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W ramach różnych obchodów liturgicznych ku czci św. Józefa nie-
rzadko śpiewamy pieśń, w której osoba św. Józefa łączy się z tajemnicą 
Eucharystii. Pieśń ta została po raz pierwszy wydana w „Śpiewniku Eu-
charystycznym” we Lwowie w 1886 roku opracowanym przez siostry 
franciszkanki Najświętszego Sakramentu, zwane dzisiaj klaryskami od 
wieczystej adoracji, a jej pierwsza zwrotka brzmi następująco: „O, Józefie 
ukochany, pod opieką Twoją rósł / Chleb żywota z nieba dany, / Tyś Go 
na swym ręku niósł; / Tyś Go w ziarnie pielęgnował, / by nakarmił ludzki 
głód; / Tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud”. 

W 1870 roku papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła po-
wszechnego, ostatnio zaś, w 150. rocznicę tego faktu, papież Franciszek  
8 grudnia 2020 roku ogłosił Rok Świętego Józefa. Św. Józef, głęboko zjed-
noczony z misterium Chrystusa i Jego Kościoła, jest tym samym w szcze-
gólny sposób włączony w tajemnicę Eucharystii.  

„Idźcie do Józefa!” – te słowa z Księgi Rodzaju, wypowiedziane przez 
egipskiego władcę do ludzi szukających chleba w czasie klęski głodu,  
w liturgicznej tradycji Kościoła odnoszone są także do opiekuna Syna Bo-
żego i naprowadzają myśl wierzących na Chleb dający życie wieczne.  
Św. Bernard z Clairvaux pisał, że „tamten [Józef egipski] gromadził za-
pasy zboża nie dla siebie, lecz dla całego narodu; ten otrzymał z nieba 

ŚW. JÓZEF – CZŁOWIEK EUCHARYSTII 

Na długo przed ustanowieniem sakramentu kapłaństwa i Eucharystii 
Józef był tym, który jako pierwszy wznosił ku niebu dar zbawczej 
ofiary. 
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Chleb żywy, aby Go zachować tak dla siebie, jak i dla całego świata”.  
To właśnie on, Józef, „karmił z pracy rąk własnych Przedwieczne Słowo 
Wcielone, Chleb Anielski z nieba zesłany dla wszystkich na życie 
wieczne” (QD). W jakiś sposób więc tajemnica Eucharystii stała się obecna 
w życiu Józefa już wtedy, gdy swoją ojcowską opieką otaczał Jezusa  
w Jego ciele widzialnym. 

Ofiarowanie niemowlęcia Jezus w świątyni można widzieć jako pierw-
szy etap ofiary Golgoty, jako pierwsze ofertorium. Józef wraz z Maryją 
mieli przywilej dokonania tego aktu, nie znając szczegółów dotyczących 
tej ofiary, nie wiedząc, że będzie to śmierć krzyżowa. „Co prawda, nie 
było jeszcze Kościoła w chwili, gdy Józef dokonywał aktu ofiarowania; nie 
był on także aktem kapłańskim, Józef bowiem nie był kapłanem. Jednako-
woż akt ów zawierał już ofiarę Chrystusa, która pociągnęła za sobą osobi-
stą ofiarę Józefa i Maryi. (...) W tej ceremonii, pozornie tak prostej i tak 
zwyczajnie spełnianej w świątyni jerozolimskiej, można się już dopatrzeć 
tajemnicy Mszy świętej. Odsłania się również nowy aspekt wielkości Jó-
zefa. Na długo przed ustanowieniem sakramentu kapłaństwa i Euchary-
stii był on pierwszym, który wznosił ku niebu dar zbawczej ofiary. Był 
pierwszym z ludzi, który złączył się z ofiarą Chrystusa” (J. Galot).  

