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BOŻE CIAŁO 
JEST KAŻDEGO DNIA

Bracia i Siostry!
Oto dziś cały Świat Katolicki obchodzi swoje 

wielkie święto. Święto Eucharystii. Święto 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Boże 
Ciało. Dziś Parafia św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie świętuje tę uroczystość tu 
w Zaskoczynie – pięknej wsi otoczonej lasami. 
Zgromadziliśmy się tu także pięć lat temu. 
W dniu 3 maja 2014 roku, w uroczystość NMP 
Królowej Polski przeżywaliśmy poświęcenie 
pięknej kapliczki ku czci Niepokalanego Serca 
Matki Bożej. Następnie, po kilku tygodniach, 
19 czerwca uczestniczyliśmy w Mszy świętej 
i uroczystej procesji eucharystycznej drogami 
Zaskoczyna. Dziś tu powracamy w Wielkim 
Eucharystycznym Dziękczynieniu. Rok temu (31 
maja 2018) zgromadziliśmy się w Mierzeszynie 
na uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa. Boże Ciało to nasza eucharystyczna, 
pobożna wędrówka przez kolejne miejscowości 
mierzeszyńskiej parafii.

Moi Drodzy!
Jako chrześcijanie, konsekrowani łaską 

Chrztu świętego w imię Trójcy Świętej, jesteśmy 
zaproszeni na to eucharystyczne spotkanie, 
gdzie Bóg daje nam chleb, który jest pokarmem 
na życie wieczne. Jest to wyjątkowe zaproszenie, 
a nawet niebywały przywilej. „Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jezusowe 
wołanie, płynące z głębi Jego Boskiego Serca, jest 
bezinteresownym apelem pełnym miłości i troski 
o człowieka, który jest utrudzony, sponiewierany 
życiem, ale nie pozbawiony nadziei (Mt 11, 28-
29). Tak tę prawdę odczytywał Kościół czasów 
apostolskich i kolejne pokolenia chrześcijan aż 
do naszych czasów. „Jak wiele ziaren razem 
zebranych, zmielonych i zmieszanych staje 
się jednym chlebem, tak też pamiętajmy, że 
Chrystus, który jest niebieskim chlebem, jest 
jednym Ciałem” (św. Cyprian, „Epistula”, 63).

Jeśli z taką świadomością, której źródłem jest 
wiara i zaufanie pokładane w Bogu, przychodzimy 
na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej, to sięgamy do źródła naszej wiary 
i naszych najbardziej intymnych więzów z Bogiem, 
który jest Miłością. Nasze eucharystyczne 
spotkanie i procesja, tu w Zaskoczynie, zresztą 
jak wszystkie inne w Polsce i na świecie, nie 

Homilia ks. Andrzeja Sowińskiego wygłoszona podczas Mszy 
świętej w czasie uroczystości Bożego Ciała obchodzonego 
w  Zaskoczynie, 20 czerwca 2019 roku

są zgromadzeniami poparcia kogokolwiek lub 
przeciw komukolwiek. Jest to jedynie odpowiedź 
wiary i zakorzenionej w niej tęsknoty, aby być 
bliżej Boga, aby odczytywać Boże plany wobec 
nas samych, aby z Nim w perspektywie miłości 
i dobra, prawdy i wolności, zobaczyć swoje życie 
i jego głębszy sens.

Bracia i Siostry!
Tak jak synowie i córki narodu wybranego, 

jesteśmy wędrowcami. Raz podążamy pięknymi 
oazami naszego życia napełnieni obfitymi 
strumieniami powodzenia, szczęścia i satysfakcji. 
Kiedy indziej z trudem idziemy przez osobiste 
pustynie duchowej oschłości, doznanej krzywdy 
i zdrady, pełni niepokoju o swoją przyszłość, 
o przyszłość małżeństwa, rodziny, pracy czy 
powołania. Tym, który zapewnia bezpieczeństwo 
życiowej wędrówki jest Bóg. Symbolem Jego 
łaski, a jednocześnie realnym wsparciem dla 
utrudzonych wędrowców, była życiodajna manna 
i woda (por. Pwt 8,2-3, 14-16). Tym sposobem 
naród wybrany dotarł do ziemi obiecanej, a nasza 
ziemia obiecana wciąż jest przed nami. Jeśli nie 
ulegamy tymczasowości życia, a te pojawiają 
się w nachalnych namowach i propozycjach 
świata, nie tylko obecnego, to odnajdziemy 
źródło prawdziwego życia. Jest nim Jezus 
Chrystus w swoim Ciele i w swojej Krwi. Jeśli 
czerpiemy z tego samego źródła, jak uczy św. 
Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian, to 
całkowicie upodobnimy się do Chrystusa (por 1 
Kor 10, 16-17). Prawda o Eucharystii jest wielkim 
wyzwaniem dla wierzącego. Nawet, kiedy Jezus 
zapowiedział ten bezcenny dar z samego Siebie: 
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba 
...”, wzbudziło to wiele emocji i krytycznych ocen 
wśród Żydów, którzy pytali ze zdziwieniem: „Jak 
On może nam dać swoje ciało do jedzenia” (J 
6,31). Jezus jednak nie wdaje się w polemikę, ale 
zdecydowanie odpowiada, że spożywanie Jego 
Ciała i Krwi jest absolutnym warunkiem życia 
wiecznego i całej przyszłości człowieka, naszego 
zmartwychwstania (por. J 6,51-58).

