
 

1 

 Tygodnik informacyjny 
II Niedziela Wielkiego Postu 

12 marca 2017 r. 

   
 

 

 

W ewangelicznych opisach o życiu i działalności Je-

zusa stosunkowo często możemy usłyszeć, że jakieś 

wydarzenie ma miejsce na górze. Jest to związane 

geograficznie z położeniem Ziemi Świętej, której 

obszar jest terenem wyżynno-górzystym. 

Gdy przeczytamy opis ewangelicznych wydarzeń, 

które nazywamy Przemienieniem Pańskim zawarty 

w wersji św. Łukasza (Łk 9,28-36), a który tradycja 

wiąże z Górą Tabor, zwróci naszą uwagę wzmianka 

ewangelisty o zachowaniu apostołów. Pisze on, że 

„byli snem zmorzeni”. Można powiedzieć, że zupeł-

nie nie byli zainteresowani wędrówką, do której za-

prosił ich Jezus. Pamiętając, że niemal cały teren 

Ziemi Świętej jest terenem obfitującym w różne 

wzniesienia, pagórki  

i góry można sobie wyobrazić, że zaproszenie Je-

zusa, aby udać się na górę, wcale nie zaskoczyło apo-

stołów, bo przecież każdego dnia, idąc za Jezusem, 

chodzili po takich wzniesieniach. Może nawet apo-

stołowie wchodzili z pewnym zniechęceniem, znu-

dzeni codziennością, nie oczekujący żadnych spek-

takularnych doznań i zaskakujących doświadczeń. 

Taka przecież była ich codzienność – chodzenie po 

górach. 

Nasze życie również składa się często z większych  

i mniejszych gór, różnych w zależności od czasu, 

który aktualnie przeżywamy. Każdego dnia, może 

już przyzwyczajeni i trochę zniechęceni, podejmu-

jemy trud drogi po górzystym szlaku, który czasami 

nas rozczarowuje i po którym niczego się nie spo-

dziewamy, bo taka jest codzienność – chodzenie po 

górach. 

Dzisiejsza ewangelia zachęca nas do zadania sobie 

pytania o to, na jaką górę w tym konkretnym mo-

mencie Wielkiego Postu prowadzi nas Jezus? Być 

może jest to góra błogosławieństw albo przemienie-

nia; może jest to góra samotności lub niezrozumie-

nia; góra trudnego doświadczenia braku wiary,  

czy góra choroby. Albo może to biblijna Golgota, na 

którą z trudem się wspinamy z ciężkimi doświadcze-

niami upadków.  

Wydarzenie z niedzielnej ewangelii zdaje się zwra-

cać naszą uwagę na istotny fakt: niezależnie od tego, 

co dzisiaj przeżywamy – na jaką górę wchodzimy:  

Jezus może nas zaskoczyć – na każdej z tych gór. 

Tak jak apostołów. 

ks. Krzysztof 

 

  

 

Z ewangelii według św. Mateusza (Mt 17, 1-9) 

„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata 

jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, 

osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz 

Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się 

białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz  

i Eliasz, rozmawiający z Nim. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że 

tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: 

jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 

Eliasza». 

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił 

ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn 

umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 

słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na 

twarz i bardzo się zlękli. 

A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: 

«Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, 

nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mó-

wiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, 

aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».” 

Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie 
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1. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do 

pierwszej spowiedzi i Komunii św. w poniedziałek  

o g. 17.00 w kościele. 

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

kramentu ze śpiewem Lamentacji Jeremiasza. 

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", tematem jest rozdział 8. Ewangelii św. Ma-

teusza. Zapraszamy do modlitwy słowem Bożym! 

4. W środę o 19.00 w WKK w Leśniewie kolejny 

Wieczór Wartościowych Filmów. W tym miesiącu 

zapraszamy na wspólną kawę przy filmie "Misja" - 

klasyka filmowa opowiadająca prawdziwą historię  

o misji prowadzonej przez jezuitów na odległych te-

renach indiańskich. Więcej o filmie w ostatnim nu-

merze naszej gazetki. 

5. W piątek: o g. 17.00 nabożeństwo Drogi krzyżo-

wej dla dzieci z komunią świętą ; Msza święta  

i Droga Krzyżowa dla dorosłych o g. 18.00, Droga 

krzyżowa dla młodzieży i pracujących do późna 

przygotowana przez Wspólnotę Młodzieżową naszej 

parafii o g. 20.00. Zachęcamy do licznego udziału. 

6. Spotkanie Scholki w sobotę o g. 10.00. lektorów  

o g. 11.00, ministranci spotykają się o g. 12.00. 

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

dzielną i udzieleniem sakramentu Chrztu św. Chrzty 

prosimy zgłaszać w tygodniu w Biurze parafialnym. 

8. Przyszła niedziela III Wielkiego Postu. Msze św. 

godz. 8.00; 9.30,11.00 i 16.00 ( Przed kościołem 

zbierać będziemy ofiary do puszek na pomoc mi-

sjom), o g. 15.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali z ka-

zaniem Pasyjnym. 

9. Na bocznych ołtarzach, wyłożone są skarbonki na 

Jałmużnę Wielkopostną. Zachęcamy całe rodziny do 

włączenia się w tę akcję. 

10. W przyszłym tygodniu do nabycia kolejny numer 

naszej parafialnej gazetki "Echo Serca". 

11. Przypominamy o ogłoszonym na czas Wielkiego 

Postu konkursie rodzinnym. Szczegóły na tablicy 

ogłoszeń. 
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4. rocznica wyboru Papieża Franciszka 

18.00 

1. za Papieża Franciszka w 4 rocznicę 

wyboru. 

2. + Joannę Kędzierską 4r.śm. 

18.30 
o zdrowie i Boże błogosławieństwo w 

84 urodziny 
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18.00 1. w pewnej intencji. 

2. + mamę Danutę Kortas 5r.śm. 

18.30 
1. + ojca Bolesława Tomczak r.urodzin. 

2. o pokój w Syrii i za chrześcijan prze-

śladowanych w tym kraju. 
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18.00 

1. + Władysława i Tadeusza, rodz. Szor-

nak, Karsznia i Bolduan. 

2. + ojca Feliksa, dziadków Helenę i Fe-

liksa, dziadka Zygmunta i Adama 

Skrzypkowskich 

18.30 o zdrowie dla członkiń I Róży Matek z 

Domatowa 
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18.00 
1. + męża Stefana Dettlaff. 

2. + Bronisława Jeka wsp.m. 
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18.00 1. + Józefa Herta wsp.m. 

2. + ks. Sochę i ks. Krzewinę 

19.00 
1. + żonę Regine Grapp r.urodzin. 

2. + babcie i dziadków z obojga stron w 

r.urodzin Bronisławy 
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16.00 + Stefanię Semmerling wsp.m. 

17.00 
+ Urszulę (wsp.m.) i Bernarda(7r.śm.) 

Domaszk 
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III Niedziela Wielkiego Postu 

8.00 + Jana (r.śm.) i Agnieszkę Jaskulskich 

9.30 + mamę Urszulę i brata Lieske 

11.00 
+ rodz. Annę, Teofila Darga; męża Je-

rzego i rodz. chrzestnych 

16.00 
+ Wandę, Jerzego Jaskulskich, Anto-

niego Paluch, z rodz. Furdygiel 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE INTENCJE MSZALNE 
 