Podczas pielgrzymki do Polski w 1997 roku św. Jan Paweł II nawiedził 
sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Podczas homilii wspomniał modlitwę, 
którą modlił się kapłan przed Mszą św. po łacinie według dawnego 
mszału rzymskiego. Ojciec Święty dodał, że odmawia ją nadal codziennie. 
Myślę, że każdy z nas, nie tylko kapłani, mogą korzystać z tej pięknej  
i głębokiej modlitwy, odwołującej się do przykładu św. Józefa, by lepiej 
przygotować się do uczestnictwa w Eucharystii. A oto jej treść po polsku: 
„Boże, który obdarzyłeś nas królewskim kapłaństwem, spraw, prosimy, 
abyśmy – jak święty Józef, który na to zasłużył, by dotykać i nosić z sza-
cunkiem w swych ramionach Jednorodzonego Syna Twojego, zrodzonego 
z Dziewicy Maryi – tak i my mieli łaskę służyć przy Twoich ołtarzach  
w czystości serca i niewinności postępowania, abyśmy dzisiaj godnie 
przyjęli Przenajświętsze Ciało i Krew Twojego Syna i zasłużyli na wieczną 
nagrodę w przyszłym świecie”. 

ks. Andrzej 
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Korzystałem z publikacji i dokumentów: 
Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej przed sanktuarium 
św. Józefa w Kaliszu, 4 czerwca 1997 r. 
QD – dekret Piusa IX Quemadmodum Deus Iosephum, 8 grudnia 1870 r. 
J. Galot TJ, Święty Józef, Kraków 1997. 
B. Mokrzycki SJ, Idźcie do Józefa! Medytacje na Uroczystość Świętego Józefa Oblu-
bieńca Najświętszej Maryi Panny, Kraków 2009. 

 

Instytut Benedyktynek-Sakramentek ma za swoich patronów Najświęt-
sza Maryję Pannę, św. Józefa, św. Michała Archanioła, św. Benedykta i św. 
Scholastykę. Matka Mechtylda nie chciała iść za własną wolą i sympatiami 
– ci święci sami dawali o sobie znać jako wyznaczeni do opieki i ochrony 
jej dzieła. Matka rzadko kiedy przyznawała się do wizji – częściej były to 
natchnienia lub interwencje innych osób. Jednak św. Józef miał się jej uka-
zać bardzo wyraźnie – napisała, że do końca życia mogłaby odtworzyć 
jego rysy. Przyszedł, by „specjalnie ochraniać domy Najświętszego Sakra-
mentu i dbać o ich potrzeby, jak troszczył się o potrzeby świętej Rodziny 
Słowa Wcielonego na ziemi”. 

Matkę zawsze zachwycały cnoty św. Józefa – jego milczenie, uległość 
woli Bożej, pokora. Uważała go za wzór adoratora Najświętszego Sakra-
mentu: jako tego, kto zawsze jest przy Jezusie, w ukryciu wyniszcza się 
dla Niego, a jednocześnie, któremu Jezus oddaje się w ręce i jest mu po-
słuszny – jak teraz Jezus w Najświętszym Sakramencie, w chlebie, w na-
szych dłoniach i na naszych ustach. Św. Józef to dla nas wzór do naślado-
wania i duchowy opiekun, ale także opiekun w sprawach materialnych. 

Pierwszy cud św. Józefa związany jest z początkami naszego Instytutu 
– nasz Założycielka poprosiła go o wstawiennictwo, gdy pisała prośbę do 
przeora z paryskiego klasztoru Saint-Germain o pozwolenie na przecho-
wywanie Najświętszego Sakramentu przez jej wspólnotę. „Święty Józefie, 
zajmij się tym!” – miała z ufnością zawołać. Ówczesny przeor, który wcze-
śniej piętrzył trudności, pozwolił nie tylko na przechowywanie Najświęt-
szego Sakramentu, ale także na publiczne wystawienie. Wdzięczność dla 

 KULT ŚW. JÓZEFA W NASZYM INSTYTUCIE 

Św. Józef to dla nas wzór do naśladowania i duchowy opiekun, ale 
także opiekun w sprawach materialnych. 
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św. Józefa otwierała drzwi na nowe łaski. Każdy klasztor ma listę swoich 
małych cudów. Trzeba jednak pamiętać, że św. Józef lubi prośby kon-
kretne i konkretnie je „realizuje”. Siostry z naszego klasztoru w Siedlcach, 
w obliczu głodu przedstawiły mu swój problem, zakopując pięć ziemnia-
ków. Jednak któraś z nich pożałowała ich i zakopała jeden nadpsuty. 
Wkrótce jakiś darczyńca poratował siostry pięcioma workami ziemnia-
ków, a potem okazało się, że zawartość jednego worka jest spleśniała! 

