-
łożycielkę i mądrzejszą, dostojniejszą Przełożoną? Jaka to dla nas pocie-
cha, siostry, a raczej, jakie uniesienie radości: być córkami Matki Boga, za-
konnicami w Instytucie będącym Jej dziełem, przez Nią założonym na ca-
łopalną ofiarę Jej Synowi. 

A jakie to szczęście być podwładnymi Ksieni, która może nakazywać 
tylko to, co święte i uświęcające dla tych, co są Jej wierne w posłuszeń-
stwie! 

O Matko słodyczy i miłości, kochamy Cię serdecznie i ze czcią jako na-
szą najlepszą i najłaskawszą Matkę. 

O czcigodna Założycielko Nieustającej Adoracji i wynagrodzenia Naj-
świętszemu Sakramentowi Ołtarza, czcimy Cię jako najwspanialszy potok 
miłości i ognia, mający spalić żertwy ofiarowane tej Boskiej Tajemnicy.  

O najdostojniejsza Ksieni i Przełożona, uznajemy Cię jako tę, która ma 
prawo i władzę nam rozkazywać; Tobie winniśmy wieczyste poddań-
stwo. Używaj Twoich praw i władzy nad nami, jako nad tymi, które na-
leżą do Ciebie bez zastrzeżeń. Jesteśmy Twoje, a przez Ciebie Jezusowe; 
bez Ciebie nie możemy ani się do niego zbliżyć, ani otrzymywać Jego ła-
ski. Przez Ciebie ich oczekujemy i spodziewamy się daru wytrwania 
dniem i nocą w nieustającej adoracji. Mamy nadzieję, że mała iskierka 
ognia, który strawił Twoje Najświętsze Serce, strawi też nasze, jako cało-
palenia ofiarowane Jezusowi na naszych ołtarzach, by czynić na ziemi to, 
co błogosławieni czynią w chwale. Tobie zawdzięczamy nasze powołanie 



5 
 

do Instytutu, który oddaje nas w sposób całkiem szczególny Jezusowi 
Chrystusowi. 

Jakież dziękczynienie winnyśmy składać naszej Pani! Jaki to zaszczyt 
tak do Niej należeć! 

 
 
 

Msze święte o beatyfikację Służebnicy Bożej Matki Mechtyldy od Naj-
świętszego Sakramentu oraz w intencjach przedkładanych za jej wsta-
wiennictwem odbędą się w kościele pw. św. Kazimierza królewicza  
w 2021 roku: 5 września, 5 grudnia; godz. 17:00. 
Księga do wpisywania intencji wyłożona jest w kościele. 

 
 

 

Sierpień jest czasem szczególnym. Mówił o tym także papież Benedykt 
XVI podczas audiencji generalnej 1 sierpnia 2012 roku. Papież powiedział 
do Polaków: „Życzę wam, abyście w modlitewnym duchu przeżywali 
ważne wydarzenia obchodzone w Polsce w sierpniu: rocznicę Powstania 
Warszawskiego i Cudu nad Wisłą, uroczystości Matki Bożej i wasze piel-
grzymki”. Wszystkie te sierpniowe sprawy są mocno ugruntowane w na-
szej kulturze, w dziejach Polski. Od ponad tysiąca lat Polacy budują swój 
dom – Ojczyznę na skale. A skałą jest Chrystus. 

Historia klasztoru Benedyktynek-Sakramentek jest trwale związana  
z losem Warszawy. Pochylmy się na chwilę nad wydarzeniami z końca 
sierpnia 1944 roku. Ciągłe bombardowania Warszawy. Okoliczni miesz-
kańcy szukają schronienia w klasztorze. Siostry robią co mogą, aby każ-
demu przybyszowi dać schronienie i nakarmić go, a jednocześnie nie 
uchybić w adorowaniu Najświętszego Sakramentu. Tak nakazuje św. Be-
nedykt: „wszystkich przychodzących do klasztoru gości należy przyjmo-
wać jak Chrystusa” (RB 53,1-2) oraz „niczego nie przedkładać nad miłość 
Chrystusa” (RB 4, 21).  

Benedykt o Benedykcie 

ZA WSZYSTKO DZIĘKUJMY PANU 
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   Wbrew nadziejom, bomby nie oszczędziły klasztoru. Bolesne wyda-
rzenia z 31 sierpnia przywołują obraz św. Benedykta płaczącego nad tra-
gicznym losem swojego klasztoru. Grzegorz Wielki opisuje jak pewnego 
razu przyjaciel św. Benedykta Teopropus zastał go gorzko płaczącego. Na 
pytanie o przyczynę jego lamentu, św. Benedykt odpowiedział: „Cały ten 
klasztor przeze mnie zbudowany i wszystko, co braciom przygotowałem, 
z wyroku Boga wszechmogącego zostało wydane na łup poganom. Zale-
dwiem tyle osiągnąć zdołał, że nikt z tu mieszkających nie utraci życia”. 

Inaczej było z klasztorem Benedyktynek-Sakramentek. Pod jego gru-
zami straciło życie tysiąc osób, wśród nich ponad trzydzieści sióstr. Dzi-
siaj wiemy, że Siostry, które zginęły pod gruzami, wcześniej ofiarowały 
Bogu swoje życie za Ojczyznę. Poszły za słowami św. Benedykta: „Po-
wierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu” (RB 7,45). Bóg okazał swoją łaska-
wość, przyjął ich ofiarę i pozwolił zachować klasztor. Uratowało się dwa-
naście sióstr, dokładnie tyle, ile zgodnie z konstytucją Instytutu potrzeba 
dla zachowania zgromadzenia i kontynuowania nieustającej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Na gruzach obficie zlanych krwią, z małej reszty, 
wydanej na tułaczkę, odrodził się z woli Bożej klasztor piękny, wspaniały, 
przepełniony duchem św. Benedykta i oddany adoracji. Dzisiaj możemy 
łączyć się z klasztorem Benedyktynek-Sakramentek więzami oblacji, by 
jeszcze obficiej czerpać z duchowości św. Benedykta, wspominać wielkie 
dzieła Boże, wspólnie trwać na modlitwie i za wszystko dziękować Panu. 

