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Pan Jezus idzie ulicami
naszych miast i wsi – Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywamy inaczej świętem Bożego Ciała. W tym dniu z kościołów wyruszają procesje, które przechodzą ulicami naszych miast i wsi.
Kapłan niesie Pana Jezusa w monstrancji, a obok niego idą mężczyźni, niosąc
nad nim baldachim. Ministranci dzwonią dzwonkami, oznajmiając, że w procesji idzie Pan Jezus, dziewczynki w białych sukienkach sypią kwiaty, wierni
niosą feretrony. Wszyscy, radośnie śpiewając, wspólnie z Jezusem idą do czterech ołtarzy, przygotowanych wcześniej przez ludność wioski lub miasta. Ulice
i mieszkania są przyozdobione.
Przeczytaj fragment Ewangelii, odczytywanej przy jednym z ołtarzy.

Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał
swego sługę, aby powiedział zaproszonym: „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”.

Sługa powrócił i oznajmił to
swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu
słudze: „Wyjdź co prędzej na
ulice i w zaułki miasta i prowadź
tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!” Sługa oznajmił: „Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce”. Na
to pan rzekł do sługi: „Wyjdź na
drogi i między opłotki i przynaglaj do wejścia, aby mój dom
był zapełniony. Albowiem powiadam wam: Żaden z owych
ludzi, którzy byli zaproszeni, nie
skosztuje mojej uczty”.
(Łk 14,16-24)

„Widzisz mnie, Panie, w tym tłumie ludzi? Chcę iść za wszystkimi, którzy się
modlą. Chcę dotknąć skraju Twojej szaty. Wiem, że zawsze jesteś z nami.
Dziękuję Ci, że wyjdziesz z kościoła. Zobacz, zbudowaliśmy Ci cztery ołtarze,
abyś trochę odpoczął. Zobacz nasze miasta i wioski, morze, góry, jeziora
i pola pełne kłosów. Zobacz, gdzie pracuje mój tata. Zobacz moją szkołę,
boisko i dom. Zobacz mój pokoik, gdzie odrabiam lekcje i modlę się do Ciebie.
Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem utajonym w cichej Hostii”.
(ks. Tymoteusz)
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Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa,
w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa.
Witaj, Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy
w Świętej Hostyi.
Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży,
zbaw nas, gdy miecz Pański
na złych się sroży!
Witaj…
Bądźże pozdrowiony, anielski Chlebie!
W tym tu sakramencie wielbimy Ciebie!
Witaj…

Kochany Jezu, dziękujemy Ci za Twoją
obecność w chlebie eucharystycznym.
Pragniemy często przystępować do Komunii
Świętej, abyś mógł zamieszkać w naszych sercach.

Zastanów się
• Jak się przygotujesz do udziału
w procesji Bożego Ciała?
• Za co podziękujesz Jezusowi,
idąc w procesji?

Feretron – obustronnie
malowany obraz religijny
lub figura, które są
noszone w czasie
procesji.
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