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Tyniec, wrzesień 2018 r.
Chrystus pośród nas!
Szanowni Państwo,
oddajemy w Wasze ręce kolejny numer biuletynu „Kamień Odnowy”. Zwracam się do Państwa z serdecznym zaproszeniem włączenia się w jego tworzenie.
Piszcie, jakie macie sugestie, co według
Was w biuletynie powinno się znaleźć. Te
uwagi proszę przesłać na adres e-mailowy: piotr.boruch@benedyktyni.com.
W poprzednim numerze dzieliłem się
z Państwem troską o odnowienie kaplicy
na opatówce. Dzięki Waszemu nieocenionemu wsparciu udało nam się to szczególne miejsce oddać do dyspozycji gości.
Już odprawiamy tam Msze Święte, nasi
goście adorują Najświętszy Sakrament.
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Przed nami kolejne wyzwania: położenie posadzki w kaplicy na opatówce oraz
dalszy ciąg prac związanych z restauracją
wnętrza kościoła (konserwacja ołtarza
głównego, marmurowej stalli i balasek).
Z pewnością ci z Państwa, którzy
odwiedzili nas w ostatnim czasie, zwrócili uwagę na rusztowania, które stanęły
przy ołtarzu głównym. Ołtarz z obrazem
przedstawiającym adorację Trójcy Świętej oraz patronów świątyni, apostołów
Piotra i Pawła, pochodzi z połowy XVIII
wieku i jest dziełem Franciszka Placidiego. Autorem samego obrazu jest Andrzej
Radwański. Warto dodać, że w pracach
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przygotowawczych, od 29 lipca do 11
sierpnia br., pomagało nam w ramach
programu „Wspólnie dla dziedzictwa”
12 wolontariuszy z Filipin, Kanady, Libanu, Niemiec, Portugalii, Polski, Rosji,
Stanów Zjednoczonych i Włoch.
Trudność w przypadku prac związanych z odnowieniem ołtarza wiąże
się przede wszystkim z tym, że ołtarza
nie da się... wynieść. Prace mogą trwać
więc tylko wówczas, gdy sama świątynia nie jest zajęta przez wspólnotę
mnichów bądź wiernych, dlatego też
termin ich zakończenia jest przewidziany dopiero na połowę listopada.
Nie wątpię jednak, że nasi konserwatorzy poradzą sobie z pracami, ale także
z niedogodnościami i ograniczeniem
czasowym związanym ze specyfiką
miejsca, w którym przyszło im tym razem pracować.
Kolejne, tym razem niewidoczne
dla odwiedzających opactwo „wyzwanie”, to prace archeologiczne za naszym
kościołem (wykopaliska prowadzone są
od strony prezbiterium, gdzie obowiązuje klauzura). Więcej aktualnych informacji o prowadzonych pracach znajdziecie Państwo w naszym serwisie:
www.wsparcie.benedyktyni.com.
Chciałbym też podzielić się radosnymi wiadomościami o pobłogosławieniu nowej sukienki do obrazu Matki
Bożej Śnieżnej.
Uroczystości przewodniczył kardynał Stanisław Ryłko. Pragnę zachęcić,
by powierzać swe troski i radości Matce
Bożej. W każdą pierwszą sobotę miesiąca w intencjach zanoszonych przez Jej
wstawiennictwo jest sprawowana Msza
Święta (godz. 6:30). Oprócz tego przed
kaplicą z obrazem Matki Bożej jest
4

wystawiona księga z możliwością zapisania i powierzenia swoich intencji,
można to też uczynić przez formularz na
stronie opactwa: www.opactwotynieckie.pl/kult-matki-bozej/. Pamiętajmy, że
tyniecki kościół jest miejscem szczególnej
modlitwy w trzech intencjach: Kościoła,
Ojca Świętego i młodzieży – o zachowanie wiary.
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W czerwcu przeżywaliśmy
także radość ze święceń prezbiteratu (W.Br. Brunon) i diakonatu
(Br. Leopold, Br. Maciej) naszych
braci, których udzielił bp Damian
Muskus; w sierpniu kolejny członek naszej Wspólnoty (Br. Roman)
złożył śluby wieczyste. O tym,
a także o pracy braci na rzecz tyńczan przeczytacie Państwo w tym
numerze naszego biuletynu.
I na koniec – co nie znaczy że
te słowa mają mniejsze znaczenie
– zapraszam Państwa na adwentowy dzień skupienia, który
przygotowujemy dla Was, naszych
Przyjaciół i Darczyńców. Odbędzie się on 15 grudnia. Zapraszam na godz. 10.00 do kaplicy na
opatówce. Rozpoczniemy wspólną Eucharystią i adoracją Najświętszego Sakramentu, a zakończymy
Nieszporami o godz. 17.00. Szczegółowe informacje podamy w najbliższym czasie na naszej stronie.
Zgłoszenie udziału poprzez e-mail: piotr.boruch@benedyktyni.com.
Życzę wszystkim owocnej lektury. Do zobaczenia w grudniu na
dniu skupienia.
Zapewniam Państwa o modlitwie i sam o nią proszę.
+Szymon Hiżycki OSB
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Matka Boża Śnieżna
– pani Rzymu i... Tyńca

