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Tyniec, grudzień 2021 r.
Chrystus pośród nas!
Szanowni Państwo,
przed nami piękny czas świętowania
Bożego Narodzenia. Myślę, że warto
na ten okres spojrzeć z perspektywy
zaproszenia. Ale zaproszenia, które
Pan Bóg kieruje do nas wszystkich, to
On poprzez Wcielenie zaprasza nas do
tego, byśmy pozwolili zamieszkać mu
w nas, naszych rodzinach, naszym środowisku.
Zachęcam Was do tego, byście spróbowali spojrzeć na ten czas z tej perspektywy...
Pozwólcie, że w tym miejscu zaproszę
Was do lektury fragmentu publikacji
„Apokalipsa Bożego Narodzenia”, która
pozwoli nam - o czym jestem głęboko
przekonany - wejść w tę niesłychaną tajemnicę, jaką jest Wcielenie.
Nim jednak przejdziemy do tej lektury,
zapraszam oczywiście do wspólnego
przeżywania okresu Bożego Narodzenia. Choć znów dotykają nas obostrzenia związane z kolejną już falą pandemii, na szczęście nie obejmują one
w żaden sposób więzi duchowej, która
łączy nas już od kilku lat...
Czas pandemii, jak sądzę z korespondencji z Wami, to nie tylko doświadcze4

nia związane z chorobą bliskich, przyjaciół bądź znajomych, czasami tragiczną
śmiercią, ale też życie w poczuciu łączności poprzez modlitwę, dobre słowo...
Ten okres ograniczeń, który znacznej
mierze dotknął bezpośrednie kontakty
między nami, pokazuje jednak i uczy
jak wiele w naszym życiu znaczy modlitwa... to ona sprawia, że jednoczymy się
ze sobą, że wciąż o sobie pamiętamy...
Zachęcam Was z całego serca byście
w tym radosnym czasie Bożego Narodzenia swoją modlitwą i życzliwą
pamięcią otoczyli - zwłaszcza 26 i 27
grudnia o. Leona Knabita, który właśnie
26 grudnia świętować będzie swoje 92
urodziny, a dzień później rocznicę święceń kapłańskich.
W biuletynie znajdziecie rozmowę z seniorem naszego klasztoru, w której nie
tylko dzieli się wspomnieniami swoich
świąt Bożego Narodzenia, które od ponad sześćdziesięciu lat spędza w Tyńcu,
ale też wspomina jedną z najtrudniejszych Wigilii swego życia, w roku 1943
po aresztowaniu Taty.
Z wrodzonym sobie poczuciem humoru opowiada też o tym, jak to bracia
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musieli... uczyć się rozmawiać
przy stole... Dlaczego tak?
Odpowiedź znajdziecie oczywiście w rozmowie...
Nie zabraknie też, co zrozumiałe Jego wspomnień związanych z odbudową klasztoru
w latach pięćdziesiątych.
Mijający rok w naszym kraju
uchwałą Sejmu i Senatu RP
ogłoszony został rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego w 120. rocznicę urodzin
i 40. rocznicę śmierci. Jego
punktem kulminacyjnym był
dzień 12 września 2021, gdy
w Świątyni Opatrzności Bożej
w Warszawie odbyła się msza
beatyfikacyjna. Był to ważny dzień również dla naszej
wspólnoty.
Błogosławiony
Stefan kardynał Wyszyński
był bowiem częstym gościem
w naszym klasztorze. Odwiedzał naszych braci przy różnych okazjach, zawsze chętnie. Z tej okazji w biuletynie
publikujemy zdjęcia w tych
wizyt, które znaleźć można
w naszym archiwum.
Jedną z najważniejszych wizyt Prymasa Tysiąclecia w Tyńcu była ta, która przypadła na
1500-lecie urodzin św. Benedykta. Z tej okazji Prymas wygłosił homilię podczas Mszy
Świętej, w trakcie uroczystości w klasztorze. Podkreślił

w niej rolę, jaką tynieccy mnisi od zarania swej
obecności wnieśli ogromny wkład w chrystianizację kultury polskiej. Rolę tą staramy się wypełniać
po dziś dzień, również dzięki Waszemu wsparciu.
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Dzięki niemu również możemy kontynuować termomodernizację naszego
klasztoru, a także... rozpocząć starania
o to, by po wielu, wielu latach odtworzyć tynieckie organy, których dzieje
opisuje dla Was brat Michał Gronowski.
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Bóg, który stał się 			
niemowlakiem...
To fascynujące, że wcześniej Pan Bóg
nie był aż tak blisko. Jakby nie mógł, nie
chciał takiej łaski dać ludziom, tej radykalnej przemiany życia i świata…
Zacznijmy od przypomnienia kolekty
mszalnej z 17 grudnia:
Boże, przez narodzenie Twojego Syna
z Najświętszej Dziewicy Maryi zajaśniała przed całym światem Twoja potęga.
Spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną
wiarę w tajemnicę Wcielenia i sławili ją
z pełnym miłości oddaniem.
To jest synteza tego, co można powiedzieć na temat Wcielenia. Czytamy jednak, że ta wiara może być naruszona,
czyli może być w jakiś sposób błędna czy
nieprawdziwie przedstawiona.

Mówiliśmy już o tym, że patrzymy na to
Boże Narodzenie jak na apokalipsę, czyli
koniec starego świata i objawienie ukrytej przed nami prawdy o naszym świecie.
Coś się kończy, również jakiś obraz Boga
musi w nas umrzeć. Ale staramy się również, aby poprzez wiarę zrozumieć jaki
Bóg jest naprawdę.
Tajemnica Wcielenia mówi nam przede
wszystkim, że z nieskończonej miłości do
swego Ojca i do rodzaju ludzkiego Syn
Boży za sprawą Ducha Świętego stał się
człowiekiem i wziął ciało z Maryi Dziewicy. Czyli Ten, który był zrodzony przed
wiekami przez Ojca, został również zrodzony w czasie za sprawą Ducha Świętego. W jednej osobie zjednoczył dwie
natury – boską i ludzką, niczego nie mieszając ani nie dzieląc.

