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HILDEGARDA Z BINGEN
Agnieszka Sz.
Papież Benedykt XVI 7 października 2012 r. ogłosił św. Jana z Ávili i św. Hildegardę
z Bingen Doktorami Kościoła.
Św. Hildegarda (1098-1179) była mniszką benedyktyńską żyjącą w średniowieczu,
w nadreńskiej diecezji mogunckiej. Była też: przełożoną i administratorką, założycielką, mistrzynią duchową, prorokinią uznaną przez papieża i współczesne sobie autorytety. Pisała
także pisma na temat teologii, medycyny, biologii. Była kompozytorką i poetką.
W młodym wieku została oddana do klasztoru, gdzie rozwijała swoje liczne talenty
Prz 28, 13 i wiedzę, a także doświadczała proroczych wizji. Określała je jako widzenie światła, które ją
pouczało, ukazywało prawdę o świecie i jego mechanizmach oraz nią kierowało. Ponadto w
wieku czterdziestu dwóch lat doświadczyła dodatkowego wewnętrznego oświecenia, które
wiązało się z poleceniem spisania tych wizji, obdarzających ją zdolnością prawidłowej interpretacji i komentowania Pisma.
Prawdziwość objawień i zgodność ich treści z nauczaniem Kościoła potwierdził papież Eugeniusz III na Synodzie w Trewirze w 1148 roku. Wizje zostały spisane i wraz z teologicznymi komentarzami pochodzącymi od wizjonerki, stanowią trzy podstawowe dzieła
Hildegardy. Są to: Scivias (Sciens vias Domini - Ten, który zna drogi Pańskie). Zbiór wizji
i wskazówek, mówiących o tym, jak osiągnąć Królestwo Niebieskie. Liber vitae meritorum
(Księga zasług życia), w której Hildegarda spisała wizje alegorycznych postaci cnót i wad.
Wady, postaci groteskowe, pół zwierzęce, pół ludzkie, wypowiadają uwodzicielskie tyrady,
którym dają odpór cnoty. Liber divinorum operum (Księga dzieł Bożych), trzecia i najważniejsza praca wizjonerska Hildegardy, zawiera wizje stworzenia i historii zbawienia oraz końca czasów. Część centralną stanowi medytacja nad początkiem Ewangelii św. Jana
oraz pierwszym rozdziałem Księgi Rodzaju. Księga dzieł Bożych jest syntezą i obejmuje teologię, fizjologię człowieka, poglądy z zakresu funkcjonowania ludzkiego umysłu i pojęcia na
temat struktury kosmosu. A trzeba podkreślić, że Bóg Hildegardy był nie tylko stwórcą Ziemi,
ale i wszechświata.
Św. Hildegarda była kobietą posłuszną głosowi i poleceniom Boga, jakie słyszała w
swoim sercu. Wiara w to, iż to On ją prowadzi, dawała jej siłę do pokonywania trudności.
Jej otwarcie się na głos Boga i posłuszeństwo mu sprawiło, że „była światłem dla ludzi jej
czasów, które świeci jeszcze jaśniej dziś” – jak to określił Jan Paweł II przemawiając z okazji
800. rocznicy śmierci tej świętej.
Św. Hildegarda mówiła, że wiara musi być aktywna, kreatywna, oparta na życiu moralnym. Zachęcała do konkretnych czynów i pracy duchowej. Pojęciem, które często używa
Spotkania Wspólnoty
odbywają się we wtorki Hildegarda w swoich tekstach jest “viriditas”. Dosłownie znaczy ono zieloność. Hildegrada
rozumiana ją jako witalność, kreatywność, pełnię życia. Zielony jest dla niej kolorem symbolizującym Ducha Świętego i jego łaski. Hildegarda wcześniej niż inni czuła, że Bóg uczynił
17.00 Adoracja
nas "współpracownikami" w dziele twórczym, krytykowała więc letniość, oziębłość, marazm
Najświętszego Sakramentu
i lenistwo ludzi oraz instytucji. Pragnęła Kościoła żywotnego, rozkwitającego bujnie, pełnego
Bożego życia.
