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czerwiec 2021 (7) 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana często po 
prostu Bożym Ciałem, była począwszy od XIII w. różnie nazywana: Świę-
tem Najświętszego Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa, Świętem Eucha-
rystii, Świętem Ciała Chrystusa, Dniem Eucharystii, Świętem Zbawiciela, 
Świętem Boga, Świętym Dniem Krwi. Boże Ciało powstało w XIII w. 
w Liège (dzisiejsza Belgia), rozpowszechniło się w XIV w. we Francji, 
Niemczech, Hiszpanii i Polsce. 

Wiele powodów przyczyniło się do jego powstania. Jako pierwszy na-
leżałoby wymienić tzw. pragnienie oglądania Hostii, czyli konsekrowa-
nych Postaci. Było to zjawisko, które pojawiło się w średniowieczu. Do-
tychczas zamknięte skrzynie z relikwiami zostały otwarte, metalowe 
ściany zastąpiono szklanymi. W kościołach pojawiły się monstrancje, 
ostensoria (naczynia umożliwiające oglądanie). Fenomen sięga przekona-
nia z czasów starożytnych o tym, że spojrzenie na odpowiedni przedmiot, 
ptaka czy zwierzę przynosi uzdrowienie. Bóstwo ukazywano z określo-
nym przedmiotem. Nawet Biblia odnotowuje epizod z czasów wędrówki 
Izraelitów przez pustynię, opowiadający o miedzianym wężu, którego 
miał wykonać Mojżesz na polecenie Boga i umieścić na wysokim palu, by 
ten, kto spojrzy na niego, pozostał przy życiu. „I rzeczywiście, jeśli kogo 
wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy ży-
ciu” (Lb 21,9). W odniesieniu do postaci eucharystycznych rozpowszech-
niło się w średniowieczu sformułowanie francuskiego filozofa i teologa 
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Wilhelma z Auxerre (1145-1231): Aspicere Corpus Christi provocatio est ad 
dilectionem – Spoglądanie na Ciało Chrystusa jest zachętą do miłości. 

 Innymi czynnikami, które miały wpływ na powstanie święta Bożego 
Ciała były: utrwalenie się przechowywania Eucharystii w trosce o cho-
rych, wprowadzenie podniesienia Hostii i kielicha, kwestionowanie real-
nej obecności Chrystusa w Eucharystii oraz wizje św. Julianny z Retine 
(1191/2-1258). Św. Julianna, zwana także Julianną z Cornillon lub Ju-
lianną z Liège, była beginką, opatką klasztoru w Mont Cornillon, żyją-
cemu według reguły św. Augustyna. Pracowała w szpitalu dla trędowa-
tych, który prowadził zakon premonstratensów. „W szesnastym roku ży-
cia miała pierwsze widzenie, które później powtarzało się wielokrotnie 
podczas adoracji eucharystycznych. W wizji tej wzdłuż średnicy księżyca 
w pełnym blasku biegła ciemna rysa. Pan pomógł jej zrozumieć sens tego, 
co widziała. Księżyc symbolizował życie Kościoła na ziemi. Natomiast 
ciemna linia sygnalizowała brak święta liturgicznego, w którego ustano-
wienie Julianna miała się skutecznie zaangażować: święta, w którym wie-
rzący mogliby adorować Eucharystię, by pogłębiać wiarę, czynić postępy 
w praktykowaniu cnót i wynagradzać za znieważanie Najświętszego Sa-
kramentu” (Benedykt XVI). Julianna przez niemal dwadzieścia lat zacho-
wywała w sekrecie to objawienie. Ze swoich wizji zwierzyła się m. in. ar-
chidiakonowi J. Pantaléonowi z Troyes, który później został papieżem 
i przybrał imię Urbana IV (1261-1264). 

