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Zbliża się czas radosnego 
dziękczynienia Panu Jezuso-

wi za jego obecność w Najświęt-
szym Sakramencie. Czynimy to 
publicznie w  uroczystej procesji 
sięgającej swymi początkami poło-
wy 13. wieku. Jezus sam się upo-
mniał o  taką formę kultu dla 
naszego pożytku, objawiając swój 
zamiar pobożnej zakonnicy - bł. 
Juliannie z Cornillon - ze zgroma-
dzenia Sióstr Augustianek. Pod 
wpływem tych objawień biskup 
Robert ustanowił w 1246 r. święto 
Ciała Chrystusa dla diecezji Liège. 
Rozszerzył je na cały Kościół pa-
pież Urban IV w  1264  r. Racją 
wprowadzenia tego święta było za-
dośćuczynienie za znieważanie 
Chrystusa w Najświętszym Sakra-
mencie, za błędy heretyków oraz 
uczczenie pamiątki ustanowienia 
Najświętszego Sakramentu 
w Wielki Czwartek, która ze wzglę-
du na powagę Wielkiego Tygodnia 
nie może być tak uroczyście ob-
chodzona. Procesja Eucharystycz-
na wyrosła z tego święta i łączono 
ją, zwłaszcza w Niemczech, z pro-
cesją błagalną o  odwrócenie nie-
szczęść, podczas której czytano 
początki Ewangelii przy czterech 
ołtarzach. Od samego początku 
takie procesje odbywały się z wiel-
kim przepychem, z licznym udzia-
łem duchowieństwa, rozmaitych 
bractw skupiających pobożnych 
świeckich, cechów rzemieślni-
czych, szkół i wojska. W czasach 
reformacji, udział w  procesji był 
swoistym wyznaniem wiary w real-

ną obecność Pana Jezusa pod po-
stacią chleba, którą kwestionowali 
protestanci. W ciągu historii Pan Je-

zus dawał wiele znaków, że jest na-
prawdę obecny w Eucharystii pod 
postacią chleba i  wina. Kościół 
uznał 130 cudów Eucharystycz-
nych. W Polsce wydarzyło się 8 ta-
kich niezwykłych znaków 
obecności Pana Jezusa w Euchary-
stii. W Dubnie, Bisztynku, Pozna-
niu, Jankowicach Rybnickich, 
Krakowie, Głotowie i w ostatnich 
latach w Sokółce i Legnicy. 

Dzisiejsza forma Uroczystości 
Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa umożliwia nam rozwa-
żanie tajemnicy Eucharystii w czte-
rech aspektach, wskazanych przez 

Ewangelie czytane przy poszcze-
gólnych ołtarzach. Eucharystia ja-
ko Ofiara Nowego Przymierza (Mt 
26,17-19.26-29), jako pokarm 
w drodze do Nieba (Mk 8,1-9), jako 
znak obecności zmartwychwstałe-
go Jezusa na naszych drogach (Łk 
24,13-16.28-35) oraz jako znak 
i  źródło jedności wyznawców 
Chrystusa (J 17,20-26). Warto się-
gnąć do tych Ewangelii i w zaciszu 
domowym lub w kościele rozwa-
żyć bogactwo Bożych darów ofia-
rowanych nam w Eucharystii, aby 
potem w  procesji wyśpiewywać 
Bogu pieśń wdzięczności i uwiel-
bienia. A pomoc do śpiewu będzie 
w tym roku wspaniała dzięki pięk-
nie wydanym śpiewniczkom prze-
znaczonym specjalnie na procesję, 
których, mam nadzieję, nie zabrak-
nie dla nikogo. Nasze zaangażowa-
nie w  modlitwę śpiewem, ale 
również skupieniem i całą postawą, 
łącznie z  odpowiednim strojem, 
może być wspaniałym aktem za-
dośćuczynienia za zniewagi i  szy-
derstwa z Bożych tajemnic, które są 
naszym wielkim skarbem i święto-
ścią. Bóg, który widzi w  ukryciu 
i  zna nasze serca, przyjmie naszą 
szczerą ofiarę czci i  uwielbienia 
i przemieni ją w błogosławieństwo 
dla naszej Ojczyzny i miłosierdzie 
dla szydzących z Niego i lekcewa-
żących Go. Życzę Wam, najmilsi, 
głębokich przeżyć w  spotkaniu 
z  Jezusem Eucharystycznym i do 
zobaczenia na procesji. 