Wiele sióstr miało i ma szczególne nabożeństwo do św. Józefa. Nieist-
niejący już klasztor lwowski, fundacja warszawska, był pod wezwaniem 
Zaślubin NMP i św. Józefa. Nierzadko siostry wybierały do swego zakon-
nego imienia tajemnicę „od Opieki św. Józefa”. Dziś, w trzech domach 
polskich, mamy dwie siostry Józefiny. 

Wzywamy także św. Józefa jako patrona dobrej śmierci. W starym 
mszaliku jest taka modlitwa: „Panie Jezu, Ty nas posilasz niebiańskim Sa-
kramentem: spraw, abyśmy zawsze naśladowali wzór Twej świętej Ro-
dziny, a przez to w godzinę śmierci, spotykając się z chwalebną Dziewicą, 
Matką Twoją i ze świętym Józefem, zasłużyli, abyś nas przyjął do wiecz-
nych przybytków. Amen”. 

s. Cecylia OSB ap 
 

 
 
Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu o św. Józefie: 
 

„Św. Józef najdoskonalej adorował Najświętszy Sakrament. Przez trzy-
dzieści lat trwał on na nieustającej adoracji. Zdumiewa widok jego władzy 
nad Boskim Dzieciątkiem, nad Bogiem-Człowiekiem, któremu poleca on 
pracować pod swoim zwierzchnictwem. Podziwiam, że mógł on zajmo-
wać się pracą i że zanim do niej przystąpił, nie wpadał w ustawiczne po-
rywy i zachwyty. Działo się to dlatego, że św. Józef powodował się mocą 
boską, która porywała go z siebie i uzdalniała do wytrzymania samego 
Boga”. 
 
„Trzy rzeczy są wspólne świętym Osobom: Jezusowi, Maryi i Józefowi: 
milczenie, modlitwa i ofiara. A właśnie te trzy rzeczy są nam potrzebne, 
abyśmy uzgodnili nasze dyspozycje z Ich dyspozycjami i abyśmy mogli 
się Im podobać”.  
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„Św. Józef jest świętym najznakomitszym w chwale nieba i góruje nad 
wszystkimi świętymi, gdyż na ziemi stał ponad wszystkim; był przecież 
ojcem i żywicielem Jezusa Chrystusa. A ponieważ Jezus, Maryja i Józef -
to najświętsze i najdoskonalsze istoty, jakie kiedykolwiek istniały, zatem 
poniżej Boga nic nie dorównuje wielkością tym trzem dostojnym Oso-
bom”. 
 
„Proście św. Józefa, by was przedstawił Najświętszej Dziewicy; wiadomo 
wam, kim jest Ona dla Instytutu. Dziękujcie Trójcy Świętej za wybranie 
św. Józefa i za wyświadczoną mu łaskę. Oddajcie się odtąd pod jego 
opiekę i proście go o nowe powołania godne Instytutu”.  

 
 

Wobec tego, że patronem naszego klasztoru jest św. Józef, dlatego kie-
rujemy uwagę na jego postawę. Dostrzegamy w niej istotę drogi benedyk-
tyńskiej, jej wzór i spełnienie. Chodzi o zawierzenie Bogu: zawsze,  
we wszystkim i całkowicie oraz uważne słuchanie Słowa Bożego. Te cechy 
są obecne również w Regule św. Benedykta. Warto zauważyć, że konse-
kwencją zawierzenia jest posłuszeństwo, słuchanie zaś Słowa wymaga 
milczenia. Jak wiemy, specjalny rozdział Reguły św. Benedykt poświęca 
posłuszeństwu (RB 5) oraz milczeniu (RB 6). Co ciekawe, widzi on posłu-
szeństwo szeroko i nazywa „wielkim dobrem” – „Niechaj bracia będą po-
słuszni sobie nawzajem. Wszyscy powinni  okazywać posłuszeństwo, 
które jest wielkim dobrem, nie tylko samemu opatowi, lecz w tymże du-
chu bracia niechaj będą posłuszni także sobie nawzajem” (RB 71). 

