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Szczerość i bezpośredniość Tomasza wydaje się być 

tak bardzo pasująca do naszych myśli, których jed-

nak nigdy nie wyrażamy. Tomasz przed Jezusem 

wypowiada myśli, na których wypowiedzenie być 

może zdobył się żaden inny Apostoł: „nie wiemy do-

kąd idziesz”. Mamy w sobie takie pragnienie zwią-

zane z wiarą, czasami bardzo proste, wydawałoby się 

– dziecinne. Chcemy poznać miejsce, do którego za-

prasza nas Chrystus i do którego nas poprzedza. Ale 

co robię by to zrobić? By poznać miejsce, poznać 

drogę… Jezus odpowiada równie prosto i bezpośred-

nio: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem.” Inaczej 

mówiąc Jezus chce przekazać, że jeśli będziemy 

wpatrywać się w Niego: w Jego nauczanie, Ewange-

lię, styl życia to jest to droga do Królestwa Niebie-

skiego. Co więcej: innej drogi nie ma. Jezus jest je-

dyną drogą. 

Również Filip wydaje się być bardzo naturalny  

i ludzki: wyraża pragnienie, by zobaczyć Ojca.  

I prosi o to Jezusa. Możemy dzisiaj, słuchając Ewan-

gelii, zapytać siebie: czy mam takie pragnienie,  

by zobaczyć Boga? Czy myślę o tym czasami? 

Słowa Filipa mogą stać się dla nas na dzisiaj modli-

twą: „Panie, pokaż mi Ojca”. 

Odpowiedź Jezusa ponownie jest bardzo prosta  

i zwyczajna: jeśli widzisz mnie to tak jakbyś widział 

Ojca. 

I jakże nie zrozumieć tego opierając się na naszych 

ludzkich przykładach. Dziecko naśladuje swojego 

ojca w tym wszystkim, co ojciec dziecku przekazuje. 

Stad dzisiaj tak wiele mówi się o ojcostwie, o jego 

znaczeniu i wartości. Dla ojców to wielkie zadanie – 

ojcostwo. Dzieci będą takie jak ich ojcowie.  

Chrystus zatem jest odbiciem Ojca – kto zobaczył 

Chrystusa, naprawdę, ten zobaczył Ojca.  

ks. Krzysztof 

  

 

1. Bóg zapłać, za ofiary dzisiaj składane na tacę re-

montową. 

2. Nabożeństwa majowe w tym tygodniu: od ponie-

działku - piątku o g. 18.00,w sobotę o g. 16.00, w 

niedzielę g. 9.30. 

Z ewangelii według św. Jana (J 14,1-12) 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie  

w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego 

jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym 

wam powiedział. Idę przecież przygotować wam 

miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 

przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście 

i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, do-

kąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Pa-

nie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy 

znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem 

drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do 

Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście 

Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale te-

raz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego 

Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystar-

czy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo 

jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto 

Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mó-

wisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja 

jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, 

które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To 

Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje 

tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu,  

a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przy-

najmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, 

będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja do-

konuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę 

do Ojca».” 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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3. Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona 

przez Zespół muzyczny we wtorek o g. 19.30. Zapra-

szamy! 

4. W środę nowenna do MBNP po Mszy św. o g. 

18.00, a o g. 19.30 zapraszamy na kolejny "Wieczór 

z Biblią w ręku". 

5. W środę o g. 19.00 zapraszamy na kolejny Wie-

czór Wartościowych Filmów do WKK w Leśniewie. 

W tym miesiącu zapraszamy na film "Ludzie Boga", 

który opowiada prawdziwą historię francuskich mni-

chów, którzy zostali w latach dziewięćdziesiątych 

zamordowani w Algierii w wyniku prowadzonych 

tam walk na tle religijnym. Zapraszamy! 

6. W czwartek o g. 18.30 spotkanie Domowego Ko-

ścioła zgodnie z planem. 

7. W piątek o g.19.00 spotkanie dla młodzieży w 

salce. 

