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            styczeń 2023 (2/26) 

Pilnie wystrzegajcie się, aby nie zaniedbywać natchnień i poruszeń we-
wnętrznych, nie ulegajcie ciekawości, humorom itd. Takie natchnienia 
służą nam za gwiazdę, aby znaleźć Jezusa Chrystusa. Wystrzegajcie się 
stanowczo zatwardziałości serc, jak mówi o tym nasza święta Reguła (RB, 
Prolog). Tak, moje siostry, zaniedbanie natchnienia lub drobnego wyrzutu 
sumienia, które zabrania nam uczynić czegoś, prowadzi do zatwardziało-
ści serc i zamknięcia oczu na gwiazdę łaski, a to jest największym nie-
szczęściem. Gdyby święci mędrcy nie usłuchali głosu, nigdy nie mieliby 
szczęścia zobaczyć i poznać Jezusa Chrystusa. 

Jest prawdą wiary, że każdej duszy Bóg udziela wszystkich łask, ko-
niecznych do uświęcenia we właściwym jej powołaniu. Ale, na nieszczę-
ście, większość ludzi nie korzysta z tych łask. Nie podążają za tą gwiazdą, 
która ich oświeca. Jeżeli chcemy znaleźć Boga, musimy być wierni w kie-
rowaniu się natchnieniami. Większość Go szuka i nie znajduje. Dlaczego? 
Ponieważ na zewnątrz i w stworzeniach szukają tego, co posiadają w so-
bie samych. Dlatego zawsze błąkają się i brak im stałości.  

Stwierdzam, że św. Augustyn nie uczynił nigdy nic wielkiego, dopóki 
szukał Boga w stworzeniach, bo pomimo wybitnych zdolności, błyskotli-
wego umysłu i wiedzy, trwał jednak w niewiedzy. Zwracał się do wszyst-
kich stworzeń – jak sam mówi – i zapytywał je, czy były Bogiem. One od-
powiadały mu przecząco. Widzicie człowieka udręczonego i porywczego. 
Lecz gdy tylko dzięki światłu z nieba dowiedział się, że posiadał w sobie 
to, czego nie znajdował w stworzeniach – jakże wtedy nadzwyczajnie 
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postąpił i tym samym stał się jednym z wielkich świateł Kościoła. Dlatego 
żadna dusza nie zazna spoczynku i będzie zawsze zamierać, dopóki nie 
odnajdzie Boga w głębi siebie, które jest miejscem Jego pobytu. Dzięki 
temu pięknemu słońcu, które ją opromieni, pozna tajemnice Jezusa Chry-
stusa. 

Ale, aby do tego dojść, trzeba kroczyć drogą świętych mędrców. Tak jak 
oni, należy opuścić wszystkie stworzenia. Gdyby bowiem ci święci królo-
wie posłuchali swego umysłu naturalnego, nigdy nie wyszliby ze swego 
królestwa. Co się wydarzyło? Na widok gwiazdy, która zapowiadała im 
coś nadzwyczajnego, opuścili wszystko, narażając się na długą  
i trudną podróż, na tysiąc wypadków. Czy nie mogli powątpiewać  
o wydarzeniu się czegoś, czy nie uchodzili za nierozważnych, ponieważ 
uwierzyli gwieździe? O, niewątpliwie, ci święci królowie nie byli pyszni 
ani ograniczeni umysłowo i dzięki temu przygotowali się sercem do przy-
jęcia łaski natchnienia i mocy, aby podążyć za nią, wzniósłszy się nad ro-
zum ludzki i jego sprawy. To sprawiło, że odnaleźli Jezusa, którego uwiel-
bili i uznali za swego Boga i Pana, dowiedli tego swymi darami. (…) 

