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Pasterze w dzisiejszej ewangelii jawią się jako ci, którzy 

uwierzyli w słowa zwiastowane przez aniołów – uwie-

rzyli, że aniołowie rzeczywiście są zwiastunami objawia-

jącego się Boga. Bez większego namysłu, co więcej z po-

śpiechem, udali się według wskazań aniołów, by odnaleźć 

znaki: niemowlę owinięte w pieluszki i złożone w żłobie. 

Ujrzeli w żłobie, miejscu pokarmu dla bydła, Tego który 

w przyszłości stanie się pokarmem dla wszystkich ludzi 

zaproszonych do udziału w uczcie Królestwa Niebie-

skiego. Ujrzeli Jezusa w żłobie, który zapowiada Eucha-

rystię (św. Augustyn). 

Posłuszeństwu słowu Bożemu zawsze doprowadza nas do 

spotkania z prawdziwym Bogiem, sprawia, że można żyć 

szczęśliwie. Nie jest to życie łatwe, ale jest życiem szczę-

śliwym, bo w Bogu odnajduje się rzeczywisty sens. Pa-

sterze, którzy są posłuszni słowu zwiastowanemu przez 

aniołów są tego wspaniałym przykładem. Nie tylko od-

najdują i spotkają Jezusa, ale wracają od Niego „wielbiąc 

i wysławiając Boga”. To nie pusty optymizm albo wesoł-

kowatość. To jest radość, która płynie od Boga i której 

źródłem możemy być tylko On. 

Kiedy przeżywamy tajemnice Narodzenia Pańskiego 

warto więc przybyć do Jezusa zgodnie z poleceniem sły-

szanego w czasie świąt słowa Bożego. Trzeba to zrobić 

czym prędzej, z owym „pośpiechem”, bo czas świąteczny 

szybko minie, a my możemy przegapić okazję do tego, by 

w naszym sercu zagościła radość Boża, a na naszym ję-

zyku znalazło się słowo uwielbienia…za wszystko. 

ks. Krzysztof 

 

  
 
1. Jutro Uroczystość Świętego Szczepana. Msze św. o g. 8.00, 

9.30, 11.00 i 16.00. Jest to dzień KUL. Tradycyjnie po Mszach 

św., przed kościołem zbieramy do puszek ofiary na utrzymanie 

tego Katolickiego Uniwersytetu, podczas Mszy św. o g. 11.00 

ogłoszenie wyników konkursu bożonarodzeniowego. 

2. Kolędy rozpoczniemy od wtorku 27 grudnia. Szczegółowy 

plan kolęd jest wywieszony w gablocie przed kościołem i na 

stronie internetowej. 

3. W środę Nowenna do MBN Pomocy po Mszy św. o g. 8.00. 

4. W sobotę ostatni dzień roku kalendarzowego św. Sylwestra. 

Msza św. na zakończenie roku z nabożeństwem o g. 17.00. 

5. W przyszłą niedzielę Nowy Rok 2017, Uroczystość Świętej 

Bożej Rodzicielki i Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Msze 

św. jak w każdą niedzielę. 

6. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do świątecz-

nego wystroju kościoła i uroczystego przebiegu tegorocznej Pa-

sterki. 

7. Dzisiaj po Mszy św. można nabyć świąteczny numer naszej 

parafialnej gazetki "Echo Serca"  wraz z "Tygodnikiem infor-

macyjnym" , w którym umieszczony jest plan tegorocznych ko-

lęd i dalszy ciąg kalendarium peregrynacji. Przed kościołem 

także świąteczny Gość Niedzielny, podwójny numer w cenie  

8 zł. 

8. W tym tygodniu nie będzie spotkań grup duszpasterskich. 

9. Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie udzielone 

w wielu akcjach charytatywnych, które organizowaliśmy przed 

świętami w szczególności za 35 "Tutek miłosierdzia"  

i bardzo dużo słodyczy, które zbieraliśmy z myślą o dzieciach 

mieszkających w Syrii. Bóg zapłać. 

Informujemy też, że ze środków zbieranych w czasie listopado-

wej akcji "Znicz dla ofiar w Syrii" podjęliśmy się jako Caritas 

Parafialna półrocznej opieki nad jedną syryjską rodziną, do któ-

rej będą trafiać środki pieniężne z naszej akcji. Szczegóły w 

gazetce parafialnej. 

 

Z ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 15-20) 

„Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mó-

wili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem  

i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan 

oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Ma-

ryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je uj-

rzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o 

tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się 

temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zacho-

wywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 

sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga 

za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powie-

dziane.” 

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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Panie Jezu Chryste, który jesteś Bogiem i Człowiekiem jedno-

cześnie. Który jesteś Królem Wieczności i Królem Czasu.  

Oto my Twoi poddani przychodzimy do Ciebie na skraju Sta-

rego Roku, aby oddać Ci to wszystko, co było treścią naszego 

życia w miesiącach, które przeminęły.  

Oddajemy Ci się o Jezu takimi, jakimi jesteśmy.  

Oddajemy Ci to wszystko, na co nas stać.  

