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W Ewangelii według św. Łukasza dostrzegamy Jezusa, 

który nieustannie jest w drodze i jest to droga do Jerozo-

limy. Na ostatnim jej etapie Jezus wchodzi do Jerycha – 

najniżej położonego geograficznie miasta na świecie i na 

dodatek miasta uznawanego dość zgodnie przez badaczy 

za należące do najstarszych miast świata. Nie wydaje się 

być to bez znaczenia dla słowa Bożego i już sama ta 

informacja pozwala nam pomyśleć o Jezusie, który 

„ostatnią prostą” przed swoją zbawienną śmiercią prze-

mierza przez miasto, które jest w depresji, najniżej – tak 

jakby chciał pokazać, że i o nich pamięta. 

Dzisiejszy fragment ukazuje nam postać zwierzchnika 

celników, bardzo bogatego, który miał pragnienie by 

zobaczyć Jezusa. Stosunek mieszkańców miasta do Za-

cheusza (którego imię pochodzi z języka hebrajskiego  

i paradoksalnie znaczy „czysty, niewinny”) można sobie 

wyobrazić. Jeśli celników ściągających od ludzi podatki 

na rzecz okupanta (Cesarstwa Rzymskiego) ludzie trak-

towali jak ostatnich drani to cóż powiedzieć o ich 

zwierzchników. 

Zacheuszowi jednak, mimo trudu spowodowanego ni-

skim wzrostem i tłumem, udaje się wdrapać na sykomo-

rę i ujrzeć Jezusa. Okazało się, że i Jezus chciał zoba-

czyć zwierzchnika celników – „spojrzał więc w górę”. 

Jezus zawsze patrzy nas w górę, widzi nas na tle nieba – 

tak jaka Zacheusza. Jezus zawsze ocenia nas wyżej niż 

my sami siebie oceniamy. 

Trud zadany sobie przez Zacheusza i miłosierne spotka-

nie ze wzrokiem Jezusa, a później gościna w domu fary-

zeusza wydały owoc w sercu tego zdeprawowanego 

przez pieniądz człowieka: nawraca się, a owocem na-

wrócenia nie są jedynie słowa, a konkretny gest: rozdaje 

połowę majątku, a skrzywdzonym przez siebie ludziom 

zwraca wszystko poczwórnie. 

Niech Zacheusza, któremu Jezus przywrócił tożsamość 

sprawiając, że jego imię dopiero po spotkaniu z Nim 

stało się prawdziwe (oczyścił Zacheusza!) będzie dla nas 

zachętą, by czynić wysiłki prowadzące do spotkania  

z Panem, a potem podjąć konkretne gesty nawrócenia. 

ks. Krzysztof 

 

  
 

1. W poniedziałek okazja do spowiedzi przed Uroczy-

stością Wszystkich Świętych o g. 17.00, ostatni róża-

niec dla dorosłych o g. 18.00; o g. 16.00 zapraszamy 

wszystkie dzieci na "Bal Świętych", na którym nastąpi 

również podsumowanie tegorocznego różańca. Dzieci 

przebierają się za wybranego świętego, zabierają ze 

sobą plansze różańcową oraz jakąś słodycz do podzie-

lenia się z innymi. Zakończenie zabawy ok. 19.00. 

2. We wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych – 

Msze Św. o godz. 8.00, 9.30 i po południu o godz. 

14.00; Rozpoczynamy procesją na cmentarzu, a na-

stępnie Msza Św. na cmentarzu w intencji zmarłych 

Parafian. 

3. W środę Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych - Dzień Zaduszny, Msze św. o godz. 18.00 

Z ewangelii według św. Łukasza (Łk 19, 1-10) 

„Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez mia-

sto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zache-

usz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał 

on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie 

mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 

Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, 

aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał prze-

chodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spoj-

rzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź 

prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w two-

im domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go 

rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: «Do 

grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz 

stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego 

majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzyw-

dziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł 

do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego 

domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem 

Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co 

zginęło».” 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie 

ul. Kościelna 12, 84-106 Leśniewo 
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ze zdrowaśkami i o g.19.00 Msza św. zbiorowa z pro-

cesją na cmentarz i modlitwą w intencji zmarłych. 

4. W tym tygodniu, ze względu na obchodzone święta 

nie będzie wtorkowej adoracji oraz środowego spo-

tkania biblijnego. 

5. W czwartek, piątek i sobotę przypadają Dni Eucha-

rystyczne – Nabożeństwa po Mszy św. o g.18.00,  

a w sobotę Nabożeństwo Różańcowe o g. 15.15. Oka-

zja do spowiedzi - piątek g. 15.30 (dla dzieci),  

g. 17.00 dla dorosłych i w sobotę 15.15. 

