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W liturgii czytamy ciąg dalszy Kazania na górze, 

które Jezus rozpoczął znanymi nam Błogosławień-

stwami. W dzisiejszym fragmencie Jezus interpre-

tuje dane przez Boga przykazania dekalogu. Zwraca 

przy tym uwagę, że w miarę upływu lat przykazania 

dane przez Boga zostały obwarowane przepisami 

tradycji żydowskiej, która skrzętnie próbowała inter-

pretować przykazania w ten sposób, żeby można 

było je dostosować do ludzkich potrzeb. Jezus 

zwraca też uwagę na niektóre niedorzeczności wyni-

kające z tak interpretowanego prawa Bożego.  

W istocie zatraca się podstawowy sens przykazań. 

Niektórzy mogli mieć wrażenie, że Jezus po „nada-

niu” nowego prawa błogosławieństw uchyli dotych-

czasowe prawo dane Mojżeszowi na Górze Synaj. 

Okazuje się jednak, że Jezus nie tylko tych przyka-

zań nie uchyla, nie tylko nakazuje ich przestrzegania, 

ale jeszcze je radykalizuje. W oczach Jezusa sposób 

rozumienia przykazań przez prawo żydowskie był 

zbyt płytki. Wymagania stawiane przez Jezusa – 

wbrew opinii wielu faryzeuszów – są bardzo wyso-

kie. Zresztą sam Jezus wzmiankuje o wymaganiach 

wskazywanej przez siebie drogi uczniom: „Jeżeli 

wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczo-

nych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do kró-

lestwa niebieskiego” (Mt 5,20).  

Poprzeczka dla chrześcijanina jest zawsze wysoka. 

Nie wystarczy zadowalać się tym, co podstawowe – 

trzeba mierzyć wyżej. 

Ponadto w wyznawanej przez chrześcijan wierze nie 

może być sprzeczności i dostosowywania się do wy-

magań chwili: mowa chrześcijan ma być „tak, tak; 

nie, nie”. Wszelki podszept przeciwny prawu Jezusa, 

pozwalający na rozmywanie Jego prawa, jest pod-

szeptem Złego. 

Niech nasza wiara będzie zawsze jednoznaczna! 

ks. Krzysztof 

 

  

 

1. W poniedziałek o g. 17.00 spotkanie dla dzieci 

przygotowujących się do Pierwszej spowiedzi i Ko-

munii św. 

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

kramentu w ciszy. Zapraszamy! 

3. Nowenna do M.B. N. Pomocy w środę po Mszy 

św. o godz. 18.00, a o g. 19.30 "Wieczór z Biblią  

w ręku". 

4. W środę zapraszamy również na kolejny Wieczór 

Wartościowych Filmów na g. 19.00 do Wiejskiego 

Klubu Kultury w Leśniewie. W tym miesiącu film 

Z ewangelii według św. Mateusza (Mt 5, 20-

22a. 27-28. 33-34a. 37) 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wa-

sza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczo-

nych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do 

królestwa niebieskiego. 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie za-

bijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega 

sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się 

gniewa na swego brata, podlega sądowi. 

Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”.  

A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie pa-

trzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił  

z nią cudzołóstwa. 

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: 

„Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzy-

masz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: 

Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa bę-

dzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego 

pochodzi».” 

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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"Cierń Boga", który przedstawia trzy ostatnie lata 

życia Jezusa widziane oczami apostołów. Więcej  

o filmie w ostatnim numerze naszej gazetki. 

5. W czwartek o g. 19.00 w salce przy kościele od-

będzie się spotkanie organizacyjne Wspólnoty 

Ewangelizacyjnej Ruchu Światło-Życie. Małżeń-

stwa lub pojedyncze osoby, które chciałyby się włą-

czyć w prace tej grupy serdecznie zapraszamy. 

6. Wyjazd na Wieczór Modlitwy Młodych do Sopotu 

w piątek o g. 18.30 z parkingu przy kościele. Mło-

dzież niepełnoletnia obowiązkowo musi posiadać pi-

semną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. Po-

wrót około g. 2.00. 

7. Sobota – o g. 10.00 spotkanie Scholki dziecięcej, 

o g. 11.00 spotkanie dla lektorów, a o g. 12.00 

wspólna zbiórka dla ministrantów. .  o godz. 17.00 

Msza św. z liturgią niedzielną i udzieleniem Sakra-

mentu Chrztu Świętego. Chrzty prosimy zgłaszać  

w tygodniu w biurze parafialnym. 

8. Do końca lutego można uiszczać opłaty za ławki 

na Msze św. o g. 8.00 i 9.30 - w niedziele po Mszach 

św. dopołudniowych w Plebanii. 

9. Bóg zapłać za ofiary dzisiaj składane na tacę re-

montową. Dziękujemy również wszystkim, którzy 

pomogli w minionym tygodniu przy odśnieżaniu te-

renu przykościelnego. 

10. W przyszłą niedzielę będzie można nabyć ko-

lejny numer naszej parafialnej gazetki "Echo Serca". 

11. Na dolnej tablicy wywieszone zostały aktualne 

wyniki trwającej w naszej parafii Ligii Biblijnej. 

 

 

Nasza parafia: 

www.parafia-lesniewo.pl 

Całe Pismo Święte w Internecie: 

www.biblia.deon.pl 

Katechizm Kościoła katolickiego: 

www.katechizm.opoka.org.pl  

Portal katolicki z informacjami: 

www.wiara.pl 

Portal katolicko-informacyjny: 

www.deon.pl 

Wiadomości z Radia Watykańskiego: 

pl.radiovaticana.va  
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18.00 

1.+ Bronisława Jeka int. od uczestników 

pogrzebu. 

2.+Anielę Kruszyńską int. od uczestni-

ków pogrzebu. 

18.30 

1.+ męża Herberta, rodziców, teściów, 

brata Stanisława i dusze w czyśćcu. 

2.+ ojca Zygfryda, babcie i dziadków,  

z rodzin Wandtke, Nikrandt 
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Święto Świętych Cyryla i Metodego, 

patronów Europy 

18.00 

1.+ Pawła (21r.śm.) i Agnieszkę Zinkel; 

Stefana Elwart. 

2.+ Stanisława Piotrowskiego int. od 

uczestników pogrzebu. 

18.30 
o pokój w Syrii i za chrześcijan  

prześladowanych w tym kraju 
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18.00 
1.+ Tadeusza i Wiesławę Hinc. 

2.+ syna Sławka i Grażynę Geissler. 
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18.00 
1.+ Marię i Jana Kwidzińskich. 

2.w pewnej intencji. 
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18.00 1. Władysławę Tarnowską 1r.śmierci. 

2. + Józefa Herta wsp.m. 

18.30 + męża Antoniego i ciocię Klarę  

Rogocką 

so
b

o
ta

 

 

16.00 + Urszulę Domaszk wsp.m 

17.00 + Stefanię Semmerling wsp.m. 
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8.00 

+ ojca Antoniego Bianga, Władysława 

Płotka, Mariana, Zdzisława Wicka, 

Henryka Wilczewskiego i dusze w 

czyśćcu 

9.30 + męża Antoniego i dusze w czyśćcu 

11.00 + z rodzin Kruszyńskich i Dzienisz 

16.00 
+ rodziców Łucję i Stanisława (4r.śm.) 

Falk 

INTENCJE MSZALNE 
 

POLECANE STRONY INTERNETOWE 
 

http://www.parafia-lesniewo.pl/
http://www.biblia.deon.pl/
http://www.katechizm.opoka.org.pl/
http://www.wiara.pl/
http://www.deon.pl/
http://www.pl.radiovaticana.va/