Ks. Kazimierz

Drodzy Parafianie, 
Czytelnicy Ecclesii!
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Po cudownym nakarmieniu wiel‐
kiej rzeszy ludzi przez rozmnoże‐

nie  pięciu  chlebów  nad  Jeziorem 
Tyberiadzkim, będącym zapowiedzią 
i obrazem Eucharystii, Jezus przekony‐
wał poszukujący Go tłum: Ja jestem 
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 
Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, 
będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja 
dam, jest moje ciało za życie świata. (J 
6,51)  Najświętszy  Sakrament  Ciała 
i  Krwi  ustanowił  Chrystus  podczas 
Ostatniej Wieczerzy, co zaświadczają 
trzej  Ewangeliści:  Marek,  Mateusz 
i Łukasz oraz św. Paweł: A gdy jedli, Je‐
zus  wziął  chleb,  odmówił  modlitwę 
uwielbienia,  połamał  i  dał  uczniom, 
mówiąc: „Bierzcie i jedzcie. To jest cia‐
ło moje.” Następnie wziął kielich, od‐
mówił  modlitwę  dziękczynną 
i powiedział: „Pijcie z niego wszyscy. 
To jest bowiem moja krew przymierza, 
która za wielu będzie wylana na od‐
puszczenie  grzechów.”(Mt  26,2628) 
W Katechizmie Kościoła Katolickiego 
(1374) czytamy: (…) W Najświętszym 
Sakramencie Eucharystii „są zawarte 
prawdziwe, rzeczywiście i substancjal‐
nie Ciało i Krew wraz z duszą i Bó‐
stwem  Pana  naszego  Jezusa 
Chrystusa, a więc cały Chrystus”. „Ta 
obecność  nazywa  się  „rzeczywi‐
stą” (…) przede wszystkim dlatego, że 
jest substancjalna i przez nią uobecnia 
się cały Chrystus, Bóg i człowiek.” Bóg 
stał się Ciałem i Krwią 2 tysiące lat te‐
mu  poprzez  Wcielenie.  I  nie  tylko 
umarł dla naszego zbawienia. W cu‐
downy sposób zaopatrzył nas na drogę 
naszego życia; stał się też Pokarmem, 
który może towarzyszyć nam każdego 
dnia. Nie jest to taki pokarm, jak man‐
na, która miała zaspokoić jedynie głód 
fizyczny. To jest Pokarm dający życie 
wieczne. Nieustannie staje się dla nas 
żywym Ciałem  i Krwią  Pana  –  co‐
dziennie na ołtarzach świata  poprzez 
przeistoczenie,  które  dokonuje  się 
w Eucharystii. Jak czytamy w KKK 
(1377):  „Eucharystyczna  obecność 
Chrystusa zaczyna się w chwili konse‐
kracji  i  trwa, dopóki  trwają postacie 

eucharystyczne.  Cały  Chrystus  jest 
obecny w każdej z tych postaci i w każ‐
dej ich cząstce. 
O sensie tej Obecności można pisać 

tomy;  zacytuję  1380  rozdział  KKK: 
Istnieje głęboki sens w tym, że Chry‐
stus chciał pozostać obecny w swoim 
Kościele  w  ten  wyjątkowy  sposób. 
Skoro  w  widzialnej  postaci  miał  On 
opuścić  swoich,  to  chciał  dać  nam 
swoją obecność sakramentalną: skoro 
miał ofiarować się na krzyżu dla na‐
szego zbawienia, to chciał, byśmy mie‐
li  pamiątkę  Jego  miłości,  którą  nas 
umiłował aż „do końca”, aż po dar ze 
swego życia  .  Istotnie, będąc obecny 
w Eucharystii, pozostaje On w tajem‐
niczy sposób pośród nas jako Ten, któ‐
ry  nas  umiłował  i  wydał  za  nas 
samego siebie. Pozostaje obecny pod 
znakami, które wyrażają i komunikują 
tę miłość. 