NUMER 6 – GRUDZIEŃ 2021 7

Jak chwilę się nad tym zastanowimy, tak
na zdrowy rozum, najlepiej patrząc na
Dzieciątko w żłobku, to jeśli to jest prawda, że Chrystus jest jednocześnie Bogiem
i człowiekiem, to nie ma większej tajemnicy na tym świecie.
Zacznijmy od tego, że jest prawdziwym
człowiekiem. Najczęściej mówi się, że był
prawdziwym człowiekiem, że odczuwał
senność, spał i jadł. Ale czy na tym tylko
polega człowieczeństwo? Może dla niektórych tak. Ale dobrze wiemy, że ból bycia człowiekiem nie ogranicza się tylko do
tego, że jest się niewyspanym i głodnym,
a radość z człowieczeństwa to nie tylko
dobry obiad i ciepłe łóżko. Pomyślmy o
wszystkich radościach, nadziejach, bólach, smutkach, strapieniach, rodzajach
szczęścia, jakie przeniknęły serca ludzkie:
żadna z tych rzeczy nie była obca Synowi Bożemu, który stał się człowiekiem.
Odpryski tego mamy w Ewangelii. Na
przykład Jezus płacze nad grobem Łazarza, ostatnie chwile przed swoją Męką
spędzał u przyjaciół w Betanii. Żegnał się
z nimi. Bardzo ludzkie.
Skoro jest prawdziwym człowiekiem,
oznacza również, że musiał się uczyć. Nie
tylko to, że uczył się chodzić czy mówić,
8

ale także, że musiał powoli poznawać
Pismo Święte. Józef musiał Go uczyć
się modlić. Bo skoro był człowiekiem, to
tego wszystkiego nie umiał. Tu od razu
pojawia się pytanie: czy wiedział, że jest
Bogiem? A jeśli wiedział, to w którym momencie ta świadomość do Niego dotarła?
To są wielkie tajemnice. Z drugiej strony
nigdy nie przestał być Bogiem. Czyli był
wszechwiedzący, wszechpotężny, równy
Ojcu, nieśmiertelny. Wcielenie nic Mu nie
odjęło ze splendoru i potęgi Bóstwa.
Różni różnie pisali na ten temat. Nie ma
lepszej książki, która opisuje to w beletrystyczny sposób niż Jezus z Nazaretu
Brandstaettera. Autorowi się udało językiem powieści opisać tę tajemnicę, wobec której dzisiaj stajemy.Ta książka inspiruje do myślenia.
Podsumowaniem tego punktu niech będzie urywek z szóstego rozdziału drugiej
księgi O zasadach Orygenesa. To był człowiek, od którego warto się uczyć pytań.
On nie tylko stawiał pytania, ale też potrafił wytrzymać fakt, że nie zna odpowiedzi.
To jest wielka cnota. Orygenes tak pisze o
wcieleniu Chrystusa:
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Skoro więc rozważyliśmy tyle wzniosłych
zagadnień, dotyczących natury Syna Bożego, to w najwyższe zdumienie wprawia
nas, że owa przewyższająca wszystko
natura ogołociła się ze swego majestatu.
Stałasięczłowiekiemiprzebywałamiędzy
ludźmi. Poświadcza to wdzięk rozlany na
Jego wargach, Ojciec Niebieski oraz znaki,
cuda i dzieła, których dokonał sam Chrystus. On przed swym cielesnym pobytem
na ziemi wysłał poprzedników, zwiastunów i proroków własnego przyjścia. Po
wstąpieniu zaś do nieba sprawił, że święci apostołowie, ludzie napełnieni mocą
Jego Bóstwa, a wywodzący się przecież z
niedoświadczonych i niewykształconych
celników i rybaków, nawrócili cały świat.
Jednakże wśród tych wszystkich cudów
i wspaniałości otaczających Chrystusa
właśnie to jest najbardziej zadziwiające
i niepojęte dla ułomnego rozumu ludzkiego. W jaki sposób możemy zrozumieć,
jak mamy pojąć, że owa potęga boskiego
majestatu, owo Słowo i mądrość Boga, w
której zostały stworzone wszystkie byty
widzialne i niewidzialne, zawarła się w
ograniczonych rozmiarach człowieka,
który pojawił się w Judei. Że wstąpiła w
łono kobiety. Urodziła się, tak jak się rodzą
niemowlęta, i płakała, tak jak płaczą małe
dzieci. Jak Chrystus mógł się lękać śmierci? Co zresztą sam wyznaje. I w jakiś sposób poniósł śmierć najhaniebniejszą w
ludzkiej opinii, chociaż po trzech dniach
zmartwychwstał. Gdy zatem dostrzegamy w Chrystusie pewne cechy ludzkie do
tego stopnia, że nie różni się On niczym
od niedoskonałości wspólnej wszystkim
śmiertelnikom. A z drugiej strony widzi-

my w Nim wszystkie właściwości boskie,
któreprzysługująjednemupierwotnemu
i niewysłowionemu bóstwu. Wówczas
rozum ludzki ogarnia takie zaskoczenie i
zdziwienie, że człowiek nie wie, gdzie ma
się zwrócić, czego trzymać i dokąd skierować.
To, o czym pisze Orygenes, to praktyczny opis wewnętrznego gestu adoracji
tajemnicy. Możemy jego słowa uznać za
własne. Kiedy będziemy obchodzili Boże
Narodzenie i staniemy przed żłóbkiem,
zobaczymy figurkę Dzieciątka Jezus; czy
to nam da do myślenia? Oto nieskończony Bóg, który stał się niemowlakiem.
I w ten sposób przechodzimy płynnie do
kolejnego pytania. Oczywiście nie jest
nowe, ale pytania klasyczne są najlepsze.
Mianowicie: po co? Cała ta opowieść o
Wcieleniu jest niesamowita, ale po co to
się stało? Czy to jest jakaś akrobacja: Pan
Bóg pokazuje, że potrafi? Czyż nie mógł
dokonać zbawienia człowieka jednym aktem swojej woli? Może problem wynika
z naszego punktu widzenia. Każdy z nas
patrzy przede wszystkim przez pryzmat
własnego „ja”. Jesteśmy dziećmi Kartezjusza, świadomymi, nieświadomymi,
prawymi, nieprawymi, ale wszyscy mamy
wdrukowane, że„myślę, więc jestem”. Jak
się nie obrócić, to w centrum będzie samotne „ja”.
Może żeby wykonać pierwszy krok w
kierunku kontemplacji, czyli zrozumienia, tajemnicy Wcielenia, trzeba za
punkt wyjścia obrać słowa św. Pawła z
Listu do Rzymian. Czytamy: Nikt z nas
nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla
siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy
dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umiera-
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my dla Pana (Rz 14,7–8). Apostoł mówi
tu nie tylko o tym, że żyjemy w olbrzymiej wspólnocie, ale też, że ta wspólnota ma za swój cel Pana Boga. Czyny
poszczególnych ludzi mają wpływ na
działania innych. Wystarczy pomyśleć,
jak jesteśmy zależni od tego, jak żyli i
co robili nasi rodzice. Rozszerzmy nasze
spojrzenie: wciąż odczuwamy skutki
epoki napoleońskiej (poprzez przemianę naszego myślenia o państwie i
prawie chociażby) czy drugiej wojny
światowej; wszyscy mówimy po polsku,
jesteśmy pod wpływem od tego, co z
naszym językiem zrobił 200 lat temu
Adam Mickiewicz. Przykłady możemy
mnożyć, ale ciągle w tym momencie
trzymamy się tylko płaszczyzny przyrodzonej, socjologicznej, którą możemy
zbadać w jakiś sposób. Taki „efekt motyla”. Tajemnica Wcielenia mówi nam coś
więcej: Syn Boży wcielając się, stając się
człowiekiem takim jak my, przekroczył
nienaruszalne do tej pory granice pomiędzy Bogiem i człowiekiem. To jest
tak, jakby zburzyć tamę: mamy wielkie
jezioro, u dołu jest pustynia, ale człowiek rozwali tamę i woda się wyleje na
suchy obszar, to już nigdy nie będzie
tak jak było wcześniej. Czymś takim jest
Wcielenie. To jest przetarcie nowego
szlaku pomiędzy światami, które tak
różnią się od siebie. Z drugiej strony jest
to odpowiedź na najgłębsze pragnienie
człowieka, żeby być takim jak Bóg. Pamiętamy, że w Raju od tego wszystko
się zaczęło. Pierwsi rodzice zgrzeszyli
nie dlatego, że chcieli być nieposłuszni, tylko dlatego, że chcieli być tacy jak
10

