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Kolejna już niedziela adwentowa przywołuje postać 

Jana Chrzciciela, w dzisiejszym fragmencie uwięzio-

nego za głoszone słowo. Głoszenie prawdy nie zaw-

sze bowiem „się opłaca” – za prawdę często ponosi 

się cenę najwyższą. 

Uczestniczymy w życiu w wielu różnych wydarze-

niach, odejmujemy najróżniejsze decyzje, często ba-

lansując na krawędzi. Szukamy odpowiedzi, rozwią-

zania, źródła dobrych decyzji. Jan Chrzciciel – nie 

wiemy czy dla swoich potrzeb, czy dla potrzeb swo-

ich uczniów – stawia pytanie (bardzo ważne!). Nie 

kieruje go do faryzeuszów, uczonych w Piśmie czy 

saduceuszów. Zwraca się do Jezusa. Wie, że tylko 

tam odnajdzie prawdę. Zwróćmy uwagę, że Jezus nie 

odpowiada wprost. Jego odpowiedź jest zawarta  

w słowie Bożym, wszak słowa, którymi posłużył się 

Jezusa pochodzą do Księgi Izajasza Starego Testa-

mentu – to miały być znaki obecności Pana. 

Warto więc, w tę trzecią już niedzielę Adwentu, za-

pytać się siebie gdzie szukam odpowiedzi na to, co 

przeżywam w życiu? Gdzie rozwiewam swoje wąt-

pliwości? Kto pomaga mi zrozumieć życie i odna-

leźć prawdę? 

Niekiedy nasze duchowe życie mogłaby obrazować 

sytuacja Jana Chrzciciela z dzisiejszej Ewangelii: je-

steśmy w więzieniu. Ono może przybrać różne 

formy – mogę być zamknięty w różnych wymiarach: 

w wyobrażeniach, w myśleniu o sobie i innych, 

mogę być zamknięty na nowość, zamknięty przez 

zniewolenie grzechem mnie przytłaczającym… Py-

tanie więc fundamentalne brzmi, czy w tym „więzie-

niu” usłyszę o Jezusie (podobnie jak Jan Chrzciciel) 

i czy będę szukał u Niego odpowiedzi? 

ks. Krzysztof 

 

  
 

1. Bóg zapłać za ofiary dziś składane na tacę remon-

tową. 

2. Msze św. Roratne w tym tygodniu od pon.- pt.  

o godz. 18.00, w sobotę o godz. 8.00. Zachęcamy do 

licznego udziału w Roratach. 

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

kramentu w tym tygodniu połączona z modlitwą sło-

wem Bożym. 

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

o g.18.00, a o g. 19.30 "Wieczór z Biblią w ręku" 

5. Zapraszamy na kolejny Wieczór wartościowych 

filmów w środę o g. 19.00 do Wiejskiego Klubu Kul-

tury w Leśniewie. W tym miesiącu kawa i wspólny 

Z ewangelii według św. Mateusza (Mt 11, 2-11 ) 

„Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chry-

stusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy 

Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego 

mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idź-

cie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co 

patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi 

chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi 

słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 

Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie 

nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mó-

wić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na 

pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale 

coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie 

szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, 

którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? 

Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet 

więcej niż proroka. On jest tym, o którym napi-

sano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, 

aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam 

wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał 

większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy  

w królestwie niebieskim większy jest niż on”.” 

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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film "Prawdziwe życie", który opowiada o poszuki-

waniu sensu życia i mądrości ukrytej w dziadkach. 

Zapraszamy! Więcej w ostatnim numerze gazetki 

"Echo Serca". 

6. W piątek o g. 19.00 spotkanie młodzieży w salce. 

Zapraszamy! 

7. Scholka dziecięca spotyka się w sobotę o g. 9.30 

w salce. Lektorzy o g. 10.30, ministranci o g. 11.30. 

