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  wrzesień 2021 (10) 

Właściwie, po ludzku biorąc, nie powinien zostać wyświęcony na ka-
płana. I w związku z tym nie powinien nigdy odprawić Mszy świętej. Jed-
nak Pan Bóg chciał inaczej. Po święceniach diakonatu, które przyjął  
w kwietniu 1924 roku, tak się rozchorował, że znalazł się w szpitalu. Le-
karze, błędnie rozpoznając tyfus, umieścili go na oddziale zakaźnym. 
Przed zarażeniem dodatkową chorobą uratowała go siostra szarytka, osła-
niając parawanem. Gdy diakon Stefan walczył z życiem zaatakowany 
ciężkim zapaleniem płuc, jego świeżo wyświęceni koledzy odprawiali 
swoje Msze prymicyjne. Po wyjściu ze szpitala, czerwiec i lipiec przeby-
wał na kuracji w Licheniu Starym pod Koninem. Niektórzy nie dawali mu 
żadnych szans, wróżąc rychłą śmierć. Jednak biskup ordynariusz wyraził 

zgodę na wyświęcenie Stefana. Wszystko odbyło się w kameralnej atmos-
ferze 3 sierpnia 1924 roku. Tak to wspomina sam Prymas: „Święcenia ka-
płańskie otrzymałem w kaplicy Matki Bożej w bazylice katedralnej wło-
cławskiej. (…) Byłem święcony sam – 3 sierpnia. Moi koledzy otrzymali 
święcenia 29 czerwca, a ja w tym dniu poszedłem do szpitala. (…) Gdy 
przyszedłem do katedry, stary zakrystian, pan Radomski, powiedział do 
mnie: Proszę księdza, z takim zdrowiem to chyba raczej trzeba iść na cmentarz,  
a nie do święceń. (…) Taki byłem słaby, że wygodniej mi było leżeć krzyżem 
na ziemi, niż stać. (…) Pragnieniem moim było, aby móc w życiu przy-
najmniej kilka Mszy świętych odprawić”. 

MSZA ŚWIĘTA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO 
 

„Msza nigdy nie jest łatwa, zawsze jest jakąś męką, bo jest uczestnictwem 
w Męce Chrystusa”. 
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Prymicje nowo wyświęconego kapłana przebiegały odmiennie od przy-
jętych w naszym kraju zwyczajów. Prymas tak wspomina ten dzień:  
„Z pierwszą Mszą świętą pojechałem na Jasną Górę i tam ją odprawiłem 
w dniu Matki Bożej Śnieżnej, 5 sierpnia 1924 roku. Pojechałem na Jasną 
Górę, aby mieć Matkę, aby stanęła przy każdej mojej Mszy świętej, jak sta-
nęła przy Chrystusie na Kalwarii. Prawdziwą męką była moja pierwsza 
Msza święta. Ale przecież Msza nigdy nie jest łatwa, zawsze jest jakąś 
męką, bo jest uczestnictwem w Męce Chrystusa. I do dziś dnia odprawia-
nie Mszy jest dla mnie niezwykle trudne. Nie dla braku sił, ale z lęku, czy 
wszystko jest uczynione tak, jak powinno być uczynione, aby można było 
spokojnie powiedzieć jak Chrystus na Kalwarii: Wykonało się, czy 
wszystko naprawdę jest oddane w ręce Ojca”. 

Gdy Ksiądz Prymas został internowany 25 września 1953 roku, pierw-
szym miejscem odosobnienia był Rywałd koło Lidzbarka. Jednak dopiero 
1 października, akurat w pierwszy czwartek miesiąca, dostarczono mu 
brakujące świece, lichtarze i butelkę wina. Dzień wcześniej otrzymał kie-
lich oraz większość paramentów liturgicznych. Teraz mógł odprawić 
pierwszą, więzienną Mszę świętą. Wówczas zapisał w swoim pamiętniku: 
„Raduję się, że Mszą świętą mogę zacząć miesiąc różańcowy. Dziękuję za 
ten macierzyński uśmiech Matki Bożej. Wszystkie Msze święte paździer-
nika odprawię ku uczczeniu Matki Bożej Jasnogórskiej”. Odprawienie 
pierwszej Mszy świętej więziennej odrodziło Prymasa, czemu dał wyraz 
w innym pamiętnikowym zapisie: „Dziś już mam pełne dłonie, na których 
ofiaruję Ojcu Niebieskiemu Jego Kapłańskiego Syna. Jednak kapłan musi 
mieć Boga w dłoniach, by miał z czym stanąć przed Ojcem Niebieskim. 
Ale musi też mieć lud przy sobie. Tę samotność przy składaniu świętej 
Ofiary odczuwa się tak bardzo, jak brak dłoni. Wszak kapłan dla ludzi 
ustanowiony. Toteż na swoją samotną Mszę świętą zwołuję wszystkich, 
których mi pamięć przywodzi”. 

