
przeorat Silverstream
Drogocenna perła

S
zukasz w życiu czegoś więcej? Dla nas, Benedyktynów 
od Wieczystej Adoracji, to coś to drogocenna perła, ukry-
ty skarb: to nasz Pan Jezus Chrystus, z miłości do którego 
mnich wyrzeka się wszystkich innych rzeczy.

Święty Benedykt pyta, czy ktoś, kto puka do drzwi 
klasztoru, rzeczywiście szuka Boga (Reguła św. Benedykta, 

rozdz. 58). Człowiek decyduje się zostać mnichem, gdy wie, że tylko 
Bóg zaspokoi jego najgłębsze pragnienia.

NA OBLICZU JEZUSA CHRYSTUSA
„Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, 

zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały 
Bożej na obliczu Chrystusa.” (2 Kor 4,6).



Mnich poszukuje Boga, koncen-
trując się na obliczu naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. Wiele, wiele razy, 
w dzień i w nocy, benedyktyn od wie-
czystej adoracji powraca do ołtarza, 
gdzie nieskończonym miłosierdziem 
promienieje oblicze Chrystusa ukry-
te pod osłoną sakramentu, ofiaro-
wując ludziom w darze swoją boską 
przyjaźń.

Gdy nasz Pan ustanowił sakra-
ment swojej miłości, powiedział do 
uczniów: „Gorąco pragnąłem spożyć 
Paschę z wami, zanim będę cierpiał” 
(Łk 22,15); do swojego Ojca zaś:  
„A za nich Ja poświęcam w ofierze sa-
mego siebie, aby i oni byli uświęceni w 
prawdzie” ( J 17,19).

Życie w Silverstream koncentruje 
się wokół Ofiary Mszy Świętej. Tak jak 
słońce oświetla godziny dnia, tak samo 
adoracja Najświętszego Sakramentu 
rozciąga promieniowanie Najświętszej 
Ofiary w czasie i przestrzeni.

ŻYWA OFIARA
„A zatem proszę was, bracia, przez 

miłosierdzie Boże, abyście dali ciała 
swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu 
przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej 
służby Bożej” (Rz 12,1).

Benedyktyni od Wieczystej Adora-
cji ofiarowują siebie, by zadośćuczynić 



za oziębłość, brak szacunku i obojęt-
ność, które obrażają naszego Pana w 
Najświętszym Sakramencie Ołtarza 
oraz by chwalić Boga i dziękować Mu 
za Najświętszy Sakrament; by zadość-
uczynić za grzechy, które zniekształcają 
Oblicze Chrystusa Kapłana w oczach 
świata; a także by modlić się za uświęce-
nie księży i odnowę duchową kapłanów 
w całym Kościele.

PIĘKNO ŚWIĘTOŚCI
„Wyznawał Ci będę, Panie, z całego 

serca, bo wysłuchałeś słowa ust moich; 
wobec aniołów psalm będę Ci śpiewał!” 
(Ps 137,1). 

W każdej epoce Kościół adoruje 
Trójjedynego Boga „na dziedzińcu 
Jego świątyni” (Ps 28,2), stale składając 
Bogu „ofiarę czci” (Hbr 13,15).

Benedyktyni zawsze byli znani jako 
ludzie świętej liturgii. W Silverstream 
sprawujemy Ofiarę Mszy Świętej zgod-
nie z Usus Antiquior (formą nadzwy-
czajną) rytu rzymskiego.

Pielęgnujemy śpiew gregoriański na 
tyle, na ile pozwalają nam nasze umie-
jętności i śpiewamy po łacinie liturgię 
godzin zgodnie ze starą benedyktyńską 
tradycją. Staramy się podchodzić do 
tych form modlitwy z należną im sta-
rannością i dbałością o piękno.



W TOWARZYSTWIE MARYI
„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i sto-

jącego obok Niej ucznia, którego miło-
wał, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto 
syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: 
«Oto Matka twoja». I od tej godziny 
uczeń wziął Ją do siebie” ( J 19,26-27).

Idziemy śladami umiłowaneg o 
ucznia, świętego Jana, który okazał po-
słuszeństwo ukrzyżowanemu Jezusowi, 
wziął Maryję do swojego domu i przy-
jął Ją do głębi kapłańskiego serca.

Poświęcamy się Najświętszej Maryi 
Pannie, Matce Boga, przywołując Ją 
podczas wszystkich modlitw z liturgii 
godzin. Przywiązujemy także dużą 
wagę do odmawiania różańca.

VIRI ECCLESIÆ
„Jemu chwała w Kościele i w Chry-

stusie Jezusie po wszystkie pokolenia 
wieku wieków!” (Ef 3,21).

Jako „ludzie Kościoła” trwamy w 
synowskim posłuszeństwie wobec Sto-
licy Apostolskiej, świętego Kościoła 
Rzymskiego oraz wobec biskupa diecezji  
Meath, w której znajduje się nasz klasztor.

Najważniejszym elementem naszej 
służby Kościołowi jest przyjmowanie  
w gościnę księży pracujących w winnicy 
Pana. Przeorat Silverstream jest oazą, 
w której pasterze Chrystusa mogą za-



trzymać się, by odnowić siły duchowe  
i fizyczne.

