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(4 czerwca 2015r. – Sokołów Podlaski) 

 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało jest jednym z 

głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Kościół od samego początku głosił 

wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił 

Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa 

Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się na słowie Jezusa: "To jest Ciało moje ... To 

jest krew moja" (Mk 14,22.24). W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte 

prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus." (KKK 1374). 

 Uroczystość Bożego Ciała obchodzona od przełomu XI i XII w., jest przeżywana 

obecnie w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia 

uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia bł. Julianny z Cornillon. 

W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. 

W Kościele katolickim w Polsce pod koniec XIV w. święto Bożego Ciała było obchodzone 

już we wszystkich diecezjach. Było ono zawsze zaliczane do świąt głównych. Od końca XV 

w. przy okazji tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. 

 Procesję w uroczystość Bożego Ciała łączymy z procesją błagalną. Będziemy wołać 

dzisiaj do Boga, byśmy mogli zawsze godnie składać Jego Majestatowi Najświętszą ofiarę. 

Będziemy prosić Boga Miłosiernego, by zachował nas od braku pokarmu duchowego i 

cielesnego oraz od wszelkich klęsk w tym od powietrza, głodu, ognia i wojny oraz od nagłej i 

niespodziewanej śmierci. Procesja będzie też naszym publicznym wyznaniem wiary. W 

naszej Ojczyźnie od czasów rozbiorów z udziałem w procesji łączono swoją przynależność 

narodową. Zaś po II wojnie światowej procesje w czasie Bożego Ciała były znakiem jedności 
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narodu i wiary. Nie obce nam są dolegliwości przeszłych pokoleń. Dotykają nas i dziś klęski 

żywiołowe, choroby i zło tego świata. Bliskie zatem są nam słowa Chrystusa kierowane do 

apostołów: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście 

byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. A ponieważ nie jesteście ze świata, 

bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi” (J 15,19). Szatan 

nieustannie walczy o władzę nad człowiekiem. Owoc rajskiego drzewa, dotyczący poznania 

dobra i zła wciąż kusi ludzi i każdego z nas, by być jak Bóg. By móc samemu orzekać o tym, 

co jest dobre, a co złe. Podobnie kuszący jest rajski owoc z drzewa życia, choć nie został 

zerwany w raju, stanowi przedmiot ludzkiego pożądania. Wielu już wyciąga rękę po niego, 

aby móc być jak Bóg i panować nad życiem i śmiercią. Sami doświadczamy tego, że 

królestwo Boże, które głosimy, nie odpowiada temu światu. Co jakiś czas rodzą się ideologie 

rewolucyjne – marksizm, gender – które angażują zarówno myśl polityczną, jak i potencjał 

legislacyjny w celu przebudowy społeczeństwa w oderwaniu od Boga i natury, by ten sposób 

niekiedy niepokoić, naruszać a nawet łamać sumienia.  

 Słowa prefacji głoszą: „Na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga 

Chrystusa ukrzyżowanego. Szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został 

pokonany”. Zwycięstwo Chrystusa nad szatanem dało początek panowaniu Boga. 

Przybywamy, by wrócić do pierwotnej miłości, którą zapala i podtrzymuje Duch Święty. 

Chrystusowe zaproszenie, by iść za Nim, wyprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i Go 

naśladować, ponagla nas nieustannie (por. Mk 8,34). Jest to miłość wymagająca, ale i 

obiecująca: „kto [bowiem] chce zachować życie – powie Chrystus – straci je; a kto straci swe 

życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8,35). Spotkanie z Chrystusem oraz 

stanie się Jego uczniem i naśladowcą dotyczy każdego chrześcijanina. Przez sakrament 

Chrztu Świętego i słuchanie Słowa Bożego wchodzimy na drogę wiary, miłości i świętości.  

 Ważnym dla narodu polskiego będzie rok 2016 – 1050 rocznica Chrztu Polski. Każdy 

z nas ochrzczonych, wspomni swój dzień chrztu świętego, jego miejsce, szafarza, rodziców i 

chrzestnych. Każdy z nas uświadomi sobie swój chrzest po to, by zjednoczyć się 

sakramentalnie z chrztem Chrystusa w Jordanie i przyjąć również do siebie głos z nieba: „Ten 

jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). W sakramencie Chrztu 

świętego otrzymujemy wraz z innymi darami, dar wiary. Prawdziwe życie religijne, duchowe, 

życie Boże bierze początek w nas właśnie wtedy, kiedy w pokorze przyjmujemy wiarę. Wiara 

pozwala nam poznać, że jesteśmy kochani przez Boga. Jednak wiara jest zaledwie początkiem 

drogi wiodącej do punktu dojścia, którym jest miłość. Tak jak wiara pozwala nam poznać, że 

jesteśmy kochani przez Boga, tak miłość pozwala nam kochać Boga i bliźniego. I tak – wiara 
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się skończy, nadzieja się spełni, a miłość zostaje (por. 1Kor 13,13). Relacja między wiarą i 

miłością podobna jest do tej, jaka zachodzi między dwoma fundamentalnymi sakramentami 

Kościoła – chrztem i Eucharystią. Chrzest poprzedza Eucharystię. Sakrament chrztu jest 

ukierunkowany na Eucharystię. 

 Z kilka dni będziemy uroczyście wspominać 16. Rocznicę pobytu Świętego Jana 

Pawła II na ziemi drohiczyńskiej. Będziemy dziękować w całej diecezji, we wszystkich 

parafiach i domach rodzinnych za to historyczne spotkanie oraz za jego świadectwo Bożej 

miłości i niezłomniej wierności Chrystusowi. Za wstawiennictwem Matki Kościoła Patronki 

naszej diecezji oraz świętego Jana Pawła II będziemy prosić Chrystusa obecnego w 

Najświętszym Sakramencie o dar wiary i miłości na drodze do jedności i świętości, jak też o 

oddalenie nieszczęść płynących ze świata natury jak i z przewrotności ludzkiej.     

 

 

 

 

 

 

 


