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                wrzesień 2022 (22) 

We wrześniu obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny (8 września) oraz czcimy imię Maryi (12 września). W naszym In-
stytucie każda siostra otrzymuje imię Maria jako pierwsze, więc to 
wspomnienie jest także naszą szczególną radością. Tym bardziej, że 
dzień 12 września wiąże się także z rocznicą zwycięstwa króla Jana III 
Sobieskiego pod Wiedniem, a klasztor warszawski powstał właśnie jako 
wotum złożone przez parę królewską w intencji powodzenia tej wypra-
wy. Fundacja naszego klasztoru odbyła się jeszcze za życia Matki Mech-
tyldy, założycielki Instytutu. Co piątek, odmawiając specjalnie ułożoną 
modlitwę, właśnie Maryi powierzamy sprawę bliską naszym sercom  
– beatyfikację naszej Matki Założycielki. 

Choć Matka Mechtylda zmarła w opinii świętości, Opatrzność tak po-
kierowała wydarzeniami, że nigdy formalnie nie rozpoczęto jej procesu 
beatyfikacyjnego. Niektórzy żartują, że to za sprawą samej Matki, która 
swoim duchowym córkom i sobie jako pierwszej, zalecała ukrycie we 
wszystkich aspektach życia… i po śmierci. Dopiero, gdy w XX wieku za-
częto wydawać pisma Matki, a także, gdy pojawiły się naukowe opra-
cowania dotyczące jej duchowości i duchowości Instytutu, zaintereso-
wanie jej osobą zaczęło wychodzić poza klasztory benedyktyńskie. Zało-
życielka sakramentek nie pozostawiła po sobie systematycznych dzieł,  
a jej pisma są rozproszone, głównie w rękopisach. Zainteresowanie jed-
nak ciągle rosło. 

O PROCESIE BEATYFIKACYJNYM   
MATKI MECHTYLDY 
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Pewną przeszkodą w rozprzestrzenianiu się kultu jest to, że nie wia-
domo, gdzie znajdują się doczesne szczątki Matki, które, z obawy przed 
profanacją, ukryto w czasie Rewolucji Francuskiej. W roku 1954, przy 
okazji prac budowlanych w pobliżu pierwszego paryskiego klasztoru 
Instytutu, uzyskano zgodę na poszukiwania ciała Matki w piwnicach. 
Bez skutku. Sprawa jednak nabrała tempa i w roku 1997, w diecezji pa-
ryskiej, rozpoczął się proces beatyfikacyjny Matki Mechtyldy od Naj-
świętszego Sakramentu, Katarzyny de Bar (1614-1698). Postulatorem 
mianowano ojca Joëla Letellier, benedyktyna. Powstała komisja teolo-
giczna, której zadaniem było przebadanie wydanych pism Matki Mech-
tyldy. Zakończyła ona już pracę i wydała opinię pozytywną. Od dziesię-
ciu lat pracuje komisja historyczna. A we francuskiej serii Mectildiana 
wydawane są kolejne tomy pism Matki. Rok temu, 8 grudnia 2021, mia-
nowano nową postulatorkę – została nią pani Françoise-Marie Simon. 

Tak w skrócie wygląda historia procesu beatyfikacyjnego Matki Mech-
tyldy. Tymczasem w klasztorach naszego Instytutu staramy się szerzyć 
jej kult i modlimy się o cud za jej wstawiennictwem. W piątki odmawia-
my poniższą modlitwę, do której zachęcamy wszystkich. 
 

s. Cecylia OSB ap 
 
 

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUŻEBNICY BOŻEJ 
MATKI MECHTYLDY OD NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 

Jezu, Tyś powołał Matkę Mechtyldę od Najświętszego Sakramentu do 
życia w głębokim zjednoczeniu z Twoją ofiarą złożoną Ojcu dla odku-
pienia świata.  

Użycz nam, pociągniętym jej przykładem szerzenia chwały i adoracji 
Najświętszej Eucharystii, łaski milczącego uwielbiania i modlitwy. Do-
pomóż nam żyć pełnią naszego powołania chrzcielnego, byśmy dla 
wszystkich były/byli znakiem Twojej obecności.  

