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           listopad 2021 (12) 

Gdy nadchodzi miesiąc listopad w sposób szczególny Kościół zachęca 
nas do modlitwy za naszych zmarłych. W oktawie od uroczystości 
Wszystkich Świętych (1 listopada) do 8 listopada włącznie można zyskać 
codziennie odpust zupełny za zmarłych, nawiedzając cmentarz i modląc 
się (choćby myślnie) za zmarłych. W tym roku ze względu na trwającą 
pandemię COVID-19 penitencjaria apostolska – podobnie jak rok temu  
– wydała dekret umożliwiający uzyskanie odpustu zupełnego przez cały 
listopad. 2 listopada, we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, 
wierni mogą uzyskać (jeden raz) odpust zupełny pod zwykłymi warun-
kami, który można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W tym 
listopadowym czasie przypominają się nam też dwa uczynki miłosierne, 
do których jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani: uczynek miłosierny 
względem duszy – modlić się za żywych i umarłych oraz względem ciała 
– umarłych pogrzebać. Do tego dochodzi zwyczaj „wypominków”, Mszy 
świętych za zmarłych oraz oficjum (liturgia godzin) za zmarłych. 

A jak było na początku, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa? Chrze-
ścijanie podkreślali swoją obecność w społeczeństwach pogańskich, od-
rzucając niektóre praktyki, na przykład lamentacje rytualne, inne zaś, jak 
uczty przy grobach, przekształcając w powolnym, stopniowym procesie. 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH  
W PIERWSZYCH WIEKACH CHRZEŚCIJAŃSTWA 

 
Chrześcijaństwo wniosło do społeczeństwa pogańskiego charaktery-
styczne dla siebie elementy, kształtowane przez wiarę w zmartwych-
wstanie. 
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Chrześcijaństwo wnosiło charakterystyczne dla siebie elementy, kształto-
wane przez ich wiarę w zmartwychwstanie, co wprowadzało zupełnie 
nowy klimat zarówno w obrzędach pogrzebowych, jak i modlitwach za 
zmarłych. Bowiem trzeba wspomnieć, że Grecy i Rzymianie deifikowali 
(ubóstwiali) zmarłych – modlono się do nich, poczuwano się do obowiąz-
ków względem nich, których wypełnienie miało zapewnić pomyślność. 
Żyjący byli przekonani, że umarli żyją poza tą rzeczywistością, o czym 
świadczą uczty przy grobach, w których mieli brać udział umarli. Rów-
nież egipskie praktyki pogrzebowe z I wieku przed Chr. potwierdzają ist-
nienie modlitwy za zmarłych. Lud wyśpiewywał chwałę bogów, aby po-
zwolili zmarłemu wiecznie mieszkach w społeczności pobożnych. Porfi-
riusz, filozof ze szkoły aleksandryjskiej, zaświadcza, że w modlitwach 
proszono, aby bogowie nie pamiętali przewinień zmarłych. 

Na oddzielną uwagę zasługuje kluczowy tekst starotestamentalny  
z Drugiej Księgi Machabejskiej (chociaż ta księga deuterokanoniczna nie 
należy do kanonu żydowskiego). Mówi on o modlitwie wstawienniczej  
i ofierze złożonej za żołnierzy, którzy zginęli w walkach pod dowódz-
twem Judy Machabeusza, a zgrzeszyli tym, że przywłaszczyli sobie 
przedmioty poświęcone bóstwom, czego zakazywało Prawo Mojżeszowe: 
„…a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został 
całkowicie wymazany. Mężny Juda upomniał lud, aby strzegli samych 
siebie i byli bez grzechu mając przed oczyma to, co się stało na skutek 
grzechu tych, który zginęli. Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, 
posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono 
ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem  
o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici 
zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i nie-
dorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest 
przygotowana najwspanialsza nagroda - była to myśl święta i pobożna. 
Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby 
zostali uwolnieni od grzechu” (2 Mch 12,42-45). 

