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Jezus odwleka swoją podróż do Betanii po tym jak 

dowiedział się o śmierci Łazarza, swojego przyja-

ciela. Takie zachowanie Jezusa wydaje się niezrozu-

miałe zarówno dla Jego uczniów jak i dla sióstr Ła-

zarza. Jednak Jezus wie doskonale, co robi – wie, 

jaki znak chce zostawić swoim uczniom: On jest Pa-

nem życia i śmierci. 

Marta, która jest pogrążona w żałobie, dręczona ża-

lem i niezrozumieniem tego, co się wydarzyło sły-

szy, że nadchodzi Jezus. Wybiega Mu na spotkanie, 

wie, że On jest w stanie pomóc jej zrozumieć Boże 

plany. Nie spodziewa się jednak rozwiązania, jakie 

On przynosi. Kiedy przeżywamy w życiu trudne 

chwile, a zdarzają się często niezapowiedziane, to je-

dyną postawą pozwalającą je zrozumieć jest „wyglą-

dać” Jezusa i spodziewać się od Niego obecności, 

która przynosi ukojenie. Boże rozwiązania zawsze 

nas zaskakują. Bóg daje nam zawsze więcej niż się 

spodziewamy. 

Jezus istotnie mógł przybyć do Łazarza szybciej, 

wcześniej – „mógł sprawić, żeby on nie umarł”. 

Tymczasem Jezus ukazuje swoją moc nie tylko nad 

światem chorób i dolegliwości, nad światem życia, 

ale też nad tym, co należy do rzeczywistości śmierci. 

Śmierć kończyła definitywnie istnienie człowieka. 

Jezus pokazuje, że śmierć nie ma ostatniego słowa – 

to do Jezusa należy słowo ostatnie. To On nad nią 

panuje. Daje swoim uczniom przedsmak tego, czego 

będą mieli doświadczyć po śmierci Jezusa.  

Nasz Bóg jest Bogiem życia. Jest Panem wszyst-

kiego, także tego, co wydawać by się mogło kładzie 

kres. Jest Panem niemożliwości. Niech w czasie 

Wielkiego Postu towarzyszy nam to przekonanie, że 

Jezus ma moc ożywić to, co umarłe w naszym sercu, 

w naszych małżeństwach, rodzinach, miejscach 

pracy. Wszędzie. 

ks. Krzysztof 

  

Z ewangelii według św. Jana (J 4, 5-42) 
„Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto 

choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, 

rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale 

Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą».  

A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał 

o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przeby-

wał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: 

«Chodźmy znów do Judei». Kiedy Jezus tam przybył, zastał 

Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. 

Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wy-

szła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta 

więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by 

nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o co-

kolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój 

zmartwychwstanie». Marta Mu odrzekła: «Wiem, że po-

wstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu 

ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmar-

twychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby 

umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie 

umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, 

Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, 

który miał przyjść na świat». Jezus wzruszył się w duchu, 

rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?» Odpowie-

dzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi 

więc mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich 

powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, 

nie mógł sprawić, by on nie umarł?» A Jezus, ponownie 

okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to 

pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: 

«Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do 

Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni  

w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, 

że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc ka-

mień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję 

Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze 

wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to 

powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To po-

wiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź 

na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewią-

zane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do 

nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu 

zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, 

czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.” 

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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1. W poniedziałek o g. 17.00 w kościele spotkanie 

dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Ko-

munii św. 

2. We wtorek o 19.30 adoracja Najświętszego Sakra-

mentu połączona ze śpiewem Lamentacji Jeremia-

sza. 

3. W środę spotkanie biblijne "Wieczór z Biblią  

w ręku". Tematem spotkania jest 9 rozdział Ewange-

lii św. Mateusza. Zapraszamy! 

4. W czwartek i piątek przypadają Dni Euchary-

styczne. Nabożeństwa o g. 18.00. 

5. W czwartek o g. 18.00 Msza św. wspólnotowa dla 

ministrantów z podsumowaniem minionego mie-

siąca. O g. 19.00 spotkanie dla rodziców dzieci przy-

gotowujących się do spowiedzi i Komunii św. z po-

działem funkcji komunijnych. 

