sierpień 2022 (21)

O TŁUSZCZU I O KRWI,
CZYLI ŻERTWA CODZIENNOŚCI

W sierpniu wspominamy wielką ofiarę naszych sióstr, które 31 sierpnia 1944 roku zginęły pod gruzami zbombardowanego kościoła klasztornego. Potrzebujemy takich przykładów, oddajemy Bogu chwałę,
wspominając poległych. My współcześni prawdopodobnie nie będziemy
postawieni w podobnej sytuacji. Ale wielkie ofiary zaczynają się od małych, codziennych, a życie wspólne – zakonne, rodzinne, zawodowe
– jest źródłem nieustannych okazji do wyrzeczeń. Matka Mechtylda od
Najświętszego Sakramentu wielokrotnie powtarzała, że w klasztorze
(a więc w codziennym życiu) nie ma nic małego. Kto zaprze się siebie
w małym, będzie mógł złożyć ofiarę i w wielkim. Nam pozostaje wierność i składanie ofiar w małych rzeczach.
W czerwcu tego roku o. Szymon Hiżycki, opat z Tyńca, prowadził dla
naszej wspólnoty rekolekcje. Ich tematem były medytacje nad Księgą
Kapłańską. Tekst trudny w swej dosłownej warstwie, odpowiada na pytanie, jak i po co nawiązać relację z Bogiem. To jedna z ksiąg najczęściej
cytowanych przez Matkę Mechtyldę. Z biblijnej idei składania ofiar Bogu
na Jego chwałę i na przebłaganie za nasze grzechy Matka czerpała podstawy swojej duchowości eucharystycznej i wynagradzającej. Samo słowo „żertwa” (dosł. ofiara całopalna), odmieniane w Księdze Kapłańskiej
przez wszystkie przypadki, jest także słowem-kluczem duchowości
Matki.
Podczas rekolekcji pewna siostra nie mogła być na jednej z konferencji,
ponieważ miała w tym czasie dyżur adoracyjny. Wieczorem zapytała
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drugą siostrę o tę naukę. W odpowiedzi usłyszała, że to była bardzo dobra konferencja i że warto ją odsłuchać. – A o czym była? – pyta (coraz
bardziej) zainteresowana siostra.
– O tłuszczu i o krwi.
– O tłuszczu i o krwi? To nie brzmi zbyt zachęcająco!
Jednak po odsłuchaniu nagrania wiedziała już, że jej obawy były bezpodstawne.
Księga Kapłańska mówi, że cały tłuszcz będzie dla Pana i że nie wolno
spożywać krwi (por. Kpł 3,16-17). We wspomnianej konferencji ojciec
Szymon zwraca uwagę, że tłuszcz to coś najlepszego, najcenniejszego
z ofiary całopalnej, a krew to źródło życia. Gdy to, co najcenniejsze, oddamy Bogu, On w swojej miłości wynagrodzi nam wielokrotnie. „Tłuszczem” może być każdy aspekt naszej codzienności ofiarowany Panu.
Niezależnie od naszej nędzy i wyniku starań – Bóg przyjmuje nasze wysiłki i nie pozwoli sobie odebrać ofiary, ani jej zbezcześcić. Tym bardziej,
gdy jednoczymy nasze małe ofiary z jedyną ofiarą Jezusa Chrystusa, która ma nieskończoną wartość. Na zasadzie zjednoczenia woli możemy
zacząć od ofiarowania zwykłej życzliwości, uśmiechu, drobnego gestu
szacunku – Bóg nie przeoczy najmniejszej rzeczy, żadnego „tłuszczu”.
Wszystko spoczywa ostatecznie w Jego dobrych rękach. Z kolei zakaz
spożywania krwi uczy nas szacunku do życia innych. Sami czasem przeżywamy cierpienia, które zostają ukryte w naszym wnętrzu. Ktoś obok
może także cierpieć, często o wiele bardziej niż my. A więc nie spożywać
krwi, to znaczy nie zabierać nikomu życia, nie drwić z nikogo, nie dodawać cierpienia, a raczej współczuć i dźwigać do góry…
Życie moje i drugiego należy do miłosiernego Boga. Wiara w miłującą
Opatrzność pomaga żyć… i umierać. Matka Mechtylda pisała, że nie będzie bał się śmierci, kto codziennie umierał. Pisała także: umierajmy, moje siostry, umierajmy, bo gdy przestaniemy umierać, przestaniemy żyć!
Zacznijmy dziś, w codzienności, bo przecież chcemy żyć. Tu i na wieczność z Bogiem!
s. Cecylia OSB ap
Od red.: nagrania rekolekcji o. Szymona Hiżyckiego OSB dostępne są na
YouTube, na kanale Opactwo Benedyktynów w Tyńcu.
