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Ołtarze na Boże Ciało i obchody święta
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W czwartek, w jedenasty dzień po Zielonych Świątkach, a w sześćdziesiąt dni
po Wielkanocy, wierni w całej Polsce obchodzą jedno z najbardziej
uroczystych świąt katolickich. Zobacz, jak wyglądały obchody i ołtarze na
Boże Ciało w tym roku.

Boże Ciało – święto z długą tradycją
– Przeżywamy dzisiaj jedno z najpiękniejszych, ale zarazem bardzo ważnych świąt, jakim jest
uroczystość oficjalnie nazywana Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana. Często przez ludzi
nazywana jest uroczystością Bożego Ciała. Uroczystość Bożego Ciała, możemy powiedzieć,
sięga swoimi korzeniami aż do średniowiecza. W XIII wieku była święta Julianna, której Pan
Jezus się objawił i to właśnie On przypomniał jej, aby rozkrzewiała Dzień Najświętszego
Sakramentu. – mówi ks. Bernard Mocia, proboszcz Parafii w Ostrożnicy – To święto, można
powiedzieć, bardzo hucznie, okazale było obchodzone. Powiedzmy, w dawnych czasach
z wystrzałami armatnimi, z udziałem orkiestr, wszystkich różnorakich bractw. Tutaj Kościół ukazywał
całe piękno.

Ołtarze na Boże Ciało – radosna praca
Po dzień dzisiejszy w Boże Ciało ze wszystkich kościołów w miastach i na wsi wychodzą procesje
eucharystyczne do czterech ołtarzy przybranych zielenią i kwiatami. Są to urządzone na zewnątrz
świątynie pod otwartym niebem. W Ostrożnicy przy dekoracjach przystrojonych wiankami i gałązkami
oraz barwnych dywanach z płatków kwiatów pracują prawie wszyscy mieszkańcy wsi. Ołtarze na
Boże Ciało również angażują do pracy wiele osób.
– Dla mnie to jest bardzo ciesząca praca. Ja bardzo lubię kwiaty układać. Robię to i w kościele,
a tym bardziej dzisiaj na naszym ołtarzu. – dzieli się swoimi odczuciami Gabriela Cichoń,
mieszkanka Ostrożnicy – No, trzeba już wczoraj wcześnie rano po kwiaty jechać, zamówić
wcześniej i wczoraj to już układałam. Nie tylko nasz ołtarz i inny ołtarz i inny też ołtarz jeszcze
układałam.

Integracja społeczności parafialnej
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Również pan Tomasz Cichoń z Ostrożnicy aktywnie bierze udział w przygotowaniach do obchodów
Bożego Ciała. – Cała parafia bierze w tym aktywnie udział, czy to w przygotowaniach ołtarzy,
czy w przygotowaniu tych pięknych dywanów kwiatowych. I po prostu cała parafia żyje tym,
dzięki też naszemu proboszczowi. Kiedyś to było tak, że przygotowywały tylko cztery rodziny
ołtarze. – mówi pan Tomasz – Od kadencji tego proboszcza jest tak, że większa ilość, praktycznie
cała parafia się w to angażuje. Co cztery lata przypada w innym miejscu ołtarz. To na pewno dobry
pomysł i scala i integruje całą parafię.

Co roku inny przebieg procesji
Każdego roku przebieg procesji jest inny, dlatego w przygotowania zaangażowane są różne rodziny.
– Co roku jest inna trasa. Zawsze są cztery trasy. Nam przysługuje, no akurat, no dwa razy do roku,
bo jeszcze się angażujemy ze strażakami. Także na przyszły rok mamy ze strażakami akurat trasę.
– opisuje pani Sabina Świętek – Akurat, gdzie mieliśmy, byliśmy zaangażowani w tę ulicę, no
bardzo chętnie odpowiedzieli na apel. Poskładali się, pieniążki poskładali, przyszli już dzisiaj
o 4 rano pomóc, tak że nie można narzekać. Jak najbardziej chętni.

Każdy znajdzie zajęcie
– Nasza strona ulicy nie przypadła do robienia tego ołtarza. Znowu jest druga strona ulicy, więc
w tym roku nas to, że tak powiem, ominęło – żałuje pani Anita Frank, mieszkanka Ostrożnicy – ale,
no jak widać, no pracą wszystkich zaangażowanych, że tak powiem, częściowo mieszkańców, no
jest to ogrom pracy, jak to się mówi, ale, no oko cieszy i satysfakcja z tego jest.

Polska wieś najlepsza w całej Europie
Na polskiej wsi Boże Ciało nie ma sobie równych w całej Europie. Ołtarze na Boże Ciało stanowią
niezwykle barwną oprawę. Również liczbą uczestniczących wiernych przewyższają resztę
Europy. Podczas procesji kapłan niesie Monstrancję z Przenajświętszym Sakramentem. Przy
każdym ołtarzu śpiewana jest ewangelia i odbywa się uroczyste błogosławieństwo wiernych. Według
wierzeń zioła, z których robione są wianki, uzdrawiały ludzi, ale chroniły też bydło od zarazy,
a uprawy od gradu. Poza swoją religijną wymową, w ludowej tradycji Boże Ciało było ważną
datą w kalendarzu prac rolniczych.

Dekorujemy bukietami
– Te wszystkie choćby ołtarze dekorowane są rozlicznymi bukietami, różnymi kwiatami, tak, jakie
tylko są obecne. – zauważa ks. Bernard Mocia – Co najważniejsze, przy każdym ołtarzu, gdzie
kończy się modlitwa, słyszymy, że kapłan właśnie błogosławi i naszą ludzką pracę, ale także,
powiedzmy, pola, urodzaje, żeby właśnie to błogosławieństwo sprawiło, że nie będziemy też
cierpieli głodu, bo Boże Ciało związane jest oczywiście z chlebem, który jest tutaj w centrum
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z Chlebem Eucharystycznym.
– Szczególnie z tym napisem naszym. – dodaje pani Gabriela Cichoń – Pierwsza ewangelia jest
nawiązana do chleba i nasz napis tu na tym ołtarzu właśnie nawiązuje, i to pasuje i do nas, bo
jesteśmy rolnikami, siejemy pszenicę, rzepak, dlatego chleb to jest nasz pokarm codzienny.

Nikomu się nie nudzi
W Boże Ciało, jak w każde wielkie święto, sklepy są zamknięte, ale pracujący przy przygotowywaniu
kwiatowych dywanów i ołtarzy mają co robić cały dzień.
– Ci mieszkańcy, którzy przygotowują ołtarze, to po południu, po obiedzie, muszą po prostu
rozłożyć te ołtarze, posprzątać. – mówi pan Tomasz Cichoń – Ale później jest po prostu wolny czas,
ludzie spędzają, w mojej na przykład rodzinie, to w gronie rodzinnym, czy jakieś spacery z dziećmi.
Jest ładna pogoda. Można gdzieś pójść na spacerek, wyjechać gdzieś, tak że jak w niedzielę.

Tradycja ponad wszystko
Bez wątpienia prawdziwym fenomenem polskich obchodów Bożego Ciała jest ich
nieprzerwane trwanie w naszej tradycji i obyczaju, niezależnie od różnych kolei naszego losu
i zawiłości naszej historii.
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