Wracając do praktyk żałobnych początków chrześcijaństwa, św. Cy-
prian z Kartaginy przypominał, że nie należy płakać nad tymi, którzy ode-
szli, ani wkładać czarnych szat, skoro umarli przywdziali białe szaty  
w niebie. Z kolei św. Augustyn zaznaczał, że chrześcijanie mogą się smu-
cić, ale nie w taki sposób, jak ci, którzy nie mają nadziei. Chrześcijanie re-
zygnowali z pogańskiego zwyczaju koronowania zmarłych, spodziewając 
się dla nich wieńca nagrody od samego Chrystusa. Chociaż zwyczaj ten 
powracał w odniesieniu do męczenników, jednak pompa, czyli uroczysty 
pochód pogrzebowy, w przypadku męczennika staje się procesją 
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triumfalną. Początkowo chrześcijanie zaniechali także stosowania świec,  
a wprowadzając je w III w., traktowali jako wyraz radości i znak Chry-
stusa Światłości. 

W chrześcijaństwie, w przeciwieństwie do kultury greckiej i rzymskiej, 
zrodziła się praktyka modlitwy nie do zmarłych, lecz za zmarłych. Istniało 
przekonanie, że pozostający jeszcze na ziemi wierni mogą pomagać tym, 
którzy już odeszli. Św. Paweł wspomina o tzw. chrzcie za zmarłych:  
„Bo inaczej czegoż dokonają ci, co przyjmują chrzest za zmarłych? Jeżeli 
umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to czemuż za nich chrzest przyj-
mują?” (1 Kor 15,29). Do dzisiaj nie wiadomo dokładnie, na czym polegała 
praktyka „chrztu za zmarłych”. Być może, iż przyjmowano chrzest, ule-
gając życzeniom osób już zmarłych, po to, by się z nimi zjednoczyć po 
śmierci. Wówczas byłby to chrzest „dla zmarłych”, „ze względu na zmar-
łych”. Gdyby jednak zmarli nie mieli zmartwychwstać, nie nastąpiłoby 
również przyszłe zjednoczenie z nimi, uwarunkowane niejako przyjęciem 
chrztu za życia. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że chrześcijanie, którzy ponieśli 
śmierć męczeńską, szybko byli otaczani kultem i nie było wątpliwości co 
do ich losu. Natomiast specjalnej modlitwy wymagała śmierć zwykłego 
wiernego, co do którego nie było pewności czy jest zbawiony. 

