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Żeby zrozumieć zachwyt, jaki towarzyszył uczniom 

podziwiającym wspaniałość świątyni w Jerozolimie, 

trzeba wiedzieć czym ta budowla rzeczywiście była. 

Na pewno była najświętszym miejscem dla Żydów. 

Wybudowana na Wzgórzu Moria (gdzie Abraham 

miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka) była 

miejscem składania ofiar Bogu Jahwe – głównie ofiar 

krwawych ze zwierząt. 

Świątynia, o której pisze ewangelista, to trzecia świą-

tynia na tym miejscu. Rozbudowana znacznie i bogato 

ozdobiona złotymi i srebrnymi ornamentami przez 

Heroda miała być najwspanialszą budowlą ówczesne-

go świata. Sam dziedziniec świątyni był osadzony na 

utworzonej platformie, której powierzchnia sięgała 15 

ha (uśrednione wymiary: 480 m x 310 m). Przebudo-

wa świątyni trwała 10 lat, a jej ozdabianie prawie 70 

lat. Niestety ukończona w roku 64 po Chrystusie 

świątynia została zburzona przez wojska rzymskie  

w roku 70. 

Dzisiejszy fragment ewangelii dotyczy właśnie tego 

wydarzenia – zapowiada zburzenie wspaniałej świą-

tyni. Wydaje się naturalne, że uczniowie chcą znać 

znaki, które będą temu towarzyszyć, być może po to, 

aby się do tego wydarzenia przygotować. 

Jezus jednak w swojej mowie zwraca uwagę na los 

swoich uczniów. Los ten można streścić jednym sło-

wem: świadectwo. Droga ucznia Jezusa - również 

dzisiaj – jest drogą świadectwa. Wystawiani nie tylko 

na pośmiewisko i drwinę uczniowie są również uci-

skani fizycznie. Jest to sprawdzian prawdziwej wiary, 

prawdziwego przylgnięcia do Jezusa. Wytrwałość  

w wierze. 

Trudno, czytając ten fragment, nie pomyśleć  

o wszystkich chrześcijanach, którzy w dzisiejszych 

czasach (wcale nie tak daleko od Polski) oddają życie 

za wiarę w Jezusa. Dają świadectwo swojej wiary. 

Myślimy o nich i modlimy się za nich szczególnie  

w dzisiejszą niedzielę, gdy obchodzimy VIII Dzień 

Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 

Zapytajmy też siebie o nasze przywiązanie do Jezusa, 

o prawdziwość i autentyczność naszej wiary. To nie 

słowa są sprawdzianem naszej wiary, ale czyny – po-

stawa. W Iraku, w Syrii chrześcijanie oddają życie za 

wiarę. A nam czasami trudno przyznać się publicznie 

do swojej wiary, uczynić znak krzyża, pomodlić się… 

ks. Krzysztof 

 

  
 

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

tową i do puszek na rzecz pomocy Kościołowi prze-

śladowanemu w Iraku. 

Z ewangelii według św. Łukasza (Łk 21, 5-19) 
„Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobio-

na pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: 

«Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zo-

stanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».  

Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki 

będzie znak, gdy się to dziać zacznie?» Jezus odpowie-

dział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu 

bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: 

„Ja jestem” oraz „nadszedł czas”. Nie chodźcie za 

nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach  

i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz 

nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «Powstanie 

naród przeciw narodowi i królestwo przeciw króle-

stwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód  

i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na 

niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was 

ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do syna-

gog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec 

was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was 

sposobność do składania świadectwa. Postanówcie 

sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja 

bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden  

z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć 

ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice 

i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was  

o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia bę-

dziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy 

wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze 

życie».” 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie 

ul. Kościelna 12, 84-106 Leśniewo 
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2. Dzisiaj uczestnicy Parafialnej Ligii Biblijnej skła-

dają w zakrystii karty z odpowiedziami do drugiego 

etapu oraz pobierają kolejny zestaw pytań. 

3. Od minionego piątku do najbliższej soboty włącz-

nie trwa w Parafii Nowenna przed Jubileuszowym 

Aktem przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Zapraszamy 

do licznego udziału. 

4. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do 

pierwszej spowiedzi i Komunii św. w poniedziałek  

o g. 17.00 w kościele. 

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona  

w tym tygodniu z modlitwą słowem Bożym we wto-

rek o g. 19.30. 