„Wielbię Ciebie w  każdym 
momencie,  o  Żywy  Chlebie 
nasz w tym Sakramencie” hi‐
storia i sens uroczystości Najświętsze‐
go  Sakramentu  Ciała  i  Krwi 
Chrystusa.
Istotą  uroczystości  Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa jest kult realnej 
obecności Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie.
Jest  to  jedno  z  głównych  świąt 

w  Kościele  katolickim,  obchodzone 
w  czwartek  po  uroczystości  Trójcy 
Świętej. Święto to wyrosło na podłożu 
adoracyjnej pobożności eucharystycz‐
nej. Jego początki przypadają na prze‐
łom  XII  i  XIII  w.  U  źródeł 
ustanowienia tej uroczystości były ob‐
jawienia  św.  Julianny,  przeoryszy 
klasztoru augustianek z Mont Cornil‐
lon, w pobliżu Liege; objawiający się 
zakonnicy Chrystus żądał ustanowie‐
nia nowego święta ku czci Eucharystii. 
Pod ich wpływem bp Robert w 1246 r. 
ustanowił  święto  Bożego  Ciała  dla 
diecezji Liege i poprowadził pierwszą 
procesję  ulicami  miasta.  Bezpośred‐
nim  impulsem  dla  ustanowienia 
w Rzymie uroczystości Najświętsze‐
go  Ciała  i  Krwi  Chrystusa  –  bullą 
„Transiturus” papieża Urbana IV z 11 
sierpnia 1264 r. był cud eucharystycz‐
ny we Włoszech (Umbria), w Bolse‐
nie  w  1263  r.  Podczas  Mszy  św., 
celebrowanej  w  krypcie  przy  grobie 
św. Krystyny – miejscu uświęconym 
męczeństwem  dwunastoletniej  córki 
poganina, prefekta Bolseny, Najświęt‐
sza Krew spłynęła na korporał, jej śla‐
dy znalazły się na palcach celebransa – 
czeskiego (lub niemieckiego) kapłana 
pielgrzymującego do grobu  śś. Apo‐
stołów Piotra i Pawła w celu ugrunto‐
wania  swojej  wiary  w  rzeczywistą 
obecność Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie. W 1389 r. papież Urban 
VI  wprowadził  uroczystość  Bożego 
Ciała  w  całym  Kościele. W  Polsce 
wprowadził to święto biskup Nanker 
w 1320 r. w diecezji krakowskiej; pod 
koniec XIV w. święto Bożego Ciało, 
zaliczane do świąt głównych, obcho‐

Tak bardzo pragnąłem…  (Łk22,15)  ‐ ustanowienie Eucharys i
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dzono już we wszystkich diecezjach. 
Echo pełnego średniowiecznego uro‐
ku cudownego zdarzenia w Bolsenie 
znajdujemy  też  w  literaturze  pięk‐
nej, m.in. w opowiadaniu G. Herlinga
Grudzińskiego  „Drugie  Przyjście” 
czytamy: „ Dość że w momencie Ko‐
munii płatek Hostii zamienił się w pal‐
cach  nieznajomego  w  Boże  Ciało 
i począł broczyć krwią. Cudzoziemiec 
zadrżał,  krzyknął  i  padł  bez  czucia. 
Wyniesiono go do zakrystii i tam po‐
niechano,  wszyscy  pragnęli  podzi‐
wiać  pozostawiony  na  ołtarzu 
korporał z kroplami Krwi tworzącymi 
podobiznę Ukrzyżowanego”.

