
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa 

– Boże Ciało 
  

 W tym roku tak trochę dziwnie obchodziliśmy to święto, bo nie w każdej 

parafii mogła się odbyć procesja. Ale najważniejsze jest to, co mamy w sercu. 

A jeśli jest w nim miłość do Jezusa, to nic dodać, nic ująć. Jako bajkę znów 

proponuję Bruna Ferrera. Przyznaję, że to mój ulubiony autor historii do 

katechezy. 

  



 

Fontanna na placu  
Hrabia Guerino Mistrot był niekwestionowanym panem zamku, 

który wznosił się w pobliżu wsi Ca Spenta. Zamek miał zniszczone 
mury: wyrwano z nich kamienie, a krzewy zaczęły wyrastać 

w szparach muru. Mechanizm mostu zwodzonego nie działał, a fosa 

była teraz cuchnącym bajorkiem. Również wieś była zniszczona. 
Domy miały drzwi i dachy zrujnowane, nieliczni mieszkańcy wsi byli 

biedni, zniechęceni i nieustannie kłócili się ze sobą. Pola często 
zniszczone suszą dawały nikłe plony, a pastwiska nie mogły wyżywić 

inwentarza.  

Nazwa wsi «Ca Spenta (Dom Wygasły) była w pełni 
uzasadniona. Kupcy, wędrowcy, a nawet żebracy omijali tę wieś. 

Któregoś dnia hrabia Guerrino podjął ważną decyzję. Było to wtedy, 

gdy baldachim z czerwonego aksamitu spadł na jego łoże, budząc go 
po raz pierwszy przed pianiem koguta. Obolały Hrabia wyjrzał 

przez okno. W bladym świetle brzasku wszystko wydało mu się 

brzydkie. Pałac i wieś znieruchomiała w spoczynku nocnym wydały 
mu się wymarłe. Hrabiego zabolało serce i w odruchu dumy 

postanowił poświęcić resztę życia wielkiemu ideałowi.  

Pobiegł na poddasze zamku i otworzył wielką skrzynię 
ze srebrnymi okuciami, w której zamknięte były cenne pamiątki 

rodzinne. Ubrał się w zbroję dziadka, nałożył na głowę hełm 

z czerwonym i niebieskim pióropuszem, przypasał do boku wielki 
miecz należący do prapradziadka, który był jednym z bohaterskich 

paladynów Karola Wielkiego.  

Narzucił obszerną białą pelerynę z wielkim czerwonym 
krzyżem, osiodłał konia i wyruszył do Ziemi Świętej. 

Hrabia Guerrino Mistrot z Ca Spenta został krzyżowcem i ślubował 

wyzwolenie Grobu Pańskiego.  
 

Powrót krzyżowca  
 

Minęły lata, Hrabia Guerrino powrócił pełen chwały, 

gdyż walczył bohatersko na wzgórzach Jerozolimy. Uczynił 

ślub: jeżeli powróci do domu, mieczem, którym walczył 
dla uwolnienia Grobu Świętego, uczyni coś dobrego dla 

swych poddanych. Gdy wrócił do Ca Spenta stwierdził, 



że sytuacja tam jeszcze uległa pogorszeniu. Zamek był zupełną ruiną, 

domki jeszcze bardziej zdewastowane, pola i ogrody zniszczone 

suszą. Nie widać też było ptaków ani motyli.  
Ukląkł pośrodku wsi, pomodlił się chwilę. Niektórzy 

przyglądali się mu obojętnie przez okna. Cimabue, zrzęda wsiowy, 

wiecznie niezadowolony, spojrzał na niego z pogardą i powiedział 
do siebie: «Wariat!».  

Hrabia ujął w dwie ręce miecz i z całych sił wbił go w ziemię. 
Posypały się iskry z kamieni, które napotkał, ale miecz zagłębił się 

w ziemi. Hrabia usiadł wyczerpany. Dwaj chłopcy patrzyli na niego 

z ciekawością. Kilka kumoszek  
zbliżyło się do niego.  

