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Jedno z najpiękniejszych zdań Ewangelii to właśnie 

zdanie zawarte w dzisiejszym fragmencie: „Tak Bóg 

umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 

życie wieczne”. Ono nam przypomina, że pierwsza 

była i jest miłość Boga, a nie miłość człowieka. Bóg 

nie kocha nas dlatego, że my Go kochamy, ale uko-

chał nas pierwszy. I jest to miłość największa z moż-

liwych, bo wyraża się w oddaniu najcenniejszego 

skarbu Ojca – Syna, który oddaje życie za świat.  

Świat, który zasługiwałby na potępienie za swoje 

zbrodnie i grzechy jest ukochany przez Boga, a dzi-

siejsze słowo daje nam zapewnienie, że rolą Syna nie 

jest potępienie świata, ale jego zbawienie. Bóg wal-

czy o świat do końca, bo to Jego ukochane dzieło  

z człowiekiem jako koroną stworzenia. 

Bóg nie może nikogo zmusić do miłość, bo w miłości 

nie ma przymusu – jest całkowita wolność. Wolność 

tej miłości jest w Bogu tak wielka, że gotowa właśnie 

aż do zgody na śmierć Syna. Odpowiedzią człowieka 

może zatem być zarówno przyjęcie miłości jak i jej 

odrzucenie. I Bóg godzi się z tym wyborem. Trudno 

jednak nie zgodzić się z myślą, że problemem czło-

wieka dzisiaj nie jest to, że nie kocha Boga, ale to,  

że nie pozwala się Bogu kochać. 

Autor czwartej Ewangelii, św. Jan, sugeruje wyraź-

nie, że nasz wybór dokonuje się tutaj na ziemi – tu 

jest czas, by „ujrzeć i uwierzyć” (J 20,8) i nie podle-

gać potępieniu. Ów nasz wybór staje się zatem nie-

słychanie ważny: pozwolić najpierw ukochać się 

Jemu, a później odwzajemnić tę miłość swoją wiarą 

w Jednorodzonego Syna Bożego. 
 

ks. Krzysztof 

  

 

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Uroczystość 

Trójcy Przenajświętszej, część naszych Parafian 

uczestniczy w pielgrzymce do Wejherowa. Spodzie-

wany powrót w godzinach popołudniowych. 

2. W poniedziałek o godz. 17.00 przed kościołem 

pierwsza próba sypania kwiatów. Zachęcamy dziew-

czynki, a starsze dziewczęta prosimy o przeprowa-

dzenie tych prób. 

3. We wtorek o g. 19.30 adoracja Najświętszego Sa-

kramentu prowadzona przez Zespół muzyczny połą-

czona ze wspólną kompletą. Zapraszamy! 

4. W środę okazja do spowiedzi przed Uroczystością 

Bożego Ciała g. 17.00. Nowenna do MB N. Pomocy 

po Mszy św. o g. 18.00, a o  g. 19.30 spotkanie "Wie-

czór z Biblią w ręku". 

5. W czwartek – Uroczystość – Najświętszego Ciała 

i Krwi Chrystusa – Msze Św. 8.00, 9.30 i g. 11.00 

połączona z procesją Eucharystyczną do przygoto-

wanych ołtarzy. Bardzo prosimy o przygotowanie 

ołtarzy, ustrojenie domów i udział w procesji: dzieci, 

ministrantów, dziewczynki sypiące kwiaty, dzieci 

komunijne w tunikach i wszystkich parafian. Mszy 

św. popołudniowej o g. 16.00 nie będzie. 

6. W czwartek tradycyjnie zapraszamy na Rynek 

Wejherowski na wspólny śpiew i tańce na cześć Pana 

Jezusa. Na scenie wystąpi nasza dziecięca Scholka 

Z ewangelii według św. Jana (J 3,16-18) 

„Jezus powiedział do Nikodema: 

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedno-

rodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie 

posłał swego Syna na świat po to, aby świat potę-

pił, ale po to, by świat został przez Niego zba-

wiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępie-

niu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie 

uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».” 

