T. Uroczystość Bożego Ciała
Ukazanie uroczystości Bożego Ciała jako obecności Chrystusa wśród ludzi (kształtowanie postawy świadomości obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie). Sposoby uczestnictwa w procesji w uroczystość Bożego Ciała.
Przy naszych ulicach na co dzień możemy zobaczyć różne sklepy, przychodnie, kawiarnie, urzędy, domy
mieszkalne oraz osoby, które spotykamy po drodze. Jest taki dzień w roku, w którym nasze ulice wyglądają
inaczej, odświętnie. Jaki to dzień? To Boże Ciało. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
czyli w Boże Ciało, czcimy Pana Jezusa, ukrytego pod postacią chleba i wina w Najświętszym Sakramencie.
W udekorowanych kwiatami i wstążkami oknach pojawiają się obrazy z Panem Jezusem. Odbywa się procesja ulicami naszych miast. Na ulicach stają ołtarze, przed którymi modlą się uczestnicy procesji. Kapłan niesie wystawioną w monstrancji Hostię – Ciało Pana Jezusa. Dziewczynki sypią kwiaty, aby Pan Jezus mógł
po nich iść. Idąc z Nim pokazujemy, że w Niego wierzymy i Go kochamy (fotografia w podręczniku na
s.103).To samo możesz i ty powiedzieć Pana Jezusowi, gdy ze swoją rodziną będziesz brał udział w procesji.
Pan Jezus jest zawsze obecny wśród nas. Czeka na nas. Każdego dnia możemy wejść do kościoła i pomodlić
się przed tabernakulum. Powiedzieć: O Dobry Jezu, proszę dziś Ciebie, przytul do serca małą dziecinę.
Wiem, że choć jesteś wysoko w niebie, to myślisz o mnie i wiem, że nie zginę.
Praca domowa: Zobacz ilustracje s. 102 i odpowiedz sobie na pytanie: W których miejscach jest ze mną
Pan Bóg?

13.06 obchodzimy, św. Antoniego – patrona dzieci i młodzieży. W dniu tym, jak co roku odbywa się poświęcenie lilii, jako wyrazu wdzięczności i ku uczczenia świętego z Padwy.
Święty Antoni z Padwy na bardzo wielu obrazach przedstawiany jest z białą lilią w ręku. Czasem trzyma ją Dzieciątko Jezus, spoczywające w ramionach Świętego. Lilia stała się symbolem Maryi, Jej dziewictwa, czystości,
niewinności i prostoty.
W naszym klasztorze OO. Bernardynów, od najdawniejszych czasów jest pielęgnowany zwyczaj, uroczystego
błogosławienia dzieci, jak również matek w stanie błogosławionym. Św. Antoni już za życia uzdrowił wiele
dzieci oraz ustrzegł od zła. Także po śmierci czynił wiele cudów, uzdrawiając dzieci będące u kresu życia.

Przypominam, że 11.06.2020 jest uroczystość Bożego Ciała. W kościele parafialnym św. Jakuba, po mszy
świętej o godz. 10 oo ruszy procesja na ulice naszego miasta.
W czerwcu o godz. 17 40 odbywają się nabożeństwa do serca Pana Jezusa.