18.30 Msza Święta
W nauczaniu przeciwstawiała się współczesnym sobie herezjom, aby zwalczać nadużycia duchowieństwa przez reformę struktur Kościoła. Święta surowo karciła te poglądy.
19.00 spotkanie modliUważała, że prawdziwą odnowę wspólnoty chrześcijańskiej zyskuje się nie tyle przez zmianę
tewne w auli bł. Jana
struktur, ale poprzez ducha szczerej pokuty i drogą wymagającą sporego wysiłku, nawrócenia.
Pawła II
Według Benedykta XVI jest to przesłanie, którego nigdy nie możemy zapominać.

„Nie zazna szczęścia,
kto błędy swe ukrywa;
kto je wyznaje, porzuca – ten miłosierdzia
dostąpi”
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Sama w swojej posłudze była pełna pokory. Pisała o sobie, iż jest niegodną, słabą kobietą, a dzieła które czyni są dziełami Boga, który często wybiera właśnie to, co słabe. Mówiła o sobie, iż jest jak piórko, nieważne, leżące na ziemi, które wielki i wspaniały Król podnosi
z ziemi tylko dlatego, że tak chce i sprawia, że leci. Pisała: „Posłuchajcie: był kiedyś król
siedzący na swoim tronie. Wokół niego stały olbrzymie i cudownie piękne kolumny ozdobione
bluszczem, które w wielką godnością unosiły jego tren. Otóż, spodobało się królowi podnieść
z ziemi małe piórko i sprawić, by poleciało. Piórko uniosło się, nie z powodu siebie samego,
lecz niesione tchnieniem Króla. Oto czym jestem… piórkiem niesionym oddechem Boga”.
Napisała również dzieło opisujące przyrodę oraz kompendium medyczne, w którym
opisuje dolegliwości i sposoby radzenia sobie z nimi. Bardzo znana jest ze swoich recept
związanych z dietami, ziołami, odżywianiem. Pisała o tym, ponieważ człowiek jest jednością
ciała i ducha. Jednak wielokrotnie powtarzała, że leczenie przynosi pożądany skutek tylko
wtedy, gdy z lekarzem współdziała Bóg. Ostatecznym celem procesu zdrowienia i życia
człowieka jest harmonia z Bogiem i posłuszeństwo Jego woli.
Współczesna opatka klasztoru założonego przez św. Hildegardę, s. Clementa, przy
okazji kanonizacji św. Hildegardy mówiła, że „W osobie św. Hildegardy został ukazany światu i całemu Kościołowi wspaniały i przekonujący wzór osoby, dla której ponad wszystkim była
miłość do ludzi i stworzenia, miłość do Boga i do Kościoła.”
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śr – Łk 14, 25-33 Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa
cz – Łk 15, 1-10 Przypowieść o zgubionej owcy i zgubionej drachmie
pt – J 2, 13-22 Mówił o świątyni swego Ciała
so – Łk 16, 9-15 Nie można służyć Bogu i mamonie
n – Mk 12, 38-44 Wdowi grosz
pn – Łk 17, 1-6 Obowiązek przebaczenia
wt – Łk 17, 7-10 Słudzy nieużyteczni jesteście

Intencje do modlitwy
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do prowadzenia Kościoła.
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę przed zniechęceniem.
 O umocnienie diakonii prorockiej, o rozbudzenie daru proroctw, tłumaczenia języków, rozeznawania proroctw.
 O umocnienie diakonii uwielbienia poprzez nowych członków grających na różnych instrumentach muzycznych.
 O umocnienie diakonii nauczania, o dar słowa i dar głoszenia Słowa Bożego
z mocą.
 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin
i bliskich.
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia.
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne,
portal Żywa Wiara, Fundacja Charismata i inne).
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
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1. Katechezy audiowizualne: 13 listopada – gość – Sławomir Zatwardnicki „W szranki z ateistami”; 11 grudnia – gość – Anna Golędzinowska „Ocalona z piekła.”
2. 20 listopada o godz. 18.30 spotkanie w auli Jana Pawła II na przygotowanie pieśni i czytań, a o 19.15 Msza Święta Wspólnotowa w Bazylice.
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