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Drogi Księże Proboszczu Andrzeju!
Umiłowani w Panu Bracia i Siostry!

1. Chrystus prawdziwie obecny pod postacią 
chleba i wina

Dzisiejsza Ewangelia, tak naprawdę nie wymaga 
komentarza. Słyszeliśmy, jak Pan Jezus w 
Wieczerniku sprawuje Eucharystię. Bierze chleb i 
mówi wprost: „To jest moje ciało”, bierze kielich z 
winem: „To jest moja krew”. Później przekazuje tę 
władzę konsekracji, czyli przeistoczenia Apostołom. 
Następuje to poprzez gest nałożenia rąk. Gdy pierwsze 
wspólnoty chrześcijan będą się szybko powiększać 
Apostołowie przekażą tę władzę, także poprzez ten 
sam gest nałożenia rąk, swoim pomocnikom, aby 
każdy wierny miał dostęp do Eucharystii. Ta historia 
trwa po dziś dzień. Podczas święceń kapłańskich 
najważniejszy jest obrzęd nałożenia rąk. Od tego 
momentu kapłan może sprowadzać Chrystusa na 
ziemię.  Czy mamy w sobie teraz żywią wiarę, że to 
za chwilę stanie się na naszych oczach? To tutaj w 
Warczu, za chwilę, na tym Ołtarzu przyjdzie Chrystus. 
To będzie dokładnie ten sam Jezus, który chodził 
2000 lat temu po ziemi. Przyjdzie Bóg działający z tą 
samą mocą, mogący sprawić cuda, pragnący dzielić z 
nami naszą codzienność. 

Jak aktualne w tym momencie staną się słowa 
znanej pieśni: ,,Przed tak wielkim sakramentem, 
upadajmy wszyscy wraz, co dla zmysłów niepojęte”. 
Chleb i wino nie zmienią swojej istoty, nadal zmysłowo 
będziemy odczuwać chleb i wino, dlatego ,,Prosimy 
Ciebie Panie, co dla zmysłów niepojęte, dopełń wiarą, 
że wypełniamy to, co nam przykazałeś, że naprawdę 
do nas przychodzisz”. Często, kiedy kapłani bądź 
katecheci przygotowują dzieci do Pierwszej Komunii 
świętej, to uczą je, że w momencie konsekracji, kiedy 
kapłan unosi najpierw Ciało i Krew Pana Jezusa, to w 
sercu należy powtórzyć słowa: ,,Pan mój i Bóg mój”. 
Może warto wrócić do tego zwyczaju? Dzisiaj, kiedy 
przyjdzie do Pas Pan Jezus, wpatrując się w Niego 
powtórzmy w swoim sercu, każdy sam: ,,Pan mój i 
Bóg mój”, tzn. ,,Jezu, wierzę, że tutaj jesteś”. 

2. Chrystus, a nasza codzienność
Bracia i Siostry!
Dzisiaj, w całej Polsce, wyjdziemy z Jezusem 

Eucharystycznym poza mury świątyń i będziemy 
przechodzić obok naszych domów, pól, miejsc pracy. 
Będziemy prosić: ,,Panie, błogosław te miejsca”. 
Jednocześnie powinniśmy wołać: ,,Jezu, zapraszamy 
Ciebie do naszej codzienności”. To jest właśnie też 
istota dzisiejszego święta. Chrystus dzisiaj chce nas 
przekonać, nie jesteś sam! ,,Kiedy w twoim życiu 
dzieją się radości, jesteś szczęśliwy, przyjdź do mnie, 
opowiedz mi o tym, podziel się tym co dobre. Kiedy 
w Twoim życiu będą dziać się niepokoje, nadejdą 
momenty trudne, bolesne, przyjdź do mnie, nie 
jesteś sam!”. To trwanie przy Panu Bogu nie zawsze 
będzie łatwe. Kiedyś opowiadał mi jeden z księży, 

który jest proboszczem  w jednej z większych 
parafii, że pewnego razu przyszło do niego młode 
małżeństwo, jego parafianie. Prosili o pomoc, bo 
ciężko zachorowała ich 6-letnia córeczka. Należało 
natychmiast wykonać operację przeszczepu 
nerki. Koszt operacji wynosił 110 tysięcy złotych. 
Niebagatelna suma dla każdego z nas, tym bardziej 
dla młodego małżeństwa z kredytem. 

