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Tyniec, listopad 2019 r.

ten numer naszego biuletynu ukazuje się w czasie, gdy wspominamy 80
rocznicę powrotu naszych braci do Tyńca. Miało to miejsce 30 lipca 1939; tego
też dnia, 80 lat później, o godz. 18.00 odprawiona została uroczysta Mszą Święta,
podczas której nasza Wspólnota dziękowała Panu Bogu za to, że dał ducha gorliwości naszym braciom, którzy powrócili
do Tyńca aby wskrzesić życie benedyktyńskie. Mszy przewodniczył o. Bernard
Lorent, opat klasztoru Maredsous.
A tak o tym, co się wydarzyło pisał
ówczesny kronikarz opactwa:
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„Spośród różnych możliwości nowej
fundacji powracała wciąż myśl o powrocie do Tyńca, który wyróżniał się swą
długowiekową historią. Pierwszym przyczółkiem fundacji był, otwarty w 1936 r.
w Rabce, dom św. Benedykta, przy którym prowadzono internat dla młodzieży
gimnazjalnej. Po trzech latach zabiegów
ostatecznie zapadła decyzja o przeniesieniu się do Tyńca. Stało się to możliwe dzięki zgodzie biskupa krakowskiego, księcia
Adama Sapiehy. W lipcu 1939 r. grupka
mnichów przeprowadziła się z Rabki do
Tyńca. Oficjalny powrót i przejęcie klasztoru miało miejsce 30 lipca t.r.”
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Jako, że nasz św. Ojciec Benedykt
zalecał mnichom rzetelną pracę tak, aby
i poprzez nią „Bóg był uwielbiony”, staramy się w naszej wspólnocie powierzone
zadania wykonywać z należytym zaangażowaniem. Myślę, że w sposób szczególny owo zaangażowanie uwidacznia się
w pracy parafialnej. Ten rok był kolejnym,
gdy dzieci z naszej parafii spędziły dwa
tygodnie wakacji na wyjeździe w Karkonosze. Pracę, a w zasadzie jej efekty widać
też na przykładzie Duszpasterstwa Młodzieży „KARP”. W tym względzie pozostajemy wierni słowom ojca Opata Teodora
Neve wypowiedzianym przy okazji powrotu braci do Tyńca w 1939 roku:, gdy
mówił, że benedyktyni tynieccy pragną
wychowywać i kształcić młodzież – dać
tym młodym coś z tego prawdziwego
szczęścia służby Bożej, którego sami zaznali w klasztorze.
Zainspirowani Państwa sugestiami
postanowiliśmy w każdym z numerów
biuletynu przybliżać to, co stanowi szczególny element naszej duchowości. Zaczniemy od znaku najbardziej znanego
i rozpowszechnionego, a więc medalika
św. Benedykta. Gorąco zapraszam do
lektury artykułu, którego autorem jest o.
Artur Wojtulewicz OSB, od wielu lat zajmujący się nie tylko historią medalika, ale
również badaniem rozprzestrzeniającego
i zmieniającego się na przestrzeni lat kultu z nim związanego.
Dla naszej Wspólnoty niezwykle
ważnym wydarzeniem były święcenia
braci. 28 czerwca, w wigilię uroczystości świętych Patronów naszego kościoła,
Apostołów Piotra i Pawła, z rąk metropolity krakowskiego, arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego, święcenia prezbiteratu
przyjął Wielebny Brat Maciej Pawlik, zaś
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diakonatu Bracia Karol Cetwiński i Grzegorz Hawryłeczko.
We wrześniu brat Antoni Leńczowski
złożył profesję wieczystą w naszym opactwie. Tak więc nasza mnisza rodzina cały
czas się powiększa.
Jestem przekonany, dostrzegliście
Państwo podczas odwiedzin opactwa jak
zmieniło się wnętrze naszego kościoła.
Do jego centrum, a więc prezbiterium,
powrócił Najświętszy Sakrament. W ka-
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plicy można oddać się modlitwie
przed obrazem Matki Bożej Śnieżnej.
Cały czas trwają prace związane z konserwacją kaplicy św.
Scholastyki. Przede wszystkim odnowiony zostanie ołtarz oraz freski. W najbliższym czasie renowacji
poddamy też bramę św. Benedykta, która znajduje się nieopodal
krzyża przy wjeździe do opactwa.
Ogromną radość sprawia
mi podzielenie się wiadomością
o modlitwie za Was, naszych Dobrodziejów i Przyjaciół. Począwszy od kwietnia, raz w miesiącu
wyrażamy naszą wdzięczność,
pamięć, ale i troskę o Was w sposób, który jest najpełniejszy – poprzez ofiarę Mszy Świętej w Waszej
intencji. Pierwsza msza „w intencji wszystkich dobrodziejów
opactwa tynieckiego: o życie
wieczne dla zmarłych, dary
Łaski Bożej dla żyjących” była
sprawowana 1 kwietnia.
Już dziś też serdecznie zapraszam na adwentowy dzień skupienia, który przygotowujemy z myślą o Was. Zachęcam do przyjazdu
do Tyńca w dniu 1 grudnia. Mam
nadzieję, że to przygotowanie do
świąt Bożego Narodzenia, pozwoli
nam wszystkim przeżyć je jeszcze
głębiej.
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Adwentowy
Dzień Skupienia Darczyńców
PROGRAM
niedziela 1 grudnia
10.30 - Msza Św, Konwentualna, możliwość spowiedzi