Bóg. Zostali wszak stworzeni na obraz i
Boże podobieństwo. My wszyscy jesteśmy dotknięci przez tamto wydarzenie.
Analogicznie można powiedzieć, że tak
jak jesteśmy zależni od naszych rodziców, od kultury, w jakiej żyjemy, to tak
samo Wcielenie Chrystusa przemieniło
istotę świata i dotknęło ontycznie każdego człowieka. Święty Atanazy Wielki,
biskup Aleksandrii z IV w., uważał, że nic,
co nie zostało przyjęte przez Chrystusa,
nie zostanie ocalone. Jeśli mamy szansę na ocalenie, na uwolnienie się od zła,
czego Bóg przecież pragnie i o czym nam
przypomina przez tajemnicę Niepokalanego Poczęcia, to jedynie przez Chrystusa Pana.
To„pociągnięcie”do Boga dzieje się zazwyczaj w najprostszy sposób. Jeden ze współbraci prowadził rekolekcjach na północy w
malutkim miasteczku z pięknym gotyckim
kościołem. W okolicy mieszka tysiąc trzysta osób. W świątyni zimno jak na Syberii
i Msza Święta mogła trwała najwyżej 25
minut, bo woda zamarzała w ampułkach.
Pierwsza myśl była taka:„Kto w ogóle przyjdzie?”A na każdej Msza pełen kościół ludzi.
Na samym końcu, jak już było najzimniej,
przyszło gimnazjum, po Mszy przyszli do
zakrystii, rozsiedli się i chcieli pogadać z wikarym i rekolekcjonistą. Mój współbrat patrzył na tych młodych ludzi i myślał sobie:
„Po co oni tu przyszli, przecież mogli pójść
na piwo. Kto ich tutaj przyprowadził?” To
była właśnie przemiana, która dokonuje się
przezWcielenie, przyciąganie do Boga, które zaczyna się tak zwyczajnie, ale prowadzi
do głębokiej modlitwy i dojrzałego sumienia. Gdyby każdy z nas usiadł i pomyślał, jak
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to się stało, że Bóg znalazł się w jego życiu
i że nagle w nas w jakiś sposób miłość do
Boga zapłonęła, to wyjaśnić logicznie się
tego nie da.
I to jest właśnie efekt Wcielenia.
W Ewangelii św. Jana czytamy, że Syn Boży
wstąpił do nieba nie po to, aby nas opuścić, ale żeby nam przygotować miejsce
w Domu Ojca (por. J 14,1–3). Ale co teraz
z nami na ziemi? Święty Leon Wielki w
swoim kazaniu na Wniebowstąpienie wypowiedział zdanie, które może być odpowiedzią na to pytanie: to, co było widzialne
w Jezusie, przeszło w sakramenty (misteria). Leon zwraca tym samym uwagę, że o
ile podczas swego ziemskiego życia Jezus
miał kontakt z tylko niewielką liczbą ludzi,
że ograniczały Go czas i przestrzeń, o tyle
poWniebowstąpieniupoprzezsakramenty
Jego działanie nie ma już granic. Jego nauczanie, odpuszczanie grzechów, wreszcie
dzieło ofiary krzyża, to wszystko jest teraz
dla nas na wyciągnięcie ręki. Owocem
Wcielenia jest choćby to, że gdy zgrzeszę
ciężko i pójdę do kapłana i wyznam przed
nim moje grzechy, on mocą Bożą odpuści
mnie od nich uwolni. Wcześniej było to
niemożliwe. Gdy urodzi się dziecko i zostanie ochrzczone, to wiemy, że już na wieki
wieków będzie należało do Pana Boga i że
jest członkiem Ciała Chrystusa, członkiem
Kościoła. Gdy ktoś się zakocha się, weźmie
ślub i żyje ze współmałżonkiem to ci ludzie
są żywą ikoną związku Chrystusa z Kościołem (por. Ef 5,21–33). Czego by człowiek
nie dotknął teraz w swoim życiu, wszystko
może zostać przeniknięte mocą Wcielenia.
Nic nie jest bez znaczenia, ponieważ Syn
Boży stał się człowiekiem.

To fascynujące, że wcześniej Pan Bóg nie
był aż tak blisko. Jakby nie mógł, nie chciał
takiej łaski dać ludziom, tej radykalnej przemiany życia i świata, dopóki sam nie stał się
jednym z nas. Co ciekawe zanim Syn Boży
wylał na rodzaj ludzki to wszystko, to sam
stanął przed człowiekiem jak żebrak: przez
anioła prosił Maryję o to, ażeby się zgodziła dać Mu swoje ciało. Bo przecież On się
narodził z Jej ciała, to była krew z Jej krwi.
Józefa prosił ażeby nie zabijał, nie porzucał
swej żony i Jej Dziecka, ale żeby wziął ich
w opiekę.
Opisany mechanizm przypomina taniec,
taniec z Bogiem: my dajemy Mu trochę, a
Pan Bóg daje nam nieskończenie więcej,
bo wszystko. To jest tajemnica dynamiki
Wcielenia. Jak widzimy, po tym wydarzeniu nic nie jest takie, jakie było wcześniej. Dlatego też Ojcowie Wschodni – to
jest zwłaszcza w teologii greckiej ważny
akcent – mówią, że poprzez Wcielenie
dokonało się zbawienie świata. Zachód
podkreśla wagę Męki Pańskiej. Wschód
nie oddziela Triduum od misterium Bożego Narodzenia, czego znakiem jest chociażby ikona tej ostatniej uroczystości:
Dzieciątko spoczywa w żłóbku przypominającym sarkofag i samo jest owinięte w
śmiertelny całun. Ojciec Franciszek Małaczyński OSB, który po soborze redagował
polską wersję mszału rzymskiego, kiedyś
mówił dość ironicznie o odwiecznym
sporze o prymat między świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, że jemu się
wydaje, że gdyby nie było Bożego Narodzenia, to Zmartwychwstanie nie miałoby miejsca. Bez Wcielenia Jezus Chrystus
nie poszedłby przecież na krzyż.
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Pomyślmy o tej przemianie, która się dokonała dwa tysiące lat temu. W homilii, którą
św. Jan Paweł II wygłosił podczas „pasterki”
1999 r., kiedy otwierał rok jubileuszowy, rok
święty na 2000 lat chrześcijaństwa, mówił
tak:

