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           styczeń 2022 (14) 

 

„Powstań ze snu, bo zbliża się twoje odkupienie”. Przyglądając się dalej 
treści Prologu Reguły, warto zauważyć, co jeszcze proponuje nam św. Be-
nedykt. Bardzo istotnym elementem życia chrześcijańskiego jest czytanie 
Słowa Bożego: „Żywe jest Słowo Boże i skuteczne”. Skuteczność to po-
żądana cecha produktu w naszych czasach. Gdy szukamy jakiegoś lekar-
stwa, terapii, korepetytora czy opinii eksperta, zaraz przychodzi do głowy 
pytanie: czy to będzie skuteczne? A Słowo Boże? Czy nie powinno być 
najlepszym lekarstwem? Najlepszym ekspertem w naszym życiu i najsku-
teczniejszym przewodnikiem. A skuteczny, to przecież taki, który przy-
nosi właściwy i oczekiwany skutek: uzdrowienie, inne spojrzenie na rze-
czywistość, przemianę obyczajów. O stałej lekturze Pisma Świętego fa-
chowo mówimy lectio divina, czyli Boże czytanie, ale może po prostu 
warto popatrzeć na tę praktykę jak na możliwość osobistego spotkania  
z Panem w jego Słowie. Współczesny świat narzuca nam pytanie: jaka  
z tego korzyść? Bo współczesny świat patrzy tylko za korzyścią. Zo-
baczmy zatem, jaka korzyść z lektury Bożego Słowa, aby pokazać światu, 
że i sprawy duchowe mogą być pożyteczne. Benedykt wskazuje na ak-
tywność człowieka – weź się do roboty! Zaplanuj swój dzień, aby był  
w nim czas i na twoje obowiązki, ale i na spotkanie z Bogiem. Podejmij 
współpracę ze swoim Stwórcą przez czytanie Pisma. Ono wskaże ci drogę. 
Benedykt podkreśla owoce tej współpracy, a jest nimi czynienie dobra  
– „Odstąp od zła, czyń dobro. Szukaj pokoju i dąż do niego”. Pismo Święte 
to podstawa świadomości przebywania w Bożym towarzystwie. Podczas 
lektury Biblii – zwłaszcza Nowego Testamentu – trudno przecież 
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wyobrazić sobie, abyśmy nie pamiętali o Panu. Trwać w obecności Boga, 
to tak naprawdę odkrywać swoją tożsamość i swoją rolę w życiu. Jestem 
współpracownikiem Pana.  A jakie cechy ma taki współpracownik? Od-
rzuca zło, postępuje sprawiedliwie, mówi prawdę, nie rzuca oszczerstw 
(och, jakże to aktualne!) Czy masz w sercu takie postanowienie, aby nie 
czynić złych rzeczy…? To bardzo trudne zadanie. Czy zatem sam Bene-
dykt, patron Europy nie podpowie, gdzie szukać pomocy? Oczywiście, że 
tak. Proste słowa, jedno zdanie: wszelkie pokusy rozbijaj o Chrystusa, jak 
o skałę. Pamiętasz taką chwilę w swoim życiu, gdy ze złości albo bezsil-
ności chciałeś coś rozbić, rzucić czymś o ścianę albo o podłogę…? W chwili 
próby z pokusą, przywołaj tamte emocje i niech gorliwość o dobro wy-
woła chęć rozbicia pokusy, a ścianą niech będzie Chrystus. 

Ku czemu prowadzi nas głos Benedykta w Prologu jego Reguły? Do 
świadomości, że wszelkie dobro pochodzi od Boga, że tylko On jest pew-
nym ratunkiem w chwili próby. I jeszcze jedno. Poprzez drogę nawróce-
nia, czyli zmianę spojrzenia na rzeczywistość i zmianę sposobu myślenia, 
mamy szansę osiągnąć prawdziwe szczęście, o jakim marzy każdy czło-
wiek. A szczęście, to życie wieczne z naszym Bogiem. Trwaj – zachęca  
św. Benedykt – w szkole służby Pańskiej, a przez wytrwałość i cierpli-
wość, rozszerzy się twoje serce. Biegnij drogą Bożych przykazań i zaleceń 
z niezwykłą słodyczą miłości, którą możesz obdarować każdego. A nauka 
Pana, to trwać w swoim powołaniu, może pozornie beznadziejnym i trud-
nym do granic wytrzymałości, ale Pan jest z tobą. Jeśli wiernie trwasz przy 
ukrzyżowanym Chrystusie, to jako wierny sługa znajdziesz miejsce  
w Jego Królestwie. A tam już smutku nie będzie, ani śmierci, ani pande-
mii, ani inflacji, ani żadnego zmartwienia… 

