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Za nami kolejny rok, cyfra w dacie przesuwa się  

o jedną, następną już. Do przeszłości należą wyda-

rzenia naszego życia z roku 2016 choć ich konse-

kwencje trwać będą jeszcze długo, a postanowienia 

będą realizować się w latach kolejnych. Przed nami 

z kolei wielka niewiadoma. Modliliśmy się w ostatni 

dzień roku słowami „stajemy przed niewiadomą no-

wego roku”. Istotnie, przyszłość jest dla nas pewną 

tajemnicą, nieprzewidywalnym misterium. Ma-

rzymy o tym, by przyszłość była lepsza niż prze-

szłość – by nowy rok okazał się łaskawszy i bardziej 

wyrozumiały. W życzeniach noworocznych pojawia 

się najczęściej życzenie „szczęścia”. 

Obchodząc więc uroczystość poświęconą Matce Bo-

żej spytajmy czy Ona – Niepokalana Matka Boga – 

była szczęśliwa? Niegdyś stanęła przed niewiadomą 

kolejnego roku – roku, który miał zmienić całkowi-

cie jej życie, ba…i życie świata. Nie znała przyszło-

ści – znała przeszłość. Wiedziała, że to czego do-

świadczyła od Boga, dobroć i miłosierdzie którym ją 

obdarzył to jest coś na czym może totalnie oprzeć 

swoje zaufanie. Jej przeszłość, historia miłości Boga, 

była zapewnieniem, że „ten, kto wierzy nigdy nie jest 

sam” (Benedykt XVI). Nie rozumiała tego, co się  

w jej życiu wydarzyło. Bo jak pojąć ten niezwykły 

Boży plan? Miała jednak sposób na „niewiadomą”: 

«zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je  

w swoim sercu». Receptą Maryi na sprawy, których 

nie pojmowała było zachowywanie słów Boga  

w sercu. Wiedziała, że kiedyś wyjaśnienie przyjdzie 

– przyjdzie zrozumienie. Ale na razie trzeba zaufać, 

zachowywać w sercu i rozważać. Bóg zna przy-

szłość, wie którędy prowadzić człowieka. Wie jakie 

pespektywy przed nim stoją. 

Stając „przed niewiadomą nowego roku” – roku, 

który będzie dla Kościoła naznaczony szczególnym 

rysem maryjnym – przyjmijmy postawę Matki Bo-

żej: to, co będzie naszym udziałem w kolejnym roku 

zachowujmy i rozważajmy w sercu wiedząc, że zro-

zumienie przyjdzie wtedy, gdy Bóg zechce – gdy 

wybierze czas. Droga Boża jest dla człowieka naj-

bardziej bezpieczna. 

Maryjo słuchająca i rozważająca słowo Boga, wsta-

wiaj się za nami, byśmy posiedli te zdolność zacho-

wywania Bożego słowa w sercu. 

ks. Krzysztof 

 

  

1. Dzieci ze Szkolnego Koła Caritas ks. Krzysztof 

zaprasza w poniedziałek o g. 18.30 do pomocy przy 

porządkowaniu słodyczy dla dzieci w Syrii. 

2. We wtorek o g. 19.30 zapraszamy na adorację Naj-

świętszego Sakramentu prowadzoną przez Zespół 

muzyczny. 

3. W środę Nowenna do MBN Pomocy po Mszy św. 

o g. 18.00, a o g. 19.30 zapraszamy na kolejny "Wie-

czór z Biblią w ręku". 

4. W czwartek I czwartek miesiąca – nabożeństwo 

po Mszy św. o g. 8.00. 

5. W piątek przypada Uroczystość Objawienia Pań-

skiego - Trzech Króli. Msze św. jak w niedzielę.  

6 stycznia, zapraszamy  na wspólne śpiewanie kolęd 

Z ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 16-21) 

„Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i zna-

leźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. 

Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało 

objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to 

słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowia-

dali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te 

sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze 

wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, 

co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. 

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać 

Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je na-

zwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.” 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie 

ul. Kościelna 12, 84-106 Leśniewo 

Telefon: (58) 673 89 94, e-mail: biuro@parafia-lesniewo.pl  

www.parafia-lesniewo.pl , www.facebook.com/parafialesniewo/ 
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do kościoła o g. 17.30. Dzieci przynoszą na kolędo-

wanie swoje instrumenty muzyczne.     Taca prze-

znaczona na potrzeby Misji. Od g 15.30-16.00 moż-

liwość spowiedzi. 

6. Młodzież zapraszamy na spotkanie do salki w pią-

tek o g.19.00, a zespół muzyczny spotyka się w pią-

tek o g. 20.00. 

7. Sobota – Msza św. o g. 8.00; po Mszy św. Nabo-

żeństwo Różańcowe i okazja do spowiedzi; o godz. 