ło bieg ludzkiej historii. Oto prawda, którą tej nocy Kościół przekazuje trzeciemu
tysiącleciu. Wy wszyscy, którzy przyjdziecie po nas, zechciejcie przyjąć tę prawdę,
która całkowicie zmieniła bieg historii. Od
tamtej betlejemskiej nocy ludzkość jest
Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego, któ- świadoma, że Bóg stał się człowiekiem:
ry się narodził w betlejemskiej grocie! stał się człowiekiem, by uczynić człowiePo dwóch tysiącach lat ponownie prze- ka uczestnikiem swej Boskiej natury.
żywamy tę tajemnicę jako wydarzenie Fragment tekstu pochodzi z darmowego
jedyne i niepowtarzalne. Wśród wielu sy- e-booka Apokalipsa Bożego Narodzenia
nów ludzkich, wśród wielu dzieci, które Za jego udostępnienie dziękujemy:
w ciągu wieków przyszły na świat, tylko
Ty jesteś Synem Bożym: Twoje narodzenie w niewypowiedziany sposób zmieni-

Prymas Wyszyński w Tyńcu
Prymas Stefan Kardynał Wyszyński był
dość częstym gościem w tynieckim
klasztorze. Być może lepiej i trafniej można tą częstotliwość określić inaczej: ilekroć miał ku temu sposobność. Jego wizyty oprócz tych oficjalnych, związanych
choćby z uczestnictwem w liturgii, miały
często wymiar na wskroś przyjacielski...
korzystał z każdej możliwej okazji aby
odwiedzić braci w naszym klasztorze.
Poniżej prezentujemy zdjęcia z klasztornego archiwum, które obrazują charakter jego wizyt...
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Organy w dawnym Tyńcu
Pierwszym, który podjął temat organów,
czy może szerzej muzycznego dziedzictwa Tyńca, był Antoni Chybiński. Miał on
jeszcze dostęp do sporej liczby tynieckich
rękopisów i druków, które w ciągu XIX w.
trafiły do różnych lwowskich bibliotek, w
tym zwłaszcza Baworowskich i Ossolińskich, i które po 1944 r. uległy parcelacji,
trafiając w różne miejsca. W opublikowanym niemal sto lat temu krótkim, acz ważnym tekście, zwrócił uwagę na muzyczne
rękopisy i druki z dawnej tynieckiej biblioteki, wskazując na obecność w księgo-

zbiorze klasztornym XVI-wiecznych dzieł
poświęconych teorii muzyki, jak choćby
Musica theorica Lodovico Fogliano (Venetis 1529). Zasługą Chybińskiego jest
ponadto wydanie kontraktu, jaki klasztor
zawarł z krakowskim organmistrzem, Błażejem Frankowiczem, w 1640 r. na remont
organów w kościele i zakup pozytywu. W
późniejszym okresie tynieckie organy nie
budziły większego zainteresowania badaczy. Temat podejmował marginalnie Paweł Sczaniecki, obok badań nad dziejami
opactwa.

1

Rys. 1: Tyniec, kościół opactwa Benedyktynów, rzut parteru; strzałkami wskazano lokalizację:
organów w prezbiterium nad stallami, Kaplicy Ciemnej, klatki schodowej
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Organy i balkon znajdujące się na południowej ścianie prezbiterium nad
stallami rozebrano z uwagi na zły stan
zachowania wiosną 1940 r.; z oryginału
zachowały się jedynie fragmenty snycerki prawdopodobnie z poł. XVII w. i z
1691 r. Szczęśliwie dysponujemy kilkoma
zdjęciami o bardzo dobrej rozdzielczości,
wykonanymi w 1929 r. przez Tadeusza
Przypkowskiego . Zachowało się również
historyczne przejście prowadzące w grubości muru z pomieszczenia na 1. piętrze
(nad kaplicą boczną tzw. Kaplicą Ciemną
przylegającą od południowej strony do
prezbiterium) na dawny balkon organowy, zamurowane wiosną 1940 r. Podczas
prac konserwatorskich jesienią 2021 r.
odsłonięto w tym przejściu zagruzowane
schodki. Zachowały się w bardzo dobrym
stanie trzy drewniane stopnie ułożone

na kamiennej podmurówce z zaprawą;
czwarty, najniższy stopień, wchodzący
już w grubość zamurowania od strony
prezbiterium, nie zachował się. Na podstawie tego odkrycia można ustalić, że
wysokość otworu drzwi od strony prezbiterium wynosiła ok 170 cm, a szerokość
70 cm; wysokość przejścia od strony pomieszczenia nad Kaplicą Ciemną, wynosi
110 cm, a szerokość 60 cm. Obecny poziom posadzki tego pomieszczenia, jak
również pokrywający się z nim poziom
ostatniego drewnianego stopnia, należy
uznać za oryginalny (zdj. 27), wynikający
z wysokości sklepienia kaplicy poniżej, co
potwierdziły pomiary przeprowadzone w
listopadzie 2021 r. Uwaga ta jest istotna w
ustalaniu chronologii dziejów organów, o
czym będzie mowa niżej.

Na zdjęciu obok (po lewej): Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, pomieszczenie nad Kaplicą Ciemną,
widok na południową ścianę prezbiterium z zamurowanym i w części zagruzowanym przejściem na
balkon organowy; wrzesień 2021 r.; fot. M.T. Gronowski OSB.
Zdjęcie na stronie 19: Tyniec, pomieszczenie nad
Kaplicą Ciemną, widok na południową ścianę prezbiterium z przejściem na balkon organowy po
odgruzowaniu; listopad 2021 r.; fot. M.T. Gronowski
OSB
Zdjęcie na stronie 20: pomieszczenie nad Kaplicą
Ciemną, widok na południową ścianę prezbiterium
z przejściem na balkon organowy; odsłonięte orygi-

18

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

NUMER 6 – GRUDZIEŃ 2021 19

20

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

Pierwsza wzmianka o tynieckich mnichach organistach pochodzi z roku
1405, a zatem instrument musiał już
znajdować się w kościele od pewnego
czasu; dodać należy przy tym, że był to
jeszcze kościół romański, zbudowany
w poł. XI w. Za fundatora tych organów
można uznać z dużą dozą prawdopodobieństwa opata Mścisława z Lusławic,
rządzącego w Tyńcu w latach 1386–
1410. Był to jeden z najwybitniejszych
tynieckich opatów – budowniczy, reformator, pozostający w bliskich kontaktach z dworem monarszym, współpracownik biskupa krakowskiego, Piotra
Wysza; w tym kontekście warto również
nadmienić, że z fundacji opata Mścisława wykonano zachowane do dziś dwa
cenne i ważne muzykalia – tzw. Antyfonarz i Graduał Mścisława.
Zapewne po 1452 r. opat Maciej ze Skawiny rozpoczął budowę nowego, znacznie większego kościoła. Była to bazylika
z trójnawowym, czteroprzęsłowym korpusem oraz prezbiterium na rzucie wydłużonego prostokąta o wielobocznym
zamknięciu. W naroże północno-zachodnie wtopiona była czworoboczna
wieża dekorowana fryzem heraldycznym wieńczącym górne piętra. Nowy
kościół poświęcono w 1463 r., choć,
jak można przypuszczać, prace wykończeniowe jeszcze trwały. Niestety,
podobnie jak w przypadku organów w
kościele romańskim, nie mamy żadnych
bezpośrednich informacji o instrumencie w kościele gotyckim, który jednak
na pewno musiał być w użyciu, skoro w
źródłach archiwalnych wzmiankowani
są przez cały okres XV i XVI w. mnisi organiści.

