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Czytając fragment Ewangelii św. Łukasza przeznaczony na dzisiejszą 
niedzielę można mieć za pierwszym razem mieszane uczucia.  
A nawet czytając go za drugim i trzecim razem. Bo jak rozumieć 

konieczność nienawidzenia swoich najbliższych jako warunek bycia 
uczniem Jezusa? Czujemy, że coś nam się nie zgadza. Budzi to nasz 
sprzeciw, bo przecież od małego uczono nas szacunku wobec na-
szych rodziców, a miłość do nich jest w nas wpojona od kiedy pa-
miętamy. Co więc z tą nienawiścią? Trudno podejrzewać Jezusa, że 
istotnie nakłania do nienawiści – On, Książę Pokoju! 

Fragment ten należy rozumieć nieco inaczej niż podpowiadałby nam 
to dosłowny tekst polski. Żeby go dobrze zrozumieć warto wrócić do 
wersetów poprzedzających odczytywany dzisiaj fragment, a miano-
wicie do Łk 14,15-24. Jezus opowiada wcześniej przypowieść  
o uczcie: pewien człowiek wyprawia ucztę i zaprasza wielu. Jednak 

każdy z zaproszonych odmawia przyjścia na przyjęcie podając dość 
błahe powody. Powiedzielibyśmy dzisiaj, że „wykręcają się” i to 
marnymi argumentami: jeden kupił pole i musi je obejrzeć, drugi 
chce akurat wypróbować zakupioną parę wołów, a trzeci wszystko 
zrzuca na żonę… Na przyjęcie nie przychodzi nikt z zaproszonych, 
bo bardziej niż gospodarza i jego ucztę cenią sobie coś innego. Moż-
na powiedzieć, że kochają coś bardziej i do tego są przywiązani. 
Wiemy, że Jezus chciał, aby Jego słuchacze w obrazie uczty dostrze-
gli Królestwo Boże, a w gospodarzu Boga, który na tę ucztę zapra-
sza. 

Po tej przypowieści właśnie odnajdujemy dzisiejszą perykopę ewan-

geliczną i to nasze „problematyczne” wezwanie do nienawiści. Nie 
chodzi jednak o nienawiść taką, jak ją dosłownie rozumiemy. Chodzi 
raczej (paradoksalnie) o miłość, która jest zdrowa i uporządkowana 

tzn. na pierwszym miejscu stawia Boga. To Bóg jest źródłem miłości 
do drugiego człowieka. A więc wezwanie do nienawiści należy 
rozumieć jako wezwanie do miłości Boga ponad wszystko, do takiej 
miłości najbliższych, która nie zagradza nam drogi do Boga, nie 
przeszkadza nam w dojściu do Niego (tak jak w przypowieści  
o uczcie, na którą nie przyszedł nikt z zaproszonych, bo serce mieli 

przywiązane bardziej do czegoś/kogoś innego). Żadna prawdziwa 
miłość na ziemi nie może wymagać ode mnie bym stawiał ją ponad 
miłością do Boga – to przecież Bóg jest miłością, a nie miłość bo-
giem. 

Aby zobrazować co dzieje się z człowiekiem, który w swoim życiu 
pomiesza tę hierarchię miłości Jezus przytacza dwa przykłady: bu-
dowy wieży i toczenia bitwy. Żeby z jednego i drugiego wyjść wy-
granym muszę dobrze się zastanowić czy mam na to wystarczające 
środki. 

Dzisiejszy fragment zachęca nas do zastanowienia się do czego 
jestem przywiązany bardziej niż do Boga? Co stanowi dla mnie 
pewnik życia, środek bezpieczeństwa, który wyprzedza nawet Boga? 
Któremu ufam bardziej niż Wszechmocnemu. Co mi jeszcze prze-

szkadza, by budowla była wzniesiona, a bitwa wygrana? Bycie 
uczniem Jezusa jest wymagające, bo muszę zrezygnować z przywią-
zania do wszystkiego, co wyprzedza w moim życiu miłość do Boga. 
Muszę ustawić to w życiu na właściwym miejscu. Tylko wtedy bo-
wiem wzniosę prawdziwą budowlę wiary i wygram bitwę o zbawie-
nie. „Czasami trzeba zostawić także jakieś dobro, by pójść bardziej 
za Jezusem” /Papież Franciszek/. 

ks. Krzysztof 

  
 
1.W dniu dzisiejszym parafianie nasi wraz z ks. Krzysztofem 

uczestniczą w Uroczystościach odpustowych w Swarzewie, spo-
dziewany powrót pielgrzymów ok. godz.17.00. 