A jak wyglądała codzienna Msza święta Prymasa Tysiąclecia? Pisze  
o tym przejmująco w swoim świadectwie Maria Okońska. Budził się on 
na Miodowej o godz. czwartej i modlił się leżąc w łóżku do Matki Bożej, 
„chodząc” po Jej sanktuariach. Wstawał o godz. piątej, modląc się brewia-
rzem w swoim pokoju, a potem pracował przy biurku. Od godz. 7:20 mo-
dlił się na klęczniku, przygotowując się do Mszy świętej. O godz. 7:30 od-
prawiał w kaplicy Mszę świętą dla domowników i zwykle kilku gości: 
„Ojciec odprawiał ją z nadzwyczajnym skupieniem i namaszczeniem, ale 
równocześnie z ogromną starannością i uwagą – relacjonuje Maria Okoń-
ska. Sprawował Najświętszą Ofiarę po rzymsku – nic do słów liturgii nie 
dodając, jak czyni to wielu kapłanów. To było naprawdę Ordo Missae. 
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Wprowadzał do Mszy świętej kilkoma zdaniami, ale tak trafnymi, że czło-
wiek już był zabrany przez akcję Mszy świętej i przez tajemnicę dnia. (…) 
Msza święta była dla Ojca czynnością, która go wyczerpywała, tak się  
w nią całkowicie angażował. To było naprawdę sprawowanie Ofiary 
Chrystusa i włączanie się swoją ofiarą – tym olbrzymim brzemieniem ca-
łego Kościoła w Polsce i męką osobistą – w ofiarę Pana naszego Jezusa 
Chrystusa”. 

            
                    ks. Andrzej 
 
Tekst powstał na podstawie: 

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Zapiski więzienne, Warszawa-Ząbki 2001 r. 
Maria Okońska, Stefan Kardynał Wyszyński na co dzień. Świadectwo, Warszawa 2001 r. 
Stanisław Przepierski OP, Opatrznościowy pasterz. Drogi życia Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, Częstochowa 2020 r. 

Prymas Stefan Wyszyński został mianowany arcybiskupem warszaw-
skim i gnieźnieńskim w roku 1948 i był nim do śmierci w roku 1981. Przez 
te 33 powojenne, intensywne, trudne lata był więc także i naszym arcypa-
sterzem. Nie był to jedynie oficjalny przełożony, sporadyczny gość  
– Ksiądz Prymas jest częścią historii naszego klasztoru, tym bardziej, że 
jego troska obejmowała wszystkie aspekty życia – zarówno związane  
z duchowym życiem klasztoru, jak i sprawami materialnymi, organizacyj-
nymi. Ksiądz Prymas zajmował się tysiącem spraw, jak wiemy, był on ty-
tanem ducha i tytanem pracy, jednak i dla nas znajdował czas, bywał  
u nas wielokrotnie. Wśród przeróżnych osobistych zapisków z kolejnych 
lat, wydanych cyklu w Pro memoria, możemy znaleźć wiele wpisów o na-
szym klasztorze. Na przykład notki o ślubach mniszek, wielokrotne 
wzmianki o sprawach związanych z budową kościoła i klasztoru, wiado-
mość o śmierci matki Janiny Byszewskiej i prośbę o przewodniczenie wy-
borom na nową przeoryszę. 

PRYMAS TYSIĄCLECIA – NASZ OJCIEC 

W pamięci sióstr najbardziej zapisały się dwie uroczystości z udziałem 
Księdza Prymasa: pierwsza po wojnie konsekracja dziewic w 1952 roku 
i poświęcenie kościoła w 1973 roku. 
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W pamięci sióstr najbardziej zapisały się dwie uroczystości z udziałem 
Księdza Prymasa: pierwsza po wojnie konsekracja dziewic, która miała 
miejsce 1 listopada 1952 roku oraz poświęcenie kościoła 19 maja 1973 
roku.  

