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Fragment ewangelii przeznaczony na dzisiejszą niedzie-

lę ukazuje nam bardzo konkretnie prawdę, o której  

co jakiś czas przypominamy sobie w kontekście wiecz-

ności: na końcu czasów sądzeni będziemy z miłości. 
Miłość to nie słowa, ale czyny – miłość musi być kon-

kretna, inaczej jest pustym frazesem. A więc i sądzeni 

będziemy z konkretnych czynów miłości. 

Problemem owego bogacza z ewangelii wcale nie było 

to, że był bogaty, że dobrze się bawił, że lubił sobie 
zjeść… Jego problemem było to, że nie potrafił się dzie-

lić. To, co posiadał inwestował jedynie w siebie. Do 

tego stopnia, że nie dostrzegał ubogiego leżącego pod 

własną bramą! 

Czytając dzisiejszy fragment ewangelii dobrze byłoby 

zapytać siebie: kiedy ostatni raz uczyniłem jakieś bezin-
teresowne dobro z czystego, wrażliwego serca. I ponie-

waż szybko przychodzi nam siebie tłumaczyć to zapy-

tajmy się bardzo konkretnie: kiedy ostatnio dałem ubo-
giemu jałmużnę… kiedy dałem ubogiemu coś do jedze-

nia… kiedy ostatnio przeglądałem szafę, żeby niepo-

trzebne ubrania (nie założyłem przez trzy lata to już nie 
założę!) przekazać tym, którzy zimą nie mają w co się 

ubrać? Nie ma co zasłaniać się niewiedzą, brakiem oka-

zji, roztargnieniem… Bogacz z ewangelii też „nie wi-

dział” Łazarza. Ubogich nie trzeba szukać, okazji by 
pomóc – też nie. 

ks. Krzysztof 

 

  
 

1. Katecheza sakramentalna dla dzieci przygotowują-

cych się do pierwszej spowiedzi i Komunii św. w ponie-

działek o g. 17.00 w kościele. 
2. We wtorek o g.19.30 adoracja Najświętszego Sakra-

mentu prowadzona przez Zespół muzyczny i zakończo-

na Kompletą. Program adoracji na najbliższe miesiące 

jest wywieszony na tablicy. 
3. W środę Nowenna do MB N Pomocy po Mszy św.  

o g. 18.00, a o g. 19.30 pierwsze spotkanie osób chęt-

nych do udziału w spotkaniach kręgu biblijnego. Zapra-
szamy! 

4. Spotkanie Zespołu muzycznego w piątek o g. 20.00 

Zapraszamy osoby chętne! 

5. Spotkanie dla ministrantów w sobotę o g. 10.00, dla 
lektorów o g. 10.30, o 11.00 dla kandydatów, których 

serdecznie zapraszamy! 

6. Scholka dziecięca spotyka się w sobotę o g. 13.00  
w salce.   

7. Rozpoczynamy miesiąc różańcowy. Zachęcamy do 

licznego udziału w Nabożeństwach Różańcowych.  
W sobotę różaniec w ramach I Soboty miesiąca  

o g.14.15 i okazja do spowiedzi ( o 15.00 Msza św.)  

i w niedzielę g. 9.30 różaniec prowadzą Róże Różańco-

we. 
8. W sobotę o g. 17.00 Msza św. z liturgią niedzielną. 

9. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o g. 11.00 

dzieci przygotowujące się do I Komunii św. otrzymają 
swoje pierwsze różańce. 

Z ewangelii według św. Łukasza (Łk 16, 19-31) 
„Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek 

bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień 

świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty 

wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpad-

kami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego 

wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abra-

hama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Ot-

chłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka 

Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abra-

hamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec 

swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo 

strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: 

Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Ła-

zarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 

męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie 

ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was 

przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten 

rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. 

Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni 

nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają 

Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: 

Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do 

nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza  

i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, 

nie uwierzą».” 

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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10.W przyszłą niedzielę Uroczystości Piaśnickie w 77. 

rocznicę mordu piaśnickiego i 17. rocznicę beatyfikacji 

siostry. Alicji Kotowskiej o g. 11.00. 
11. Scholka parafialna bardzo dziękuję wszystkim, któ-

rzy w minioną niedzielę wsparli akcję „Niedziela ciast”, 

z której ofiary przeznaczamy na nagranie płyty. Bóg 
zapłać! 

12. Pierwsze spotkanie dla młodzieży pragnącej uczest-

niczyć w parafialnej grupie młodzieżowej odbędzie się 
w piątek, 7 października. Młodzież zachęcamy do pod-

jęcia tej propozycji. Szczegóły u ks. Krzysztofa. 

13. Informujemy, że spotkanie uczestników minionej 

pielgrzymki do Wilna odbędzie się w czwartek, 6 paź-
dziernika, o g. 19.30 w salce przy kościele. Zapraszamy! 
 
 

 

 

W rozpoczętym niedawno nowym roku szkolnym zapra-

szamy do zaangażowania w inicjatywy biblijne, które pro-
paguje i organizuje nasza parafia. 

