
ŚWIĘTO BOŻEGO CIAŁA W MARAYONG 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych 
w Kościele katolickim z momentem jego ogłoszenia przez papieża Jana XXII w 1334 roku.  

W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto biskup Nankier (właściwie Jan Kolda) w diecezji 
krakowskiej w 1320 roku. Natomiast w Kościele unickim – synod zamojski 1720 roku.   Od czasów 
rozbiorów było to już święto łączone z przynależnością narodową.  Podobnie było po II wojnie 
światowej, gdy procesje w czasie Bożego Ciała były znakiem jedności narodu i wiary, na przekór 
komunistycznym władzom. Poniżej kilka zdjęć z procesji Bożego Ciała obchodzonych w przedwojennej 
Polsce zamieszczonych na stronie Boże Ciało w dawnej Polsce.  Procesje przed wojną.  h8ps://
wiadomości.pl 

Na początku lat pięćdziesiątych Polska Zjednoczona ParVa Polityczna (PZPR) wystąpiła z żądaniami do 
Kościoła katolickiego.  Żądano od Kościoła potępienia imperializmu amerykańskiego i zgody na 
podporządkowanie nominacji na stanowiska kościelne wobec oczekiwań partyjnych.  Prymas Polski 
kardynał Stefan Wyszyński 21 maja 1953 roku przekazał memoriał Bolesławowi Bierutowi, a 4 
czerwca w trakcie uroczystości Bożego Ciała przedstawił jego treść wiernym zgromadzonym na 
procesji. W odpowiedzi na memoriał komuniści podjęli decyzję o internowaniu kardynała 
Wyszyńskiego, co nastąpiło we wrześniu 1953 roku. To „non possumus” („nie możemy”) stało się 
symbolem sprzeciwu. Ci biskupi, którzy nie chcieli się podporządkować komunistycznej władzy byli 
usuwani z urzędów lub zamykani w więzieniach.  

„Krytyczny moment nadszedł we wrześniu 1953 roku, kiedy Wyszyńskiego internowano.  Biskupi 
dostali ofertę albo złożycie przysięgę na wierność Polsce Ludowej albo podzielicie los Wyszyńskiego.  
Trzeba powiedzieć jasno, że ta część biskupów, która pozostała na wolności się złamała i złożyła 
przysięgę na wierność konstytucji PRL. (wypowiedz profesora Antoniego Dudka w audycji Polskiego 
Radia z 2019). 

W tym roku z powodu epidemii w wielu diecezjach nie odbyły się tradycyjne procesje ulicami 
poszczególnych miejscowości, ale skromne, wokół kościołów.  Jednakże w niektórych diecezjach 
biskupi zdecydowali jednak o organizacji głównej procesji ulicami miasta.                                          
„Piękna pogoda i zluzowanie wielu obostrzeń sprawiły, że na procesjach pojawiły się rekordowe tłumy 
ludzi. Książa, z którymi rozmawialiśmy podkreślali, że tylu ludzi nie widzieli od lat”. 

(Link- Boże Ciało 2021.  Rekordowe tłumy ludzi na procesjach)  h8ps://echodnia.eu 

W Sydney, w kościele w Marayong, w uroczystości Bożego Ciała odbywały się w niedzielę. Ela Stępień 
napisała z tej okazji: 

„Jesteśmy, wdzięczni, że choć daleko od Ojczyzny, ale mamy swoje miejsce, gdzie możemy zbierać i 
tak jak dziś iść w barwne procesji oddając cześć Jezusowi Chrystusowi. 

zdjęcia autorstwa Eli Stępień –  hfps://www.facebook.com/100001595135088/posts/
4267441159985680/?d=n 

Jak zwykle na uroczystościach nie zabrakło harcerzy pod przewodnictwem niezłomnej druhny Marysi. 
zdjęcia autorstwa Marysi Nowak – hfps://www.facebook.com/153301148062948/posts/
4181583565234666/?d=n 
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Jak podaje Ela Lewandowska, to po mszy były również występy wszystkich zespołów ludowych w 
Sydney, zaangażowanych w zbiórkę pieniędzy na FesVwal Pol-Art. (zdjęcie Eli Lewandowskiej w 
załączniku) 
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