
Klasa VII

Temat:Skąd wziął się zwyczaj świętowania Bożego Ciała? 

W Kościele katolickim dziesięć dni po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzona jest 
uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu, w Polsce zwana świętem Bożego 
Ciała. W tym roku celebracja tej uroczystości przypada na dzień 11 czerwca. 
Ustanowił ją w XIII wieku papież Urban IV, który nakazał urządzać w tym dniu
procesje, aby oddać Panu Jezusowi należny hołd i wyrazić wdzięczność za 
pozostawiony ludziom Dar Eucharystii. To właśnie procesja wyróżnia 
najbardziej tę uroczystość od innych świąt chrześcijańskich, a udział w niej jest 
zewnętrznym aktem naszej wiary w obecność Jezusa pod postaciami chleba i 
wina. Warto więc włożyć trochę wysiłku w przygotowanie naszych dzieci, aby 
były nie tylko jej biernymi uczestnikami, ale świadomym udziałem w procesji 
świadczyły o żywym Chrystusie obecnym wśród nas. 

 Prezentacja na temat Bożego Ciała:

https://view.genial.ly/5ec66a33ad9c9e0d8e204c46/presentation-boze-cialo-przedszkole?
fbclid=IwAR2PU8WLQI_H9ikLbRMWwncrKxl46JwxhYG7Ur85aUrzrEuZscQ5yXNOEgQ 

Procesja w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma charakter 
wyjątkowy: kapłan w uroczystych szatach, w otoczeniu ministrantów i wiernych, w 
złotej monstrancji niesie Najświętszy Sakrament do czterech specjalnie 
przygotowanych ołtarzy. Przy każdym z nich procesja zatrzymuje się, kapłan 
umieszcza Najświętszy Sakrament w specjalnie przygotowanym miejscu na ołtarzu, 
odczytuje fragment Ewangelii poświęcony tajemnicy Eucharystii i udziela wiernym 
błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Czytanie przy pierwszym ołtarzu 
pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Przypomina nam ono o tym, że 
Jezus Chrystus polecił uczniom przygotować ucztę paschalną, podczas której 
Izraelici wspominali wyzwolenie z niewoli egipskiej i wędrówkę po pustyni pod 
opieką Boga. Następnie święty Mateusz opowiada, w jaki sposób Pan Jezus nadał tej 
uczcie nowe znaczenie, ustanawiając Najświętszą Ofiarę i powierzając ją Kościołowi 
w słowach: „Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje” (Mt 26,26-28). Przy drugim ołtarzu
usłyszymy fragment z Ewangelii świętego Marka, który przypomni nam wydarzenie 
cudownego rozmnożenia chleba i ryb przez Pana Jezusa i nakarmienia nimi 
zgłodniałych ludzi, słuchających Jego nauki. Święty Marek opowiada, że Pan Jezus 
„polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił 
dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli 
też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do 
sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech 
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tysięcy ludzi. Potem ich odprawił” (Mk 8,6-9). Przez rozmnożenie chleba Pan Jezus 
zapowiedział, że Eucharystia będzie naszym pokarmem w drodze do Ojca. 
Następnym fragmentem czytanym podczas procesji Bożego Ciała jest przypowieść o 
uczcie zaczerpnięta z Ewangelii według świętego Łukasza. Zmusza nas ona do 
refleksji, ponieważ obrazuje ludzi, którzy odrzucają zaproszenie na ucztę niebieską 
przygotowaną w domu Ojca: „«Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe». Wtedy 
zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: 
«Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za 
usprawiedliwionego». Drugi rzekł: «Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; 
proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego». Jeszcze inny rzekł: «Poślubiłem 
żonę i dlatego nie mogę przyjść»” (Łk 14,16-20). W czwartym fragmencie, z 
Ewangelii według świętego Jana, Pan Jezus przypomina nam o tym, co musimy 
czynić, aby razem z Nim dojść do domu Ojca: „Ja Jestem krzewem winnym, wy – 
latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze 
Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5-7). Eucharystia bowiem sprawia, że wszyscy 
jesteśmy złączeni z Panem Jezusem i między sobą jak gałązki krzewu i możemy 
przynieść dobre owoce, którymi jest życie zgodne z nauką Pana Jezusa. 

Jest czerwiec,  odmawiamy: Litania do Serca Pana Jezusa:
https://www.youtube.com/watch?v=HUSDwFLYsoM 

jesli ktoś chce sie dowiedzieć o ocenę, prosze pisać:
 mój adres
katarzynaj14@wp.pl
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mailto:katarzynaj14@wp.pl

	Klasa VII

