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PRZESŁANIE DO PRZYJACIELA 
WIELCE SZANOWNEMU I DROGIEMU 
O. LEONOWI – STEFANOWI KNABITOWI – OSB 
NA PAMIĘĆ LAT PRZYJAŹNI  
I WSPÓLNYCH ROZMÓW 
 
 
Wątek TWEGO życia zapisał ten czas dla historii wobec nas wszyst-
kich tutaj,– 
Bieg życia naszego postawił CIEBIE wobec wymiarem zadań jakie 
zlecił sam BOG,– 
Spoiwem łączności była Modlitwa i Praca jako ewangeliczny wątek 
upływających dni,– 
Prowadziłeś z Bogiem dialog modlitwy kontemplacyjnej i wyśpie-
wywałeś chorału melodie,– 
Praca stawiała Ciebie wobec ewangelizujących wątków życia posta-
wionych chwil,– 
To wszystko dojrzewało w apostolskiej posłudze codziennych prze-
żywanych dni,– 
Liturgiczna Modlitwa Dnia stawała się źródłem żywej i męskiej wia-
ry, – 
 
Myśl Twoja porywała zmieniając się w kontemplacji dorodne ziarno 
zasiewu,– 
Każdy Twój homiletyczny głos odbijał się echem wewnątrz serc i 
umysłów naszych, – 
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Prowadziłeś nas jak Dobry Pasterz wśród życia trudnych i odpowie-
dzialnych dni,– 
Wskazywałeś na moc i nieśmiertelność kim jest dla nas święty i nie-
pojęty Bóg,– 
Poprzez Bogurodzicę – Matkę Boga uczyłeś kochać wszystkich na-
potkanych ludzi,– 
Wzór postaci świętego Benedykta uczył poprzez Ciebie jak zapra-
wiać się do trudu życia, – 
Poprzez korespondencje JANEM PAWŁEM II i nami wymieniałeś 
myśli i cenne uwagi,– 
Te poszczególne wątki życia przemyślane dojrzewają w postaci stro-
nic Twoich kart,– 
Każda stronica zapisana staję nauczycielką wobec życia jakie stawia 
codzienność dni,– 
Dlatego warto sięgnąć po te stronice jakie utrwalił dla nas i przy-
szłych druk,– 
Cisza klasztornej celi, czy obecność wśród dostarczała Tobie wąt-
ków jaki utrwalałeś,– 
To wszystko uczyło nas , aby zapanował nas święty i boży na pol-
skiej ziemi ład,– 
W tynieckim Opactwie pozostaniesz jako współbrat tej zakonnej 
wspólnoty, – 
Na ojczystej ziemi jako ten co poprzez książkę nauczał i wychowy-
wał do jasnych spraw,– 
Tutaj na ten skalisty wiślany brzeg tyniecki przywędrowałeś z sie-
dleckiej dalekiej ziemi,– 
Tam Twoja rodzona Mateczka uczyła Ciebie czym w życiu jest BÓG 
i OJCZYZNA, – 
HONORU uczył Ciebie Tato, co w Cytadeli warszawskiej jako 
obecny bohater był,– 
Poprzez łaskę Boga otrzymałeś szalone powołanie zakonne mnisie 
jak historii wiatr,– 
Dla wątku Ojczyzny stałeś się wiernym Synem i Kapłanem wobec 
Kościoła, –  
Ceniłeś przyjaźń i wierność wobec napotkanych przez siebie ludzi na 
drodze posługi,– 
Uczyłeś ich wierności wobec Krzyża i Ewangelii jaką wskazywał 
Kościół tysiąclecia,– 
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Stawiałeś na Marie jak uczył Kardynał Tysiąclecia – Stefan Wyszyń-
ski,– 

...Jestem ...Pamiętam ...Czuwam ... rodziła myśl dla wszelkich 
myśli ewangelicznych,– 
Jedne niosły się echem słów wśród wielu świątyń jako nauki reko-
lekcyjne,– 
Drugie dojrzały jako wątki pisarstwa Twego na stronicach zapisa-
nych kart,– 
W tym wszystkim widząc i wskazując czym moc nauki społecznej 
Kościoła i Narodu,– 
Akcentując bardzo silnie i konsekwentnie ...Wierność Kościołowi i 
Ewangelii,– 
To fundament budowanego gmachu Kościoła i Narodu jaki musi 
silny wobec czasu chwil ,– 
Tym tkwi głęboki skarb jaką jest kultura składająca się z przeszłości 
i teraźniejszości,– 
Tym dziedzictwo i bogactwo kultury benedyktyńskiej wobec przy-
szłości w jakiej tkwisz, – 
Niech ta skromna karta będzie łącznością przyjaźni nie tylko w mo-
dlitwie,– 
Niech błogosławi Tobie wspólny benedyktyński nasz zew ... Modli-
twa i Praca....,– 
Niech miłosierdzie boże ... Jezu ufam Tobie ... niesie łaski wszelkie-
go zdrowia,– 
Na obliczu Twoim niech zawsze będzie radosny promień bożego 
słońca,– 
Uprawiaj ewangeliczno – benedyktyńską ziemię ziarnem słowa dru-
kowanego,– 
Niech rodzą się łaski bożej myśli i bożego działania tam , gdzie je-
steś wśród nas,– 
Poprzez słowo drukowane i pisane zasiewaj ziarno świętości i miło-
ści w Boga,– 
Niech nadal dobry BÓG i św. BENEDYKT błogosławi Tobie jak do 
tej pory życia,– 
A ja im w skromności i pokorze dziękuje za lata wspólnej przyjaźni i 
jubileusz ten,– 
Niech Modlitwa i Praca nadal ubogaca Lud Boży – czytelniczy sze-
roki krąg,– 
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Słowo drukowane kart niech będzie pokrzepieniem i iskrą ewange-
liczną ludzkich serc,– 
Co poprzez pisarstwo Twoje będzie ...Drogą...Prawdą ...Życiem 
wskazując nam,– 
Kim jest święty i niepojęty w naszych umysłach mądry i dobrotliwy 
dla nas Bóg,– 
A Ty Ojcze LEONIE jako pisarz pozostań z nami wśród książko-
wych kart,– 
Niech przyszłość sięga jaki w nich cenny dla rozumu i serca wnosisz 
skarb,– 
Tym wypełniasz swoje ewangeliczne powołanie i budzisz pragnienie 
czytania, – 
A każdy sobie jako refleksje odpowie w samotności czym jest Bóg,– 
A ja poprzez lata przyjaźni z Tobą i przeglądając stronice książek 
kart ,– 
Odpowiem za szelestem kart ...PAN MÓJ i BÓG MÓJ... 
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