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Fragmenty homilii wygłoszonej przez Jego Ekscelencję Ks. 
Arcybiskupa Tadeusza Wojdę SAC Metropolitę Gdańskiego 
w Konkatedralnej Bazylice Mariackiej w Gdańsku z okazji 
uroczystości Bożego Ciała, 3 czerwca 2021 roku.

ŻYWA MANIFESTACJA NASZEJ WIARY

(...) Boże Ciało to jedno z najpiękniejszych świąt 
katolickich. Jest ono żywą manifestacją naszej 
wiary, przestrzenią tajemniczego zjednoczenia 
naszego życia z życiem Jezusa Chrystusa. 
Głęboko dotyka naszego serca i wyraża jego 
wiarę oraz tęsknotę za tym, co najważniejsze, za 
spotkaniem z Jezusem, który pozostaje z nami 
żywy w Eucharystii (...).

Eucharystia, dla nas, chrześcijan jest nowym 
przymierzem z Bogiem w Jezusie Chrystusie. 
Mocą tego daru życia Jezusa, złożonego na 
krzyżu, zostaliśmy odkupieni z niewoli grzechu 
i wprowadzeni na drogę, która prowadzi do 
zbawienia. Stąd, jak mówił kiedyś św. Jan 
Paweł II, „Eucharystia jest najświętszym 
sakramentem zjednoczenia. Sprawując ją 
i zarazem w niej uczestnicząc, jednoczymy się 
z Chrystusem ziemskim i niebieskim zarazem, 
który wstawia się za nami przed obliczem Boga” 
(...).

Eucharystia jest czymś wyjątkowym dla 
każdego wierzącego człowieka. – Mając 
świadomość wielkich wydarzeń, jakie dokonują 
się w Eucharystii, rozumiemy też, że jako 
wierzący nie możemy w niej nie uczestniczyć. 
Uświadamiamy sobie, że jest ona Ciałem Chrystusa 
za nas wydanym i Krwią Chrystusa za nas wylaną. 
Te słowa są nader ważne teraz, kiedy wychodzimy 
z pandemii koronawirusa, która nas ograniczyła 
w przeżywaniu i w uczestniczeniu w tym wielkim 
darze Eucharystii. Prawdziwego spotkania 
z Jezusem w Eucharystii nie można przeżyć za 
pomocą telewizji czy ekranu komputerowego. 
One są tylko i wyłącznie namiastką tego, co 
się dokonuje na żywo, kiedy tu i teraz Jezus 
w Eucharystii ponawia swoją ofiarę na krzyżu, 
a ja staję się żywym jej uczestnikiem (...). 

Rozumiemy to i dlatego odczuwamy 
w naszym sercu żywe pragnienie zbliżenia 
się do Eucharystii. Nie da się również do niej 
zbliżyć ani też jej przeżyć, jeśli nasze serce nie 
jest w pełni otwarte dla Jezusa Chrystusa albo 
jeśli jest pochłonięte innymi sprawami. Jest 
zatem zrozumiałe, że to serce trzeba należycie 
przygotować, że trzeba za uczniami powtórzyć: 
„Panie, gdzie chcesz, abyśmy przygotowali tę 
nową Paschę, Eucharystię?”. Logiczna odpowiedź 
brzmiałaby: w świątyni, na ołtarzu. Myślę jednak, 
że ta odpowiedź nie do końca satysfakcjonuje 
Jezusa. Jezus oczekuje dzisiaj od nas odpowiedzi 
głębszej i bardziej konkretnej. Oczekuje, że 
przygotowanie Eucharystii – nowej Paschy 
dokona się przede wszystkim w świątyni naszego 

serca, na ołtarzu naszego serca. Niewiele będzie 
wnosić w nasze życie Eucharystia sprawowana 
w najpiękniejszej nawet świątyni, jak choćby ta 
Mariacka, jeśli świątynia naszego serca będzie 
dla Niego zamknięta lub niedostępna (...). 

Najważniejsze przygotowanie do Eucharystii 
powinno dokonać się zatem w naszym sercu. 
To w nim trzeba zaprowadzić porządek. Za 
przykładem starotestamentalnego ludu trzeba 
zadbać, aby nasze serce zostało oczyszczone 
z wszelkich brudów przez sakramentalną 
spowiedź. Trzeba dołożyć starań, aby świątynia 
naszego serca nie była zagracona i zarzucona 
rzeczami bezużytecznymi i szkodliwymi, które 
nie pozostawiają miejsca dla najważniejszego 
Gościa Eucharystii – Jezusa Chrystusa. Trzeba 
je posprzątać, usunąć z niego najmniejsze nawet 
okruchy kwasu grzechu, nieprzebaczonych uraz 
i niezabliźnionych ran czy też gniewu i obmów, 
zazdrości i egoizmu, hipokryzji, uprzedzeń, 
kłótni. Jakże wiele tego; aż rodzi się pytanie, czy 
jest to możliwe, aby w chrześcijańskim sercu było 
tak wiele kwasu? Czy do takiego serca możemy 
zaprosić Jezusa Chrystusa Eucharystycznego, 
który dobrowolnie i z miłości oddał za nas swoje 
życie na krzyżu? (...) Z pewnością nie! Trzeba 
najpierw posprzątać świątynię własnego serca 
i należycie przygotować ją do sprawowania 
Eucharystii. Trzeba najpierw wyciszyć swoje 
serce, zaprowadzić w nim klimat modlitwy, 
rozbudzić pragnienie spotkania z Jezusem 
Eucharystycznym. Trzeba przygotować w nim 
ołtarz miłości, wiary i nadziei, przebaczenia 
i pojednania, dobroci i poszanowania. 
Trzeba nakryć ołtarz naszego serca czystym 
obrusem dobrych uczynków i ewangelicznego 
postępowania. Tylko tak przygotowane serce 
stanie się otwartą świątynią i ołtarzem, na 
którym następnie dokona się eucharystyczna 
ofiara (...).

