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      październik 2021 (11) 

Ksiądz Prymas po każdym powrocie do Polski z sesji soborowych rela-
cjonował ich przebieg. Gdy wrócił do Warszawy po zakończeniu soboru, 
udał się 19 grudnia 1965 roku do warszawskiej parafii Niepokalanego 
Serca Maryi, gdyż – jak powiedział do zgromadzonych tam wiernych 
 - „Wy żyjecie pod szczególną opieką Maryi, a Sobór również prowadził 
od początku swoje prace pod opieką Matki Najświętszej i został zakoń-
czony w uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia”. Oto kilka myśli z wy-
głoszonego wtedy kazania, szczególnie nawiązujących do tak drogiego  
i ważnego dla nas Polaków kultu Matki Bożej Częstochowskiej. 

Podczas jednego z posiedzeń Centralnej Komisji Przygotowawczej, któ-
rej Prymas był członkiem, przybył papież Jan XXIII i wygłosił przemówie-
nie, w którym powiedział między innymi: „Czarna Madonna jest mi naj-
droższa od dziecięcych lat”. Rzeczywiście, w domu Ojca świętego, w ma-
łej włoskiej wiosce Sottoil Monte, żyła pewna staruszka, która zetknęła się 
z Polską. Przez nią mały chłopiec, późniejszy papież, zapoznał się z Jasną 
Górą oraz twórczością literacką Henryka Sienkiewicza. Jeszcze przed II 
wojną światową nawiedził on sanktuarium jasnogórskie, składając swój 
podpis w księdze pamiątkowej. Żywiąc głęboką cześć dla Matki Bożej Ja-
snogórskiej, Jan XXIII oddał Sobór pod Jej szczególną opiekę i polecił, by 
rozpoczął on swe prace w uroczystość Macierzyństwa Najświętszej Maryi 
Panny, która w przedsoborowym kalendarzu liturgicznym przypadała  

MATKA KOŚCIOŁA 
 

Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński o chwale Matki Bożej Jasno-
górskiej na Soborze Watykańskim II (1962-1965). 
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11 października. I tak się stało – sobór rozpoczął się dnia 11 października 
1962 roku. 

Dla biskupów polskich biorących udział w soborze dniem szczególnym 
był dzień 4 grudnia 1965 roku. Wtedy, wczesnym rankiem, Prymas Wy-
szyński udał się do podziemi bazyliki św. Piotra, gdzie znajduje się ka-
plica Matki Bożej Częstochowskiej. Kaplica ta, w której odprawiają Msze 
świętą kapłani i biskupi z całego świata, jest położona w pobliżu grobu 
św. Piotra oraz kaplicy, w której spoczywał już Jan XXIII (zmarł w 1963 
roku), nota bene kanonizowany razem z Janem Pawłem II dnia 27 kwiet-
nia 2014 roku. W dniu tym zebrali się w kaplicy rektorzy polskich Misji 
Katolickich i razem z Prymasem wszyscy modlili się wspólnie za ojczy-
znę, za naród polski przygotowujący się do obchodów milenijnych oraz 
za wszystkich rodaków rozproszonych po całym świecie. 

Tego samego dnia w bazylice św. Piotra po Mszy św. rozpoczęła się 
ostatnia, czwarta sesja generalna soboru, podczas której miał miejsce pol-
ski akcent. Odczytany został przez sekretarza generalnego soboru krótki 
apel Prymasa Polski skierowany do biskupów całego świata katolickiego, 
zawierający prośbę o modlitwę za Kościół w Polsce zbliżający się do rocz-
nicy tysiąclecia chrztu, aby „w roku 1966 w różnych krajach katolickich 
zorganizowano dni modlitwy i obchody dziękczynne za tysiąc lat wiary 
Chrystusowej w naszej ojczyźnie”. Następnie biskupi polscy – za zgodą 
Sekretariatu i Prezydium Soboru – rozdali wszystkim ojcom soborowym 
kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ponad dwa tysiące czterystu 
biskupów całego świata wyraziło swą radość i wdzięczność za wspo-
mniany upominek i wielu z nich podchodziło do Prymasa, zapewniając  
o modlitwie w swoich diecezjach i krajach w podanej intencji. 

