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Tyniec, maj 2018 r.
Szanowni Państwo,
oddajemy Wam pierwszy numer biuletynu Kamień Odnowy, który jest adresowany do naszych
Przyjaciół i Dobrodziei.
Naszym zamiarem jest dzielić się z Wami tym, co robimy na co dzień wspólnym wysiłkiem
w dziele odnowy klasztoru. A ponieważ cechą charakterystyczną benedyktynów jest stałość,
w tym konkretnym przypadku będzie ona w naszym zamiarze nosiła znamiona regularności.
Chcemy raz na kwartał wysyłać Państwu taki biuletyn, który zawierać będzie zarówno informacje o tym, czego udało nam się dokonać (albo czego nie zrealizowaliśmy), a także tym, co
planujemy w kolejnych miesiącach. Jestem przekonany, że ta forma dzielenia się naszą codziennością spotka się z życzliwością z Waszej strony. By tak mogło się stać, musimy zadość
uczynić wymogom prawa, które zobowiązuje nas do tego, aby uzyskać Państwa zgodę na
wysyłanie takich informacji. Dlatego też do niniejszego biuletynu dołączamy tekst zgody
z prośbą, byście Państwo po jej akceptacji odesłali nam go do opactwa, zaznaczając jednocześnie w jakiej formie (elektronicznie czy też na papierze) chcecie taki biuletyn otrzymywać.
Pragnę podzielić się z Państwem kilkoma ważnymi wiadomościami.
Jest mi też niezmiernie miło poinformować, że po okresie wytężonych starań Fundacja „Chronić Dobro” została uznana za organizację pożytku publicznego, a co za tym idzie, istnieje
możliwość, by na jej konto przekazać 1% przy rozliczeniu podatkowym w kolejnych latach.
Pokrótce też postaram się Państwu przybliżyć cele, które przyświecają tej działającej przy opactwie Fundacji.
Nadrzędny to ratowanie dziedzictwa kulturowego Opactwa Benedyktynów w Tyńcu oraz propagowanie duchowości benedyktyńskiej, a także promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji związanej z dziedzictwem opactwa w Tyńcu
Nazwa fundacji nawiązuje do słów Jana Pawła II, który w liście z okazji 950-lecia opactwa
tynieckiego przypomniał o roli św. Benedykta, który „stanął, by chronić dobro”. Taką też rolę
odgrywały klasztory benedyktyńskie przez kolejne wieki.
A ponieważ bliskie są Państwu wartości benedyktyńskie, a co za tym idzie odbudowa opactwa
i ochrona dziedzictwa kulturowego, zachęcam do przekazania 1% podatku naszej fundacji. Pozyskane w ten sposób środki z 1% zostaną przeznaczone na:
wsparcie prac konserwatorskich przy naszym klasztorze (w 2018 będą to prace przy wyposażeniu kościoła) oraz działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup odbiorców, ale przede wszystkich do osób z utrudnionym dostępem do kultury – osoby niepełnosprawne, dzieci ze świetlic środowiskowych i domów dziecka.
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Obecnie podjęliśmy trud odnowienia kaplicy, która znajduje się na Opatówce. Jest to
miejsce szczególne dla przybywających do opactwa. Było bowiem ono nie tylko miejscem
modlitwy, ale i nierzadko pojednania, gdyż służyła również jako miejsce spowiedzi świętej.
Kaplica na Opatówce oddana do dyspozycji Gości, to można śmiało powiedzieć, nasze bardzo
osobiste, wręcz intymne miejsce spotkania z Chrystusem dla tych, w których mamy Chrystusa
widzieć... (por. Reguła św. Benedykta 53,1 nn).

