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Ze wzruszeniem można czytać dzisiejszy fragment 

Ewangelii wg św. Jana i patrzeć na reakcję Jezusa, 

który widzi tłum – lud zachowujący się tak, jakby nie 

miał pasterza. Ta reakcja jest jednoznaczna i bez-

względna – Jezus posyła SWOICH uczniów. Bo jest 

to lud warty pasterzy – dobrych, oddanych, prawdzi-

wych. Wydaje się, że faryzeusze, którzy otrzymali 

mandat i środki, by prowadzić lud ku Bogu, nie speł-

nili dobrze swojego zadania – stracili okazję. Teraz 

to zadanie leży w gestii Apostołów posłanych przez 

Jezusa. 

Władza, z którą apostołowie udają się do ludzi to 

władza pochodząca o Jezusa. To jest ważne w posła-

niu, że posłany nie niesie nic swojego, ale reprezen-

tuje i posługuje się władzą „Pana żniwa”. Tak rów-

nież dzisiaj w Kościele kapłan (pasterz, posłany) nie 

otrzymuje misji od wspólnoty wiernych, nie otrzy-

muje posłania od ludzi, ale to lud Boży przyjmuje 

kapłana posłanego przez Chrystusa i z Jego władzą 

do konkretnej wspólnoty. 

Zwraca uwagę fakt, że to, co apostołowie mają robić 

to jest dokładnie to samo, co czynił wcześniej Jezus 

(zob. rozdz. 8-9). A więc apostoł jedyne, co ma robić 

to naśladować Pana – nic więcej nie musi robić. Owi 

„posłańcy” (apostoł = gr. posłany) nie są anonimowi, 

ale mają swoje imiona, które mówią dokładnie o ich 

tożsamości. Każdy z nich niesie w sobie swoją wła-

sną historię – przeszłość, która naznacza jego teraź-

niejszość i przyszłość. A Jezus tej przeszłości się nie 

boi – on ich wybiera właśnie z nią, historią uplecioną 

z wydarzeń ich życia. 

Czytając imiona dwunastu apostołów pomyślmy dzi-

siaj o tych kapłanach, których spotkaliśmy na swojej 

drodze życia: o kapłanach, którzy udzielili nam świę-

tych sakramentów, katechizowali, posługiwali w pa-

rafii, głosili władzą Jezusa Jego Ewangelię. Niech do 

nieba wzniesie się chociaż drobna modlitwa za nich. 

ks. Krzysztof 

 

  

 

1. Gościmy dzisiaj w naszej Parafii kleryków  

z Gdańskiego Seminarium Duchownego, którzy 

będą opowiadać o życiu seminaryjnym. Jest to do-

roczny dzień zbiórki ofiar na utrzymanie naszego se-

minarium w Gdańsku-Oliwie. 

2. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy czynnie 

włączyli się w przebieg procesji Bożego Ciała, 

Z ewangelii według św. Mateusza (Mt 9, 36-10, 8) 

„Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli 

znękani i porzuceni, jak owce niemające paste-

rza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo 

wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście 

Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje 

żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swo-

ich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nie-

czystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie cho-

roby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu 

apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem,  

i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeu-

sza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz  

i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, 

Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go 

zdradził. 

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie 

wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie 

do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie ra-

czej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idź-

cie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. 

Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, 

oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe du-

chy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie». ” 

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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szczególnie dziękujemy Paniom i Panom niosącym 

chorągwie, feretrony, strażakom, dzieciom sypiącym 

kwiaty, osobom sprzątającym kościół, Panu Organi-

ście, Radzie Parafialnej, całej służbie liturgicznej, 

dzieciom komunijnym, osobom, które przygotowały 

ołtarze, składającym ofiary na kwiaty do ołtarzy, 

wszystkim, którzy przystroili domy i wszystkim 

czynnie uczestniczącym w procesji. 

3. Trwa Oktawa Bożego Ciała, procesje do piątku 

włącznie na zakończenie Mszy św. o g. 18.00.  Za-

chęcamy do udziału w Oktawie Bożego Ciała. 

4. Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona 

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

szamy! 

5. Ostatni przed wakacjami "Wieczór z Biblią  

w ręku" w środę o g. 19.30. 

