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Żeby poczuć klimat, w jakim rodzi się wśród apostołów głę-

boko prośba skierowana do Jezusa: „Przymnóż nam wiary”, 

warto sięgnąć do Pisma Świętego i przeczytać kilka (dokład-

nie cztery) wcześniejszych wersetów 17. rozdziału Ewangelii 

według św. Łukasza. Jezus mówi tam o zgorszeniach, które – 

jak zapewnia – na pewno przyjdą i nie wręcz co się łudzić, by 

mogły apostołów ominąć. Jezus zachęca też wcześniej do 

przebaczenia, wyczuwając jakby, że apostołowie przechodzą 

wewnętrzne walki związane z przebaczaniem bliźnim: tym, 

którzy zawinili, upokorzyli, odrzucili ich. 

I pojawia się owa gorąca prośba do Jezusa, by On –  

w którego wierzą, że jest Panem i który pokazuje im  

w najdoskonalszy sposób, co to znaczy wierzyć – przymnożył 

im wiary. Nic dziwnego – apostołowie po długim już okresie 

kroczenia za Jezusem na pewno przeżywali trudniejsze dni, 

chwile zwątpienia, załamania, kryzysu. Możemy sobie wy-

obrazić, że kiedy każdy z nich (apostołów) poszedł za Jezu-

sem –  który dla jednych był Cudotwórcą, dla innych pomy-

leńcem, który się ośmiesza – wielu ich przyjaciół i krewnych 

odwróciło się od nich, wstydziło się za nich. Jak więc długo 

można ludzkimi siłami wytrzymać takie napięcie? Apostoło-

wie doskonale widzieli, że nie wszyscy za Jezusem idą…  

że nie wszyscy rozumieją, a nawet więcej: klasa faryzeuszów  

i uczonych w Piśmie (którzy dla apostołów byli przecież kie-

dyś pewnymi autorytetami) bardziej lub mniej jawnie wystę-

puje przeciwko Jezusowi. Stąd prośba do Pana: „Przymnóż 

nam wiary”. Może chcieli powiedzieć, że po ludzku nie dadzą 

sobie rady, że potrzebują wsparcia, podtrzymania, łaski po-

chodzącej nie od ludzi, ale od Boga. 

Tak bardzo ludzka jest dzisiejsza prośba apostołów, bo  

i w naszym życiu nie wszystko jest łatwe i zrozumiałe,  

a zapał, który co jakiś czas w nas się budzi bardzo szybko 

słabnie w zderzeniu z trudną codziennością. 

Jezus nie koloruje rzeczywistości. Wyraża się dość jasno  

i konkretnie: nie liczcie na uznanie, zapłatę, wdzięczność… 

Myślenie ucznia Jezusa jest inne niż podpowiadałby świat 

(sługa pracuje – pan odpoczywa) – ucznia Jezusa charaktery-

zuje duch służby, która nie czeka na odpłatę i wdzięczność. Ta 

bowiem na ziemi może nie przyjść nigdy, ale na pewno będzie 

w niebie.  

Ufam, że tak właśnie jest. „Przymnóż nam wiary!” 

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 prowa-

dzą Róże Różańcowe. Zachęcamy do licznego udziału  

w Nabożeństwach Różańcowych. 

2. W październiku nie będzie dodatkowych spotkań  

w salce dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi  

i Komunii św. Dzieci obowiązkowo uczestniczą w ró-

żańcu od poniedziałku do piątku o g. 17.30 w kościele 

(piątek 16.30). 

3. We wtorek o g. 19.30 adoracja Najświętszego Sakra-

mentu w ciszy z możliwością spowiedzi świętej. Zapra-

szamy! Jest to dzień imienin Ojca Świętego. 

4. W środę Różaniec z Nowenną do MB N Pomocy po 

Mszy św. o g. 18.00. 

5. W środę o g. 19.30 zapraszamy do kościoła na drugie 

spotkanie biblijne "Wieczór z Biblią w ręku", na którym 

uczymy się słuchać słowa Bożego. Prosimy o zabranie 

Pisma Świętego. 

6. W pierwszy czwartek miesiąca o g. 18.00 Msza św. 

dla ministrantów z podsumowaniem punktów za minio-

ny miesiąc i wręczeniem nagrody. 

7. W czwartek o g. 19.00 Msza święta dziękczynna za 

odbytą pielgrzymkę do Ostrej Bramy, a po mszy spotka-

nie dla pielgrzymów w salce, na którym będzie można 

odebrać zdjęcia z pielgrzymki. 

8. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź dla dzieci  

o g. 15.30, spotkanie różańcowe o g. 16.30 połączone  

z udzieleniem Komunii świętej. Spowiedź dla młodzieży 

i dorosłych g. 17.00. 

Z ewangelii według św. Łukasza (Łk 17, 5-10) 
„Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary». Pan 

rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powie-

dzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź 

się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając 

sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: 

Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj 

mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, 

a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że 

wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczyni-

cie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jeste-

śmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać».” 