12.00 - konferencja o. Opata Szymona Hiżyckiego OSB
13.00 - obiad
14.00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie
z okazji jubileuszu 80-lecia powrotu benedyktynów
do Tyńcka - br. Michał Gronowski OSB
15.30 - konferencja o. Opata Szymona Hiżyckiego
Po zakończonej konferencji spotkanie przy kawie...
Serdecznie zapraszam
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Jest taki przedmiot… a jednak o duchowości benedyktyńskiej trochę od
innej strony...
Jest taki niewielki przedmiot, który
mniej więcej od 400 lat jest z jednym
z elementów duchowości benedyktyńskiej. Przyznam się, że choć jestem w zakonie już ponad 28 lat to odkryłem ów
przedmiot stosunkowo niedawno. Można powiedzieć, że „odkopałem go i oczyściłem”, by na nowo zobaczyć jego blask,
zrozumieć jego sens i przesłanie jakie ze
sobą niesie. Co to za przedmiot? Dziś najczęściej zwą go medalikiem lub krzyżem
św. Benedykta. Ktoś może zapytać: jak to
możliwe, że taki niewielki kawałek metalu można zaliczyć do duchowości benedyktyńskiej? Sam z siebie, oczywiście nic
nie przynosi chyba, że wartość artystyczną, muzealną czy sentymentalną. Przede
wszystkim chodzi o to co się na nim
znajduje. Mogę zaświadczyć, że czymś
7
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niezwykłym i ekscytującym jest odkryć ile
na tak niewielkiej przestrzeni można zmieścić informacji i treści przy pomocy grafiki
i napisów.
Dlaczego człowiek nosi medalik?
Zanim jednak o samym medaliku
św. Benedykta to trzeba nam cofnąć się
w czasie. Kiedyś zadałem sobie pytanie:
skąd taki pomysł człowieka, żeby nosić
medalik? Dlaczego akurat na szyi? Pewnie
moglibyśmy się cofnąć nawet do czasów
człowieka z ery kamienia łupanego. Już
od zarania dziejów człowiek coś nosił na
szyi. Archeolodzy i antropolodzy dowodzą
że to były przede wszystkim amulety, talizmany i ozdoby. Człowiek nosił coś na szyi
bo wierzył, że to go ochroni przed wciąż
czyhającymi niebezpieczeństwami, albo
złączy go duchowo z siłą, która zapewni
mu bezpieczeństwo i szczęście. Skąd zatem zwyczaj noszenia medalików?
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Istnieje prawdopodobieństwo, że wywodzą się one od łańcuszków z przywieszką jakie nosili w Rzymie niewolnicy. Na łańcuszku zawieszano im blaszkę z wyrytym
imieniem właściciela, niewolnicy cesarscy
często nosili medalion z wizerunkiem cesarza. Niektórzy chrześcijanie nawiązując
do słów św. Pawła - jako niewolnicy Chrystusa (Ef 6.6) , nosili łańcuszki z oznakami
symbolizującymi ich wiarę, a oznaczającymi przynależność do Chrystusa. Takie zawieszki znaleziono w katakumbach.
Można by zatem zadać sobie pytanie.
Kiedy zakładam medalik lub krzyżyk do
kogo ja należę? Czy jest to znak przynależności do Chrystusa? Czy jest to znak wiary
w Bożą obecność?
Kiedy medalik staje się poświęcony…
Medaliki były i są, przede wszystkim,
wyrazem wiary i duchowej przynależności
do Chrystusa. Jednak nie można ich w ża-
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den sposób traktować jako talizmany czy
amulety, choć są osoby które właśnie tak
je traktują. Magisterium Kościoła Katolickiego wciąż czuwa nad czystością naszej
wiary. Warto przypomnieć, że posiadanie
lub noszenie przy sobie amuletów, talizmanów sprzeciwia się wierze i czci Boga
zawartej w pierwszym przykazaniu - Nie
będziesz miał bogów cudzych przede
Mną. Tym bardziej traktowanie chrześcijańskich medalików jako amulety czy talizmany również jest brakiem zaufania Bogu.
A jednocześnie poświęcone przez kapłana medaliki, czy inne dewocjonalia stają
się sakramentaliami. Warto na chwilę zatrzymać się nad tym pojęciem i przypomnieć podstawy nauki o sakramentaliach.
Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK)
sakramentaliami nazywa święte znaki
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ustanowione przez Kościół. Mają one na
celu przygotowanie ludzi do przyjęcia
owocu sakramentów oraz uświęcanie
różnych okoliczności życia (KKK 1677).
Ustanowione przez Kościół sakramentalia to znaki święte dla określonej posługi.
Oznaczają one skutki duchowe, działające
nie na wzór magiczny, ale pomocniczy,
uzdatniając nas do przyjęcia łaski. To szeroka gama „narzędzi duchowych”: należy
do nich i egzorcyzm, i pokropienie wodą
święconą; noszenie medalików oraz błogosławienie miejsc, posiłków, osób. Liczba
sakramentaliów jest w tej chwili właściwie
nieograniczona. Oczywiście sakramentalia
nie są konieczne do zbawienia, ale lekceważenie ich to minimalizm religijny, czyli
ograniczanie się tylko do „obowiązków”.
Taka postawa bardzo szybko może mnie
