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           grudzień 2021 (13) 

 

Jednym ze zwyczajów monastycznych, który zachowujemy w naszym 
klasztorze, jest martyrologium o Bożym Narodzeniu, czyli uroczysta, li-
turgiczna zapowiedź Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa. 

Martyrologium rzymskie jest księgą liturgiczną, zawierającą informacje 
o uroczystościach roku liturgicznego oraz biogramy męczenników (stąd 
nazwa: martyr – męczennik, świadek), świętych i błogosławionych. Pier-
wotnie lektor odczytywał je lub śpiewał po prymie, dawnej pierwszej go-
dzinie brewiarza monastycznego. Martyrologium było antycypowane, 
czyli czytane z wyprzedzeniem, na dzień następny. Każdego dnia przy-
pada z reguły kilka wspomnień świętych, ponieważ istotą tego zbioru jest 
zebranie w jednym miejscu świąt i wspomnień powszechnych oraz lokal-
nych. Także dzisiaj w niektórych wspólnotach martyrologium jest czytane 
codziennie, na przykład w naszym klasztorze wrocławskim poprzedza 
ono czytanie duchowe podczas kolacji. 

Przykładowo zapis o Niepokalanym Poczęciu (8 grudnia) brzmi: „Uro-
czystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która praw-
dziwie była pełna łaski i błogosławiona między niewiastami; ze względu 
na mające w przyszłości nastąpić wydarzenia urodzenia i zbawczej 
śmierci Syna Bożego, od pierwszej chwili swojego poczęcia, na mocy 
szczególnego przywileju Boga, była zachowana od wszelkiego skażenia 
pierworodnej winy, co zostało uroczyście określone jako dogmat pewny, 
zawarty w przekazanej starodawnej nauce, tego właśnie dnia przez pa-
pieża Piusa IX”.  

MARTYROLOGIUM RZYMSKIE  
O BOŻYM NARODZENIU 
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Zapowiedź Bożego Narodzenia jest jednym z najdłuższych fragmentów 
martyrologium dla jednej uroczystości. Od pierwszych słów łacińskich 
nazywa się je także kalendą. W naszym klasztorze wyznaczona siostra 
(czyli nie ta, której dyżur wypada, ale która ma odpowiednie zdolności, 
wg Reguły „ku zbudowaniu słuchających”), najczęściej pierwsza kan-
torka, wychodzi na środek, staje przy pulpicie nakrytym białym materia-
łem i śpiewa po łacinie tekst martyrologium według jedynej w swoim ro-
dzaju melodii chorałowej. 

Pierwsze zdania określają czas przyjścia Zbawiciela w czasie i historii 
świata. Tradycja żydowska umiejscowiła narodzenie Jezusa na konkretny 
rok – 5199 od stworzenia świata. Wymienia się także wydarzenia ważne 
dla judaizmu (potop, urodzenie Abrahama, wyjście Izraelitów z Egiptu), 
dla kultury greckiej (olimpiada) i rzymskiej (założenie Rzymu, rządy ce-
zara Oktawiana Augusta). Daty i wydarzenia po raz kolejny uświada-
miają nam, że Zbawiciel przyszedł na świat w konkretnym państwie, 
miejscowości, narodzie – że jest tak bliski i rzeczywisty. 

 Ostatnie zdania streszczają sens uroczystości: „Jezus Chrystus, od-
wieczny Bóg i Syn Ojca przedwiecznego, chcąc uświęcić świat swoim mi-
łosiernym przyjściem, z Ducha Świętego poczęty, po upływie dziewięciu 
miesięcy od swego poczęcia, w Betlejem judzkim narodził się z Maryi 
Dziewicy i stał się człowiekiem”. Apogeum zawiera się w ostatnim zda-
niu, które śpiewa się „zmienionym głosem” – podobnie, jak wymawia się 
słowa Przeistoczenia, powoli i majestatycznie – Natívitatis Dómini nostri 
Jesu Chrisi secundum carnem, czyli: „Narodzenie Pana naszego Jezusa 
Chrystusa według ciała”. W tym momencie klękamy i pochylamy się do 
ziemi, przez parę chwil w ciszy adorując tajemnicę Wcielenia. Niemal na-
macalnie niebo styka się z ziemią, a aniołowie zastygają w adoracji razem  
z nami… 

