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Gdy wyrusza procesja na Boże Ciało, rozlega
się wśród ulic miasta albo wśród wiejskich dróg
ta staropolska pieśń (...).

Co jest Twoją chwałą, Chryste? Czemu
towarzyszy cześć Kościoła z pokolenia na
pokolenie? Twoją chwałą jest to, żeś się
darował... ,,żeś się darował nam nic
niegodnym”. Że Ty, niewysłowiony,
niezgłębiony Bóg, który mieszkasz w światłości
nieprzystępnej, stałeś się tak straszliwie
,,przystępny”. Nie tylko mogły Cię - jako Słowo
Wcielone, jako Syna Człowieczego - oglądać
ludzkie oczy i dotykać ludzkie ręce, ale: mógł
Cię człowiek przybić do krzyża, mógł Cię
wciągnąć w doświadczenie śmierci, która jest
jego udziałem i koniecznością na tej ziemi, mógł
Cię zhańbić, gdy Ty sam chciałeś jako Żertwa
Przedwiecznego Ducha wyniszczyć samego
siebie.

I nie tylko to. Ty, który umiłowawszy
wszystkich, co byli na świecie, do końca ich
umiłowałeś, stałeś się po wszystkie czasy
Eucharystią - Ofiarą i Pokarmem - Twojego
Kościoła! To jest Twoją chwałą, o Chryste. To
jest Twoją chwałą, Boże, którego imię brzmi
Miłość. To jest Twoją chwałą, nasz wieczny
Panie...

bł. papież JAN PAWEŁ II
Gdańsk, 12 czerwca 1987 roku

TWOJA CZEŚĆ, CHWAŁA,
NASZ WIECZNY PANIE
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W czwartek 23 czerwca 2011 roku przeżywać
będziemy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, czyli Boże Ciało. Uroczystość ta
uświadamia nam wielki dar, który nam pozostawił
Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku,
dar Eucharystii. Co roku wybieramy się także na
procesję Bożego Ciała. Idziemy obok Chrystusa
ukrytego pod postacią Chleba. On błogosławi nas,
nasze rodziny i domy. Uczestnictwo w procesji
eucharystycznej pozostaje zawsze dla nas wyznaniem
wiary. To nasze ,,pójście” na procesję zawsze wymaga
od nas skupienia, rozmodlenia oraz w miarę
możliwości śpiewu. Naszym włączeniem się w procesję
jest także wcześniejsze zaangażowanie się w
przygotowanie uroczystości.

Przez długie lata (zawsze!) procesja miała miejsce w
Mierzeszynie. Mieszkańcy Domachowa włączali się w
organizację procesji m.in poprzez przygotowanie
ołtarzy. Wielu dojeżdżało albo dochodziło do
Mierzeszyna, aby uczestniczyć w Mszy świętej a
później procesji. Ten dzień zawsze jest dla nas wielkim
wydarzeniem religijnym. ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

 W tym roku uroczystość Bożego Ciała będzie
miała miejsce w Domachowie, Waszej pięknej
wiosce, z którą jesteście tak mocno związani. Chcę,
aby Chrystus obecny w Eucharystii przeszedł
pomiędzy Waszymi domami i Wam udzielił
Błogosławieństwa! Przejście procesji ,,pod domem”
pozostaje zawsze wielkim przeżyciem ale także
wyróżnieniem. Należy się tylko cieszyć, że Chrystus
będzie tak blisko Waszych domostw. Procesja nie
może być czymś na wzór pochodu, gdzie się idzie
pośród ludzi albo ukazuje własny dom. To
wydarzenie związane jest tylko z wiarą i
przywiązaniem do Chrystusowego Kościoła.

 Bardzo proszę, aby dzień Bożego Ciała 2011 roku
był także wielkim świętem w Domachowie. Niech
cała wioska stanie się świątynią, miejscem modlitwy
dla całej Parafii. Zadbajmy, aby domy były
oznaczone elementami religijnymi, świadczącymi,
że tam mieszka rodzina katolicka. Może to będzie
wystawiony w oknie domowy krzyż, obraz albo
wycięty z papieru symbol religijny. Proszę o
zorganizowanie skromnych ołtarzy procesyjnych
według własnej koncepcji.

Uroczystość w Domachowie rozpocznie się o godz.
9.30 Mszą świętą sprawowaną przy ołtarzu polowym
usytuowanym na boisku wiejskim. To także będzie
pierwszy ołtarz. Z pewnością będą ustawione ławki.
Drugi ołtarz można ustawić na pięknym skwerze w
okolicach bloku nr 15, trzeci przy domu rodziny
państwa Bielec. Zakończenie procesji a zarazem
czwarty ołtarz będzie usytuowany w okolicach
domu pani Ewy Żurek.

Myślę, że parkingi można zorganizować np. między
blokami leśnymi a boiskiem, w wyznaczonym
miejscu na boisku, a także na alei biegnącej do
Zaskoczyna po prawej stronie.

Zwracam się do wszystkich mieszkańców
Domachowa o zaangażowanie się także w organizację
tej uroczystości od strony ,,zewnętrznej”. Niech to
wydarzenie będzie naszą wspólną sprawą! Czyńmy
to na chwałę Bożą, ale także pamiętając o
pozostałych mieszkańcach naszej Parafii.

Korzystając z okazji bardzo dziękuję za serdeczne
przyjęcie mnie na kolędzie 11, 12 i 13 stycznia a
także za zorganizowanie Mszy świętej przy kapliczce
w poniedziałek 30 maja. Dziękuję za poczęstunek
w świetlicy wiejskiej.

Życzę wielu łask Bożych na każdy dzień! Niech
Bóg błogosławi Domachowo!

BOŻE CIAŁO W DOMACHOWIE