JEDNO CIAŁO, WIELE 
CZŁONKÓW

„Różne są wreszcie działania, lecz 
ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we 
wszystkich. Wszystkim zaś objawia się 
Duch dla [wspólnego] dobra” (1 Kor 
12,6-7).

Pracujemy na różne sposoby, fizycz-
nie i umysłowo, zależnie od możliwości 
i osobistych talentów.

W naszej wspólnocie monastycznej 
żyją mnisi chórowi, w pełni oddani służ-
bie liturgicznej (zwykle przeznaczeni do 
kapłaństwa), a także mnisi, których po-
wołaniem nie jest kapłaństwo, a którzy 
naśladując świętego Józefa, zajmują się 
pracą fizyczną konieczną do funkcjono-
wania klasztoru.

Do szerszej rodziny klasztornej na-
leżą także żyjący i pracujący w świecie 
oblaci. Są to zarówno duchowni, jak  
i świeccy, osoby samotne, żyjące w mał-
żeństwie czy owdowiałe.

JAK ZOSTAĆ MNICHEM
Jeśli chcesz wkroczyć w nowe ży-

cie pod Regułą św. Benedykta i pod 
kierownictwem opata; jeśli chcesz 
iść ku Bogu razem z innymi braćmi, 
jako uczeń w szkole służby Pańskiej, 



w posłuszeństwie, umiłowaniu ciszy, 
pokorze i radości Ducha Świętego,  
to zapraszamy Cię do Silverstream.

Przyjmujemy mężczyzn należących 
do Kościoła Rzymskokatolickiego,  
w wieku od 18 do 35 lat, nieżonatych  
i prowadzących cnotliwe życie.

Przeszkodą we wstąpieniu do na-
szego przeoratu będą długi oraz inne 
zobowiązania, np. konieczność opieki 
nad rodzicami w podeszłym wieku.

Nie przyjmujemy osób z przeszło-
ścią kr yminalną, chorujących  na 
nieuleczalne lub zakaźne choroby, ani 
uzależnionych od substancji psychoak-
tywnych (tytoniu, alkoholu itp.).

Wskazane jest mieć ukończone w 
pełni studia wyższe albo posiadać wy-
uczony zawód.

Ci, którzy szukają w klasztorze 
ucieczki przed odpowiedzialnością 
czy obowiązkami czekającymi na nich  
w świecie, nie odnajdą się w życiu mo-
nastycznym.

Należy także przedstawić: (1) list 
polecający od proboszcza lub kapelana, 
(2) świadectwo chrztu i bierzmowania, 
(3) zaświadczenie lekarskie dotyczące 
stanu zdrowia, (4) świadectwo ukoń-
czenia szkoły lub studiów, (5) doku-
ment tożsamości.



Przy przyjęciu do klasztoru trzeba 
wpłacić taką sumę pieniędzy, która wy-
starczy na pokrycie niespodziewanych 
wydatków w okresie postulatu oraz na 
opłacenie kosztów podróży do domu, 
gdyby kandydat został z klasztoru ode-
słany lub sam zdecydował się odejść ze 
wspólnoty.

Po wymianie korespondencji i kilku 
wizytach w Przeoracie Silverstream  
można być zaproszonym na dłuższy 
pobyt. (Zaleca się, by trwał on 90 dni.)

Jeśli następnie kandydat wystąpi  
z prośbą o przyjęcie do klasztoru i zo-
stanie zaakceptowany, może rozpocząć 
postulat, który trwa od pięciu do dzie-
więciu miesięcy. Po jego zakończeniu 
kandydat może być obłóczony jako 
nowicjusz, otrzymać nowe imię i rozpo-
cząć trwający 18 miesięcy nowicjat.

Po tym czasie można poprosić  
o złożenie ślubów czasowych na okres 
trzech lat. Następnie można złożyć 
śluby wieczyste i otrzymać konsekrację 
monastyczną, zobowiązując się do po-
zostania w klasztorze do śmierci.

DROGA ŻYCIA
„Pośród licznego tłumu, któremu 

Pan mówi te słowa, szuka On sobie 
współpracownika i raz jeszcze powtarza: 
Któż jest człowiekiem, co miłuje życie  
i pragnie widzieć dni szczęśliwe?



Jeśli słysząc to, odpowiesz: 
«Ja », rzecze ci Bóg : Skoro 
chcesz mieć prawdziwe i wiecz-
ne życie, powściągnij swój język 
od złego, od słów podstępnych 
twe wargi. Odstąp od złego, 
czyń dobro; szukaj pokoju, idź 
za nim. Gdy tak będziecie po-
stępować, oczy Moje zwrócone 
będą na was, a uszy moje otwarte 
na prośby wasze. I zanim mnie wezwiecie, powiem: «Oto jestem». 

Cóż dla nas milszego, bracia najdrożsi, nad ten Boży głos zapro-
szenia? Oto w swej łaskawości Pan sam ukazuje nam drogę życia.” 
(Reguła świętego Benedykta, Prolog)
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