8. W sobotę o g. 10.00 spotkanie Scholki dziecięcej. 

Spotkanie dla ministrantów wyjątkowo o g. 13.00. 

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

10. Przed kościołem rozprowadzany jest Gość Nie-

dzielny i kolejny numer naszej parafialnej gazetki 

"Echo Serca"z Tygodnikiem. W gazetce znajduje się 

formularz Parafialnego Zespołu Caritas dla wszyst-

kich, którzy chcieliby zdeklarować się do systema-

tycznego wspierania działań podejmowanych przez 

Caritas najmniejszą nawet ofiarą. Za otwartość z 

serca dziękujemy! 

11. Jeszcze dzisiaj młodzież może zapisywać się na 

wspólny wyjazd na Pola Lednickie, który odbędzie 

się w sobotę 3 czerwca pod hasłem "Idź i kochaj". 

Koszt 75 zł. 

12. Spotkanie dla uczestników pielgrzymki do Ziemi 

Świętej odbędzie się w czwartek, 25 maja, i rozpocz-

nie Mszą św. dziękczynną o g. 18.30, a później spo-

tkanie w salce. Zapraszamy! 
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18.00 

1. + Marię, Małgorzatę Cieślak; Benedykta, 

Jadwigę Borkowskich; Wiesławę Plasuń. 

2. + rodziców Lalowskich 

18.30 
1. o zdrowie dla chrześniaka Roberta. 

2. + Bronisława Jeka wsp.m. 
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Św. Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski 

18.00 1. + rodziców Tarnowskich i Sikora. 

2. w pewnej intencji 

18.30 

1. o pokój w Syrii i za chrześcijan  

prześladowanych w tym kraju. 

2. o zdrowie dla matki Stefani Potrykus  

i Roberta 
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18.00 
1. + Józefa (40r.śm.) i Stefanię Drawc;  

z rodzin Drawc i Brodalskich. 

2. + Bogdana Kozłowskiego 2 r.śmierci 

18.30 

1. + rodziców Łucję (r.ur.) i Stanisława 

Falk. 

2. + Ignacego Longa, Józefa Jeka, Janinę  

i Pawła Szefka 
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18.00 1. + Urszulę Domaszk 1r.śmierci. 

2. + Stefanię Semmerling wsp.m. 

18.30 
1. + mamę Anielę(r.ur.), ojca Franciszka; 

Józefa i Annę Okrój, szwagra Antoniego. 

2. + Stefanię (r.ur.) i Zbigniewa Kloske 
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18.00 
1. + mamę Genowefę(r.śm.), ojca Zyg-

munta; dziadków z rodzin Guth i Cichoń. 

2. + rodziców Bigott, Gafka i szwagrów 

18.30 

1. + Leona, Jadwigę, Augustyna Ellwart; 

Wandę, Augustyna Krzyżon; Agnieszkę  

i Jana Lackowskich. 

2. + Aurelię Szmyt wsp.m. 
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16.00 
+ rodz. Bernarda i Magdalenę Okuń; ro-

dzeństwo: Kazimierza, Franciszka (wsp.m.) 

i Brygidę (5r.śm.). 

17.00 
+ Annę, Józefa Rigga; Zbigniewa,  

Antoniego, Medarda Szymańskich;  

Małgorzatę Cieślak i Stanisława Grubba 
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VI Niedziela Wielkanocna 

8.00 

Z podziękowaniem Matce Bożej za  

wszystkie łaski, z prośbą o dalsze  

błogosławieństwo dla Róży Matek i ich  

rodzin. Int. Róży Matek z Domatówka 

9.30 + męża Antoniego i pokrewnych 

11.00 
Do Matki Bożej o zdrowie i Boże  

błogosławieństwo w rodzinie 

16.00 

+ rodz. Annę i Pawła, siostrę Reginę, brata 

Adama; zm. z rodz. Puchalskich; dziadków 

Zygmunta i Genowefę, pradziadków  

Augusta i Annę; z rodziny Guth i Henryka 

Guzdraj 

INTENCJE MSZALNE 