W tym samym roku 1965, ale nieco wcześniej, biskupi polscy na czele  
z Prymasem zwrócili się do Ojca świętego z prośbą o wybudowanie  
w Rzymie kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w celu 
upamiętnienia tysiąclecia Chrztu Polski. Papież przychylił się do tej 
prośby i polecił wybrać odpowiednie miejsce na jednym z nowo budują-
cych się przedmieść Rzymu, zwanym Borgata di Rustica. Wtedy postano-
wiono, że poświęcenie kamienia węgielnego dokona się właśnie 4 grudnia 
1965 roku. Tego dnia o godzinie czwartej po południu wszyscy biskupi 
polscy oraz zwierzchnicy stojący na czele Misji Katolickich w różnych kra-
jach zebrali się w miejscu planowanej budowy kościoła Matki Bożej Czę-
stochowskiej. „Była tam więc Polska z ojczyzny i Polska z całego niemal 
świata” – powiedział kardynał Stefan Wyszyński w swoim kazaniu po po-
wrocie do ojczyzny. Przybył też przedstawiciel Ojca świętego, Kardynał 
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Wikariusz miasta Rzymu. Kamień węgielny poświęcił sam Prymas wygła-
szając okolicznościowe przemówienie. 

Poprzez wspomniane wyżej wydarzenia Matka Boża Częstochowska 
zaznaczyła swoją obecność na soborze, na którym też pod koniec trzeciej 
sesji w roku 1964, na prośbę biskupów polskich, papież Paweł VI ogłosił 
Maryję Matką Kościoła. 

ks. Andrzej 
 
 
Tekst powstał na podstawie: 

Stefan kard. Wyszyński, Maryja w tajemnicy Kościoła, Warszawa 1988, s. 71-77. r. 
 

 

Być może siostra Maria Klemensa od Miłości Najmiłosierniejszej nie by-
łaby zadowolona z faktu, że piszemy o niej wspomnienie. Mniszki odcho-
dzą po cichu. Bo tak chcą, bo tak wybrały. Jednak skoro Matka Przeory-
sza dała pozwolenie, to wola Boża! Choć nie sposób zamknąć w słowach 
97 lat życia, w tym 71 lat życia zakonnego w jednym klasztorze (sic!), 
chcemy napisać parę słów o naszej seniorce, która niedawno odeszła do 
Pana. 

Siostra Klemensa, w świecie Zofia, urodziła się w roku 1924 we wsi Mo-
drzew, w diecezji  siedleckiej. Miała pięcioro rodzeństwa. Jej mama zmarła 
po  urodzeniu najmłodszego brata, więc Zosia, jako najstarsza, zajęła się 
pozostałą czwórką. Od młodości była pobożna, udzielała się w parafii, 
przyjaźniła się z siostrami oblatkami ze Zbuczyna. Gdy zaczęła w sercu 
słyszeć wezwanie do życia zakonnego i zastanawiała się, co ma zrobić, 
miała sen. Śnił się jej biały dom z ogrodem. Nie wiedziała, co to może zna-
czyć. Zwierzyła się księdzu i siostrom ze Zbuczyna – wspólnie rozeznano, 
że to może być klasztor sakramentek w Warszawie. Powstańcza ofiara 

ŻYCIE I ŚMIERĆ Z RÓŻAŃCEM W RĘKU 

Wspomnienie o s. Klemensie OSB ap (1924-2021) 

„Nie powinnyśmy się obawiać, że za dużo Maryi ofiarujemy albo że 
przesadzamy w okazywanych Jej hołdach. W Niej nic nie pozostaje 
dla Niej samej , wszystko wraca do Jezusa i w Jezusa”. 

Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu 
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naszych sióstr była w Polsce znana, a założycielka zbuczyńskich oblatek 
była związana z sakramentkami. Uradzono, że przełożona oblatek poje-
dzie z Zosią do Warszawy. Na miejscu Zosia oniemiała – to był dom ze 
snu – biały dom z ogrodem, klasztor sakramentek. Nie chciała już nigdzie 
jechać. Mogła zostać tym bardziej, że wcześniej młodsza siostra, widząc 
jej rozterki, obiecała zająć się rodzeństwem. Był rok 1950. Pięć lat później 
s. Klemensa złożyła profesję wieczystą. 