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odsunąć od łaski uświęcającej i odebrać
chęć codziennej, spokojnej pracy nad
dążeniem do nieba. Sakramentalia nie
udzielają łaski Ducha Świętego na sposób
sakramentów, lecz przez modlitwę Kościoła uzdalniają do przyjęcia łaski i dysponują
do współpracy z nią. Prawie każde wydarzenie życia odpowiednio usposobionych
wiernych zostaje uświęcone przez łaskę
wypływającą z Paschalnego Misterium
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, z którego czerpią swoją moc wszystkie sakramenty i sakramentalia; w ten sposób niemal każde godziwe użycie rzeczy
materialnych może zostać skierowane do
uświęcenia człowieka i uwielbienia Boga
(KKK 1670).
Kościół otoczył nasze życie na tej
ziemi wieńcem swoich modlitw i błogosławieństw, abyśmy nigdy nie byli pozbawieni Bożej pomocy. Idąc w pielgrzymce
przez to życie, warto więc korzystać jak
najczęściej z sakramentaliów. Kościół zatroszczył się o to, by każda okoliczność naszego życia mogła być pobłogosławiona:
miejsca, w których przebywamy, przedmioty, którymi się posługujemy, nawet
pokarmy. Nie mówiąc o osobach z którymi żyjemy na co dzień. Oczywiście, żeby
jak to mówią młodzi nie przegiąć w drugą
stronę, sakramentalia nigdy nie mogą zastąpić sakramentów, lecz - przez modlitwę Kościoła - uzdalniają do przyjęcia łaski
i dysponują do współpracy z nią.
Czy zatem traktuję noszony przeze
mnie medalik jako amulet czy jako sakramentalium?
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Aby poznać medalik trzeba poznać
św. Benedykta
Wróćmy do samego medalika św. Benedykta, do historii jego powstania. W mówieniu o nim najlepiej zacząć od poznania osoby św. Benedykta. Bowiem to co
znalazło się na medaliku czy to w postaci
rysunków, czy symboli jak również liter
opowiada w skróconej formie o wielu wydarzeniach z życia świętego. Tu odsyłam
do pełnego zestawienia jakie swego czasu zrobiłem w oparciu o teksty źródłowe
dotyczące życia i nauczania św. Benedykta. W tym wypadku chodzi o Regułę św.
Benedykta oraz o księgę drugą Dialogów
autorstwa św. Grzegorza Wielkiego, gdzie
jest podany opis życia Benedykta i przejawów działania mocy Bożej w nim. Śmiem
nawet twierdzić, że bez przeczytania najpierw Reguły i Dialogów nie jesteśmy
w stanie w pełni zrozumieć idei zawartej
na medaliku. Tam są pokazane zmagania
Benedykta z przeciwnościami losu, próbami otrucia go, czy pokusami i atakami
szatana. Tam są podane zwycięstwa Benedykta nad diabłem i pomoc braciom
w przeciwnościach. Ponieważ materiał
jest obszerny ograniczę się do jednego
wydawałoby się niezwiązanego z medalikiem przykładu. Otóż w 20 rozdziale
Dialogów św. Grzegorza jest umieszczona
taka historia. Jak Benedykt poznał pyszne
myśli mnicha. Pewnego dnia czcigodny
Ojciec spożywał posiłek już pod wieczór,
a jeden z jego mnichów, syn jakiegoś
dostojnika, trzymał mu lampę przy stole.
Kiedy zaś mąż Boży jadł, młodego człowieka pełniącego ową służbę, ogarnął
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duch pychy. Zaczął on w sercu milcząco
rozważać, a potem mówić sobie w myśli:
„Któż to taki ten człowiek, przy którego
stole stoję, lampę mu trzymam, jakbym
był jego sługą? A kimże ja jestem, żebym
mu służył?” Aż nagle mąż Boży odwrócił
się od niego i zgromił go surowo mówiąc:
„Przeżegnaj swoje serce, bracie. Co ty tam
mówisz? Przeżegnaj swoje serce!” Zaraz też
zawołał mnichów, polecił im zabrać mu
z ręki lampę, jemu zaś kazał zejść ze służby i posiedzieć trochę w milczeniu. Zapytywany następnie przez braci, co takiego
miał w sercu, wszystko im opowiedział: jak
wzburzył go duch pychy i co sobie mówił
w myślach po cichu przeciw Bożemu mężowi. Wtedy stało się dla każdego jasne,
że przed czcigodnym Benedyktem nic nie
może się ukryć, bo do jego uszu dochodzą
nawet nie wypowiedziane na głos myśli.
Jak to się ma do medalika i tego co się
na nim znajduje?
Zalecenie św. Benedykta wydaje się
bardzo proste. Gdy opanowuje mnie duch
pychy mam przeżegnać swoje serce. Żyć
tajemnicą krzyża na co dzień. Czyli to co
znajduje się na medaliku ma przenikać
do mojego serca. Noszony przeze mnie
medalik na piersi ma niejako wnikać
w głąb. Krzyż ma wnikać w głąb mej osoby, w moje życie, moje decyzje, czyny itd.
Dlaczego mam przeżegnać swoje serce?
Bo jak podpowie Ewangelia: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym.
Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego
pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże,
zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość,
obelgi, pycha, głupota (Mk 7, 20-22). A św.
11