Za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła i wieczystej Ksieni 
wszystkich klasztorów naszego Instytutu, prosimy Cię, racz ukazać ja-
śniejący przykład życia Twojej Służebnicy, podnosząc ją do chwały ołta-
rzy. Amen. 
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31 grudnia 1614 – narodziny w Saint Dié (Lotaryngia). 
4 listopada 1631 – wstąpienie do klasztoru Zakonu Najświętszej Maryi 
Panny (anuncjatek). 
1633 – profesja siostry Katarzyny od św. Jana Ewangelisty. 
1635 – wybór na przełożoną anuncjatek. 
1635-39 – tułaczka wojenna. 
2 lipca 1639 – obłóczyny w klasztorze benedyktynek w Rambervillers. 
11 lipca 1640 – profesja siostry Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu. 
1640-43 – kolejna tułaczka. 
23 sierpnia 1643 – zamieszkanie w Saint Maur des Fossés na przedmie-
ściach Paryża. 
1647-50 – Matka Mechtylda wybrana na przełożoną w klasztorze  
w Caen. 
22 czerwca 1650 – wybór na przełożoną klasztoru w Rambervillers. 
24 marca 1651 – przyjazd Matki do Paryża. 
25 marca 1653 – pierwsze wystawienie Najświętszego Sakramentu  
w prowizorycznym klasztorze przy ul. du Bac – dzień powstania Insty-
tutu Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu. 
12 marca 1654 – zaprowadzenie klauzury w klasztorze przy ul. Férou; 
uroczysty akt wynagradzający królowej Anny Austriaczki. 
22 sierpnia 1654 – wybór Matki Bożej na Ksienię Instytutu. 
25 marca 1659 – konsekracja kościoła przy ul. Cassette w Paryżu, osta-
tecznej siedzibie klasztoru. 
1664 – fundacja klasztoru w Toul. 
1666 – fundacja klasztoru w Rambervillers. 
29 maja 1668 – zatwierdzenie Konstytucji Instytutu. 
1669- 85 – fundacje klasztorów: w Nancy, Rouen, Paryżu (drugiego),  
Caen. 
1 stycznia 1688 – fundacja klasztoru w Warszawie. 
1696 – fundacja klasztoru w Dreux. 
6 kwietnia 1698 – śmierć Matki Mechtyldy w paryskim klasztorze przy 
ul. Cassette. 
 
 
Źródło:  s. Weronika Andral OSB ap, Paradoks ziarna pszenicy, Kraków 2015. 

 
 

KALENDARIUM ŻYCIA MATKI MECHTYLDY  
– KATARZYNY DE BAR (1614-98) 
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Wszystkich zainteresowanych duchowością benedyktyńską zapra-
szamy na co miesięczne Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie, które 
odbywają się w naszym klasztorze w ostatnie soboty miesiąca (od wrze-
śnia do czerwca). Organizatorami Spotkań są tyniecki Instytut Mona-
styczny i warszawski klasztor benedyktynek-sakramentek.  
    Tegoroczny sezon Spotkań zapowiada się bardzo ciekawie. Rozpocz-
nie go konferencja „Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu 
czyli duchowość benedyktyńska i adoracja”, którą wygłosi o. Szymon 
Hiżycki OSB, opat z Tyńca.   

W kolejnych miesiącach mnisi będą kontynuować tematykę adoracji, 
ale też będzie można wysłuchać i porozmawiać o życiu anielskim, Regu-
le św. Benedykta, czy o ikonach. Szczegółowy plan spotkań na stronie 
internetowej klasztoru sakramentek i Instytutu Monastycznego. 
 
 

Kolejny, siódmy, rozdział Reguły poświęca Ojciec Benedykt pokorze. 
Rozważania o praktykowaniu pokory zajmują aż dziesięć akapitów. 
Święty Benedykt wyróżnia dwanaście jej stopni. 

W pierwszym stopniu zwraca uwagę na świadomość Bożej obecności 
– „człowiek powinien być przekonany, że Bóg z nieba patrzy na niego 
zawsze i o każdej porze” (RB 7, 13). Współczesny świat zapomina o Bo-
gu, a nawet zachęca, aby żyć tak jakby Go nie było. Prawdopodobnie dla 
wielu ludzi myśl o tym, że są „obserwowani” nieustannie i oceniani, jest 
nie do zniesienia. Odbierają to jako psychiczny dyskomfort, opresję, nę-
kanie albo „mowę nienawiści”. Chociaż może w przypadku Pana Boga, 
to raczej „złowrogie milczenie”. W czasach skupienia na własnym do-
brostanie, jakakolwiek kontrola ze strony „siły wyższej” – jak niektórzy 
nazywają Stwórcę, aby uniknąć słowa Bóg – zdaje się nie do zniesienia. 
Ale przyjrzyjmy się nieustannej Bożej obecności trochę inaczej niż za-
zwyczaj ją pojmujemy. 