O milczeniu papież Benedykt XVI mówił w orędziu na 46. Światowy 
Dzień Komunikacji: „Nauczyć się komunikowania znaczy zdobyć umie-
jętność słuchania, kontemplacji, a nie tylko mówienia.” Powiedział: „Jak 
pokazuje krzyż Chrystusa, Bóg przemawia również milczeniem”. I dodał: 
„Potrzebujemy milczenia, które staje się kontemplacją, pozwalającą nam 
wejść w milczenie Boga i w ten sposób dotrzeć tam, gdzie rodzi się 
Słowo”. 

Benedykt o Benedykcie 

POSŁUSZNY SŁOWU BOŻEMU 
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Na Audiencji Generalnej 9 kwietnia 2008 roku papież Benedykt XVI po-
wiedział: „życie św. Benedykta było zanurzone w modlitwie, stanowiącej 
fundament jego egzystencji. Bez modlitwy nie ma doświadczenia Boga. 
(…) Modlitwa jest przede wszystkim aktem słuchania”.   

Z kolei 10 lipca 2011 roku na Anioł Pański, papież Benedykt XVI mówił: 
„spójrzmy na niego jako mistrza słuchania Słowa Bożego, słuchania głę-
bokiego i wytrwałego. Musimy zawsze uczyć się od tego wielkiego Pa-
triarchy zachodniego monastycyzmu dawania Bogu jego właściwego 
miejsca, pierwszego miejsca”. 

W rozważaniach na Anioł Pański 19 marca 2006 roku Benedykt XVI po-
wiedział o św. Józefie: „Ten wielki święty, choć pozostawał raczej  
w ukryciu, odegrał w dziejach zbawienia istotną rolę. (…) Przykład  
św. Józefa jest dla nas wszystkich wyraźną zachętą do wypełniania z wier-
nością, prostotą i pokorą zadania, które nam wyznaczyła Opatrzność. (…) 
Pomaga wszystkim chrześcijanom wiernie i z miłością wypełniać wolę 
Bożą, aby z ich pomocą urzeczywistniało się dzieło zbawienia”. 
                 Stasia 
 
 
Korzystałam z publikacji i dokumentów: 
Reguła św. Benedykta  
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/mediateka/czytelnia/regula-
sw-benedykta/  
Milczenie i słowo, orędzie papieża Benedykta na 46 Światowy Dzień Komunika-
cji, 2012 r.:   
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/mas-
smedia_or_24012012.html  
Rozważania papieża Benedykta XVI na Anioł Pański, 10 lipca 2011 r.  
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modli-
twy/ap_10072011.html  
Audiencja generalna papieża Benedykta XVI, 9 kwietnia 2008 r.  
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audien-
cje/ag_09042008.html  
Rozważanie papieża Benedykta XVI na Anioł Pański, 19 marca 2006 r.  
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modli-
twy/ap_19032006.html  
Homilia papieża Benedykta XVI w uroczystość św. Józefa, 19 marca 2006 r. 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/jozef_19032
006.html  
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Reguła św. Benedykta, 6:  
O cnocie milczenia: 
„Postępujmy tak, jak mówi Prorok: Rzekłem: »Będę pilnował dróg moich, 
abym nie zgrzeszył językiem; wędzidło nałożyłem na usta, oniemiałem  
w pokorze i powstrzymałem się nawet od [słów] dobrych« (Ps 38,2-3 
Wlg). W ten sposób chce nam Prorok wskazać, że jeśli powinniśmy się 
niekiedy powstrzymywać od mówienia rzeczy dobrych ze względu na 
milczenie, tym bardziej musimy unikać mówienia złych rzeczy z obawy 
przed karą za grzechy”. 
 