Powyżej znajduje się wizualizacja odnowionej kaplicy, w której za ołtarzem znajdzie się mozaika autorstwa brata Borysa Kotowskiego OSB. Jak Państwo zauważyliście odkryte będą sklepienia i łuki, które dotychczas były niewidoczne.
Oczywiście w toku prac związanych z odnowieniem kaplicy nie wykluczamy zmian, które będą
miały na celu jak najlepsze zaadaptowanie wnętrza dla potrzeb Gości.
Warto też zwrócić uwagę na posadzkę, która jest inspirowana posadzką z kościoła z XIII wieku. Jak będzie wyglądała - możecie się Państwo sami przekonać - dzięki zdjęciu poniżej.
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Podobne wyzwanie związane z remontem kaplicy podjęliśmy w przypadku tzw. kaplicy
domowej, która znajduje się za klauzurą i służy braciom jako miejsce modlitwy, zwłaszcza
dla chorych i starszych, którzy nie mogą uczestniczyć we mszy św. konwentualnej bądź
w liturgii godzin w kościele.
O planowanych pracach więcej pisze Państwu brat Mikołaj, który zajmuje się zmianami
w naszej domowej kaplicy.
Równoległe prace związane z odnowieniem obu kaplic mają w moim przekonaniu ogromny
wymiar duchowej łączności nas, mnichów, z Gośćmi przybywającymi do opactwa. Nasz założyciel, św. Benedykt, uczył widzieć Chrystusa w każdym przychodzącym do klasztoru, ale też
zalecał, by „po powitaniu (…) zaprowadzić gości na modlitwę”. Biorąc sobie głęboko do serca
to właśnie zalecenie chcę Państwa w niedługim czasie zaprosić na modlitwę w odnowionej
kaplicy, która na czas Waszego pobytu w opactwie niech się stanie domową, jak nasza za
klasztorną klauzurą…
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o. Szymon Hiżycki OSB
Opat Tyniecki

serce klasztoru
Jest takie miejsce w naszym opactwie, które można śmiało określić „sercem klasztoru” - nasza
kaplica domowa. Codziennie do tej kaplicy przychodzą bracia, aby adorować Najświętszy
Sakrament i prosić w intencjach, które zostały im powierzone.
Tu nie wprowadzamy wycieczek, turystów, a nawet gości, ale właśnie tu ogarniamy ich wszystkich naszą cichą modlitwą.
Kaplica konwentualna od bardzo długiego czasu czekała na „swój czas”, a mówiąc ściślej, na
generalny remont, którego bez wątpienia bardzo potrzebuje. Jeden z braci przygotował projekt nowej aranżacji. Planowane prace zakładają zatem nie tylko działania typowo remontowe,
ale również spore zmiany w wystroju.
Największym wyzwaniem będzie zerwanie starego parkietu, założenie ogrzewania podłogowego i wylanie nowej posadzki żywicznej. Kaplicę będą zdobiły ikony i freski namalowane
przez naszych braci. Nad głowami zaświeci błękit sklepienia, a całość uzupełnią tradycyjne,
wiszące lampy oliwne.
Wszystko po to, aby miejsce to stało się przestrzenią służącą modlitewnemu skupieniu. Aby
bracia mogli oderwać myśli od bieżących spraw i oddać się medytacji nad Słowem Bożym.
br. Mikołaj Jastrzębski OSB
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Tak było... kolędowanie z oblatami w Tyńcu
To było pierwsze takie wspólne spotkanie przyjaciół opactwa, oblatów, czyli świeckich pozostających w
szczególnej duchowej więzi ze współnotą mnichów tynieckich, i samych mnichów właśnie...
Okazją ku temu pierwszemu wspólnemu spotkaniu było wieczorne kolędowanie w uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2018 r. Darczyńcy wcześniej spotkali się z o. opatem Szymonem Hiżyckim OSB
oraz zwiedzili opactwo. Szczególnie atrakcyjne było zejście do krypt, które znajdują się pod prezbiterium
kościoła i są udostępnianie zwiedzającym tylko w wyjątkowych okolicznościach.
W rolę przewodnika po opactwie wcielił się kustosz muzeum, br. Michał Gronowski OSB, który nie tylko
przybliżył historię tego miejsca, ale opowiadał także owykonanych pracach i o planach związanych z pielęgnowaniem blisko tysiącletniej spuścizny klasztoru. Pasjonujące, niepozbawione anegdot opowieści br. Michała, sprawiły, że darczyńcy z trudem, ale szczęśliwie, zdążyli na kolędowanie, wyczekiwani przez oblatów.
Niedzielne przedpołudnie wypełniło spotkanie z br. Jakubem Bielem OSB, którego śmiało można nazwać kustoszem dziedzictwa piśmienniczego o. Karola van Oosta OSB, odnowiciela opactwa.
Duchowy wymiar wizyty miał swą kulminację w niedzielnej Mszy Świętej konwentualnej, po której nasi
goście rozjechali się do domów z mocnym postanowieniem regularnych powrotów do opactwa.

