
Boże Ciało 2015 r. 
Zdjęcia z procesji. 

 

 

 
 

 

       W czwartek, 4 czerwca 2015 r., w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa - Boże Ciało. o godz. 9:00 odbyła się uroczysta Msza św.  i procesja 

eucharystyczna do czterech ołtarzy ulicami  Szczęsną, Gościnną, Dworzysko, Jedlińską, 

św. Jana z powrotem do kościoła. Ołtarze usytuowane były w następujących miejscach: 

 

I. u Państwa Cichy na ul. Gaikowej; 

II. przy figurze św. Barbary na ul, Dworzysko; 

III. u Państwa Broncel na początku ul. św. Jana; 

IV. u Państwa Liszka św. Jana. 

 

 



Mapka  przedstawiająca trasę procesji Bożego Ciała w 2015 r. 
 

 
 

Boże Ciało 
Boże Ciało (inaczej - Święto Ciała i Krwi Pańskiej) w Kościele katolickim: uroczystość 

liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i 

Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. W Polsce Boże Ciało obchodzi się w 

czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, a więc jest to święto ruchome wypadające zawsze 60 

dni po Wielkanocy. W niektórych krajach może być obchodzone w inny dzień.  Święto to zostało 

ustanowione na skutek widzeń bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 

r. takie święto dla diecezji Liege. W 1252 r. zostało ono rozszerzone na Germanię. W 1263 miał 

miejsce cud eucharystyczny w Orvieto, gdy hostia w rękach wątpiącego w transsubstancjację księdza 

zaczęła krwawić. W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił to święto dla całego 

Kościoła. Uzasadniając przyczyny wprowadzenia tego święta wskazał: zadośćuczynienie za 

znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki 

ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście 

obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia. Jednakże ze względu na śmierć Urbana IV 

bulla ta nie została ogłoszona, a tym samym święto nie zostało ustanowione. Uczynił to dopiero papież 

Jan XXII, który umieścił powyższą bullę w Klementynach. W Polsce po raz pierwszy wprowadził to 

święto bp Nanker w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W późnym średniowieczu i renesansie 

największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała. Obchody 

tego święta wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje 

się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są fragmenty z każdej z Ewangelii związane 

tematycznie z Eucharystią.  Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy. 

 

 

 



Oltarz 1. ul.Gaikowa, P.Cichy (foto 1 i 2) 

 
 

 



Oltarz 2. ul.Dworzysko, figura św. Barbary (foto 1 i 2) 

 
 

 



Oltarz 3. ul.św.Jana, P.Broncel (foto 1 i 2) 

 
 

 



Oltarz 4 ul.św.Jana, P.Liszka (f0t0 1 i 2) 

 
 

 



 
 

 

   Wielką wdzięczność wyrażamy dla Parafian z ulic: Szczęsna, Gaikowa, Dworzysko i 

św. Jana, za przygotowanie wspaniałych ołtarzy oraz pięknych dekoracji w/w ulic 

. 

     Pani Reginie Siwy dziekujemy bardzo  za wykonanie zdjęć z procesji Bożego Ciała w 

dniu 4 czerwca 2015 r. 

 

 

Galerię dla potrzeb strony parafialnej opracował St.Siwy - Ywis 2015 

Bojszowy, 4 czerwca 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