Jan dopowie: A jeśli nasze serce oskarża
nas, to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko (1J 3, 20).
Czy zatem robiąc codzienny znak krzyża, czy nosząc medalik pozwalam Bogu
działać w mnie?
Zanim pojawił się medalik
Po zapoznaniu się z życiem i nauką św.
Benedykta, drugim etapem w poznawaniu
historii medalika trzeba na pewno zwrócić
uwagę na kilka nadprzyrodzonych wydarzeń, które pośrednio przygotowały grunt
pod utworzenie idei medalika lub krzyża
św. Benedykta. Pierwszym z nich jest cudowne uzdrowienie młodego Brunona,
syna hrabiego Hugona von Egisheim, który
później został papieżem i służył Kościołowi
w latach 1049-1054 jako Leon IX, a teraz
jest czczony jako święty. Według przekazów jako młodzieniec został pogryziony
przez jadowite zwierzę i był bliski śmierci.
I kiedy tak leżał pozbawiony nadziei, że powróci do zdrowia, pewnego dnia zobaczył
wychodzącą od jego łóżka drabinę utworzoną z promieni, sięgającą nieba, a na niej
jakiegoś zstępującego ku niemu czcigodnego starca w mniszym stroju, który dotknął krzyżem, który miał w ręku, oblicza
nabrzmiałego od działania trucizny i zniknął. Wszelkie dolegliwości w cudowny sposób ustąpiły. W tym starcu Bruno rozpoznał
Św. Benedykta. I może dlatego, że już wtedy przedstawiano tego świętego z krzyżem
w ręce.
Drugim nadprzyrodzonym wydarzeniem jest prywatne objawienie w życiu św.
Gertrudy Wielkiej (1256-1302) osoby św.
Benedykta opisane w dziele przez nią napi-