Jezus daje nam siebie samego jako pokarm, 
abyśmy się stali do niego podobni. Dzięki 
temu pokarmowi nie tylko nas upodabnia do 
siebie, ale też jednoczy i gromadzi w jedną 
wspólnotę wierzących. Jesteśmy wspólnotą 
zgromadzoną wokół Jezusa. On pragnie, abyśmy 
byli wspólnotą miłości, abyśmy tę miłość 
czerpali z Eucharystii. On też zapewnia nam 
i gwarantuje wolność wewnętrzną, opiekę i moc 
do walki ze złem, którego tak wiele w świecie 
i które tak obficie, niekiedy nawet pod pozorem 
dobra, z zadziwiającą przewrotnością wlewa się 
w ludzkie serca (...).

Gdańsk, 3 czerwca 2021 roku

Ks. Arcybiskup TADEUSZ WOJDA SAC
Metropolita Gdański
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NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
W MIERZESZYNIE 2021

Serdecznie zapraszam Parafian do uczestniczenia w 
czerwcowych nabożeństwach ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa są odprawiane pod 
koniec Mszy świętej od poniedziałku do soboty.

ks. Andrzej

w ostatnim czasie...

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. TOMASZ BUDZYŃSKI, zam. Warcz 41 i ŻANETA 

LEWANDOWSKA, zam. Bałoszyce 20/A, Susz (narzeczeni 
wyrażają zgodę na publikację informacji).

PRZYSTĄPIĄ DO OŁTARZA, ABY ZAWRZEĆ SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

1. dnia 19 czerwca 2021 o godz. 15.00:
SEBASTIAN MILEWSKI, zam. Domachowo 15/2 i PATRYCJA 

ANNA BARTOSIK, zam. Domachowo 14/1 (narzeczeni 
wyrażają zgodę na publikację informacji).

ZMARŁA:
1. KRYSTYNA BAKA, zam. Mierzeszyn, ul. Osiedlowa 13, ur. 

15 stycznia 1964, zm. 28 maja 2021, pogrzeb odbył się 1 
czerwca 2021 w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na 
publikację informacji).

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY 
NA REMONT KOŚCIOŁÓW 

MIERZESZYŃSKICH: ROK 2021

246. Anna Świątkowska, Pruszcz Gdański
247. Irena Niemykin, Mierzeszyn
248. Mirosława i Andrzej Kobylarz, Domachowo
249. Grażyna Wlazło, Mierzeszyn
250. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
251. Kinga i Kamil Kolbusz, Olszanka
252. Danuta i Jerzy Winniccy, Pawłowo
253. Aleksandra Szymańska, Gdańsk
254. Małgorzata Damasche, Pruszcz Gdański
255. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
256. Rodzice Dzieci Pierwszokomunijnych A.D. 2021
257. Bernadeta i Kazimierz Kolbusz, Mierzeszyn
258. Irena Dorawa, Zblewo
259. Tomasz Budzyński, Warcz
260. Jadwiga Ronowicz, Błotnia
261. Gertruda i Jan Rojkiewicz, Mierzeszyn
262. Halina Ronowicz, Błotnia
263. Zygmunt Koprowicz, Błotnia
264. Pelagia Malec, Mierzeszyn
265. Elżbieta i Antoni Guzowscy, Domachowo
266. Jadwiga i Władysław Kobylarz, Domachowo
267. Helena Stosio, Domachowo
268. Leokadia Krause, Domachowo
269. Mieczysława Stosio, Mierzeszyn
270. Alicja Ruszkowska, Mierzeszyn
271. Władysław Gajęcki, Domachowo
272. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
273. Eryka Żurek, Domachowo
274. Marta Meier, Mierzeszyn

Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych

HYMN EUCHARYSTYCZNY
 ŚW. TOMASZA Z AKWINU

Zbliżam się w pokorze i niskości swej, 
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej. 

Tobie dziś w ofierze serce daję swe, 
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.

Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak, 
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, 

Że w postaci Chleba utaiłeś się.

Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas, 
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz, 
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, 

Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran, 
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan, 

Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą, 
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas.

Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał, 
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

Ty, co jak pelikan, Krwią swą karmisz lud, 
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud. 
Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas 

Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię, 
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, 

Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.
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