Komentarz Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu: 
 
„Zacznijmy praktykować dwa pierwsze rodzaje milczenia, a posuniemy 
się znacznie dalej. Przestańmy zajmować się sprawami, które nie są na-
szym obowiązkiem. Trwajmy w skupieniu ducha, a gdy duch ten zaczyna 
się błąkać, przywołajmy go tak, aby prawie się nie spostrzegł. Niektórzy 
gniewają się na siebie i złorzeczą sobie na widok rozproszenia swych my-
śli i mówią: »O, jak jestem nędzny«. Wierzcie mi, siostry: nie tak należy ze 
sobą postępować. Trzeba spokojnie przyzwyczaić się do skupienia i aktu-
alnej obecności Boga. Na widok rozproszenia i roztargnienia, zmieńcie te-
mat, czyli pozostawcie stworzenia, jak ten, kto odwracałby medal na 
drugą stronę. Mówcie: »Mój Boże« albo »Moje wszystko«. Bez zadawania 
sobie gwałtu zostaniecie uniesione ku temu Boskiemu przedmiotowi  
i przekonacie się, że przy odrobinie wierności powstrzymacie rozprosze-
nie swego ducha oraz przyzwyczaicie się do milczenia i skupienia we-
wnętrznego. Wiem, że ci, którzy posługiwali się tą skromną praktyką, bar-
dzo postąpili w modlitwie ”. 
 
„O, jakie przebogate jest milczenie! Doświadczam w pełni, że głębokie 
milczenie jest niezwykłym środkiem posiadania i kosztowania Boga”. 
 
 
(Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu nasłuchuje św. Benedykta, Rouen 
1979 r., tłum. polskie Siedlce – Warszawa 1997-98 r.) 

 

Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana  
w św. Benedykta 
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Zapraszamy do kościoła Mniszek Benedyktynek-Sakramentek pw.  
św. Kazimierza Królewicza, Rynek Nowego Miasta 2 w Warszawie: 
- w każdą niedzielę i czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, w trakcie której nagłaśniane jest oficjum: o godz. 12:40 Modlitwa 
w ciągu dnia (Monastyczna Liturgia Godzin – MLG), o godz. 17:00 Nie-
szpory (MLG); 
- w czwartki o godz. 19:00 Godzina Czytań i Kompleta (MLG) zakończone 
błogosławieństwem eucharystycznym. 

Msze święte o beatyfikację Służebnicy Bożej Matki Mechtyldy od Naj-
świętszego Sakramentu oraz w intencjach przedkładanych za jej wsta-
wiennictwem odbędą się w 2021 roku: 7 marca, 3 czerwca (Boże Ciało),  
5 września, 5 grudnia;  
godz. 17:00. Księga z intencjami wyłożona jest w kościele. 

Przy klasztorze jest organizowany kurs chorału gregoriańskiego dla po-
czątkujących i zaawansowanych. Powstała także schola gregoriańska Vox 
clamantis. Więcej informacji na stronie klasztoru. 
 
 

KALENDARZ LITURGICZNY 
 
4 III (czw.) Uroczystość św. Kazimierza królewicza (1458-1484), patrona 
kościoła klasztornego – możliwość uzyskania odpustu zupełnego. 
9 III (wt.) Wspomnienie św. Franciszki Rzymianki (1384-1440), patronki 
oblatów. 
19 III (pt.) Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny. 
25 III (czw.) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
368. rocznica powstania we Francji Instytutu Benedyktynek od Nieustają-
cej Adoracji Najświętszego Sakramentu, w Polsce zwanych Sakrament-
kami. 

WYDARZENIA W MARCU 
 
7 III (nd.) godz. 17:00 Msza św. o beatyfikację Służebnicy Bożej Matki 
Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu oraz w intencjach przedkłada-
nych za jej wstawiennictwem. 
14-16 III (nd.-wt.) godz. 17:00 Rekolekcje wielkopostne: 
„Dlaczego potrzeba pokuty?”. Prowadzi o. Opat Szymon Hiżycki OSB. 
25 III (czw.) godz. 20:00 Spotkanie formacyjne oblatów.  
27 III (sb.) 9:00-11:00 Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie z o. Grze-
gorzem Hawryłeczką OSB. 