O, jaka tajemnica kryje się w poleceniu danym mędrcom we śnie, że do 
swego kraju mają powrócić inną drogą. Tak, moje siostry, dusza, która ma 
szczęście odnaleźć i adorować Boga, przyjmuje natchnienie w wewnętrz-
nej głębi, aby pójść inną drogą. Podąża ona Bożym szlakiem, całkowicie 
oderwana od stworzeń oraz od zgiełku i burzenia się swoich namiętności. 
Ten święty szlak prowadzi ją do śmierci, do śmierci bezcennej. Mędrcy 
otrzymali najwznioślejszą łaskę po łasce chrystianizmu: śmierci dla Je-
zusa. Taką nagrodę dał im On za poniesione trudy, gdyż po powrocie do 
swoich królestw nie żyli już w nich jako monarchowie, tylko jako aposto-
łowie. Wszędzie głosili narodziny Zbawiciela, a w końcu oddali krew  
i życie za tę prawdę. 

Prośmy Jezusa, aby nam się pokazał. Prośmy Go często o łaskę pozna-
nia Go jako ubogiego, poniżonego, cierpiącego… 
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Kolekta to pierwsza z modlitw formularza mszalnego, której nazwa pochodzi od ła-
cińskiego czasownika colligare – zbierać. Celebrans „zbiera” w niej intencje wszystkich 
wiernych uczestniczących w liturgii, zanosząc je do Boga. 

 
 

Okres Bożego Narodzenia rozpoczyna się w sobotę 24 grudnia pierw-
szymi nieszporami uroczystości Narodzenia  Pańskiego. Mszał rzymski 
przewiduje aż cztery formularze: na wieczorną Mszę wigilijną, na Mszę 
w nocy (Pasterkę), na Mszę o świcie i na Mszę w dzień, z których każda 
ma własny zestaw czytań biblijnych.  

I chociaż zwyczajowo, patrząc od strony pobożności katolickiej, za 
główną mszę uroczystości Narodzenia Pańskiego uważa się Pasterkę, to 
jednak z punktu widzenia ściśle liturgicznego główną mszą tej uroczysto-
ści jest Msza w dzień, podczas której czytany jest prolog Ewangelii we-
dług św. Jana. I on jest właśnie najważniejszym tekstem biblijnym całego 
okresu liturgicznego Narodzenia Pańskiego, a nie, jak by się wydawało, 
Mateuszowa lub Łukaszowa Ewangelia Dzieciństwa. Kolektą tej mszy jest 
głęboka duchowo i teologicznie modlitwa, pochodząca od św. Leona 
Wielkiego (440-461), papieża, który w swoim nauczaniu tak bardzo pod-
kreślał, że liturgia chrześcijańska nie jest wspominaniem wydarzeń, które 
minęły, ale uobecnianiem rzeczywistości niewidzialnych, działających w 
życiu każdego człowieka: „Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś 
człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność, daj 
nam uczestniczyć w bóstwie Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką 
naturę”. Janowy prolog i leoniańska kolekta pozwalają nam skoncentro-
wać się na najważniejszym przesłaniu Bożego Narodzenia – wcieleniu  
i narodzeniu Syna Bożego, który po to przyjął na siebie ludzką naturę, 
żeby dać nam udział w swojej własnej naturze. Chodzi więc o nasze naro-
dziny do życia Bożego, co zostało zapoczątkowane sakramentalnie przez 
chrzest. Jednakże łaska chrztu musi być w nas stale ożywiana i właśnie 
Boże Narodzenie jest takim czasem odnowienia w nas chrzcielnego daru 
dziecięctwa Bożego. 