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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"Aniołki Królowej", gościem specjalnym tegorocz-

nego spotkania będzie Zespół „Full Power Spirit”. 

Początek o g. 16.00. Zakończenie około g. 20.00. In-

formacje na plakacie. 

7. Procesje w ramach Oktawy Bożego Ciała: piątek-

18.00, sobota 16.00, niedziela-8.00. 

8. W sobotę we wspomnienie liturgiczne św. Brata 

Alberta swoje święto patronalne obchodzi Parafialny 

Zespół Caritas. Z tej okazji Msza św. w intencji 

członków grupy i wszystkich dobroczyńców  

o g. 16.00. 

9. W sobotę o g. 17.00 Msza św. z liturgią niedzielną. 

10. W przyszłą niedzielę Msze św. jak zwykle. Go-

ścić będziemy kleryków naszego Seminarium. Taca 

przeznaczona jest na utrzymanie Seminarium w Oli-

wie,  podczas Mszy św. o g. 11.00 odbędzie się uro-

czyste zakończenie trwającej od września Parafialnej 

Ligii Biblijnej z wręczeniem nagród. Serdecznie za-

praszamy do udziału! 

11. W tym tygodniu nie będzie spotkań dla mło-

dzieży, scholki i ministrantów. 

12. Odpust Parafialny ku czci Niepokalanego Serca 

Maryi Panny w sobotę 24 czerwca. Suma odpustowa 

o g. 11.00. 

 

 

 

Pragniemy poinformować, że nasz Parafialny Zespół 

Caritas posiada od niedawna swój rachunek ban-

kowy, na który darczyńcy mogą wpłacać ofiary na 

działalność dobroczynną tej grupy. Ze środków 

otrzymywanych w ten sposób będzie organizowane 

wsparcie dla osób potrzebujących w różnej formie: 

wyjazdów dla dzieci, spotkań okolicznościowych 

czy wsparcia świątecznego. 

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy zgodnie  

z możliwościami wspierają działalność naszego Pa-

rafialnego Zespołu Caritas! 

 

Parafialny Zespół Caritas 

Nr konta 

33 8349 0002 0002 2969 2000 0020 
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Bł. męczenników: Mariana Góreckiego, Broni-

sława Komorowskiego, Franciszka Rogaczew-

skiego, Alicji Kotowskiej i Towarzyszy 

18.00 
1. + żonę Reginę Grapp 5r.śm. 

2. + Bronisława Jeka wsp.m. 
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św. Antoniego z Padwy,  

prezbitera i doktora Kościoła 

18.00 

1. + Antoniego Bianga, babcie  

i dziadków z obojga stron. 

2. + Władysława, Stanisława Potrykus; 

Władysławę, Leona Tarnowskich 
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bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika 

18.00 

1. + rodziców Magdalenę i Bolesława 

Holender, braci Jana, Andrzeja,  

z rodziny Holender i Jana  

Jankowskiego. 

2. + Jana Lilla r.urodzin 
cz
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Uroczystość  

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

8.00 + męża i ojca Stanisława, Wandę,  

Tadeusza Kormann i siostrę Stefanię 

9.30 + chrześniaka Sławka Lanc 

11.00 1. w intencji Parafian. 

2. + Józefa Kirschling r. śmierci 

p
ią

te
k

 

 

18.00 

1. Dziękczynna w 5 r. ślubu Eweliny 

 i Andrzeja. 

2. + Ludmiłę Kwidzińską  

int. od uczestników pogrzebu 
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św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika 

15.00 Msza św. ślubna 

16.00 w intencji Członków Parafialnego  

Zespołu Caritas 

17.00 + Jana Bisewskiego 2r.śm.; rodziców 

Kreft i Bisewskich 

n
ie

d
zi

el
a

 

XI Niedziela zwykła 

8.00 
+ Anielę Kruszyńską int. Róży Matek  

z Domatówka 

9.30 + Stefanię Semmerling 1r.śmierci 

11.00 + męża Antoniego 

16.00 
+ Wandę Rigga i krewnych z obojga 

stron 

INTENCJE MSZALNE 

KONTO PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS 