Była prosta i gorliwa – w najlepszym znaczeniu tych słów. Kochała ad-
orację, kochała różaniec. Gdy z racji wieku już nie odmawiała oficjum i nie 
pracowała, nie rozstawała się z różańcem. Drobna i niska, była tytanem 
modlitwy. Młode siostry zapamiętają także jej życzenia. Bywało zabaw-
nie, gdy w imieniny s. Klemensy jakaś siostra podchodziła, by złożyć ży-
czenia, a solenizantka na wszelki wypadek winszowała pierwsza – niejed-
nokrotnie tak, że dech zapierało ze wzruszenia. Mówiła na przykład: „Jak 
piękne jest nasze powołanie! Inne siostry mają przedszkola, przytułki, 
sprawunki, a my mamy Pana Jezusa i adorację”. Była żywym wcieleniem 
tego piękna, więc jej słowa zapadały w serce. 

Teraz, gdy odchodziła, do końca świadoma, ściskała różaniec jeszcze 
silniej. Trzy dni przed śmiercią przyjmowała Sakrament Chorych. Przej-
mujący był moment, gdy ks. Andrzej pochylił się, by namaścić jej dłoń  
– ściskając różaniec, pokazała mu, że teraz się modli – więc ksiądz nama-
ścił jej wierzch dłoni. Było to poruszające także z innego powodu. Kto zna 
stare rubryki, ten wie, że był przepis, aby kapłanom podczas Sakramentu  
Chorych namaszczać wierzch dłoni, bo wewnętrzną stronę mieli już na-
maszczoną podczas święceń kapłańskich... 

S. Klemensa odeszła do Pana nad ranem, 26 sierpnia, w uroczystość 
Matki Bożej Częstochowskiej. Gdy ubierałyśmy ją w habit i togę – od-
świętnie, na najważniejsze spotkanie z Oblubieńcem – w chórze wy-
brzmiewały laudesy ku czci Czarnej Madonny...       

                
                              s. Cecylia OSB ap 
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Wszystkie hołdy miłości, serdeczności, ufności, szacunku i wierności  
w Jej [Maryi] służbie, powracają do Boga w sposób korzystny dla duszy, 
bo dostojna Matka dobroci jest w sposób boski zatopiona w Bogu. Dlatego 
wszystko, co czynimy ku Jej czci, powraca do tego godnego uwielbienia 
Źródła. (…) 

Według mego skromnego doświadczenia i sposobu, w jaki je nabyłam 
sądzę, że powinniśmy rozpoczynać od Matki, a Ona sama zaprowadzi nas 
do swego Syna. A kto ma większą moc objawienia i zrodzenia Go w nas 
niż ta, która poczęła Go pod działaniem Ducha Świętego? 

Kochajcie Maryję, a nie umrzecie, zanim nie nauczy was Ona kochać 
Jezusa. Jest to Jej właściwością i nie omieszka Ona tego uczynić, jeżeli 
tylko odpowiemy łaskom, które nam ofiarowuje. 

Gdy spotykam duszę, która ma to, co mieć powinna dla Matki mego 
Boga, wydaje mi się, że trzymam w ręku jej zbawienie, czyli że jestem  
o nie spokojna. Gdyby wszystkie dusze były o tym przekonane, kochałyby 
Ją serdecznie i ufałyby Jej bezgranicznie. Nie powinniśmy obawiać się, że 
Jej za dużo ofiarowujemy albo że przesadzamy w składanych Jej hołdach, 
ponieważ nic w Niej nie pozostaje i wszystko wraca do Jezusa i w Jezusa. 

Jest pewne, że Ona otwiera umysł i daje zrozumieć rzeczy niewysło-
wione o świętych tajemnicach, o drogach łaski. Uczy modlitwy i umar-
twienia, podtrzymuje i pociesza w utrapieniach. Zachowuje od pokus, 
przegania widzialnych i niewidzialnych nieprzyjaciół i broni nas od ich 
złośliwych zakusów. 

O, Matko Przedziwna! Nie pojmujemy Twojej dobroci, bo brakuje nam 
ufności i miłującego zawierzenia Twoim rękom. Okaż mi miłosierdzie  
i wejrzyj na mnie przychylnie, chociaż przez całe życie nadużywałam 
Twoich łask. Nie odrzucaj serca skruszonego i upokorzonego, które 
uznaje siebie za nieskończenie niegodne. 
 
