Którymi ulicami przejdzie procesja Bożego Ciała?
Uroczystości na Ursynowie
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To druga Bożego Ciała w pandemii. W tym roku, po raz kolejny, w Warszawie nie będzie
centralnej procesji, a tylko nieliczni proboszczowie zdecydowali się na procesję poza
kościołem. Na Ursynowie dwie parafie zdecydowały się wyjść na ulicę.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, to święto ruchome, które
wypada 60 dni po Wielkanocy. W tym roku odbędzie się 3 czerwca, w pierwszy czwartek miesiąca. W
Boże Ciało ulicami Ursynowa przechodzą tradycyjne procesje, które dla katolików nie są
obowiązkowe. Obowiązkowy dla wiernych jest za to udział w mszy świętej.
Decyzję o przeprowadzeniu procesji podejmuje proboszcz danej parafii. Według zaleceń ks. Tadeusza
Sowy z Kurii Metropolitalnej Warszawskiej procesje mogą odbywać się:
wewnątrz kościoła z zachowaniem limitu 1 osoba na 15 m2 z obowiązkiem zakrywania ust i
nosa maseczką i obowiązującym dystansem;
na zewnątrz, na terenie przykościelnym – z zachowaniem odległości między uczestnikami nie
mniejszej niż 1,5 m; jeśli nie jest to możliwe, należy zasłonić usta i nos maseczką;
poza terenem kościelnym – z zachowaniem odległości między uczestnikami nie mniejszej niż
1,5 m; jeśli nie jest to możliwe, należy zasłonić usta i nos maseczką. Trasę procesji poza
terenem kościelnym należy uzgodnić z właściwymi urzędami i służbami.

Na Ursynowie tylko dwie procesje poza terenem kościoła
W parafii bł. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Kokosowej 12 procesja przejdzie ul. Orszady i ul.
Kokosową. Wierni ruszą spod kościoła po Eucharystii o godz. 11.
W Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 101 nie będzie mszy
świętej o godz. 12:30. Procesja z tego kościoła ruszy tuż przed południem i przejdzie z Najświętszym
Sakramentem do czterech ołtarzy, ulicami: al. KEN, Herbsta, Romera, Melodyjną i Wiolinową. Na
zakończenie procesji, wierni zbiorą się pod kościołem i przyjmą uroczyste Błogosławieństwo
Eucharystyczne.
Dla kierowców procesja oznacza nieduże utrudnienia na trasie, na miejscu ruchem kierować będą
wyznaczeni parafianie lub policja.
W innych parafiach ursynowskich procesje przejdą jedynie wokół kościoła, na terenie świątyni. Tego
dnia wyłączone zostaną tam również parkingi.
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