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Zakon Benedyktynów to inaczej Zakon Świętego Benedykta, czyli Ordo
Sancti Benedicti. Został założony przez żyjącego na przełomie V i VI
wieku Benedykta z Nursji. Miało to miejsce około roku 529. Benedykt
był twórcą reguły monastycznej.
Pierwsze opactwo benedyktyńskie stworzono na Monte Cassino, w
Polsce zaś klasztory Zakonu powstawały od XI wieku i były to fundacje
w miejscowościach Mogilno, Łysa Góra, Tyniec. Z biegiem lat powołano
do istnienia inne opactwa. Pod koniec XIV wieku, około 1390 roku,
wzniesiono klasztor w Krakowie. Językiem liturgii uczyniono w nim
cerkiewno-słowiański.
Wieki XVIII i XIX przyniosły kasację wszystkich ośrodków
benedyktyńskich w Polsce. Nowe powstały później w Tyńcu i Lubiniu w
dwudziestoleciu międzywojennym. Mnisi polscy należący do Zakonu
Benedyktynów byli duszpasterzami i misjonarzami. Krzewili
szkolnictwo, kulturę, propagowali rozwój rolnictwa.
Każde z opactw benedyktyńskich jest jednostką samodzielną. Z tego
powodu, dla ułatwienia wzajemnych relacji, wszystkie klasztory
zorganizowały się w kongregacje, których powstało 21. Miało to miejsce
pod koniec XIX wieku.
Mnisi benedyktyńscy składają cztery śluby zakonne – posłuszeństwa,
czystości, ubóstwa i stałości miejsca zamieszkania. Codzienne życie
tego zakonu wyznaczane jest przez Regułę św. Benedykta. Jej główne
założenia to: postępowanie zgodnie z hasłami „ut in omnibus glorificetur
Deus”, czyli „aby we wszystkim uwielbiony był Bóg”, „ora et labora” –
„módl się i pracuj” oraz „pax” – „pokój”. Realizacją tych postulatów jest
posługa duszpasterska i misyjna, rozwijanie kultury materialnej i
duchowej, a także sztuki, liturgii kościelnej i pracy fizycznej. Życie
mnicha ma być pełne czytania Pisma Świętego i lektur ogólnie oraz
pracy. Tak benedyktyni wielbią Boga. Kładziony był nacisk na pokorę,

ufność, roztropność, umiar i posłuszeństwo. Klasztor miał być jak
rodzina z ojcem, czyli – opatem na czele.
Przy wielu zakonach w Europie prowadzone były szkoły, ośrodki
kultury, domy rekolekcyjne oraz ośrodki sztuki religijnej. W Polsce
współczesnej benedyktyni pracują naukowo, są duszpasterzami i
organizują rekolekcje. Biblia Tysiąclecia jest dziełem rąk benedyktynów
polskich z Tyńca.
Pod koniec XX w. było łącznie 8678 mnichów. Strojem zakonnym
Zakonu Benedyktynów jest czarny habit ze szkaplerzem i kapturem
oraz skórzany pas.