Istnieje sporo świadectw mówiących o różnych formach modlitw za 
zmarłych w pierwszych wiekach. Arystydes z Aten, filozof chrześcijański 
z II w., poświadcza istnienie modlitw za zmarłych o charakterze uwielbie-
niowym: „chrześcijanie, gdy ktoś umrze, chwalą Boga”. W opisie męczeń-
stwa Perpetuy i Felicyty, męczennic kartagińskich z początku III w., poja-
wia się modlitwa prośby. W III w. modlitwa za zmarłych staje się bardziej 
liturgiczna, co poświadcza Tertulian i św. Cyprian. W IV w. pojawiają się 
modlitwy o charakterze egzorcyzmu, co widzimy w Wyznaniach (IX, 13) 
św. Augustyna modlącego się po śmierci swojej matki św. Moniki w ten 
sposób: „Wylewam przed Tobą, Boże nasz - w intencji owej służebnicy 
Twojej – łzy zupełnie inne, wypływające z duszy wstrząśniętej świadomo-
ścią niebezpieczeństw, jakie zagrażają wszystkim, którzy w Adamie umie-
rają… I o to błagam Cię, abyś przebaczył grzechy mojej matki. Wysłuchaj 
mnie przez Tego, w którym jest uleczenie naszych ran… Niech nad sądem 
góruje miłosierdzie… Spod Twojej obrony niechże nikt jej nie wydrze. 
Niech ani przemocą, ani podstępem nie zastąpi jej drogi szatan, który  
i lwem jest, i smokiem. Ona wrogowi nie odpowie, że niczego nie jest 
winna; bo przebiegły oskarżyciel mógłby wykazać, że skłamała, i uzyskać 
nad nią przewagę. Odpowie, że jej grzechy odpuścił Ten, któremu nikt nie 
zdoła oddać tego, co On za nas – sam nic nie będąc winien – zapłacił”. 
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A Msza święta, co do której wierzymy, że najskuteczniej może pomóc 
naszym zmarłym? Ze starożytnych źródeł wynika, że jako pierwszy spra-
wował Eucharystię za zmarłych Kościół w Afryce Północnej. Piszą o tym 
Tertulian i św. Cyprian. Starożytni chrześcijanie gromadzili się w okre-
ślone dni przy grobach swoich bliskich. Wprawdzie łączyło się to z ucz-
tami, jednak nadawano im znaczenie symboliczne – zapowiedzi uczty 
niebieskiej i pokoju. Dzień trzeci, siódmy, trzydziesty i rocznica  
(na Wschodzie: trzeci, dziewiąty, czterdziesty dzień i rocznica) nawiązy-
wały prawdopodobnie do rozwoju embrionalnego i stopniowego opusz-
czania ziemi przez zmarłego. Wydaje się, że Eucharystia sprawowana 
była właśnie w te dni w pobliżu grobu. Po niej odbywała się uczta, w któ-
rej nie mogli uczestniczyć poganie, a obecność duchownego nie była wy-
magana. Sprawowanie Eucharystii za zmarłych upowszechnia się i umac-
nia od IV w. Lamentacje zostają zastąpione psalmami i czytaniami biblij-
nymi. Później do psalmów zostają dołączone antyfony, co dało początek 
oficjum za zmarłych. Liturgia za zmarłych ma przede wszystkim charak-
ter uwielbienia i dziękczynienia. Nie ma jednak pewności, że Msza za 
zmarłych była sprawowana w dniu pogrzebu lub w obecności zwłok.  
Nie można także jednoznacznie stwierdzić czy istniały już wtedy spe-
cjalne formularze mszalne za zmarłych. Były to raczej formularze z bieżą-
cego dnia z dołączeniem wspomnienia zmarłego. 
 

ks. Andrzej 
 
 
Tekst powstał m. in. na podstawie: 

Kalendarz liturgiczny Archidiecezji Warszawskiej na rok 2021, Warszawa 2020 
Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006 
Nadolski B., Liturgika, t. III, Poznań 1992 
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Mogłybyśmy obchodzić uroczystość świętości Boga w Nim samym. Za-
sługiwałaby ona bardzo na to jako świętość niezmierzona. Tak jednak nie 
postępujemy. Uroczystość dzisiejsza jest uroczystością świętości Boga  
w świętych. Powinszujmy im ich szczęścia i cieszmy się nim. 

Chodźcie w obecności Boga; ona odsłoni wam to wszystko, co sprzeci-
wia się świętości Boga w was. Nie ścierpi ona w was nic ludzkiego, ponie-
waż obecność Boga jest emanacją Jego świętości. Zapytajcie świętych o to, 
dzięki czemu stali się świętymi, o drogę, która zaprowadziła ich do świę-
tości. Odpowiedzą wam, że doszli do nich przez śmierć, ofiarę i oderwa-
nie od wszystkiego, co stworzone. 

O, jak jesteśmy nieszczęśliwe, że zajmujemy się niczym, głupstwami, 
zgnilizną, podczas, gdy mamy zajmować się wielkimi rzeczami. Tak, po-
wtarzam to; jesteśmy nieszczęśliwe, że w taki sposób trwonimy czas za-
miast dokładać trudu do naszej świętości. Chciałabym o tym mówić, po-
wtarzać to w taki sposób, aby sama się tym przeniknąć. 

Proście Ducha Świętego o udzielenie wam siły koniecznej do oderwania 
się od wszystkiego. Zwracajcie się również do waszej przemożnej Orę-
downiczki, Najświętszej Matki Boga. Należycie do Niej z wyjątkowego ty-
tułu, ponieważ Instytut jest Jej własnością. Posiada Ona pełnię świętości, 
bo pozdrawiając Ją, Anioł oznajmił Jej, że jest pełna łaski i że Pan jest  
z Nią. Odkąd nosiła Ona w swym świętym łonie Słowo Przedwieczne, ma 
w sobie źródło świętości przez Jezusa Chrystusa. Proście Ją, aby dała wam 
udział w Boskiej świętości. Adorujcie tę świętość we wszystkich świętych. 
Tu solus sanctus. Złóżcie w ofierze wszystko, aby zasłużyć na udział w niej. 
W końcu powiedzcie mi proszę, co zyskujecie, gdy kierujecie się humo-
rami, gdy zaspokajacie ciekawość lub jakąś inną drobną namiętność, która 
pozbawia was świętości? 

