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Dzisiejszy fragment Ewangelii już na samym początku 

wyjaśnia w jaki sposób powinna być rozumiana prezen-

towana przypowieść: jest to nauka o tym, że modlitwa 

powinna być nieustanna i wytrwała. W czasach spisy-

wania Ewangelii św. Łukasza (lata osiemdziesiąte I wie-

ku, około 50 lat po wniebowstąpieniu Jezusa) zachęta ta 

była nie tylko bardzo potrzebna, ale i konieczna. Chrze-

ścijanie bowiem musieli zmagać się z niezrozumieniem, 

szykanowaniem i represjami. Potrzebowali zatem słów 

Mistrza, które dadzą im nadzieję. 

W czasach Pana Jezusa kobieta, która zostawała wdową 

nie miała lekkiego życia. Nie należał jej się żaden spa-

dek po mężu, zostawała z niczym. Stąd wdowy prowa-

dziły życie bardzo ubogie (rozumiemy w tym kontekście 

dlaczego tak niezwykłego gestu dokonała wdowa, którą 

Jezus pochwalił, gdy wrzuciła ofiarę do skarbony  

w świątyni – zob. Łk 21,1-4). Wdowa nie miała żadnego 

obrońcy, jedynym ratunkiem pozostawał dla niej sąd – 

organ powołany do przestrzegania sprawiedliwości. 

Widzimy jednak, że i sędzia z ewangelii nie jest skory 

do pomocy, wszak wdowa już któryś raz go nachodzi 

prosząc o pomoc. Sędzia, właśnie przez ową natarczy-

wość (a nie ze względu na troskę, współczucie) posta-

nawia pomóc wdowie. 

Jezus wykorzystuje ten przejaskrawiony kontrast (sę-

dziego, który jest obrazem wszystkiego co złe i nieczułe 

oraz wdowy symbolizującej kumulację nieszczęścia), by 

ukazać Boga, jako największego obrońcę Boga, który 

nigdy człowieka nie zostawia samego. 

Nie ma modlitwy, która nie dociera do Boga – nie ma 

takiej, która nie odbija się echem w niebie. Każda modli-

twa do nas wraca ze swoimi owocami, prędzej czy póź-

niej. Bóg zna czas. 

ks. Krzysztof 

 

  
 

1. Różaniec w tygodniu od poniedziałku -  piątku: 

dla dzieci g. 17.30; dla dorosłych po Mszy św.  

o g. 18.00. Różaniec w sobotę g.16.00, w niedzielę 

g. 9.30 prowadzą Róże Różańcowe. Zachęcamy do 

licznego udziału w Nabożeństwach Różańcowych. 

2. W poniedziałek o g. 19.30 w salce spotkanie 

Grupy Dobroczynności. 

3. We wtorek o g. 19.30 adoracja Najświętszego 

Sakramentu prowadzona przez Zespół muzyczny. 

Zapraszamy! 

4. W środę Różaniec z Nowenną do MB N Pomocy 

po Mszy św. o g. 18.00, na g. 19.00 zapraszamy do 

WKK na kolejny Wieczór Wartościowych Filmów. 

W tym miesiącu zapraszamy na spotkanie przy ka-

wie i film „Bóg nie umarł 2” - drugiej części gło-

śnego w zeszłym roku filmu o tym samym tytule. 

Szczegóły w gazetce parafialnej.  

5. O g. 19.30 w środę zapraszamy do kościoła na 

„Wieczór z Biblią w ręku”. Prosimy o zabranie ze 

sobą Pisma Świętego i notatnika. 

6. Zbiórka dla lektorów w sobotę o g. 10.30, dla 

ministrantów o g. 11.00. Chłopcy, którzy chcieliby 

dołączyć do ministrantów mają swoje spotkania  

w niedzielę o g. 10.30 z prezesem ministrantów. 

Z ewangelii według św. Łukasza (Łk 17, 11-19) 

„Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść  

o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać:  

«W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał  

i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła 

wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń 

mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas 

nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga 

się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, po-

nieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obro-

nę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała 

mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawie-

dliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę 

swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do 

Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam 

wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn 

Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»” 

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/ 

 

 

REFLEKSJA NAD NIEDZIELNĄ EWANGELIĄ 



 

2 

Scholka dziecięca spotyka się w sobotę o g. 13.00 

w salce przy kościele. 

7. W sobotę o g. 17.00 Msza św. z liturgią niedziel-

ną. 

8. Zbliża się listopad: to miesiąc pamięci o zmar-

łych, w naszych modlitwach polecamy Bogu 

wszystkich, którzy już zakończyli ziemskie piel-

grzymowanie. Włączamy się w modlitwę Kościoła. 