W 1640 r. opactwo zawarło kontrakt z
krakowskim organmistrzem, Błażejem
Frankowiczem, na remont instrumentu
w kościele . Niestety, nic nie wiadomo o
zakresie tych prac, lecz sądząc z kwoty,
jaką opactwo zobowiązało się mu zapłacić – 130 zł – nie był to duży zakres,
zapewne raczej bieżący remont, skoro
za jednocześnie zakupiony od niego
pozytyw klasztor zapłacił 400 zł (zapewne chodziło o przenośny pozytyw, tzw.
szkatulny).
Istotne zmiany nastąpiły w latach 1642–
1644. Wiązać to można z przygotowaniami do jubileuszu 600-lecia opactwa
(1044–1644). Dokonano wówczas reorganizacji przestrzeni i ciągów komunikacyjnych w prezbiterium: zapewne
rozebrano lektorium, zamurowano
przejście przy łuku tęczowym prowadzące do kaplicy sąsiadującej z prezbiterium od strony południowej oraz zbudowano nowe stalle z cyklem obrazów
w zapleckach przedstawiających św.
Benedykta, jego uczniów i kontynuatorów.
Hipotetycznie, lecz z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że owa
„jubileuszowa” reorganizacja przestrzeni prezbiterium bezpośrednio wiązała
się również z relokacją organów, które
wówczas przeniesiono na osobny balkon usytuowany wyżej na południowej
ścianie prezbiterium, ponad nowymi
stallami. Zachowane wejście na balkon, o którym była mowa wyżej, musiało powstać w tym właśnie czasie (przy
czym terminus post quem wyznacza
data budowy sklepienia kaplicy, które
powstało, jak i inne sklepienia w korpusie nawowym, w latach 1618–1622),
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gdyż oryginalny poziom najwyższego
stopnia schodów, jak i poziom całego
pomieszczenia dostosowany jest już do
wysokości sklepienia kaplicy poniżej .
W tym miejscu można jednak postawić
pytanie, czy przenosząc organy do nowej lokalizacji, nie zbudowano nowego
instrumentu? Opcja ta teoretycznie jest
możliwa, choć wydaje się mało prawdopodobna.
Podsumowując można przyjąć, że podczas prac przygotowujących jubileusz
1644 r. wykonano nowe stalle i dwa ołtarze, zreorganizowano przestrzeń prezbiterium i przeniesiono istniejące już
organy w nowe miejsce. Jednocześnie
dokonano korekty estetycznej szafy i
prospektu.
Przeprowadzona analiza pozwala na
stwierdzenie, że dokonana po relokacji
instrumentu w latach 1642–1644 korekta estetyczna prospektu organowego
miała upodobnić go do wyglądu nowozbudowanych stall, nadając mu stosunkowo surową, architektoniczną formę z
dyskretnym i powściągliwym ornamentem snycerskim, a jednocześnie pełnym
prostoty i szlachetnej elegancji.
Na koniec można dodać, iż wydaje się
możliwe, że rekomponując organy w
nowym miejscu i dokonując korekt
w stylistyce prospektu, zachowano w
dużym stopniu dotychczasowy werk,
remontowany nieco wcześniej, w 1640
r., a zatem, jak można sądzić, działający
nadal sprawnie.
Natomiast nie jest jasne kiedy dokonano powiększenia tynieckich organów
poprzez dobudowanie drewnianych
piszczałek tympanów (czyli kotłów lub
bębnów) po obu stronach szafy organowej. Mogło to nastąpić albo podczas
22

omawianej tu relokacji, albo później,
podczas remontu Jana Głowieńskiego
(1691). Głowieński nie zbudował tynieckich organów, lecz jedynie przeprowadził remont już istniejącego instrumentu, zapewne poprawił brzmienie (być
może przestroił w całości instrument?),
a dodatkowo, wykorzystując formy i
wzorce z Leżajska, wzbogacił go o nową
dekorację snycerską.
W formie nadanej przez Głowieńskiego
tynieckie organy przetrwały burzliwe
wydarzenia kolejnych stuleci. Źródła archiwalne nie przynoszą żadnych informacji o pracach przy organach. Istotna
zmiana dotyczyła jedynie balkonu organowego, który przekształcono z fundacji
opata Floriana Janowskiego w latach
1759–1762 r. wykonując bogatą, rokokową snycerską dekorację odpowiadającą
powstałym wtedy innym elementom
wyposażenia kościoła, jak wielki ołtarz,
ambona, stalla opacka czy zwieńczenia
stall mnichów z kartuszami i wazonami
płomienistymi.
W wyniku działań wojennych związanych z konfederacją barską budynki
klasztorne, a przede wszystkim dachy,
uległy zniszczeniu. Bezpośrednio po
zakończeniu wojny mnisi z ówczesnym
opatem Florianem Janowskim przystąpili do odbudowy i koniecznych remontów. Nie wiadomo nic o zniszczeniu organów; można sądzić, że podobnie jak
inne elementy wyposażenia kościoła,
szczęśliwie przetrwały wojenną zawieruchę. Jedyna znana wzmianka odnosi
się do remontu miechów. Otóż w trakcie
konserwacji organów w kościele w Rabce odkryto w wiatrownicy papierową
wyklejkę, która okazała się listem, jaki
ekonom tyniecki napisał w 1775 r. do
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organmistrza Jakuba Stankiewicza z
Zatora, podówczas wykonującego jakieś prace przy rabczańskim instrumencie. W liście tym zaprasza go do Tyńca,
gdzie ma „miechy do organ nowe zrobić”. Prawdopodobnie miechy – umieszczone na poziomie drugiego piętra na
poddaszu, o czym niżej w osobnej nocie – uległy uszkodzeniu podczas pożaru dachu w trakcie działań wojennych.
W początku XIX w. opactwo tynieckie
zostało skasowane; ostatni mnich zmarł
jako proboszcz tyniecki w 1833 r. W latach 1821–1826 kościół poklasztorny
pełnił funkcję katedry dla nowo powołanej diecezji tynieckiej, jednakże już
w 1826 r. przeniesiono stolicę diecezji
do Tarnowa. W tym samym roku staraniem ówczesnego biskupa tynieckiego/
tarnowskiego sprowadzono jezuitów,
którzy stali się nowymi gospodarzami pobenedyktyńskich zabudowań.
W początku maja roku 1831 podczas
gwałtownej burzy wybuchł pożar. Zostały uszkodzone wówczas miechy instrumentu, zapewne analogicznie, jak
podczas wspomnianego wyżej oblężenia w 1771/1772 r. Pożar położył również
kres działalności jezuickiego kolegium
w Tyńcu; jezuici opuścili zniszczone zabudowania tynieckie przenosząc się
ostatecznie w 1832 roku do Nowego
Sącza. W tym też roku przewieźli tam instrument znajdujący się na zachodnim
chórze muzycznym tynieckiego kościoła. Tymczasem organy w prezbiterium
pozostały niezdatne do użytku i powoli
niszczały. Natomiast decyzją administracji cesarskiej przeniesiono z wyburzanego właśnie, pobliskiego, kościoła
parafialnego św. Andrzeja, inny instrument organowy, wykonany w 1781 r.