2.W poniedziałek o g. 19.00 w salce przy kościele spotkanie 

członków redakcji naszej parafialnej gazetki „Echo Serca”. Za-
praszamy każdego, kto chciałby pomóc w redagowaniu tego 

pisma. 

3.We wtorek o 19.30 zapraszamy na pierwszą po wakacjach 

adoracje Najświętszego Sakramentu połączoną z modlitwą sło-
wem Bożym. 

4.W środę Nowenna do MB N Pomocy po Mszy św. o g. 18.00,  

o g. 18.30 w kościele spotkanie organizacyjne dla rodziców dzie-
ci mających przyjąć w roku 2017 w naszej parafii I Komunię 

Świętą. 

5.W czwartek na g. 19.00 ks. Krzysztof zaprasza na spotkanie 
wszystkich uczestników pielgrzymki do Wilna. 

6.W piątek o g. 20.00 spotkanie Zespołu muzycznego. Na to 
spotkanie zapraszamy też osoby ze starszej młodzieży, które 

chciałyby wzbogacić zespół grą na instrumencie lub śpiewem. 
Wszyscy mile widziani! 

Z ewangelii według św. Łukasza (Łk 14, 25-33) 
„Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do 

nich: «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści 

swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie 

samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego 

krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo 

któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a 

nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, 

gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy 

patrząc na to zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął 

budować, a nie zdołał wykończyć”.  

Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim 

królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć 

tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu 

tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia 

poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki 

pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkie-

go, co posiada, nie może być moim uczniem».” 

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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7.W sobotę o g. 10.00 pierwsze spotkanie Scholki dziecięcej. 

Dzieci, które nie będą uczestniczyć w tym roku w spotkaniach są 
proszone o poinformowanie o tym opiekunów Scholki. Zbiórka 

dla ministrantów odbędzie się w sobotę o g. 11.30 w salce przy 
kościele. 

8.W przyszłą niedzielę miesięczna zbiórka remontowa. 

9. Informujemy, że Panowie kopiący groby zrezygnowali z dal-
szej posługi. W związku z tym do przyszłej niedzieli 11 września 

włącznie ks. Proboszcz oczekuje na zgłoszenie się chętnych. Jeśli 
się nikt nie zgłosi przekażemy tę funkcję któremuś z Zakładów 

Pogrzebowych z Pucka. 

10.Przed kościołem rozprowadzany jest Gość Niedzielny i MG 
Niedzielny. 

11.W przyszłą niedzielę do nabycia kolejny numer naszej para-
fialnej gazetki w nowej szacie i formie oraz z nowymi działami. 

Zapraszamy do zapoznania się! 

12.Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w rekolekcjach 
zatytułowanych „Oblicze miłosierdzia - o miłości, która czyni 

wolnym”, które w dniach 28-30 października organizuje Wspól-
nota Ruchu Światło-Życie wraz z ks. Krzysztofem. Szczegóły na 

plakacie na tablicy lub u ks. Krzysztofa. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Rusza kolejna inicjatywa konkursowa  
w naszej parafii. Tym razem całoroczna, 

zatytułowana „Parafialna Liga Biblij-
na”. Konkurs jest przeznaczony dla 

całych rodzin: rodziców z dziećmi szkol-
nymi. Naszym celem jest zachęcenie do 

czytania Pisma Świętego – słowa Boże-
go. 

Konkurs rusza w niedzielę – 18 września 
i potrwa do niedzieli – 18 czerwca, czyli 

równe 9 miesięcy! 
 

Na czym polega „Parafialna Liga Biblijna”? 

Począwszy od 18 września, co miesiąc, będziemy podawali jedną 

księgę z Pisma Świętego, którą trzeba będzie przeczytać w prze-
ciągu czterech tygodni. W tę samą niedzielę drużyny będą odbie-

rały z kościoła jeden zestaw kilkudziesięciu pytań związanych  
z czytaną księgą. Zadanie będzie polegało na odpowiedzeniu  

w domu na zadane pytania dotyczące księgi. Otrzymaną kartę  
z odpowiedziami trzeba będzie dostarczyć do kościoła w niedzie-

lę, po upływie podanego czasu (kalendarium na cały rok będzie 
udostępnione 11 września). Tego samego dnia, którego dostar-

czamy kartę z odpowiedziami zabieramy jednocześnie kolejny 
zestaw pytań do kolejnej księgi. Kartę zgłoszeniową do konkursu 

wypełniamy i przynosimy do kościoła w niedzielę, 11 września, 
wrzucając do przygotowanej skrzynki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy jest ważne z jakiego Pisma Świętego będziemy korzystali? 