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Danina krwi s. Jadwigi Stabińskiej OSB ap
to lektura obowiązkowa dla każdego, dla kogo
historia Polski, Warszawy w szczególności, jest
ważna i bliska; klasztor Mniszek Benedyktynek-Sakramentek przy Rynku Nowego Miasta
jest z nią związany niezaprzeczalnie. Po ludzku dramatyczne wydarzenia Powstania Warszawskiego przeplatają się z ofiarą – trzeba
dodać, że świadomą, dobrowolną – oraz z heroicznością ducha sióstr, kapłanów i świeckich
osób, którzy w murach i podziemiach klasztoru szukali schronienia, nie odmawiając pomocy innym – tej duchowej
i materialnej.
Pierwsza część książki to sylwetki mniszek, które pod gruzami oddały
swe życie w ofierze za Polskę. Każda inna, z różnych środowisk, o różnym wykształceniu, osobowości… Ale każda w pełni z krwi i kości, ze
swoim charakterem. I nagle te anonimowe osoby, czasem oficjalnie
wspominane przy okazji rocznic, stają się nam bardzo, bardzo bliskie,
wobec których czujemy wdzięczność.
Druga część to przejmująca relacja samych wydarzeń Powstania, przeżywanych głównie w podziemiach klasztornych; obrazy ludzi, ich decyzji, zachowań i służby drugiemu człowiekowi.
Nie jest to jednak historia, która przeraża lub w jakiś sposób wprowadza w poczucie bezsensu. Przez karty książki przebija światło i nadzieja;
pewność, że Bóg jest z człowiekiem zawsze i wszędzie, także w najbardziej ekstremalnych i okrutnych warunkach wojny, a dobro, często ukryte, zawsze silniejsze jest od zła. Od pierwszych stron wzbudza zachwyt
nad siłą wiary i nad tym, co ponadludzkie w zwykłych przecież ludziach.
Teresa Łatacz
s. Jadwiga Stabińska OSB ap, Danina krwi, Wydawnictwo Tyniec, 2019 r.
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6 sierpnia 1944 roku 30 zakonników z klasztoru
na Woli zostało rozstrzelanych i spalonych. Trzy
tygodnie później 35 mniszek wraz z czterema
księżmi i ponad tysiącem cywilów zginęło pod
gruzami zbombardowanego kościoła na Rynku
Nowego Miasta. O. Paweł Mazanka CSSR opisuje
historie obu zgromadzeń, ich zaangażowanie
w czasie II wojny światowej, a przede wszystkim
w trakcie Powstania, w pomoc powstańcom i cywilom, a ostatecznie także ich męczeńską śmierć,
ofiarę krwi. Jak pisze autor „trzeba nam wracać do tamtych dramatycznych wydarzeń i starać się, aby ofiara warszawskich męczenników wciąż
przynosiła błogosławione owoce”.
Joanna Sędek
o. Paweł Mazanka CSSR, Boję się śmierci pod gruzami, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2020 r.
Od 28 lipca do 6 września można obejrzeć przed klasztorem wystawę „Sakramentki i Redemptoryści w Powstaniu Warszawskim”.

O POKORZE…
KILKA SŁÓW WSTĘPU

Kolejny rozdział Reguły poświęca Ojciec Benedykt pokorze. Rozważania o praktykowaniu pokory zajmują aż dziesięć akapitów. Trudny to
temat i szeroko przez naszego Mistrza skomentowany, więc i my przyjrzymy się jego zaleceniom w kolejnych spotkaniach z Regułą, a dzisiejsze potraktujmy jako wstęp i oddajmy najpierw głos samemu Benedyktowi. Zaczyna on rozdział od wezwania: Bracia, Pismo Święte woła do
nas „Każdy kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża będzie
wywyższony” i od razu podsumowuje, że wszelkie wynoszenie się jest
rodzajem pychy… Widzimy, że święty Mnich ukazuje nam pokorę, jako
przeciwieństwo pychy, to ważna wskazówka. Od razu nasza myśl biegnie do początku Księgi Rodzaju i winy pierwszych rodziców. Winy,
która stała się błogosławioną dopiero dzięki ofierze naszego Pana Jezusa
Chrystusa, a wtedy u zarania ludzkiego istnienia stała się przyczyną
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upadku człowieka. Właśnie jako grzech pychy wobec Boga wskazuje się
grzech pierworodny. Pycha jest też pierwszym w katalogu grzechów
głównych, a w zestawieniu ośmiu złych myśli, czy ośmiu duchów zła,
które podaje nam Ewagriusz z Pontu, jest ona zwieńczeniem – można by
powiedzieć – drogi odchodzenia człowieka od Boga. W obu sytuacjach
pycha jest najważniejszych grzechem i największym złem. Przyjrzyjmy
się łacińskiemu znaczenia tego słowa – superbia. Pojęcie to zawiera w sobie przyimek super, który oznacza „ponad”, „powyżej”. Samego słowa
„super” także bardzo często się używa w codziennym języku, a zachęta
współczesnego świata do „bycia super” staje się niejako fundamentem
współczesnej psychologii. Zauważmy zatem interesujący związek, że to
„bycie super”, tak bardzo pożądane, zwłaszcza przez ludzi młodych, ale
także przez wielu z nas, łączy się, poprzez język łaciński ze słowem „pycha”.