„Chwal, Syjonie, Zbawicie‐
la,  /  Chwal  hymnami  wśród 
wesela  /Wodza  i  Pasterza 
rzesz.”  („Lauda Sion” św. Tomasz 
z Akwinu) Procesja  eucharystycz‐
na.
Początek procesji liturgicznych Bo‐

żego Ciała ustalono na 1267 r. Prototy‐
pem  procesji  eucharystycznej  było 
przeniesienie  z  Bolseny  do  Orvieto, 
ówczesnego  miejsca  pobytu  papieża 
Urbana  IV,  Korporału  nasiąkniętego 
Krwią  Chrystusa;  papież,  przyjmując 
Relikwię,  ukazał  ją  wszystkim  wier‐

nym i uroczyście wprowadził 
do katedry w Orvieto, która 
dotąd  słynie  z  cudownych 
Relikwii.  Pierwszą  procesję 
eucharystyczną  poprowadził 
papież Urban IV 19 czerwca 
1264r.  W  Polsce  pierwsze 
procesje    w  Płocku  i  we 
Wrocławiu  uświetniały ob‐
chody Święta Bożego Ciała 
dopiero w XV w. W czasie 
rozbiorów udział w  procesji 

łączył  się  w  świadomości  Polaków 
z manifestacją  tożsamości narodowej, 
uczuć  patriotycznych,  co  nierzadko 
spotykało się z różnymi formami dez‐
aprobaty  okupantów.  Również  po  II 
wojnie  światowej  procesje  Bożego 
Ciała nie były mile widziane przez wła‐
dze  PRL  jako  znak  jedności  narodu 
w wierze; często zakazywano wyjścia 
na  ulice miast.  Zawsze  jednak miały 
bardzo bogaty, uroczysty charakter, są 
bowiem  publicznym,  radosnym  wy‐
znaniem wiary w żywą i stałą obecność 
Chrystusa. Oprócz  procesji  praktyko‐
wanych przez lokalne kościoły, odby‐
wają się procesje centralne z udziałem 
prymasa Polski, niekiedy też z udzia‐
łem  przedstawicieli  władz  państwo‐
wych  i  samorządowych.  Procesja 
Bożego Ciała i Krwi Chrystusa zatrzy‐
muje się przy 4 ołtarzach dla pełniej‐
szego  uwielbienia  Najświętszego 
Sakramentu spotkaniem wiernych ze 
Słowem Bożym – czytany jest frag‐
ment Ewangelii – jest krótka modli‐
twa,  śpiew  eucharystyczny;  każde 
zatrzymanie przy ołtarzu kończy bło‐
gosławieństwo  uczestników  procesji 
Najświętszym Sakramentem.
Procesje  Bożego  Ciała  to  żywy 

Chrystus  w  złotej  mon‐
strancji na ulicach, placach 
i drogach naszej codzien‐
ności, któremu towarzyszy 
korowód  rozśpiewanych, 
rozmodlonych  wiernych. 
Wierni  niosą  feretrony, 
chorągwie  kościelne, 
sztandary  cechowe. 
Dziewczynki sypią kwiat‐
ki,  palone  są  kadzidła, 

śpiewane są pieśni eucharystyczne, bi‐
ją  dzwony  kościelne.  Uroczystego, 
podniosłego  blasku  procesji  dodaje 
płomień świec otaczających Najświęt‐
szy Sakrament. Kościoły lokalne pielę‐
gnują tradycję rodzimej obrzędowości, 
jak:  udział  orkiestr,  chórów  parafial‐
nych, dekorowanie ulic, domów, pla‐
ców,  którymi  przechodzi  procesja, 
a  także wyściełanie nawierzchni  ulic 
gałązkami kwitnących krzewów, ziół, 
ściętych  traw.  W  naszym  kościele 
ks. proboszcz Kazimierz zapoczątkował 
tworzenie  pięknego  dywanu 
kwiatowego w nawie głównej ko‐
ścioła. Wszystkie te elementy obrzędo‐
wości  wprowadzane  są  dla  bardziej 
uroczystego uwielbienia Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa. 
Jakże bliskie i jak bardzo aktualne 

