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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI
CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO)

Kilka słów z historii...

Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna z
Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w
Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 miała objawienia, w
których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci
Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień
uroczystości Bożego Ciała – czwartek po niedzieli Świętej Trójcy.
Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym
zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku
1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna, jednak dopiero po
kilkudziesięciu latach papież Jan XXII zatwierdził Uroczystość Bożego
Ciała dla całego Kościoła.

Po raz pierwszy z procesją
Bożego Ciała na terenie Polski
spotykamy się już w XIV
wieku
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Wrocławiu. Od wieku XVI
wprowadzono
śpiewania

zwyczaj

Ewangelii
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czterech ołtarzach. Od dawna
przyjął

się

zwyczaj,

kultywowany do dzisiaj, że lud
przynosi do kościoła wianki
ziół, które kapłan poświęca w
dniu oktawy, po czym lud
zabiera je do domu.
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Najświętszym Ciele i Krwi Chrystusa. Do czasu reformy soborowej
istniało osobne święto ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa. Jak Boże
Ciało jest rozwinięciem treści Wielkiego Czwartku, tak uroczystość
Najdroższej Krwi Jezusa była jakby przedłużeniem Wielkiego Piątku.
Ustanowił ją w roku 1849 papież Pius IX.
Reforma liturgii z roku 1969 złączyła uroczystość Przenajdroższej
Krwi Pana Jezusa z uroczystością Bożego Ciała, Eucharystia to bowiem
Najświętsze Ciało i Najświętsza Krew Chrystusa.

Fragment katechezy św. Jana Pawła II
podczas modlitwy Anioł Pański (1998r.)

Szczególnie doniosłym, tradycyjnym wyrazem ludowej pobożności
eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem (...). Są one
niezwykle

wymownym

świadectwem

prawdy,

że

Pan

Jezus,

ukrzyżowany i zmartwychwstały, nadal idzie po drogach świata i przez
tę swoją «wędrowną» obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych
pokoleń chrześcijan: umacnia wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w
utrapieniach; podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju.

Jakże nie radować się w tym dniu przedziwną solidarnością Boga
z ludźmi? W Eucharystii Jezus przyłącza się do nas - tak jak przyłączył
się do uczniów zmierzających do Emaus - gdy pielgrzymujemy przez
dzieje,
w miastach i wioskach, na Północy i na Południu świata, w krajach o
tradycji chrześcijańskiej i w krajach pierwszej ewangelizacji. (...)
Chrystus głosi wszędzie to samo orędzie: «Miłujcie się wzajemnie,
jak ja was umiłowałem», a w Eucharystii ofiarowuje samego siebie jako
duchową moc, która pozwala wypełniać to Jego przykazanie i budować
cywilizację miłości. (...)
Można powiedzieć, że pierwszą procesję Bożego Ciała odprawiła
Maryja, gdy udała się z Nazaretu do swej krewnej Elżbiety niosąc w
łonie Jezusa, krótko po Jego poczęciu. Oby Kościół, kontemplując tę
ewangeliczną ikonę, pospieszył na spotkanie współczesnego człowieka,
aby z odnowioną miłością głosić mu Dobrą Nowinę zbawienia.

31 MAJA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I
KRWI CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO)
Msze św. o godz. 7.30, 9.00. Procesja w tym roku rozpocznie
się Mszą św. o godz. 11.00 w kościele parafialnym, a po niej wyruszy
do 4 ołtarzy ulicami: Lubą, Gminną, Św. Rocha, Ikara i św. Rocha w
stronę kościoła. Bardzo serdecznie prosimy o przygotowanie czterech
ołtarzy:

