
Pan Jezus idzie ulicami naszych miast i wsi, 

a my razem z Nim - Boże Ciało. 
 
 

Zapraszamy na film:BOŻE CIAŁO dlaczego WIELKIE 
PRZYGOTOWANIA JAŚ 

https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w 
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Historia święta Bożego Ciała sięga XIII wieku. W jednym z francuskich 
klasztorów zakonnica o imieniu Julianna wielokrotnie miała wizję koła na wzór 
księżyca, a na nim widocznej plamy koloru czarnego. Nie rozumiała tego więc zwróciła 
się do przełożonej. Ta jednak wyśmiała ją. Wtedy siostra Julianna zaczęła się modlić 
o zrozumienie tego widzenia i pewnego dnia usłyszała głos oznajmiający, że czarny 
pas na tarczy księżyca oznacza brak osobnego święta ku czci Eucharystii, które 
miałoby umocnić wśród ludzi wiarę w prawdziwą obecność Jezusa pod postacią 
chleba Eucharystycznego. 

Jednak władze kościelne sceptycznie odniosły się do widzeń prostej zakonnicy. 
Ale w 1263 roku w Bolsenie, niedaleko Rzymu miało miejsce niezwykłe wydarzenie. 
Mający wątpliwości w wierze ksiądz odprawiając Mszę Św. podczas łamania hostii 
zauważył, jak na białe płótno korporału zaczęła sączyć się krew.  

Dopiero wtedy papież Urban IV wprowadził w Rzymie takie święto, a papież Jan 
XXII w XIV wieku nakazał obchodzić je w całym Kościele. Do dziś korporał z plamami 
krwi znajduje się w katedrze w Orvietto niedaleko Bolseny. W Polsce po raz pierwszy 
święcono Boże Ciało w 1320 roku w diecezji krakowskiej. Dopiero wiek XVI przyniósł 
tak bogate obchody z jakimi spotykamy się do dziś szczególnie na polskiej wsi. 

 
 
 
 
Tak wygląda procesja: 
https://www.youtube.com/watch?v=T019e-GPRD4 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T019e-GPRD4


 
Kolorowanka dla Ciebie  

 
http://katechezanatana.pl/procesja/ 



W czasie procesji bardzo często śpiewana jest stara pieśń: 
„Bądźże pozdrowiona Hostyjo żywa!“ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6Ur-6j5JRns 
Nagranie z cyklu: Piosenki dla ducha malucha 

 
 
Bądźże pozdrowiona Hostyo żywa! 

W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa. 

/Witaj Jezu, Synu Maryi, 

Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi./bis 

Bądźże pozdrowione drzewo żywota, 

Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.  

Witaj Jezu...  

Bądźże pozdrowiony Baranim Boży,  

Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży.  

Bądźże pozdrowiony Anielski Chlebie, 

W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie.  

Witaj Jezu... 

Bądźże pozdrowiona święta krynico, 

Serce Przenajświętsze, Ty łask świątnico.  

Witaj Jezu... 

Bądźże pozdrowiony Boski kapłanie, 

Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie! 

Bądźże pozdrowiona żywa ofiaro, 

Broń nas przed doczesną i wieczną karą. 

Bądźże pozdrowiony dobry pasterzu, 

Tyś dał duszę Swoją za nas na krzyżu. 

Bądźże pozdrowiony wszechmocny Boże, 

Już Cię kocham szczerze, jak serce może.  

Witaj Jezu. 
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Kolorowanka dla Ciebie  

 
https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-730-monstrancja.html 
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Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, 
pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i zasobów nauczyciela, 

służą wyłącznie celom edukacyjnym 
w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 

 

 
 