czerwca w naszym Opactwie
miała miejsce uroczystość błogosławieństwa sukienki w obrazie Matki Bożej Śnieżnej. Mszy św. i obrzędowi przewodniczył kardynał Stanisław
Ryłko, archiprezbiter bazyliki Santa Maria
Maggiore (Matki Bożej Większej) w Rzymie,
gdzie znajduje się pierwowzór obrazu. Zamieszczamy fragment homilii wygłoszonej przez kardynała Ryłko w czasie Mszy:
Ojciec święty Franciszek darzy ten
wizerunek Maryi szczególną czcią. Zaraz
po swoim wyborze pierwsze kroki skierował właśnie do Niej. Do Matki Bożej
Śnieżnej. Po każdej podróży apostolskiej
przychodzi prywatnie do Bazyliki Matki
Bożej Większej, aby w cichej modlitwie
zawierzać Jej swoją misję, swoja posłu6

gę Piotra naszych czasów. Tych wizyt
było już od początku jego pontyfikatu
ponad sześćdzesiąt. Dzisiaj ozdabiamy
wizerunek Ulubionej w Tyńcu Pani nową
sukienką i pragniemy przyjąć na nowo,
jako wspólnota parafialna, w duchu wiary, słowa Chrystusowego Testamentu wypowiedziane z krzyża: Oto Matka Twoja.
I chcemy razem z umiłowanym uczniem
Janem wziąć Maryję do siebie, wprowadzić Ją w nasze codzienne życie. Chcemy
zawierzyć jej Kościół święty, Ojca Świętego Franciszka, całą naszą ojczyznę, naszą
wspólnotę parafialną, naszą rodzinę i nas
samych. Bracia i siostry, często do Niej
przychodźmy.
Dziękujemy wszystkim za liczny
udział w tych uroczystościach i ufamy, że
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obraz Ulubionej w Tyńcu Pani na nowo
odzyska dawną cześć i przyczyni się do
wzrostu naszej wiary i pobożności.
Zachęcamy, by zawierzać swe troski
i dzielić się radościami za pośrednictwem
Matki Bożej Śnieżnej w Tyńcu. Można to
czynić również za pomocą specjalnej
skrzynki modlitewnej w naszym opactwie.
Wystarczy wejść na stronę: http://opactwotynieckie.pl/kult-matki-bozej/.

