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Temat: Uroczystość Bożego Ciała
Uroczystość Bożego Ciała, to dzień, w którym w sposób szczególny oddajemy cześć Panu Jezusowi
obecnemu pod postaciami chleba i wina. Poprzez uczestnictwo w procesji z Najświętszym
Sakramentem świadczymy o Jego żywej obecności pośród nas. Tak jak podczas Ostatniej Wieczerzy
Chrystus przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew, tak dokonuje tego przez ręce kapłana w czasie
Eucharystii. Procesje z Najświętszym Sakramentem są wyrazem wiary w tą szczególną obecność Pana
Jezusa w świecie, są świadectwem Bożego działania Tego, który nie przestaje dawać nam siebie.
Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje. (...) to jest moja Krew. Mt 26,26.28
Pan Jezus jest chlebem żywym, ukrytym w Najświętszym Sakramencie, chlebem żywym, który
przyjmujemy w Komunii Świętej. Za dar pozostania z nami w Komunii Świętej wychwalamy Boga
przez śpiewy, modlitwy, postawy na Mszy Świętej, gesty itd.
Ale jest taki dzień, jeden dzień w roku, gdy publicznie oddajemy chwałę Panu Bogu i wyruszamy
razem z Nim ukrytym w monstrancji na procesję. Jest to właśnie uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pana Jezusa potocznie nazwana uroczystością Bożego Ciała.
Kapłan niesie Pana Jezusa w monstrancji, mężczyźni niosą nad nią baldachim, chłopcy (zwykle
ministranci) dzwonią dzwonkami oznajmiając, że w procesji idzie Pan Jezus, dziewczynki w białych
sukienkach sypią kwiaty, wierni niosą feretrony, czyli duże obrazy. Wszyscy, radośnie śpiewając,
wspólnie z Jezusem idą do czterech ołtarzy, przygotowanych wcześniej przez ludność wioski lub
miasta. Ulice i mieszkania są przyozdobione.
Przepisz do zeszytu:
Zawsze z radością będziemy uczestniczyć w procesji Bożego Ciała. Będziemy też pamiętać, że
każdego dnia możemy wejść do kościoła i modlić się przed Tabernakulum. Pan Jezus zawsze tam na
nas czeka.
Wezmę udział w procesji Bożego Ciała, która odbędzie się dnia …........................... godz......................
Rozwiąż krzyżówkę s.55 (karta pracy).
Temat: Pan Jezus jest zawsze blisko
Pan Jezus jest zawsze z nami. Towarzyszy nam w chwilach radości i smutku. Otacza swoją opieką,
ponieważ nas kocha.
Gdzie możemy spotkać Pana Jezusa?
Od chwili chrztu staliśmy się dziećmi Bożymi. W Eucharystii Jezus Daje nam swoje Ciało i jeszcze
mocniej jest obecny w naszym życiu. Jego obecność sprawia, że czujemy się kochani i umiemy
kochać, jesteśmy dla siebie dobrzy i potrafimy przenosić tą radość na innych. Pan Jezus jest z nami,
gdy dostrzegamy potrzebujących i chętnie im pomagamy. Pan Jezus jest z nami. Przyszedł do naszych
serc.
Pomyśl:




Jak okazujesz wdzięczność Pan Bogu za obecność Jezusa w twoim sercu?
Jaki jest twój udział we Mszy Świętej?
Jak się modlisz?



Jaki jesteś w domu, w szkole, na podwórku?

Przepisz do zeszytu:
Cieszę się, że Pan Jezus jest zawsze ze mną.
Wykonaj ćw. 1 i 2 s.56 (karta pracy).

