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Pierwszy tydzień Adwentu można powiedzieć 

„przeleciał jak strzała”. Ani się obejrzymy, a bę-

dziemy siadać do wigilii świątecznej. Ten czas za-

tem nie może nam przelecieć przez palce. 

Dzisiejszy fragment ewangelii zwraca naszą uwagę 

na jedną z postaci biblijnych, które stanowią wyjąt-

kowych przewodników adwentowych. Jan Chrzci-

ciel to ostatni prorok Starego Testamentu. Nie tylko 

zapowiadał przyjście Mesjasza, ale jako jedyny  

z proroków wskazał tego Mesjasza, którym jest 

Jezus Chrystus. 

Jan Chrzciciel, przypominając słowa Izajasza, 

wzywa mieszkańców ówczesnej Palestyny do na-

wrócenia. Nie ma to jednak być jedynie emocjonal-

ny zryw, który kończy się na wzniosłych i pięknie 

brzmiących hasłach. Nawrócenie, do którego wzy-

wa Jan Chrzciciel rozpoczyna się od przyjścia „do” 

źródła i wyznaniu swych grzechów – to pierwsze 

kroki, które trzeba wykonać: przyjść i uznać siebie 

za grzesznika. Postawa nawrócenia nie może być 

oszustwem, zakłamaniem, działaniem na pokaz… 

Jan zwraca na to uwagę, gdy przychodzą do niego 

faryzeusze i saduceusze – ci, którzy uważani byli za 

bogobojnych. I od nich Jan wymaga autentycznej 

postawy – mają wydać godne owoce nawrócenia. 

Zatem nasze nawrócenie ma wydać owoce i one 

będą świadczyć o jakości i wartości naszej ze-

wnętrznej postawy „przyjścia” do Boga. Przypomi-

namy sobie od razu zdanie wypowiedziane przez 

Jezusa „po owocach poznaje się drzewo” (Mt 

12,33). 

Ważne jest to, co w środku, a nie tylko to, co na 

zewnątrz. Mogę bowiem chodzić do kościoła,  

ale nigdy nie przyjść do Jezusa. Mogę codziennie 

słyszeć słowo Boże, ale nigdy go nie usłyszeć. 

Trzeba przyjść do Jezusa, wyznać swoje grzechy,  

a potem iść i wydawać dobre owoce własnego na-

wrócenia.  

ks. Krzysztof 

 

  
 

1. Msze Św. Roratne w tym tygodniu od ponie-

działku- piątku z wyjątkiem czwartku o godz. 

18.00, w sobotę o godz. 8.00. 

Z ewangelii według św. Mateusza (Mt 3, 1-12 ) 

„W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił 

na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się,  

bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to 

odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: 

«Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę 

Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». Sam zaś Jan 

nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany 

około bioder, a jego pokarmem była szarańcza  

i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozo-

lima oraz cała Judea i cała okolica nad Jorda-

nem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jor-

danie, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy wi-

dział, że przychodzi do chrztu wielu spośród fary-

zeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmi-

jowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadcho-

dzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc 

nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mó-

wić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam 

wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci 

Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest 

przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje 

dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzuco-

ne. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz 

Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; 

ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was 

chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On 

wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę 

zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieuga-

szonym».” 

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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2. Adoracja Najświętszego Sakramentu ze śpiewem 

uwielbienia, czyli Wieczór chwały, we wtorek  

o g. 19.30. Zapraszamy! 

3. W środę "Wieczór z Biblią w ręku" o g. 19.30  

w kościele. Zabieramy Pismo Święte.  

4. W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczę-

cia NMP. Msze św. o g. 9.00, 17.00 i 18.00. 

5. W piątek o g. 19.00 spotkanie dla młodzieży  

w salce. 

6. Scholka dziecięca spotyka się w sobotę w Ad-

wencie o g. 9.30, lektorzy o g. 10.30, a ministranci 

o g. 11.30.  

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

dzielną. 

8. W przyszłą niedzielę uczestnicy Parafialnej Ligii 

Biblijnej dostarczają do zakrystii rozwiązania trze-

ciej tury oraz pobierają kolejny zestaw pytań, nato-

miast Ministranci będą rozprowadzali tradycyjne 

sianko bożonarodzeniowe na stół wigilijny. Ofiary 

składane przy tej okazji przeznaczone są na cele 

ministranckie. 

9. Bóg zapłać za ofiary składane dziś do puszek na 

pomoc Kościołowi na Wschodzie. 

10.W przyszłą niedzielę przypada taca remontowa. 

11. W zakrystii są do nabycia świece wigilijne  

w cenie 6 złotych i  Opłatki wigilijne. 

12. Zachęcamy do wsparcia naszej Adwentowej 

zbiórki słodyczy, który przeznaczamy w tym roku 

na pomoc dzieciom w Syrii. Słodycze można skła-

dać do kosza przy obrazie Matki Bożej. Serdeczne 

Bóg zapłać. 

13. Rodziny, osoby prywatne bądź grupy rodzin 

chcące wspomóc ubogie rodziny z Ukrainy mogą  

w zakrystii pobrać torby-tutki miłosierdzia, które 

napełnione produktami spożywczymi przynosimy 

do parafii do niedzieli, 18 grudnia. Akcje przepro-

wadza Parafialny Zespół Caritas. 

14. Przypominamy, że trwa parafialny konkurs  

z okazji Świąt Bożego Narodzenia, który w tym 

roku polega na przygotowaniu wieńca bożonaro-

dzeniowego na drzwi. Kryteria i szczegóły na tabli-

cy ogłoszeń i na stronie internetowej. 

15.Osoby zapisane na pielgrzymkę do Ziemi Świę-

tej proszone są o wpłacanie zaliczki potwierdzającej 

uczestnictwo w wysokości 1500 zł do 22 stycznia 

2017. 

 

 

 

 

p
o

n
ie

d
zi

a
łe

k
  

18.00 + córkę Lidię i dusze w czyśćcu cier-

piące 

19.00 + Feliksa i Bogusława Bianga 
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 Św. Mikołaja 

18.00 + Marię Cieślak (r.ur.), Jana  

Bisewskiego i dziadków z obojga stron 

19.00 + Kazimierza Mutka wsp.m. 
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Św. Ambrożego, bpa i doktora Kościoła 

18.00 
1. + Jerzego Kużel wsp.m. 

2. o pokój w Syrii i za chrześcijan 

prześladowanych w tym kraju 

19.00 
1. + Gabrielę Wikowską r.urodzin. 

2. + Antoniego Bianga i Władysława 

Karsznia. 
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 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

9.00 o nawrócenie 

17.00 + Stefana Elwart 20 r.śmierci 

18.00 + rodziców Blaszke i Korthals 
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Św. Juana Diego 

18.00 
1.+ Zygfryda Nikrandt 6 r.śmierci. 

2.+ Annę, Alfonsa Hallmann, Brunona 

i Helenę Lachs, Teresę Pieper 

19.00 o zdrowie dla żony. 
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8.00 + rodz. Genowefę, Zygmunta  

i dziadków z obojga stron. 

16.00 + męża Bolesława Tomczak 11 

r.śmierci 

17.00 + Halinę Szmidt, syna Mieczysława, 

Leona i córkę Monikę 
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8.00 + Grzegorza, Edmunda Jeka i ich  

rodziców 

9.30 + Erykę i Franciszka (r.śm.)  

Ciskowskich 

11.00 Dziękczynna z prośba o łaskę zdrowia 

16.00 + rodziców Jadwigę i Stanisława 

 

INTENCJE MSZALNE 