A w naszym klasztorze...
Tuż po świętach wielkanocnych dwóch naszych braci udało się w podróż do Francji Co było celem,
a co powodem tej wyprawy? O tym napisał ojciec Wojciech Wójtowicz. O tym też między innymi
rozmawialiśmy z bratem Karolem Cetwińskim.
***

Benedyktyńskie opactwo w Solesmes, malowniczo położone nad brzegiem rzeki, przypomina
Tyniec nie tylko pod względem lokalizacji. Drugim elementem, który łączy te dwa klasztory, jest chorał gregoriański. To właśnie z pwodu śpiewu wraz z br. Karolem postanowiliśmy
odwiedzić naszych współbraci we Francji. Spotkanie z braćmi, którzy w ten sam sposób się
modlą, było bardzo cenne i poszerzyło nasze horyzonty. Opactwo w Solesmes od wielu już lat
wydaje księgi z chorałem przeznaczone do liturgii, z których korzystamy również w Tyńcu.
Zatem wizyta była okazją by posłuchać śpiewu braci i porozmawiać o interpretacji dawnych
zapisów. Bardzo ważnym elementem naszego pobytu w Solesmes było uczestniczenie z braćmi
w liturgii, ponieważ taka codzienna praktyka pokazała nam, jak wielką wartość ma dla nich
wspólna modlitwa i jakim szacunkiem ją darzą. Spędziliśmy tam zaledwie parę dni, a tak wiele
inspiracji, wspólnej wymiany doświadczeń, ale też powodów do dumy, że jesteśmy mnichami
tynieckiego opactwa, w którym modlitwa chorałem jest również codziennością.
o. Wojciech Wójtowicz OSB

Śpiewać sercem...
- rozmowa o chorale, i nie tylko z bratem Karolem Cetwińskim OSB
- Święty Augustyn mówił nie tylko, że „kto śpiewa modli się dwa razy”, ale wręcz apelował: „ludzie, nauczcie się
śpiewać i tańczyć, bo aniołowie w Niebie nie będą wiedzieli, co z Wami zrobić”. Jak Brat realizuje ten apel?
Augustyn ma dużo poczucia humoru, skoro mówi takie słowa. Święty Benedykt, rozszerza tę wizję: śpiewamy psalmy w obliczu aniołów już tu, na ziemi. Więc już teraz nakazuje nam, mnichom, by zadanie śpiewu,
ale przede wszystkim zadanie czytania, powierzać tym, którzy będą potrafili zbudować słuchaczy.
- Są tacy, którzy do słów świętego Augustyna dorzucili: „kto zaś fałszuje, ten modli się cztery razy”… Śpiew
gregoriański, chorał, z jednej strony zachwyca swym
pięknem, z drugiej zaś od razu budzi wewnętrzny opór, że to nie dla zwykłego śmiertelnika. Panuje
przekonanie, że chorał to śpiew dla wybranych, uzdolnionych. Brat jest innego zdania?

Brat Karol podczas pobytu w Solesmes

Wspomniany wcześniej św. Augustyn, pisząc swój
traktat De Musica zasadniczą treść poświęcił rytmowi. Już nawet dobre odczytanie tekstu (z właściwym
rytmem) jest najprostszą formą śpiewu. Bracia wstępują do Tyńca z określonym stopniem muzykalności.
Niektórzy z poziomu poczucia rytmu przejdą na kolejny stopień: poczucia wspólnego dźwięku podczas
recytacji, a niektórzy staną się solistami. W naszej
wspólnocie wszyscy starają się śpiewać, i choć nie zawsze jest to na poziomie koncertowym, to liczy się
wewnętrzne zaangażowanie.
Oczywiście, zgadzam się, że jest wiele elementów,
które tworzą barierę już na samym początku: język
łaciński, bogata ornamentacja (melizmatyczność)
i odmienna tonalność. Nawet profesjonalni muzycy
potrzebują pewnego przygotowania przed wejściem
w świat chorału. Jest to świat niezwykle bogaty. Droga do niego to zwyczajne słuchanie i rozumienie
świętego tekstu, który jest podstawą modlitwy.