Historia Wizerunku...
Jak głosi legenda, w Rzymie przy
świątyni ku czci Matki Bożej na Wzgórzu
Eskwilińskim miało miejsce niezwykłe
zjawisko. 5 sierpnia, kiedy to we Włoszech
panują największe upały, wzgórze pokryło się śniegiem.
Jak głosi tradycja, wydarzenie to nie
było wcale przypadkowe. Według tejże
tradycji, w 352 r. Maryja ukazała się rzymskiemu patrycjuszowi Janowi – nakazując mu budowę kościoła w miejscu, które wskaże, jako dziękczynienie za długo
oczekiwanego potomka – oraz papieżowi Liberiuszowi, uprzedzając prośbę Jana
o zgodę na wybudowanie kościoła.
I tak 5 sierpnia, w okresie upałów,
Wzgórze Eskwilińskie pokryło się śnie-
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giem – tam zbudowano świątynię. Musiała być ona niewielka i być może uległa
zniszczeniu. Sykstus III (432–440), pragnąc uczcić zakończenie soboru w Efezie, na którym ogłoszono dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi (Theotokos),
postanowił przebudować gruntownie
bazylikę. Wspomnienie tego wydarzenia
obchodzono pierwotnie jedynie w samej
świątyni, ale z biegiem lat kolejni papieże
rozszerzali je najpierw na teren Rzymu,
a potem całego Kościoła.
Z czasem świątynię na Wzgórzu poświęcono właśnie Matce Bożej Śnieżnej,
a sama legenda przekazywana jest do
dziś. Z tej też okazji co roku 5 sierpnia
podczas nabożeństwa do Matki Bożej
Śnieżnej z kopuły świątyni na Wzgórzu
Eskwilińskim na głowy wiernych zrzucane są płatki białych róż, które mają przypominać o spadających przed wiekami
w Rzymie płatkami śniegu w sierpniu. Są
one również, a może przede wszystkim,
symbolem niezliczonych łask, jakie wyprasza sobie tu lud rzymski.
Obraz Matki Bożej Śnieżnej (Salus Populi Romani) ma wyraźne cechy wskazujące na jego bardzo dawne pochodzenie,
jest jednak różny od najbardziej chyba
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popularnego typu hodegetria – „ta, która
zna i wskazuje drogę” (jak np. wizerunek
jasnogórski). Posiada kilka elementów
charakterystycznych, które wyróżniają
go od innych typów przedstawień Maryi
(Hodegetria, Eleusa, Pieta, Oranta itp). Maryja trzyma Dziecię Jezus na lewym ręku
obejmując Je prawą ręką za nogi. Obie
ręce ma ułożone w naturalnym geście
podtrzymywania jednej ręki drugą, co nawiązuje do antycznych jeszcze przedstawień. Dziecię Jezus w jednej ręce trzyma
księgę Ewangelii, zaś drugą, wyciągniętą
i nieznacznie uniesioną (w innym jednak
układzie niż w typie Hodegetrii), dwoma
palcami (dwie natury) błogosławi, choć
jednocześnie układ tej ręki i dwóch wyciągniętych palców można interpretować
również jako gest wskazujący na gwiazdę na ramieniu Marii. Charakterystyczny
układ dwóch palców prawej dłoni Matki
Bożej wskazuje na dwie natury Chrystusa
– boską i ludzką (dogmat soboru chalcedońskiego). Senatorski pierścień na palcu
Matki Bożej jest znakiem Jej dostojeństwa.
Krzyż nad Jej czołem oznacza, że jest Matką Zbawiciela. Złota gwiazda na ramieniu
przypomina o Jej dziewiczym poczęciu i,
że prawdziwy Bóg i Człowiek narodził się
z najczystszej Dziewicy. W obrazie tym
Maryja ukazana jest w purpurowej sukni
i w błękitnym płaszczu ozdobionym złotem. W lewej dłoni Maryja trzyma mappę
(manipularz) – chustę, starożytny symbol
władzy cesarskiej.
Jeśli, jak twierdzą niektórzy z badaczy,
obraz (lub jego prototyp) powstał w okresie bezpośrednio po soborze efeskim (i
chalcedońskim), to miał on podkreślać
przede wszystkim duchowe dostojeństwo Maryi – otrzymała tytuł Matki Boga,
a więc przydano jej najwyższe ziemskie
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atrybuty jakie wówczas znano – mappę
i senatorski pierścień, aby podkreślić jej
duchowe dostojeństwo. W późniejszym
już okresie mappę odczytano także, jako
symbol matczynej troski Matki Bożej
o ludzi oraz zapowiedź Jej przyszłych
cierpień. Popularnie tłumaczy się również, że Matka Boża tą chustą ociera ludzkie łzy. Stąd często przydawano Jej tytuł
Matki Bożej Pocieszenia.
Z Wizerunkiem – zakładając jego
starożytne pochodzenie – tradycja wiąże wiele niezwykłych wydarzeń. Między innymi podczas pontyfikatu papieża św. Grzegorza I Wielkiego (ok. 540,
Rzym – 604, Rzym) Rzym zaatakowała
plaga. Umierało wielu, nieraz całe rodziny. Wtedy papież podczas uroczystości
Wielkanocnych wyniósł Wizerunek Madonny i w procesji przeszedł z Nim przez
miasto. W pobliżu mauzoleum cesarza
Hadriana (dziś stoi tam Zamek Świętego Anioła) usłyszeć miano anielski chór
śpiewający maryjny hymn rezurekcyjny:
Regina coeli, laetare, alleluia /Królowo
nieba, wesel się, alleluja,
Quia quem meruisti portare, alleluia.
/ Albowiem Ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja, / Resurrexit sicut dixit,
alleluia. /Z zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,
Papież odpowiedział:
Ora pro nobis Deum, alleluia. /Módl się
za nami do Boga, alleluja.
Legenda głosi, że po wypowiedzeniu
tych słów nad grobowcem Hadriana pojawił się anioł – widziano w nim św. Michała – i włożył miecz zemsty, który trzymał nad miastem, do pochwy.
Który z Wizerunków, wspominanych
w starych źródłach, jest właściwym pierwowzorem Ocalenia Ludu Rzymskiego,
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a może był nim właśnie – nie wiadomo…
Wiadomo, że Pius V modlił się o Bożą opiekę przed Salus Populi Romani w 1571 r.,
przed decydującą bitwą z muzułmańskimi
najeźdźcami pod Lepanto.
W 1837 r. Grzegorz XVI modlił się do
Niej z prośbą o zakończenie epidemii cholery w mieście. Nie dziwi więc, że Matka
Boża Salus Populi Romani była co najmniej
trzykrotnie koronowana: przez Klemensa
VIII, 15 sierpnia 1838 r. przez Grzegorza XVI
i 1 września 1954 r. przez Piusa XII.
Św. Franciszek Borgia, trzeci przełożony generalny zakonu jezuickiego, był
pierwszym, który wystąpił do papieża
z prośbą o zgodę na umieszczanie kopii
Wizerunku w pokojach domów jezuickich.
Dzięki temu kult Matki Bożej Salus Populi
Romani rozszerzył się na cały świat. Dotarł też do Polski, gdzie znajduje się wiele
wizerunków mających swój pierwowzór
w rzymskim Obrazie, nie mówiąc już
o dziesiątkach obrazów w typie hodogetria… (jak chociażby Ikona Matki Bożej
Częstochowskiej). Można powiedzieć, że
jest to najczęściej spotykany w świecie
wizerunek Maryi. A jeden z nich, otoczony
przez wieki szczególnym kultem, to obraz,
który znajduje się w naszej świątyni.
Warto pamiętać, że Wizerunek jest
jednym z dwóch symboli Światowych
Dni Młodzieży. Od 2003 r. razem z Krzyżem Młodych wędruje Ikona Matki Bożej
Salus Populi Romani – Opiekunka Ludu
Rzymskiego.
Po raz pierwszy na Światowych
Dniach Młodzieży Matka Boża w tym wizerunku pojawiła się w roku 2000, kiedy
kopię ikony umieszczono przy papieskim
ołtarzu na Tor Vergata.
Trzy lata później, podczas dnia młodzieży w wymiarze diecezjalnym, papież
NUMER 2 – WRZESIEŃ 2018