Szóstego stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, 
zwaną tradycyjnie świętem Trzech Króli. Liturgia rzymska koncentruje 
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się na motywie pokłonu pogańskich mędrców, którzy prowadzeni przez 
gwiazdę, przyszli z dalekich stron do Betlejem i oddali cześć Jezusowi jako 
królowi, co wyraża kolekta, poświadczona w rzymskich księgach litur-
gicznych od VII w.: „Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy 
objawiłeś Jednorodzonego Syna swego poganom, spraw łaskawie, aby-
śmy poznawszy Cię przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twa-
rzą w twarz Twego majestatu”. Misterium Objawienia wciąż trwa. My 
sami możemy rozpoznać się w obrazie ewangelicznych pogan prowadzo-
nych do Chrystusa, bo poznanie Chrystusa na ziemi nigdy nie jest dosko-
nałe i pełne. Zostaliśmy wprawdzie ochrzczeni, ale sam chrzest nie czyni 
z nas jeszcze chrześcijan dojrzałych. Potrzebujemy, podobnie jak mędrcy 
ze Wschodu, przejść duchową drogę do dojrzałej wiary. Mędrcy potrze-
bowali wiary i pokory, żeby uczcić Króla w małym Dziecku, zrodzonym 
nie w jerozolimskim pałacu, a w niewielkim Betlejem judzkim. My także 
potrzebujemy wiary i pokory, żeby rozpoznać i uczcić Chrystusa obec-
nego w zewnętrznie bardzo skromnym eucharystycznym Chlebie, a nade 
wszystko przyjąć Go jako pokarm w Komunii świętej. Rozpoznanie Chry-
stusa w Eucharystii otwiera nam także oczy na jego obecność i działanie 
w wydarzeniach naszego życia. W ten sposób, jak mówi kolekta, poznając 
Chrystusa przez wiarę, podążamy w kierunku oglądania Go „twarzą  
w twarz”. 

Okres Bożego Narodzenia kończy Niedziela Chrztu Pańskiego, co po-
nownie podkreśla chrzcielny wymiar całego okresu liturgicznego Bożego 
Narodzenia. Nie poprzestajemy więc na samym wspomnieniu przyjścia 
Syna Bożego w ludzkiej naturze. Jego narodziny to warunek i podstawa 
dla naszych narodzin do życia Bożego, dokonujących się przez sakrament 
chrztu. Kolekta tej niedzieli, ułożona w ramach posoborowej reformy li-
turgii, łączy wspomnienie chrztu Jezusa w Jordanie z naszym chrztem: 
„Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosi-
łeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest umiłowanym Synem, 
spraw, aby Twoje przybrane dzieci odrodzone z wody i Ducha Świętego, 
zawsze żyły w Twojej miłości”. Jako dzieci Boże możemy odnieść do sie-
bie słowa Ojca wypowiedziane po chrzcie w Jordanie o Chrystusie: „Ten 
jest mój Syn umiłowany” (Mt 3,17). Nie wystarczy jednak jednorazowe 
przyjęcie miłości Boga – jako przybrane dzieci Boga mamy zawsze żyć  
w Jego miłości, jak powiedział sam Jezus: „Trwajcie w miłości mojej”  
(J 15,9).  

Modlitwy okresu Bożego Narodzenia pomagają nam zobaczyć, że 
wbrew pozorom jest to czas wiele od nas wymagający. Misterium wciele-
nia i narodzin Syna Bożego mówi nam, że Bóg całkowicie wszedł  
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w naszą historię, a nasza odpowiedź powinna polegać na całkowitym wej-
ściu w Jego plan. Syn Boży stał się jednym z nas jako człowiek, my zaś 
mamy stać się jedno z Nim w naszym myśleniu i sposobie życia. 

 
ks. Andrzej 

 
 
 

 
Kończymy nasze rozważania o pokorze w oparciu o rozdział 7 Reguły. 

Dwunasty stopień znowu powraca do samej postawy prawdziwie pokor-
nego człowieka, niejako spinając klamrą cały rozdział. W stopniu tym 
Święty Mnich ukazuje nam osobę dojrzałą, która ćwicząc się w praktyko-
waniu pokory, okazuje ją innym w zwykłych codziennych czynnościach. 
Musimy jednak pamiętać, że nie jest to tania ostentacja, która miałaby  
w drugim człowieku wywołać poczucie winy czy choćby wprawić w za-
kłopotanie. Czytamy, że taka dojrzała pokora wypływa nie tylko  
z ukształtowanego serca, ale całym sobą człowiek tę postawę prezentuje. 
Można powiedzieć, że cnota ta jest już częścią krwiobiegu, czymś orga-
nicznym i naturalnym. Wobec takiej postawy nie będziemy się czuli ani 
skrępowani, ani winni, bo taka postawa sama w sobie jest zachętą do na-
śladowania. Mnichom, ale przecież tak naprawdę każdemu z nas, zaleca 
św. Benedykt, aby wyrażała się ona poprzez spuszczoną głowę i „oczy 
skierowane do ziemi” oraz uświadamia nam, z czego powinna wynikać. 
Otóż pokora rodzi się w sercu człowieka na wspomnienie swoich wła-
snych grzechów i świadomości nieuniknionej koniczności sądu Bożego.  

