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            listopad 2022 (24) 

Co do mnie, pragnę tylko świętości, chcę dać wszystko, by ją nabyć. 
Może mi powiecie, że jest ona zbyt surowa i trudno jej godnie odpowie-
dzieć. Ach, czymże są te ofiary, jakich się od nas domaga! Czy będziemy 
na wadze odmierzać to, co jej dajemy ludzkiego –  za to, co Boskie? Każ-
da dusza jest poświęcona jakiemuś przymiotowi Boskiemu, ale jak 
szczęśliwe i po tysiąckroć szczęśliwe te, w których odzwierciedlają się 
skutki świętości, bo są jej oddane i poświęcone. 

Dajcie tej Boskiej świętości swobodę działania w was, a ona was prze-
bóstwi. I mogę wam powiedzieć za św. Pawłem, że zobaczycie i przeży-
jecie to, czego język nie zdoła wyrazić ani umysł pojąć; czego wola i serce 
nie mogą oczekiwać i nie ośmielają się pragnąć (por. 1 Kor 2,9). Lecz nikt 
nie chce działania tej Boskiej świętości. Prawie wszystkie dusze się jej 
opierają. Jeśli tylko znajdą się w stanie jakiejś oschłości czy ciemności, 
podnoszą krzyk, skarżą się, wyobrażają sobie, że Bóg o nich zapomniał 
albo że je opuszcza.  

Jakkolwiek wielkie byłoby wasze pragnienie doskonałości, Bóg pra-
gnie jej dla was nieskończenie bardziej, żywiej i goręcej. (…) 

Poświęćmy Mu wszystko, niech to będzie dla Jego wyłącznej chwały, 
jedynie by Mu się podobać. (…) 

Z początku ofiary są przykre i trudne, ale to tylko z początku; później 
stają się łatwe, a nawet miłe. Biegnie się do nich, podejmując je z radością 
i zapałem (por. RB, Prolog, 49). (…) 

KONFERENCJA MATKI MECHTYLDY 
NA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

  
 



2 
 

Trzeba się oderwać od wszelkiego grzechu, nie tylko od wielkich, lecz 
i od najmniejszych dobrowolnych grzechów powszednich, a nawet od 
pierwszych złych myśli z obawy, by następne nie popchnęły nas w nie-
doskonałości. (…) 

Siostry, przenieście się do raju – pozwalam wam. Zobaczcie chwałę 
świętych, podziękujcie za nią naszemu Panu i proście te błogosławione 
dusze, by wam dały uczestnictwo w swoim szczęściu i świętości.  

 
 

Źródło: Matka Mechtylda, Konferencja nr 2807 (fragmenty) za: Eucharystia, moja mi-
łość, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2012 

 

Umierała mniszka seniorka. Miała prawie 90 lat, przeżyła ponad 60 lat 
w klasztorze, co w realiach monastycznych jest dość normalnym zjawi-
skiem. Już nie jadła i nie piła, a opieka ograniczała się do zmniejszania 
bólu i do koniecznych zabiegów higienicznych. Mniszki zaczęły czuwać 
przy jej łóżku dzień i noc. W pewnym momencie zaczęła się agonia. 
Pewna młoda infirmerka nie mogła się nadziwić, że śmierć, mimo swej 
grozy i swego majestatu, jest przyjmowana ze strony umierającej i opie-
kujących się z takim spokojem i poddaniem się woli Bożej jako coś natu-
ralnego.   

Agonia przedłużała się. Całe zgromadzenie wspólnie i indywidualnie 
wzmogło swoje modlitwy za współsiostrę. Młoda siostra czuwała przy 
chorej wieczorem. Odmówiła wszystkie znane jej modlitwy za konają-
cych, różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia i kilka litanii. Na czas 
godziny czytań (wigilii) oraz komplety zmieniła ją inna siostra. Zaczęło 
się oficjum. Wigilie przeszły młodej siostrze mało świadomie, ponieważ 
myślą była przy łóżku konającej. Za to kompleta ją poraziła. Modlitwa 
na zakończenie dnia, odmawiana od wieków prze Kościół jako podsu-
mowanie kolejnego dnia i oddanie odpoczynku w Boże, miłosierne dło-
nie, wybrzmiała w jej sercu jako modlitwa za konających – nie tylko jako 
zakończenie życia, ale ufne wejście w nowe. Chora umarła kilka minut 
po komplecie… 