I – przy kaplicy św. Anny (mieszkańcy ul. Ikara, od kaplicy do
końca ulicy)
II – przy Zakładzie Pogrzebowym Concordia (mieszkańcy ul.
Ikara od początku do skrzyżowania z ul. Św. Rocha)
III – przy sklepie żelaznym na ul. Św. Rocha (mieszkańcy ul.
Św. Rocha)
IV – na placu kościelnym (mieszkańcy ul. Lubej, Kolarskiej i
Gminnej)
Ostatnia Msza św. o godz. 17.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 12.30.
Bardzo prosimy o dekorację okien, a szczególnie na trasie przemarszu
procesji. Niech to będzie wyznanie naszej wiary i miłości do Chrystusa
obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Przypominamy, że dzieci klas III uczestniczą w procesji Bożego
Ciała w strojach liturgicznych, jak w dniu I Komunii Św.
Dziewczynki

zapraszamy

do

sypania

kwiatów.

Próba

dla

dziewczynek w środę o godz. 17:00.

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA
Praktykę pierwszych piątków miesiąca większość z nas zaczęła
wraz z Pierwszą Komunią św. Są tacy, którzy od tego momentu co
miesiąc chodzą do spowiedzi i przyjmują z miłości do Jezusa Komunię
św. wynagradzającą. Są też tacy, którzy tę praktykę porzucili.

Wspominając św. Małgorzatę Marię Alacoque warto przypomnieć
sobie znaczenie pierwszych
piątków miesiąca.
Ostatnia
otrzymanych

z

obietnic

przez

św.

Małgorzatę Marię znana jest
także jako „wielka obietnica”,
ponieważ

jest

ona

najważniejsza

dla

naszego

zbawienia. Jezus wyraził ją
tymi

słowami:

nadmiernego

„Z

miłosierdzia

mego Serca obiecuję ci, że
wszechmocna miłość tego Serca wszystkim przystępującym przez
dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii św. da
ostateczną łaskę pokuty tak, że nie umrą w stanie Jego niełaski ani bez
sakramentów świętych i że Serce moje będzie dla nich bezpieczną
ucieczką w godzinę śmierci”. Chrystus obiecuje więc wszystkim,
którzy z zaangażowaniem wypełnią tę praktykę, łaskę ostatecznego
pojednania. Zadziwia jednak fakt, że z tak prostego środka może
płynąć aż tak wielka łaska dla ostatnich chwil pobytu na ziemi. Jezus,
który pragnie zbawienia każdego człowieka, staje się bardziej
wrażliwy na tych, którzy przez dziewięć piątków chcą Mu okazać
chociaż trochę wzajemnej miłości i być blisko Niego. Będzie o nich
szczególnie pamiętał w godzinie ich śmierci.

Trzeba zatem wierzyć, że nawet w momencie „przypadkowej”
śmierci dostąpimy wielkiej łaski odejścia z tego świata w stanie łaski
uświęcającej. Czy znajdzie się wówczas przy nas ksiądz ze świętymi
olejami i Najświętszym Sakramentem? Tego trudno być pewnym,
ponieważ mogą zdarzyć się takie warunki, w których przybycie kapłana
będzie niemożliwe. Jezus obiecuje dla czcicieli swego Serca, że będzie
miejscem schronienia od złego ducha i wiecznego potępienia. Tym,
którzy w momencie śmierci będą w stanie łaski Bożej, obiecuje
wytrwanie do końca, a tym, którzy będą mieli na sumieniu grzechy
ciężkie, obiecuje, że je przebaczy. Może się to dokonać przez spowiedź

lub przez akt żalu doskonałego. Jezusowa obietnica dotyczy więc także
ostatnich myśli, pragnień i postanowień umierającego człowieka.