Nastąpiła chwila ciszy, potem wszyscy usłyszeli jakieś 

bulgotanie, które pochodziło z wnętrza ziemi. Hrabia uradował się, 
zebrał kamienie i zaczął formować murek wokół wystającej z ziemi 

rękojeści miecza. Szum nasilał się i wreszcie strumień wody wydostał 

się na powierzchnię.  
 

Woda żywa  
 

Po godzinie zaimprowizowany przez hrabiego zbiornik 

wypełniony był czystą i krystaliczną wodą. Strumyk zaczął płynąć 

ku polom. Jako pierwsze napiły się dzieci. «Ta woda jest dobra 
i świeża!», wołały. Potem napili się również dorośli. Najpierw kilka 

łyków, potem coraz więcej. Niektórzy  

umyli sobie twarz.  
Radość zapanowała wśród wszystkich. Ludzie śmiali się 

oraz ściskali. Potem wspólnie zbudowali pralnię, wodopój i rów, który 

doprowadzał wodę na pola.  
Jako ostatni również Cimabue napił się tej wody i poczuł się 

jakby odrodzony. Ta woda miała nadzwyczajne działanie. Zdumiał 

się. «Co też ta woda ma w sobie specjalnego?», pytał siebie. 
«Z pewnością nie jest zwykłą wodą ze studni czy rzeki».  

W krótkim czasie wiele zmieniło się we wsi. Już wczesnym 

rankiem z każdego domu wychodziły kobiety, by zaczerpnąć wody 
w fontannie. Tam spotykały się, pomagały sobie podnosić ciężkie 

dzbany, rozmawiały przyjaźnie. W ciągu dnia wokół fontanny biegały 

dzieci, a praczki śpiewały, by ulżyć sobie w pracy. Wieczorami 



mężczyźni przypędzali bydło do wodopoju, a po achodzie słońca 

siadali na stopniach i opowiadali sobie historie. Wieś zmieniła swą 

nazwę nazywała się teraz Woda Żywa. 
W oknach i na balkonach pojawiły się kwiaty. Mieszkańcy wsi 

z wdzięczności pomogli hrabiemu odbudować zamek. Fosa znów była 

napełniona wodą. Zamieszkała tam hałaśliwa rodzina kaczek. Gdy 
ktoś się kłócił, radzono: «Idźcie do fontanny!». Od razu rodziła się 

wola pojednania. Gdy ktoś był smutny, wystarczyło, by napił się 
wody lub umył się w fontannie. Od razu powracała nadzieja. Również 

hrabia Guerrino często siadywał na stopniach fontanny i opowiadał 

wszystkim o swej wyprawie do Jerozolimy, gdzie walczył bohatersko 
i o tym, jak odnalazł wodę w środku wsi. Ludzie, którzy znali te 

opowieści trochę sarkali, ale w głębi serca wszyscy byli wreszcie 

szczęśliwi.
1
 

 
 Jaka była wieś Ca Spenta przed zaistnieniem fontanny? 

 Co powoduje ta fontanna? 

 Jak woda zmieniła ludzi? 

 Czy w naszym mieście istnieją takie miejsca spotkań ludzi? Jak one 

się nazywają? (Kościół) 

 Co szczególnie nas gromadzi w kościele? (Msza Święta) 

 

 

Z Ewangelii według Świętego Jana 
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto 

spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest 

moje ciało za życie świata». (J 6, 51) 
A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus 

pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan - chociaż 

w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie - opuścił 
Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba Mu było przejść 

przez Samarię. Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, 

zwanego Sychar, w pobliżu pola, które [niegdyś] dał Jakub synowi 
swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą 

siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła 

[tam] kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: 
«Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta 
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dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż 

Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» 

Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus 
odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim 

jest Ten, kto ci mówi: "Daj Mi się napić" - prosiłabyś Go wówczas, 

a dałby ci wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie 
masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody 

żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam 
tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego 

bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę 

wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu 
dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie 

się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu».  

(J 4, 1-14) 
 

Zadanie: Pokoloruj monstrancję. 

 


