
1. Religia, 9 czerwca 2020 

Przesyłam materiały do kolejnej katechezy.  Mój nr telefonu: 501 413 010 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus... 
Temat:   Procesja Bożego Ciała. 
 
Obejrzyjcie ilustracje na karcie A. Jak ubrane są tam osoby? Widać, że gdzieś się spieszą. Tak, idą na 
procesję Bożego Ciała. 
Każdy z nas może w różny sposób uczestniczyć w procesji Bożego Ciała. Przykładowo: dziewczynki 
mogą sypać kwiaty, chłopcy mogą być ministrantami.  
Wyobraźcie sobie, że ktoś bardzo ważny ma przyjść do was. 

• Co powinniście zrobić przed nadejściem gościa? (Posprzątać, udekorować) 
Jezus jest najważniejszym z wszystkich gości. Kiedy wychodzi na ulice naszych miejscowości, staramy 
się pięknie je przystroić. Obejrzyjcie ilustracje na karcie B.  A czy w waszych domach też coś się zmieni 
na procesję? Może jakiś wystrój okna? Spójrzcie na ilustrację na karcie C.  Co można narysować, aby 
udekorować odpowiednio okno?  
 
Idąc w procesji oddajemy cześć Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i wyznajemy naszą wiarę w 
Niego.  W czasie procesji chcemy szczególnie zaprosić Pana Jezusa do całego naszego życia. Wierzymy 
w to, że jest On obecny nie tylko w Kościele, ale wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy w Niego wierzą. 
Ta obecność Pana Jezusa jest dla nas wielką pomocą, ale również zadaniem, by zawsze pamiętać o 
czynieniu dobra i unikaniu zła. Każdy z nas może zaangażować się w procesję. Tylko w tym roku takich 
procesji nie będzie. W Widawie w kościele po  każdej Mszy Świętej  do południa, będzie wyjście na 
plac kościelny do jednego ołtarza. 
 
Pan Jezus jest zawsze obecny wśród nas.  Obecny jest pod postacią chleba – białego opłatka, który 
znajduje się w tabernakulum, w kościele. Możemy go odwiedzać i adorować ( czyli oddawać cześć 
Bogu, którego kochamy) nie tylko w czasie Mszy Świętej, ale każdego dnia możemy wejść do kościoła 
i choćby  chwilę pobyć z Panem Jezusem. Tak robią przyjaciele, odwiedzają się. 
 
A na koniec podziękujmy Panu Jezusowi za to, że zechciał pozostać z nami pod postacią Chleba. 
Pozdrawiam. Z Panem Bogiem. 
 
 
 
 
 
 