Powróćmy jednak do pokory, wszak to ona jest bohaterką tego rozdziału Reguły. Słowo to w języku łacińskim brzmi humilitas i może być
przetłumaczone nie tylko jako pokora, ale także jako uniżenie. Pochodzenie tego słowa jest też bardzo intrygujące, gdyż ma ono związek ze
słowem humus – gleba, ziemia, a także ze słowem humanus – ludzki,
człowieczy, czyli ze słowem homo – człowiek. Można by pokusić się
o taką interpretację pojęcia „pokora”, że należy ona do samej natury
człowieka, że człowiek z zamysłu Bożego powinien być pokorny, aby
był szczęśliwy…
Pokorny zatem, to znający swoje miejsce w świecie i w życiu. Pokorny
to świadomy swego pochodzenia od Boga-Stwórcy. Pokorny to naśladujący, bo idący „po śladach” Syna Bożego. Pokorny wreszcie, to człowiek
dojrzały czyli taki, który dojrzał w swoim otoczeniu innych ludzi, tak
bardzo przecież podobnych do niego i także stworzonych przez Boga na
obraz i podobieństwo Boże.
Wsłuchajmy się w rozważania świętego Ojca Benedykta, czym jest pokora i jakie są jej rodzaje i stopnie, a jego samego prośmy, aby nas tej pokory uczył i był dla nas przewodnikiem w dobrej pracy nad sobą.
Katarzyna Majcherek,
oblatka
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Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana
w św. Benedykta

Reguła św. Benedykta, rozdz. 7: O pokorze (56-58):
„Dziewiąty stopień pokory: jeżeli mnich powstrzymuje język od mówienia, a zachowując milczenie, nie odzywa się nie pytany, gdyż Pismo
poucza, że »nie uniknie się grzechu w gadulstwie« (Prz 10,19) i że »mąż
gadatliwy nie znajdzie kierunku na ziemi« (Ps 139,12 Wlg)”.
Komentarz Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu:
„Bóg jest ogniem… Czy chcecie, żeby wam powiedziała, co uniemożliwia działanie w was tego świętego ognia? Są nimi rozproszenia, bo nie
potrafimy zajmować się Bogiem w sobie i zachowywać milczenia.
To zjednałoby nam wiele łask. Jest przecież pewnikiem, że nie można
być osobą uduchowioną i wewnętrzną, gdy nie jest się osobą milczącą
i gdy lubi się wylewać w łatwym gadulstwie. Nie łudźcie się, to jest niemożliwe. Osoba wewnętrzna nie lubi mówić. Nie widziano żadnej takiej
duszy, która nie byłaby w tym powściągliwa.
Starajcie się więc przestrzegać milczenia. Dzięki ciągłemu trwaniu
w świętym skupieniu nic nie przeszkodzi wam w posiadaniu w sobie
tego świętego ognia”.
(Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana w św. Benedykta, Rouen
1979 r., tłum. pol. Siedlce-Warszawa 1997-98)
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Benedykt o Benedykcie
ZMIŁUJ SIĘ PANIE

Psalm 123 przedstawia obraz człowieka przygniecionego wzgardą,
który jednak podnosi swój wzrok ku Bogu, u Pana szuka zmiłowania
– do Ciebie wznoszę moje oczy, jak oczy sług zwrócone są na rękę swojego pana, aż się zmiłuje nad nami (por. Ps 123,2). Papież Benedykt XVI
rozważał ten Psalm podczas audiencji generalnej 15 czerwca 2005 roku.