Istnieją różne wersje i melodie martyrologium. W Watykanie śpiewa się 
je po łacinie podczas Pasterki, w Tyńcu po polsku przed Pasterką,  
a w naszym klasztorze w wieczór wigilijny, przed pierwszymi nieszpo-
rami Narodzenia Pańskiego. Coraz częściej tę uroczystą zapowiedź 
śpiewa się także w kościołach katedralnych i parafialnych. 

                                         s. Cecylia OSB ap 
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Szum wody, szelest wiatru czy śpiew ptaków, to odgłosy natury, które 
lubimy. Przynoszą ukojenie, zapomnienie na moment o codziennych 
sprawach. Próbujemy zatrzymać taką chwilę, zanurzyć się w kojącym od-
głosie natury, odpocząć, pomyśleć, o czymś innym niż zazwyczaj. 

Hałas miasta, odgłosy przejeżdżających aut, praca maszyn na budowie, 
dzwonek telefonu, niezrozumiałe strzępy rozmów innych ludzi to nasza 
codzienna muzyka. Słyszymy wokół siebie różne dźwięki, ale czy potra-
fimy jeszcze słuchać?  

Święty Benedykt rozpoczyna swoją Regułę słowem „Słuchaj…”. Czy to 
polecenie, czy może zachęta? Wiele wokół nas rozmów i hałasów, a tu ta-
kie wezwanie. 

Słuchanie dla Benedykta to coś więcej niż zwyczajna rejestracja dźwię-
ków. Można powiedzieć, że  to słuchanie ze zrozumieniem.  

A czego mamy słuchać, kogo? – nauk Mistrza – powiada Benedykt. Mi-
strza i jego nauki. Naszym Mistrzem jest Pan Jezus, a Jego nauką Ewan-
gelia. Nakłoń ku temu ucho swego serca, a wtedy zobaczysz znaki przy-
datne w dalszej drodze. 

Benedykt wskazuje pokrewieństwo znaczeniowe słuchania z posłu-
szeństwem i wyjaśnia, dlaczego ma to duże znaczenie w naszym życiu. 
Chodzi oczywiście o posłuszeństwo Panu Bogu, aby Jego słowa znalazły 
u nas posłuch, aby zostały zrozumiane i miały wpływ na nasze życie, po-
dejmowane wybory i decyzje, budowanie relacji. Nie mniejsze znaczenie 
ma także posłuszeństwo, którym powinniśmy się jako dzieci Boga obda-
rowywać wzajemnie. To naprawdę wielki dar, jaki można ofiarować dru-
giemu człowiekowi, niekoniecznie komuś, kto jest z nami w bliskiej rela-
cji. Takie posłuszeństwo wyraża się we wrażliwości na drugą osobę, którą 
Pan stawia na drodze naszego życia. Nastroić ucho serca na częstotliwość 
bliźniego, to fundamentalna rada Benedykta. Postawa otwartości nie jest 
łatwa ani przyjemna. Jest trudna, bo człowieka otwartego łatwiej zranić, 
ale bez otwartości nie ma szans na relację z drugim człowiekiem i okazy-
wanie mu miłości. Bardzo często okazane innemu zainteresowanie, zwy-
czajne wysłuchanie jest dla tej osoby tak zaskakujące i ważne, że sami mo-
żemy przyczynić się do innego postrzegania przez nią świata. Trudną 
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postawę otwartości i wsłuchania w człowieka możemy kształtować w so-
bie całe życie. 

Święty Benedykt przypomina, że tylko posłuszeństwo zapewnia nam 
bliskość Boga, powrót w Jego orbitę i ostrzega, że gnuśne nieposłuszeń-
stwo, to życie bez łączności z Panem. Nawiązuje w tym do Księgi Rodzaju 
i nieposłuszeństwa pierwszych rodziców. 