Katarzyna Majcherek,  
oblatka 

 
 
Od red.: osoby zainteresowane Regułą św. Benedykta, duchowością benedyktyń-

ską, oblaturą przy klasztorze benedyktynek-sakramentek zapraszamy na spotkania 
formacyjne oblatów. Informacje na stronie klasztoru i w kalendarium. 
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„Tylko pokój może zapewnić ludzkości prawdziwy postęp  – nie zaś 
konflikty między agresywnymi nacjonalizmami, nie podboje dokony-
wane przemocą, nie represje narzucające pozorny ład społeczny; czynimy 
to, ponieważ pokój odpowiada duchowi religii chrześcijańskiej, jako że 
dla chrześcijanina głosić pokój znaczy zwiastować Jezusa Chrystusa; «On 
(...) jest naszym pokojem» (Ef 2, 14), Jego Ewangelia jest «Ewangelią po-
koju» (por. Ef 6, 15); przez swoją ofiarę na krzyżu Jezus dokonał po-
wszechnego pojednania, my zaś, Jego uczniowie, jesteśmy powołani, aby 
«zaprowadzać pokój» (por. Mt 5, 9)” –  pisał papież Paweł VI w swoim 
orędziu na pierwszy  Światowy Dzień Pokoju w 1968 roku. Słowa zawsze 
aktualne i ważne dla każdego ucznia Chrystusa, który chce świadomie 
podążać drogą przez Niego wskazaną.  Podobnie jak te cytowane w Pro-
logu Reguły św. Benedykta: „Powściągnij swój język od złego, od słów 
podstępnych twe wargi. Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju i dąż 
do niego (Ps 34 [33], 14-15)”. A i w samym zawołaniu benedyktyńskim 
Ordo et Pax, Ład i Pokój,  mamy zawartą esencję, fundament duchowości 
benedyktyńskiej. Duchowości chrystocentrycznej, w której Jezus Chry-
stus-Słowo Boga prowadzi nas, porządkuje nasze życie, relacje i sprawia, 
że żyjemy w pokoju ze sobą samymi, z innymi ludźmi i z Bogiem. On jest 
pokojem (por. Ef 2,14), On swój pokój nam daje (por. J 14,27, J 20,19). 

Pięknie o pokoju jako darze pisała nasza Matka Mechtylda od Najświęt-
szego Sakramentu: „Dając pokój duszy, Jezus udziela jej swego Ducha, 
daje jej swoją miłość. Cudowną łaską jest posiadanie tego pokoju, ucisza-
jącego zgiełk naszego wnętrza, usuwającego bojaźń, utrzymującego dusze 
w prostym i pełnym miłości zawierzeniu wobec działania Bożego. (…) Po-
kój ten pozwala im przetrwać w pośrodku burzy pokus i przeciwności 
życiowych”. I jeszcze głębiej: „Pokój więc jest uczestnictwem w życiu 
Boga, który jest pokojem z samej swej istoty. Pokój jest Jego doskonałością, 
tak stałą i godną uwielbienia, że nic na świecie nie może go zmącić. Ludzie 

i piekło wypluwają przeciw Bogu najohydniejsze bluźnierstwa, podczas 
gdy Bóg trwa nieporuszony w pokoju i odpoczynku”. Jak za Psalmistą 
mówi św. Benedykt, tak też Matka Mechtylda przypomina nam, że szczę-
śliwy ten, kto pokoju szuka, bo „dzięki niemu wchodzi w posiadanie Boga 
samego”. 

