Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
W czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej Kościół obchodzi uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem.
Najstarsza nazwa tej uroczystości brzmiała "festum Eucharistiae" - "święto
Eucharystii". Boże Ciało stwarza wspaniałą okazję do rozważania tajemnicy
Eucharystii, jest okazją do zamanifestowania naszej wiary wobec Najświętszego
Sakramentu. Święto Bożego Ciała powstało w XIII wieku pod wpływem nowych
nurtów pobożności eucharystycznej, koncentrującej się nie na przyjmowaniu
Komunii
św.,
lecz
na
czci
rzeczywistej obecności Chrystusa w
znaku chleba i wina. Była to reakcja
na herezję Berengariusza z Tours w
XI wieku. Twierdził on, że
przemiana chleba i wina w Ciało i
Krew Chrystusa jest niemożliwa,
ponieważ
uwielbione
Ciało
Chrystusa znajduje się w niebie, a
więc nie może równocześnie
przebywać na ziemi, i to w wielu miejscach. Komunię św. rozumiał jako
duchowe przyjmowanie Chrystusa. Do wprowadzenia święta Bożego Ciała
przyczyniła się zakonnica. Była to bł. Julianna, augustianka z klasztoru Mont
Cornillon w Belgii. W 1208 r. Julianna miała dziwną wizję. Zobaczyła w niej
księżyc w pełni, na którym była ciemna plama. Później Chrystus objawił jej, że
ta plama oznacza brak w kalendarzu kościelnym święta ku czci Eucharystii. W
1240 r. biskup Robert wydał dekret ustanawiający to święto w swojej diecezji
w drugą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Później miało być obchodzone
w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. W 1264 r. papież Urban IV
ustanowił święto Bożego Ciała w celu uczczenia Jezusa obecnego w Eucharystii.
W Polsce święto Bożego Ciała zaprowadził biskup krakowski Nanker w 1320
roku. Na początku XV wieku Boże Ciało w większości polskich diecezji było
zaliczane do głównych świąt roku kościelnego. Procesja eucharystyczna do
czterech ołtarzy zbudowanych na trasie powstała nieco później niż samo święto.
Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą z Niemiec, z Kolonii - XIV wiek. Jaki
jest cel procesji Bożego Ciała? "W procesjach, w czasie których celebrans niesie
Najświętszą Eucharystię poza kościół wśród uroczystych obrzędów i śpiewów,
lud chrześcijański składa publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec
Najświętszego Sakramentu". A zatem już od kilku wieków wychodzą
chrześcijanie w święto Bożego Ciała na ulice, place miast i wiejskie drogi, które
w tym dniu zamieniają się we wspaniałą świątynię dla Boga Żywego. Trudno

oprzeć się urokowi tych zbiorowych manifestacji wiary w Boga ukrytego w Hostii
Świętej. Ulice i domy przystrojone, świeża wiosenna zieleń, mnóstwo kwiatów.
Ołtarze, świece, sztandary, feretrony, obrazy, dzieci pierwszokomunijne w bieli,
dziewczynki sypiące kwiaty. W centrum tego podniosłego świętowania jest On,
Chrystus - ukryty w małym kawałku chleba: Słońce wszechświata, Początek i
Koniec wszystkiego, Droga ludzkiego pielgrzymowania przez doczesność do
wieczności. Uroczysty charakter święta Bożego Ciała nie może nigdy przysłonić
nam zasadniczej prawdy, że najpiękniejszą i najgodniejszą monstrancją dla
Chrystusa jest żywe serce człowieka, a najwspanialszą procesją jest "procesja
serca", która kończy się spotkaniem Nim w Komunii św.

