
Kl. 3 Religia 10.06 temat 56: Boże Ciało – Pan Jezus idzie ulicami naszych miast i wsi. 

(s.114-115)  

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, 

1. Posłucha, zaśpiewaj, pokaż https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E  

2. Pan Jezus bardzo nas kocha. Jest nawet obraz przedstawiający Jego Serce – symbol tej 

miłości. 

3. * Dla chętnych: film o nabożeństwie do Serca Jezusowego  

https://www.youtube.com/watch?v=G8nOrvLyUIk (22 min) 

4. Czerwiec jest szczególnie poświęcony Sercu Jezusa. To w tym miesiącu w każdym 

kościele odbywają się nabożeństwa czerwcowe. W czasie tych nabożeństw 

odmawiamy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Także w tym miesiącu 

przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

5. Możesz pokolorować ilustrację.  

6. Ta wielka miłość wyraża się również w wspaniałym Święcie: w Bożym Ciele.   

7. Co to jest? 

       

 

8. Monstrancja najczęściej kształtem przypomina słońce, wewnątrz niej znajduje się 

nieduże koło, jest pięknie zdobiona, wykonana ze złota lub pozłacana, na jej szczycie 

znajduje się krzyż. 

– Gdzie widzieliście monstrancję? 

– Kogo kapłan umieszcza w monstrancji? 

9. W monstrancji jest obecny Pan Jezus pod postacią białego chleba – Hostii.– W którym 

miejscu monstrancji jest umieszczana Hostia? 

https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E
https://www.youtube.com/watch?v=G8nOrvLyUIk
https://pixabay.com/pl/photos/eucharystia-ostens%C3%B3rio-hostia-2435932/
https://pixabay.com/pl/photos/eucharystia-monstrancja-3205806/


10. Kapłan umieszcza Ciało Pana Jezusa w monstrancji, aby wszyscy mogli być blisko 

Niego, by mogli Go wielbić. 

11. Oglądnij: https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w  

12. Oglądnij procesję https://www.youtube.com/watch?v=iEr6assw8vQ  

13. Procesja to uroczysty pochód ludzi, którzy się modlą. Raz w roku odbywa się 

uroczysta procesja Bożego Ciała. Po Mszy Świętej kapłan bierze w swoje dłonie 

monstrancję z Panem Jezusem, a za nim podążają wierni. Dzieci w tej procesji mają 

szczególne miejsce. Niosą poduszki, szarfy, dziewczynki sypią kwiaty, a chłopcy 

mogą np. nieść różaniec albo dzwonić dzwonkami.  

14. Procesja zatrzymuje się przy przygotowanych wcześniej czterech ołtarzach, gdzie 

czytana jest Ewangelia. Przy każdym ołtarzu kapłan błogosławi monstrancją, w której 

jest Najświętszy Sakrament – Pan Jezus ukryty w chlebie. 

15. Jeżeli obok Twojego domu przechodzi procesja udekoruj okna. 

16. Jeżeli to możliwe weź udział w procesji. 

17. Wykonaj ćw. str. 114-115 lub/i pokoloruj/narysuj monstrancję. 

 

Pozdrawiam  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w
https://www.youtube.com/watch?v=iEr6assw8vQ
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