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OKRES ZWYKŁY
Oprócz okresów mających własny charakter zostają trzydzieści trzy lub trzydzieści cztery

tygodnie w ciągu cyklu rocznego, w które nie obchodzi się żadnej szczegółowej tajemnicy
Chrystusa, lecz wspomina się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedzielę. Ten
czas nazywa się Okresem Zwykłym. Okres Zwykły składa się z dwóch części: pierwsza
rozpoczyna się w poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą
Popielcową. Powtórnie Okres Zwykły zaczyna się w poniedziałek po uroczystości Zesłania
Ducha Świętego i kończy przed I Nieszporami I Niedzieli Adwentu. W ostatnią niedzielę roku
liturgicznego obchodzi się uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

CZEŚĆ ŚWIĘTYCH W ROKU LITURGICZNYM (Sanctorale)
W określone dni roku liturgicznego Kościół na ziemi wspomina świętych: przede wszys-

tkim Świętą Bożą Rodzicielkę, następnie Apostołów, męczenników i innych świętych.
Ukazuje w ten sposób, że jest zjednoczony z liturgią niebieską; wielbi Chrystusa za to, że
dokonał zbawienia w swoich uwielbionych członkach. Ich przykład jest natchnieniem
Kościoła w jego drodze do Ojca. 

„Obchodząc ten roczny cykl misteriów Chrystusa, Kościół święty ze szczególną miłością
oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej, Maryi, która nierozerwalnym węzłem związana jest ze
zbawczym dziełem swojego Syna. W Niej Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc
Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa
się być“ (Sobór Wat. II, konst. Sacrosanctum Concilium, 103). Gdy Kościół w ciągu roku litur-
gicznego wspomina męczenników i innych świętych, „głosi Misterium Paschalne“ w tych,
„którzy współcierpieli i zostali współuwielbieni z Chrystusem, przedstawia wiernym ich
przykłady, pociągające wszystkich przez Chrystusa do Ojca, a przez ich zasługi wyjednywa
dobrodziejstwa Boże“ (Sob. Wat. II).      Katechizm Kościoła Katolickiego (1172-1173, 1195)

W Okresie Zwykłym obchodzi się m.in. następujące święta i uroczystości:
* 2 lutego - święto Ofiarowania Pańskiego 
* 14 lutego - święto świętych Cyryla i Metodego, 

Patronów Europy
* niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - 

uroczystość Najświętszej Trójcy 
* czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy -

uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
* piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego -

uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
* 6 sierpnia - święto Przemienienia Pańskiego 
* 15 sierpnia - uroczystość 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
* 26 sierpnia - uroczystość 

Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
* 8 września - święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
* 14 września - święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
* 29 września - święto świętych Archaniołów 

Michała, Gabriela i Rafała 
* 1 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych 
* 23 listopada - uroczystość Chrystusa Króla

PIELĘGNUJCIE KULT NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
(…) Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpowszechnił

się przede wszystkim dzięki św. Małgorzacie Marii, zakonnicy ze
zgromadzenia sióstr wizytek, żyjącej w Paray-le-Monial. 11 czer-
wca 1899 r. papież Leon XIII w modlitwie prosił Boga — wzy-
wając wszystkich biskupów do uczestnictwa w tym akcie — aby
był Królem zarówno wszystkich wiernych, jak i tych, którzy Go
porzucili lub Go nie znają, i błagał Go, aby ich doprowadził do
Prawdy i przywiódł do Tego, który jest Życiem. W encyklice
Annum sacrum wyraził współczucie wszystkim ludziom, którzy
są dalecy od Boga, oraz wolę poświęcenia ich Chrystusowi
Odkupicielowi.