Moi Drodzy!
Przeżywając Boże Ciało tu, w Zaskoczynie 

w 2019 roku, nie tylko bronimy Bożych prawd, 
bowiem te są niezmienne i trwałe, ale bronimy 
naszego własnego życia i jego przyszłości. 
W Eucharystii jest nasza przyszłość i przyszłość 
naszej wspólnoty wiary, jaką jest Kościół, bowiem 
Eucharystia buduje Kościół (por. „Ecclesia de 
Eucharystia”, 21-25). Pokochajmy Eucharystię, 
jaką jest Komunia święta, a dzięki niej nasze 
osobiste zjednoczenie z Jezusem Chrystusem. 
Jej przyjmowanie nie jest przywilejem aniołów, 
ale naszym, ludzi słabych i grzesznych. 
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Eucharystia niejako formatuje nasze życie i czyni 
je podobnym do życia Jezusa. Ona daje niezwykłą 
apostolską moc, taką jakiej doznawali uczniowie 
w drodze do Emaus, kiedy rozpoznali Jezusa przy 
łamaniu chleba, a wtedy mimo późnej pory poszli 
oznajmić swoim braciom: „widzieliśmy Pana” 
(por. Łk 24, 13-35).

Za tym „Sakramentem Miłości” tęsknią 
chorzy i cierpiący, samotni i ci, których 
życiowe drogi pozbawiły tego daru. Pytajmy 
siebie o niedzielną Mszę świętą i o nasze w niej 
uczestnictwo… Pytajmy, a zwłaszcza wy młodzi 
rodzice, o przygotowanie waszych dzieci do 
pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej, i stan 
waszego życia eucharystycznego… Pytajmy się 
wszyscy razem o szacunek do Eucharystii… 
Brońmy Eucharystii! Ostatnie wydarzenia 
m.in. w Gdańsku i Warszawie, ukazały, że i dziś 
Chrystus jest prześladowany i wyśmiewany. 

Pytajmy się wszyscy razem o szacunek do 
Dnia Pańskiego, jakim jest niedziela, a przecież 
jej zdrowo bijącym sercem powinna być 
Eucharystia. Miejmy jednoznaczną postawę 
wobec obrony świętości tego pięknego, Bożego 
dnia! Boże przykazanie: „Pamiętaj, abyś 
dzień święty święcił”, jest ponad wszelkim 
prawem ustanowionym. W innych religiach 

monoteistycznych nikt nie kwestionuje 
oczywistości takiego dnia. O jego zachowanie, 
głosem proroka XX i XXI wieku, upominał się św. 
Jan Paweł II (por. „Dies Domini”, 3), nasz drogi 
papież Benedykt XVI i Franciszek. Odpowiedź 
jednak należy do każdego z nas, pamiętając, że 
bez Eucharystii i Dnia Pańskiego umniejszamy 
nasze życie i świat wokół nas. To my coś tracimy, 
czasem nawet bezpowrotnie. Jedynie Bóg, który 
jest miłością, nic nie traci, ale też nie przestaje 
nas kochać i cierpliwie czeka.

Drodzy Bracia i Siostry!
Idźmy z Chrystusem Eucharystycznym przez 

życie! Idźmy przez to do Królestwa Niebieskiego! 
On, nasz Pan jest jedyną naszą siłą! Spotkajmy 
się na kolejnym Święcie Eucharystii, za rok 11 
czerwca [2020 roku] w kolejnej miejscowości 
naszej parafii: w Warczu.

Boże Ciało dziś. W Zaskoczynie. Pamiętajmy 
jednak, że nasze Boże Ciało jest każdego dnia! 
Każdego dnia Jezus Eucharystyczny jest obecny 
dla każdego z nas. Czeka! Czeka na ciebie 
z wielką cierpliwością. Pamiętaj o tym! Spotykaj 
się z Nim! Amen.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Zaskoczyn, 20 czerwca 2019 roku
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Trzeci ołtarz - okolice pola golfowego.