6. W środę po Mszy św. o 18.00 Nowenna do MB N. 

Pomocy, a o g. 19.30 zapraszamy na „Wieczór z Bi-

blią w ręku”, na którym poznajemy i  uczymy się 

rozważać Biblię. 

7. Kolejny „Wieczór wartościowych filmów” w środę 

o g. 19.00 w WKK w Leśniewie. W tym miesiącu 

spotkanie przy kawie i przejmującym filmie „Zakaza-

ny Bóg” opowiadającym o nienawiści wobec Kościo-

ła, jaka miała miejsce w czasie hiszpańskiej wojny 

domowej w XX wieku. 

8. W sobotę 19 listopada o g. 10.00 w Krakowie Ła-

giewnikach w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia roz-

poczną się główne uroczystości proklamacji Aktu 

Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. (Transmi-

sja telewizyjna). 

9. Spotkanie Scholki dziecięcej w sobotę o g. 10.00  

w salce. 

10. Zbiórka dla lektorów w sobotę o g. 11.00 w salce, 

dla ministrantów o g. 11.30. 

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

dzielną. 

12. W sobotę, 19 listopada, w przeddzień uroczystego 

zakończenia Roku Miłosierdzia, zapraszamy na 

dziękczynienie zatytułowanie „Uwielbiam miłosier-

dzie Twoje”. Spotkanie rozpocznie się o g. 19.30  

w kościele Wniebowzięcia NMP w Redzie. 

13. Przyszła Niedziela jest ostatnią niedzielą roku 

liturgicznego. Uroczystość Chrystusa Króla Wszech-

świata. Zakończenie Roku Kościelnego. Na zakoń-

czenie każdej Mszy św. odmawiać będziemy Jubile-

uszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla  

i Pana. 

14. W przyszłą niedzielę, kiedy w Kościele po-

wszechnym kończy się Rok Jubileuszowy Miłosier-

dzia, w naszej parafii rozpoczynamy Parafialną pere-

grynację obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Obraz 

zostanie poświęcony podczas uroczystej Mszy świętej 

o g. 9.30. Zapraszamy na początek tego duchowego 

wydarzenia naszej parafii! Program peregrynacji bę-

dzie wywieszony na tablicy przed kościołem i dostęp-

ny na naszej stronie internetowej. 

15. Młodzież może dzisiaj zapisywać się na wspólny 

wyjazd na Wieczór Modlitwy Młodych, który odbę-

dzie się w piątek, 18 listopada, w parafii we Włady-

sławowie. Wyjazd o g. 18.30 z parkingu przy koście-

le. Powrót około g. 1.00. Koszt 12 zł. 

16. Wypominki roczne możemy składać w zakrystii  

i w kancelarii parafialnej. 

17. Zostało kilka wolnych miejsc na parafialną piel-

grzymkę do Ziemi Świętej. Zainteresowanych zapra-

szamy do udziału! 
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18.00 

1. + ojca Eugeniusza Malinowskiego 

(r.śm.) i dziadków z obojga stron 

2. + rodz. Józefa i Janinę Rumpca, 

ciocię Józefę i dziadków z obojga 

stron. 
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18.00 

1. + braci Jana I Alfonsa Płotka 

2. + ojca Zbigniewa, brata Ryszarda 

Potrykus, szwagra Mirosława Janusz, 

babcie i dziadków z obojga stron. 

18.30 
1. + Magdalenę Kampen r.śmierci. 

2. + Antoniego i Jana Bianga. 
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18.00 

1. + Józefa Herta wsp.m. 

2. + męża Bronisława Herta,  

szwagrów i teściów. 
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Św. Elżbiety Węgierskiej 

18.00 
1. + Teresę Hirsch wsp.m. 

2. + Władysławę Tarnowską wsp.m. 
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 Bł. Karoliny Kózkówny 

18.00 

1. + męża Władysława (r.śm.) i dusze 

w czyśćcu. 

2. + Stefanię Semmerling wsp.m. 
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Bł. Salomei 

16.00 + Urszulę Domaszk wsp.m. 

17.00 
+ ojca Józefa Bożeńskiego, dziadków 

Labuda i Bożeńskich. 
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Uroczystość Jezusa Chrystusa  

Króla Wszechświata 

8.00 
+ Urszulę, Bronisława i Tadeusza 

Okuń. 

9.30 

+ Członkinie Róży Matek z Doma-

tówka, ks. Krzewinę i dusze  

w czyśćcu. 

11.00 + Genowefę Machol 8r.śm. 

16.00 + męża Antoniego i dusze w czyśćcu. 

INTENCJE MSZALNE 
 