6. W czwartek przed odpustem  będziemy odwiedzać 

chorych od g. 10.00. Nowych chorych prosimy zgła-

szać dzisiaj po Mszach św. w zakrystii. Spowiedź 

przed odpustem i na zakończenie roku szkolnego  

w kościele – g. 17.00. 

7. W piątek Msza św. na zakończenie roku szkolnego 

o g. 8.30 dla wszystkich dzieci naszej Parafii. 

8. Zbiórka ministrancka w piątek o g. 17.00. 

9. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. O g. 18.00 Msza św. z procesją i zakończenie 

Oktawy Bożego Ciała. 

10. Sobota jest dniem naszego odpustu Parafialnego 

ku czci Niepokalanego Serca Maryi Panny. Msze 

święte o g. 9.00 i Suma odpustowa z procesją  

o g. 11.00. Odpust to Uroczystość całej Parafii. Za-

chęcamy do licznego udziału we Mszy świętej odpu-

stowej. Prosimy o udział w procesji odpustowej mię-

dzy innymi dziewczynki sypiące kwiaty, a także 

dzieci komunijne. 

11. Z okazji sobotniego odpustu Parafialny Zespół 

Caritas zaprasza wszystkie dzieci na organizowane  

z tej okazji ognisko oraz popołudnie pełne gier plan-

szowych. Wspólna zabawa na terenie Wiejskiego 

Klubu Kultury w Leśniewie od godz. 15.00. 

12. W sobotę o 17.00 Msza św. z Liturgią niedzielną. 

13. W przyszłą niedzielę opóźniona taca remontowa. 

14. W przyszłą niedzielę będzie do nabycia kolejny 

numer naszej parafialnej gazetki "Echo Serca". 
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18.00 

1.Dziękczynna w 1 r.ślubu Ewy i Łukasza. 

2. o radość nieba dla + Marii Drawc w 76 r.uro-

dzin 

19.00 

1. + Aurelię Szmyt. 

2. + rodziców Marię i Teofila Mroch i rodzeń-

stwo 
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18.00 

1. + Józefa (r.ur.), Walerię, Genowefę Lanc i 

Franciszka Sobolewskiego. 

2. + Jacka Socha (r.ur.), z rodzin Lawrenc i So-

cha 

19.00 

1. +Jana, Magdalenę, Władysława, Alfonsa 

Kloske; Stefanię, Zbigniewa; Hildegardę, Józefa 

Agacińskich i Klemensa Kwidzińskiego. 

2. + Marię Drawc i ks. Krzewinę. Int I Róży 

Matek z Leśniewa Piusa V 

śr
o
d

a
 

Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika 

18.00 1. + ojca Jana Ellwart r.urodzin. 

2. + Józefa Szymańskiego 11r.śmierci. 

19.00 
1. Dziękczynna w 10 r.ślubu. 

2. + rodz. Stefanię i Franciszka Bianga i dusze w 

czyśćcu 
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18.00 
1. + męża Józefa Pieper, syna Antoniego i rodzi-

ców z obojga stron. 

2. + ojca Zygfryda Nikrandt int. syna z rodziną 

19.00 1. + ojca Feliksa Koseckiego. 

2. Dziękczynna w 4 r.ślubu Anny i Arka 
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Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

8.30 
Podziękowanie za rok szkolny z prośbą o szczę-

śliwe wakacje dla wszystkich dzieci i nauczy-

cieli naszej Parafii 

18.00 
1. + ojca Franciszka Lieske 

2. + ojca Alojzego Krauze, szwagierkę Bogu-

miłą Sztamborską, chrześniaka Macieja 

19.00 1. + ojca Jana Groth. 

2. + Helenę Formella 10 r.śmierci 
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Uroczystość odpustowa Niepokalanego Serca Maryi 

Panny – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 

9.00 + Janina Rogocka r. ur. 

11.00 W intencji Parafii 

15.00 Msza św. ślubna 

16.00 Msza św. ślubna 

17.00 …………………………………………… 
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8.00 + ojca Sławomira Lanc i dziadka Gerarda 

9.30 + ojca Ottona Putzik 

11.00 
+ ojca Pawła Bemke, dziadków Helenę i Ed-

munda Minkowskich 

14.00 Domatowo: Odpust ku czci św. Jana 

16.00 + Stanisława Labuda wsp.m. 

INTENCJE MSZALNE 