Czwarty ołtarz okolice terenu byłego pałacu.
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INTENCJE MSZALNE lipiec 2019

  1. poniedziałek 
  2. wtorek        

  3. środa
  4. czwartek 
  5. piątek
  6. sobota   
  7. niedziela 

  8. poniedziałek 
  9. wtorek   
10. środa
11. czwartek
12. piątek
13. sobota 
14. niedziela

15. poniedziałek
18. czwartek 
19. piątek
20. sobota           

21. niedziela

22. poniedziałek

23. wtorek
24. środa 
25. czwartek
26. piątek
27. sobota
28. niedziela

29. poniedziałek
30. wtorek
31. środa

1800

1800   

700

700  
1800

1800

730

930

1100

700

1800

700

700

1800

1800

730   

930

1100

700 
1800 
1800 
1500

1800

 730     
930

 1100

1800 

 1800      
700

700      
1800

1800

730     
930

 1100

1800 
1800

1800

+ Barbara Miszk: 4. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Hanny i Krzysztofa Grabińskich: 20. rocznica sakramentu 
małżeństwa oraz w intencji Weroniki i Bartosza
+ Stefania Ulenberg
dzięk. błag. w intencji Mieczysławy Stosio: 93. rocznica urodzin
+ Dorota i Jan Milewscy oraz Andrzej Milewski
+ Bernadeta i Zygmunt Kuchnowscy; Mirosław Kuchnowski oraz Andżelika Świstowska
+ Zygmunt Gaładyk: 13. rocznica śmierci i Zofia Gaładyk
+ Irena Falkiewicz: 3. rocznica śmierci; Bronisław Falkiewicz oraz zmarli z rodzin 
Falkiewicz, Zarzyckich i Wasilewskich
dzięk. błag. w intencji Marii i Wiesława Bluhm: 40. rocznica sakramentu małżeństwa 
oraz w intencji Leokadii Pieleckiej: 78. rocznica urodzin
+ wypominkowa za zmarłych
+ Czesław Ronowicz: 3. rocznica śmierci
+ Jadwiga, Krzysztof, Jan Żbikowscy
+ Paweł Gryckiewicz: rocznica śmierci
+ Jadwiga Kwidzińska: 6. rocznica śmierci oraz Edward Kwidziński
+ Marianna Koprowicz
+ Zbigniew Kloskowski: rocznica urodzin
+ zmarli rodzice: Jan i Katarzyna Turscy; Stefania i Władysław Balińscy; rodzeństwo 
z obojga stron oraz Mieczysław Turski
+ rodzice Leon i Helena Mejer
+ Gertruda i Jan Kuduk oraz dziadkowie z obojga stron
+ Zbigniew Kloskowski: rocznica urodzin
+ Marianna Koprowicz
chrzest: Remigiusz Żerański oraz dzięk. błag. w intencji Beaty i Krzysztofa
 Szymańskich: 30. rocznica sakramentu małżeństwa
+ Antoni Gordon: rocznica urodzin oraz Anna Gordon: z okazji imienin
+ Krzysztof Łepkowski: z okazji imienin oraz dziadkowie z obojga stron
+ Pelagia Wilga i mąż Wacław
dzięk. błag. w intencji Iwony Fenskiej: 50. rocznica urodzin
+ zmarli z rodziny Romańskich: Dominika, Edward, Władysław, Konstancja, Józef 
oraz Czesław Ronowicz
dzięk. błag. w intencji Beaty, Andrzeja, Żanety i Natalii Walczyna
+ Feliks Butowski, żona Zofia oraz rodzeństwo z obojga stron
+ Stefania Ulenberg
+ Ewa Cieślik: 3. rocznica śmierci
+ Maria i Henryk Piekarscy oraz dzieci
+ Kinga i Zbigniew Lorek oraz zmarli z rodzin Kozaków i Groszów
w sprawie Panu Bogu wiadomej
+ Grzegorz Dysarz: 50. rocznica urodzin
+ Stanisław i Helena Szymczyk
+ Stanisław i Halina Szandrach
+ Ignacy Kujach: rocznica urodzin i imieniny

zamawiający intencje mszalne akceptują druk w/w danych osobowych
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PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA MODLITWY

na lipiec 2019
Ewangelizacyjna: Aby ci, którzy wymierzają 
sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, 
która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