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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9. W piątek na g. 19.30 do salki ks. Krzysztof zaprasza 

młodzież, która chciałaby utworzyć wspólnotę parafial-

ną o charakterze młodzieżowym. A o g. 20.00 w salce 

spotkanie Zespołu muzycznego. 

10. W sobotę tradycyjne Biegi Piaśnickie – początek  

g. 10.30. 

11. W tym tygodniu nie będzie sobotniego spotkania dla 

ministrantów, a Scholka dziecięca spotyka się w sobotę 

o g. 13.00 w salce. O g. 17.00 Msza św. z liturgią nie-

dzielną. 

12. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy XVI 

Dzień Papieski pod hasłem: "Jan Paweł II - bądźcie 

świadkami miłosierdzia!" . Przed kościołem zbierane 

będą ofiary na fundusz papieski – stypendium dla mło-

dzieży. Taca remontowa za 2 tygodnie 18 października. 

13. Ks. Krzysztof zbiera archiwalne zdjęcia z życia na-

szej parafii, szczególnie z jej początków. Wszystkich, 

którzy chcieliby pomóc udostępniając posiadane zdjęcia 

ks. Krzysztof prosi o dostarczenie zdjęć oryginalnych, 

kopii lub w wersji elektronicznej.  

14. Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi 

Świętej w dniach 22-29 kwietnia 2017 r. Szczegóły na 

tablicy ogłoszeń. 
 

 

 

 

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu od-

powiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie 

otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej 

potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Inten-

cjach Apostolstwa Modlitwy. 

Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego człon-

kowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawia-

ją go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, 

że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic  

w różańcu.  

Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, 

które się nań składają, niejako wprawia je w działanie po-

przez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą sku-

teczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to  

w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia spra-

wiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go two-

rzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź 

gdy zeń odchodzą. 

Zachęcamy, by włączyć się w tę formę uczestnictwa  

w życiu Kościoła, która wykracza poza jedynie niedzielną 

mszę świętą i sprawia, że stajemy się jeszcze ściślej z tym 

Kościołem związani. 
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 18.00 

 

1. o Boże błogosławieństwo dla 

Członkiń II Róży Matek z Leśniewa. 

2. + rodz. Antoniego i Łucję, bratową 

Aleksandrę, teściów Stefana  

i Stefanię. 

19.00 

1. + babcię Stefanię Semmerling. 

2. + męża Zygfryda Nikrandt,  

rodziców Nikrandt i Brzeskich. 
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Wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu 

18.00 

1. Dziękczynna w 30 r. ślubu Marii  

i Leona. 

2. + Teresę i Bolesława (20r.śm.) 

Szornak; Władysława i Bronisławę 

Thiel. 

19.00 

1. + Joannę Kędzierską i Mariana 

Semmerling. 

2. + Jana Kowalczyk - int. od Szkoły 

Podstawowej Leśniewo. 
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Wspomnienie  Św. Faustyny Kowalskiej 

18.00 

1. + Bolesławę i Bolesława Rogala; 

Jana, Janinę i Bartłomieja Damps. 

2. + Stefana Chojke; Inocentę i Józefa 

Rambiert. 
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Pierwszy czwartek miesiąca 

18.00 1. + Bogdana Ciskowskiego r.ur. 

2. + Kazimierza Mutka wsp.m. 

19.00 Podziękowanie za odbytą pielgrzymkę 

do Ostrej Bramy. 
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Wspomnienie NMP Różańcowej 

Pierwszy piątek miesiąca 

18.00 

1. + Jerzego Kużel wsp.m. 

2. + dziadka Franciszka Szmyt, ciocię 

Mirellę, wujka Jana Marzejon. 

19.00 

za wszystkich członków Róż  

Różańcowych naszej Parafii z prośbą 

o Boże błogosławieństwo. 
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Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

15.00 
w intencji Seniorów z Sołectwa  

Domatówko. 

16.00 
Dziękczynna w 25 r.ślubu Ewy  

i Jerzego Elwart. 

17.00 
+ rodz. Brunona i Marię Semerling, 

brata Bronisława i siostrę Katarzynę. 
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8.00 
+ męża i ojca Stanisława, siostrę  

Stefanię i Annę Kirszling. 

9.30 

+ Zbigniewa i Kazimierza  

Michalskich, Heladię, Pawła,  

Władysława i Katarzynę Adrian. 

11.00 
+ Stefanię i Zbigniewa Kloske  

i dziadków z obojga stron. 

16.00 
+ Annę Halmann; Brunona i Helenę 

Lachs. 

CZYM JEST ŻYWY RÓŻANIEC? 
 

Wszystkich członków Róż Różańcowych zapraszamy 

na wspólną Mszę świętą  

w ich intencji w 

piątek, 7 października, o g. 19.00. 

Zapraszamy tego dnia także tych, którzy chcieliby  

dołączyć do którejś z Róż Różańcowych  

istniejących w naszej Parafii. 

INTENCJE MSZALNE 
 