Bullą z dnia 11 sierpnia 1264 roku papież Urban IV ustanowił uroczy-
stość Najświętszego Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa, jednakże bulla 
ta została ogłoszona wkrótce po jego śmierci przez Jana XXII, a datę święta 
ustalono na czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. W dokumen-
cie podane zostały cele nowego święta: przepraszanie Chrystusa za znie-
wagi w Najświętszym Sakramencie, przeciwstawianie się herezjom, 
uczczenie ustanowienia Eucharystii, gdyż – jak wyjaśnia bulla – smutny 
charakter Wielkiego Tygodnia utrudnia świętowanie tej tajemnicy 
w Wielki Czwartek. Ponadto papież zachęcał do przyjmowania w tym 
dniu Komunii św., co było novum, gdyż w tamtym czasie nie było raczej 
zachęt ze strony papieży do komunikowania poza Wielkanocą. 

W bulli papieża Urbana IV dyskretnie nawiązał do mistycznych prze-
żyć Julianny, potwierdzając w ten sposób nie wprost ich autentyczność: 
„Chociaż Eucharystia sprawowana jest uroczyście codziennie, uważamy 
za słuszne, aby przynajmniej raz w roku upamiętniana była ze szczególną 
czcią i bardziej uroczyście. Inne rzeczy, które wspominamy, ogarniamy 
bowiem duchem i umysłem, ale nie uzyskujemy przez to ich realnej obec-
ności. Natomiast w tym sakramentalnym wspomnieniu Chrystusa, choć 
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pod inną postacią, Jezus Chrystus jest pośród nas obecny w swojej istocie. 
Kiedy wstępował bowiem do nieba, powiedział: „«A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»” (Mt 28,20). Te słowa Je-
zusa Julianna często rozważała, mając głębokie poczucie obecności Chry-
stusa, której doświadczała, przeżywając w sposób szczególny sakrament 
Eucharystii. 

ks. Andrzej 

Tekst powstał na podstawie:  
Benedykt XVI, katecheza Święta Julianna z Cornillon, audiencja generalna 17 listopada 
2010 
Krawczyk Marta, Święta Julianna od Bożego Ciała, Kraków 2017 
Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski TChr, Poznań 2006 

Ach, dzisiaj możemy powtarzać jak św. Magdalena de Pazzi: „Ogień, 
ogień, ogień”. Nigdy nie było uroczystości większej, dostojniejszej, oka-
zalszej, doskonalszej, niż ta uroczystość. Bóg-Ogień,  Bóg sam mówi, że 
jest Ogniem (Hbr 12,29), że przyszedł rzucić ogień na ziemię i że jednego 
tylko pragnie: aby zapłonął (Łk 12,49). Czy zapłonie on w waszych ser-
cach, siostry? Wołajcie więc jak najdonioślej: Do Ognia, Bóg-Ogniem, 
Ogień-Bogiem! Ach, to zdumiewające, że po tylu Komuniach świętych nie 
gorejemy i że ja sama jestem jak lód po licznych Komuniach. Święta Maria 
Egipcjanka po jednej Komunii świętej cała zapłonęła ogniem. Tak, jedna 
Komunia święta wystarcza, abyśmy gorzały przez całe życie i zawsze 
miały w sobie ten ogień. Czy uważacie, że gdy już nie jesteście w chórze, 
gdy przebywacie w celach lub gdzie indziej, tego ognia w was nie ma? 
Mylicie się, siostry;  jest w  was wszędzie. 

Kiedyś Bóg stanął w bramach świątyni jerozolimskiej i zawołał; „Jeżeli 
ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije” (J 7,37). Podczas tej 
oktawy Pan nasz stanie w tabernakulum, gdzie się Go wystawi przed na-
szym wzrokiem i będzie do nas wołał: „Jeżeli ktoś chce ognia, niech 

 BÓG-OGIEŃ 

Niedatowana konferencja Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakra-
mentu (1614-1698) na Uroczystość Bożego Ciała. 
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przyjdzie do Mnie”. Ach, w ilu tysiącach kościołów, pozostaje On sa-
motny. Adorujcie Go we wszystkich kościołach, gdzie będzie wysta-
wiony. 

Zachowujcie jak najwierniej milczenie. Wszyscy święci Ojcowie twier-
dzą, że nie można być duszą wewnętrzną i rozgadaną. Bądźcie bardzo 
wierne milczeniu w tej oktawie. 