zachęcał młodych by przez Maryję jeszcze
bardziej zbliżali się do Jezusa. W Orędziu
na Światowy Dzień Młodzieży 2003 wyjaśniał: „Maryja jest wam dana, by pomóc
wam wejść w bardziej szczery i osobisty
kontakt z Jezusem. Swoim przykładem,
Maryja uczy was utkwienia spojrzenia
miłości w Nim, który ukochał nas jako
pierwszy” . To podczas tego spotkania
papież powierzył młodym kopię ikony, by
wraz z krzyżem wędrowała po świecie.
Szczególnym czcicielem Matki Bożej
ukazanej w tym Wizerunku jest papież
Franciszek. Już dwanaście godzin po ogłoszeniu światu wyboru dokonanego przez
konklawe opuścił Watykan i udał się do
rzymskiej Bazyliki Matki Bożej Większej, by
pomodlić się przed obrazem „Salus Populi Romani” – Matki Bożej Patronki Rzymu,
której zawierzył Rzym.
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Spotkanie z antyfonarzem
21 i 22 lipca 2018 to były wyjątkowe dni w opactwie w Tyńcu. Po raz pierwszy po ok.
200 latach (sic!) powrócił w jego mury Antyfonarz opata Mścisława, rękopis powstały w skryptorium tynieckim, który obecnie znajduje się w Bibliotece Narodowej. O wyjątkowości dzieła świadczy fakt, że uznany jest za obiekt „skarbcowy”, czyli najcenniejszy w zbiorach Biblioteki Narodowej i w zasadzie niewypożyczany i nieeksponowany
publiczności.
– Antyfonarz był otwarty na karcie, na której jest łaciński tekst antyfony na Boże Narodzenie z inicjałem litery H, od słowa „Hodie” – dzisiaj. Tekst oznajmia bowiem,
że „Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel”. Inicjał ozdabia
bardzo piękna miniatura przedstawiająca scenę adoracji Dzieciątka przez Marię i Józefa – powiedział br. Michał
Gronowski OSB, kustosz muzeum (na zdjęciu).