Dziecko, gdy zajmuje się czymś z zaangażowaniem, to chociaż może 
się wydawać postronnemu obserwatorowi, że zapomniało o całym świe-
cie, jednak w chwili własnego sukcesu biegnie do rodziców z okrzykiem 

WARSZAWSKIE SPOTKANIA BENEDYKTYŃSKIE 

 

O POKORZE… 
PIERWSZY STOPIEŃ 

 

https://www.benedyktynki-sakramentki.org/aktualnosci/ogloszenia/warszawskie-spotkania-benedyktynskie/
http://instytutmonastyczny.pl/
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„Mamo! Tato! Widziałeś?”. Często, gdy rodzic jest bardziej zajęty, młody 
człowiek domaga się zainteresowania: „Popatrz na mnie! Widziałaś, 
udało mi się to czy tamto zrobić”. Nieraz sam rodzic widzi, jak dziecko 
zerka kontrolnie na niego, aby sprawdzić, czy jest widziane. A przecież 
takie obserwowanie odbieramy jako afirmację, zainteresowanie spra-
wami dziecka, choćby najbardziej błahymi, jako przykład troski rodzica. 
Właśnie. 

Albo taka sytuacja. Osoby wzajemnie sobą zainteresowane albo zako-
chane będą „szukać wzrokiem” drugiej osoby, przyglądać się sobie z za-
chwytem, choćby ukradkiem, ale często i  kiedy tylko jest to możliwe. 
Spojrzenie rzucone mimochodem i odebrane przez drugą osobę jest ra-
czej potwierdzeniem wzajemnej, szczególnej relacji, a właśnie unikanie 
spojrzeń budzi zaniepokojenie.  

W  przyjaźni znaczące spojrzenie jest oznaką wyjątkowości sytuacji, 
zrozumienia żartu czy kontekstu, przywołania wspólnych wspomnień, 
więzi. Długa rozłąka osób sobie bliskich jest trudna do zniesienia i nikt 
by nie powiedział, że w obu przytoczonych przypadkach „obserwowa-
nie” ukochanej osoby jest czymś złym. 

Może cały problem ze świadomością ciągłej Bożej obecności polega 
właśnie na tym, że zapominamy o Jego miłości do nas. Miłości rodziciel-
skiej albo oblubieńczej – najlepszej i najzdrowszej, jaką można sobie tyl-
ko wyobrazić, jakiej pragnie każdy człowiek i która jedyna przynosi 
prawdziwe szczęście. 

Świadomość nieustannej Bożej obecności, mimo że Benedykt w tym 
rozdziale wskazuje, aby motywacją był z jednej strony lęk przed piekłem 
(tak!), a z drugiej pamięć o raju, może być dojrzałym i żywym wyrazem 
pragnienia Boga, tęsknoty za Nim, naszej do Niego miłości oraz źródłem 
dobra, do którego zachęca nas sam Pan, Ewangelia i Reguła św. Bene-
dykta. 

Wsłuchajmy się w rozważania świętego Ojca Benedykta, czym jest po-
kora i jakie są jej rodzaje i stopnie, a jego samego prośmy, aby nas tej po-
kory uczył i był dla nas przewodnikiem w dobrej pracy nad sobą. 

 
Katarzyna Majcherek, 

oblatka 
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Reguła św. Benedykta, rozdz. 7: O pokorze (59-61): 
 

„Dziesiąty stopień pokory: jeżeli nie jest łatwy i skory do śmiechu, po-
nieważ zostało napisane »Głupi przy śmiechu podnosi swój głos«  
(Syr 21,20).  

Jedenasty stopień pokory: jeżeli mnich, gdy nawet otworzy usta mówi 
powoli i bez śmiechu, pokornie i z powagą, niewiele, ale w sposób 
przemyślany i nie nazbyt krzykliwie, bo jest napisane »Mądry daje się 
poznać w kilku słowach«”. 
 
Komentarz Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu: 
 

„O, jakiż szacunek powinnyśmy mieć dla świętego milczenia i dla 
wszystkich rozporządzeń Bożych wobec nas (…) Cierp w milczeniu, 
módl się w milczeniu, wszystko czyń w milczeniu. Popatrz, jak Jezus 
milczy w tysiącznych sytuacjach, gdzie miałby ważny powód mówić. 
Czy stworzenie powinno mówić, gdy Bóg przestrzega milczenia? 
Trwajmy u Jego stóp, adorujmy to tajemnicze milczenie i prośmy Go, 
aby nam zamknął usta. Niech sprawdzą się na nas słowa św. Jakuba: 
»Doskonały jest ten, kto nie rani słowem«”. 

 
„Siostry będą wystrzegać się krzyków i wybuchania niepohamowa-

nym śmiechem oraz ciągłego mówienia”. 
 