W takim razie ktoś mógłby sobie powiedzieć: „Odbyłem
dziewięć pierwszych piątków miesiąca, mogę być pewnym zbawienia.
Teraz więc nie jest już tak bardzo ważne, co czynię, czy żyję blisko
Boga, czy daleko – w stanie grzechu, czy łaski uświęcającej. Ważne,
że mam zaliczone pierwsze piątki – Jezus automatycznie mnie zbawi”.
Jeśliby ktoś odbywał pierwsze piątki z nastawieniem złej woli, że
powróci do grzesznego życia, to byłoby to świętokradztwo, a co
najmniej

praktyka

magiczna,

mająca

niewiele

wspólnego

z

pobożnością. Sama św. Małgorzata Maria podkreślała, iż Jezus
dotrzyma obietnic i ofiaruje nam wielki ostatni dar pojednania pod
warunkiem, że będziemy Go kochać i naśladować, „żyjąc w zgodzie z
Jego świętymi prawami”.
„Wielka obietnica” jest dla tych, którzy nieprzerwanie oddają cześć
Jezusowemu Sercu i przez to są zaproszeni do oddania się Mu,
powierzenia się Jego miłości, a w konsekwencji – do pracy nad sobą.
Przecież gdy człowiek coraz bardziej świadomie otwiera się na
Jezusa, rodzi się w nim coraz mocniejsze pragnienie pracy nad sobą,
codziennej, ofiarnej służby, przekraczania siebie. Jak pokazuje
doświadczenie, częsta, pobożnie przyjmowana Komunia św. staje się
szczególnym momentem łaski, tym bardziej pierwszopiątkowa –
przyjęta w duchu wdzięczności i wynagrodzenia. Znakiem zaś
owocności tej praktyki będzie wierność na drodze Bożych przykazań.
W takim kontekście każdy pierwszy piątek staje się dniem
comiesięcznej odnowy w wierze, odejściem od drogi grzechu i

wkroczeniem na drogę miłości. Każdy kolejny dzień miesiąca może
więc stać się ponawianiem pierwszego piątku – dzięki przyjęciu
Komunii św. i intencji miłości oraz wynagrodzenia Sercu Jezusa.
Podstawowym warunkiem praktyki pierwszych piątków jest
przystępowanie do Komunii św. przez dziewięć kolejnych pierwszych
piątków miesiąca. Nie można ani zmienić dnia przyjęcia Komunii św.,
ani przerwać kolejnych dziewięciu piątków.
Potrzebna jest również właściwa intencja. Jest nią miłość i
wynagrodzenie Sercu Jezusowemu oraz pragnienie przyjęcia Komunii
św. według intencji Jezusowego Serca: by otrzymać łaskę śmierci w
stanie zjednoczenia z Panem Bogiem. Można ją tak wyrazić: „Panie
Jezu, w zjednoczeniu z Sercem Twym Najświętszym, w duchu
miłości i wynagrodzenia, ofiaruję Ci przyjmowanie przeze mnie
Komunii św. przez kolejne dziewięć pierwszych piątków miesiąca”.
Jest to szczególnie ważne dla osób często lub codziennie
przyjmujących Komunię św. Bez tej intencji, uczynionej na początku
praktyki, która potem może być ponawiana w każdy pierwszy piątek,
nie można powiedzieć, że się ją właściwie odbyło. Dlatego też dla
pewności, że otrzyma się owoc tej pobożnej praktyki, warto ją
powtórzyć kilka razy w swoim życiu.
Komunię św. należy przyjmować w stanie łaski uświęcającej.
Ten, kto jest w stanie grzechu ciężkiego, musi otrzymać przebaczenie
w sakramencie pokuty. Do spowiedzi św. można przystąpić w sam
pierwszy piątek lub wcześniej. Ten, kto w szczerości serca rozpoczął

świętą praktykę, a w słabości swojej upadł, jeśli otrzyma łaskę
przebaczenia grzechów i podejmie kontynuację pierwszych piątków,
dostąpi wypełnienia w swoim życiu „wielkiej obietnicy”.
Na pierwszy piątek każdego miesiąca osobiście wskazał Pan Jezus
jako na dzień wdzięczności za Jego miłość oraz dzień wynagrodzenia
za zniewagi, niewdzięczność i zapomnienia, których szczególnie
doświadcza On w Eucharystii. Jest to również wyjątkowy dzień łaski,
przygotowania się do śmierci, zadbania o ostatnie chwile swego pobytu
na ziemi. Skoro Jezus tak wiele dla nas uczynił: stał się człowiekiem,
umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał, ustanowił Eucharystię, warto
zadbać o swoje zbawienie przez praktykę „wielkiej obietnicy”.
ks. Jacek Szczygieł SCJ

