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46 Boże Ciało – odwiedziny Boga
Uroczystość Bożego Ciała to dzień, kiedy Bóg odwiedza nas tam, gdzie 

żyjemy: idzie przez nasze ulice, miasta, wioski… Z ustanowieniem tej 
uroczystości łączą się dwa wydarzenia. 

W 1245 roku św. Julianna miała widzenie, w którym Pan Jezus polecił 
ustanowić święto ku czci Najświętszej Eucharystii w czwartek po niedzieli 
Świętej Trójcy. Julianna z tym przesłaniem zwróciła się do biskupa Liège 
[czyt. lież] w Belgii. Biskup postanowił wypełnić prośbę Pana Jezusa 
i w roku 1246 odbyła się w Liège pierwsza procesja eucharystyczna.

Około 20 lat później ks. Piotr z Pragi pielgrzymował do Rzymu i za-
trzymał się we włoskim miasteczku Bolsena (niedaleko Orvieto), aby od-
prawić Mszę Świętą. W czasie jej sprawowania zaczął wątpić w obecność 
Pana Jezusa pod postacią chleba. Wówczas z Hostii, którą uniósł do góry, 
zaczęła spływać krew. Kapłan położył Ciało Chrystusa na korporale (czyli 
kwadratowym lnianym obrusie, na który kładzie się kielich i patenę pod-
czas Mszy Świętej). Ojciec Święty Urban IV uznał, że był to cud euchary-
styczny, i polecił przenieść zakrwawiony korporał do katedry w Orvieto. 

Cud w Bolsenie-Orvieto potwierdził wielką tajemnicę wiary, że po kon-
sekracji pod postaciami chleba i wina jest obecny Pan Jezus. 

(oprac. na podst.: Jubileusz Eucharystyczny w Orvieto)

Papież Urban IV w 1264 roku, po cudzie w Bolsenie-Orvieto, wpro-
wadził w Rzymie uroczystość Bożego Ciała. Ponad sto lat później uroczy-

stość ta została włączona do głównych 
świąt w roku liturgicznym Kościoła. Na 
terenie Polski po raz pierwszy procesje 
Bożego Ciała odbyły się w XIV wieku 
w Płocku i we Wrocławiu. 

W dzień Bożego Ciała procesja 
z Najświętszym Sakramentem po Mszy 
Świętej wyrusza z kościoła. Kapłan nie-
sie monstrancję w otoczeniu wiernych, 
strażaków w galowych mundurach, 
przedstawicieli organizacji patriotycz-

odkryć tajemnice
Uczestniczenie w procesji Bożego Ciała 

to świadectwo wiary w obecność Jezusa 

pod postaciami chleba i wina oraz wyraz 

przynależności do całego Kościoła i jego 

małej części – wspólnoty parafialnej.



151

nych i ministrantów z dzwonkami. Dziewczynki, ubrane w białe sukien-
ki, sypią płatki kwiatów przed Najświętszym Sakramentem. Wierni śpie-
wają pieśni eucharystyczne, przy ołtarzach kapłan okadza Najświętszy 
Sakrament i czyta Ewangelię. Uczestnicy procesji ubrani są w świąteczne, 
czasem także ludowe stroje. Mieszkańcy domów znajdujących się na trasie 
procesji dekorują okna kwiatami, obrazami oraz symbolami religijnymi. 
Wszystko, co wierni robią, aby uświetnić przemarsz procesji, jest wyrazem 
religijności i czci dla Najświętszego Sakramentu. 

Podczas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej procesja za-
trzymuje się przy czterech ołtarzach, gdzie odczytywane są fragmenty 
Ewangelii. Poniższy tekst jest czytany przy drugim ołtarzu.

W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, przywołał 
do siebie uczniów i rzekł im: „Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, 
a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; 
bo niektórzy z  nich przyszli z  daleka”. Odpowiedzieli uczniowie: „Jakże tu na 
pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?” Zapytał ich: „Ile macie chle-
bów?” Odpowiedzieli: „Siedem”. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy sie-
dem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali.  
I podali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo 
i polecił je rozdać. Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. 
Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.

(Mk 8,1-9)

Rozmnażając chleb i karmiąc nim głodnych, Jezus zapowiada Euchary-
stię – chleb, który daje nowe życie. Eucharystia jest więc dla nas źródłem 
wielu łask, które pozwalają nam żyć we wspólnocie z Bogiem i ludźmi tu 
na ziemi i kiedyś w nie-
bie. Jednoczenie się 
z Chrystusem euchary-
stycznym prowadzi nas 
do zbawienia. 
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Zaśpiewaj
Bądźże pozdrowiona,   

Hostyjo żywa,
W której Jezus Chrystus  

Bóstwo ukrywa.
Witaj, Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi.

Bądźże pozdrowiony, anielski Chlebie,
W tym tu sakramencie wielbimy Ciebie. 

Witaj, Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi.

Zastanów się
–  Dlaczego Boże Ciało obchodzone jest tak uroczyście?
–  Jak możesz się zaangażować w przygotowanie procesji w tym 

dniu?
–  Jak możesz razem z rodzicami ozdobić dom na uroczystość Bo-

żego Ciała?
–  W jaki sposób wyrazisz wiarę, że Eucharystia to prawdziwe Cia-

ło i Krew Chrystusa?

Zapamiętaj
Eucharystia jest:
• ofiarą – uczy składać siebie w ofierze Bogu i ludziom;
•  pokarmem duszy – pomaga pokonywać egoizm, służyć bliźnim, 

wytrwać w dobrym;
•  zadatkiem nieśmiertelności – kto Ją spożywa, będzie żyć wiecznie;
•  sakramentem zjednoczenia – pomaga żyć w jedności z Bogiem 

i ludźmi.
Podczas procesji Bożego Ciała rozważamy prawdę, że Eucharystia 
jest ofiarą, pokarmem duszy, zadatkiem (darem) nieśmiertelności 
i sakramentem zjednoczenia. 

Zadanie 
1.  Opisz, jak wygląda procesja Bożego Ciała w twojej parafii.
2.  Napisz listę pieśni na procesję Bożego Ciała.
3.  W wieczornej modlitwie podziękuj Panu Jezusowi za Jego obec-

ność w Najświętszym Sakramencie.

Czy wiesz, że...
Podczas procesji Bożego Cia

ła śpiewamy pieśni euchary

styczne. Są to pieśni, które 

mówią o Chrystusie ukrytym 

pod postaciami chleba i wina. 


