
BOŻE CIAŁO –  Jezus jest z nami w Białym Chlebie  

    
                                             Źródło: „Bliscy sercu Jezusa” -podręcznik dla drugiej klasy szkoły podstawowej,  
                                                                 red. J. Szpet i D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2004 

                
            Witajcie! 
   
     Już niedługo, a dokładnie 11 czerwca- w czwartek, przeżywać będziemy
kolejną, ważną Uroczystość w Kościele: Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej, popularnie zwaną -  Boże Ciało. 
   
          Skąd wzięło się to święto? Czy wymyślił je jakiś ksiądz, czy papież?
Otóż tą uroczystość ustanowił sam Pan Jezus, natomiast jak ją  
uroczyście obchodzić- to należało już do papieża. 
    
    Jezus- wiedząc, że zbliżał się koniec Jego życia na ziemi, zaprosił 
swoich najbliższych przyjaciół- Apostołów, aby zjeść z nimi ostatnią 
kolację. Nazywamy ją- Ostatnią Wieczerzą. Tam, podnosząc do góry 
chleb, powiedział:                                                            



„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest Ciało moje,
                          które za Was będzie wydane”.                  

         Następnie uniósł kielich z winem i rzekł:                                            
„ Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest kielich Krwi mojej..., 
która za Was będzie wylana na odpuszczanie grzechów.                
To czyńcie na moją pamiątkę”.

     Od tej pory, podczas każdej Mszy świętej, ksiądz powtarza te słowa 
Jezusa, unosząc do góry biały opłatek. Nazywamy ten opłatek Hostią, 
ponieważ wierzymy, że w tym Białym Chlebie, ukryty jest sam Pan 
Jezus- ten sam, który narodził się w Betlejem, który biegał, śmiał się, 
płakał, kiedy stłukł kolano; ten sam, który dorastał, uczył ludzi jak być 
dobrym i szczęśliwym, jak przepraszać; ten Jezus, który uzdrawiał           
z różnych chorób, leczył rany, przytulał; ten- który niósł krzyż, był 
wyśmiany, ukrzyżowany i zmartwychwstały; ten, który ukazał się 
Apostołom, wstąpił do nieba i zesłał Ducha świętego.  
           Skąd to wiemy?  Przecież nie widzimy w Hostii oczu Jezusa, ani 
Jego nosa czy w ogóle- Jego całego? 
      Bo sam nam o tym powiedział, a przecież Pan Jezus nigdy nie kłamie     
i zawsze mówi prawdę:
     
  „ A oto Ja jestem z Wami, po wszystkie dni, aż do skończenia
                                                              świata”

        Czy wierzę Jezusowi? Czy wierzę Jego Słowom?

      W ciągu całego roku jest jeden szczególny dzień, inny od wszystkich. 
Dzień, w którym Pan Jezus – niesiony w monstrancji ( popatrz na obrazek
wyżej) przez kapłana, wychodzi na ulice, by błogosławić wszystkim 
ludziom. Ten dzień, to właśnie Boże Ciało. Zwykle to my przychodzimy do 
Niego- do kościoła, aby się modlić. A w ten jeden dzień, to Jezus chce 
pobłogosławić naszemu miastu (czy wiosce, zależy gdzie mieszkamy) i nam 
samym. 
      Nasze miasto i wiele miast i wsi, jest na ten dzień pięknie 
przystrojone; w oknach naszych domów widoczne są obrazy 
przedstawiające Jezusa czy Białą Hostię; budowane są cztery ołtarze, 
przy których zatrzymuje się ksiądz niosący Pana Jezusa w monstrancji; 



dziewczynki sypią kwiatkami, chłopcy- ministranci, dzwonią dzwonkami,     
a za nim idą ludzie, którzy śpiewają, modlą się, przyklękają- wyznając       
w ten sposób wiarę w Jezusa obecnego w Najświętszej Hostii 
( Najświętszym Sakramencie) Jest to procesja Bożego Ciała!!!
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     W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, będzie inaczej.       
Ze względu na dobro nas wszystkich, nie będzie procesji przez nasze 
miasto, a jedynie wokół kościoła. Jedno pozostaje niezmienne... Msza 
święta, w której powinniśmy uczestniczyć, a podczas niej szczególnie 
wsłuchiwać się w słowa Jezusa, który mówi przez kapłana:
   „ Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje...”
  Te osoby, które mogą- przyjmują podczas Komunii świętej, Pana Jezusa 
ukrytego w Hostii do swojego serca.  

     Zachęcam Was i Waszych Najbliższych, do udziału we Mszy św.           
w Uroczystość Bożego Ciała ( oczywiście w maseczkach), a także do 
obejrzenia, w znanej Wam już aplikacji „ Biblia dla dzieci”, odcinka pt.    
„ Pożegnalny posiłek”, mówiący o ostatniej kolacji Jezusa z apostołami       
i wykonaniu zadań.

          Niżej zamieszczam kolorowankę okna.  Narysujcie, jak 
przystroilibyście okno Waszego domu, na procesję Bożego Ciała. 

                                                      
                                                      Zostańcie z Bogiem !
                             Niech Jezus ma nas w swoim sercu, a my Go w swoim !
                                             Pozdrawiam Was serdecznie
                                                           B. Kalinowska
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