przez wspomnianego już organmistrza
z Zatora, Jakuba Stankiewicza, który
ulokowano na chórze muzycznym w
miejscu zabranego przez jezuitów pozytywu. Zapewne dlatego nie podjęto
odnowy organów w prezbiterium
W wydanym w 1908 r. Przewodniku
po kościele i ruinach opactwa ówczesny proboszcz tyniecki, ks. Jan Marszał,
tak zanotował: „Nad stallami po lewej
stronie znajdują się piękne barokowe
organy boczne, na razie nie do użycia,
bo miechy i część klawiatury spalona”.
Niestety, te „piękne barokowe organy
boczne” nie doczekały się już odnowy.
Benedyktyni, którzy powrócili do Tyńca
w 1939 r., zabrali się za gruntowne porządki w kościele. Kronikarz zanotował
wiosną 1940 r.: „Zdjęto […] również stare organki, znajdujące się nad chórem.
Znaleziono tam w ścianie śliczne okno
gotyckie z kamienną rozetą dotąd zachowaną” . Dalszy los zdemontowanego instrumentu oraz balkonu nie jest
znany. Do dziś zachowały się jedynie
drobne relikty: kartusz ze zwieńczenia
środkowej wieżyczki, główki prospektowych aniołków z fragmentami snycerskich ornamentów, dwa anioły siedzące
na parapecie balustrady balkonu oraz
wmontowane w pulpity stall ornamenty z gzymsów wieżyczek. „W Tyńcu liczyła się [wówczas – M.T. Gronowski] tylko
»romańszczyzna«” – jak zanotował wiele
lat później o. Paweł Sczaniecki –„Z oddali pięćdziesięciolecia myślimy wręcz
odmiennie. (…) Nie prędko połapaliśmy
się, że szkody czy straty nie da się powetować. Oglądamy tylko stare fotografie,
dając upust i folgę melancholii” .
br. Michał T. Gronowski OSB
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Ja po prostu kocham Tyniec rozmowa z o. Leonem
O

świątecznych zwyczajach w klasztorze,

Wigilii

bez

Taty,

a także życiu w klasztorze przez ponad sześćdziesiąt lat rozmawiamy
z ojcem Leonem Knabitem OSB
Szczęść Boże, Ojcze. Zbliżają się święta
Bożego Narodzenia, niedługo zasiądziemy do wigilijnego stołu. Jak Ojciec
pamięta swoją pierwszą Wigilię w Tyńcu?
Moje pierwsze święta miały miejsce zanim wstąpiłem do klasztoru.
Ponieważ wiedziałem już, że jest Tyniec, powiedziano mi przyjedź na
święta. Były śpiewy, ceremonie, klimat cały jakiego gdzie indziej nie ma.
Na Opatówce, na dole tam gdzie dziś są
korytarze był refektarzyk, to było w roku
1951.Tam była wieczerza wigilijna. Ojciec
Jan Wierusz Kowalski usługiwał do stołu, ale nie pamiętam jakie było jedzenie.
Ale to nie było wtedy tak ważne. Dla
mnie najważniejsze było oficjum
w Kościele, a ono było nadzwyczajne.
Gdy mnie się pytają jak świętujemy, odpowiadam - zwyczajnie. Idziemy i jemy
co nam przygotują, ale nasze święto,
każde święto odbywa się głównie w Kościele, w Liturgii.
Właśnie, Liturgia Bożego Narodzenia,
nie tylko Msza święta, ale i Oficjum wybrzmiewa ogromną radością...
Tak, całe Oficjum rozbrzmiewa
ogromną radością, że Chrystus się
nam narodził, że przyszło Zbawienie,
24

że przyszła Miłość, że przyszła Nadzieja.
Że jeśli Bog - Emmanuel jest z nami,
to ze wszystkim sobie poradzi. Jak to
jest powiedziane: On osuszy wszystkie
łzy, On pociechą będzie ci...
Właśnie o tej pociesze i osuszaniu łez
chciałbym z Ojcem chwilę teraz porozmawiać... to była chyba najtrudniejsza
dla Ojca Wigilia, ta w 1943 roku, bez
Taty...
Dziś tego tak nie odbieram. W 1943 roku
Tata już siedział w więzieniu, nastrój był
rzeczywiście taki trudny, nie pamiętam
już czy była z nami Babcia. Była Mamusia i nas trójka dzieci, jedno sześć, drugie trochę więcej i ja, trzynastolatek.
Było pusto, bardzo go brakowało. Wigilia z Tatą była taka spokojna, normalna.
Było śpiewanie kolęd, bo Tata pięknie
śpiewał. A wtedy chyba żeśmy nie śpiewali...
Warto dodać, że Tata był pracownikiem
poczty i został przez Niemców aresztowany.
Tak, to było 24 listopada 1943 roku, gdy
go aresztowali. Za działalność konspiracyjną. Mianowicie Tata likwidował tę
korespondencję, która mogła szkodzić
Polakom. Pamiętam, że przynosił część
listów do domu, były otwierane nad pa-
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rą. Te dobre szły do nich, te które komuś
mogły przynieść szkodę albo likwidowane, albo ludzie ostrzegani.
Tata w Wigilię był już na Pawiaku, a 31
grudnia został rozstrzelany.
To dziś jest trochę jak blizna, świadomość że jest, ale już nie boli.
Po latach życia mniszego, życia
z Bogiem, patrzę na te wydarzenia inaczej. Mamusi udało się wychować troje
dzieci, nie mieliśmy żadnych problemów po aresztowaniu głowy rodziny,
przecież Niemcy często zabierali resztę
rodzin do obozu. Nas dziwnym trafem
nie ruszali.
Wrócmy do Wigilii w Tyńcu. Jak się one
na przestrzeni lat zmieniały?
To co mi się bardzo podobało, to że ojciec Przeor w imieniu całego konwentu
składał życzenia Opatowi. A Opat odpowiadał jako głowa rodziny. Szkoda, że to
zaniedbano, to był specyficzny klimat...