I znowu zalecenia Ojca Benedykta idą w poprzek zaleceniom współcze-
snego świata i jego pseudo-terapii: „wszystko ci wolno, a będziesz się czuł 
świetnie i będziesz szczęśliwy!” Świadomość zła, które wyrządzamy, błę-
dów które popełniamy, a których konsekwencje nie zawsze jesteśmy  
w stanie przewidzieć, jest właśnie uzdrawiająca. Często nawet świadomie 
unikamy konsekwencji, zrzucając winę na innych, krzywdząc osoby wo-
kół siebie. Świadomość własnej grzeszności, słabości naszej ludzkiej 

O POKORZE… CZYLI MIŁOŚĆ 
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natury jest początkiem nawrócenia – zmiany sposobu myślenia, a następ-
nie dojrzewania w wierze i miłości. 

W podsumowaniu rozdziału Benedykt właśnie mówi o miłości, to ona 
powinna być główną, a może nawet i jedyną motywacją naszego postępo-
wania. Na koniec naszych rozważań posłuchajmy słów samego Świętego 
Mnicha: „Przeszedłszy wszystkie stopnie pokory mnich (człowiek) doj-
dzie wkrótce do tej miłości Boga, która jako doskonała, usuwa bojaźń. I co 
poprzednio z obawy wypełniał, tego wszystkiego będzie teraz przestrze-
gał 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”. 
 
  

Katarzyna Majcherek, 
oblatka 

 
 

 
 

 

„Alleluja. Chwalcie imię Pańskie, chwalcie słudzy Pańscy” – to pło-
mienne wołanie, by chwalić imię Pana rozpoczyna Psalm 135 (134). Papież 
Benedykt XVI rozdzielił rozważania na jego temat na dwie audiencje ge-
neralne, 28 września i 5 października 2005 roku. Pierwsza część Psalmu 
mówi o oddawaniu chwały Panu na zgromadzeniu w świątyni  
z wdzięczności za cudowne wyjście z Egiptu i inne wielkie dzieła Pana. 
Druga część ukazuje dwie postawy religijne: z jednej strony wiarę w ży-
wego i osobowego Boga, a z drugiej strony bałwochwalstwo, wiarę  
w dzieło rąk ludzkich. O właściwym oddawaniu chwały Panu św. Bene-
dykt mówi w Regule, kiedy wspomina ludzi pełnych bojaźni Bożej, któ-
rzy: „wielbią Pana, który w nich działa i wołają razem z Prorokiem: Nie 
nam Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę” (RB Prolog, 30). 

Podczas wrześniowej audiencji papież powiedział, że świątynia to miej-
sce szczególne, wyznaczone na modlitwę wspólnoty, gdzie można 

Benedykt o Benedykcie 

CHWAŁA IMIENIU PANA 
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doświadczyć obecności „Boga dobrego i łaskawego, Boga wybrania  
i przymierza”. Papież Benedykt XVI mówił: „Wszechmoc Boża objawia 
się nieustannie na całym świecie, na niebie i na ziemi, na morzu i na 
wszystkich głębinach. (…) Miłość Boża wyraża się w sposób konkretny  
i niemal namacalny w dziejach, na które składają się wszystkie wydarze-
nia, przykre i chwalebne. Liturgia ma za zadanie wciąż uobecniać Boże 
dary i objawiać ich moc”. 