 
KOMPLETA JAKO MODLITWA W GODZINIE ŚMIERCI 
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Łacińska nazwa modlitwy na koniec dnia to completorium od „comple-
re”, tj. dokonywać, ukończyć. Jest krótka, nawet śpiewana trwa nie wię-
cej niż kwadrans. Istnieją różne układy komplety. W nadzwyczajnym 
rycie rzymskim codziennie odmawia się dokładnie ten sam tekst, dlatego 
łatwo ją recytować z pamięci. W zwyczajnym rycie kolejność może być 
różna, czytania oraz kolekty są zmienne, lecz zawsze odprawia się ra-
chunek sumienia, śpiewa hymn, odmawia co najmniej jeden psalm  
(4, 91 lub/i 134), responsorium, kantyk Symeona, kolektę, w niektórych 
układach „Ojcze nasz” oraz na koniec antyfonę do Matki Bożej. Jeśli noc, 
ciemność odczyta się jako śmierć, a dzień i życie jako życie wieczne, 
wtedy odkrywa się nowy wymiar komplety. Uderza szczególnie ufność 
jaka płynie z powierzenia się Bogu, Jego miłosierdziu, w momencie 
przejścia. Niech wybrane fragmenty mówią same za siebie:  
„Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności,  
w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych” – hymn II ty-
godnia. 
„Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwa-
lasz mi żyć bezpiecznie” – Ps 4,9.  
„Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego 
mieszka, mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, które-
mu ufam” – Ps 91,1.  
„Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez Pana naszego Je-
zusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, ra-
zem z Nim żyli” – 1 Tes 5,9-10 – czytanie z poniedziałku.  
„W ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha mojego” – responsorium  
(Ps 31,6). 
„Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa 
Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie”– kantyk Symeona  
(Łk 2,29).  
„Noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący, 
Ojciec i Syn, i Duch Święty” – błogosławieństwo końcowe. 

W listopadzie jesteśmy szczególnie zachęcani przez Kościół do modli-
twy za zmarłych i refleksji nad przemijaniem. Spojrzenie na kompletę 
jako ufną modlitwę w momencie śmierci może nam w tym pomóc. 

 
s. Cecylia OSB ap 
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W kolejnym spotkaniu z Regułą przyjrzymy się piątemu, szóstemu  
i siódmemu stopniowi pokory. Piąty stopień pokory, to wyznanie opa-
towi wszystkich złych myśli, jakie przychodzą do serca. Człowiekowi, 
który nie żyje w klasztorze, a w świecie, w tym miejscu warto przypo-
mnieć o spowiedzi,  sakramencie pokuty i pojednania. Współcześnie 
spotykamy się z egoistyczną tendencją promocji samego siebie, swoich 
pragnień, namiętności i uczuć. Często można usłyszeć zachętę do bycia 
sobą i jest to piękna propozycja, tyle że świat zachęca nas do realizacji  
w imię tej dewizy właśnie swoich egoistycznych zachcianek, a uspra-
wiedliwieniem ma być „pójście za głosem serca”. Wiemy, że taka posta-
wa, skupiona na emocjach, przynosi często smutne, a niekiedy tragiczne 
konsekwencje, których nie da się łatwo znieść czy naprawić. Dlatego 
powinniśmy pamiętać o regularnej spowiedzi, w której nie tylko otrzy-
mujemy przebaczenie od samego Jezusa, ale mamy okazję, zwłaszcza  
u dobrego spowiednika, otrzymać radę czy wskazówkę do dalszej pracy 
nad sobą. 

Wiadomo, że trudno przyznać się do słabości, grzechu czy winy, ale 
świadomość, że to jest sakrament, w którym wyznajemy nasze upadki 
samemu Panu Jezusowi, może nam dodać odwagi. Często także wyzna-
nie obciążającego nas zła, które popełniliśmy, przynosi ulgę i uspokoje-
nie. A ojciec kłamstwa działa w ciemności i nienawidzi światła prawdy. 
Warto zatem w tym miejscu przytoczyć słowa rozgrzeszenia, absolucji  
(z łaciny: uwolnienie), które – pamiętajmy! w imieniu Chrystusa – wy-
powiada na koniec słuchający spowiedzi kapłan: „Bóg, Ojciec miłosier-
dzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie 
swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech 
ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam 
tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 

Szóstym i siódmym stopniem pokory przypomina nam św. Benedykt 
o praktycznym jej wypełnianiu. W szóstym ma nam w tym pomóc umi-
łowanie ubóstwa, zadowalanie się w życiu niewieloma rzeczami, zdro-
wy dystans do posiadania. Także i to jest w obecnym czasie zupełnie 
passé. Raczej odwrotnie, majątek czy dobrze płatna praca, a już na pewno 
nadążanie za modą jest wyznacznikiem społecznej i przede wszystkim 
towarzyskiej pozycji. Z kolei siódmy stopień pokory wskazuje na świa-
domość własnej małości i słabości. Arystoteles, żyjący w IV wieku przed 
Chrystusem, wybitny myśliciel i filozof grecki, którego dzieła komento-