Dawniej refektarz był tylko miejscem
mnichów. I goście, jeśli byli, to tylko
w rozmównicy. I tam mieli posiłek, tam
ktoś do nich szedł i składał życzenia.
Z czasem zaczęto do refektarza dopuszczać gości. Pierwszy raz miało to miejsce
w czasie odpustu parafialnego, gdy na
obiedzie był ówczesny arcybiskup krakowski, Karol Wojtyła. Na przeciwko niego posadziliśmy członków Rady Parafialnej. Pamiętam jak oni byli przerażeni... o
czym z nami będzie gadał - mówili. Tymczasem nie było z tym żadnego problemu, rozmowa byłą potoczysta, gładka.
Natomiast jak już można było w refektarzu w czasie posiłków rozmawiać
w święta, to jak się okazało - myśmy nie
umieli rozmawiać! Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że jak mówi stare porzekadło „jak pies je, to nie szczeka”... ale to już
przeszłość, dziś jeśli jest taka sposobność, normalnie rozmawiamy.
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To zmiany na przestrzeni lat... Ile już jest
Ojciec w klasztorze?
Od 1958 roku, przyszedłem dokładnie
16 lipca, więc to ponad 63 lata.
Na przestrzeni tego okresu był Ojciec
nie tylko świadkiem zmian, o czym już
nieco mówiliśmy. To był również czas
odbudowy klasztoru...
To był rok 1958, więc czasy komunizmu.
Trudno było ruszyć „z kopyta” z odbudową. Najpierw był wielki szum, odbudujmy „polskie Monte Cassino” i tak
dalej, ale z czasem przykręcano śrubę.
Odbudowa, pomimo ogromnej życzliwości ze strony ludzi związanych
z Komitetm Odbudowy Zabytków,
wkładu samego klasztoru szła dość
powoli. Brak wystarczających środków powodował, że nie mogliśmy się
z nią dostatecznie dobrze rozpędzić.
Jak przyszedłem do Tyńca to już odbudowana była Opatówka, a część południowo-wschodnia była odbudowywana. Nie był wówczas doprowadzony do
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porządku krużganek, podobnie jak piwnice i strychy. NIe było części schodów,
co utrudniało codzienne życie.
Kaplica i Oratorium znajdowały się na
Opatówce, z czasem kaplicę przenieśliśmy w miejsce gdzie dziś znajduje się
między innymi moja cela.
W klasztorze nie było wówczas ani centralnego ogrzewania, ani ciepłej wody.
Ale myśmy taki Tyniec kochali, dlatego
do niego przyszliśmy. Ja sam myślałem o sobie jak o takiej cegiełce, która
będzie włożona w mur, jakim był dla
mnie Tyniec. Stąd starałem się robić to
co umiem najlepiej i w ten sposób przyczynić się do jego rozwoju.
Wspomniał Ojciec o tym, że jak się kocha Tyniec, to się do niego przychodzi...
Tak, ja po prostu pokochałem Tyniec.
I nie mogę się do dziś odkochać. I nie
jest ważne czy wszystko jest idealnie
czy mniej idealnie. Ja po prostu kocham
Tyniec.
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Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia?
No może od drugiego. Ja przyjechałem
jako kleryk. Bardzo mi się wszystko podobało, zwłaszcza śpiew gregoriański.
No, ale jak potem rozmawiałem z moim
biskupem, z rektorem seminarium o
tym jak mnie dobrze w Tyńcu przyjęto,
biskup od razu zapytał, czy oni (benedyktyni - przyp. P.B.) nie chcą mnie aby
ściągnąć do siebie.
No więc ja od razu odrzekłem, że nie,
że jestem zakochany w swojej diecezji,
zresztą po dziś dzień tę moją diecezję
siedlecką kocham.
Ale jak tylko powiedziałem to biskupowi, zaraz z tyłu głowy pojawiły się myśli,
czy na pewno nie Tyniec. Pamiętam to
jakby stało się dziś.
Zgoda by wstąpił Ojciec do klasztoru w
Tyńcu dotarła do Ojca w dzień szczególny, było to 11 lipca, a więc w uroczystość
świętego Benedykta...
Tak, byłem wówczas kapelanem w Pewli
Małej. I dość szybko jak to się potocznie
mówi „zwinąłem swoje manatki” i z walizeczką zameldowałem się w Tyńcu.
Czy pukał ojciec do bram klasztoru, czy
jak mówi św. Benedykt nie był łatwo
przyjęty (por. RegBen 58, 1 - przyp. P.B.)
Więc mnie do tego by wstąpić do klasztoru nakierowywał ojciec Piotr (Rostworowski - przyp. P.B.) Na przeszkodzie
stanął jednak biskup siedlecki i moje
dość słabe zdrowie. Biskup widział mnie
jako ojca duchowego w seminarium.
Pamiętam jak mówiłem mu, że to Duch
Święty chce bym do Tyńca wstąpił. Na
co biskup mi odpowiadał: „a ja myślę, że
przez biskupa też Duch Święty przemawia.”

Miałem możliwość wyjazdu na studia do Rzymu, ale ze względu na moje
słabe płuca, ten odradzili mi lekarze.
Więc chciano mnie wysłać na studia do
Szwajcarii, do Fryburga, gdzie był dobry
klimat.
Pamiętam, że napisałem o tym ojcu Piotrowi, który odpisał, że „jeśli marzy mi
się kariera, to nie przeszkadzamy”.
Koniec końców, Tyniec zwyciężył, z błogosławieństwem biskupa.
Jak wówczas wyglądał nowicjat?
Był bardzo łaciński. Msza po łacinie,
oficjum po łacinie, nawet ogłoszenia
po łacinie... na szczęście nie była mi ona
obca. Uczyłem się jej w gimnazjum, potem liceum i wreszcie seminarium. Była
wręcz pociągająca wespół z chorałem.
Myślę, że było wówczas większe ograniczenie. Każde wyjście poza klasztor odbywało się z błogosławieństwem przełożonego.
Lekturę dawał mistrz nowicjatu. Ale to
wszystko nie było wcale ciężkie. Ja wiedziałem, że po to idę, że tego właśnie
chcę.
Podczas obiadu i kolacji czytano wówczas na tak zwanym recto tono, czyli na
jednym tonie. Z czasem zmienił się sposób czytania, wykorzystujący intonację
głosu.
To był czas zmiany oficjum w klasztorach
benedyktyńskich. Zalecono wówczas,
aby klasztory przyjmowały schemat oficjum pasujący do jego warunków.
Wówczas też obowiązywała tonsura
monastyczna. Nikt nie chodził po cywilnemu, ale to pewnie dlatego, że wyglądałoby się śmiesznie - z tonsurą „na cywila”. Pamiętam, że gdy i to się zmieniło,
jakoś dość szybko odwiedził nas ówczesny arcybiskup krakowski, kardynał
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Wojtyła, który skometował te zmiany
krótko: „o włosy nosicie...”
Pamiętam, jak kilka lat temu w jednej
z naszych rozmów stwierdził Ojciec,
że ludzie nie znają prawdziwego Leona... Myślę, że naszych Czytelników interesuje, jaki więc ten prawdziwy Ojciec
Leon jest?
Taki sam, tylko ma inne ramki... Ja najlepiej czuję się w klasztorze, jak stoję
w chórze, czytam księgi liturgiczne, modlę się ze wszystkimi.
Oczywiście, że lubię wyjeżdżać. Ale ja
nie muszę wyjeżdżać. Paradoksalnie
w klasztorze niczego nie muszę. Ja chcę
wypełniać wolę przełożonego, a samemu - nie żeby to było samochwalstwo staram się nie narzucać mojej woli przełożonemu.
Jak mi przełożony mówił, jedź do Izabelina - proszę bardzo, jedź do Lubinia - proszę bardzo. A gdzie w tym jest
stałość miejsca? Czasami zadawałem to
pytanie: Panie Jezu, a gdzie moja stałość
miejsca. I głos wewnętrzny mi mówił:
„Ja jestem twoją stałością.”
Wspomniał Ojciec o Lubiniu. Czas ojca
posługi tam do chyba dowód na to, jak
bardzo Tyniec służy innym klasztorom.
Można powiedzieć, że ma taką rolę służebną...
Tak, i nie tylko wobec innych klasztorów. Ja zaraz po nowicjacie zostałem
skierowany przez przełożonych do pracy w parafii, a po ślubach uroczystych,
czyli wieczystych zostałem w Tyńcu proboszczem. Wówczas służyliśmy pomocą
między innymi w pobliskich Liszkach,
gdzie spowiadaliśmy często. Potem
było to w Skawinie, gdzie ojcowie spo28

