
Religia V-VIA

Szczęść Boże!

Temat: Boże Ciało- uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa

1.  Cud w Bolsenie i Orvieto – opowiadanie

 Na początku dzisiejszej katechezy odwiedzimy miasteczko Orvieto we Włoszech. Znajduje
się tam katedra, w której przechowywane są dwie cenne relikwie. 

W 1263 r. do Rzymu pielgrzymował ks. Piotr z Pragi. Zatrzymał się we włoskim miasteczku
Bolsena (niedaleko Orvieto),  aby odprawić  Eucharystię.  W czasie  jej  sprawowania zaczął
wątpić w obecność Pana Jezusa pod postacią chleba. Wówczas z Hostii, którą unosił do góry,
zaczęła spływać krew. Duchowny położył Ciało Chrystusa na korporale (czyli kwadratowym
lnianym obrusie, na który kładzie się kielich i patenę podczas Mszy Świętej). Ks. Piotr udał
się  do Orvieto,  gdzie  w tym czasie  przebywał  papież Urban IV.  Ojciec  Święty uznał,  że
wydarzył  się  cud eucharystyczny,  i  polecił  przenieść zakrwawiony korporał  do katedry w
Orvieto.  Cud  w  Bolsenie-Orvieto  potwierdził  wielką  tajemnicę  naszej  wiary,  że  po
konsekracji pod postaciami chleba i wina jest obecny Pan Jezus. Wydarzenie to przyczyniło
się  do  rozszerzenia  na  cały  Kościół  obchodów  uroczystości  Najświętszego  Ciała  i  Krwi
Pańskiej.

2. Obejrzyj filmik i odpowiedz na pytania:

https://www.youtube.com/watch?v=UVHkeM2s5vA

- ile jest Ołtarzy do których idzie procesja Bożego Ciała?

- jak nazywa się „słoneczko” w którym ukryty jest Pan Jezus w czasie procesji?

3.  Zobacz film

https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w

4. Procesja Bożego Ciała 

– Jak wygląda procesja Bożego Ciała?

 – Kto idzie w procesji? 

W  dzień  Bożego  Ciała  po  Mszy  Świętej  wyrusza  z  kościoła  procesja  z  Najświętszym
Sakramentem.  Kapłan  niesie  monstrancję  w  otoczeniu  wiernych,  strażaków  w  galowych
mundurach, czasami wojskowych, przedstawicieli organizacji patriotycznych, ministrantów z
dzwonkami.  Dziewczynki  ubrane  w  białe  sukienki  z  wiankami  na  głowie  sypią  płatki
kwiatów  przed  Najświętszym  Sakramentem.  Wierni  śpiewają  pieśni  eucharystyczne,  przy
ołtarzach kapłan okadza Najświętszy Sakrament  i  czyta  Ewangelię.  Uczestnicy procesji,  a
zwłaszcza osoby noszące  feretrony i  chorągwie kościelne  oraz mężczyźni  przytrzymujący

https://www.youtube.com/watch?v=UVHkeM2s5vA
https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w


baldachim nad kapłanem niosącym monstrancję, występują w świątecznych strojach. Okna
domów  znajdujących  się  na  trasie  procesji  są  udekorowane  kwiatami,  obrazami  oraz
symbolami religijnymi. 

– Co wyrażamy naszym udziałem w procesji? 

– Co wyraża barwna oprawa procesji eucharystycznej? 

Wszystko, co wierni robią, aby uświetnić przemarsz procesji, jest wyrazem ich religijności i
czci  dla  Najświętszego Sakramentu.  Bezpośrednim gestem wyrażającym cześć i  szacunek
względem Chrystusa jest okadzenie, którego dokonuje kapłan przy każdym z czterech ołtarzy

Uczestniczenie  w procesji  to  nasze świadectwo wiary w obecność  Jezusa pod postaciami
chleba i wina oraz wyraz przynależności do całego Kościoła i jego małej części – wspólnoty
parafialnej.

5. Posłuchaj piosenki Sercem kocham Jezusa

https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E

Pokoloruj rysunek

https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E