Kilka słów o Antyfonarzu
Wykonany za rządów opata Mścisława przez katedralisa Przybysława przed 1409
rokiem. Drugi tom antyfonarza, zawierający śpiewy na drugą połowę roku liturgicznego, zaginął lub został zniszczony. W XVI w. został na nowo oprawiony, wówczas też
prawdopodobnie dodano karty papierowe. W 1632 sporządzono indeks śpiewów
umieszczony na kartach dodanych na końcu. W Tyńcu oznaczony sygnaturą 2 A1,
zanotowaną na przedniej wklejce. Po kasacie Opactwa z częścią księgozbioru tynieckiego został przekazany w 1818 Uniwersytetowi Lwowskiemu (sygn. BUL Nr 413). Po
drugiej wojnie światowej przejęty przez Bibliotekę Narodową.
Zdaniem prof. Barbary Miodońskiej, wybitnej historyk sztuki, która specjalizuje się
w średniowiecznym malarstwie książkowym – polskim i europejskim – iluminacje pozostają pod wpływem czeskiego stylu pięknego po roku 1400.
Rękopis zawiera śpiewy de tempore od Adwentu do dwudziestej czwartej
niedzieli po Zesłaniu Ducha
Świętego. W tekście znajduje
się 10 iluminowanych inicjałów, w tym 6 figuralnych; na
marginesach są asymetryczne przedłużenia z wici roślinnych. Kolorystyka skomponowana jest z błękitu, różu,
zieleni i złota.
10
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Święcenia i śluby braci

N

asza wspólnota pod koniec czerwca przeżywała radosne chwile nie
tylko za sprawą błogosławieństwa
nowej sukienki Matki Bożej. 28 czerwca
miały miejsce święcenia diakonatu braci Leopolda i Macieja i prezbiteratu ojca
Brunona. Szafarzem był ksiądz biskup Damian Muskus, który w homilii życzył wyświęconym braciom łaski rezygnacji ze
swojej woli na rzecz upodobnienia się do
Chrystusa, który powiedział do apostoła
Piotra: Zaprawdę, zaprawdę powiadam
ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się
sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy
się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swo-
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je, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz.
Wierzymy, że wieloraka posługa, do
której zostali powołani, przyniesie zbawczy owoc.
Podobnie jak to, że swoją obecnością ubogaci wspólnotę br. Roman, który
13 sierpnia złożył śluby wieczyste.
Śluby wieczyste są bardzo ważnym
punktem w życiu każdego mnicha. Tego
dnia kończy się pewien etap formacji zakonnej, zaś sam moment profesji ma dwa
podstawowe znaczenia. Z jednej strony jest
to formalny akt włączenia mnicha do jego
wspólnoty, na całe życie i – zgodnie z bene-
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dyktyńską tradycją – w jednym klasztorze
aż do śmierci. Kościół staje się świadkiem
tej decyzji, a ona sama – znakiem Bożej łaski. Z drugiej strony każdy mnich składa swe
śluby w relacji do Boga, poprzez nie całkowicie powierzając się Panu. „Mnich to człowiek, który szuka Boga, bo sam przez
Niego został znaleziony”, pisze Thomas
Merton, opisując specyfikę powołania monastycznego: ten, kto składa wieczyste śluby mnisze, przyrzeka zawsze szukać Boga
i nic nie przedkładać nad Niego. W tradycji
benedyktyńskiej mnisi składają śluby
posłuszeństwa, stałości i zachowania
obyczajów monastycznych.
Ryt profesji jest bogaty: brat zostaje
najpierw wywołany z imienia przed zgromadzenie liturgiczne i deklaruje przed
opatem, że pragnie „trwać aż do śmierci
w służbie Bożej, żyjąc w tym klasztorze według Reguły św. Benedykta”.