Fragment pochodzi z książki s. Weroniki Andral OSB ap, Paradoks ziarna pszenicy. 
Droga życia wewnętrznego Katarzyny de Bar – Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakra-
mentu (1614-98), Tyniec 2015, s. 36-38. 
 
 

 

MATKA MECHTYLDA O MARYI 
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Mniszki Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, Instytutu założonego przez Matkę Mechtyldę w XVII wieku, za 
ksienię obierają Najświętszą Maryję Pannę. Również wspólnota benedyk-
tynów w Tyńcu zawierzyła się macierzyńskiej opiece Matki Bożej. W akcie 
oddania czytamy: „Chcemy powierzyć się dziś szczególnie Twojej Mat-
czynej opiece. Weź w swoje ręce sprawy całej naszej tynieckiej wspólnoty, 
parafii i indywidualny los każdego z mieszkańców, pracowników i gości 
naszego domu. Tobie chcemy zawierzyć wszystko, co przyniesie czas”. 

We wrześniu 2007 roku papież Benedykt XVI mówił: „Z wiarą w Jezusa 
Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, łączy się od początku szczególna 
cześć dla Jego Matki (…); była przy Nim przez całe Jego życie, aż po 
śmierć na krzyżu (…). To Jej matczyne uczucie sprawia, że Maryja bierze 
także dziś pod swą opiekę wszystkich ludzi niezależnie od ich języków  
i kultur (...). Do Niej możemy zwracać się w naszych potrzebach i powie-
rzać Jej nasze troski”. I sam papież do Niej się zwrócił słowami: „Święta 
Maryjo, Niepokalana Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa (…), pomóż 
nam wszystkim, byśmy biorąc z Ciebie przykład, całkowicie ukierunko-
wali nasze życie na Boga! Spraw, abyśmy patrząc na Chrystusa, stawali 
się coraz bardziej do Niego podobni; abyśmy stali się prawdziwymi 
dziećmi Bożymi!” Można powiedzieć, byśmy niczego nie przedkładali 
nad miłość Chrystusa (RB 4, 21). 

W opactwie Heiligenkreuz papież Benedykt XVI mówił: „A was, dro-
dzy wierni, proszę, byście uważali wasze opactwa i klasztory za to, czym 
są i zawsze chcą być (…). Klasztor to przede wszystkim miejsce duchowej 
siły. (...) Korzystajcie więc z tych źródeł bliskości Boga w waszym kraju, 
otaczajcie szacunkiem wspólnoty zakonne, klasztory i opactwa, a także 
korzystajcie z posługi duchowej, którą osoby konsekrowane są gotowe 
wam ofiarować!” Na zakończenie dodał: „Tam gdzie jest Maryja, tam jest 
pierwotny obraz całkowitego poświęcenia się i naśladowania Chrystusa. 
Tam gdzie jest Maryja, tam jest zielonoświątkowe tchnienie Ducha Świę-
tego, tam jest początek i prawdziwa odnowa”. 

                   Stasia 
Źródła: 
Historia Instytutu Benedyktynek od nieustającej adoracji:  
www.benedyktynki-sakramentki.org/o-nas/historia/   

Benedykt o Benedykcie 

MARYJA ZNAKIEM NADZIEI 

 

http://www.benedyktynki-sakramentki.org/o-nas/historia/
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Wypowiedź papieża Benedykta XVI w Wiedniu 7 września 2007 roku: Maryja jest zaw-
sze znakiem nadziei:  
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/au-
stria_amhof_07092007.html  
Przemówienie papieża Benedykta XVI w opactwie cystersów Heiligenkreuz 9 wrze-
śnia 2007 roku:  
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/austria_cy-
stersi_09092007.html   
Akt oddania się opiece Niepokalanej przez wspólnotę benedyktyńską w Tyńcu 8 grud-
nia 2020 roku : 
https://opactwotynieckie.pl/polecenie-sie-w-opieke-niepokalanej-naszej-wspol-
noty/  
Reguła św. Benedykta:   
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-bene-
dykta/  
 

Reguła św. Benedykta, Prolog (49-50): 
„Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, serce 
ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną 
słodyczą miłości. Tak nie odstępując nigdy od nauki Pana, w Jego praw-
dzie wytrwajmy w klasztorze aż do śmierci, abyśmy stali się uczestnikami 
Męki Chrystusowej i zasłużyli na udział w Jego Królestwie”. 
 