Proboszcz zorganizował parafię, niezwykła hojność 
i wrażliwość parafian; w ciągu dwóch tygodni 
uzbierano potrzebną sumę. Pierwsza operacja: 
przeszczep nie przyjął się, druga również nieudana, 
przy trzeciej operacji dziewczynka zmarła. Znajomy 
ksiądz wspominał, że po prostu bał się pójść do tych 
ludzi, nie wiedząc co im powiedzieć. Oni przyszli na 
plebanię pierwsi, zaczęli rozmowę: Proszę księdza, 
spotkał nas niesamowity dramat, śmierć córki. Nic 
jednak nigdy nie umocniło tak naszego małżeństwa. 
My już mieliśmy przygotowane dokumenty 
rozwodowe, ale to wspólne czuwanie przy chorej 
córce w szpitalu, to wzajemne wspieranie się, 
przeżywanie tego cierpienia, tak nas scaliło, tak 
rozpaliło naszą miłość, że nic nie jest w stanie nas 
rozłączyć. Oczywiście, po ludzku był ogromny ból 
z odejścia córki, choć wiedzieli, że ona jest już z 
Chrystusem. Zobaczmy jednak, jak to małżeństwo 
przylgnęło do krzyża Jezusa i jak Pan Bóg ich 
poprowadził, jak się okazało, że On był z nimi cały 
czas. 

3. Zaprośmy Pana do naszego życia
Chrystus jest z nami zawsze i w chwilach radosnych 

i w chwilach trudnych. Otwierajmy się na Jego 
łaskę, zaprośmy Go do naszego życia, pozwólmy 
Mu działać. To, że jesteście dzisiaj na Eucharystii, 
to już niesamowity krok w tym kierunku. To jest 
Wasze piękne świadectwo, jakie dzisiaj dajecie: 
świadectwo miłości do Chrystusa! Okazujcie Mu 
tych gestów miłości jak najwięcej, nigdy nie jest 
na nie za późno. Warto nawet zacząć od dzisiaj: 
modlitwa rano i wieczorem, nawet po prostu znak 
krzyża, błogosławieństwo przed jedzeniem, wspólna 
modlitwa wieczorem całej rodziny, chociaż jedna 
dziesiątka różańca. Tym gestem zaproszenia Jezusa, 
może być też krótka modlitwa przed pracą, przed 
szkołą, przed jakimiś obowiązkami w domu, mówiąc 
np. ,,Tobie Jezu polecam ten trud”. To są bardzo 
proste gesty miłości do Jezusa, ale w ten sposób 
nasza codzienność jest uświęcona i zobaczmy 
szybko efekty, jak Jezus będzie nam błogosławił, jak 
niektóre sytuacje będą nam się zdawały jasne, jak 
po prostu z dnia na dzień, Jezus będzie stawał się 
nam co raz bardziej bliższy. 

Życzę i Wam i sobie samemu też, abyśmy, gdy 
po naszej śmierci, spotkamy Chrystusa już nie pod 
postacią chleba, ale twarzą w twarz, to żeby nie było 
to spotkanie znajomych, którzy może w życiu mijali 
się, albo się nie widzieli długi czas, ale żeby to było 
spotkanie przyjaciół. Amen.

Ks. RAFAŁ GREJCIUN
Warcz, 4 czerwca 2015 roku 

CHRYSTUS JEST Z NAMI NA ZAWSZE
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BOŻE CIAŁO 2015 W WARCZU
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

stanowi ważne wydarzenie w roku liturgicznym. 
Pozostaje także naszym publicznym wyznaniem 
wiary. Przyjęcie Eucharystii w Komunii świętej jest 
najbardziej istotnym spotkaniem z Chrystusem. 
Uczestniczenie we Mszy świętej to bardzo bliskie 
spotkanie z Panem Jezusem w czasie Wieczerzy 
Pańskiej. Tak, jak Apostołowie zasiadamy przy 
naszym Panu, aby słuchać Jego słowa i spożywać 
Jego Ciało i Krew. Adoracja Najświętszego 
Sakramentu – to kontemplacja wielkiej Tajemnicy 
naszej wiary. To bardzo osobiste, dyskretne 
spotkanie ze Zbawicielem. Uczestniczenie w procesji 
eucharystycznej to „pójście” za Chrystusem 
„w drogę”. To liczne spotkania z Nim w pobożnym 
śpiewie, słuchaniu słów czterech Ewangelii, to 
podjęcie konkretnego wysiłku w czasie procesji. 
To bycie blisko Chrystusa i kolejne zaproszenie 
Go „do siebie”. On błogosławi każdego, każdy dom, 
naszą codzienność.