Ach, Bóg-Ogień, w Nim jest przeobfitość łask; chce je wylać na nas. 
Gdybym sama była w posiadaniu tego ognia, pomogłabym wam nim pło-
nąć, mówiąc o nim. Ile łask zmarnowało się podczas tej oktawy i to nawet 
w naszym kościele. Pójdźcie do Chrystusa, aby ich u Niego dostąpić. Pro-
ście Go o nie i proście o wszystkie łaski, na które nie będzie się mieć 
ochoty. 

 Laudetur Sacrosanctum et Augustissimum Sacramentum in aeternum! – 
Niech będzie pochwalony i na wieki adorowany Najświętszy Sakrament 
(od red.: akt strzelisty odmawiany do dzisiaj przez mniszki na początku 
i końcu każdej godziny Liturgii Godzin). 

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

„Uroczystość Bożego Ciała jest wielkim aktem publicznej czci Euchary-
stii” – powiedział papież Benedykt XVI podczas modlitwy na Anioł Pań-
ski 10 czerwca 2012 roku. Tego dnia wychodzimy na ulice naszych miast, 
gromadzimy się wokół Najświętszego Sakramentu, oddajemy cześć Jezu-
sowi Chrystusowi, stanowimy wspólnotę, Kościół powszechny. Z kolei 
podczas homilii w Boże Ciało 2012 roku Benedykt XVI podkreślił: „Bez 

Benedykt o Benedykcie 

KULT EUCHARYSTII 
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Eucharystii Kościół po prostu by nie istniał. To Eucharystia sprawia, że 
wspólnota ludzka staje się tajemnicą komunii, że jest zdolna nieść Boga 
światu i przybliżać świat do Boga. Duch Święty, który przemienia chleb 
i wino w Ciało i Krew Chrystusa, przemienia także tych, którzy je przyj-
mują z wiarą”. O Bożym działaniu w przemianie serca nasz ojciec św. Be-
nedykt mówi w ten sposób: „widząc w sobie jakieś dobro, przypisywać je 
Bogu, nie sobie” (RB 4,42), bo wszelkie dobro od Boga pochodzi. 

„Adorujemy Eucharystię, bo w niej jest obecne prawdziwe Ciało Je-
zusa” – przypominał papież Benedykt XVI  podczas Bożego Ciała w 2010 
roku. Mniszki benedyktynki sakramentki znajdują upodobanie w odda-
waniu czci Bogu Trójjedynemu poprzez adorowanie Najświętszego Sa-
kramentu. Nieustannie trwają przed Jezusem w Hostii. W Boże Ciało 2012 
roku papież Benedykt XVI mówił: „Kult Najświętszego Sakramentu sta-
nowi środowisko duchowe, w którym wspólnota może sprawować Eu-
charystię właściwie i w prawdzie. Tylko wtedy, gdy czynność liturgiczną 
poprzedza, gdy jej towarzyszy i trwa po niej ta wewnętrzna postawa 
wiary i adoracji, może wyrazić się jej pełne znaczenie i wartość”. Przywo-
łał także słowa encykliki „Mysterium fidei”: „Kult uwielbienia, należny Sa-
kramentowi Eucharystii, okazywał zawsze i okazuje Kościół katolicki nie 
tylko w czasie obrzędów Mszy świętej, ale i poza nią, przez jak najstaran-
niejsze przechowywanie konsekrowanych Hostii, wystawianie ich do pu-
blicznej czci wiernych i obnoszenie w procesjach wśród radości tłumnie 
zebranego ludu”. 

W 2010 roku papież Benedykt XVI powiedział, że „Wszyscy, kapłani 
i wierni, karmimy się tą samą Eucharystią, wszyscy klękamy, by Ją ado-
rować”. Podczas adoracji wszyscy stajemy się równi. Równe traktowanie 
obecne jest także u św. Benedykta: „gdy ktoś ze stanu kapłańskiego prosi 
o przyjęcie do klasztoru, nie należy zbyt szybko się zgadzać. Jeśliby jed-
nak wciąż wytrwale prosił, niechaj wie, że musi zachowywać Regułę
w całej surowości i z niczego nie zostanie zwolniony” (RB 60,1-3).