są napomnienia św. Jana Pawła II: Pa‐
miętajcie zawsze o szczególnym obo‐
wiązku  waszej  kościelnej  wspólnoty 
dawania  świadectwa  kultowi  Naj‐
świętszej Eucharystii i ukazywania jej 
skutków we wspólnocie uczuć i życia. 
(Orvieto, 17 VI 1990).
19  listopada 2016  r. my – Polacy 

proklamowaliśmy „Jubileuszowy Akt 
Przyjęcia  Jezusa Chrystusa  za Króla 
i  Pana”  i  „uznaliśmy  Jego  panowa‐
nie”.  Królowi  należy  się  posłuszeń‐
stwo:  uznanie,  poszanowanie  Jego 
praw, Królowi i Jego Matce – Królo‐
wej Korony Polskiej należy się szacu‐
nek  i  cześć! Za kilka dni pójdziemy 
w procesji Bożego Ciała za Chrystu‐
sem, naszym Królem – Królem Polski 
i  swoim  osobistym Królem. On  nas 
będzie pytał: A wy za kogo Mnie (na‐
prawdę!)  uważacie?  (Mt  16,15)  Ile 
prawdy żalu, skruchy, ile miłości wy‐
razimy w odpowiedzi na pytanie: Czy 
i wy chcecie odejść? (J 6,67)

Krystyna Wojda
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ul. Jagiellońska 10,   tel. 22 7810077
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Cud  w  Lanciano  jest  pierwszym, 
odnotowanym w historii Kościoła, Cu‐
dem Eucharystycznym. 
Wydarzył się na początku VIII wie‐

ku w małym kościele pod wezwaniem 
św. Longina w miasteczku Lanciano 
we Włoszech. Podczas Mszy Świę‐
tej, którą odprawiał mnich bazylianin, 
po  przeistoczeniu  opadły go wątpli‐
wości  co  do  istotnej  obecności  Ciała 
i  Krwi  Pańskiej  w  konsekrowanych 
postaciach chleba i wina.
Nagle przed oczami dręczonego po‐

kusą  przeciw  wierze  kapłana,  biała 
Hostia  przemieniła  się w  cząstkę  ży‐
wego ciała, w kielichu zaś ujrzał praw‐
dziwą  krew,  która  zakrzepła,  tworząc 
pięć cząstek różnej wielkości i kształtu. 
To Ciało i Krew Pańską, cudem uwi‐
docznione oczom człowieka, przecho‐
wano  aż  do  naszych  czasów 
w relikwiarzu w kształcie monstrancji. 
W górnej części monstrancji jest Hostia 
jako  ludzkie  ciało,  a  w  dolnej  części 
w ozdobnej ampułce znajduje się pięć 
grudek krwi, która z niej ściekła.
W ciągu wieków dokonywano kil‐

kakrotnie  badań  przemienionej  Hostii 

ze  strony  władz  kościelnych.  We 
współczesnych nam czasach oo. Fran‐
ciszkanie,  którzy  obsługują  kościół 
gdzie dokonał się cud, za zgodą Rzymu 
powierzyli ekspertom dokonanie anali‐
zy naukowej. Uczeni ogłosili następu‐
jące końcowe wnioski:
• Ciało jest prawdziwym ciałem, Krew 
jest prawdziwą krwią,
• jedno i drugie jest ciałem i krwią ludz‐
ką,
• Ciało i Krew mają tę samą grupę krwi 
(AB),
• Ciało i Krew jest osobą żyjącą,
•  diagram  tej Krwi  odpowiada  krwi 
ludzkiej, pobranej z ciała człowieka 
w tym samym dniu (w dniu dokony‐
wanego badania),
• Ciało jest złożone z mięśniowych tka‐
nek SERCA,