Pokój jest jednym z darów Ducha Świętego (por. Ga 22n). Ale, jak każdy 
dar od Boga, również pokój wymaga naszego działania: wytrwałego 
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szukania i otwarcia się na Jego dar, wprowadzania go w życie. Każdy 
dzień pokazuje, ile tak naprawdę w nas harmonii i pokoju, z których wy-
pływa zaufanie Bogu oraz miłość do ludzi i świata, a ile chaosu, lęku, ego-
izmu, z których rodzi się agresja, brak szacunku dla ludzi, przyrody i tego, 
co wspólne. Tylko człowiek, który w prawdzie (czyli pokornie) patrzy na 
siebie i otaczającą go rzeczywistość, który ma pokój w sobie, może żyć  
w pokoju z innymi ludzi oraz pracować na rzecz ładu i pokoju w tym 
szerszym, ogólnoludzkim kontekście.  Pokoju, który – jak czytamy w orę-
dziu papieża Pawła VI – będzie wyrażał uniwersalne wartości: prawdę, 
sprawiedliwość, wolność, miłość. 

Co roku papież ogłasza swoje orędzie na Światowy Dzień Pokoju, po-
ruszając ważne w danym czasie tematy związane z pokojem. Papież Fran-
ciszek w orędziu na 1 stycznia 2022 roku wskazuje trzy narzędzia do bu-
dowania pokoju: dialog międzypokoleniowy, edukację i pracę. Wszystkie 
trzy tak bardzo „benedyktyńskie”. Szukajmy zatem pokoju, modląc się  
i pracując, czytając Pismo Święte i wtedy, gdy słuchamy innych i gdy mil-
czymy, adorując Najświętszy Sakrament. 

 
Joanna Sędek,  

oblatka 
 
 
 
Polecamy książki: 

Tomasz M. Dąbek OSB, „Szukaj pokoju i dąż do niego” (PS 34,15). Biblia  
o pokoju, Kraków 2017 r. 
Szymon Hiżycki OSB, Fundamenty duchowości benedyktyńskiej,  
Tyniec 2021 r. 
Karol van Oost OSB, Córka świętego Benedykta, Tyniec 2021 r. 
Włodzimierz Zatorski OSB, Dziesięciokrąg, Tyniec 2016 r. 
Włodzimierz Zatorski OSB, Ład i pokój, Tyniec 2011 r. 
red. benedyktyni tynieccy, Słuchaj, synu, nauk mistrza…, Tyniec 2019 r. 
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Reguła św. Benedykta, rozdz. 7: O pokorze (31-33): 
 

„Drugi stopień pokory: jeśli nie kochamy już własnej woli i nie znajdu-
jemy przyjemności w wypełnianiu swoich pragnień, lecz czyny swoje sto-
sujemy do słów Pana, który mówi: «Zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją 
wolę, ale wolę Tego, który mnie posłał» (J 6,39). Jest też napisane: «Własna 
chęć ściąga na siebie karę, związanie [z cudzą wolą] zdobywa wieniec 
zwycięstwa» (Passio Anastasiae 7)”. 
 
Komentarz Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu: 
 

„Nie mówcie niczego, czego poprzednio dobrze nie rozważyłyście. 
Miejcie wielką wzajemną wyrozumiałość. Osiągnięcie ją bez trudu, gdy 
pomyślicie, że Chrystus powiedział: «Nie przyszedłem czynić swojej woli, 
tylko wolę mego Ojca». Nasz święty Ojciec Benedykt dobrze to zrozumiał 
i przemyślał, gdy pisał w Regule, że nie wolno nam spełniać własnej woli, 
tylko wolę Tego, który nas posłał”. 

 
„Nie wybrałam ani życia, ani śmierci. Dosyć mi było powiedzieć: Niech 

będzie wszystko, co Bóg zechce”. 
 
„Nie zapominajmy o koniecznym oderwaniu od wszystkich stanów  

i dyspozycji. W głębi serca miej jak najdoskonalszą świętą obojętność. Ona 
pozwoli ci przyjąć z tą samą miłością wszystko, co Chrystus raczy zasto-
sować do twojej duszy. 
W miarę możności musisz jak najserdeczniej zawierzyć i zdać się na wolę 
Bożą. Masz wyrzec się wszystkich roszczeń miłości własnej. Bóg kocha 
tylko małych, pokornych, tylko w nich znajduje upodobanie”. 
 

