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Katowice-Nikiszowiec

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Ulewa nie przeszkodziła wiernym w udziale
w procesji Bożego Ciała, która rozpoczęła
się przy ul. Braci Woźniaków, a zakończyła
mszą w kościele pod wezwaniem św. Anny
na Nikiszowcu.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Pańskiej, zwana potocznie Bożym Ciałem,
jest w Kościele katolickim świętem nakazanym, co w praktyce oznacza, że jest to dzień
wolny od pracy, a każdy wierny ma obowiązek
uczestniczyć tego dnia we mszy świętej.
W Polsce jako pierwszy wprowadził
tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r.

w diecezji krakowskiej, a od 1420 roku uznano ją za święto powszechne – od tego czasu
obchodzona jest w całej Polsce.
W wyjątkowy sposób procesje Bożego
Ciała celebrowane są na Nikiszowcu – zabytkowej dzielnicy Katowic. Procesja Bożego Ciała, która rozpoczyna się przy ul. Braci
Woźniaków, a kończy mszą w kościele św.
Anny na Nikiszowcu, odbywa się każdego
roku. Dotychczas cała procesja, podczas której
wierni zatrzymują się przy 4 ołtarzach oraz
okolicznych kapliczkach, trwała 2 godziny.
W tym roku, ze względu na ulewę, zdecydowano się ją skrócić do 1 godziny.

Wznoszone przez wiernych ołtarze symbolizują 4 strony świata, a każdemu postojowi
towarzyszy czytanie fragmentów Ewangelii.
Niestety w tym roku podczas procesji na Nikiszowcu nie zatrzymano się przy każdej ze stacji ze względu deszczową pogodę.
Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych i skrócenia czasu trwania
adoracji Najświętszego Sakramentu procesja
Bożego Ciała była wydarzeniem radosnym.
Tego dnia mieszkańcy wspomnianych dzielnic Katowic przystroili ołtarze zielonymi gałązkami, a okna w mieszkaniach obrazkami
o charakterze religijnym. Poprzez te symbole

wyrażana jest chrześcijańska radość, że Bóg
jest z wiernymi.
Procesja Bożego Ciała na Nikiszowcu była
wyjątkowa, ponieważ wzięły w niej udział
parafianki w tradycyjnych śląskich strojach,
które niosły sztandar opiekunki parafii na Nikiszowcu św. Anny, oraz parafianie w mundurach górniczych, którzy nieśli sztandar św.
Barbary. Tradycja niesienia sztandarów obu
patronek jest przekazywana w rodzinach górniczych z pokolenia na pokolenia, co świadczy
o religijności Ślązaków.
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