wiadają do dziś. Często jeździliśmy do
parafii w Krakowie, by służyć pomocą
duszpasterską.
Potem była potrzeba pomocy braciom
w Lubiniu, więc tak się złożyło, że zostałem tam wysłany. I mniej czy bardziej
skutecznie, ale udało się przetrwać najtrudniejszy dla tamtejszej wspólnoty
okres.
Trzeba pamiętać też, że w Lubiniu był
ojciec Karol Meissner, mnich tyniecki.
A potem przyszedł czas fundacji, najpierw w Biskupowie, gdzie działa do
dziś ojciec Ludwik Mycielski. Następnie był Sampor na Słowacji, a ostatnio
Lwów.
Z Samporem to jest ciekawa historia, bo
Słowacy ukochali Tyniec. Oni przekradali się przez granicę by nas odwiedzać.
Jak pojawiła się możliwość fundacji na
Słowacji, przyszli mnisi z tamtego klasztoru rozpoczęli nowicjat w Tyńcu.
Zresztą podobna historia dotyczy niemieckiego klasztoru w Huysburgu,
niedaleko Magdeburga na terenie ówczesnej NRD. Jak tylko pojawiła się możliwośc fundacji, Niemcy rozpoczęli nowicjat w Tyńcu.
Nie zapominajmy też o inicjatywie ojca
Włodzimierza Zatorskiego, który zmarł
niedawno, ale rozpoczął nowe dzieło
koło Olsztyna.
Większośc tych inicjatyw, począwszy
od odbudowy, którą Ojciec wspominał
obywa się z pomocą osób świeckich,
które wspierają każde z tych dzieł.
Już w Regule święty Benedykt mówił
o oblatach, a więc osobach ofiarowanych klasztorowi. Wówczas to były dzieci przyuczane do różnych - dziś powiedzielibyśmy - zawodów.
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Z czasem oblatami zostawały osoby
dorosłe. Z jednej strony otrzymujące
wsparcie duchowe ze strony klasztoru,
z drugiej zaś same pozostając w duchowej łączności wspierają klasztor na różne sposoby, również materialnie.
Można też spojrzeć na miejscowości
wokół Tyńca, które kiedyś były wioskami należącymi do Opactwa. Wystrczą
dwa przykłady - Piekary i Skotniki. W tej
pierwszej byli piekarze, którzy wypiekali chleb dla klasztoru, druga zaś to była
ludność zajmująca się wypasem bydła.
Słowo bowiem jest zapożyczone z niemieckiego. Pochodzi od słowa skatts,
czyli pasterz.

Zresztą w samej naszej wspólnocie są
bracia, którzy nie mają powołania kałańskiego. Ale Pan Bóg powołał ich do
bycia mnichem. Pełnią oni niezmiernie
ważne role w klasztorze.
Brat Łukasz, brat Michał czy też brat Ambroży... trudno bez nich dziś wyobrazić
sobie nasz klasztor. A przecież żaden
z nich nie myślał o kapłaństwie. Widzą
inaczej swe miejsce we Wspólnocie,
miejsce bardzo ważne.
Z drugiej strony jest brat Leopold, który też nie myślał o kapłaństwie, a został wyświęcony właśnie we Lwowie i
tam pełni posługę jako kapłan w nowej
wspólnocie.
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Ojcze rozpoczęliśmy naszą rozmowę
od wspomnień związanych z Ojca świętami w Tyńcu. Zakończmy też na nich.
Najdłuższą częścią kolacji wigilijnej w
klasztorze są...
... życzenia. Zwyczajem domu jest,
że składają je sobie wszyscy nawzajem.
Kiedy człowiek wsłucha się w to, co drugi mówi do niego często uderzają słowa
proste, ale takie które sprawiają, że czuje się rodzinę. My naprawdę jesteśmy
taką dużą rodziną. Powiedziałbym że
to jest takie szczere wylanie życzliwości
drugiego człowieka.
I faktycznie trwają długo. Dość powiedzieć że jest nas prawie trzydziestu, a
jeszcze goście... zdarzało się, że ojciec
Opat musiał zaganiać niektórych, by
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przejść do kolejnego, bardzo ważnego
momentu naszej Wigilii. Jest nią czytanie
Ewangelii. Dawniej czynił to diakon, dziś
zdarzają się i świeccy.
No a potem jest kolacja... zastanawiam
się czy mamy tradycyjnie dwanaście potraw. Chyba z wodą i herbatą (śmiech)...
ale obowiązkowo musi być i ryba, i kutia,
zupa - barszcz z uszkami albo grzybowa...
Ważne, by nie zapomnieć o tym, aby
skosztować wszystkiego odrobinkę, żeby
człowiek nie pękł.
Mówił Ojciec o życzeniach. Warto więc
chyba wspomnieć, że w drugi dzień świąt
to Ojciec przyjmuje życzenia...
One często łączą się z tymi świątecznymi. W klasztorze jest zwyczaj, że w takim
dniu przewodniczy się mszy konwentualnej i koniec.
A dla mnie ważny jest kolejny dzień, 27
grudnia. Wtedy przypada moja rocznica
święceń kapłańskich. Można więc powiedzieć, że mam takie osobiste triduum.
Czasami, jak człowiek jest w takim centrum uwagi, to czuje się zażenowany.
Z drugiej strony składane mi życzenia
są niezwykle skuteczne, bo jak wszystko
dobrze pójdzie to skończę 92 lata i będę
obchodził jednocześnie 64 święta w Tyńcu...
Ojcze, serdecznie dziękuję za rozmowę
i w imieniu naszych Darczyńców życzę
Ojcu z okazji świąt Bożego Narodzenia, a
także kolejnych urodzin i rocznicy święceń kapłańskich wszystkiego błogosławionego...
Dziękuję i również życzę wszystkim,
by radość Bożego Narodzenia przesłoniła wszystkie smutki.
Rozmawiał Piotr Boruch
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