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Do świątyni przychodzimy dość często – jedni co 

niedziela, innym zdarzy się opuścić niekiedy nie-

dzielne spotkanie, ale są też i tacy, którzy przycho-

dzą codziennie lub kilka razy w tygodniu. Świąty-

nia nie jest nam obca. Przychodzimy też z jasno 

postawionym celem: przychodzimy się modlić. 

Fragment ewangelii przeznaczony na dzisiejszą 

niedzielę każe nam zwrócić uwagę na to jaka ta 

nasza modlitwa jest. Jaki przychodzę do świątyni? 

Jaki jestem naprawdę, gdy staje przed Bogiem? 

Ludzie mogą mnie postrzegać jako pobożnego, od-

danego Bogu, poświęcającego się dla innych,  

ale przed Bogiem ukazuje się prawda o mnie. I od-

wrotnie – co ludzie mogą o mnie powiedzieć do-

brego? Może nic nie mówią, może krytykują, ciągle 

mają coś do zarzucenia. Serce zna tylko Bóg – On 

jeden. I tylko On wie ile walki kosztuje mnie mój 

grzech. 

Pomyślmy dzisiaj, czy na naszych ustach w świąty-

ni zdarza się modlitwa podobna do modlitwy celni-

ka: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”? Czy 

może częściej słychać w niej echo faryzejskich 

słów „dobrze, że nie jestem jak inni”. 

Droga do nieba wybrukowana jest modlitwą pokor-

ną i czynami pełnymi uniżenia. Do nieba wchodzą 

grzesznicy oczyszczeni mocą Bożego Miłosierdzia, 

a nie święci, którzy sami sobie ten tytuł przypisali. 

ks. Krzysztof 

 

  
 

1. Gościmy dzisiaj i serdecznie witamy w naszej 

parafii siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, 

które w trwającym Roku Jubileuszowym Miłosier-

dzia przybliżą nam historię Cudownego Medalika. 

2. 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 prowadzą Róże Różańcowe. Zachęcamy do 

licznego udziału w Nabożeństwach Różańcowych. 

3. We wtorek o g. 19.30 adoracja Najświętszego 

Sakramentu ze śpiewami uwielbienia i modlitwą 

wstawienniczą z nałożeniem rąk. Zapraszamy! 

4. W środę Nowenna do MBN Pomocy z różańcem 

o g. 18.00. 

5. W środę o g. 19.30 zapraszamy na "Wieczór  

z Biblią w ręku". Zabieramy ze sobą Pismo Święte  

i notatnik. 

6. W piątek od godz. 10.00 Objazd Chorych. No-

wych chorych prosimy zgłaszać w zakrystii. 

7. Zespół muzyczny spotyka się w piątek o g. 20.00 

w salce. 

8. Spotkanie dla ministrantów w sobotę o g. 10.30, 

dla scholki o g. 13.00 w salce. 

9. W sobotę o g. 17.00 Msza św. z liturgią niedziel-

ną. 

10. Wszystkie dzieci zapraszamy do udziału w Tra-

dycyjnym "Balu Świętych" dla uczczenia Uroczy-

Z ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14) 

„Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie,  

że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypo-

wieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się 

modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz 

stanął i tak się w duszy modlił: „Boże, dziękuję Ci, 

że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, 

cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa 

razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, 

co nabywam”. Natomiast celnik stał z daleka i nie 

śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się  

w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, 

grzesznika”. Powiadam wam: Ten odszedł do do-

mu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, 

kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 

będzie wywyższony».” 

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/ 

 

 

REFLEKSJA NAD NIEDZIELNĄ EWANGELIĄ 



 

2 

stości Wszystkich Świętych, który odbędzie się 31 

października (poniedziałek) w Wiejskim Klubie 

Kultury w Leśniewie. Dzieci przebierają się trady-

cyjnie w postać wybranego świętego-najpiękniejsze 

stroje zostaną nagrodzone. Tego dnia również za-

kończenie różańca dla dzieci w czasie Balu. Dzieci 

przynoszą podpisane plansze różańcowe. Początek 

zabawy o g. 16.00 zgłaszaniem plansz. Zakończenie 

około g. 19.00. 