Św. Jadwiga Królowa
Jadwiga najprawdopodobniej urodziła się 18 lutego 1374
roku. Była trzecią, najmłodszą córką króla Węgier i Polski
– Ludwika Andegaweńskiego, oraz Elżbiety Bośniackiej, w
której żyłach płynęła krew przodków francuskich, polskich,
węgierskich i bośniackich. Kiedy skończyła cztery lata,
rodzice wybrali jej męża, ośmioletniego Wilhelma
Habsburga. Dzieci połączono tak zwanym ślubem
warunkowym. Andegaweńska została wysłana do Wiednia,
aby przygotowywać się do roli, jaką w przyszłości miała
podjąć. Rodzinne plany pokrzyżowała w roku 1382 śmierć
króla Ludwika. Węgrzy posadzili na tronie starszą siostrę Jadwigi - Marię, a
młodziutką księżniczkę zaproszono na tron Polski. 16 października 1384 roku
odbyła się koronacja Jadwigi Andegaweńskiej na królową Polski. Miała ona
wtedy dziesięć lat! Za radą panów polskich i na ich prośbę Jadwiga zerwała
zaręczyny z Wilhelmem i zgodziła się wyjść za mąż za starszego od siebie o 20
lat wielkiego księcia Litwy – Władysława Jagiełłę. Można powiedzieć, że złożyła
swoje życie w ofierze dla Boga i Polski. Ceremonia zaślubin, poprzedzona
chrztem nowego króla Polski, odbyła się w katedrze królewskiej 18 lutego 1386
r. Koronacja Władysława Jagiełły odbyła się 4 marca 1386 r. w katedrze
wawelskiej. Jagiełło postanowił, że Litwini przyjmą wiarę katolicką. Biorąc
czynny udział w rządzeniu państwem, prowadziła głębokie życie religijne. Zleciła
pierwsze w naszej historii tłumaczenie Księgi Psalmów na język polski (zachował
się po dziś dzień egzemplarz tego dzieła znany jako Psałterz floriański).
Fundowała wiele nowych kościołów oraz uposażała już istniejące klasztory.
Opiekowała się szpitalami. W 1397 założyła bursę dla polskich i litewskich

studentów przy Uniwersytecie Karola w Pradze. W tym też roku uzyskała zgodę
papieża na utworzenie fakultetu teologii na Akademii Krakowskiej. Jadwiga i
Władysław królowali wspólnie niemal 13 lat. Mimo dużej różnicy wieku
doskonale się rozumieli. Władysław bardzo kochał Jadwigę, która mimo
trudnych początków ich znajomości, z czasem także go pokochała. Darzyli się
ogromnym szacunkiem i zaufaniem. Król pragnął potomka, dziedzica. Jadwiga
urodziła Władysławowi córkę, Elżbietę Bonifację, lecz po trzech tygodniach mała
księżniczka – zmarła. W ślad za nią, dwa dni później, z powodu powikłań
poporodowych – odeszła 25-letnia Jadwiga. Jej śmierć była szokiem dla
królestwa i odbiła się szerokim echem w Europie. Królową pochowano w
katedrze na Wawelu w Krakowie. Jagiełło, mimo iż potem ożenił się jeszcze trzy
razy, do końca życia nosił pierścień podarowany mu przez ukochaną Jadwigę.

Kartka z kalendarza…













1 czerwca w Polsce obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD)
– dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji
Narodów Zjednoczonych (ONZ)
2.06.1979 roku rozpoczęła się I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
3.06.2005 roku papież Benedykt XVI mianował Stanisława Dziwisza
arcybiskupem, metropolitą krakowskim
4.06.1979 roku Jan Paweł II odprawił mszę św. na Jasnej Górze w
Częstochowie
6.06.2010 roku ks. Jerzy Popiełuszko podczas mszy św. na Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie został ogłoszony
błogosławionym
8.06.1997 roku w Krakowie królowa Jadwiga Andegaweńska została
kanonizowana przez Jana Pawła II
10.06.1979 roku zakończyła się I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
12.06.2004 roku konsekrowano bazylikę Matki Bożej Licheńskiej w
Licheniu Starym
20.06.1920 roku w kościele parafialnym w Wadowicach został
ochrzczony Karol Wojtyła
26.06.2000 roku Jan Paweł II ujawnił treść trzeciej tajemnicy fatimskiej

Młody czy wyrośnięty
bądź zawsze uśmiechnięty 😊

