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W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na ulice osiedla i alejki parku wyruszyliśmy
z Najświętszym Sakramentem po Mszy św., którą o godz. 9.00 ks. proboszcz Grzegorz Rencz
sprawował w intencji dzieci świętujących 1. rocznicę przyjęcia I Komunii św.

  

W tym roku w słonecznym i wręcz upalnym dniu szliśmy starą częścią osiedla, ulicą Grota
Roweckiego w kierunku Domu Złotej Jesieni na ul. Hubala. Zdjęcia z procesji – ZOBACZ .

  

– Co znaczy być rycerzem? – pytał ks. Piotr Brągiel przy pierwszym ołtarzu, podkreślając, że
jest to ołtarz przygotowany przez Liturgiczną Służbę Ołtarza, a więc Rycerzy Pana Jezusa. –
Rycerz jest wierny swemu panu. Więc rycerz Jezusa jest wierny Jezusowi – wyjaśniał.
Przekonywał, że każdy dziś może być rycerzem Jezusa, ale nie uda nam się to bez pomocy
Ducha Świętego, który nieustannie obdarza nas Swymi darami.

  

Hasłem, które zostało wypisane przy Najświętszym Sakramencie, były słowa: „Umocnieni
darem męstwa”. Ks. Piotr przypominał nam, że ten dar jest nam potrzebny, byśmy pięknie i
mężnie wyznawali wiarę, byśmy nie wstydzili się Pana Jezusa, byśmy nie wstydzili się
uklęknąć, gdy przez osiedle przechodzi ksiądz lub szafarz z Najświętszym Sakramentem.

      

Drugi ołtarz, który został postawiony na dziedzińcu PSP nr 5, wraz z ks. Jackiem Tonkowiczem
przygotowali członkowie Róż Różańcowych. Już z daleka przykuwało wzrok Oblicze Jezusa z
Manopello. Ks. Jacek mówił nam o pragnieniu, by Oblicze Chrystusa odbijało się w naszym
codziennym życiu. – Najłatwiej to można uczynić w Eucharystii, gdy ze spokojem duszy
możemy podejść do ołtarza – tłumaczył ks. Jacek.

  

Sprzed szkoły przeszliśmy w kierunku Domu Złotej Jesieni. Tam ks. Mateusz Mytnik, wskazując
na małą, białą Hostię, mówił nam o prostocie Boga, o tym, że przyszedł do nas w tym co proste.
– To współczesny człowiek jest mistrzem komplikowania sytuacji. A Bóg przychodzi jako
miłośnik prostoty. On jest na wyciągnięcie naszej ręki w kaplicy adoracji – podkreślał.
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Tradycyjnie czwartym ołtarzem, tuż przy krzyżu misyjnym, stały się dzieci, które świętowały
rocznicę przyjęcia 1. Komunii świętej. Ks. proboszcz Grzegorz Rencz mówiąc o jedności,
zachęcał do powracania do Pana Jezusa, by z Nim odnawiać swoje myślenie i przemieniać
relacje. – Jeżeli będziemy blisko Niego, On będzie w nas, byśmy Bożym wzrokiem popatrzyli na
innych – podkreślał ks. proboszcz.

  

Procesję zakończyliśmy w kościele parafialnym, uroczyście śpiewając „Ciebie, Boga
wyławiamy” i przyjmując błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
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