- Przekonał Brat, pewnie nie tylko mnie, że chorał jest dla wszystkich. Czy właśnie po to, by móc go wszystkim
przybliżać, podjął Brat studia podyplomowe z monodii liturgicznej? Co to takiego?
Tak, chorał jest dla wszystkich, przede wszystkim dlatego, że jest formą modlitwy wypływającą ze śpiewanego
tekstu. Formą modlitwy dostępną każdemu wykonawcy i słuchaczowi.
Studia podyplomowe z monodii liturgicznej prowadzone są na uniwersytecie UPJPII w Krakowie przez s. dr hab.
Susi Ferfoglię. Razem ze studentami z całej Polski poznajemy historię i różne formy śpiewu gregoriańskiego,
a także tradycji pieśni kościelnej w językach narodowych. Na gruncie polskim to jedyny taki kierunek, i choć
wykładowcy to profesorowie ze znaczących europejskich uczelni, to mam nadzieję, że nie będzie to dla mnie
ostatni etap formacji chorałowej.
- Ostatnio z jednym ze współbraci odbyliście podróż do opactwa Solesmes, które słynie z chorału gregoriańskiego. To kolejny etap pogłębiania nie tylko wiedzy, ale i praktyki chorału, a jednocześnie dowód na to, że bracia
nie ustają w pracy nie tylko służącej materialnej odnowie Opactwa, ale i jego rozwojowi współcześnie?

8 kwietnia pojechałem z o. Wojciechem na pięć dni do Opactwa w Solesmes (Kraj Loary). Celem bezpośrednim było dla nas uczestnictwo w sympozjum, zorganizowanego na 30-lecie śmierci o. Eugène Cardine’a –
mnicha z Solesmes – bardzo zasłużonego dla badań nad śpiewem gregoriańskim. Opactwo słynie z badań w tej
dziedzinie już od XIX wieku, to tam tworzyły się krytyczne wydania wszystkich używanych obecnie
i przeznaczonych do śpiewu w Kościele łacińskim ksiąg.

Na zdjęciu: antyfonarz do śpiewu chorałowego

Cieszę się bardzo, że mogłem spędzić tych kilka dni razem z tamtejszą wspólnotą mnichów, uczestniczyć w
liturgii, ale także dlatego, że mogłem poznać braci kantorów i innych odpowiedzialnych za sprawy dotyczące
śpiewu gregoriańskiego: za atelier paleograficzne, za wydawnictwo. Pomoże to w sfinalizowaniu prac
nad Łacińskim Antyfonarzem Monastycznym opracowywanym dla naszego Opactwa na podstawie Antyfonarza Monastycznego wydawanego w Solesmes od 2005 roku. Z wersji przejściowej korzystamy już od 2016
roku, ale ciągle znajdują się jakieś drobne błędy, brakuje także tłumaczeń, zdobień etc. Właściwy druk planujemy rozpocząć w 2019 roku.
Kontakty z braćmi ułatwią także prowadzenie innych projektów: tłumaczenia książek dotyczących śpiewu
gregoriańskiego, organizowania konferencji, i być może zorganizowanie także w Tyńcu pracowni muzycznej
służącej badaniom nad śpiewem gregoriańskim.
- Chorał nie jest jednak tylko śpiewem, to część liturgii, wielu określa go krótko i dobitnie – to mistyka. Czy więc
chorał należy śpiewać, medytować czy też słuchać? Nasi Czytelnicy z pewnością będą zainteresowani możliwością bliższego poznania chorału gregoriańskiego. Co Brat by im polecił, podpowiedział?
Śpiew jest integralną częścią liturgii, a chorał jest wzorem dla wszystkich innych rodzajów śpiewu w Kościele.
W chorale istnieją różnorodne formy: niektóre są przeznaczone do śpiewu przez całą wspólnotę – to cała liturgia
godzin i części stałe we mszy; są części przeznaczone do śpiewu przez wybraną grupę – scholę, są także części
przeznaczone do śpiewu tylko przez jedną osobę – przez celebransa lub przez kantora solistę. Chorał jest przede
wszystkim, co już podkreślałem, modlitwą: opiera się w większości przypadków na tekstach z Pisma Świętego,
jest owocem medytacji nad tekstem mnichów-kompozytorów pierwszego tysiąclecia.

