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Zamknięte drzwi, pozabijane okna – dla Jezusa nic 

nie jest przeszkodą, by spotkać się z uczniami. To co 

im towarzyszy po śmierci Jezusa to strach. Może 

boją się, że podzielą los swojego Mistrza, jakby się 

można było spodziewać. To też inne zamknięcie niż 

tylko fizyczne – to załamanie, zamknięcie w sobie, 

bo co teraz będą robić? Jak wszystko będzie wyglą-

dało bez Jezusa? Przyszłość bez Jezusa nie istnieje, 

choć czasami próbujemy ją sobie taką wyobrazić.  

Jezus również wie, że bez Niego nie ma przyszłości. 

Dlatego przychodzi mimo wszystko – mimo drzwi 

zamkniętych. I żeby nie było wątpliwości kto jest  

w tym momencie najważniejszy Ewangelista pod-

kreśla, że Jezus stanął POŚRODKU. W centrum 

wszystkiego, całej misji, całego życia jest Zmar-

twychwstały Chrystus. Cała uwaga Apostołów ma 

być skupiona na tej postaci. Od Niego, przerażeni, 

słyszą słowa zwiastujące pokój. Jezus zawsze przy-

nosi w ludzkie serce pokój, szczególnie tam, gdzie 

widać zatrwożenie i bojaźń. 

Ale przyjście Jezusa do miejsca, gdzie przebywali 

uczniowie nie było związane jedynie z chęcią poka-

zania się. Jezus zleca uczniom misję. Tą misją jest 

posłanie. Ów paradoks! Ci zlęknieni jeszcze przed 

chwilą uczniowie mają stać się apostołami narodów! 

I więcej – Jezus nawet o tym nie wspomina, ale prze-

cież ci zalęknieni uczniowie przed śmiercią Jezusa 

opuścili Go, zostawili, zdradzili, popełnili straszliwy 

czyn! A teraz oni mają stać się szafarzami miłosier-

dzia: „którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-

czone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane”. 

Tylko ten komu darowano miłość i który ją przyjął 

bezinteresowną może ją teraz przekazywać dalej. Je-

zus w niegodne ręce oddaje władzę rozgrzeszania, 

tak jak kilka dni wcześniej w niegodne ręce oddał 

swoje Ciało. Bo w logice Jezusa najmniej godni  

w oczach świata stają się najbardziej godnymi. 

Wszystko będzie możliwe dzięki Duchowi Świę-

temu. Pierwsze Jego zadanie to upewnić uczniów  

o miłości Boga – sprawić, żeby jej doświadczyli. Od 

tego zaczyna się misja: od doświadczenia miłości 

Posyłającego. 

Niech dzisiaj zrodzi się w nas wdzięczność za dar 

Ducha Świętego, który pozwala nam wszystkim do-

świadczyć miłości. Który pozwala nam doświadczyć 

pewności, że owa moc nie jest z ludzi, ale z Boga.  

I tak ją przyjmujmy. 
 

ks. Krzysztof 

  

 

1. Niedzielą dzisiejszą w Uroczystość Zesłania Du-

cha Świętego kończymy w kościele okres Wielka-

nocny. 

2. Jutro II Dzień Zielonych Świąt – Maryi Matki Ko-

ścioła. 

3. Dzisiaj o g. 17.30 spotkanie Domowego Kościoła 

zgodnie z planem. 

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

kramentu połączona z modlitwą słowem Bożym. 

Z ewangelii według św. Jana (J 20, 19-23) 

„Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 

gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były za-

mknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, 

stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»  

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Ura-

dowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak 

Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po 

tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 

«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 

grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzyma-

cie, są im zatrzymane».” 

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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5. W środę Nowenna do MBNP po Mszy św.  

o g. 18.00, a o g. 19.30 zapraszamy do kościoła na 

"Wieczór z Biblią w ręku". 

6. Spotkanie dla wszystkich ministrantów w czwar-

tek o g. 17.00 w salce.  

7. W czwartek o g. 19.00 spotkanie Rejonowej Dia-

konii Ewangelizacji w salce. Wszystkich, który 

chcieliby się zaangażować w pomoc w czasie spo-

tkania na Rynku Wejherowskim w Boże Ciało ser-

decznie zapraszamy do salki! 

8. Spotkanie Scholki dziecięcej w tym tygodniu wy-

jątkowo w piątek o g. 17.00 w salce, a o g. 19.00 spo-

tkanie młodzieży w salce. 

9. W sobotę po Mszy św. o g. 7.30 wyrusza z naszej 

Parafii piesza pielgrzymka na odpust Trójcy Przenaj-

świętszej do Wejherowa. W niedzielę autobusu nie 

będzie. 

10. W sobotę o g. 17.00 Msza św. z liturgią nie-

dzielną. 

11. W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Prze-

najświętszej. 

 

 

 

 

Ja, ……………., oddaję i poświęcam siebie Najświęt-

szemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje 

życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie 

czcić, miłować i wielbić to Serce. 

Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czy-

nić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego 

serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać. 

Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przed-

miot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękoj-

mię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, 

jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako 

pewne schronienie w godzinę mej śmierci. 

O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedli-

wieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego spra-

wiedliwe zagniewanie. 

O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją uf-

ność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej 

skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się 

wszystkiego od Twojej dobroci. 

Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie 

podobać, albo sprzeciwiać. Niech Twoja czysta miłość 

tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapo-

mniał(a) o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie, o to 

błagam Cię przez Twoją dobroć. 

Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pra-

gnę, aby największym moim szczęściem i radością było 

żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen. 
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18.00 

1. + rodz. Marię i Augustyna  

Ciskowskich i rodzeństwo. 

2. + Jana Cyman 8r.śm. 

18.30 

1. Dziękczynna w 1 r.urodzin wnuka 

Karolka i jego rodziców. 

2. O zdrowie w rodzinie 
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NMP Matki Kościoła 

18.00 
1. + męża Jerzego Albeckiego 

2r.śmierci. 

2. + Adama Skrzypkowskiego wsp.m. 

18.30 
1. o zdrowie dla Roberta. 

2. o pokój w Syrii i za chrześcijan  

prześladowanych 
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18.00 

1. + dziadków Korthals, Kwidzińskich  

i ojca chrzestnego Andrzeja. 

2. + rodz. Blaszke, Rumpca, ciocię  

Małgorzatę, Józefę i brata Zygmunta 
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Święto Jezusa Chrystusa  

Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

18.00 

1. + rodz. Annę i Pawła Szmidt; Klarę, 

Stanisława Pranczk. 

2. o łaskę zdrowia dla Marii Drawc  

i Stefanii Potrykus – int. II Róży Matek 

z Leśniewa św. Joanny Beretty Bolla 
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18.00 
1. + Stanisława Kużel 

2. + Józefa Barzowskiego, ojca Henryka 

i siostrę Danutę 
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Bł. Bogumiła, biskupa 

7.30 + rodziców Lidię i Stanisława Labuda 

17.00 
+ Magdalenę, Bernarda; braci  

Kazimierza i Franciszka(wsp.m.) Okuń  

i siostrę Brygidę 
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Uroczystość Najświętszej Trójcy 

8.00 
+ syna Zbigniewa (r.ur i 25r.śm.), męża, 

z rodzin Dettlaff i Kobierzyńskich 

9.30 
+ rodz. Teresę i Władysława; z rodzin 

Czoska i Potrykus 

11.00 
+  męża Stefana (7r.śm.) i ojca Tadeusza 

(13r.śm.) 

16.00 + rodziców Jadwigę i Stanisława 

INTENCJE MSZALNE 

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ  

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU 

WG ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE 