KAMIEŃ ODNOWY – BIULE T YN DARCZYŃCÓW OPAC T WA BENEDYK T YNÓW W T YŃCU

sanym: Legatus divinae pietatis (Zwiastun
Bożej miłości). Tam w księdze XI, rozdz. 11
w rozmowie ze św. Benedyktem padają takie słowa: Ktokolwiek odda mi cześć
z powodu łask, którymi Pan raczył obdarzyć moje ostatnie chwile, temu obiecuję
towarzyszyć w jego ostatnich chwilach.
Będę mu szańcem, który go obroni przed
zasadzkami demona. Wzmocniony moją
obecnością uniknie sideł wroga duszy,
a niebo otworzy się przed nim.
W oparciu o cytowany tekst powstała antyfona nazwana od pierwszych słów
Stans in oratório (Stojąc w oratorium)
i modlitwa po niej następująca. W wielu
klasztorach do tej pory zachowany jest
zwyczaj śpiewania tej antyfony na koniec
dnia (np. tak jest w opactwie w Lubiniu).
Dla jasności podaję sam tekst modlitwy
(już bez wstępnej antyfony) po łacinie i w
tłumaczeniu na polski.
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Deus, qui pretiósam mortem sanctíssimi Patris nostri Benedícti tot tantísque
privilégiis decorásti: concéde, qu?sumus,
nobis: ut cuius memóriam recólimus,
eius in óbitu nostro beáta praséntia ab
hóstium muniámur insídiis. Per Christum
Dóminum nostrum. Amen.
Boże, Ty udzieliłeś świętemu Benedyktowi wszelkich łask w godzinie
śmierci, spraw, prosimy Cię, aby u kresu
naszego życia obronił nas swoim wstawiennictwem od zasadzek szatana.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Papież Leon XIII w roku 1879 udzielił
wszystkim noszącym medalik św. Benedykta, odpowiednich odpustów za odmówienie tej antyfony z modlitwą.
Dlaczego podaję akurat ten fragment?
Bowiem łacińskie zdanie zawarte w tej
modlitwie zostało później umieszczone
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na medaliku jubileuszowym w 1880 r.: Eius
in obitu n(ost)ro praesentia muniamur.
Co można przetłumaczyć na polski: niech
Jego (św. Benedykta) obecność broni nas
w chwili śmierci. To zdanie może być także
moją codzienną modlitwą.
Dwa ważne kodeksy średniowieczne
Idąc dalej w naszej historii medalika,
napotykamy pytanie: skąd się wzięły napisy, które reprezentują litery umieszczone
na medaliku?
Tak w skrócie: z szesnastu wersetów
łacińskich zawartych w dwóch średniowiecznych kodeksach.
Na pierwszej stronie Biblii Pauperum
Bibliothek Wolfenbüttel z 1340 r. (Austria)
znajdujemy 16 sentencji obok ikonografii
mnicha z krzyżem, który przeciwstawia
się wyobrażeniu siedmiu grzechów głównych.
Podobny motyw ale tym razem już ze
św. Benedyktem odnajdujemy w Mettener
Armenbibel (Biblia Pauperum) z 1414-15
z Metten. Tu również występuje 16 rymowanych wersetów tylko trochę w innej
kolejności niż w Biblii Pauperum z Wolfenbüttel.
Możemy tu dostrzec niejako trzy etapy. Po pierwsze, jakiś anonimowy mnich
napisał lub połączył 16 wersetów napisanych wierszem. Te wersety trochę w różnej
kolejności znajdują się w obu wspomnianych kodeksach.
Po drugie, z tych 16 wersetów kolejny
anonimowy mnich wybrał jedynie trzy i je
zestawił ze św. Benedyktem.
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Po trzecie, znów ktoś anonimowy te
trzy wersety zapisał na medalu w postaci
pierwszych liter tych wyrazów oraz dodał
nazwę Crux Sancti Patris Benedicti (Krzyż
Świętego Ojca Benedykta) tudzież inne
dodatki.
Pomimo coraz bardziej wnikliwych
badań nie jesteśmy w stanie dokładnie
określić kiedy pojawiły się pierwsze medaliki św. Benedykta. Według tekstów pisanych takim początkiem mógłby być rok
1644 kiedy to w Insbrucku została wydana
ulotka opisująca medalik. Co nie znaczy, że
takich medali nie było trochę wcześniej.
Żeby nie zanudzać o historii, zainteresowanych dalszymi dziejami medalika
odsyłam do najnowszego tłumaczenia
podstawowego dzieła o medaliku jaki jest
Szkic o pochodzeniu, znaczeniu i łaskach
medalika albo krzyża św. Benedykta O.
Prospera Guèrangera. Tłumaczenie na
podstawie wydania z 1899. Tyniec 2018
oraz niewielkiej broszurki O. Pawła Sczanieckiego, Historia i symbolika medalika
św. Benedykta. Tyniec 2016.
W podczas kolejnego spotkania zapoznamy się z przykładami współczesnych
medalików.