Komentarz Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu: 
„Jezus Chrystus jest wszystkim, czego możemy zapragnąć od bezmiernej 
miłości Boga oraz wszystkim, czego Bóg od nas oczekuje i wymaga. 
Wszystko, czego możemy spodziewać się w Jego ku nam miłości – to za-
miar, abyśmy stali się bogami i dziećmi Boga, abyśmy żyli życiem dzieci 
Boga i cieszyli się Jego królestwem jako Jego dzieci i dziedzice. 

Wszystko to zawiera się w Jezusie Chrystusie, Jego Synu. Możemy to 
osiągnąć tylko wtedy, gdy jesteśmy żywymi członkami Jezusa Chrystusa, 
wszczepionymi w Jego przebóstwione Człowieczeństwo, gdy żyjemy 
Jego życiem i Jego Duchem. Za sprawą Boga jesteśmy uczestnikami Jego 
Boskiej natury. Ale od św. Jana dowiadujemy się, że dzieje się to przez 
Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Bóg podniósł nas do godności swoich dzieci. 
Dedit eis potestatem filios Dei fieri (J 1,12 [Słowo] Dało moc, aby się stali  Dziećmi 

Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana  
w św. Benedykta 

 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/austria_amhof_07092007.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/austria_amhof_07092007.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/austria_cystersi_09092007.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/austria_cystersi_09092007.html
https://opactwotynieckie.pl/polecenie-sie-w-opieke-niepokalanej-naszej-wspolnoty/
https://opactwotynieckie.pl/polecenie-sie-w-opieke-niepokalanej-naszej-wspolnoty/
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-benedykta/
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-benedykta/
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Bożymi). Dokonuje się to wtedy, gdy jesteśmy złączeni i zjednoczeni z Jego 
Synem, Jezusem Chrystusem przez żywą wiarę. Dzięki niej stajemy się 
poniekąd Nim samym. Bóg zawezwał nas, abyśmy w Nim żyli tym Jego 
świętym i błogosławionym życiem, którym żyje On w sobie samym. Mo-
żemy Nim żyć tylko przez Jezusa Chrystusa jako Jego członki. Apostoł 
Paweł mówił nam niedawno, że umarliśmy i że nasze życie jest ukryte  
z Chrystusem w Bogu oraz, że żyjemy dla Boga i Bogiem w Jezusie Chry-
stusie. Mówił nam o tysiącznych podobnych sprawach, które potwier-
dzają tę prawdę”. 
 
(Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana w św. Benedykta, Rouen 1979 r., 
tłum. pol. Siedlce-Warszawa 1997-98)  
 

 
      _________________________________________________________________ 
 

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. 

Msza święta o beatyfikację Służebnicy Bożej Matki Mechtyldy od Naj-
świętszego Sakramentu oraz w intencjach przedkładanych za jej wsta-
wiennictwem odbędzie 5 grudnia br.; godz. 17:00. Księga do wpisywania 
intencji wyłożona jest w kościele. 

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  
 

 
 
 
 
 

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

 
2 X (sb.) Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów 
 
7 X (czw.) Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 
 
18 X (pn.) Święto św. Łukasza, ewangelisty 
 
22 X (pt.) Wspomnienie św. Jana Pawła II (1920-2005), papieża 
 
28 X (czw.) Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
 
 
                                WYDARZENIA W PAŹDZIERNIKU 

 
28 X (czw.) g. 20:00 Spotkanie formacyjne oblatów oraz osób zainteresowanych 
duchowością benedyktyńską. 
 
30 X (sb.) g. 9:00 Msza święta; Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie – pro-
wadzą mnisi z opactwa w Tyńcu. W tym miesiącu konferencję wygłosi o. Kon-
rad Małys OSB: „Wyjście św. Benedykta z Vicovaro, czyli kiedy wolno mieć 
czegoś dość”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benedyktynki-sakramentki.org                Facebook.com/sakramentki     

Instagram.com/benedyktynki.sakramentki            TT: @Sakramentki      

 

 