Kościół nieustannie kontempluje miłość Bożą, objawioną
we wzniosły i jedyny w swoim rodzaju sposób na Kalwarii,
podczas męki Chrystusa - Ofiary, która zostaje sakramental-
nie uobecniona w każdej Eucharystii. «Z przepełnionego miłością Serca Jezusa
wypływają wszystkie sakramenty, przede wszystkim jednak ten największy ze wszyst-
kich, sakrament miłości, poprzez który Jezus pragnął stać się uczestnikiem naszego
życia, pokarmem naszych dusz, ofiarą nieskończonej wartości» (św. Alfons Liguori).
Chrystus jest ogniem płonącym miłością, która wzywa i zaspokaja: «Przyjdźcie do
Mnie, (...) bo jestem cichy i pokorny sercem» (Mt 11, 28-29).

Serce Wcielonego Słowa jest najdoskonalszym znakiem miłości; (…) «miłość
Chrystusa przynagla nas» (2 Kor 5, 14), abyśmy pomagali innym poznawać i kochać
Zbawiciela, który wylał swoją krew za ludzi. «Za nich Ja poświęcam w ofierze samego
siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie» (J 17, 19). Usilnie zachęcam zatem wier-
nych, aby adorowali Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, poz-
walając Mu uzdrawiać nasze sumienia, oczyszczać nas, oświecać i jednoczyć. Ze spotka-
nia z Nim chrześcijanie zaczerpną siły potrzebne do życia duchowego i do realizacji swo-
jej misji w świecie. Trwając bowiem w zjednoczeniu serc z Boskim Nauczycielem i odkry-
wając nieskończoną miłość Ojca, staną się prawdziwymi czcicielami w duchu i w praw-
dzie. Ich wiara ożywi się, oni zaś wnikną w tajemnicę Boga i zostaną głęboko przemienieni
przez Chrystusa. W chwilach doświadczeń i radości będą upodobniać swoje życie do
tajemnicy krzyża i zmartwychwstania Zbawiciela. Każdego dnia będą się coraz bardziej
stawać synami w Synu. Wówczas dzięki nim miłość będzie się rozlewać w ludzkich ser-
cach, aby mogło wzrastać Ciało Chrystusa, którym jest Kościół, oraz by powstawało
społeczeństwo sprawiedliwości, pokoju i braterstwa. Staną się orędownikami całej
ludzkości, bo każda dusza, która wznosi się ku Bogu, wznosi ku Niemu także świat i w ta-
jemniczy sposób przyczynia się do zbawienia, ofiarowanego nam bezinteresownie przez
Ojca niebieskiego…

List Ojca Świętego do ordynariusza Lyonu z okazji stulecia 
poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa  

Jan Paweł II, Watykan, 4 czerwca 1999 r.

Parafia Świętych Wyznawców: O. Rafała i Br. Alberta w Warszawie - maj 2008 (ROK LITURGICZNY) 
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI PANA JEZUSA - (BOŻE CIAŁO)

Boże Ciało, jest to uroczystość liturgiczna ku
czci Najświętszego Sakramentu, związana z pro-
cesją teoforyczną, będąca wyrazem dowartościo-
wania kultu Eucharystii w średniowieczu, zwłasz-
cza po zakwestionowaniu rzeczywistej obecności
Chrystusa w Eucharystii przez Berengariusza
z Tours. 

Uroczystość Bożego Ciała wyrosła na podłożu
adoracyjnego kierunku pobożności eucharysty-
cznej, rozwijającej się na Zachodzie od przełomu
XI i XII w. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia
tego święta były objawienia bł. Julianny z Cornil-
lon, która od 1209 r. miewała widzenia jasnej tar-
czy z widoczną ciemną plamą, interpretowaną ja-
ko brak wśród świąt kościelnych specjalnego dnia
poświęconego czci Najświętszego Sakramentu.
Pod wpływem tych objawień bp Robert de Thou-
rotte ustanowił w 1246 r. takie święto dla diecezji
Liége. W 1252 r. legat papieski rozszerzył je na
Germanię, Hugon z Saint-Cher nakazał obchodz-
ić święto w całej swojej legacji, a w 1264 r. papież
Urban IV bullą Transiturus ustanowił święto Bożego Ciała (Festum Corporis Christi)
dla całego Kościoła. 