O. Artur Wojtulewicz OSB

KAMIEŃ ODNOWY – BIULE T YN DARCZYŃCÓW OPAC T WA BENEDYK T YNÓW W T YŃCU

Nasi poprzednicy...
Chcemy zaproponować Państwu
cykl artykułów przybliżający Waszych... poprzedników, którzy w przeszłości byli darczyńcami opactwa. Zaczniemy od pierwszego z Was... czyli
księcia Kazimierza I Odnowiciela.
W kolejnych numerach „Kamienia Odnowy” będziemy prezentować
tych, którzy w poprzednich pokoleniach wspierali nasze opactwo.
Kazimierz I Odnowiciel w zgodnej opinii historyków jest jednym
z najbardziej zasłużonych władców
Polski. Czym sobie zasłużył to miano?
My powiedzielibyśmy... ufundowaniem Tyńca, ale rzeczywista ocena
jest inna. Na to miano zasłużył sobie
książę Kazimierz przede wszystkim
wytrwałym i skutecznym dążeniem
to zjednoczenia królestwa po okresie
wojen i buntów.
NUMER 1(4) – LISTOPAD 2019

Po śmierci Mieszka II w Polsce
doszło do buntu ludności: “I było
poruszenie wielkie na ziemiach
Polski i powstawszy ludzie pozabijali biskupów, i kapłanów, i panów swoich, i było u nich zaburzenie” - pisał ruski kronikarz, Nestor.
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Bunt do najazdu na ziemie Polskie wykorzystał czeski książę Brzetysław, który po najechaniu na Śląsk (przyłączył go do Czech), dotarł do Gniezna, skąd ukradł relikwie świętego
Wojciecha.
W tym czasie Kazimierz przebywał na
wygnaniu w Niemczech. Do Polski powrócił
w roku 1039 i w niespełna dwie dekady dokonał zjednoczenia i odnowienia królestwa.
Po powrocie postanowił ufundować nieopodal Krakowa, na wapiennym wzgórzu we wsi
Tyniec, klasztor benedyktyński. Był to, jak zapewnia nas Jan Długosz, rok 1044. Pierwszy Jej
opat tyniecki, Aaron, został z czasem krakowskim biskupem. Jemu to zawdzięczamy zgodnie z duchem reform kluniackich obowiązek
NUMER 1(4) – LISTOPAD 2019

śpiewania psalmów przez duchowieństwo. Jemu też przypisuje się założenie
kapitulnej biblioteki krakowskiej. Sama
zaś kapituła przyjęła za swój osobisty
herb Aarona.

