
Klasa 2a BS – religia 

1 czerwca 

Temat: Życie według darów Ducha Świętego. 

Drodzy uczniowie! 

Duch Św. jednoczy ludzi w miłości. On buduje więź z Bogiem, ożywia nasza modlitwę. W 

Kościele łączy nas z innymi, czyniąc z pojedynczych ludzi wspólnotę.  

Jego obecność w życiu chrześcijanina oznacza otwarcie się na miłość i życie we wspólnocie. 

Przychodzimy na świat w rodzinie, wiele czasu spędzamy w szkole, z kolegami, należymy do 

różnych zespołów. Do każdej z tych wspólnot wnosimy coś niepowtarzalnego i mamy w nich 

swoje zadania. 

Ubogacamy innych, a zarazem inni ubogacają nas różnorodnością cech, talentów, 

doświadczeń. Razem możemy zrobić bardzo wiele, dzięki sumie energii, umiejętności i 

zdolności wszystkich. 

 

 

 



2 czerwca 

Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

Drodzy uczniowie! 

 

 

 

Uroczystość Bożego Ciała obchodzimy zawsze w czwartek 10 dnia po Zesłaniu 
Ducha św. W tym dniu po Mszy św. odbywa się uroczysta procesja 
eucharystyczna, w której oddajemy publicznie cześć Panu Jezusowi w 
Najświętszym Sakramencie. 
 

 

 



Kapłan niosący Najświętszy Sakrament w monstrancji zatrzymuje się wspólnie z 
wiernymi przy 4 ołtarzach. Przy każdym ołtarzu kapłan śpiewa lub odczytuje 
słowa Ewangelii. 
 
 
 

 

 

Uczestnicząc w procesji czcimy Chrystusa, wyznajemy naszą wiarę, dziękujemy 
Mu za Eucharystię, za to, że karmi nas swoim Ciałem i stale jest obecny wśród 
nas. 
 

Proszę przepisać notatkę do zeszytu. 

 

 Monstrancja jako naczynie liturgiczne pełni w Kościele bardzo ważną funkcję 

prezentowania i procesyjnego obnoszenia świętej hostii, uobecniającej  osobę 

Jezusa Chrystusa w celu jego adoracji.  Kiedy to 11 sierpnia 1264 papież Urban 

IV wprowadził święto Bożego Ciała, monstrancja zaczęła pełnić kluczową 

funkcję w liturgii tej uroczystości oraz rozpowszechniła się w całym kościele. 

Początkowo w celu prezentowania Najświętszego Sakramentu posługiwano się 

przeźroczystymi, osadzonymi na metalowej stopie, kryształowymi puszkami 

tzw. Ostensoriami - „patrzeć”. Następnie puszki te zaczęto zwieńczać 

metalowymi, pojedynczymi gotyckimi wieżyczkami, które od XIV wieku coraz 

bardziej rozbudowywano, upodabniając je w swoich pomysłach do budowy 

gotyckich katedr. 



 