W uroczystość Wszystkich Świętych w 1952 roku aż 21 sióstr naszego 
klasztoru przyjęło konsekrację dziewic. Jak podaje kronika klasztorna, 
stało się to „na życzenie Jego Eminencji, który chciał, by po ogłoszeniu 
konstytucji apostolskiej Piusa XII Sponsa Christi (1950) odbyło się to u nas 
szczególnie uroczyście”. Siostry procesyjnie, ze świecami, ze świeckimi 
druhnami, przeszły z furty do kościoła i tam dokonał się bardzo rozbudo-
wany, piękny obrzęd. Było więc błogosławieństwo, wręczanie obrączek, 
welonów, wianków i tóg. Prymas pisze o tym tak: „Potężne wrażenie  
w tej uroczystości czyni tak szczegółowe i delikatne zajęcie się Kościoła 
człowiekiem. Ileż subtelności, troski i czci włożył Kościół dla tych dziew-
cząt w habitach, o których zaświadczył, że są dziewicami. Ileż tu radości. 
Wszystkie siostry robią wrażenie rozbawionych dzieci, jak tańczący anio-
łowie u Fra Angelico. Prefacja, choć tak długa i nużąca dla celebransa, jest 
cudem poezji realistycznej (…). Uroczystość była starannie przygoto-
wana. (…) Radości ich nie da się wypowiedzieć. (…) Wieczorem przyszła 
grupa akademiczek, które brały udział w uroczystościach konsekracji 
dziewic. Wszystkie były pod potężnym wrażeniem przeżyć religijnych. 
Wszystkie rozumiały „dramat religijny” o tych wymiarach radości, o jaką 
trudno gdzie indziej” (Pro memoria, t. I, s. 382-383). Mamy z tej uroczysto-
ści czarno-białe zdjęcia – nawet dziś wzrusza nas widok tylu sióstr w bia-
łych welonach, zgromadzonych w prezbiterium wokół Prymasa. Po uro-
czystości siostry złożyły swoje wianki Matce Bożej w chórze, a potem na 
grobie ukochanej matki Byszewskiej, która zmarła 18 października. 

Równie uroczyście wyglądało poświęcenie kościoła w roku 1973. Sam 
obrzęd poświęcenia odbył się jeszcze według rytuału przedsoborowego, 
po łacinie, ponieważ polski tekst nowego rytuału (który, nota bene, jak  
i inne nowe teksty liturgiczne, przygotowywali benedyktyni tynieccy),  
nie został jeszcze wydany – było więc pukanie do drzwi świątyni, obcho-
dzenie jej, kropienie ścian, palenie kadziła i ognia w pięciu miejscach na 
ołtarzu czy pisanie alfabetu greckiego i łacińskiego na posadzce. Z furty 
do kościoła uroczyście przeniesiono relikwie św. Agnieszki i św. Andrzeja 
Boboli, które zamurowano w ołtarzu.  

W tej procesji Ksiądz Prymas miał na sobie kapę, którą do dziś mamy 
w klasztorze. Podczas kazania, które wspólnie na nowo odsłuchałyśmy  
w tym roku w majową rocznicę poświęcenia kościoła – co w roku beatyfi-
kacji zabrzmiało dla nas szczególnie przejmująco – Ksiądz Prymas 
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powiedział m.in.: „Dzisiaj, gdy na ołtarzu dopiero co konsekrowanym, 
podnosić będziemy patenę do konsekracji, będziemy dołączali ofiarę sto-
licy, ofiarę Starówki, ofiarę Nowego Miasta, ofiarę tej świątyni – kapłanów 
i sióstr zakonnych, które tutaj, służąc chorym i rannym, oddały swoje ży-
cie. I to będzie dopełnienie tej wielkiej ofiary Chrystusa. Ta konsekracja, 
dokonana dzisiaj, była poprzedzona swoistą konsekracją przez krew  
i śmierć kapłanów, zakonnic, żołnierzy, rannych, którzy szukali tutaj 
schronienia (…) i znaleźli bramę do Ojca. Na pewno stąd poszli wszyscy, 
z tego wielkiego udręczenia, przed tron Boży. Możemy więc spokojnie 
ofiarę tu złożoną dołączyć jako owoc konsekracji przez krew i śmierć do 
tej konsekracji murów tej świątyni odbudowanej, dokonanej dzisiaj przez 
naszą posługę. Ale nie możemy na tym poprzestać. Musimy wziąć tę 
ofiarę jako zachętę do życia ofiarnego, (…) jako zachętę do służenia bra-
ciom – jak to czynił Chrystus i Służebnica Pańska”. Chciałoby się dodać: 
Soli Deo per Mariam… 

Ślady Prymasa znajdujemy w naszym klasztorze w różnych miejscach. 
W naszej księdze pamiątkowej, w dzień poświęcenia kościoła, Ksiądz Pry-
mas napisał słowa, które są aktualne także dzisiaj: „Konsekracja serc  
i umysłów – jest głównym zadaniem życia zakonnego, dla której obrazem 
widzialnym jest konsekracja Domu Bożego. A więc teraz – do dzieła kon-
sekracji życia wewnętrznego w Zakonie!” 

