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Powitania i pożegnania – jak dobrze to znamy. Po-

witania po powrocie z podróży, po latach rozłąki, po-

witania codzienne w pracy i szkole, na uczelni. I po-

żegnania – najpierw znowu te codzienne, gdy poda-

jemy komuś rękę mając nadzieję zobaczyć te osobę 

następnego dnia lub za kilka dni. I są pożegnania ro-

dzinne, przyjacielskie, gdy ktoś nas odwiedza – mó-

wimy – „raz na rok”: to pożegnania bardziej czułe  

i sentymentalne. Są pożegnania, gdy ktoś odchodzi  

z domu, zmienia swoje życie, wyjeżdża do pracy za 

granicę lub na studia do innego miasta. Znamy też 

takie pożegnania przy których wiemy, że już nigdy 

się nie zobaczymy. Znajdziemy takie pożegnania 

także w Dziejach Apostolskich: „Wtedy wszyscy wy-

buchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na 

szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego,  

co powiedział: że już go nigdy nie zobaczą” (Dz 

20,37-38). Na myśl przychodzi to pożegnanie, które 

nazywamy „ostatnim pożegnaniem”, gdy tylko w na-

dziei patrzymy w niebo wierząc, że kiedyś się spo-

tkamy właśnie tam. 

Takie pożegnanie dzisiaj zapowiada Jezus. Wie do-

skonale, że Jego obecność na ziemi niebawem się 

zmieni; że uczniowie nie będą Go oglądali zawsze  

w takiej postaci jak obecnie. I w jakiś sposób próbuje 

przygotować uczniów na ten moment, więc zapo-

wiada przyjście Parakleta – Ducha Prawdy, który bę-

dzie ożywiał ich życie i nadawał mu rytm. Będzie 

Duchem, który scala w jedno. Jezus wie, że po poże-

gnaniu w człowieku rodzi się tęsknota i ją trzeba za-

spokoić, trzeba umieć ją wypełnić. Duch Paraklet 

wypełnia dzisiaj chrześcijańskie życie i pozwala  

w nadziei iść do przodu, iść w górę do tych przybyt-

ków, w których Jezus czeka na nas. 

Miłość to nie słowa, ale czyny – czasami to zdanie 

gdzieś słyszymy, może powtarzamy. Ono jest ważne 

także w odniesieniu do Jezusa. Nie moje „kocham” 

jest ważne, ale moje czyny, które :kocham” potwier-

dzają. Jezus mówi wyraźnie: wypełnianie przykazań 

jest wyrazem miłości do Niego. 

Kiedy dzisiaj wsłuchujemy się w ten fragment 

Ewangelii to prośmy o taką odwagę, która nasze 

czułe słowa i myśli skierowane ku Bogu będzie po-

trafiła przemienić w konkretne czyny. Niech i do nas 

mogą odnosić się słowa zapisane przez Tertuliana (II 

w. po Chr.), który odnotował zdumienie pogan ob-

serwujących chrześcijan: „Zobaczcie, jak oni się mi-

łują”. 
 

ks. Krzysztof 

  

 

1. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni 

Krzyżowe; Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodu-

jące. 

Z ewangelii według św. Jana (J 14, 15-21) 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać 

moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a in-

nego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze 

– Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, 

ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go 

znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jesz-

cze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. 

Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć 

będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem  

w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten 

Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umi-

łowany przez Ojca mego, a również Ja będę go 

miłował i objawię mu siebie». ” 

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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2. Nabożeństwa majowe w tym tygodniu: od ponie-

działku - piątku o g. 18.00,w sobotę o g. 16.00,  

w niedzielę g. 9.30. 

3. We wtorek kończy się peregrynacja po domach 

obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Powitanie obrazu 

w drzwiach świątyni nastąpi o g. 17.30, a następnie 

koronka do Bożego Miłosierdzia. Rodzinę, która 

jako ostatnia gości u siebie obraz prosimy o dostar-

czenie wizerunku przed wejście o wyznaczonej go-

dzinie. 

4. We wtorek o g. 19.30 adoracja Najświętszego Sa-

kramentu z uwielbieniem za Boże Miłosierdzie. Ser-

decznie zapraszamy! 

5. W środę nowenna do MBNP po Mszy św.  

o g. 18.00. W tym tygodniu NIE ODBĘDZIE SIĘ 

"Wieczór z Biblią w ręku". 

6. W czwartek zapraszamy na spotkanie pielgrzy-

mów minionej pielgrzymki do Ziemi Świętej: msza 

św. o g. 18.30, a następnie spotkanie w salce. 

7. W piątek o g.19.00 spotkanie dla młodzieży  

w salce. 

8. W sobotę o g. 10.00 spotkanie Scholki dziecięcej. 

Nie będzie spotkań dla ministrantów. 

9. W sobotę o g. 17.00 Msza św. z liturgią niedzielną. 

10. Zapraszamy wszystkich na Mszę św. w niedzielę 

- 28 maja - o g. 9.30, która uroczyście zakończy czas 

peregrynacji w naszej parafii. 

11. W przyszłą niedzielę uczestnicy Parafialnej Ligii 

Biblijnej oddają ostatnie karty odpowiedzi. 

12. Młodzież wyjeżdżająca na Pola Lednickie,  

3 czerwca, spotyka się na parkingu o g. 4.30. 
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18.00 

1. + syna Sławomira Lanc i ciocię Annę 

Kirszling. 

2. w pewnej intencji. 

18.30 
1. o potrzebne łaski dla Oli. 

2. o Boże błogosławieństwo w rodzinie 
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18.00 
1. + Gertrudę, Feliksa, Elżbietę  

i Ignacego. 

2. w pewnej intencji 

18.30 o pokój w Syrii i za chrześcijan  

prześladowanych w tym kraju. 
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NMP Wspomożycielki Wiernych 

18.00 

1. Dziękczynna w 83. r.urodzin. 

2. + męża Antoniego Pionke (r.śm.), 

syna Stanisława i Antoniego 
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18.00 1. + Stanisława Labuda wsp.m. 

2. + syna Wojciecha Groth r.śmierci 

18.30 

1. + Msza dziękczynna za pielgrzymkę 

do Ziemi Świętej. 

2. + Ewę Kwidzińską, Bogumiłę Itrych  

i Adriana Kramp 
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Św. Filipa Nereusza 

18.00 

1. + Marię Maciszka z okazji Dnia 

Matki. 

2. + mamę Genowefę, Walerię, Józefa 

Lanc i Franciszka Sobolewskiego 
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15.00 Msza św. ślubna 

16.00 Msza św. ślubna 

17.00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

mamy Teresy 
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 – Wniebowstąpienie Pańskie 

8.00 
+ męża i ojca Stanisława (r.ur.) i siostrę 

Stefanię 

9.30 

+ ojca chrzestnego Alfonsa Ciskow-

skiego, Bogdana, rodz. Erykę i Fran-

ciszka Ciskowskich 

11.00 

+ Jana, Cecylię Kamińskich, syna Kry-

stiana, brata Piotra, teściów Zygmunta  

i Celinę 

16.00 + Czesława Mudlaff 3. r.śmierci 

INTENCJE MSZALNE 