6. W czwartek Msza święta wspólnotowa dla mini-

strantów o g. 18.00 z podsumowaniem punktów za 

miniony miesiąc. Po Mszy świętej zbiórka dla 

wszystkich ministrantów w salce. 

7. Pierwszy piątek miesiąca - Msza święta dla dzieci  

o g. 16.30. 

8. Zespół muzyczny ma swoje spotkanie w piątek  

o g. 20.00. 

9. Spotkanie Scholki dziecięcej w sobotę o g. 13.00  

w salce. 

10. Sobota – o godz. 17.00 Msza św. z liturgią nie-

dzielną. 

11. Kartki z imionami zmarłych na zdrowaśki wraz  

z ofiarą możemy składać do soboty  włącznie, do ko-

szyków na bocznych ołtarzach. Zdrowaśki będą od-

mawiane w środę, czwartek i piątek po Mszy św.  

o g.18.00, w sobotę o 16.00. 

12. Wypominki roczne możemy składać w zakrystii  

i w kancelarii parafialnej. Wypominki ubiegłoroczne 

odmawiamy do końca listopada. 

13. Parafialny Zespół Caritas, zaprasza wszystkich do 

wsparcia parafialnej akcji "Pokój wam! Znicz dla 

ofiar w Syrii", której celem jest pomoc dzieciom cier-

piącym z powodu trwającej w Syrii wojny. 1 listopada 

na naszym parafialnym cmentarzu Parafialny Zespół 

Caritas wraz z dziećmi ze Szkolnego Koła Caritas 

będą rozprowadzać znicze-cegiełki w cenie 5 i 10 zł. 

Znicze będą miały naklejone logo naszej parafialnej 

akcji. Zapraszamy i zachęcamy do wsparcia cierpią-

cych! 

14. Przed kościołem rozprowadzany jest Gość Nie-

dzielny, Mały G.N. i "Tygodnik informacyjny", za-

chęcamy do odwiedzania naszej nowej strony interne-

towej  www.parafia-lesniewo.pl, gdzie można znaleźć 

aktualności z życia parafii, ogłoszenia i intencje 

mszalne. Kalendarz można nabyć w zakrystii.  

15. Informujemy, że spotkanie dla rodziców dzieci 

przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Ko-

munii świętej odbędzie się w czwartek, 10 listopada,  

o g. 19.00 w kościele. 

16. W najbliższą sobotę ministranci wyjeżdżają na 

Turniej Służby Liturgicznej Archidiecezji Gdańskiej, 

który odbywa się w Luzinie. 
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18.00 

1. Dziękczynna w 22 r.ślubu Marcina  

i Małgorzaty. 

2. + Stefanię i Franciszka Bianga,  

brata i teścia. 
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8.00 + Agnieszkę i Jana Jaskulskich. 
  

9.30 + Wandę Srok r.śmierci 
 

 

14.00 

1. W intencji zmarłych Parafian. 

2. + męża i ojca Stanisława, Wandę  

i Tadeusza Kormann. 
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18.00 

1. + Józefę, Michała Byczk, rodziców 

i opiekunów Koszałka i dusze w 

czyśćcu. 

2. + rodziców Jana i Gertrudę, brata 

Jana, Tadeusza Elwart i brata  

Sławomira Lanc. 
 

 

19.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych. 
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18.00 

1. + Karolinę (r.ur.), Leona Okrój  

i Jadwigę Ceynowa. 

2. + ojca Jana, ciocię Stefanię,  

z rodzin Bużan i Szornak. 
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Św. Karola Boromeusza 

18.00 

1. Dziękczynna w 10 r.ślubu Lidii  

i Damiana. 

2. + ojca Jerzego Kużel i Aleksandra 

Holender. 

18.30 

1. + Alfonsa Kloske int. od  

uczestników pogrzebu. 

2. + ojca Sławka int. od dzieci. 
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16.00 

1. + ojca Stanisława Gruba, Zbigniewa 

Szymańskiego i brata Zdzisława. 

2. Dziękczynna w 60 r.urodzin  

Zbigniewa. 

17.00 
+ męża Józefa Bożeńskiego, rodziców 

Labuda i Bożeńskich. 
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8.00 

+ Wandę, Tadeusza Kormann, męża 

Andrzeja i Władysława, rodz. 

Czarzbon. 

9.30 

+ Zbigniewa Michalskiego, Heladię, 

Pawła, Władysława i Katarzynę  

Adrian. 

11.00 
Podziękowanie za odebrane łaski, z 

prośbą o dalszą opiekę i zdrowie. 

16.00 + Kazimierza Mutka wsp.m. 

INTENCJE MSZALNE 
 


