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Ти – Храм Бога 
Живого!



УРОЧИСТІСТЬ ПРЕСВЯТОГО ТІЛА І КРОВІ ХРИСТА

Свято бере свій початок з середньовіччя. У Західній Церкві роз-
виток культу Євхаристії був реакцією на єресі, які заперечую-

чи фізичну присутність Христа в Пресвятих Дарах, визнавали 
лише духовну присутність.

Близько 1209 р. сестра-монахиня Юліана з Льєжу багато 
разів бачила видіння, в якому був повний ясний місяць з тем-
ною плямою. Блаженна Юліана зрозуміла, що місяць означав 
Церкву, а темна пляма на ньому означала відсутність свята 
в честь Євхаристійного Христа. Своє видіння вона донесла 
до відома Церковної влади. Внаслідок цього у 1246 р. єпис-
коп льєжський Роберт установив у своїй єпархії свято на 
честь Пресвятого Таїнства. Це свято було вперше відзна-
чене 1247 року в церкві Св. Мартина в Льєжі і пошири-
лось на інші країни Європи, а для усієї Церкви його запро-
вадив папа Урбан IV. Спочатку воно носило назву «Свято 
Тіла Христового». Після останньої літургійної реформи у 
його назві згадується вже дві євхаристійні іпостасі – Тіло 
і Кров Господні.

ЄВХАРИСТІЙНА ПРОЦЕСІЯ
Головною складовою свята Божого Тіла стає прилюдна процесія з Пресвятими 

Дарами по дорогах і громадських місцях. Перша Євхаристійна процесія відбулась 
в місті Кельні (Німеччина) в 1279 році. Відтоді процесія з Пресвятими Дарами 
вже стає невід’ємною частиною свята Божого Тіла. В цей період Пресвяті Дари 
носили в закритій дарохранительниці, але пізніше з’явилися окремі ємності-
монстранції, використання яких з XV ст. стає загальним звичаєм. 

Під час процесії уділяється урочисте благословення Пресвятою Євхаристією. 
Це відбувається біля чотирьох вівтарів, які символізують сторони 
світу. Біля кожного вівтаря співають фрагменти Євангелії, які роз-
повідають про встановлення Христом Таїнства Євхаристії. 

 У наші дні процесія є публічним визнанням нашої віри в Ісу-
са Христа, присутнього в Євхаристії. Відзначаючи урочистість 
Пресвятого Тіла і Крові Ісуса Христа, варто пам’ятати, що 
найбільшим вшануванням Христа є жива участь в Євхаристії 
та з’єднанням з Ним у Святому Причасті. 

Увесь культ Євхаристії поза Літургією – адорації, євхаристійні 
молебні, процесії - служать глибшому з’єднанню наших сердець з 
Серцем Ісуса у Святому Причасті під час Божої Служби.



Встановлюючи  Євхаристію,  Ісус прирівнював Її до тайни, до свята, до 
бенкету. Господь Вознісся на небо, щоб приготувати нам місце на безкінечному 
Бенкеті, залишивши нам на поживу своє Тіло і Кров. Він залишився Богом з 
нами в щоденному Таїнстві нашої віри. 

Євхаристія впроваджує до Вічного Бенкету, якого ми всі прагнемо, на який нас 
запросить Той, хто найбільше полюбив і любить нас постійно. Як наше дихання 
не є примусом, а необхідністю для життя, так і Свята Меса має бути життєво 
необхідною для віри. 

Кожна Євхаристія уприсутнює найважливіший момент в історії спасіння: 
смерть і воскресіння Ісуса Христа. Смерть Ісуса, яка відбувається в Євхаристії, 
постійно свідчить про найвищу любов Бога до людини і наповнює християнина 
цією любов’ю. 

Завдяки Євхаристії християни можуть любити тією любов’ю, якою любить 
сам Бог: «Як мене Отець полюбив, так Я вас полюбив; перебувайте в моїй 
любові» (Йн.15, 9). Завдяки Божій любові «Тіло і Кров Христа  розходяться по 
наших членах, так ми стаємо часткою Божественної  природи, Божої любові» 
(св. Кирило Єрусалимський).

Євхаристія дає нам можливість відчути зв’язок з Богом - Творцем. Приймання 
їжі з життєвого інстинкту перетворюється на акт віри. Споживати, щоб жити 
і бачити. Євхаристія вводить нас у Святу Трійцю, де неможливо померти. 
Євхаристія – пожива для вічного життя, в якому перебуває сам Бог. 

ЄВХАРИСТІЯ – ЗУСТРІЧ З ЛЮБЛЯЧИМ БОГОМ



парафіяльна подія
ШАНОВНИЙ НЕМИРІВЧАНИН!

«ТИ – ХРАМ  БОГА ЖИВОГО»!  Ти в Божих очах є великим даром, настільки 
великим, що Господь віддав Себе заради твого спасіння. 

Запрошуємо тебе 2 червня 2013 р. взяти участь в Євхаристійній процесії, 
яка пройде вулицями нашого міста. В процесії з Пресвятими Дарами ти можеш 

вшанувати Ісуса укритого під видом Хліба і усвідомити собі, що приймаючи 
Причастя ти дійсно є храмом,  в тобі живе Бог.

Цього дня також запрошуємо вшанувати свого ближнього (рідних, сусідів) 
жестом, який підкаже твоє серце, усвідомлюючи, що він також 

Храм Живого Бога.

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?
Ісус закликає, щоб ми бачили Бога в кожній людині, тому що Він створив 

нас на Свій образ і Свою подобу. Господь щоразу відновлює і укріпляє нас 
через прощення гріхів та Святе Причастя.

Одне із головних завдань християнства  - не замкнути Святість у собі, але 
передати її далі, до інших членів Христового Тіла.

«Так само, як тіло є одне, хоч і багато має членів, і всі члени тіла, 
хоч є їх і багато, становлять одне тіло, так і Христос. 

Ви ж Христове Тіло, і члени кожен зокрема». (1 Кор. 12, 12 і 27) 
 

Коли людина уникає зустрічі з Живим Богом і не досвідчує цінність 
прийняття Тіла і Крові Господа нашого Ісуса Христа, тоді вона не має поваги 
до Бога та іншої людини.

Перебіг Події:
Неділя, 2 червня 2013 р.  

Під час Служби божої (1200) буде виголошена проповідь на тему даної події.
Після Служби божої вулицями нашого міста (Чкалова, 1 Травня, 9 Січня, 

горького) пройде процесія божого Тіла. 
Пропонуємо усвідомити, що кожна людина без виключення (навіть 

малосимпатичні нам особи) є Тілом Христа, частинкою Живого бога.

ЧЧОМУ в сучасному світі бракує пошани до людини? 
ЧОМУ ми приховуємо свою віру 
   і соромимось її відверто визнавати? 
ЧОМУ ми не активні в житті Церкви? 
ЧОМУ не раз забуваємо, що кожен з нас, 
  з моменту хрещення – член Христового Тіла?