8. Sobota – o godz. 17.00 Msza św. z liturgią nie-

dzielną i udzieleniem Sakramentu Chrztu św. Chrzty 

prosimy zgłaszać w tygodniu w Biurze Parafialnym. 

9. Zapraszamy na nasze znane skupienie adwentowe 

przygotowujące nas do Świąt Bożego Narodzenia  

i zatytułowane "Lepiej przeżyć niż przeżreć". W tym 

roku 19, 20 i 21 grudnia o g. 20.00 w kościele,  

a w czwartek 22 grudnia spowiedź z udziałem księży 

z Dekanatu. Zapraszamy do chwili zatrzymania! 

10. Dzisiaj przed kościołem ministranci rozprowa-

dzają przygotowane przez siebie tradycyjne sianko 

bożonarodzeniowe. Za wszelkie ofiary składane dla 

ministrantów serdeczne Bóg zapłać! 

11. W zakrystii jest do nabycia opłatek wigilijny. 

12. W gablocie i na stronie internetowej jest umiesz-

czony program Kolędy 2016/17. 

13. Do przyszłej niedzieli dostarczamy pobrane  

w zakrystii "Tutki miłosierdzia" z produktami spo-

żywczymi, które przekazujemy na Ukrainę. Tutki są 

jeszcze dostępne w zakrystii. 

14. Osoby zapisane na pielgrzymkę do Ziemi Świętej 

są proszone o wpłacanie zaliczki w wysokości 1500 

zł od osoby do dnia 22 stycznia 2017. 

15. Informujemy, że w ubiegły poniedziałek nasz Pa-

rafialny Zespół Caritas odebrał od Księdza Arcybi-

skupa uroczysty Akt powołania tej grupy w naszej 

parafii. Relacja i zdjęcia na naszej stronie interneto-

wej, do odwiedzania której zapraszamy! 
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NMP z Guadalupe 

18.00 
1. + Jerzego Mielke 7 r.śmierci. 

2. + Mariannę i Bernarda Lesnów. 

19.00 

za Ojca św. Franciszka, Kościół,  

naszą Ojczyznę, Parafię, zdrowie  

i Boże błogosławieństwo dla człon-

ków Żywego Różańca, a dla zmar-

łych o wieczną radość nieba – Int. 

Róży św. Joanny Beretty Mola. 
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Św. Łucji, dziewicy i męczennicy 

18.00 

1. + Adama Skrzypkowskiego –  

int. od uczestników pogrzebu. 

2. + Marię i Henryka Klepień,  

Reginę Grapp i rodziców z obojga 

stron. 

19.00 
o pokój w Syrii i za chrześcijan 

prześladowanych w tym kraju 
śr

o
d

a
 

Św. Jana od Krzyża 

18.00 
1. + Antoniego Bianga 2 r.śm. 

2. + ojca Józefa Bożeńskiego. 

19.00 
1. + męża Antoniego 2 r.śmierci. 

2. + Jana Byczk. 

cz
w

a
rt

ek
 

 

18.00 

1. + Genowefę (2r.śm.), Walerię  

i Józefa Lanc i Franciszka Sobolew-

skiego 

2. + rodz. Jana, Anielę Wittstock; 

Wandę i Władysława Srok. 

19.00 
o zdrowie dla mamy Teresy i Boże 

błogosławieństwo w rodzinie 
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18.00 
1.+ Władysławę Tarnowską wsp.m. 

2.+ Józefa Herta wsp.m. 
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 8.00 + Teresę Hirsch wsp.m. 

17.00 
+ rodz. Gertrudę i Jana, brata Jana  

i Tadeusza Elwart 
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IV Niedziela Adwentu 

8.00 
+ męża Antoniego, rodziców i te-

ściów 

9.30 

+ męża Zdzisława Rigga (9r.śm.), 

syna Bartłomieja, rodziców  

i teściową Wandę Rigga 

11.00 + Urszule Domaszk wsp.m. 

16.00 + Zdzisława Strzeleckiego 

 

INTENCJE MSZALNE 