Bardzo dziękuję drogim Parafianom i Gościom 
za czynne uczestniczenie w parafialnym Święcie 
Eucharystii w Warczu w dniu 4 czerwca 2015 roku. 
Msza święta przy Zespole Szkół w Warczu oraz 
procesja eucharystyczna drogami tej wioski stały 
się naszym wspaniałym uwielbieniem Pana, który 
stał się dla nas Eucharystią, Pokarmem na życie 
wieczne.

Wyrażam wielką wdzięczność społeczności 
Warcza za wzorową, piękną organizację Bożego Ciała 
2015 w swojej wiosce, która pozostaje dla niej małą 
ojczyzną. To podziękowanie składam na ręce pana 
Pawła Kłosińskiego sołtysa sołectwa Warcz. Cztery 
ołtarze procesyjne: bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, 
bł. Marty Wieckiej, św. Jana Pawła II i ks. Jana 
Pawła Aeltermanna stały się przepiękną wizytówką 
Warcza. Bardzo dziękuję za podjętą pracę i wysiłek 
nad przygotowaniem tych ołtarzy! Ołtarz Mszy 
świętej i plac zgromadzenia eucharystycznego 
stały się w tym dniu „kościołem pod niebem”. Bóg 
zapłać za trud godnego przygotowania tego miejsca. 
Dziękuję pani mgr Reginie Lepak – Figarskiej 
dyrektor Zespołu Szkół w Warczu za gościnność 
na terenie szkolnym i możliwość sprawowania 
uroczystej Mszy świętej w tym miejscu. Ochotnicza 
Straż Pożarna Mierzeszyn wzorowo i z wielkim 
poświęceniem pełniła swoją służbę i czuwała 
nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników 
uroczystości. Dziękuję Wam z całego serca! Ks. 
neoprezbiter mgr Rafał Grejciun przewodniczył 
tegorocznej parafialnej uroczystości Bożego Ciała. 
To pierwsze „kapłańskie” święto Eucharystii ks. 
Rafała. Ks. Rafale, cała parafia mierzeszyńska mówi 
Ci „Bóg zapłać”! Dziękuję Liturgicznej Służbie 
Ołtarza, ministrantom za służbę w czasie całej 
liturgii. Dziewczynkom sypiącym kwiaty, dzieciom, 
wszystkim Parafianom niosącym paramenty 

procesyjne, panu Mirosławowi Szymikowskiemu 
(nagłośnienie)  dziękuję za podjęcie tego zadania. 
Panom porządkowym, zbierającym kolektę, 
rodzinom, które przyjęły księży po procesji, 
Parafianom, którzy użyczyli swoich pojazdów 
do przewożenia potrzebnych rzeczy do Warcza,  
bardzo dziękuję! Dziękuję Wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania przyjęcia 
w szkole po procesji!

Uroczystość Bożego Ciała 2015 w Warczu stała się 
pięknym świętem parafialnym, w czasie którego 
dziękowaliśmy Chrystusowi, że pozostał z nami. 
Stała się pobożną manifestacją i wyznaniem  
naszej wiary. Niech nasze spotkania z Chrystusem 
w Eucharystii będą jak najczęstsze. Raz jeszcze 
Wszystkim dziękuję i serdecznie pozdrawiam. 
Szczęść Boże!

Ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
Warcz – Mierzeszyn, 4 czerwca 2015 roku

Ks. Rafał Grejciun i ks. Andrzej Sowiński
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OŁTARZE BOŻEGO CIAŁA W WARCZU

Drugi ołtarz. Bł. Marta Wiecka. Ołtarz w pobliżu domu rodzinnego państwa 
Władysławy i Tomasza Kłosińskich oraz sołtysa Warcza pana Pawła Kłosińskiego. 

Pierwszy ołtarz. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Ołtarz w drodze do Warcza Lisiej Góry.
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Trzeci ołtarz. Św. Jan Paweł II. Ten ołtarz ustawiono w pobliżu kapliczki maryjnej 
oraz domu pani Janiny Słowikowskiej.

Czwarty ołtarz. Ks. Jan Paweł Aeltermann. Ostatni ołtarz wybudowano 
w pobliżu domu rodzinnego państwa Teresy i Bogdana Zwara.

WIELKIE ŚWIĘTO WARCZA I PARAFII MIERZESZYŃSKIEJ 2015
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JEZUS CHRYSTUS PRZESZEDŁ PRZEZ WARCZ!