 
(Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana w św. Benedykta, Rouen  
1979 r., tłum. pol. Siedlce-Warszawa 1997-98) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana  
w św. Benedykta 
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Psalm 124 (123) to pieśń dziękczynna. Rozpoczynają go słowa: „Gdyby 
Pan nie był po naszej stronie, niech to już przyzna Izrael”. Jest to we-
zwanie całej wspólnoty do modlitwy i oddania chwały Bogu za dar 
uwolnienia od zła, za wybawienie z wielkiego niebezpieczeństwa. Pod-
czas audiencji generalnej 22 czerwca 2005 roku papież Benedykt XVI 
mówił: „Gdyby Pan nie stanął po stronie ofiar, one same nie mogłyby się 
wyzwolić, bo ich siły są zbyt ograniczone, a przeciwnicy, niczym potwo-
ry, rozszarpaliby je i połknęli. (…) Na życie człowieka zastawiane są 
liczne zasadzki przez przewrotnych, którzy chcą zniszczyć nie tylko jego 
istnienie, ale także wszystkie wartości ludzkie. Wiemy, że te niebezpie-
czeństwa istnieją również dzisiaj. Jednakże Pan bierze w opiekę spra-
wiedliwego – możemy być tego pewni także teraz – i go ratuje”. 

To wielkie niebezpieczeństwo wymownie opisują wersety 6 i 7, o któ-
rych papież Benedykt XVI mówił tak: „Pojawia się obraz dzikiego zwie-
rza, trzymającego w swej paszczy zdobycz oraz sieci myśliwskiej, w któ-
rą złapał się ptak. Zawarte w psalmie błogosławieństwo pozwala nam 
jednak zrozumieć, że przeznaczenie wiernych, którym była śmierć, ule-
gło radykalnej zmianie dzięki zbawczej interwencji: Błogosławiony Pan, 
który nas nie wydał na pastwę ich zębom. Dusza nasza jak ptak się wy-
rwała z sideł ptaszników; sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni”. Na-
stępnie papież dodał: „Modlitwa wyraża tu westchnienie wznoszące się 
z głębi duszy: również wtedy, kiedy zawodzi wszelka ludzka nadzieja, 
może zadziałać wyzwalająca potęga Boża. Dlatego psalm może kończyć 
się wyznaniem wiary, które od wieków należy do liturgii chrześcijań-
skiej jako idealny wstęp do każdej naszej modlitwy: Adiutorium nostrum 
in nomine Domini, qui fecit caelum et terram – Nasza pomoc w imieniu Pa-
na, który stworzył niebo i ziemię”. 

O chwale należnej imieniu Pana czytamy również w Regule św. Bene-
dykta: „Prorok mówi: siedemkroć na dzień głoszę Twoją chwałę”  
(RB 16,1). W innym miejscu św. Benedykt mówi: „Tacy ludzie, pełni bo-
jaźni Pańskiej, nie wpadają w zarozumiałość, gdy widzą, że dobrze po-
stępują. Uważają bowiem, że nawet to dobro, jakie w nich jest, nie z wła-
snej ich mocy, lecz od Pana pochodzi. Wielbią zatem Pana, który w nich 
działa i wołają razem z Prorokiem: Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu 
imieniu daj chwałę” (RB Prolog 29-30).                                                 Stasia 

Benedykt o Benedykcie 

BÓG NAS OCALIŁ 

 



8 
 

 
Źródła: 

Audiencja generalna papieża Benedykta XVI w dniu 22 czerwca 2005 roku. 
Opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_22062005          
Psalm 124 (123). 
Biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=957  
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. 7:30; – w każdą nie-
dzielę 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 błogosławień-
stwem eucharystycznym. 

Od 29 września rozpoczyna się kurs chorału gregoriańskiego on-line, poziom 
podstawowy. Więcej informacji na stronie internetowej: 
Benedyktynki-sakramentki.org i pod adresem mniszki.osbap@gmail.com. 
 

           KALENDARZ LITURGICZNY 
3 IX (sb.) Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego (540-604), papieża i doktora  
Kościoła. 
8 IX (czw.) Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
12 IX (pon.) Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. 
14 IX (śr.) Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
17 IX (sb.) Wspomnienie św. Hildegardy z Bingen OSB (1098-1179), dziewicy i dok-
tora Kościoła. 
21 IX (śr.) Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty. 
23 IX (pt.) Wspomnienie bł. Józefa Benedykta Dusmet OSB  (1601-80), biskupa. 
29 IX (czw.) Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała. 
Klasztory benedyktynek-sakramentek pozostają pod szczególną opieką św. Archa-
nioła Michała. 
 

WYDARZENIA WE WRZEŚNIU 
4 IX (nd.) godz. 17:00 Msza św. w intencjach przedkładanych za wstawiennictwem 
Służebnicy Bożej Matki Mechtyldy i o jej beatyfikację. 
18 IX (nd.) godz. 9:00 Msza św. w intencji nowicjuszki s. Kingi z okazji obłóczyn. 
22 IX (czw.) godz. 20:00 spotkanie formacyjne oblatów.  
24 IX (sb.) godz. 9:00 Msza św.; Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie z o. Szymo-
nem Hiżyckim, opatem tynieckim. 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_22062005
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=957
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-benedykta/
mailto:Benedyktynki-sakramentki.org