                       
                              s. Cecylia OSB ap 
 
Nagranie kazania Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego z 19 maja 1973 roku  

i zdjęcia z poświęcenia kościoła:  
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/2021/05/a-wiec-teraz-do-dziela/ 

 

Stefan Wyszyński wybrał za biskupie motto słowa Soli Deo, samemu 
Bogu – po latach dodał per Mariam, przez Maryję. W ten sposób dał wyraz 
pobożności maryjnej i podążania drogą poprzednika, prymasa Augusta 
Hlonda, który mówił, że zwycięstwo gdy przyjdzie, to przyjdzie przez 
Maryję. Warto tu wspomnieć słowa papieża Benedykta XVI 

Benedykt o Benedykcie 

SOLI DEO HONOR ET GLORIA 

 

https://www.benedyktynki-sakramentki.org/2021/05/a-wiec-teraz-do-dziela/
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wypowiedziane w Warszawie w 2006 roku: „Razem z wami pragnę wy-
śpiewać pieśń dziękczynienia dla Opatrzności (…), dziękuję Panu za to, 
że mi pozwolił znaleźć się na tym historycznym placu (…), na tym samym 
placu był żegnany wielki Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński”. Na 
tym placu w maju 2020 roku miała się odbyć beatyfikacja Prymasa Tysiąc-
lecia. Jednak ze względu na ograniczenia z powodu Covid-19, uroczysto-
ści przesunięto na 12 września tego roku do świątyni Opatrzności Bożej 
na Wilanowie. 

Prymas Tysiąclecia, w latach 70-tych XX wieku, zwrócił się do mło-
dzieży słowami: „Mówi to Wam biskup Warszawy w tym domu, do któ-
rego przyszedł, gdy była tu jeszcze sterta gruzów. Chodziłem po ruinach 
tego obiektu, który w 1949 roku zaczęliśmy odbudowywać od fundamen-
tów; chodziłem po gruzach Katedry (…). I mam głębokie przekonanie, że 
jak kiedyś budowaliśmy z cegieł, cementu, wapna i betonu, tak dzisiaj 
trzeba rozpocząć budowę sumień ludzi wolnych, miłujących, uczynnych 
i braterskich”. W tych słowach odbija się troska św. Benedykta o „szkołę 
służby Pańskiej” (RB, prolog 45-48). Wiemy, że klasztory benedyktyńskie 
były i są szkołami służby Bożej, zaś Prymas Tysiąclecia wspierał klasztory 
oraz ruchy, stowarzyszenia i wydawnictwa katolickie. 

Soli Deo honor et gloria, taki napis widnieje na froncie klasztoru Benedyk-
tynów w Nursji. Samemu Bogu cześć i chwała, te słowa mają moc. W wielu 
miejscach Reguły św. Benedykt mówi o czci należnej Bogu, m.in. w czasie 
modlitwy (RB 20), w postawie i gestach (RB 9,7), w pieśni (RB 11,8). Wśród 
narzędzi dobrych uczynków św. Benedykt zaleca, aby przede wszystkim 
kochać Boga z całego serca, z całej duszy i z całej mocy (RB 4,1) oraz ni-
czego nie przedkładać nad miłość Chrystusa (RB 4,21), a nadzieję swoją  
w Bogu pokładać (RB 4,41).  Zachęca by często znajdować czas na modli-
twę  (RB 4,56) i nigdy nie tracić ufności w miłosierdzie Boże (RB 4,74).                                     

                                            
Stasia 

 
Źródła: 

Reguła św. Benedykta  
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-bene-
dykta/  
Homilia papieża Benedykta XVI na Placu Piłsudskiego 26 maja 2006 roku: 
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/homilies/2006/docu-
ments/hf_ben-xvi_hom_20060526_varsavia.html  
Stefan kardynał Wyszyński, Idącym w przyszłość, wyd. Soli Deo, Warszawa 1998, s. 111, 
Otwieram Wam młodym moje serce. 