Tradycyjnie kartki z imionami zmarłych na zdro-

waśki i Mszę Zbiorową, którą odprawimy w Dniu 

Zadusznym o g. 19.00 w intencji Zmarłych wraz  

z ofiarą możemy składać codziennie do koszyków 

wystawionych na bocznych ołtarzach. Wypominki 

roczne w wysokości 30 zł od osoby, możemy skła-

dać w zakrystii i w kancelarii parafialnej. 

9. Bóg zapłać za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary 

na fundusz stypendialny dla młodzieży. Zebraliśmy 

1346 zł.  Bóg zapłać, za składane dzisiaj ofiary na 

tacę budowlaną. 

10. Miło nam zaprosić na naszą nową stronę inter-

netową, która funkcjonuje pod adresem 

www.parafia-lesniewo.pl . Strona od wczoraj ma 

nową szatę graficzną i będzie systematycznie uzu-

pełniana. 

11. W dzisiejszą niedzielę młodzież może jeszcze 

zapisywać się na wyjazd na Wieczór Modlitwy 

Młodych, który odbędzie się w najbliższy piątek  

w Wejherowie. Koszt 10 zł, wyjazd o g. 18.30 spod 

kościoła. Powrót ok. g. 24. Osoby niepełnoletnie 

zabierają ze sobą podpisaną przez rodzica zgodę. 

12. Małżeństwa zapraszamy na pierwszy po waka-

cjach spotkanie dla małżeństw, którego temat  

w tym miesiącu brzmi „Panie, ile razy? Przebacze-

nie w małżeństwie".  Spotkanie odbędzie się w pią-

tek o g. 19.30 w kościele Świętej Trójcy w Wejhe-

rowie. Informacje na plakacie. 

13. W przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej 

parafii dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miło-

sierdzia, które w trwającym Roku Jubileuszowym 

Miłosierdzia przybliżą nam historię Cudownego 

Medalika. 

14. W najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o g. 

11.00 dokonamy liturgicznego nałożenia szat litur-

gicznych lektora, czyli alby, sześciu chłopcom  

z naszej Służby Liturgicznej. Zapraszamy! 

15. Przed kościołem rozprowadzany jest Gość Nie-

dzielny, „Echo Serca” wraz z „Tygodnikiem infor-

macyjnym” oraz można nabyć nasz parafialny ka-

lendarz ze zdjęciami z minionych wydarzeń. Opłatą 

za kalendarz jest ofiara, która wspiera tworzące się 

duszpasterstwo młodzieży. Bóg zapłać! 
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Św. Ignacego Antiocheńskiego, bp i m. 

18.00 

1. + Łucję Falk 1 r.śm. 

2. + syna Jerzego Rigga, rodz. Annę, 

Franciszka; Annę, Józefa i braci. 

19.00 
Dziękczynna w 1. r. ślubu Martyny  

i Sebastiana. 
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Św. Łukasza Ewangelisty 

 1. + Władysławę Tarnowską wsp.m. 

18.00 2. + Urszulę Domaszk wsp.m. 

19.00 

1. + Józefa Kortas 1r.śm. i r.urodzin. 

2. + rodziców Pawła i Zofię, braci 

Stanisława i Pawła Tarnowskich. 
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18.00 
1. + Stanisławę Szornak, Alfonsa 

Marszewskiego i dusze w czyśćcu. 

 
2. + rodz. Gertrudę i Jana, braci Jana  

i Tadeusza Elwart, brata Sławomira  

19.00 

1. Dziękczynna w 15 r. ślubu  

Małgorzaty i Dariusza. 

2. + żonę Reginę Grapp, Marię Klepin 

i rodziców z obojga stron. 
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św. Jana Kantego, kapłana 

18.00 

1. + Stefanię Semmerling wsp.m. 

2. w pewnej intencji z prośbą o Boże 

błogosławieństwo w rodzinie Ropel. 

19.00 + Józefa Szymańskiego r.urodzin. 
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Bł. Jakuba Strzemię 

17.00 

1. Dziękczynna w 25 r. ślubu  

Krystyny i Kazimierza. 

2. + męża Antoniego 6r.śmierci. 

18.00 

1. Dziękczynna w 16 r.ślubu. 

2. + Janinę Pawlak i ojca Antoniego 

Dopke. 
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Św. Jana Pawła II 

15.00 Msza święta ślubna 

16.00 

Dziękczynna z prośbą o Boże  

błogosławieństwo i zdrowie 

 w rodzinie. 

17.00 

+ ojca Stefana (r.śm.), brata  

Antoniego, teścia Jana Piontke i dusze 

w czyśćcu. 
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8.00 
+ Urszulę, Bronisława i Tadeusza 

Okuń. 

9.30 + Klarę i Władysława Szornak. 

11.00 
o Boże błogosławieństwo dla  

Członkiń II Róży Matek z Leśniewa. 

16.00 + Irenę Grzymała r.śmierci. 

INTENCJE MSZALNE 
 