12

Ryt ślubów rozpoczął się, gdy br. Roman został wezwany przez diakona i złożył prośbę o możliwość służenia Bogu
w Zakonie Świętego Benedykta. Niech
Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło,
sam go dokona na dzień Jezusa Chrystusa – po tej odpowiedzi opata i po wspólnym „Amen!” rozpoczęła się homilia.
Po homilii neoprofes położył się
przed ołtarzem, a zgromadzeni zaczęli śpiew Litanii do Wszystkich Świętych.
Gdy ta się skończyła, br. Roman odczytał przed opatem i całą wspólnotą swoją
kartę profesji, publicznie ślubując stałość,
obyczaje mnisze i posłuszeństwo według
Reguły św. Benedykta i Konstytucji Kongregacji Zwiastowania. Następnie, zgodnie z nakazem Reguły, podpisał ją na ołtarzu i okazał wszystkim zgromadzonym,
którzy w ten sposób stali się świadkami
tej profesji. Po złożeniu karty na ołtarzu
i ucałowaniu samego ołtarza, stojąc na
środku chóru zakonnego, zgodnie z nakazem św. Benedykta odśpiewał trzykrotnie werset z psalmu 118: Suscipe me,
Domine, secundum eloquium tuum et
vivam, et non confundas me ab expectatione mea (‚Przyjmij mnie, Panie,
według słowa Twego, a żyć będę, i nie
zawiedź nadziei mojej’).
Dalszą część rytu profesji stanowi
modlitwa konsekracji, którą opat uroczyście odmawia nad neoprofesem, a która wskazuje na Boga jako źródło wszelkiej
świętości w życiu chrześcijańskim. Od
tego momentu brat Roman, jako zakonnik, jest osobą konsekrowaną, w czym
Kościół widzi wezwanie, by profes stał się
„jasnym znakiem dóbr niebieskich”. Po
poświęceniu szat mniszych (kukulli, którą
od tego dnia brat będzie nosił w czasie
liturgii) i przekazaniu księgi Liturgii Go-
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dzin (wraz ze słowami: „módl się
z nami za zbawienie całego świata”), neoprofes przekazał znak pokoju
każdemu z członków wspólnoty. Od
tej chwili w pełni stanowi część benedyktyńskiej rodziny.
Podczas mszy św. w trakcie której
brat Roman złożył swe śluby, w czasie homilii Ojciec Opat przywołał postać świętego Jana, który jako jedyny
z grona apostołów wytrwał przy krzyżu Chrystusa. Brat Roman został pouczony, aby postawić się na miejscu
umiłowanego ucznia, aby przyjrzeć
się jego drodze w kontekście swojej
własnej. Aby w tym kontekście nie lękał się przyjmować cierpień, krzyży i trudów, bo są one nieodzowne
w Passze Chrystusa, a ostatecznie
prowadzą do wiecznej szczęśliwości w niebie.
Tego też życzymy bratu Romanowi, ciesząc się jego radością, ale też
radością całej wspólnoty.
NUMER 2 – WRZESIEŃ 2018
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A w naszym klasztorze...
Wędrówki z br. Jakubem

K

lasztor, opactwo, to nie tylko wspólnota mnichów, wspólna modlitwa
i praca na rzecz opactwa. To również
praca na rzecz mieszkańców poprzez
służbę ojców i braci w parafii. A do niej
należy nie tylko środowisko tyńczan, ale
również mieszkańcy położonych w najbliższym sąsiedztwie Podgórek Tynieckich, gdzie znajduje się wybudowany
w latach 70-tych ubiegłego stulecia kościół filialny, a także inne miejsca, gdzie
benedyktyni sprawują posługę – kaplica Sióstr Oblatek Serca Jezusa i kaplica
Domu Pomocy Społecznej, który prowadzą Siostry Służebniczki Starowiejskie.

Ważną inicjatywą jest miesięcznik parafialny „Módl się i pracuj”, który powstaje
przy zaangażowaniu osób świeckich pod
czujnym okiem redaktorskim sprawującego funkcję proboszcza i jednocześnie
redaktora naczelnego pisma, o. Andrzeja
Hasse OSB.
Przy parafii działają liczne wspólnoty.
W tym numerze biuletynu zapraszamy na
wędrówkę z bratem Jakubem – opiekunem ministrantów, współorganizatorem
Wakacji Tynieckich i animatorem istniejącego od dwóch lat Duszpasterstwa Młodzieży „KARP”, które jak sami jego członkowie mówią, „właśnie płynie do Panamy”...

Br. Jakub Biel OSB z podopiecznymi
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Wakacje tynieckie – chillout z Bogiem
„Wakacje Tynieckie” to wydarzenie, na które co roku wyczekują najmłodsi tynieccy parafianie. Letnie obozy organizowane przez benedyktyńską parafię śś. Apostołów Piotra i Pawła
w Krakowie-Tyńcu od 1998 roku stanowią dla wielu dzieci ulubioną formę wakacyjnego
wypoczynku, a także sposobność do poznania nowych zakątków naszego kraju, zacieśnienia przyjacielskich więzi i pogłębienia wiary.

Gdzie w tym roku?
Staramy się, żeby Wakacje Tynieckie
odbywały się w różnych zakątkach kraju. Czasem powracamy do wypróbowanych miejsc, ale po odpowiednio długiej
przerwie. W tym roku stuosobowa grupa
dzieci i młodzieży z Tyńca i okolic odpoczywała na malowniczym Roztoczu.
Naszą bazą wypadową był Ośrodek Wypoczynkowym „Hubal” w Krasnobrodzie.
Kolonia trwała od 1 do 12 sierpnia. Ten
czas wspólnych wakacji należy za każdym razem do najcenniejszych momentów całego roku formacji młodych ludzi.