6. W piątek – Msza Święta i Droga Krzyżowa uli-

cami Leśniewa o g. 18.00. Rozważania prowadzi 

młodzież naszej Parafii. Prosimy o rozmieszczenie 

krzyży na trasie przejścia Drogi Krzyżowej. Zachę-

camy do licznego udziału w tej już ostatniej Drodze 

Krzyżowej. W czasie tej Mszy św. taca na kwiaty do 

Grobu Pańskiego. 

7. W sobotę o g. 10.00 spotkanie Scholki dziecięcej, 

a o g. 11.00 spotkanie dla wszystkich ministrantów  

i kandydatów na ministrantów. 

8. W sobotę –Msza św. z liturgią niedzielną o g. 

17.00 z udzieleniem Sakramentu chrztu św. Chrzty 

prosimy zgłaszać w tygodniu w Biurze Parafialnym. 

9. W sobotę, 8 kwietnia, o g. 10.00 mija termin skła-

dania prac konkursowych na nasz parafialny ro-

dzinny konkurs z okazji Świąt Wielkanocnych. Ro-

dziny zachęcamy do wzięcia udziału i przygotowa-

nia przyozdobionej świecy wielkanocnej. 

10. W przyszłą niedzielę uczestnicy Mszy św.  

o g. 11.00 gromadzą się przed świątynią wraz z pal-

mami. Dzieci prosimy o przygotowanie własnych 

palm. Podczas tej Mszy św. poświęcimy alby dla no-

wych lektorów naszej parafii. 

11. W Niedzielę Palmową przed każdą Mszą św. mi-

nistranci będą rozprowadzać tradycyjnie przygoto-
wane przez siebie palmy, z których ofiary są prze-

znaczone na wakacyjny wyjazd ministrantów. 

12. Przyszła niedziela jest Niedzielą Palmową roz-

poczynającą obchody Wielkiego Tygodnia,  

o g. 15.00 ostatnie Nabożeństwo Gorzkich Żali z ka-

zaniem Pasyjnym. 

13. W przyszłą niedzielę przypada taca remontowa. 

14. Uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej zapra-

szamy do udziału w konkursie rysunkowym o uczyn-

kach miłosierdzia organizowanym z okazji przeży-

wanego w Polsce Roku św. Brata Alberta. Temat 

pracy plastycznej to uczynki miłosierdzia co do du-

szy i co do ciała lub życie i dzieła miłosierdzia św. 

Brata Alberta. Uczestnik wykonuje jedną pracę na 

kartce z bloku technicznego formatu A4 w dowolnej 

technice plastycznej. Szczegóły u katechetów i na 

stronie internetowej. 

 

p
o
n

ie
d

z
ia

łe
k

 

 

 

18.00 
1.+ siostrę Stefanię 1r.śmierci. 

2.+ męża Antoniego Bianga. 
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18.00 + męża Feliksa Koseckiego r.urodzin 

18.30 
1.+  rodz. Edytę, Andrzeja i Stanisława. 

2. o pokój w Syrii i za chrześcijan  

prześladowanych 
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18.00 1.+ ojca Antoniego Dopke. 

2.dziękczynna z prośbą o zdrowie 
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18.00 1.+ Adama Skrzypkowskiego wsp.m. 

2.+ Józefa i Marię Karsznia 

18.30 dziękczynna w 18 r.urodzin Przemka 
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18.00 

1.+ rodz. Janinę i Józefa Rumpca, ciocię 

Józefę, babcie i dziadków z obojga 

stron. 

2.+ Bolesława Holender (r.śm.),  

Magdalenę; braci Jana, Andrzeja i Jana 

Jankowskiego. 
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16.00 + ojca Leona Tarnowskiego 

17.00 dziękczynna w r.ślubu 
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VI Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela Palmowa 

8.00 + męża Józefa Pieper r.urodzin 

9.30 + męża Jerzego Albeckiego 

11.00 
o Boże błogosławieństwo dla Moniki  

i Roberta w 13 r.ślubu 

16.00 
+ Agnieszkę (15r.śm.) Pawła Zinkel  

i Stefana Elwart 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

INTENCJE MSZALNE 
 