Kolejnym postulatem Benedykta wyrażonym zaraz potem w Prologu, 
co wskazuje na szczególny związek z posłuszeństwem, to pragnienie czy-
nienia dobra, które mnich z Monte Cassino rozumie jako zadanie wyzna-
czone nam przez samego Boga. O siłę sprostania temu zadaniu powinni-
śmy zabiegać w nieustannej modlitwie, prosić Pana o wytrwałość i pomoc 
w pełnieniu dobrych czynów i pamiętać, że On sam jest głównym auto-
rem i inspiracją do dobra.   

Katarzyna Majcherek, 
oblatka 

 
 
 
 

Polecamy książki: 
Małgorzata Borkowska OSB, Nad Regułą św. Benedykta, Uwagi mniszki, 
Tyniec 2021 r. 
Tomasz M. Dąbek OSB, Święty Benedykt z Nursji, Tyniec 2004 r. 
Esther de Waal, Szukanie Boga. Droga św. Benedykta, Tyniec, 2020 r. 
Wil Derkse, „Reguła” Świętego Benedykta dla początkujących, Tyniec 2008 r. 
Szymon Hiżycki OSB, Minuta ze św. Benedyktem, Tyniec 2021 r. 
Szymon Hiżycki OSB, Cywilizacja Psałterza. Studia nad Regułą św. Bene-
dykta, Tyniec 2020 r. 
Georg Holzherr, Reguła benedyktyńska w życiu chrześcijańskim,  
Tyniec 1988 r. 
Bertrand Rollin OSB, Jak żyć dzisiaj „Regułą” św. Benedykta, Tyniec 2005 r. 
Karol van Oost OSB, Komentarz do Reguły Świętego Ojca naszego Benedykta,  
Tyniec 2017 r. 
Paweł Sczaniecki OSB, Święty Benedykt, Tyniec, II wyd. 1987 r. 
Włodzimierz Zatorski OSB, Komentarz do Reguły św. Benedykta,  
Tyniec 2012 r. 
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Reguła św. Benedykta, rozdz. 7: O pokorze (10-13): 
 
„O pierwszym stopniu pokory mówimy wówczas, jeśli człowiek ma stale 
przed oczyma bojaźń Bożą i gorliwie się stara o niej nie zapominać. Zaw-
sze pamięta o wszystkim, co Bóg nakazuje i ustawicznie w sercu swoim 
rozważa zarówno ogień piekielny palący tych, którzy Bogiem wzgardzili, 
jak i życie wieczne przygotowane dla tych, którzy Boga się boją. Każdej 
zatem chwili wystrzega się błędów i grzechów popełnianych myślą, języ-
kiem, rękami, nogami, czy to wolą własną; a broni się przed pożądaniami 
ciała. Człowiek powinien być przekonany, że Bóg z nieba patrzy nań zaw-
sze i o każdej porze, a także, iż czyny jego w każdym miejscu rozgrywają 
się przed oczami Bożymi, aniołowie zaś w każdej chwili donoszą o nich 
Bogu”. 
 
Komentarz Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu: 
 
„Pierwszym krokiem, jaki macie postawić w życiu wewnętrznym jest bo-
jaźń Boża, ale bojaźń miłująca, która zaszczepia wam głęboki szacunek dla 
Jego Majestatu. To macie czynić teraz; macie starać się podobać Mu we 
wszystkim i wszędzie. Następnie, gdy bojaźń ta odciśnie się głęboko  
w waszym duchu, powiecie za świętym Pawłem: Panie, co chcesz, abym 
czynił. Oto jestem, aby pełnić wolę Twoją”. 
 
„Nie trzeba aż tak bardzo słuchać siebie. Trzeba powierzyć się Boskiej 
Opatrzności, wzgardzić własnym rozsądkiem i tym omylnym rozumem 
ludzkim, na którym tak bardzo polegamy. Wierzcie mi, siostry, zaślepia 
go porywczy pęd naszych namiętności; ich mgły są tak gęste, że nie może 
ona nas prowadzić bezpiecznie. Mamy podążać za przeczystym światłem 
wiary; ona nigdy nie zawodzi”. 
 
