
                                         

  

 

 

            
 



 

 

Temat: PAN JEZUS IDZIE ULICAMI NASZYCH MIAST I WSI- BOŻE CIAŁO 

● uświadomienie prawdy, że Jezus ukrył się pod postacią chleba i w tej postaci pozostał wśród nas na 

ziemi, 

● wytłumaczenie znaczenia dla Kościoła uroczystości Bożego Ciała, 

● rozumie, że Pan Jezus przebywa wśród ludzi w Najświętszym Sakramencie, 

● wie, że Eucharystia jest ucztą na którą Jezus zaprasza wszystkich ludzi, 

● wie, skąd wziął się zwyczaj świętowania Bożego Ciała, 

● wyjaśnia znaczenie pojęć związanych z uroczystością Bożego Ciała: monstrancja, procesja, 

baldachim, feretrony, cztery ołtarze, 

● potrafi narysować procesję Bożego Ciała, 

● wie, jak może aktywnie włączyć się w przeżywanie uroczystości Bożego Ciała. 

 Modlitwa na rozpoczęcie- pieśń pt.: „SERCEM KOCHAM JEZUSA 

 

 

 

 



HISTORIA ŚWIĘTA BOŻEGO CIAŁA 

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. 

 

 

                                     

     

 

 

 

 

 



 

PAN JEZUS IDZIE ULICAMI NASZYCH MIAST I WSI- BOŻE CIAŁO. 

 MONSTRACJA 

 

 

 

 

 

 

 

 FERETRONY Z CZERSKA BOŻE CIAŁO 2016  

 

 



 

 PROCESJA BOŻE CIAŁO – CZERSK 2016 

 

 

 

 

 

 

 CZTERY OŁTARZE – BOŻE CIAŁO CZERSK 2019  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SYPANIE KWIATÓW BOŻE CIAŁO CZERSK 2019 

 

 

 



 

 Etap procesji Bożego Ciała. 

 I: ministranci niosący krzyż 

 II: ludzie niosący sztandary i feretrony 

 III: chłopcy dzwoniący dzwoneczkami 

 IV: dziewczynki sypiące kwiaty 

 V: mężczyźni niosący baldachim , a pod nim kapłan z Najświętszym 

Sakramentem w monstrancji 

 VI: pozostali wierni. 

 Zachęcam was  do udziału w uroczystościach Bożego Ciała. 

1. Jakie święto będziemy jutro obchodzili? 

2. Jak wyglądają obchody tego święta? 

3. Komu wtedy oddajemy szczególną cześć? 

4. Co to jest monstrancja? 

5. Czym jest procesja? 

6. Jak możemy aktywnie przeżyć tę uroczystość? 

PIOSENKI : 

 OTO JEST DZIEŃ  https://www.youtube.com/watch?v=xVkSxl0EaTs 

 IDZIE MÓJ PAN  https://www.youtube.com/watch?v=X6fOq96ZgB0 

 CHWALĘ CIEBIE PANIE 

https://www.youtube.com/watch?v=2eyKeFK8d3s&list=RD2eyKeFK8d3s

&start_radio=1&t=49 

 CI CO ZAUFALI PANU  https://www.youtube.com/watch?v=d3I4MNF94nQ 

 

 PROCESJA BOŻEGO CIAŁ PREZENTACJA 

https://view.genial.ly/5ecbe6fb21cf0a0d8a316a28/presentation-boze-cialo-

klasy-1-

3?fbclid=IwAR3q2ymw1yBVqmAjzmagnot6DF3bbUF4clGCPLd2IyqAp0RQ6493s

6e-ToQ 

 

PREZENTACJA O SERCU JEZUSA 

https://view.genial.ly/5ece088af568220d50757389/interactive-image-serce-

jezusa-zrodlem-milosci-i-

dobroci?fbclid=IwAR1P4xujjdmahONn7UpX6FW4YDskXULlkpSJQQMpF1pDDl8i

hNlIv0VU0M0 
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Posłuchajcie opowiadania  pt. „Trzej synowie”.  

Zwróćcie uwagę na to ,  który z tych synów odznaczał się dobrym sercem.  

„Trzy kobiety szły do studni, aby zaczerpnąć z niej wody. Na kamiennej ławce, w 

pobliżu fontanny, siedział starszy człowiek i przysłuchiwał się ich rozmowom. 