CHRYSTUS NAWIEDZIŁ ZASKOCZYN

Chrystus przeszedł drogami Zaskoczyna. 
Szczególnego błogosławieństwa dostąpiła ta 
niewielka wioska w uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa. To tam odbyły się 20 
czerwca 2019 roku główne parafialne uroczystości 
eucharystyczne. O godz. 9.30 rozpoczęła się 
uroczysta Msza święta, po której drogami wioski 
przeszła procesja z Najświętszym Sakramentem. 
Piękna sceneria Mszy świętej w otoczeniu lasów 
oraz wielkich chórów ptactwa. Nastrój świętości 
był wręcz „fizycznie wyczuwalny”. Majestatycznie 
zaprojektowany i wykonany polowy ołtarz 
Mszy świętej stał się tego dnia parafialnym 
Wieczernikiem. A potem? Cztery kolejne piękne 
ołtarze procesyjne, począwszy od kapliczki 
Niepokalanego Serca Matki Bożej. Mieszkańcy 
Zaskoczyna, pozostali parafianie oraz goście 
podążali za Najświętszym Sakramentem, śpiewając 
pobożne pieśni, słuchając czterech fragmentów 
Ewangelii związanych z Eucharystią. Ministranci, 
dziewczynki sypiące kwiaty, parafianie niosący 
paramenty procesyjne… To trzeba było przeżyć! 
Boże Ciało jakże piękne w jednej ze wsi Wyżyny 
Gdańskiej. To było nasze dziękczynienie za dar 
Eucharystii. To była nasza wyjątkowa Droga 
z Chrystusem. Dziękuję Wszystkim, którzy 
przygotowali tę drogę i nią kroczyli.

W sposób szczególny dziękuję wszystkim 
zaangażowanym w to pobożne dzieło 
mieszkańcom Zaskoczyna. Bardzo dziękuję 
pani Ewie Dawidowskiej oraz pani Bogumile 
Płońskiej za koordynację i przygotowanie 
uroczystości w tej wiosce. Dziękuję: Ochotniczej 
Straży Pożarnej Mierzeszyn, Liturgicznej 
Służbie Ołtarza (ministrantom i lektorom), panu 
Mirosławowi Szymikowskiemu i panu Marcelowi 
Szymikowskiemu za posługę nagłośnienia a panu 
Pawłowi Kłosińskiemu za trud oprawy muzycznej.

Moi Drodzy! Nasza codzienność często 
jest trudna, skomplikowana. Uczestniczenie 
w uroczystości Bożego Ciała nie jest tylko 
jakąś odskocznią od szarości dnia. Jest przede 
wszystkim  bardzo konkretnym spotkaniem 
z Chrystusem w Eucharystii, jest publicznym 
wyznaniem wiary w Tego „Który do końca nas 
umiłował”. Jest wyznaniem wiary w prawdziwą 
i rzeczywistą obecność Chrystusa, Syna Bożego i 
Człowieka, pod postaciami chleba i wina.

 Raz jeszcze dziękuję Wszystkim, dla których ten 
dzień był bardzo ważny. Dziękuję za tę konkretną 
postawę wiary. Bóg zapłać z całego serca!

Zaskoczyn – Mierzeszyn, 20 czerwca 2019 roku

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła 

w Mierzeszynie

w ostatnim czasie...

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. PAWEŁ KUSAJ, zam. Warcz 14 i IZABELA PLICHTA, zam. 

Żukowo, ul. Kruczkowskiego 8 (narzeczeni wyrażają zgodę 
na publikację informacji).

2. KAMIL KRZYSZTOF PEPLIŃSKI, zam. Domachowo 17/8 i 
JULIANNA BERNADETTA JASION, zam. Krzywe Koło 3/2 
(narzeczeni wyrażają zgodę na publikację informacji).

ZMARLI:
1. MIROSŁAW MAREK ZAŁĘSKI, zam. Miłowo, ul. Przywidzka 

5,  ur. 30 sierpnia 1966, zm. 9 czerwca 2019, pogrzeb 
odbył się 13 czerwca 2019 w Mierzeszynie (rodzina wyraża 
zgodę na publikację informacji).

2. JÓZEF HELIŃSKI, zam. Pawłowo 20/1, ur. 28 maja 1952, 
zm. 10 czerwca 2019, pogrzeb odbył się 14 czerwca 2019 
w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na publikację 
informacji).

3. BRONISŁAW DAMPS, zam. Bliziny, ul. Morska 48/1, ur. 6 
grudnia 1953, zm. 26 czerwca 2019, pogrzeb odbył się 29 
czerwca 2019 w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na 
publikację informacji).

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY 
NA REMONT KOŚCIOŁÓW 

MIERZESZYŃSKICH

271. Maria Temberska, Błotnia
272. Ewa i Piotr Koryccy, Mierzeszyn
273. Lucyna Bach, Miłowo
274. Maria Fryca, Mierzeszyn
275. Mieszkańcy Zaskoczyna (Boże Ciało 2019)
276. Mirosława i Andrzej Szafraniec, Zaskoczyn
277. anonimowo, Mierzeszyn
278. Elżbieta i Władysław Góra, Domachowo
279. Małgorzata i Ryszard Kulwikowscy, Błotnia
280. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
281. Barbara Turska, Błotnia
282. Helena Gordon, Warcz
283. Henryka Bystrzak, Warcz
284. Kamila Butowska, Mierzeszyn

Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych
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