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W Uroczystość Bożego Ciała nasza uwaga skupia się na tajemnicy obecności Chrystusa w
Eucharystii. Święty Paweł w Liście do Koryntian przekazuje nam niezwykle ważne świadectwo mówi o tym, co Pan Jezus uczynił tuż przed swoją śmiercią.
Z doświadczenia wiemy, że gdy człowiek umiera, gdy zbliża się chwila jego odejścia z tego
świata gromadzą się wokół niego jego bliscy. Modlą się w jego intencji i wsłuchują się w każde
jego słowo. Te ostatnie słowa są dla nich bardzo ważne, zachowują w pamięci, często do nich
wracają.
Ewangelia pokazuje nam jak zachowywał się Pan Jezus kiedy zbliżał się czas jego odejścia
z tego świata. W czasie Ostatniej Wieczerzy ustanowił Eucharystię. Wziął chleb, odmówił
modlitwę dziękczynną, połamał go i powiedział: « To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to
na moja pamiątkę». Później wziął kielich z winem, mówiąc: « Ten Kielich jest Nowym
Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». To wydarzenie
ma wielkie znaczenie. Ziemskie życie Jezusa w pewnym momencie się zakończyło, ale nie był to
definitywny koniec jego obecności wśród nas. Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu Pan Jezus
pozostał z nami na trwałe w Eucharystii.
Wiemy, że formy obecności Pana Jezusa pośród nas są różnorodne. Jest On obecny w
słowie Bożym i w sakramentach świętych, w kapłanie, który sprawuje Najświętszą Ofiarę i w
zgromadzeniu jego uczniów i uczennic, jak zapowiedział: „.. gdzie dwaj albo trzej zebrani są w
imię moje, tam jestem pośród nich”. Ale najbardziej intensywna obecność Jezusa pośród nas
skupia się w Najświętszym Sakramencie.
W Boże Ciało ulicami naszych miast, miasteczek i wiosek przechodzą procesje
eucharystyczna. Uczestnicy tych procesji w ten sposób wyznają swoją wiarę w obecność
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie - oddają Jezusowi cześć i szacunek. W Boże Ciało
wyznajemy w istocie zwycięstwo Chrystusa na śmiercią - Jego triumf. Dzięki temu, że on pokonał
śmierć mógł pozostać z nami.
Warto przypomnieć, że procesje eucharystyczne nawiązują do starego zwyczaju
rzymskiego. Otóż wodzowi, który wracał po wygranej bitwie składano hołd w postaci
triumfalnego pochodu – w ten sposób świętowano jego zwycięstwo i oddawano mu cześć.
My wierzymy, że każda Eucharystia jest przyjściem Chrystusa, znakiem zwycięstwa, jakie
odniósł nad śmiercią. W uroczysty sposób składamy Mu hołd.
Każda Msza św. jest swoistą odpowiedzią na śmierć, bo jest spotkaniem z miłością, która
jest mocniejsza od śmierci. Raz w roku w Boże Ciało - w czasie procesji eucharystycznej - wobec
całego świata - całego stworzenia ogłaszany triumf Chrystusa nad śmiercią. Jest to wydarzenie
przepełnione najgłębszą radością.
Papież Benedykt XVI kiedyś napisał, że tak naprawdę człowiek może się ratować - cieszyć
tylko wtedy, gdy zna odpowiedź na śmierć. My chrześcijanie - ludzie wiary tą odpowiedź znamy
dlatego możemy się naprawdę ratować. Znamy źródło najgłębszej radości - jest nim tryumf
Chrystusa na śmiercią, jest nim obecność Chrystusa wśród nas - w Eucharystii, co w tak radosny
sposób wyznajemy w czasie Bożego Ciała.