Bracia w drodze do chóru w opactwie w Solesmes

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy chorału należy słuchać, posłużę się cytatem z Teologii muzyki kościelnej
Josepha Ratzingera: „faktem jest, że istnieje wiele osób, które mogą lepiej śpiewać »sercem« niż »ustami«,
którym jednak śpiew mających dar śpiewania ustami może naprawdę rozśpiewać serce, tak że w duszy sami
także śpiewają i to wdzięczne słuchanie staje się razem ze śpiewem kantorów jedną chwałą Bożą. Czy rzeczywiście trzeba zmuszać do śpiewania kogoś, kto nie jest do tego zdolny i w ten sposób zmuszać do milczenia
jego serce i serca innych?”.
Dla tych wszystkich, którzy otrzymali od Boga talenty muzyczne, organizowane są przez różne ośrodki w całej
Polsce warsztaty chorałowe, także przez nas w Tyńcu.
- Jak rozumiem, zaprasza Brat na warsztaty naszych Czytelników, zarówno tych, którzy chcą po prostu chorału
posłuchać, ale i tych, którzy zechcą śpiewu chorałowego spróbować?
Trzy razy w roku zapraszam na warsztaty do Tyńca tych, którzy chcą chorał śpiewać, poznając także semiologię
gregoriańską czy hymnodię i psalmodię zakonną. Zapraszam także na organizowane po raz pierwszy (w maju)
warsztaty dla słuchaczy, kiedy niewielki czas poświęcony na wątki teoretyczne i historyczne będzie w obfity
sposób uzupełniony przez słuchanie nagrań chorałowych z różnych miejsc i z różnych czasów.
- Dziękuję Bratu za rozmowę.
Ja również dziękuję i niezmiennie, serdecznie zapraszam do Tyńca.

Karol Cetwiński OSB – urodził się w Grodzisku Maz. w 1991 r., gdzie ukończył szkołę muzyczną w klasie
akordeonu. Później był członkiem wielu schól i chórów, m.in. chóru Epifania oraz Zespołu Pieśni i Tańca
Politechniki Warszawskiej. Do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu wstąpił 4 stycznia 2012 r. Po ukończeniu
nowicjatu prowadził warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Studiuje teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów. Zainteresowania chorałowe pogłębia przez Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej na UPJPII w Krakowie (od 2017) oraz podczas kursów metody Solesmes w Łodzi (od 2015)
i semiologii w Valle de los Caídos w Hiszpanii (2016, 2017). W klasztorze pełni obowiązki magistra chóru,
drugiego kantora, prefekta gości i ogrodnika. Prowadzi warsztaty śpiewu gregoriańskiego w Tyńcu i redaguje
muzyczne księgi liturgiczne (np. od 2014 r. Łaciński Antyfonarz Monastyczny).
Poniżej: Opactwo w Solesmes

Kalendarium tynieckie
CZERWIEC 2018
6 – rocznica święceń kapłańskich o. Andrzeja (1992)
13 – rocznica święceń kapłańskich o. Artura (1998)
16 – rocznica święceń kapłańskich o. Zygmunta (1974)
24 – odpust partafialny połączony z poświęceniem nowej sukienki do obrazu Matki Bożej
10.30 Msza św. konwentualna połączona z poświęceniem sukienki
Mszy św. będzie przewodniczył kardynał Stanisław Ryłko, emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady
ds. Świeckich (w latach 2003–2016), obecnie archiprezbiter bazyliki Matki Bożej Większej (Santa Maria
Maggiore) w Rzymie.
25 – rocznica święceń kapłańskich o. Wojciecha (2017)
28 – godz. 18.00: Msza św., w czasie której święcenia kapłańskie otrzyma brat Brunon Koniecko OSB, a bracia Maciej Pawlik OSB i Leopold Rudzinskyi OSB otrzymają święcenia diakonatu
LIPIEC 2018
11 – uroczystość ŚWIĘTEGO NASZEGO OJCA BENEDYKTA, PATRONA EUROPY
Rocznica profesji monastycznej o. Andrzeja (2010)
Rocznica przyrzeczeń oblackich br. Łukasza (1994)
SIERPIEŃ 2018
6 – rocznica profesji monastycznej P.O. Opata Szymona (2001)
15 – uroczystość WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Rocznica profesji monastycznej o. Leona (1960), br. Michała (1997), br. Jakuba (2014)
26 – święto Matki Bożej Częstochowskiej
Rocznica profesji monastycznej o. Włodzimierza (1981)