Każda z kobiet wychwalała swojego syna. «Mój syn – mówiła pierwsza – jest tak 

zwinny i bystry, że nikt nie jest w stanie mu dorównać». «Mój syn – mówiła 

druga – śpiewa jak słowik. Nie ma nikogo na świecie, kto mógłby poszczycić się 

tak pięknym głosem jak on». «A ty co powiesz o swoim synu?» – zapytały 

trzecią kobietę, która nic nie mówiła. «Sama nie wiem, czy mogę powiedzieć 

coś niezwykłego o moim dziecku – odpowiedziała tamta. – Jest dobrym 

chłopcem, tak jak wielu innych. Nie robi jednak nic specjalnego...» 196 Kiedy 

dzbany były już pełne, kobiety skierowały się w stronę domu. Podążył za nimi 

również starzec. Naczynia były ciężkie i kobiety uginały się od wysiłku. W 

pewnym momencie przystanęły, żeby trochę odpocząć. Podbiegło wtedy do 

nich trzech młodzieńców. Pierwszy rozpoczął natychmiast jakieś widowisko: 

oparł dłonie na ziemi i zaczął wywijać koziołki, wierzgając nogami w górze, a 

potem zaczął wykonywać salta. Kobiety przyglądały mu się z zachwytem: «Ach, 

jaki zręczny!» Drugi chłopiec zaraz zaintonował jakąś piosenkę. Głos miał tak 

piękny, jak słowik! Kobiety przysłuchiwały mu się ze wzruszeniem w oczach: 

«Ach, cóż to za anioł!» Trzeci z chłopców podszedł w stronę matki, zarzucił na 

siebie ciężką amforę i zaczął ją dźwigać przy jej boku. Wtedy kobiety zwróciły 

się do starca: «Co powiesz o naszych synach?» «O synach? – zawołał ze 

zdziwieniem starzec. – Widziałem tylko jednego!»”.   

 Dokąd szły te kobiety? (do studni) 

  – O kim rozmawiały po drodze? (o swoich synach)  

 – Co o nich mówiły? (każda chwaliła własnego syna)  

 – Kogo spotkały wracając? (swoje dzieci)  

 – Co zrobił pierwszy syn? (zaczął wywijać koziołki) 

  – Czym zachwyciły się kobiety, gdy patrzyły na drugiego syna? (pięknym 

śpiewem)  

 – Co zrobił trzeci chłopiec? (pomógł mamie dźwigać dzban z wodą) 

  – Który z trzech chłopców miał dobre serce? 

  – Co to znaczy „mieć dobre serce”? (być dobrym dla innych, pomagać 

im) 

 Jest Ktoś, kto ma tak dobre serce, że tym sercem kocha wszystkich ludzi 

– dobrych i złych. To serce kocha cię, gdy jesteś dobry, i nie przestaje cię 



kochać nawet wtedy, gdy jesteś urwisem i łobuziakiem. O tym sercu 

mówimy, że jest „pełne miłości i dobroci”. Czyje to serce? 
Popatrzcie przez chwilę Panu Jezusowi w oczy. Popatrzcie na Jego Serce, pełne 

miłości i dobroci. Zapytajmy Go w ciszy: „Panie Jezu, o co chcesz dziś prosić, gdy 

pokazujesz nam swoje dobre i kochające serce?” 

 Pan Jezus prosi nas, żebyśmy byli dobrzy dla innych, tak jak On – dla tych, 

których lubimy, i dla tych, których nie lubimy. 

– Kiedy dziecko ma serce podobne do serca Pana Jezusa? (gdy przeprasza, 

przebacza, chętnie bawi się z kolegami, także z tymi, których nie lubi, chętnie 

pomaga rodzicom, babci itp.) Nie jest łatwo mieć takie serce, więc musimy 

prosić Pana Jezusa, żeby pomagał nam przemieniać nasze serca ku dobru. 

Powiedzmy Panu Jezusowi, że chcemy mieć tak dobre serce jak On.  

 

 

 „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”. 

Modlitwę zakończymy piosenką „Sercem kocham Jezusa”.  



 

 

ZAŚPIEWAJMY PANU JEZUSOWI PIOSENKĘ   SERCEM KOCHAM JEZUSA 

 

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

 

Dziękuję za udział w katechezie 

Joanna Żywicka 

 

 

 

 

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


                         

 

 

 

 

 



                        

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