1. Zapraszamy do zaopatrzenia się i korzystania z zestawu 

12-minutowych filmów komentujących ewangelię z każdej 

niedzieli roku (54 odcinki). Jest to inicjatywa Centrum 

Formacji Duchowej Ojców Salwatorianów w Krakowie  

i Studio Katolik. Początek w pierwszą niedzielę Adwentu – 

27 listopada 2016. 

Więcej informacji na stronie www.nowajakosczycia.pl .  

Aby zaopatrzyć się w filmy można samemu zamówić ze-

staw lub skontaktować się z ks. Krzysztofem. Koszt filmów 

na wszystkie niedziele to 150 zł, które stanowi ofiarę na 
wsparcie tego dzieła biblijnego. 

2. W naszej parafii pragniemy utworzyć grupę gromadzą-

cą się wokół słowa Bożego. Stąd zapraszamy na spotkanie 

wszystkich, którzy chcieliby bliżej poznać Pismo Święte, 

nauczyć się czytać święty tekst, a przede wszystkim żyć  

w rytmie słowa Bożego. Jest to zaproszenie do wszystkich 

dorosłych. Do czytania słowa Bożego nie trzeba wyższych 
studiów, ale jedynie pragnienia słuchania Bożego słowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Parafialna Liga Biblijna – to konkurs dla rodzin z tere-

nu naszej parafii, którego celem jest zachęcenie do lektury 

Pisma Świętego. Co cztery tygodnie każda ze zgłoszonych 

rodzin odbiera z parafii zestaw pytań do wybranej księgi 

Pisma Świętego oddając jednocześnie odpowiedzi do 

wcześniej zabranych pytań. Liga trwa do czerwca 2017 

roku. Do Parafialnej Ligii Biblijnej można dołączyć do 
końca września.  

4. Dla wszystkich, którzy chcieliby na co dzień czytać  

i rozmyślać nad ewangelią przeznaczoną na dany dzień, 

proponujemy książkę „Ewangelia 2017. Droga, Prawda, 
Życie”. Książka zawiera pełny tekst Ewangelii na każdy 

dzień 2017 roku oraz odnośniki do czytań biblijnych na 

dany dzień, a także rozważanie i modlitwę. Pomagają one 

ukierunkować osobistą refleksję i pełniej zrozumieć na-

uczanie Chrystusa. W książce są również rozważania ró-
żańca oraz drogi krzyżowej. 

 

 

 

 

 

 

5. Nasza parafia organizuje również pielgrzymkę do 

Ziemi Świętej w dniach 22-29 kwietnia 2017 r. Szczegó-
łowy plan na tablicy przy kościele, a informacji udziela 

ks. Krzysztof. Zapisy trwają w zakrystii do 20 grudnia. 

Całkowity koszt to 3850 zł (bez dodatkowych opłat  

i niezależnie od ilości uczestników). Na pielgrzymkę 
wyruszymy, jeżeli uzbiera się 20 uczestników z naszej 

parafii. 
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18.00 

 

1. + męża Jerzego Albeckiego r. urodzin. 

2. + Antoniego Bianga i Władysława 

Karsznia. 
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 Wspomnienie  Św. Wincentego a Paulo, prezbitera 

18.00 

1. + rodz. chrzestnych, ciocię Klarę  

Wojciechowską, szwagra Jana i Anię. 
2. + Jana Daleckiego r. śmierci. 
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 Wspomnienie Św. Wacława męczennika 

18.00 

1. + Zbigniewa Michalskiego 1 r. śmierci. 

2. o pokój na świecie i za dusze  

w czyśćcu. 
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Święto Świętych Archaniołów:  

Michała, Gabriela, Rafała 

18.00 

1. Dziękczynna w 15 r.ślubu Katarzyny  
i Ryszarda. 

2. + rodz. Jana, Felicję Elwartt; Sabinę  
i Franciszka Dettlaff. 
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Wspomnienie  Św. Hieronima 

18.00 

1. + Józefa (15r.śm.) i Marię Karsznia. 

2. + Erykę i Zygfryda Wilner i męża  

Antoniego – int. od Szkoły Podstawowej  

z Leśniewa. 
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Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

15.00 w intencji darczyńców 

16.00 Msza święta ślubna 

17.00 
Dziękczynna w 40 r. ślubu Heleny 
i Romana. 
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8.00 
+ ojca Zygfryda Nikrandt i Leona  
Kowalskiego. 

9.30 
+ rodz. Bronisławę i Jana; z rodzin  

Mudlaff i Kohna. 

11.00 
+ Józefa Jeka, Janinę i Pawła Szefka, 
Klarę Bietzke i Gertrudę Rigga. 

16.00 
+ szwagrów Jerzego Albeckiego  

i Ryszarda Hordejuk. 

INICJATYWY BIBLIJNE W NASZEJ PARAFII 
 

INTENCJE MSZALNE 

PIERWSZE SPOTKANIE BIBLIJNE 

środa, 28 września 2016,  

g. 19.30 w salce przy kościele. 

Przyjdź dowiedzieć się więcej o Biblii! 

Zaproś innych! 

W naszej parafii będzie można nabyć 

książkę w cenie 8 zł  

w niedzielę, 13 listopada,  

po każdej Mszy świętej. 

http://www.nowajakosczycia.pl/