11. Kartki z imionami zmarłych na zdrowaśki wraz 

z ofiarą możemy składać  do koszyków na bocz-

nych ołtarzach. Zdrowaśki będą odmawiane  

w przyszłym tygodniu. Wypominki roczne w wy-

sokości 30 zł od osoby, możemy składać w zakry-

stii i w kancelarii parafialnej. 

12. W zakrystii młodzież może zapisywać się na 

wyjazd na Wieczór uwielbienia z okazji Uroczysto-

ści Wszystkich Świętych, na który udajemy się do 

parafii w Redzie. Wieczór uwielbienia odbędzie się 

31 października o g. 19.30. Wyjazd z parkingu przy 

kościele o g. 19.00. Koszt przejazdu ok. 12 zł.  

13. Przed kościołem rozprowadzany jest Gość Nie-

dzielny, Tygodnik informacyjny" oraz nasz para-

fialny kalendarz. 

 

 

 

Parafialny Zespół Caritas zaprasza wszystkich do 

włączenia się w parafialną akcję zatytułowaną 

„Znicz dla ofiar w Syrii”. Jest ona związana z sze-

rzącą się w Syrii falą walk, w których cierpią nie-

winni ludzie w tym dzieci i osoby chore. 

Chcąc wesprzeć ten „umiłowany i umęczony” kraj 

– jak się wyraził Papież Franciszek – podejmujemy 

akcję „Znicz dla ofiar Syrii”. Dnia 1 listopada na 

naszym cmentarzu wolontariusze naszego Parafial-

nego Zespołu Caritas oraz dzieci ze Szkolnego Koła 

Caritas będą rozprowadzać znicze-cegiełki w cenie 

5 zł i 10 zł, z których wszelki dochód będzie prze-

znaczony na tak bardzo potrzebną pomoc dla dzieci 

mieszkających w Syrii. Symboliczny znicz-cegiełkę 

ustawiamy na grobach swoich bliskich dołączając 

naszą modlitwę za wszystkich, którzy zginęli  

w Syrii. 

Akcja naszego Parafialnego Zespołu Caritas jest 

odpowiedzią na wielokrotne apele Ojca Świętego 

Franciszka wzywające do pomocy mieszkańcom 

Syrii. 

Jest to również akcja, która ma przypomnieć o tym, 

że sytuacja w Syrii ciągle się nie zmieniła mimo 

tego, że mało informacji otrzymujemy o niej z me-

diów. Syrii nieustannie potrzeba wsparcia modli-

tewnego i materialnego. 
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18.00 

1. + Stanisława Bargańskiego (r.ur.),  

z rodzin Bargańskich, Mączka i Rutz 

2. Dziękczynna w 80 r.urodzin Cecylii 

i + ojca Albina 

19.00 

1. + dziadka i chrzestną Teresę Hirsch 

2. o szczęśliwą operację i zdrowie  

w rodzinie Kepke i Halmann 
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18.00 
1. + członków Róży Ojców z Doma-

towa 

 
2. + ojca Antoniego Bianga,  

Władysława Płotka i dusze w czyśćcu 

19.00 
+ Janinę, Pawła Szefka; Annę  

i Franciszka Lesner 
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18.00 
+ męża Józefa Pieper, syna Antoniego 

i rodziców z obojga stron 

  

19.00 
+ męża Antoniego i szwagra Jana 

Bianga 
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18.00 

1. Dziękczynna w 43 r.ślubu 

2. + rodz. Elżbietę i Pawła; męża  

Antoniego i Agnieszkę Lackowską 
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 Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza 

18.00 
+ Magdalenę, Teofila Blaszke  

i Małgorzatę Szornak 
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14.30 
w intencji strażaków z Leśniewa  

i poświęcenie nowego pojazdu 

16.00 Msza święta ślubna 

17.00 

+ męża Antoniego Labuda, z rodzin 

Labuda i Szreder, Zdzisława i dusze  

w czyśćcu 
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8.00 Dziękczynna w 50 r.ślubu 

9.30 
+ rodziców Korthals, ciocie i wujków 

Teresę i Stanisława 

11.00 
+ rodziców Stanisławę i Antoniego 

Blaszke; Marię i Teofila Mroch 

16.00 + Wandę Rigga 6r.śmierci 

INTENCJE MSZALNE 
 

ZNICZ DLA OFIAR W SYRII 
 