„Niekiedy dręczy cię pragnienie doskonałości. Chciałabyś nie upadać, 
ponieważ wydaje ci się, że ta wielka nędza w tobie jest przyczyną twojego 
opóźnienia. Miej cierpliwość, aby Chrystus mógł cię oczyścić, a tymcza-
sem trwaj upokorzona pod ciężarem niedoskonałości. Musisz nawet po-
godzić się z tym, że pozostaniesz niedoskonała przez całe życie. Według 
ciebie najwznioślejsza doskonałość polega na praktykowaniu niektórych 
cnót. Wszystkie one są dobre i konieczne, lecz pełnią prawdziwej 

Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana  
w św. Benedykta 
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doskonałości jest zatrata naszej woli w woli Boskiej. Dlatego dusza jest 
bardziej lub mniej doskonała, im bardziej lub mniej jest uległa upodoba-
niu Bożemu i z Nim zjednoczona. Dusza, która chce tego, czego chce Bóg, 
jest zadowolona. Wszystkie nasze niezadowolenia pochodzą z woli wła-
snej i ze skrytego przywiązania do własnych skłonności”. 

 
„Wiem dobrze, że dolegliwości, które uniemożliwiają aktywność, są 

bardzo korzystne; wydobywają nas one z natłoku stworzeń. Lecz do tego 
potrzebna jest łaska samotności i umiłowania Boga samego; bez tego sa-
motność jest uciążliwa. Szczęśliwa dusza, która ma łaskę przebywania  
w samotności. Szczęśliwsza jest jeszcze dusza, która utraciła swoją wolę 
w woli Boga i która wie o jednym tylko: o Jego upodobaniu. Bez tego nie 
można zachować pokoju duszy w przeciwnościach życia. 
Chciałabym cię wywyższyć w Najświętszym Sercu Jezusa. Mogę jednak 
najwyżej zaklinać cię do wierności świętym Regułom i do wierności cha-
rakterowi żertwy woli Bożej. Uważam ją za tak przedziwną, że gdybyś 
postanowiła wiernie ją spełniać, doprowadziłaby cię ona do śmierci sobie 
i do życia życiem Jezusa dla Boga”. 
 

„Nie dziw się wydarzeniom tego życia. Czy nie mówiłam ci, że trzeba 
cierpieć? Jest to konieczne, bo całe życie chrześcijańskie jest usłane krzy-
żami i zostałaś ochrzczona przez Krzyż”. 

 
 

(Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana w św. Benedykta, Rouen 
1979 r., tłum. pol. Siedlce-Warszawa 1997-98) 
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W Liturgii Nieszporów Psalm 144 śpiewany jest w dwóch częściach,  
w pierwszej wersety 1-8, a następnie 9-15. Rozważania nad tą pieśnią pa-
pież Benedykt XVI połączył z zakończeniem tygodnia modlitw o jedność 
chrześcijan w 2006 r. Mówił wówczas o potrzebie „nieustannego wołania 
do Pana o ten ogromny dar jedności pomiędzy uczniami Chrystusa”. Pod-
kreślił, że psalm ten zarówno ukazuje postać Jezusa, „który wszystkich 
przyciąga do siebie, by wszyscy stanowili jedno”, jak też opowiada „kres 
dziejów, kiedy to wreszcie zamilknie głos zła, opisany przez Psalmistę 
jako kłamstwo i fałszywa przysięga”. Zaraz potem Papież dodał: „Na 
zawsze bowiem położony zostaje kres wyłomom, które najeźdźcy robią  
w murach miast podczas ataków. Nie ma już najazdów, z którymi wiążą 
się grabieże i deportacje, a w końcu nie słychać już lamentu zrozpaczo-
nych, rannych, poszkodowanych, sierot, stanowiących smutną spuściznę 
wojen”. Ten odmieniony świat, kiedy wszystko staje się nowe, nowy czło-
wiek i ziemia nowa, może zaistnieć tylko poprzez Mesjasza i Jego lud, 
który Go przyjmuje. „Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan” – czytamy 
na zakończenie Psalmu 144. 