O POKORZE… 
CZYLI ĆWICZ KONDYCJĘ SWOJEJ DUSZY 

 



5 
 

wał i interpretował w duchu chrześcijańskim św. Tomasz z Akwinu, za-
chęcał do samodoskonalenia poprzez ćwiczenie się w konkretnych cno-
tach, wykorzystując w jakimś sensie słabość, która tkwi w naszej natu-
rze: jesteś nieśmiały, to szukaj sposobów do publicznych wypowiedzi, 
aby pokonać w sobie tę wadę. Brak ci odwagi, to znajduj okazję, kiedy 
będziesz musiał się zmierzyć ze swoim tchórzostwem. Jesteś skąpy? Po-
konaj siebie i niech cię będzie stać na obdarowywanie innych, choćby 
drobnymi upominkami i nie tylko materialnymi, ale dobrym słowem  
– nawet gdy kogoś nie bardzo lubisz, czy swoim czasem, kiedy się spie-
szysz. Słusznie uważał stary poczciwy Arystoteles, że charakter jest tro-
chę jak ciało… gdy regularnie ćwiczysz, to sam nawet nie zauważysz 
efektu, kiedy twój duch nabierze mocy. Podobnie, gdy biegasz czy pły-
wasz dla utrzymania kondycji ciała. Ojciec Benedykt mówi: ćwicz kon-
dycję duszy, pamiętaj o swojej słabości, zrozum słabość innych. Są spra-
wy, których własną siłą nie pokonasz ani nie przeskoczysz, trzeba się z 
nimi zmierzyć u boku Pana Jezusa Chrystusa – Zbawiciela. A Zbawiciel, 
to Salvator – ten, który ocala, ratuje, wybawia. 

Każdego z nas Święty Mnich w swojej Regule zachęca do odpowiedzi 
na pytanie: czy pójdziesz za Jezusem, czy jednak pójdziesz za modą…? 

 
Katarzyna Majcherek, 

oblatka 
 

 
Polecamy wybrane książki o Regule św. Benedykta: 

św. Benedykt z Nursji, Reguła z podziałem na każdy dzień roku, Tyniec Wydawnictwo 
Benedyktynów 2022, 
s. Cécile Bruyère OSB, Życie duchowe i modlitwa według Pisma Świętego i tradycji mona-
stycznej, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów 2022, 
o. Szymon Hiżycki OSB, Minuta ze św. Benedyktem, Tyniec Wydawnictwo Benedyk-
tynów 2021 
o. Szymon Hiżycki OSB, Fundamenty duchowości benedyktyńskiej, Tyniec Wydawnic-
two Benedyktynów 2021 
o. Szymon Hiżycki OSB, Cywilizacja Psałterza. Studia nad Regułą św. Benedykta, Tyniec 
Wydawnictwo Benedyktynów 2020 

 
 

 
 
 



6 
 

Reguła św. Benedykta, rozdz. 7: O pokorze (67-69): 
 

„Przeszedłszy wszystkie owe stopnie pokory, mnich dojdzie wkrótce 
do tej miłości Boga, która jako »doskonała, usuwa precz lęk« (1 J 4,18).  
I co poprzednio tylko z obawy wypełniał, tego wszystkiego będzie teraz 
przestrzegał bez żadnego trudu, z przyzwyczajenia, niejako w sposób 
naturalny, już nie ze strachu przed piekłem, lecz z miłości do Chrystusa, 
bo nawykł już do dobrego i znajduje radość w cnocie”. 

 
 
Komentarz Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu: 
 

„Moim zdaniem pokora jest najrzadszą ze wszystkich cnót. Lecz gdy 
dusza doszła do jej szczerego posiadania, znajduje się u szczytu nieoce-
nionego szczęścia. Posiada wiele bogactw i łask. A do najbardziej prze-
dziwnych należy tak głęboki pokój, że nic nie potrafi go zmącić. Będziesz 
szczęśliwa, gdy potrafisz ponieść wszystkie ofiary, które trzeba złożyć, 
aby do niego dojść na trwałe. Radzę ci zabrać się do tego na serio i prosić 
w tym celu o wielką odwagę dla najpokorniejszego ze wszystkich stwo-
rzeń”. 

 
„Pokora jest fundamentem życia duchowego. Ile masz pokory, tyle 

masz świętości, a nie więcej”. 
 
