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Historia świata pamięta wielu królów – jedni zapi-

sali się w niej lepiej, a drudzy gorzej. Jedni byli 

wielkimi przywódcami, inni władzę wykorzystywa-

li dla zrealizowania swoich osobistych ambicji. 

Wszyscy kojarzą się z władzą (czasami nieograni-

czoną), złotą koroną, berłem, pięknymi szatami  

i zamkiem obronnym. Jednych historia zapamięta 

dobrze, a innych źle. 

Gdy oczekiwano Mesjasza w Izraelu to również 

ludzie pragnęli kogoś kto ich poprowadzi jako 

wódz i wyzwoli spod niewoli militarnej. Takiego 

wybawiciela również ludzie upatrywali w Jezusie – 

mniemano, że jest on Mesjaszem, który poprowadzi 

Izraelitów do wyzwolenia się spod władzy Cesar-

stwa Rzymskiego, pod którą Palestyna znajdowała 

się od 63 roku przed Chrystusem. 

Ten Król jednak okazał się inny – owy Król Ży-

dowski. Ma on koronę, owszem, ale z ciernia; ma 

też berło, ale z trzciny otrzymanej od żołnierzy. 

Szatę królewską stanowi szkarłatny płaszcz zarzu-

cony jak szmata, by pogardzić Króla królów. Ten 

Król Żydowski odbiera też cześć od ludzi na ziemi: 

kopniaki, drwiny, oplucia, zniewagi… Ale… tron. 

Najbardziej dziwny jest tron. Nie ma typowych 

podłokietników, ani złotego oparcia – próżno też 

szukać purpurowego obicia. Jego tron to krzyż – 

dwie belki zbite razem, wsparte o ziemię. To jest 

tron Mesjasza – Syna Bożego. Bo On zwycięża 

cierpieniem, On zwycięża śmiercią, a właściwie 

pokonując ją. 

Jego Królestwo to „Królestwo prawdy i życia, kró-

lestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, 

miłości i pokoju” – jak słyszymy dzisiaj w odczy-

tywanej przez kapłana prefacji mszalnej. 

Król, który u niewielu znajdował zrozumienie. Od 

niewielu też doświadczył wierności. Była Maryja 

pod krzyżem, to jasne; był też umiłowany uczeń Jan 

– „ten, którego Jezus miłował”. Dużo więcej szcze-

rych osób pod krzyżem nie było… jeszcze niektóre 

kobiety. 

A na krzyżu opuszczenia i zniewag ciąg dalszy: od 

członków Wysokiej Rady, od żołnierzy, a nawet od 

jednego ze współskazańców, który jeszcze siły 

miał, by „dokopać” Mesjaszowi. 

W dzisiejszej Ewangelii odnajdujemy jednak Do-

brego Łotra – taki przydomek nadała mu tradycja,  

a on sam doczekał się również wspomnienia w ka-

lendarzu liturgicznym: 26 marca. Mówimy czasami 

o nim, że to pierwsza kanonizowana osoba –  

św. Dobry Łotr, bo sam Pan obiecał mu wieczne 

szczęście po śmierci. Ale zwróćmy uwagę na coś 

innego: oto, umęczony Pan, ma siłę (do końca ją 

znajduje), by walczyć o człowieka. 

Bóg o mnie walczy do końca. Po krzyż. 

ks. Krzysztof 

Z ewangelii według św. Łukasza (Łk 23, 35-43) 

„Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz 

członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «In-

nych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli 

On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szydzili 

z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i poda-

wali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem 

żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad 

Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebraj-

skim: «To jest Król żydowski». Jeden ze złoczyń-

ców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy 

Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie  

i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet 

Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę pono-

sisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bo-

wiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic 

złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na 

mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus 

mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś 

ze Mną będziesz w raju».” 

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. Przeżywamy dziś Uroczystość Chrystusa Króla 

Wszechświata. Zakończenie Roku Kościelnego  

i zakończenie Roku Miłosierdzia. Na zakończenie 

każdej Mszy św. odmawiać będziemy Jubileuszowy 

Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. 

Przed kościołem zbiórka do puszek na budowę ko-

ścioła w Ostrowie. 

2. Również dzisiaj rozpoczynamy Parafialną Pere-

grynację obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Kalen-

darium będzie dostępne w przyszłą niedzielę. Przez 

najbliższy tydzień zapraszamy do modlitwy przed 

obrazem w kościele. Nowennę pompejańską roz-

poczniemy w przyszłą niedzielę odmawiając róża-

niec po mszach św. o g. 8.00, 9.30 i 11.00. Infor-

macje o peregrynacji na naszej stronie internetowej. 

3. Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona 

przez Zespół muzyczny z rozważaniami o Bożym 

Miłosierdziu we wtorek o g. 19.30. Zapraszamy! 

4. W środę po Mszy św. o 18.00 Nowenna do MB 

N. Pomocy. W tym tygodniu nie będzie środowego 

spotkania biblijnego. 

5. W piątek o g. 19.00 spotkanie dla młodzieży  

w salce na plebanii. 

6. Spotkanie Scholki dziecięcej w sobotę o g. 10.00, 

dla lektorów o g. 11.00, a dla wszystkich ministran-

tów o g. 11.30. 

7. Sobota – o godz. 17.00 Msza św. z liturgią nie-

dzielną. 

8. Przyszła Niedziela jest I Niedzielą Adwentu – 

początek nowego roku kościelnego. 

9. W zakrystii od przyszłej niedzieli będą do naby-

cia świece wigilijne: małe w cenie 6 złotych, duże 

16 zł. 

10. W przyszłą Niedzielę I Adwentu podczas Mszy 

św. o g. 8,00 pobłogosławimy opłatki wigilijne, 

które będą dostępne przez cały Adwent w zakrystii. 

11. Wyniki Parafialnej Ligii Biblijnej są dostępne 

na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. 

12. Wypominki roczne możemy składać w zakrystii 

i w kancelarii parafialnej. 

13. W przyszłą niedzielę będzie można nabyć naszą 

parafialną gazetkę "Echo Serca", w której również 

informacje i kalendarium naszej peregrynacji. 
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Ofiarowanie NMP 

18.00 + Władysława Srok r.śm. 

18.30 

+ rodziców, ciocię Annę i siostrę  

Teresę 
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Św. Cecylii 

18.00 + Zbigniewa Michalskiego r.urodzin 

18.30 + Alfonsa Ciskowskiego 6 r.śmierci 
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18.00 

 

+ rodz. Helenę, Franciszka Klaffka, 

wujka Stefana, szwagra Andrzeja 
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Św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy 

18.00 
+ męża Tadeusza Sikora (9r.śm.), syna 

Stanisława, z rodzin Kloske i Sikora 
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18.00 

1. + Stefanię i Stefana Semmerling. 

2. + Alfonsa Marszewskiego,  

rodziców i teściów; Pawła Rosickiego 

rodziców i teściów. 
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16.00 
Dziękczynna w 45 r.ślubu Zofii  

i Antoniego 

17.00 
+ ojca Augustyna Holzer, Mariana  

i Grażynę 
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I Niedziela Adwentu 

8.00 

+ ojca i męża Franciszka Kruszyń-

skiego (9r.śm.); rodziców Józefa  

i Annę Okrój 

9.30 
+Erykę (r.śm.) i Franciszka  

Ciskowskich 

11.00 
+ Wandę Albecką, Zbigniewa  

Homernik i zmarłych z rodziny 

16.00 + Franciszka Grzymała r.śmierci 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE INTENCJE MSZALNE 
 