Papież Benedykt XVI głosi: „Bóg jest najwyższym dobrem, warunkiem 
wszystkich innych dóbr. Jedynie naród znający Boga i broniący wartości 
duchowych i moralnych może rzeczywiście zmierzać ku prawdziwemu 
pokojowi i stać się także siłą pokoju dla świata, dla innych narodów.  
A zatem wraz z Psalmistą może zaintonować pieśń nową, pełną ufności  
i nadziei”. Słyszymy w tym miejscu słowa św. Benedykta: „niczego nie 
przedkładać nad miłość Chrystusa” (RB 4, 21). Zaś w rozdziale o pokorze 
czytamy: „W przeciwnościach i w niesprawiedliwości przez cierpliwość 
wypełniają tacy ludzie przykazania Pana (RB 7, 42), a w innym miejscu: 
„to miłość nakazuje im śpieszyć do życia wiecznego” (RB 5, 10). Papież 
Benedykt XVI podkreślił: „Miłość jednocząca nas z Chrystusem jest praw-
dziwą pieśnią nową nowego człowieka, zdolnego stworzyć również nowy 
świat”. Następnie wyjaśnił, że zaproszenie Psalmisty do śpiewania Bogu 
przy harfie o dziesięciu strunach, to nic innego jak wypełnianie przykazań 
Bożych. Życie zgodne z dziesięcioma przekazaniami jest śpiewaniem przy 
akompaniamencie harfy o dziesięciu strunach, w harmonii z sercem Chry-
stusa. To samo czytamy u św. Benedykta: „Przykazania Boże codziennie 
w czynach wypełniać” (RB 4, 63).   

                          Stasia 

Benedykt o Benedykcie 

 PIEŚŃ NOWA 
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Źródła: 
Audiencja generalna papieża Benedykta XVI w dniu 25 stycznia 2006 roku. 
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_25012006.html     
Psalm 144 (143)  
biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=977      
Reguła św. Benedykta   
benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-benedykta/  
 
 
      _________________________________________________________________ 
 

Zapraszamy do kościoła Mniszek Benedyktynek-Sakramentek  
pw. św. Kazimierza Królewicza, Rynek Nowego Miasta 2 w Warszawie: 
– w niedziele Msza święta o godz. 9:00 i 17:00, pn.-sb.: godz. 7:30; 
– 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), łacińskie, śpiewane; 
– w czwartki o godz. 19:00 wspólna Godzina Czytań i Kompleta (MLG) 
zakończone błogosławieństwem eucharystycznym. 
 

KALENDARZ LITURGICZNY 
 
1 I (sb.) Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
Światowy Dzień Pokoju 
godz. 10:00 i 17:00 Msza święta 
Tego dnia obchodzimy 334. rocznicę rozpoczęcia nieustającej adoracji we 
wspólnocie Mniszek Benedyktynek-Sakramentek w Warszawie. 
6 I (czw.) Uroczystość Objawienia Pańskiego 
godz. 9:00 i 17:00 Msza święta. 
15 I (sb.) Wspomnienie św. św. Maura i Placyda, uczniów św. Ojca Benedykta 
Maur i Placyd są patronami benedyktyńskich nowicjatów – w wielu klasztorach 
w dniu ich wspomnienia nowicjat przejmuje rządy, prowadzi oficjum lub bez-
karnie płata figle starszym braciom… 
17 I (pn.) Wspomnienie św. Antoniego pustelnika 
 
                                WYDARZENIA W STYCZNIU 

 
27 I (czw.) godz. 20:00 Spotkanie oblatury benedyktyńskiej. 
29 I (sb.) godz. 9:00 Msza święta; Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie.  
Konferencję „Inchoationis Regula. O duchowości rozpoczynania na nowo” wy-
głosi o. Grzegorz Hawryłeczko OSB. 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_25012006.html
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=977
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-benedykta/

