Procesja Bożego Ciała ulicami Pisarzowic.
Uroczystość Bożego Ciała ma charakter dziękczynny i radosny. Każdy z jej uczestników ma Bogu za
co dziękować.
Uroczystość Bożego Ciała wprowadził w Polsce po raz pierwszy biskup Nankier w 1320roku w
diecezji krakowskiej .Można domniemać, że to święto również i w naszej miejscowości obchodzono,
bo wg badaczy historii istniała ona już w 1327roku.
W 1420 roku na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną i tak jest do dnia
dzisiejszego.
W naszej parafii idąc ulicami Pisarzowic procesja z Najświętszym Sakramentem zatrzymuje się
kolejno przy czterech ołtarzach polowych ,wybudowanych przez poszczególne dzielnice parafii. Taka
już jest tradycja.
Pierwszy ołtarz jest przy ulicy Bielskiej na budynku kaplicy cmentarnej, drugi na skrzyżowaniu ulic
Bielskiej i Pańskiej, trzeci na skrzyżowaniu ulic Pańskiej i św. Floriana i czwarty ołtarz przy krzyżu
kamiennym obok starej plebanii przy ulicy św. Marcina. Przy każdym z ołtarzy czytane są fragmenty
czterech ewangelii tematycznie związanych z Eucharystią. Łączna trasa liczy około 2,5km.
Jak zawsze w procesji uczestniczy liturgia kościelna, poczty sztandarowe górników, strażaków, a w
tym roku dołączył poczet sztandarowy naszych pszczelarzy. Były feretrony niesione przez
ministrantów, górników, strażaków i panie z Koła Gospodyń Wiejskich, były dzieci obchodzące
rocznicę komunii św. Uczestniczyło też najmłodsze pokolenie naszych mieszkańców- dziewczynki
sypiące kwiaty z których tworzył się wzorzec drogi (kolorowy dywan) po której przechodziła procesja
i chłopcy z dzwoneczkami. Nieodłączną częścią procesji była modlitwa i śpiew wzbogacony przez
członków chóru parafialnego i członków Diakonii Muzycznej. Wszystko to stwarzało niepowtarzalną
scenerię. W tym roku procesja Bożego Ciała wypadła w roku jubileuszowym, bo 1050 lat temu Polska
przyjęła chrzest.
Należy w tym miejscu podkreślić duże zaangażowanie mieszkańców w tę uroczystość, gdyż bardzo
dużo wiernych brało udział w procesji, były ofiary na kwiaty, budowane ołtarze oraz pięknie
uporządkowana trasa przejścia procesji.
Jak zawsze aktywnie włączyli się strażacy i policja blokując ruch drogowy w czasie procesji.
Tworzyliśmy wszyscy jedność. Tego wymaga od nas nasza wiara katolicka.
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