• relikwie te zachowane w stanie natu‐
ralnym przez tyle wieków i wysta‐
wione  na  działania  fizyczne, 
atmosferyczne i biologiczne – są nad‐
zwyczajnym fenomenem.
Jeszcze  jeden  uderzający  szczegół: 

gdy zważono oddzielnie poszczególne 
cząsteczki  zakrzepłej  krwi  (są  różnej 
wielkości),  każda  z  nich  ważyła  do‐
kładnie  tyle, co wszystkie pięć  razem 
wzięte. Miłość Boga do człowieka nie 
zna wagi ani miary! Przypomnijmy so‐
bie tu prawdę wiary, że w każdej kon‐
sekrowanej cząstce chleba  i wina  jest 
obecny  cały  BógCzłowiek  z  duszą, 
ciałem i Bóstwem.
Wzruszający  jest  fakt,  że  Ciało  to 

pochodzi  z  serca.  Jezus  oddający  się 
nam w Eucharystii, daje man prawdzi‐
we SerceMiłość, z którą się łączymy; 
Miłość cichą i pokorną i mocną, która 
broni nasze dusze od śmierci. Miłość 
zaprowadzila  Go  na  krzyż,  uwięziła 
w  tabernakulum  i  karmi  nas  Ciałem 
i Krwią własną.

Joanna Raczyńska 
Apostolat Modlitwy

CUD EUCHARYSTYCZNY W LANCIANO

Wiersz do Drugiego 
Człowieka

Wybacz mi najpierw, Drugi 
Człowieku,
Od razu proszę Cię szczerze
Nie złość się zaraz
I bądź spokojny
Ja tu chce tobie...
Się zwierzę

Wybacz mi proszę, Drugi Człowieku,
Co umiesz kochać inaczej
Wybacz, że tego dostrzec nie mogę
I gardzę miłością twą raczej

Nie złość się na mnie Drugi 
Człowieku
Ze ważę wciąż w głowie twe czyny
Choć nie wiem z jakich piekieł 
wyszedłeś
I sam nie jestem bez winy

Daj się przeprosić, że klnę twe myśli
Za to, że nie są moimi

Może tak widzisz największe dobro?
Szukajmy myślami naszymi

Posłuchaj chwilę, daj mi minutę
Straszny mam żal do Ciebie, że...
Wtedy,pamiętasz, dawno 
nieprawda...
Gdyby nie ty, byłbym w niebie

Chce ci wybaczyć tak bardzo z serca
Bo, że tak dobrze, dziś wierzę
Choć bardzo kochać drugich nie 
umiem
Upadły w bezsens znów leżę...

Więc proszę, wybacz, Drugi 
Człowieku,
Ze kochać kim jesteś nie mogę
Ja też mam swoje piekła, gdy nocą
Wrzeszczę pięściami w podłogę

Ja też mam miłość, która odeszła
Nie dając się nawet pokochać
I wiele razy wbrew sobie grałem
By zostawionym nie szlochać...
Ja też chcę dobrze, a jak wychodzi?

Ciągle mam wzgardę do siebie
Ze przecież staram się wciąż i 
codzień
A idzie po gruzie, że nie wiem...

Tego nam trzeba, Drugi Człowieku,
Ciągle to widzę, wciąż czuje
Kochać wzajemnie tak mimo 
wszystko
Choć nieraz dusze rozpruje

Miłość, miłość, Drugi Człowieku,
A czołgam się po nią przez błoto
Jak mam ci miłość okazać nagle
Gdy sam brnę za nią z tęsknotą

Miałem nie mówić, nie byłbym sobą
To chyba jeden ratunek
Westchnę dzisiaj choć raz do Boga
Niech Krzyż mi wskaże kierunek

Szymon Krasuski 
(nasz parafianin)