                   Stasia 
 

 
Źródła: 

Reguła św. Benedykta  
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-bene-
dykta/  
św. Grzegorz Wielki, Dialogi, cz. II – Żywot św. Benedykta, rozdz. 17  
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/wp-content/uploads/2015/07/Dia-
logi.pdf  
Audiencja generalna papieża Benedykta XVI w dniu 1 sierpnia 2012 roku: 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audien-
cje/ag_01082012.html  

 
 

https://www.benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-benedykta/
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-benedykta/
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/wp-content/uploads/2015/07/Dialogi.pdf
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/wp-content/uploads/2015/07/Dialogi.pdf
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_01082012.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_01082012.html
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Reguła św. Benedykta, Prolog (39-44): 
„Gdyśmy więc, bracia, zapytali Pana, kto może zamieszkać w Jego Przy-
bytku, usłyszeliśmy w odpowiedzi, co należy czynić, by w nim zamiesz-
kać. Obyśmy wypełniali obowiązki tego, który tam ma mieszkać! Powin-
niśmy więc przygotować nasze serca i ciała do walki pod świętym posłu-
szeństwem przykazaniom Bożym. A gdy coś trudne będzie dla naszej na-
tury, prośmy wówczas Pana, by kazał łasce swojej przyjść nam z pomocą. 
Jeśli pragniemy uniknąć kary piekła i osiągnąć życie wieczne, to póki jest 
jeszcze czas, póki w tym ciele będąc możemy wszystko to wypełniać  
w świetle ziemskiego życia, śpieszmy się i to tylko czyńmy, co nam przy-
niesie korzyść na wieczność”. 
 
Komentarz Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu: 
„Zrozumiałam dzisiaj, że najkrótszym i najbezpieczniejszym środkiem 
dojścia do Boga jest krzyż, czyli cierpienie ciała i ducha.  
Cierpienia wewnętrzne są najskuteczniejsze, bo niweczą w nas to, co jest 
nieczyste i przeciwne Bogu. Jednak cierpienia ciała uświęcają również, 
gdy je należycie wykorzystujemy”.  
 

„Potrzebujemy wytrwałości, aby nie zrażać się napotykanymi trudno-
ściami. Nie zapominajcie o jednej z największych tajemnic życia ducho-
wego. Duch Święty prowadzi nas nie tylko przez światła, pociechy, sło-
dycze, czułość oraz to, co łatwe, lecz także przez ciemność, oschłość, 
smutki, bunty namiętności oraz inne cierpienia wewnętrzne. Mówię wię-
cej: ta krzyżująca droga jest najlepsza i najbezpieczniejsza. Postępując nią, 
dusza dochodzi najwcześniej do świętej doskonałości”. 
 
„Dźwigaj krzyż jako upominek z nieba i błogosław za niego Pana”. 
 
„Staraj się przezwyciężyć siebie w opatrznościowych sytuacjach i nie po-
zwalaj sobie na wyskoki natury. Tylko walcząc, odnosimy zwycięstwo”. 
 
 
(Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana w św. Benedykta, Rouen 1979 r., 
tłum. pol. Siedlce-Warszawa 1997-98)  

 

Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana  
w św. Benedykta 
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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 Sakra-
mentu, w trakcie której nagłaśniane jest oficjum: o godz. 12:40 Modlitwa 
w ciągu dnia (Monastyczna Liturgia Godzin – MLG), o godz. 17:00 Nie-
szpory (MLG); 
- w czwartki o godz. 19:00 wspólna Godzina Czytań i Kompleta (MLG) 
zakończone błogosławieństwem eucharystycznym. 
W lipcu i sierpniu w dni powszednie Msza św. o godz. 8:00. W niedziele 
bez zmian: godz. 9:00 i 17:00. 
 

W listopadzie rusza online kurs chorału gregoriańskiego dla początku-
jących. Zapisy i informacje pod adresem: mniszki@osbap.org oraz na stro-
nie internetowej klasztoru Benedyktynki-sakramentki.org  
 

KALENDARZ LITURGICZNY 
 
15 VIII (nd.) Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
101. rocznica Bitwy Warszawskiej – „Cudu nad Wisłą”. 
 
19 VIII (czw.) Wspomnienie św. Jana Eudesa (1601-1680), kapłana. 
 
22 VIII (nd.) Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej 
334. rocznica wyjazdu paryskich sióstr fundatorek naszego klasztoru do 
Warszawy. 
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/2020/08/dnia-22-mie-
siaca-sierpnia-wyruszylysmy-z-paryza/  
 

WYDARZENIA W SIERPNIU 
 

1 VIII (nd.) 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 
   
29 VIII (nd.) godz. 17.00:  coroczna Msza święta za poległych w bombar-
dowaniu naszego kościoła i klasztoru w dniu 31 sierpnia 1944 roku.  
Po Mszy świętej zejście do krypty. 
 
31 VIII (wt.) 77. rocznica śmierci pod gruzami kościoła czterech kapła-
nów, 35 sióstr i ponad tysiąca osób cywilnych. 

mailto:mniszki@osbap.org
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/2020/08/dnia-22-miesiaca-sierpnia-wyruszylysmy-z-paryza/
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/2020/08/dnia-22-miesiaca-sierpnia-wyruszylysmy-z-paryza/

