Via Benedictina
MOGILNO

W zakolu Jeziora Mogileńskiego, na wzgórzu, znajduje się dawny klasztor benedyktyński. Jest to jeden z najstarszych klasztorów w Polsce
i, co ciekawe, wzniesiony nie na uboczu, ale w istniejącej osadzie. Zbudowany został według tradycyjnego planu - do kościoła dostawiono
od południa klasztor. W ten sposób wszystkie zabudowania tworzyły czworobok i czyniły klasztor trudno dostępnym. Zadaniem mnichów
z Mogilna było rozpowszechnianie chrześcijaństwa. Dziś gospodarzami klasztoru są mnisi z zakony kapucynów.

Podczas
zwiedzania
klasztoru
w
Mogilnie
nie zapomnij zajrzeć do krypt znajdujących się
pod posadzką kościoła. Są tu aż dwie - wschodnia
pod ołtarzem głównym i zachodnia pomiędzy wieżami.
Wschodnia to tak zwana krypta oratoryjna. Określenie
to pochodzi od łacińskiego czasownika orare, czyli modlić
się. Do czego służyła zakonnikom? To wyjaśnia
Reguła św. Benedykta: “Nie należy tu czynić
ani przechowywać nic takiego, co by nie miało związku
z modlitwą. Po zakończeniu Służby Bożej niech wszyscy, okazując cześć Bogu,
wyjdą w najgłębszym milczeniu tak, aby bratu, który właśnie chciałby prywatnie się pomodlić, nie przeszkodziła w tym czyjaś bezwzględność”.
A czy Ty pamiętasz o tym, aby w miejscach przeznaczonych do modlitwy zachować się odpowiednio?

Z krypty wschodniej długim korytarzem możesz przejść do krypty zachodniej. To wnętrze jest jedynym zachowanym do dziś pomieszczeniem, którego
wygląd nie zmienił się od prawie tysiąca lat. Wzmocniony został jedynie filar, który znajduje się pośrodku i podtrzymuje sklepienie. Ale do dziś nie
wiadomo, jaka była funkcja tego pomieszczenia. A może Ty masz jakiś pomysł?

Stojąc na dziedzińcu klasztornym, czyli wirydarzu,
rozejrzyj się dokoła. Studnia pośrodku dziedzińca
została wzniesiona z kamienia, podobnie jak
krypty, w których już byłeś. To są najstarsze
elementy opactwa. Ceglany mur kościoła, który
widzisz, zbudowano później. Mury wież
i klasztoru, najmłodsze, są schowane pod tynkiem.

A teraz stań tak, aby kościół znajdował się po Twojej
lewej stronie; wtedy Twoja twarz skierowana jest na
wschód. W kościołach średniowiecznych w części
wschodniej znajdował się ołtarz, a w zachodniej
wieże. Spróbuj określić tutaj kierunki świata,
a będziesz umiał to zrobić w każdej miejscowości,
w której znajduje się średniowieczny kościół.
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Mnisi benedyktyńscy spędzali dużo czasu nie tylko na modlitwie, ale i pracy fizycznej. Przy klasztorach często
znajdowały się ogrody, w których uprawiano owoce i warzywa. Czy potrafisz znaleźć ogród w Mogilnie?
Jeśli nie, to na pewno ogrody przyklasztorne napotkasz na dalszej trasie szlakiem opactw benedyktyńskich.