 

https://www.benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-benedykta/
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-benedykta/
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060526_varsavia.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060526_varsavia.html
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Reguła św. Benedykta, Prolog (45-48): 
„Mamy zatem założyć szkołę służby Pańskiej. Ufamy przy tym, że zakła-
dając ją nie ustanowimy nic surowego ani nazbyt trudnego. Jeśli jednak 
niekiedy dla naprawienia błędów i zachowania miłości, tam gdzie spra-
wiedliwość i rozsądek tego wymagają, okażemy się nieco bardziej surowi, 
nie uciekaj od razu, przejęty strachem, z drogi zbawienia, bo wejść na nią 
można tylko ciasną bramą”. 
 
Komentarz Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu: 
„Przyobleczcie się wszystkie w Jezusa Chrystusa. Podążajcie w nowości 
życia, jak w nowym świecie, w którym widzicie tylko Boga i żyjecie wy-
łącznie dla Niego. Jego dobroć zatroszczy się o wszystko, co was dotyczy, 
jeżeli wy troszczyć się będziecie jedynie o to, aby Mu się podobać, pragnąć 
wyłącznie Jego, trudzić się dla Jego chwały. Mogę was zapewnić, że wasze 
trudy zostaną sowicie nagrodzone. Dodawajcie sobie odwagi, nie zrażaj-
cie się trudnościami. Dzieła Boże umacniają się wyłącznie przez krzyż”. 
(Do zgromadzenia w Warszawie, 8 września 1687 roku) 
 
„Jedynie Jezus Chrystus jest doskonałością. Dlatego, gdy dusza całkowi-
cie się Jemu powierza, On w niej zamieszkuje, żyje i działa. Na tym polega 
doskonałość. W ten sposób jedyną czynnością duszy jest pozostawanie  
w prostym zawierzeniu bez zamartwiania się tymi ułomnościami, nędzą 
itd. Dusza nie może być lepsza dzięki sobie samej i dlatego oczekuje  
w cierpliwości przyjścia Jezusa w siebie, aby tam żyć Jego życiem i usta-
nowić Jego władanie”. 
 
„Wielkim złem w życiu wewnętrznym jest prawie całkowity brak wy-
trwałości. (…) Chcielibyśmy cnoty bez wysiłku i posiadania Boga wraz  
z posiadaniem siebie. Nie łudźmy się; Bóg nie może współkrólować w nas 
z nami. Chce On być Panem absolutnym i nie dzielić z nikim swojego 
władztwa”. 
 
(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. 

Trwają zapisy na kurs chorału gregoriańskiego on-line, poziom podsta-
wowy, który rozpocznie się 4 listopada br. Kurs poprowadzi dr Bogna 
Bohdanowicz ze Studium Muzyki Kościelnej archidiecezji łódzkiej.  
Kursanci będą mogli również brać udział w próbach scholi dla początku-
jących prowadzonych przez s. Dominikę OSB ap. Zapisy i informacje pod 
adresem: mniszki@osbap.org oraz na stronie internetowej klasztoru  
Benedyktynki-sakramentki.org  
 

KALENDARZ LITURGICZNY 
 
3 IX (pt.) Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 
17 IX (pt.) Wspomnienie św. Hildegardy OSB, dziewicy i doktora Kościoła. 
23 IX (czw.) Wspomnienie bł. Józefa Benedykta Dusmet OSB, biskupa, zało-
życiela benedyktyńskiej uczelni Anselmianum. 
29 IX (śr.) Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. 
Klasztory benedyktynek-sakramentek pozostają pod szczególną opieką Archa-
nioła Michała. 
 
                                WYDARZENIA WE WRZEŚNIU 

 
5 IX (nd.) g. 17:00 Msza święta w intencjach przedkładanych za wstawiennic-
twem Służebnicy Bożej Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu i o jej 
beatyfikację. 
12 IX (nd.) g. 12:00 Uroczystość beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
prymasa Polski i s. Róży Marii Czackiej w Świątyni Opatrzności Bożej w War-
szawie. 
23 IX (czw.) g. 20:00 Spotkanie formacyjne oblatów oraz osób zainteresowa-
nych duchowością benedyktyńską. 
25 IX (sb.) g. 9:00 Msza święta; Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie  
z br. Mikołajem Jastrzębskim OSB. 

mailto:mniszki@osbap.org
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/