Mówił wówczas: „wierny wznosi oczy ku Panu, czeka na Boże działanie,
gotowy dostrzec znak miłości czy napotkać wzrok dobroci. Również
i my, tak samo podnosimy wzrok i oczekujemy na znak życzliwości Pana. (…) Modlący się człowiek oczekuje na poruszenie Bożych rąk, ponieważ będą one działać według sprawiedliwości i unicestwią zło”. Powierzenie się sprawiedliwości Bożej odnajdujemy również w Regule
św. Benedykta: „oddawajmy chwałę naszemu Stwórcy z powodu sprawiedliwych Jego wyroków” (RB 16,5).
„Oczy nasze wzniesione ku Panu, naszemu Bogu, aż się zlituje nad
nami” (Ps 123,2) – ten obraz pełnego zaufania Bogu i oczekiwania Bożego Miłosierdzia stoi w pewnej opozycji do naszej dzisiejszej postawy.
O, jakże trudno jest nam dzisiaj czekać, zwłaszcza, gdy pomocy potrzebujemy natychmiast. Papież mówił o postawie sprawiedliwego, który
„oczekuje, że w spojrzeniu Boga objawi się cała Jego czułość i dobroć, jak
czytamy w starożytnym błogosławieństwie kapłańskim z Księgi Liczb:
»Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem«.
(…) Wierni, doświadczający pogardy i wyszydzani przez zuchwalców,
potrzebują, by Bóg zmienił ich smutny los. Obrazem, jaki teraz stosuje
Psalmista, jest uczucie przesytu: mamy już dosyć pogardy. Ponad miarę
nasza dusza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą”.
Papież Benedykt XVI zwrócił uwagę na wspólnotowy wymiar tego
Psalmu, gdy powiedział: „błagalny głos wiernego łączy się z głosami całej wspólnoty: pierwszą osobę liczby pojedynczej – wznoszę oczy – zastępuje liczba mnoga – oczy nasze”.
Druga część Psalmu wyraża prośbę o zmiłowanie – zmiłuj się nad nami, bo jesteśmy przesyceni wzgardą. Papież Benedykt XVI mówił w ten
sposób: „sprawiedliwi złożyli swoją sprawę w rękach Pana, a On nie jest
obojętny na ich błagalne spojrzenia, nie ignoruje ich i naszych próśb, nie
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zawiedzie ich nadziei”. Słyszymy w tym miejscu słowa Reguły św. Benedykta: „Nadzieję swoją w Bogu pokładać” (RB 4,41).
Stasia
Źródła:
Audiencja generalna papieża Benedykta XVI w dniu 15 czerwca 2005 roku.
Opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_15062005
Psalm 123 (122).
Adonai.pl/psalmy/?id=123
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, pon.-sb.: godz. 8:00; – w każdą niedzielę i czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, w trakcie której
nagłaśniane jest oficjum: o godz. 12:40 Modlitwa w ciągu dnia (Monastyczna Liturgia
Godzin – MLG), o godz. 17:00 Nieszpory (MLG), łacińskie, śpiewane; – w czwartki
o godz. 19:00 wspólna Godzina Czytań i Kompleta (MLG) zakończone błogosławieństwem eucharystycznym.
Msze święte o beatyfikację Służebnicy Bożej Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu (1614-98) oraz w intencjach przedkładanych za jej wstawiennictwem
odbędą się w 2022 roku: 4 września – godz. 17:00, 4 grudnia – godz. 17:00.
Od października rozpoczyna się kurs chorału gregoriańskiego, poziom zaawansowany. Kurs prowadzi dr Bogna Bohdanowicz ze Studium Muzyki Kościelnej archidiecezji łódzkiej. Więcej informacji na stronie internetowej Benedyktynkisakramentki.org i pod adresem mniszki.osbap@gmail.com.
KALENDARZ LITURGICZNY
6 VIII (sb.) Święto Przemienia Pańskiego.
15 VIII (pon.) Uroczystość Wniebowzięcia NMP.
19 VIII (pt.) Wspomnienie św. Jana Eudesa (1601-80), kapłana.
22 VIII (pon.) Wspomnienie NMP Królowej
godz. 8:00 Msza święta z odnowieniem profesji monastycznej siostry Marii Józefiny.
Tego dnia przypada 335. rocznica wyjazdu paryskich mniszek fundatorek naszego
klasztoru do Warszawy.
26 VIII (pt.) Uroczystość NMP Częstochowskiej.
WYDARZENIA W SIERPNIU
1 VIII (pon.) 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
28 VIII (nd.) godz. 17:00 Msza święta za poległych w bombardowaniu naszego klasztoru i kościoła 31 sierpnia 1944 roku.
31 VIII (śr.) 78. rocznica śmierci pod gruzami naszego kościoła mniszek, księży i ponad tysiąca osób cywilnych.
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