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"Ora et labora" - "Módl siê i pracuj"
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miê ³aciñskie Benedykt znaczy tyle, co b³ogos³awiony. W Polsce jest to znany
Œwiêty, chocia¿ jego imiê nale¿y do rzadkoœci. Koœció³ obchodzi jego œwiêto w
dniu 11 lipca. ¯yciorys œw. Benedykta powsta³ 50 lat po jego œmierci. Skreœli³
go, pod¹¿aj¹cy jego œladem w ¿yciu zakonnym, papie¿ Grzegorz Wielki (zm. 604).
Ze œw. Benedyktem, opatem, zwi¹zane s¹ trzy przede wszystkim miejscowoœci: Nursja - miejsce urodzenia œwiêtego, Subiaco - pierwszy za³o¿ony przez niego
klasztor i Monte Cassino - opactwo, w którym Œwiêty dokona³ dni ¿ycia.
Miasto Nursja le¿y w œrodkowych Apeninach i jak za dawnych czasów jest
otoczone murem. Znajduj¹ siê tam dwa koœcio³y: Matki Bo¿ej i œw. Benedykta, w
którego to krypcie do niedawna by³y zachowane szcz¹tki domu, gdzie urodzi³y siê
bliŸniaki: œw. Benedykt oraz œw. Scholastyka.
Natomiast w Subiaco, na wzgórzach, le¿¹ dwa klasztory benedyktyñskie. W
jednym z nich niegdyœ przebywa³ wielki Œwiêty.
Opactwo na górze Monte Cassino œw. Benedykt za³o¿y³ w 529 roku. Z racji
swojego po³o¿enia wiele razy by³o niszczone, ostatni raz podczas II wojny œwiatowej. Wówczas w bitwie o Monte Cassino zginê³o oko³o 1100
Polaków, ale w³aœnie ich brawurowy atak otwar³ aliantom drogê do serca Italii. U podnó¿a
góry Monte Cassino le¿y miasteczko o tej samej nazwie.
¯ycie œw. Benedykta by³o
niezwykle ciekawe. Œwiadczy o
tym zaszczytny tytu³ Patrona
Europy. Urodzi³ siê on oko³o
480 roku w Nursji. Rodzice Be- Opactwo w Tyñcu
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nedykta mieli ziemsk¹ posiad³oœæ. Dla zaspokojenia w³asnych
ambicji wys³ali syna do Rzymu na studia. Benedykt nie pozosta³
tu jednak d³ugo. Porzuci³ studia, zostawi³ dom i maj¹tek ojcowski, a pragn¹c oddaæ siê zupe³nie Bogu, wyruszy³ na poszukiwanie mniszego habitu. S³awa jego œwiêtoœci zaczê³a przyci¹gaæ do
niego ciekawych. Dlatego uda³ siê do Subiaco, gdzie zamieszka³
w pustelni. W zupe³nym odosobnieniu przebywa³ 3 lata. W tym
czasie zmaga³ siê z napaœciami szatana. Praca i roztropnoœæ Benedykta zaczê³y sprowadzaæ do niego uczniów, którzy chcieli pod jego kierownictwem s³u¿yæ Bogu.
Zaprosili go te¿ mnisi pobliskiego klasztoru, by zechcia³ nimi kierowaæ. Kiedy jednak chcia³ wœród nich zaprowadziæ rygor, zrazi³ ich sobie tak bardzo, ¿e omal go nie
otruli. Podanie g³osi, ¿e gdy Œwiêty wed³ug zwyczaju prze¿egna³ zatrute wino, dzban
siê rozbi³ i wino siê rozla³o.
Benedykt, wzbogacony nowymi doœwiadczeniami, powróci³ do Subiaco.
Doko³a swej groty za³o¿y³ 12 klasztorów, roztaczaj¹c nad nimi duchow¹ opiekê.
Mia³ oko³o 50 lat, kiedy dzie³o, które rozpocz¹³, zaczê³o owocowaæ. Nieznane s¹
dok³adne przyczyny, dla których œwiêty opuœci³ Subiaco. Na czele wspólnot zostawi³ prze³o¿onych i wraz z kilkoma braæmi uda³ siê na po³udnie.
Zamieszka³ w dawnej forteczce rzymskiej na Monte Cassino, gdzie wytêpiwszy œlady pogañstwa, przyst¹pi³ do budowy wspomnianego opactwa. Z wolna
zaczêli i tutaj nap³ywaæ uczniowie. Tu napisa³ dla nich regu³ê. Przez wiele lat praktyki modyfikowa³ j¹ i uzupe³nia³, tak ¿e sta³a siê wzorcem dla wielu innych rodzin
zakonnych na Zachodzie. Dziêki temu zosta³ nadany mu zaszczytny tytu³ "Patrona
Europy".
S³awa œw. Benedykta by³a tak wielka, ¿e nawet wódz
Gotów, udaj¹c siê do Neapolu, po drodze wst¹pi³ na Monte Cassino, by spotkaæ siê z mê¿em Bo¿ym. Ten mia³ mu
wtedy wyprorokowaæ: "Uczyni³eœ wiele z³ego, ale ju¿ wiele nie uczynisz. Zmieñ drogê swojego ¿ycia. Wejdziesz do
Rzymu, przejdziesz morze, bêdziesz panowa³ 9 lat, a w
roku 10-tym umrzesz".
Kiedy zbli¿a³a siê ostatnia godzina ¿ycia œw. Benedykta, dwóch jego uczniów mia³o widzenie. Ujrzeli drogê
wyk³adan¹ drogimi kobiercami, ozdobion¹ drogimi kamieniami, wiod¹c¹ do nieba. Us³yszeli tak¿e g³os anio³a: "To
jest droga, któr¹ Benedykt, drogi Panu, pod¹¿a do nieba".
21 marca 547 roku opuœci³ ziemiê dla nieba wielki
Œwiêty, Patron Europy. Kult œw. Benedykta zacz¹³ siê szerzyæ zaraz po jego œmierci, tak w ca³ym zakonie, jak i w
œwiecie.
Karol Gryko - lat 18, m³ody wêdrownik, pochodzi z Bia³egostoku.
Uczeñ VII Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Bia³ymstoku.
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