„Chciałabym, abyśmy miały dosyć odwagi do spostrzegania swej nędzy, 
upadków i niezdolności do każdego dobra. Chciałabym jednak, abyśmy 
nie zamartwiały się tym, nie traciły pokoju, tylko łagodnie nastawiały się 
na Boga Obecnego, aby w Nim znaleźć lekarstwo na nasze niedomagania. 
Przecież zganiono by osobę, która zmoczona i zabłocona od stóp aż do 
głów, trwoniłaby czas, krzycząc i narzekając na widok takiego stanu,  

Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana  
w św. Benedykta 
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a nie chciałaby się zbliżyć do porządnego ogniska, aby się osuszyć. Podob-
nie, gdy upadamy i gdy widzimy swą nędzę, podnosimy się ze zgiełkiem 
 i popadamy w niepokój. Narzekanie i smutek nie są lekarstwem na nasze 
niedomagania. Powinnyśmy zbliżyć się do gorejącego ogniska miłości, Je-
zusa Chrystusa i oczekiwać w cierpliwości Jego łaski. Nic łatwiejszego, 
aby wydostać się z nędzy; wystarczy akt wiary i zawierzenia”. 
 
„Widzę tylko chwilę obecną. Pozostawiam Bogu chwilę przyszłą i wy-
strzegam się zajmowania się nią. Czynię tak dlatego, że inaczej utraciła-
bym łaskę zawartą w chwili obecnej, nie wykorzystując jej. Ponadto nara-
ziłabym się na tysiączne troski i kłopoty oraz niepokoje duchowe na wi-
dok mnóstwa spraw. W konsekwencji powodowałabym się wyłącznie du-
chem natury, co byłoby wielkim nieszczęściem. Nie znaczy to, że nie na-
pastują mnie rozproszenia w sprawach, które mam wykonać. Wyrywam 
się im jednak zręcznie i łagodnie im się wysuwam jak ktoś, kto wydostaje 
się z wielkiego tłumu.  
Pozostawiam Bogu wszystkie sprawy, oglądam je w Nim i pozwalam Mu 
nimi pokierować według Jego świętej woli. Takie postępowanie jest 
wielką tajemnicą życia wewnętrznego. Postępując inaczej, tracimy pokój  
i łaskę zawartą w posiadanej chwili oraz wykonywanej czynności.  
Słowem, nie robimy wówczas nic dobrego”. 
 
(Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana w św. Benedykta, Rouen 
1979 r., tłum. pol. Siedlce-Warszawa 1997-98) 

 

Psalm 139 wysławia Boga, który wszystko przenika. Początkowe wer-
sety sławią Jego wszechwiedzę (ww. 1-6) i wszechobecność (ww. 7-12),  
w czasie i przestrzeni. Kolejne wiersze opisują zdumiewającą rzeczywi-
stość wszechświata, cudowne Dzieło Boże, jakim jest człowiek. Liturgia 
Nieszporów dzieli ten psalm na dwie części i podobnie papież Benedykt 
XVI swoje rozważania nad nim podzielił na dwie audiencje generalne  
w dn. 14 i 28 XII 2005 r. 

Benedykt o Benedykcie 

BÓG WSZYSTKO PRZENIKA 
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Papież nazywa ten Psalm pieśnią ufności. I rozwija tę myśl mówiąc: 
„Bóg wie wszystko i jest blisko swego stworzenia (…). Również ciemność, 
w której trudno jest chodzić i widzieć, przeniknięta jest spojrzeniem i ob-
jawieniem Pana istnienia i czasu. Jego ręka gotowa jest zawsze ująć naszą 
rękę, by nas prowadzić podczas naszej ziemskiej wędrówki. (…) Bóg jest 
zawsze z nami. Nie opuszcza nas nawet w najmroczniejsze noce naszego 
życia. (...) Dlatego my chrześcijanie możemy być pełni ufności, nigdy nie 
jesteśmy pozostawieni sami sobie. Dobroć Boża jest zawsze z nami”. 