Dla kogo te wakacje?
Większość naszych kolonijnych podopiecznych stanowią stali bywalcy na
klasztornym wzgórzu: nasi ministranci,
członkowie scholi dziecięcej i Duszpasterstwa Młodzieży KARP. Nie zamykamy się jednak na pozostałych młodych
mieszkańców Tyńca. Wśród tynieckich
wczasowiczów można znaleźć więc i harcerzy i członków Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej, a także dzieci, które nie angażują się w działalność żadnej z tych grup.
W tym roku najmłodszy uczestnik wyjazdu miał 7 lat, a najstarszy 21. Działamy dla
lokalnej społeczności zgodnie z charyNUMER 2 – WRZESIEŃ 2018

zmatem klasztorów monastycznych, które kształtowały życie powstających wokół
monasteru skupisk ludzkich.

Kto za tym stoi?
Wakacje tynieckie to dzieło wielu niezwykle zaangażowanych ludzi. Od strony
klasztoru ciężar załatwiania większości
spraw administracyjnych spoczywa na
kierowniku wypoczynku, czyli na naszym
proboszczu, o. Andrzeju. To zdecydowanie właściwa osoba na właściwym miejscu. Trud, który wkłada w koordynację
niezwykle złożonego procesu przygotowania i przeprowadzenia wyjazdu, musi
zostać doceniony. Oprócz o. proboszcza
w dzieło organizacji kolonii włączeni są
jeszcze bracia Antoni i Jakub (pisący te
słowa), pełniący rolę wychowawców. Nic
by się jednak nie udało bez zaangażowania i bezinteresownej pomocy tynieckich
nauczycieli i wychowanków wcześniejszych edycji Wakacji Tynieckich, którzy
wyjeżdżają na kolonię jako wychowawcy-wolontariusze.

Jak wyglądają Wakacje
tynieckie?
Ramy dnia wyznacza modlitwa liturgiczna. Rano grupa starsza odmawia
15

Jutrznię, natomiast młodsi modlą się pacierzem. Przedpołudniem spotykamy się na
wspólnej Eucharystii, a dzień kończymy wspólną Kompletą. Od kilku lat Wakacje Tynieckie posiadają swój duchowy motyw przewodni. W tym roku byli to święci związani z naszym miastem, Krakowem. Biografie świętych były dla nas inspiracją do naśladowania ich niezwykłych cech i postaw. Ale Wakacje Tynieckie to nie tylko modlitwa.
W tym roku dzięki dużemu dofinansowaniu ze środków Gminy Miejskiej Kraków, które
otrzymaliśmy w wyniku udziału w konkursie ofert, a także dzięki datkom anonimowych darczyńców, mogliśmy zagwarantować dzieciom więcej rozrywki i rekreacji. Nasi
podopieczni brali udział w spływie kajakowym Wieprzem, szeleli na gokartach wokół
Zalewu Krasnobrodzkiego, wykazywali się na ekstremalnych trasach leśnego parku linowego. Oprócz tego zwiedziliśmy piękny Zamość, malowniczy Zwierzyniec i jeszcze
bardziej niesamowity Roztoczański Park Narodowy. Braliśmy udział w warsztatach kulinarnych, przyrodniczych, lekcjach muzealnych w pasiece „Ulik”. Trudno nie wspomnieć
o licznych kąpielach wodnych pod okiem ratownika na cudownej plaży w Krasnobrodzie.
Dzieci wróciły do Tyńca pełne wrażeń i dobrych wspomnień.
Wszystkich zainteresowanych dokładnym opisem przebiegu Wakacji tynieckich odsyłam do strony: www.wakacjetynieckie.pl.
Za wszystkie wakacyjne chwile,
Bogu niech będę dzięki!
Jakub Biel OSB
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W czasie tegorocznych Wakacji Tynieckich dzieci odwiedziły cerkiew w Szczebrzeszynie,
a także znajdujący się w dolinie św. Rocha, park dinozaurów
Były też inne atrakcje o czym najlepiej świadczą zdjęcia...

NUMER 2 – WRZESIEŃ 2018

17

O KARPiu płynącym do Panamy...
czyli krótka historia tynieckiego
Duszpasterstwa Młodzieży
Na dziedzińcu klasztornym ruch jak w każdą wakacyjną niedzielę. Jednak przy wejściu
na furtę jakby trochę tłoczniej. Ponad głowami powiewa napis: „Z Tyńca do Panamy”.
Ktoś wyjaśnia, że młodzi ludzie z Duszpasterstwa Młodzieży KARP wybierają się na
Światowe Dni Młodzieży do Panamy i organizują kiermasz zbierając pieniądze na ten
cel. Ale jak? Co za KARP? Zacznijmy więc od początku!