17.00 Msza św. z liturgią niedzielną. 

8. Spotkanie Scholki dziecięcej w sobotę o g. 10.00. 

9. W tym tygodniu nie będzie zbiórki lektorskiej  

i ministranckiej. 

10. Przyszła niedziela jest Niedzielą Chrztu Pań-

skiego -Msze św. godz. 8.00; 9.30,11.00 i 16.00. 

11. Trwa okres kolędowy w naszej Parafii. Szczegó-

łowy plan kolęd jest wywieszony w gablocie przed 

kościołem i na stronie internetowej. 

12. W piątek i niedzielę podczas Mszy świętej  

o g. 11.00 dzieci ze Szkoły w Leśniewie oraz dzieci 

z Przedszkola „Pod sosenką” zaprezentują trady-

cyjne przedstawienie bożonarodzeniowe, czyli Ja-

sełka. 

 

 

Spośród szczególnych przywilejów Maryi na pierwszym 

miejscu trzeba wymienić Jej Boskie macierzyństwo, które 

w dzisiejszej uroczystości czcimy. Kiedy Nestoriusz, pa-

triarcha Konstantynopola, odważył się odróżniać w Jezu-

sie Chrystusie dwie natury i dwie osoby, wtedy Maryję 

zaczął nazywać Matką Chrystusa-Człowieka i odmówił 

Jej przywileju Boskiego macierzyństwa. Jednak biskupi 

zebrani na soborze w Efezie (431) stanowczo odrzucili  

i potępili naukę Nestoriusza, wykazując, że Jezus miał 

tylko jedną osobę, której własnością były dwie natury: 

Boska i ludzka. Dlatego Maryja była Matką Osoby Jezusa 

Chrystusa w Jego ludzkiej naturze - była więc Matką 

Bożą. Prawda ta została ogłoszona jako dogmat. Zebrani 

na tym soborze biskupi Kościoła pod przewodnictwem le-

gatów papieskich orzekli jednogłośnie, że nie tylko 

można, ale należy Maryję nazywać Matką Bożą, Boguro-

dzicą (greckie Theotokos). Maryja nie zrodziła Bóstwa, 

nie dała Panu Jezusowi natury Boskiej, którą On już po-

siadał odwiecznie od Ojca. Dała Chrystusowi Panu w cza-

sie naturę ludzką - ciało ludzkie. Ale dała je Boskiej Oso-

bie Pana Jezusa. Jest więc Matką Syna Bożego według 

ciała i w czasie, jak według natury Bożej i odwiecznie Pan 

Jezus jest Synem Bożym. Ta godność i ten przywilej wy-

nosi Maryję ponad wszystkie stworzenia i jest źródłem 

wszystkich innych Jej przywilejów. 

Prawdę o Boskim macierzyństwie Maryi potwierdzono 

na soborach w Chalcedonie (451) i w Konstantynopolu 

(553 i 680), w konstytucji Pawła IV przeciwko arianom 

(socynianom) w roku 1555, w wyznaniu wiary Benedykta 

XIV (1743) oraz w encyklice Piusa XI Lux veritatis  

w 1931 roku. 
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Św. Bazylego Wielkiego  

i św. Grzegorza z Nazjanzu 

8.00 
+ mamę Władysławę (10r.śm.) i brata 

Wiesława 

18.00 
+ siostrę Grażynę Ciskowską 1 

r.śmierci 
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8.00 WOLNA INTENCJA 

18.00 + brata Tadeusza 1 r.śmierci. 
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8.00 + Mariana, Stefanię i Stefana  

Semmerling. 

18.00 
+ Tadeusza Ellwart 1r.śmierci; Jana, 

Gertrudę, Jana i Reginę 
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8.00 
O pokój w Syrii i za chrześcijan  

prześladowanych w tym kraju 

17.00 
Dziękczynna w 50 r.ślubu Jana  

i Renaty int. syna, synowej i wnuków 
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Uroczystość Objawienia Pańskiego 

8.00 
+ męża i ojca Stanisława i siostrę  

Stefanię 

9.30 
+ Marię, Józefa Rigga; Matyldę,  

Józefa Lademann 

11.00 + Kazimierza Mutka wsp.m. 

16.00 + Wandę Srok wsp.m. 
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8.00 + Adama Skrzypkowskiego wsp.m. 

17.00 + Jerzego Kużel wsp.m. 
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Święto Chrztu Pańskiego 

8.00 
+ Stefanię (r.ur.) i Józefa Drawc;  

z rodzin Drawc i Brodalskich 

9.30 
Dziękczynna w 50 r.ślubu Marii  

i Henryka 

11.00 

+ Elżbietę, Pawła Maciszka, męża  

Antoniego, z rodzin Maciszka  

i Szymańskich 

16.00 
Dziękczynna za odebrane łaski z 

prośbą o dalsze w rodzinie Asi i Pawła 

INTENCJE MSZALNE 

BOGURODZICA 