Rozważając drugą część Psalmu, w której mowa o człowieku, kiedy jest 
on jeszcze w zalążku w łonie swej matki (w. 16), papież Benedykt XVI po-
wiedział: „jest to temat dobrze wpisujący się w atmosferę Bożego Naro-
dzenia, jaka towarzyszy tym dniom, kiedy sławimy wielką tajemnicę Syna 
Bożego, który stał się człowiekiem, co więcej, stał się Dziecięciem dla na-
szego zbawienia”. A dziecko jest bezbronne i słabe. Papież przywołał tu 
homilię św. Grzegorza Wielkiego na temat tego wersetu, mówiąc: „także 
słabi w wierze i życiu chrześcijańskim należą do budowli Kościoła. (...)  
To prawda, są oni niedoskonali i mali, jednak na ile potrafią pojmować, 
miłują Boga i bliźniego i nie zaniedbują czynienia dobra, które mogą uczy-
nić. Nawet jeżeli nie dochodzą jeszcze do duchowych darów, tak by otwo-
rzyć duszę na doskonałe działanie i płomienną kontemplację, nie odstę-
pują jednak od miłości Boga i bliźniego, w miarę jak mogą ją pojąć. Dla-
tego również oni, zajmujący mniej ważne miejsca, przyczyniają się do bu-
dowania Kościoła, ponieważ choć niżsi ze względu na naukę, proroctwo, 
łaskę cudów i całkowitą pogardę ze strony świata, opierają się jednak na 
fundamencie bojaźni i miłości, w którym znajdują swoją stałość”. 

                          Stasia 
 
 

Źródła: 
Audiencje generalne papieża Benedykta XVI w dniach 14 i 28 grudnia 2005 roku. 
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_14122005.html   
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_28122005.html      
Psalm 139 (138)  
biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=972     
Reguła św. Benedykta   
benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-benedykta/  
Św. Grzegorz Wielki, Homilie na Księgę Ezechiela, cz. 1 i cz. 2: 
tyniec.com.pl/rozwazania-pisma-swietego/1210-homilie-na-ksiege-ezechiela-
9788373548695.html  
tyniec.com.pl/monastycyzm/1257-homilie-na-ksiege-ezechiela-czesc-druga-
9788373548831.html  

 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_14122005.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_28122005.html
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=972
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-benedykta/
https://tyniec.com.pl/rozwazania-pisma-swietego/1210-homilie-na-ksiege-ezechiela-9788373548695.html
https://tyniec.com.pl/rozwazania-pisma-swietego/1210-homilie-na-ksiege-ezechiela-9788373548695.html
https://tyniec.com.pl/monastycyzm/1257-homilie-na-ksiege-ezechiela-czesc-druga-9788373548831.html
https://tyniec.com.pl/monastycyzm/1257-homilie-na-ksiege-ezechiela-czesc-druga-9788373548831.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.

KALENDARZ LITURGICZNY 

8 XII (śr.) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 
24 XII (pt.) Wigilia Bożego Narodzenia. 
godz. 22:30 – Godzina Czytań z mniszkami;  
godz. 24:00 – Pasterka. 
25 XII (sb.) Uroczystość Narodzenia Pańskiego. 
godz. 10:00 i 17:00 – Msza święta 
31 XII (pt.) Ostatni dzień roku kalendarzowego 
godz. 23:30 – nabożeństwo na zakończenie roku;  
godz. 24:00 – Msza święta. 

  WYDARZENIA W GRUDNIU 

5 XII (nd.) godz. 17:00 – Msza święta o beatyfikację Służebnicy Bożej Matki 
Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu oraz w intencjach przedkładanych 
za jej wstawiennictwem.  
Księga do wpisywania intencji wyłożona jest w kościele. 
6-8 XII (pn. – śr.) Rekolekcje adwentowe z Norwidem, które poprowadzi
o. Konrad Małys OSB z Tyńca.
godz. 19:00 – Msza święta z chorałem gregoriańskim, nauką rekolekcyjną;
na zakończenie Kompleta.

Benedyktynki-sakramentki.org      Facebook.com/sakramentki  

Instagram.com/benedyktynki.sakramentki        TT: @Sakramentki  