 
Źródło: Matka Mechtylda, Konferencja  nr 2807 (fragment). 

 
 

 
 

 
 
 

KONFERENCJA MATKI MECHTYLDY 

NA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
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Gregoriański śpiew psalmów, to główne zajęcie mniszek i mnichów ży-
jących według Reguły św. Benedykta, który zaleca, aby cały Psałterz wy-
śpiewać w ciągu tygodnia. Z rozdziałów Reguły od 9 do 19 dowiadujemy 
się jakie psalmy, jak i kiedy należy śpiewać, ile psalmów odmawiać w go-
dzinach nocnych, jak odprawiać Wigilie, a jak Jutrznie. Podany porządek 
jest propozycją, św. Benedykt mówi bowiem: „Pragniemy wszakże wy-
raźnie zaznaczyć, że jeśliby komuś ten układ psalmów nie odpowiadał, 
może rozdzielić je inaczej, w sposób, jaki uzna za lepszy, byleby tylko pa-
miętał, że w każdym przypadku w ciągu tygodnia powinien zostać od-
śpiewany cały psałterz w pełnej liczbie 150 psalmów; (…) nasi święci Oj-
cowie potrafili wypełnić to zadanie z gorliwością w jeden dzień” (RB 18, 
22-25). 

Mając na względzie jakie miejsce psalmy zajmują w życiu benedyktyń-
skim, warto przez kilka najbliższych miesięcy pochylić się nad rozważa-
niem papieża Benedykta XVI na temat mądrości psalmów. Już podczas 
pierwszej audiencji generalnej papież zapowiedział kontynuowanie cyklu 
refleksji nad psalmami z Liturgii Nieszporów, rozpoczętego jeszcze przez 
św. Jana Pawła II na audiencji generalnej w dniu 8 października 2003 roku. 
Nieszpory to wieczorna modlitwa Kościoła odprawiana o zachodzie 
słońca. Poranną modlitwą Kościoła odprawianą o świcie jest Jutrznia. 
Układ Jutrzni i Nieszporów jest taki sam, a tylko treść śpiewanych psal-
mów i hymnów różni się stosownie do pory dnia, świtu albo zachodu 
słońca. Wspomniane rozważania obu papieży zostały wydane wraz  
z wprowadzeniem ks. Waldemara Chrostowskiego w formie książkowej 
pt. Jan Paweł II i Benedykt XVI rozważają Psalmy. 

W Zaduszki, w dzień wszystkich wiernych zmarłych, papież Benedykt 
XVI rozważał Psalm 112. Psalm ten jest śpiewany zawsze w niedzielę, 
wraz z psalmami 110, 111 i 113. Papież powiedział: „Oświeceni wiarą, 
spokojnie i z nadzieją patrzymy na tajemnicę śmierci człowieka”. I dodał: 
„Błogosławionym nazwany jest ten, który wielką radość znajduje w prze-
strzeganiu przykazań, odkrywając w nich radość i pokój. (…) posłuszeń-
stwo Bogu jest źródłem nadziei oraz wewnętrznego i zewnętrznego ładu. 
Z przestrzegania prawa moralnego rodzi się głęboki pokój sumienia”.  
W słowach tych  dostrzegamy odbicie Reguły św. Benedykta: napomnie-
nia łaskawego ojca przyjmuj chętnie (RB, Prolog 2), nadzieję swoją w Bogu 

Benedykt o Benedykcie 

RADOŚĆ WIERNEGO 
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pokładać (RB, 4,41), całą duszą pragnąć życia wiecznego (RB, 4,46), przy-
kazania Boże codziennie w czynach wypełniać (RB, 4, 63) i nigdy nie tracić 
ufności w miłosierdzie Boże (RB 4,74). 