Jako racje wprowadzenia święta wymienił: zadośćuczynienie za znieważanie
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki
ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek ze względu na
powagę Wielkiego Tygodnia nie może być uroczyście obchodzona. Na święto Bożego
Ciała papież wyznaczył czwartek po oktawie Trójcy Przenajświętszej. Śmierć Urbana
IV przeszkodziła ogłoszeniu bulli, a tym samym wprowadzeniu święta w całym
Kościele. 

Dokonał tego papież Jan XXII, umieszczając bullę Urbana IV w Klementynach
(Corpus iuris canonici); papież Bonifacy IX polecił wprowadzić święto Bożego Ciała
tam, gdzie dotąd nie było jeszcze obchodzone (1396). Początkowo ranga i nazwa
święta nie były jednolite we wszystkich diecezjach. Autorem oficjum brewiarzowego
i formularza mszalnego według powszechnej opinii jest św. Tomasz z Akwinu. Obchód
uroczystości Bożego Ciała uświetniano różnymi inscenizacjami nadając mu w XVI w.
charakter tryumfalny. 

W Polsce jako pierwszy święto Bożego Ciała wprowadził w 1320 r. w die-
cezji krakowskiej bp Nanker; Boże Ciało należało do świąt głównych, obcho-
dzonych także przez lud. Od XIV w. przyjął się powszechnie zwyczaj odprawiania mszy
w święto i w oktawie wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu. 

Od końca XV w. w wielu diecezjach niemieckich i polskich wprowadzono uroczyste
błogosławieństwo Najświętszego Sakramentu w czasie mszy podczas śpiewu
odpowiednich wersetów sekwencji Lauda Sion. W Kościele unickim w Polsce święto
Bożego Ciała wprowadził synod zamojski z 1720. 

Procesję teoforyczną Bożego Ciała wprowadzono później niż święto. Pierwszym jej
śladem była uroczysta procesja (z aspersją) przed sumą w 1265-75 w Kolonii; pod-
czas niej niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem; było to nawiązanie do
dawnego zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii, dla ochrony przed niebez-
pieczeństwami. W XV w. procesję taką odprawiano w całych Niemczech, Anglii,
Francji, pn. Włoszech i Polsce. W Niemczech procesję w Boże Ciało łączono z pro-
cesją błagalną o odwrócenie nieszczęść i uproszenie pogody, i dlatego przy 4 ołta-
rzach śpiewano początki Ewangelii i udzielano uroczystego błogosławieństwa. 

W Polsce zwyczaj ten przyjął się powszechnie w XV w. i wszedł do Rytuału
piotrkowskiego (1631). Przepisy rzymskie procesji zawarte w Caeremoniale
Episcoporum (1600) i Rituale romanum (1614) przewidują jedynie przejście
z Najświętszym Sakramentem (bez zatrzymywania się) i błogosławieństwo
eucharystyczne na zakończenie. 

Procesję odprawiano z wielkim przepychem od początku jej wprowadzenia.
Uczestniczyło w niej duchowieństwo; cechy, bractwa kościelne, szkoły, wojsko
i rzesze wiernych; szczególne miejsce w procesji zajmowało bractwo Bożego Ciała.

Od czasu zakwestionowania tych praktyk przez
reformację udział w procesji traktowano jako wyz-
nanie wiary. 

W Polsce od czasów rozbiorów z udziałem
w procesji łączyła się w świadomości wiernych
manifestacja przynależności narodowej. Proble-
mem duszpasterskim jest przywrócenie świętu
i formom obchodu pełnego religijnego przeżycia
przez wiernych oraz zharmonizowanie go z cało-
kształtem odnowy liturgicznej. 

Po Soborze Watykańskim II Konferencja Episko-
patu Polski zmodyfikowała 17 II 1967 r. obrzędy pro-
cesji Bożego Ciała, wprowadzając w całej Polsce
nowe modlitwy przy każdym ołtarzu oraz czytania
Ewangelii tematycznie związane z Eucharystią. 

List z okazji 750-lecia święta Bożego Ciała
Jan Paweł II, 28.05.1996 r.
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