Czym jest KARP?
KARP to duszpasterska grupa młodzieżowa działająca przy klasztorze
benedyktynów w Tyńcu. Sama nazwa
Duszpasterstwa powinna nam się kojarzyć nie tylko ze słodkowodną rybą królującą na wigilijnych stołach Polaków,
ale również z uczniem św. Pawła Apostoła. W Drugim Liście do Tymoteusza

czytamy: Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u KARPA, przynieś idąc
po drodze, a także księgi, zwłaszcza
pergaminy (2Tm 4, 13). Dom Karpa był
miejscem, gdzie św. Paweł czuł się bezpiecznie: zostawił tam przecież swoje
ubranie i tak cenne dla niego pergaminy. Chcemy, aby nasza wspólnota
była jak DOM KARPA. Nasze Duszpasterstwo jest dla młodych przestrzenią

DA Karp otrzymało ostatnio szczególny dar, ikonę Karpa, którą z dumą prezentuje br. Jakub
18
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wzajemnego zaufania oraz doświadczenia Boga, którego poznajemy przez
Pismo, modlitwę i Eucharystię.

Kto tworzy KARPia?
Zapraszamy do Duszpasterstwa młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, studentów, młodzież pracującą i przygotowujących się do bierzmowania. Klasztory
benedyktyńskie zawsze pełne były dzieci
i młodzieży. Wychowywaniem chłopców
zajmował się przecież sam św. Benedykt.
Święty Grzegorz Wielki w opisuje w drugiej księdze Dialogów jak to zamożni
panowie oddawali do klasztoru swoich
synów. Wychowankami św. Benedykta
byli Maur i Placyd. Jako mnisi tynieccy
pragniemy kontynuować tę ważną misję naszego zakonu, zapraszając w mury
opactwa młodych, którzy podobnie jak
my szukają Boga. Obecnie na spotkaniach głównych KARPia zjawia się od kilkunastu do trzydziestu osób.
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Jak wyglądają spotkania
KARPia?
Od października do czerwca, raz
w miesiącu w wybraną niedzielę odbywają się spotkania główne. Około godziny 16.00 grupa gospodarcza przygotowuje dla wszystkich słodki i słony poczęstunek. W tym czasie animatorzy muzyczni przeprowadzają próbę śpiewu i Mszą
Świętą o 18:00 w kościele opackim rozpoczynamy oficjalnie nasze spotkanie. Po
Mszy spotkanie kontynuowane jest w sali
Duszpasterstwa, gdzie czeka na wszystkich wcześniej przygotowana kolacja. Po
kolacji, czyli ok. 19.30 odbywa się konferencja zaproszonego gościa, która kończy
się wspólnie odmawianą Kompletą.
Raz w tygodniu (najczęściej w piątek
o 18:45) w kaplicy naszej opatówki ma
miejsce spotkanie modlitewne, podczas
którego adorujemy Najświętszy Sakrament i rozważamy Pismo Święte.
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Co z tą Panamą?
Pod banderą naszego Duszpasterstwa na Światowe Dni Młodzieży, które
papież Franciszek zwołał do Panamy,
wybiera się grupa 21 osób. To pragnienie pielgrzymowania do Panamy zrodziło się w nas w lipcu 2016 roku, kiedy
papież Franciszek ogłosił przed setkami
tysięcy wiernych zgromadzonych w Krakowie miejsce kolejnego spotkania młodych. Wielu z nas na swój sposób zaangażowało się w pomoc pielgrzymom
przybywającym do Polski, teraz to my
chcielibyśmy zostać pielgrzymami. Kupiliśmy już bilety lotnicze oraz pakiety
pielgrzymów. 20 stycznia przyszłego
roku rozpocznie się nasza życiowa przy-

goda, czyli podróż do Panamy, gdzie razem z innymi młodymi z całego świata
słuchać będziemy tego, co ma nam do
powiedzenia Ojciec Święty.

KARP po benedyktyńsku
Święty Benedykt chciał, aby klasztor był „szkołą służby Pańskiej”. Tej służby
uczą się nie tylko mnisi, ale także ci, którzy pukają do klasztornej furty. Cieszymy
się, że wśród pukających do drzwi klasztoru znajdują się też młodzi ludzie, którzy w murach opactwa dostrzegają nie
tylko szkołę, ale także dom, taki dom jaki
u KARPA odnalazł św. Paweł.
br. Jakub Biel OSB
opiekun DM KARP

PS. Wszystkich pragnących dowiadywać się na bieżąco o tematach i datach spotkań głównych KARPia, jak również tych, którzy chcieliby wesprzeć grupę panamską
zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.karp.benedyktyni.com.
Natomiast na naszym kanale YouTube’owym „DM KARP” można znaleźć nagrania
z kazań i konferencji głoszonych dla Duszpasterstwa Młodzieży.
20
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