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Dzisiejszy fragment Ewangelii wg Mateusza to jej 

ostatni rozdział i ostatni fragment zatytułowany  

w Biblii: Ostatni rozkaz. Uroczystość Wniebowstą-

pienia przypomina wierzącym ostatnie spotkanie Je-

zusa z Apostołami po Jego zmartwychwstaniu. Od 

tego momentu Jezus już nie jest dostrzegalny ze-

wnętrznie w ludzkiej postaci, tak jak mogli obserwo-

wać Go ludzie do tej pory. 

Jedenastu – owa szczególna, wybrana grupa po-

mniejszona o Judasza, który targnął się na swoje ży-

cie zaraz po zdradzie – zostaje wezwanych przez Je-

zusa do Galilei. Tam wszystko się zaczęło, cała przy-

goda z Jezusem: zostawiona łódź, zostawione sieci, 

opuszczony ojciec, rodzinny dom i codzienne zaję-

cia, opuszczona komora celna, która wpędzała w go-

rycz grzechu. Wszystko zostawili dla Jezusa, który 

właśnie tam – w Galilei – rozpoczął głosić Ewange-

lię – dobrą nowinę o przybliżeniu się Królestwa Bo-

żego. Nieodparcie należy sądzić, że Jezus chce, by 

również misja Apostołów, których pozostawi na 

ziemi, by głosili wszystkim narodom Ewangelię 

Królestwa rozpoczęła się w tym miejscu, gdzie On 

sam rozpoczął owo głoszenie. 

W tym ostatnim fragmencie Mt Jezus, który nie tak 

dawno został skazany ludzką władzą Piłata na 

(nie)ludzką śmierć, jawi się jako Ten, który posiada 

władzę dużo większą: nie tylko nad ziemią, ale też 

nad niebem – nad tym, nad czym człowiek nie ma 

władzy żadnej, nawet rzymski Cesarz. „Dana mi jest 

wszelka władza w niebie i na ziemi”. 

Polecenie Jezusa, misja którą zostawia Jedenastu jest 

konkretna i jasna: mają iść i uczyć tego wszystkiego, 

czego nauczyli się od Jezusa (nie swoją naukę! 

Jego!). Mają więc uczyć nie tylko przykazań i prze-

strzegania prawa, ale również stylu życia, jaki Jezus 

ukazał przez swoje życie i „przemówieniu progra-

mowym” znanym jako Kazanie na Górze (rozdz. 5-

7 Ew. Mt). 

Ostatnie zdanie domyka całą Ewangelię napisaną 

przez Mateusza. Jest to zapewnienie o stałej obecno-

ści Jezusa pośród nich i z nimi. Dla Apostołów roz-

poczyna się coś nowego, swego rodzaju próba wiary, 

bo oto teraz już bez widzialnego Jezusa mają iść  

i głosić. Wiara sprawdza się najbardziej w tych mo-

mentach, w których Jezusa nie widać. Nie ma wąt-

pliwości, że Apostołowie stają właśnie przed takim 

wyzwaniem. Wiemy, że zdadzą egzamin bezbłędnie 

– skończą jak ich Mistrz, ze słowami Ewangelii na 

ustach, w różnych krańcach ówczesnego świata. 

Słuchając słów dzisiejszej Ewangelii prośmy o taką 

wiarę, która będzie trwała właśnie wtedy, gdy wokół 

będzie mrok, gdy nie będziemy widzieć Boga w na-

szym życiu. Niech ta wiara będzie oparta o wiary-

godne zapewnienie z Ewangelii Mateuszowej:  

„A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 

skończenia świata”. 
 

ks. Krzysztof 

  

 

1. Dzisiaj Mszą św. o g. 9.30 kończy się peregryna-

cja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego po naszej para-

fii. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to 

piękne duchowe dzieło: rodzinom, które przyjęły ob-

raz (178 rodzin), Parafialnemu Zespołowi Caritas, 

Z ewangelii według św. Mateusza (Mt 28, 16-20) 

„Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, 

tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, od-

dali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy 

Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: 

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzie-

lając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-

tego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 

przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszyst-

kie dni, aż do skończenia świata».” 

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  
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który opracował harmonogram i czuwał nad przebie-

giem dzieła, Panu Romanowi, który przygotował 

piękną podstawę pod obraz oraz wszystkim, którzy 

wspierali peregrynację modlitwą. Modlimy się o du-

chowe owoce tego czasu! 

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

kramentu w ciszy z możliwością spowiedzi świętej. 

3. Do środy nabożeństwa majowe po Mszy św.  

o g. 18.00, w środę Nowenna do MBN Pomocy. 

4. W środę zapraszamy na "Wieczór z Biblią w ręku" 

na g. 19.30 do kościoła. 

5. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne. 

Nabożeństwa w pierwszy czwartek i piątek, po Mszy 

św. o g. 18.00, w sobotę Nabożeństwo różańcowe  

o g. 15.15. 

6. W czwartek Msza św. wspólnotowa dla ministran-

tów o g. 18.00. 

7. Spowiedź w I piątek dla dzieci g. 15.30, o 16.30 

Msza św. dla dzieci, spowiedź dla młodzieży i doro-

słych g.17.00, w sobotę 15.15. 

8. W piątek spotkanie dla młodzieży o g. 19.00. 

9. Młodzież udająca się do Lednicy spotyka się w so-

botę o g. 4.30 na parkingu. Osoby niepełnoletnie mu-

szą posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego 

opiekuna. Uczestnicy zabierają kanapki na sobotni 

dzień oraz środki na ewentualny ciepły posiłek na 

Polach Lednickich. 

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

11. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Du-

cha Świętego. 
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 Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy 

18.00 

1. + Scholastykę Muller wsp.m. 

2. + Bogdana Ciskowskiego (7r.śm.)  

i zm. z rodziny. 
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18.00 
1. + Alfonsa Kloske wsp.m. 

2. + teściów Genowefę i Wacława; 

szwagra Jerzego i dziadków 

18.30 + Marię i Henryka Klepień, Reginę 

Grapp i rodziców z obojga stron. 
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Święto Nawiedzenia NMP 

18.00 w pewnej intencji 

18.30 Do Matki Bożej o szczęśliwą operację 

dla Brygidy i w pewnej intencji 
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Św. Justyna, męczennika 

18.00 + Karolinę, Leona Okrój i Jadwigę  

Ceynowa 

18.30 + Adama, Marię Mielewczyk, siostrę, 

braci, bratanka i bratowe 
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18.00 

1. + rodziców z obojga stron, brata  

Ignacego i Jana Bianga. 

2. + rodz. Leona i Marię Jóskowskich, 

bratanka Janusza i dusze w czyśćcu 
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16.00 + Annę Rigga 2 r.śm. i Józefa 

17.00 + Jerzego i Czesława Mudlaff 
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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

8.00 + brata Jacka i mamę Urszulę Lieske 

9.30 
+ Erykę i Franciszka Ciskowskich 

(r.ur.). 

11.00 
+ Józefa Jeka, Janinę, Pawła Szefka, 

Gertrudę Rigga i Klarę Bietzke 

16.00 + krewnych z rodzin Bradtke i Rigga 

INTENCJE MSZALNE 