Herb opata Aarona
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Prace konserwatorskie
w fotograficznym skrócie
Zapraszamy do zdjęciowej relacji z postępów prac konserwatorskich w opactwie. W kolejnym numerze podsumujemy mijający rok oraz zapoznamy Państwa z planami na 2020.

Najważniejszym wydarzeniem było
przeniesienie z kaplicy tzw. ciemnej do
prezbiterium Najświętrzego Sakramentu.
Stało się to możliwe po powrocie do ołtarza głównego tabernakulum.
Tabernakulum poświęcił metropolita
krakowski, abp Marek Jędraszewski.
Wydarzenie to miało miejsce w czwartek, w oktawie Wielkanocy.
NUMER 1(4) – LISTOPAD 2019

W kaplicy tzw. ciemnej w chwili
obecnej znajduje się obraz Matki Bożej
Śnieżnej.
Dosłownie w ostatnich dniach zakończyła się renowacja kaplicy św. Schilastyki. Odwzorowano między innymi
odkryte w kaplicy freski autorstwa Andrzej Radwańskiego. W chwili obecnej są
już one widoczne „gołym okiem”...
16

Zakończyły się też prace konserwatorskie w kaplicy Krzyża Świętego...
NUMER 1(4) – LISTOPAD 2019
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Do stall w prezbiterium powróciły kartusze. Ruszyła też digitalizacja dzieł sztuki
z muzeum i kościoła opactwa w ramach projektu Wirtualne Muzea Małopolski.

NUMER 1(4) – LISTOPAD 2019
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A w naszym klasztorze... święcenia
i śluby braci
28 czerwca 2019 r., w wigilię uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła,
br. Maciej Pawlik OSB otrzymał święcenia
prezbiteratu, święcenia w stopniu diakonatu przyjął br. Karol Cetwiński OSB oraz
br. Grzegorz Hawryłeczko OSB. Święceń
udzielił J.E. ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Wśród
licznych gości, rodzin braci oraz przyjaciół
i znajomych, na uroczystości był obecny
m.in. melchicki arcybiskup Jerozolimy
Yasser Hanna Ayyash oraz o. Philippe
z opactwa Chevetogne. Wierzymy, że
wieloraka posługa, do której zostali powołani bracia, przyniesie zbawczy owoc.
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W wygłoszonej homilii ksiądz arcybiskup zauważył, że tajemnica Kościoła
wyraża się w pytaniach, jakie biskup zadaje kandydatom do diakonatu i prezbiteratu. Przyszli diakoni pytani są o chęć
pełnienia swojej posługi w duchu pokornej miłości, gotowość do życia w czystości i celibacie, a także kształtowania
swojej postawy na wzór Chrystusa:
– Miłować Chrystusa bardziej niż
inni znaczy modlić się tą szczególną modlitwą Kościoła, jaką jest Liturgia godzin.
Stąd pytanie: „Czy chcesz zachowywać
i pogłębiać ducha modlitwy, właściwego twojemu sposobowi życia, i w tym
duchu wiernie sprawować Liturgię Godzin w intencji Kościoła i całego świata?”
Kilkanaście dni wcześniej 8 czerwca
2019 r, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, w starym kapitularzu miało miejsce
inne ważne dla Wspólnoty wydarzenie.
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Po sześciomiesięcznym postulacie, , br.
Paweł Szewczyk, został obłóczony w mniszy
habit i rozpoczął nowicjat, który jest okresem
próby powołania w życiu i służbie według Reguły św. Benedykta w naszej wspólnocie. Polecamy Waszym modlitwom brata Pawła. Podobnie jak brata Antoniego, który 14 września
złożył śluby wieczyste (o znaczeniu i rycie ślubów więcej pisaliśmy w numerze 3 biuletynu).
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Co słychać u KARPia?