Twoimi niech będą o Jezu te dzieci, które w tym roku wśród  

nas się narodziły. Niech żyją dla Ciebie i przez Ciebie otrzy-

mują łaski.  

Twoimi niech będzie to wszystko co składa się na życie na-

szych dzieci, które już od lat wychowujemy.  

Oddajemy Ci ich beztroskie chwile i poważne choć może dzie-

cięce jeszcze strapienia, troski, zmartwienia i bóle.  

Twoimi niech będą wszystkie ich zabawy, obowiązki wobec 

rodziny, szkoły, rówieśników.  

Oddajemy Ci mijający rok życia naszej młodzieży.  

Wszystkie ich wzloty i szamotanie się ze słabością.  

Oddajemy Ci ich idealizm i naturalną dobroć, oraz to wszystko 

co ich kształtowało, by nie dać się zaciągnąć w dół.  

Oddajemy Ci trud i udrękę szarego życia codziennego wszyst-

kich ludzi, którzy należą do pokolenia dorosłych.  

Pozbieraj ich ranne wstawanie do codziennych obowiązków.  

Pozbieraj ich pot sączący się z czoła w czasie wytężonej pracy.  

Pozbieraj wszystkie nieprzespane noce pracujących na nocnych 

zmianach ojców.  

Pozbieraj nieprzespane noce troszczących się o zdrowie swoich 

dzieci matek. 

Oddajemy Ci wszystkie odruchy dobrej woli, by zachować spo-

kój i przyjaźń z sąsiadami.  

Oddajemy Ci te wszystkie jakże kosztujące człowieka zamilk-

nięcia, aby w rodzinie panowała harmonia i jedność.  

Oddajemy Ci wszystkie cierpienia doznane od ludzi złej woli,  

które jednak nie szukają pomsty.  

Oddajemy Ci długie i przeraźliwie nudne dni ludzi chorych  

i starszych.  

Oddajemy Ci ich nieprzespane noce.  

Oddajemy Ci cierpienia i jęki ludzi, którzy w tym roku bardzo 

chorowali.  

Oddajemy Ci to wszystko, co składało się na konanie tych, któ-

rzy w tym roku odeszli do wieczności.  

Oddajemy Ci wszystkie wzniesienia naszego serca, gdy mo-

dlimy się do Ciebie  

Oddajemy Ci nasze Drogi Krzyżowe tegorocznego Wielkiego 

Postu, radosne śpiewanie Marii Królowej Maja i nasze przesu-

wanie różańca w październiku.  

Oddajemy Ci wszystkie kroki, które zrobiliśmy do naszego Ko-

ścioła.  

Oddajemy Ojcu Twojemu jeszcze raz Ciebie, któregośmy ofia-

rowali tyle razy, gdy razem zbieraliśmy się na Mszy św.  

Oddajemy Ci jeszcze raz nasz żal za grzechy wyznawane  

przy konfesjonale.  

Oddajemy Ci naszą radość, gdy podczas Komunii św.  

przychodzisz do naszego serca.  

Ofiarujemy Ci nasze postanowienia, poczynione w czasie ad-

wentowych i wielkopostnych rekolekcji, oraz w czasie słucha-

nia Słowa Bożego.  

Ofiarujemy Ci o Jezu wszystko, co nasze, aby cokolwiek wej-

dzie w nasze życie w Nowym Roku, prowadziło nas do Ciebie 

i do Ciebie przybliżało. AMEN. 
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Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika 

8.00 
+ ciocie Stefanię (3r.śm.), ojca Jana;  

z rodzin Bużan i Szornak 

9.30 
+ Kazimierza Lieske, z rodzin  

Kobierzyńskich i Lieske 

11.00 
+ Stefanię (r.śmierci) i Zbigniewa 

Kloske 

16.00 

+ Zbigniewa i Kazimierza  

Michalskich; Heladię,Pawła,  

Władysława i Katarzynę Adrian 
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 Święto Św. Jana, apostoła i ewangelisty 

8.00 
1.+ Michała i Józefę Byczk. 

2.+ Stanisława Labuda wsp.m. 
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Święto Świętych Młodzianków 

8.00 1.+ Jerzego i Czesława Mudlaff. 

2. WOLNA……………………… 
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Piąty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego 

8.00 
1.+ Scholastykę Muller wsp.m. 

2.+ Alfonsa Kloske wsp.m. 
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Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 

8.00 

1. Dziękczynna w 10 r.ślubu Weroniki 

i Karola 

2.+ rodziców Bużan i Darga. 
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Św. Sylwestra, papieża 
 

17.00 

1. Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o dalsze w rodzinie Byczk. 

2.+ matkę Marię Klepień i matkę 

chrzestną Reginę Grapp. 
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Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

8.00 
+ rodziców Kreft, Bisewskich; męża 

Jana i siostrę Małgorzatę 

9.30 
+ męża Antoniego (r.śm.), Zbigniewa  

i Medarda Szymańskich 

11.00 
o Boże błogosławieństwo w rodzinie 

Marii i Teofila Srok 

16.00 
o Boże błogosławieństwo i zdrowie  

w rodzinie Byczk 

INTENCJE MSZALNE 
 

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE ROKU 
 