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
20 maja 2018 roku, podczas Mszy Św. o godz. 11.00
przeżywaliśmy w naszym kościele uroczystość Pierwszej Komunii
Świętej. Tego dnia dzieci z klas trzecich po raz pierwszy przyjęły do
swojego serca Pana Jezusa. Uroczystość ta była poprzedzona rocznym
przygotowaniem. Comiesięczne katechezy dla rodziców wygłosił ks.
Kan. Stanisław Biegański. W tym czasie katechezy dla dzieci prowadził
ks. Proboszcz oraz s. Martyna. Także podczas tych spotkań dzieci
ćwiczyły śpiew pieśni pod kierunkiem Pana Organisty. W sobotę rano
dzieci i ich rodziny przystąpiły do Sakramentu Pokuty.

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego ceremonia rozpoczęła się
na placu przed kościołem, gdzie Ksiądz Proboszcz oraz Ksiądz Kanonik
powitali dzieci, ich rodziny oraz zgromadzonych gości. Następnie
błogosławieństwa swoim dzieciom udzielili rodzice. Msza Święta
przebiegała w podniosłej atmosferze. Dzieci starały się bardzo aktywnie
uczestniczyć w całej Eucharystii. Szczególnym momentem tej
Eucharystii była oprawa muzyczna i śpiewy w wykonaniu dzieci, a
także parafialnej scholi liturgicznej, pod kierunkiem Pana Organisty. W
homilii skierowanej do dzieci, a także rodziców i chrzestnych Ks.
Proboszcz podkreślił ważność podtrzymywania przyjaźni i wierności
wobec Pana Jezusa rozpoczętej na chrzcie świętym i jeszcze bardziej
umocnionej przez sakrament Eucharystii, który wprowadza nas na
drogę ku świętości. Rodzice i chrzestni mają być wobec dzieci
świadkami wiary.
Pierwszy tydzień po uroczystościach komunijnych jest tzw.
„białym tygodniem”, w czasie którego dzieci uczestniczą w Eucharystii
i

nabożeństwach majowych oraz otrzymują pamiątki I Komunii

Świętej. W tym czasie, 23 maja, odbyła się pielgrzymka dzieci
komunijnych wraz z rodzicami do Sanktuarium Matki Bożej
Częstochowskiej na Jasnej Górze. Na miejscu dzieci uczestniczyły we
Mszy Św. sprawowanej przez Księdza Proboszcza w intencji ich i ich
rodzin.
Komunia Święta była wspaniałym czasem rekolekcji dla całej
rodziny.

Wyrazem wdzięczności dzieci komunijnych i ich rodziców za
otrzymany sakrament jest dar ołtarza, którym są odnowione naczynia
liturgiczne: kielich mszalny i puszka na komunikanty.
Rodzice

Nabożeństwo czerwcowe w naszym kościele w tygodniu po
Mszy św. o godz. 18:00, w niedziele po Mszy św. o godz. 17:00,
w kaplicy św. Anny w soboty o godz. 19:00.
Z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności Pan Bóg odwołał ś.p.
Stanisława Błaszczyka z ul. Gminnej i ś. p. Wilhelma Krawczyka z ul.
Zakopiańskiej.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Wszystkim wspierającym materialnie i duchowo prace
remontowe w naszym kościele – składamy serdeczne „Bóg
zapłać”!
Msza święta w intencji wszystkich Ofiarodawców sprawowana
jest w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 12:30.

Sakramentalny związek małżeński zawarli Państwo Anna i Karol
Sikora. Młodej Parze życzymy: Szczęść Boże!