Członkowie benedyktyńskiego Duszpasterstwa Młodzieży KARP rozpoczęli
nowy rok szkolny i formacyjny rekolekcjami,
które odbywały się miedzy 26 a 30 sierpnia
w Rycerce Górnej. Tematem naszych dni
skupienia była modlitwa osobista. Medytując w ciszy, odprawiając liturgię, wędrując
po górach i bawiąc się wspólnie próbowaliśmy zbliżyć się do tajemnicy Bożej obecności w nas i pośród nas.
Już od września DM KARP podjęło się
prowadzenia kursu Alpha (kurs podstaw
wiary) dla młodzieży przygotowującej
się w tynieckiej parafii do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Czternastoosobowa grupa posługujących – młodych osób
zaangażowanych w apostolstwo - w każdy
poniedziałek dzieli się swoim świadectwem
wiary ze swoimi rówieśnikami lub niewiele młodszymi kolegami poszukującymi
w swoim życiu Pana Boga. Wydarzeniem
centralnym całego kursu był weekendowy
wyjazd skupieniowy do opactwa sióstr benedyktynek w Staniątkach. Słuchają konferencji i modląc się przygotowywaliśmy się
do spotkania z Panem przychodzącym do
nas w sakramencie bierzmowania.
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Członkowie duszpasterstwa powołali w październiku do istnienia
grupę KARP Camino, czyli szesnastoosobowy zespół przygotowujący się
do pieszej pielgrzymki z Porto w Portugalii do Santiago de Compostela
w Hiszpanii. Pielgrzymka odbędzie się
w przyszłe wakacje. Prosimy o modlitwę na czas naszych przygotowań.
Udział młodzieży w pielgrzymce wiąże się również z poniesieniem sporych kosztów. Bilet jednego młodego
pielgrzyma to ok. 800 zł. Gdyby ktoś
z Państwa chciał wspomóc młodych
pielgrzymów również finansowo po-

KAMIEŃ ODNOWY – BIULE T YN DARCZYŃCÓW OPAC T WA BENEDYK T YNÓW W T YŃCU

dajemy numer konta Duszpasterstwa:
63 1240 1444 1111 0010 3980 5682 Bank
Pekao SA II O. w Krakowie (w tytule: Bilet
dla pielgrzyma). Bóg zapłać za wszelką
życzliwość.
brat Jakub Biel OSB

Wakacje tynieckie – Karkonosze 2019
W tym roku koloniści z tynieckiej parafii odpoczywali w Karkonoszach. Stuosobowa grupa
dzieci i młodzieży z Tyńca wraz opiekunami gościła w Borowicach koło Karpacza. Zatrzymaliśmy się w Ośrodku Wczasowo-Wypoczynkowym
„Hottur” w Borowicach k. Karpacza. Nasze wczasy
trwały od 1 do 12 sierpnia. Czas wspólnych wakacji stanowił dla naszych podopiecznych okazję
do aktywnego wypoczynku, a także rozwoju duchowego i intelektualnego. Codziennie wspólnie
się modliliśmy, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej,
ale również korzystaliśmy z wielu atrakcji odwiedzanego przez nas regionu. Nie brakło wycieczek górskich, sportowych emocji na boiskach,
w basenie, całorocznym lodowisku czy w parku
linowym. Odwiedziliśmy interaktywne muzeum
kolejki górskiej, muzeum sportu i niezwykłe muzeum Karkonoskie Tajemnice. Bogu niech będą
dzięki za cudowny czas kolonijnego wypoczynku!
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Kalendarium tynieckie
LISTOPAD 2019

1.
6.
21.
23.
25.
27.
30.

rocznica profesji Br. Mikołaja (2017)
† memento o. Augustyna Jankowskiego, opata 1985–1993 (2005)
† memento o. Mateusza Skibniewskiego, przeora 1959–1969 (2002)
† memento o. Kazimierza Ratkiewicza (1965)
† memento: o. Bernarda Turowicza (1989), br. Rafała Królika (1995)
† memento o. Jana Pawła Konobrodzkiego (2016)
† memento o. Franciszka Małaczyńskiego (2009)

GRUDZIEŃ 2019

1.
8.
24.
27.

Adwentowy Dzień Skupienia Darczyńców
rocznica profesji o. Jerzego (1962); święceń kapłańskich o. Rafała (2014)
† memento br. Gabriela (2018)
rocznica święceń kapłańskich o. Leona (1953)
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