Stasia 

Korzystałam z dokumentów: 
Rozważania papieża Benedykta XVI na Anioł Pański 10 czerwca 2012 r. – Moc, którą 
daje Chleb eucharystyczny:  
https://ppbenedyktxvi.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/
ap_10062012.html  
Homilia papieża Benedykta XVI podczas Mszy św. na Boże Ciało 7 czerwca 2012 r. – 
Brak sacrum zubaża kulturę:  

https://ppbenedyktxvi.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/ap_10062012.html
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https://ppbenedyktxvi.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/
bozecialo_07062012.html  
Rozważania papieża Benedykta XVI na Anioł Pański 26 czerwca 2011 r. – Święto Eu-
charystii, bez której Kościół nie może istnieć:  
https://ppbenedyktxvi.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/
ap_26062011.html  
Homilia papieża Benedykta XVI podczas Mszy św. na Boże Ciało 23 czerwca 2011 r. – 
Zmartwychwstały Chrystus idzie pośród nas:  
https://ppbenedyktxvi.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/
bcialo_23062011.html   
Homilia papieża Benedykta XVI podczas Mszy św. na Boże Ciało 3 czerwca 2010 r. – 
Adorujemy Eucharystię, bo w niej jest obecne prawdziwe Ciało Jezusa:  
https://ppbenedyktxvi.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/
bcialo_03062010.html 
Encyklika papieża Pawła VI Mysterium fidei, 1965 r.:  
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/
mysterium_fidei_03091965.html   

Reguła św. Benedykta, rozdz. 20 

O czci należnej Bogu podczas modlitwy: 

„Jeśli ludziom możnym pragniemy przedstawić jakąś sprawę, ośmie-
lamy się czynić to jedynie z najgłębszą pokorą i szacunkiem. Z o ileż więk-
szą pokorą i czystszym oddaniem musimy zanosić nasze prośby przed 
oblicze Boga, Pana wszechświata! 
A i to należy wiedzieć, że nie wielomówstwo, lecz tylko czystość serca 
i łzy skruchy zasługują w oczach Boga na wysłuchanie. Dlatego też mo-
dlitwa powinna być krótka i czysta, chyba że natchnienie łaski Bożej 
skłoni nas do jej przedłużenia. Wspólna jednak modlitwa niech będzie 
zawsze krótka”. 

Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana 
w św. Benedykta 

https://ppbenedyktxvi.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/bozecialo_07062012.html
https://ppbenedyktxvi.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/ap_26062011.html
https://ppbenedyktxvi.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/bcialo_23062011.html
https://ppbenedyktxvi.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/bcialo_03062010.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/mysterium_fidei_03091965.html
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Komentarz Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu: 

„Jest to wielkim miłosierdziem Bożym i znakiem, że chce mieć cię On 
całkowicie dla siebie, przez proste i miłujące spojrzenie. Oczekuje On od 
ciebie: milczenia wewnętrznego, w którym zawiera się prosta uwaga oraz 
przylgnięcie. Widoczne jest to w milczącym i pełnym uszanowania spoj-
rzeniu, które praktykujesz i które masz w dalszym ciągu praktykować nie-
zależnie od oschłości lub niemożności trwania w obecności Bożej, jakie 
możesz odczuwać. Nie opuszczaj się nigdy w wierności, nie patrz na ko-
rzyści, jakie z tego przyjść ci mogą. Spodziewam się, że Pan w swoim mi-
łosierdziu udzieli ci łaski doskonalszego oderwania od własnych zapatry-
wań i obaw. Odwagi! Idź do Boga z ufnością i miłością, z miłością niezmy-
słową, z wiarą i zawierzeniem”. 

„Słuszne jest, abyśmy poznali miłość Jezusa Chrystusa do nas. Jedną 
z najbardziej wewnętrznych dyspozycji, w jakiej masz pozostawać, jest 
trwanie w głębokim szacunku przed tym godnym uwielbienia Majesta-
tem, trwanie w Jego świętej obecności w milczącym zdumieniu. Masz po-
zostawać jak najbardziej w tym świętym skupieniu. Utrzymuje cię ono 
prawie zawsze w adoracji, podziwie i wdzięczności, skłania cię do miłu-
jącego unicestwienia, do łagodności i do wierności, gdy zdarza się po 
temu okazja”. 

(Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu wsłuchana w św. Benedykta, Rouen 1979, 
tłum. Warszawa 1998) 

      _________________________________________________________________ 

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 wspólna Godzina Czytań i Kompleta (MLG)
zakończone błogosławieństwem eucharystycznym.
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Przy klasztorze jest organizowany kurs chorału gregoriańskiego dla po-
czątkujących i zaawansowanych, także online. Działa również schola gre-
goriańska Vox clamantis. Więcej informacji na stronie klasztoru. 

OCALMY LATARNIĘ KOŚCIOŁA! 

Nasz klasztorny kościół pw. św. Kazimierza królewicza od 333 lat wpi-
suje się w panoramę Warszawy i dzieli jej losy. Jest najstarszym w Polsce 
miejscem, gdzie nieprzerwanie, dzień i noc, trwa adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Podniesiony z wojennych ruin, co jakiś czas wymaga kosz-
townych zabiegów konserwatorskich. Stoimy właśnie wobec konieczno-
ści takiego remontu i wobec ogromnych potrzeb finansowych, jakie to 
przedsięwzięcie za sobą pociąga. Pilnych działań konserwatorsko-remon-
towych wymaga elewacja latarni wieńczącej kopułę kościoła. 

Dlatego zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wsparcie finan-
sowe remontu naszego kościoła. 

Mniszki 

Przelewy tradycyjne: 
Klasztor Benedyktynek-Sakramentek 
Rynek Nowego Miasta 2, 00-229 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. 
PLN: 70 1240 1138 1111 0000 0209 2241 (rachunek PLN) 
EUR: 90 1240 1037 1978 0010 6556 7255 (rachunek EUR) 
USD: 14 1240 1037 1787 0010 4795 5601 (rachunek USD) 
Dla przelewów zagranicznych 
IBAN PL70 1240 1138 1111 0000 0209 2241 (rachunek PLN) 
IBAN PL90 1240 1037 1978 0010 6556 7255 (rachunek EUR) 
IBAN PL14 1240 1037 1787 0010 4795 5601 (rachunek USD) 
SWIFT/BIC:  PKOPPLPW 
Tytułem: ofiara na cele kultu religijnego. 

lub poprzez stronę internetową:  
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/wsparcie/ 

https://www.benedyktynki-sakramentki.org/wsparcie/
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KALENDARZ LITURGICZNY 

2 VI (śr.) Wspomnienie św. Blandyny, męczennicy.  
Tego dnia przypadają imieniny Matki Blandyny, przeoryszy naszego 
klasztoru. 

Wigilia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
godz. 19:00 Godzin Czytań i Kompleta z mniszkami, adoracja Najświęt-
szego Sakramentu zakończona błogosławieństwem eucharystycznym 
o godz. 21:00.

3 VI (czw.) Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa: 
Msza święta: godz. 9.00, 17.00. 

WYDARZENIA W CZERWCU 

17 VI (czw.) godz. 19:00 Godzina Czytań i Kompleta z mniszkami,  
godz. 20:00 Spotkanie oblatury benedyktyńskiej, które poprowadzi 
o. Konrad Małys OSB z Tyńca.

19 VI (sb.) godz. 9:00 Msza święta, Warszawskie Spotkania Benedyktyń-
skie z o. Konradem Małysem OSB – „Cierpliwość – jej droga, granice 
i owoce”. 

27 VI (nd.) Tego dnia w 1688 roku mniszki przeprowadziły się do klasz-
toru na Rynku Nowego Miasta z Zamku Królewskiego: 
https://www.benedyktynki-sakramentki.org/2019/06/
przeprowadzka-3/

Benedyktynki-sakramentki.org                Facebook.com/sakramentki    

Instagram.com/benedyktynki.sakramentki            TT: @Sakramentki     

https://www.benedyktynki-sakramentki.org/2019/06/przeprowadzka-3/