Nigdy nie tracić ufności w miłosierdzie Boże, nigdy oznacza również 
wtedy, kiedy nie ma nadziei. Kiedy w życiu i śmierci jest trudna do ogar-
nięcia tajemnica, o której papież Benedykt XVI mówił: „Hiob uosabia 
liczne osoby sprawiedliwe, które doświadczają dotkliwych cierpień na 
tym świecie. Należy zatem odczytywać ten Psalm w całym kontekście Pi-
sma Świętego, obejmującym także krzyż i zmartwychwstanie Pana. Obja-
wienie obejmuje rzeczywistość ludzkiego życia ze wszystkimi jego aspek-
tami”. 

Na zakończenie swoich refleksji, papież Benedykt XVI powiedział:  
„w dniu, w którym wspominamy zmarłych, wszyscy powinniśmy zasta-
nowić się nad tajemnicą śmierci, a więc kwestią, jak żyć dobrze, by znaleźć 
szczęście. Psalm daje odpowiedź: szczęśliwy jest człowiek, który daje; 
szczęśliwy jest człowiek, który nie korzysta z życia dla samego siebie, ale 
daje; szczęśliwy jest człowiek miłosierny, dobry i sprawiedliwy; szczę-
śliwy jest człowiek miłujący Boga i bliźniego”. W praktyce naszego dnia 
codziennego oznacza to, że „sprawiedliwy staje po stronie zepchniętych 
na margines społeczny i wspiera ich hojną pomocą”. 

                   Stasia 
 

Źródła: 
Audiencja generalna papieża Benedykta XVI w dniu 2 listopada 2005 roku: szczęście 
bogobojnego : 
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_02112005.html    
Psalm 112 (111): 
biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=945  
Audiencja generalna papieża Jana Pawła II w dniu 8 października 2003 roku: Liturgia 
Nieszporów (1): 
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_08102003.html  
Audiencja generalna papieża Jana Pawła II w dniu 15 października 2003 roku: Liturgia 
Nieszporów (2): 
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_15102003.html    
Audiencja generalna papieża Benedykta XVI w dniu 4 maja 2005 roku: Bóg czuwa nad 
wiernymi: 
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_04052005.html  
Reguła św. Benedykta:  
benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-benedykta/ 
Nieszpory:  
opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/hlondianum2017_usw_04.html 
 
 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_02112005.html
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=945
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_08102003.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_15102003.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_04052005.html
http://www.benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-benedykta/
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/hlondianum2017_usw_04.html
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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. 

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

KALENDARZ LITURGICZNY 
 
1 XI (pn.) Uroczystość Wszystkich Świętych. 
2 XI (czw.) Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. 
16 XI (wt.) Święto Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej (Matki Miło-
sierdzia). 
godz. 17:00 Msza święta przy bocznym ołtarzu Matki Bożej Ostrobramskiej,  
w intencji Jej czcicieli. 
17 XI (śr.) Święto św. Gertrudy Wielkiej (1256-1302), dziewicy. 
19 XI (pt.) Wspomnienie św. Mechtyldy z Hackeborn (ok. 1241-1299),  
dziewicy. 
21 XI (nd.) Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 
30 XI (wt.) Święto św. Andrzeja, Apostoła. 
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4 XI (czw.) godz.18:30 Rozpoczęcie kursu chorału gregoriańskiego online (obo-
wiązują zapisy). 
25 XI (czw.) godz. 20:00 Spotkanie formacyjne oblatów oraz osób zainteresowa-
nych duchowością benedyktyńską. Komentarz do Reguły św. Benedykta wy-
głosi o. Grzegorz Hawryłeczko OSB. 
27 X (sb.) godz. 9:00 Msza święta; Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie  
– prowadzą mnisi z opactwa w Tyńcu. W tym miesiącu konferencję wygłosi  
o. Grzegorz  Hawryłeczko OSB: „Magdalena Mortęska – nowa błogosławiona 
w świecie benedyktyńskim”. 


