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W czwartek, 4 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, procesja z
Najświętszym Sakramentem, która rozpoczęła się bezpośrednio po Mszy św. o godz. 9.00,
przeszła alejkami parku oraz ulicami Szarych Szeregów i Skautów Opolskich.

  

Ołtarze eucharystyczne przygotowali księża wraz z członkami różnych wspólnot parafialnych. Z
djęcia procesji – 
zobacz
.

  

Ks. proboszcz Grzegorz odprawił uroczystą Mszę św. w intencji dzieci, które świętowały 1.
rocznicę przyjęcia I Komunii Świętej. W homilii pytał dzieci, co robią, kiedy nie ma rodziców w
domu? Czy wtedy przestrzegają rodzicielskich zakazów? Czy zachowują się inaczej czy tak
samo, kiedy rodzice są i kiedy ich nie ma. – Gdyby nie było rodziców, to urządziłabym imprezę
– mówiła jedna z dziewczynek. A ksiądz proboszcz pytał, czy w naszym dorosłym życiu nie jest
podobnie, czy nie zachowujemy się, jakby naszego Ojca, naszego Boga nie było?

  

W tradycyjnej procesji z Najświętszym Sakramentem uczestniczyliśmy w pięknym słońcu. Przy
pierwszym ołtarzu, który został zbudowany na fontannie przed PSP nr 29 i PLO nr 6, ks. Łukasz
zaprosił nas na katechezę. Przed Najświętszym Sakramentem w szkolnych ławkach zasiadły
dzieci w białych strojach komunijnych, obok monstracji stanęła szkolna tablica. Ks. Łukasz
przypominał, że katecheza nie jest potrzebna tylko dzieciom. – W miarę wzrastania trzeba
coraz bardziej odkrywać Boga. Dojrzewamy i nasza wiara też musi się zmieniać – wskazywał,
zachęcając by nie pozostać na poziomie wiedzy religijnej z podstawówki. – Mamy nie tylko się
modlić, ale i szukać Boga rozumem, odkrywać, gdzie jest obecny w naszym życiu jako Bóg
miłosierny, miłujący, przebaczający.

      

Przy drugim ołtarzu, który budowały Róże Różańcowe i III Wspólnota Neokatechumenalna, ks.
Adam w krótkim słowie przypomniał, że Pan Bóg przez cud rozmnożenia chleba, o którym
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usłyszeliśmy w Ewangelii, mówi do nas, że nas kocha, że sobą chce nas nasycić, byśmy nie
ustali w drodze do nieba. – Ile razy zaniedbujemy przyjmowanie Komunii św.? Ile razy
przyjmujemy ją niegodnie? Ile razy nas na Mszy św. nie było? – ks. Adam zachęcał do
rachunku sumienia. Ale przede wszystkim zachęcał by to, że Pan Jezus chce być stale przy
nas, motywowało nas do karmienia się Chlebem Eucharystycznym.

  

Za kolejny ołtarz, który został ustawiony na balkonie MDK-u, odpowiadała młodzież wraz
Apostolstwem Dobrej Śmierci i ks. Tomaszem. W Jego centrum, w połamanej Hostii wisiał dość
niespotykany krucyfiks. Pan Jezus wiszący na tym krzyżu ma odłamane nogi i rękę. – Jak mogę
poznać Jezusa? – postawił pytanie nasz najmłodszy wikary. – Po łamaniu chleba –
usłyszeliśmy, wpatrując się w obraz przedstawiający wieczerzę w Emaus. – I my mamy dawać
kawałek siebie drugiemu człowiekowi. Przez dobre słowo, uśmiech. A przez to, że się dzielimy
sobą, że dajemy siebie na służbę, że dajemy się połamać, inni zobaczą, że jesteśmy
chrześcijanami – tłumaczył ks. Tomasz.

  

Przy krzyżu misyjnym, czwartym ołtarzem były dzieci w białych strojach pierwszokomunijnych. –
Popatrzcie na Najświętszy Sakrament, przy którym tak blisko stoicie, i bądźcie znakiem dla
wszystkich tutaj obecnych, że Pana Jezusa nie trzeba się bać – zachęcał ks. proboszcz
Grzegorz, który wyraził też wielkie dzięki Panu Bogu, wszystkim, którzy uroczystą procesję
przygotowali, i wszystkim, którzy w niej uczestniczyli.

  

Uroczyste Te Deum zabrzmiało już w kościele, gdzie po błogosławieństwie sakramentalnym
rozeszliśmy się do domów.
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