Podczas kolejnej audiencji papież Benedykt XVI mówił: „Po medytacji 
and prawdziwą i fałszywą religią, nad autentyczną wiarą w Pana wszech-
świata i dziejów oraz nad bałwochwalstwem, na końcu Psalmu 135 wy-
stępuje liturgiczne błogosławieństwo (...). Do Boga, Stwórcy wszech-
świata i Zbawcy swego ludu w dziejach, cała wspólnota zgromadzona w 
świątyni kieruje zbiorowe błogosławieństwo, wyrażone w wielości gło-
sów i pokorze wiary. Liturgia stanowi sposobność sprzyjającą słuchaniu 
słowa Bożego, w niej uobecniają się zbawcze dzieła Pana, ale jest też mo-
mentem wspólnotowej modlitwy, sławiącej miłość Bożą. Bóg i człowiek 
spotykają się w zbawczym uścisku, znajdującym swoje dopełnienie wła-
śnie w celebracji liturgicznej. Możemy powiedzieć, że jest to niemal defi-
nicja liturgii: urzeczywistnia ona spotkanie Boga i człowieka w zbawczym 
uścisku”. 

Na zakończenie papież Benedykt XVI dodał: „błogosławmy, chwalmy 
i adorujmy Pana, Boga żywego i prawdziwego”. 
 

 
Stasia 

 
Źródła: 

Audiencja generalna papieża Benedykta XVI w dniu 28 września 2005 roku. 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_28092005  
Audiencja generalna papieża Benedykta XVI w dniu 5 października 2005 roku. 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_05102005  
Psalm 135 (134) 
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=968     
Reguła św. Benedykta 
Benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-benedykta/  
 
 
 
 
 
 
 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_28092005
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_05102005
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=968
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-sw-benedykta/
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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 niedzielę 
i czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, w trakcie której nagła-
śniane jest oficjum: o godz. 12:40 Modlitwa w ciągu dnia (Monastyczna Liturgia Go-
dzin – MLG), o godz. 17:00 Nieszpory (MLG), łacińskie, śpiewane;  
– w czwartki o godz. 19:00 wspólna Godzina Czytań i Kompleta (MLG) zakończone 
błogosławieństwem eucharystycznym.  

Zapraszamy na kurs chorału gregoriańskiego on-line, poziom podstawowy  
(styczeń-marzec 2023 roku). Więcej informacji na naszej stronie internetowej:  
Benedyktynki-sakramentki.org. 
 
 
 

           KALENDARZ LITURGICZNY 
 

1 I (nd.) Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
Światowy Dzień Pokoju 
Tego dnia obchodzimy 335. rocznicę rozpoczęcia nieustającej adoracji we wspólnocie 
mniszek benedyktynek-sakramentek w Warszawie. 
6 I (pt.) Uroczystość Objawienia Pańskiego 
godz. 9:00 i 17:00 Msza święta 
8 I (nd.) Święto Chrztu Pańskiego 
17 I (wt.) Wspomnienie św. Antoniego, opata 
 
 

WYDARZENIA W STYCZNIU 
 

5 I (czw.) godz. 19:00 Godzina Czytań i Kompleta z mniszkami, 
godz. 20:00 spotkanie opłatkowe oblatów.  
26 I (czw.) godz. 19:00 Godzina Czytań i Kompleta z mniszkami, 
godz. 20:00 spotkanie formacyjne oblatów, nowicjuszy i osób zainteresowanych du-
chowością benedyktyńską. Konferencję o Regule św. Benedykta wygłosi o. Maciej 
Pawlik OSB. 
28 I (sb.) godz. 9:00 Msza święta, Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie: o. Maciej 
Pawlik OSB wygłosi konferencję  „Nie Bój się, wierz tylko. Jezus wobec ludzkiego cier-
pienia w Łk 8,40-56”. 
 

https://www.benedyktynki-sakramentki.org/aktualnosci/ogloszenia/intensywny-kurs-choralu-gregorianskiego-poziom-podstawowy-edycja-zimowa/