 

 
(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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„Będę Cię sławił Panie z całego mego serca, bo usłyszałeś słowa ust 

moich: będę śpiewał Ci wobec aniołów”. Te piękne słowa pochodzą  
z Psalmu 138, a ich echo słyszymy również w Regule św. Benedykta, gdy 
czytamy: „Myśl człowiecza będzie sławić Ciebie Boże” (RB 7,17). Bene-
dykt XVI omawiał ten Psalm podczas audiencji generalnej 7 XII 2005 ro-
ku. Jak mówił, jest to hymn dziękczynny, który rozpoczyna osobista 
pieśń pośród zgromadzenia przywołująca pamięć świątyni na Syjonie, 
miejsca obecności Pana. Papież powiedział wtedy: „Po tym wstępie,  
na pozór osobistym, Psalmista ogarnia spojrzeniem świat i odnosi wra-
żenie, że jego świadectwo dociera wszędzie (...) niejako na zasadzie po-
wszechnego przystąpienia, wraz z modlącym się Żydem wspólnie wy-
sławiają wielkość i suwerenną władzę Pana. (…) Oryginał hebrajski 
mówi dosłownie o Panu, który wzbudza moc w duszy udręczonego 
człowieka sprawiedliwego: jest to niczym poryw gwałtownego wichru, 
który rozprasza wahania i lęki, przynosi nową energię życia, zwiększa 
moc i ufność”. 

Papież wskazał, że „treść tej chóralnej pochwały, zanoszonej przez 
wszystkie narody, pozwala już dostrzec przyszły Kościół pogan, przy-
szły Kościół powszechny. Pierwszym tematem są chwała i drogi Pana, 
czyli Jego zbawcze plany i Jego objawienie. W ten sposób odkrywamy, 
że Bóg oczywiście jest wzniosły i transcendentny, lecz patrzy łaskawie 
na pokornego, odwraca natomiast swoje oblicze od pyszałka”. 

Papież dodał: „Po tym apelu o zasięgu światowym, skierowanym do 
odpowiedzialnych za narody, nie tylko tamtych czasów, lecz wszystkich 
epok, modlący znów sam oddaje cześć Bogu. Kierując spojrzenie ku swej 
przyszłości, prosi Boga o pomoc, również w próbach, które dopiero 
przyniesie mu życie. A my wszyscy modlimy się wraz z owym rozmo-
dlonym człowiekiem z tamtych czasów”. 

Papież Benedykt XVI podkreślił, że końcowe wersety Psalmu są 
„ostatnim, pełnym żaru wyznaniem ufności w Boga wiecznej dobroci: 
nie porzuci On dzieła rąk swoich, to znaczy swego stworzenia. Z tą uf-
nością, z tą pewnością co do dobroci Boga powinniśmy żyć również  
i my. Powinniśmy być pewni, że niezależnie od tego, jak ciężkie i burz-
liwe czekają nas próby, nigdy nie będziemy pozostawieni samym sobie, 

Benedykt o Benedykcie 

DOBROĆ PANA 
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zawsze będziemy w rękach Pana, w rękach, które nas stworzyły, a teraz 
wspierają nas na drodze życia”. Zawsze jesteśmy w ramionach kochają-
cego nas Ojca. 

 
Stasia 

 
Źródła: 

Audiencja generalna papieża Benedykta XVI w dniu 7 grudnia 2005 roku. 
Opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_07122005  
Psalm 138 (137). 
Biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=971  
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 
błogosławieństwem eucharystycznym.  
 
 

           KALENDARZ LITURGICZNY 
 

1 XI (wt.) Uroczystość Wszystkich Świętych  
2 XI (śr.) Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 
16 XI (śr.) Święto Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej (Matki Miłosierdzia) 
godz. 17:00 Msza święta przy bocznym ołtarzu Matki Bożej Ostrobramskiej, w inten-
cji Jej czcicieli. 
17 XI (czw.) Święto św. Gertrudy Wielkiej (1256-1302), dziewicy 

19 XI (sb.) Wspomnienie św. Mechtyldy z Hackeborn (ok. 1241-99), dziewicy 
20 XI (nd.) Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
21 XI (pon.) Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, Dzień Życia 
Kontemplacyjnego 
30 XI (śr.) Święto św. Andrzeja, Apostoła 
 

WYDARZENIA W LISTOPADZIE 
 

24 XI (czw.) godz. 20:00 spotkanie formacyjne oblatów.  
26 XI (sb.) godz. 9:00 Msza św.; Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie. Br. Mikołaj 
Jastrzębski OSB wygłosi konferencję „In conspectu angelorum psallam Tibi – życie 
anielskie jako w wzór życia mniszego”. 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_07122005
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=971
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-benedykta/