Tak, jest to bardzo ważne. Pytania konkursowe będą przygoto-

wywane na podstawie IV wydania Biblii Tysiąclecia z 2003 roku, 
wydawnictwa Pallottinum, ponieważ jest to tekst Pisma Świętego 

dostępny w Internecie na stronie www.biblia.deon.pl. W domu 
należy sprawdzić czy posiadana Biblia jest tego wydania. 

Jaki zakres obejmują przygotowane pytania? 

Pytania będą przygotowywane na podstawie treści samej księgi,  

a także wstępu i przypisów do tej księgi zawartych w podanym 
wydaniu. 

Skąd dowiemy się o wynikach? 

Wyniki po każdym etapie będą dostępne na ogólnej liście punk-
towej wywieszonej na tablicy przy kościele z zachowaniem ano-

nimowości. 

Co jest nagrodą w konkursie? 

Nagrodą w przygotowanym konkursie jest ubogacenie tekstem 
Pisma Świętego. Wśród głównych nagród znajduje się laptop 

oraz rower. 

Uwaga! 

Warunkiem rozpoczęcia konkursu jest zgłoszenie udziału przez 
co najmniej 10 rodzin. Rodzina może zrezygnować z konkursu  

w każdej chwili. Nie jest również obowiązkowe przyniesienie 
każdej karty z odpowiedziami. 
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18.00 

1. + matkę Małgorzatę Dettlaff, ojca Pawła, 

bratową Ewę i chrześniaka Sławka. 

2. + Stefana i Mariana Semmerling 

18.30 

1. + Józefa i Janinę Rumpca i ciocię Józefę. 

2. + żonę Aldonę, ojca Antoniego, teściów 
Janinę i Aleksandra. 
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 18.00 

1. + rodziców Małgorzatę i Pawła Dettlaff, 

bratową Ewę i chrześniaka Kazimierza. 
2. Kazimierza Mutka wsp.m. 

18.30 

1. + syna Sławka, siostrę Stefanię i Henryka 

Magdziarz. 

2. + rodziców Gertrudę i Feliksa Kuhn; Elżbie-

tę i Ignacego Szymańskich. 
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18.00 

1. + Jerzego Kużel wsp.m. 

2. + rodziców Albeckich, Okoń, braci Józefa, 

Mariana i Jerzego. 

cz
w

a
rt

ek
 

18.00 

1. + rodz. Annę i Józefa; Zbigniewa i Antonie-

go Szymańskich; Jana i Brunona Rigga, z ro-
dzin Czapp i Socha. 

2. + Urszulę, Bronisława i Tadeusza. 

18.30 

1. Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo w 15 r. ślubu Elżbiety i Romana. 

2. + w czyśćcu cierpiące. 
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 16.00 Msza św. ślubna 

18.00 

1. + Izydora i Martę Kirszling i brata Eugeniu-

sza. 

2. + Jacka Socha 6r.śmierci. 
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 16.00 Dziękczynna w 25 r.ślubu Jolanty i Bronisława. 

17.00 Dziękczynna w 70 r. urodzin mamy Reginy. 
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8.00 
+ męża i ojca Stanisława, Stefanię i Sławomira 

Lanc. 

9.30 Dziękczynna w 28 r.ślubu. 

11.00 
+ z rodzin Karcz i Szefka, Klarę Bietzke i Ger-
trudę Rigga. 

16.00 
+ męża Stanisława, syna Zbigniewa, rodz. De-

ttlaff i Kobierzyńskich, szwagrów i szwagierki. 

INTENCJE MSZALNE 
 

„PARAFIALNA LIGA BIBLIJNA” 
 

W skrócie: 

1. Niedziela – 4 września: zabieramy z kościoła „Kartę 

zgłoszeniową” na konkurs. 

2. Niedziela – 11 września: przynosimy do kościoła wypeł-
nioną „Kartę zgłoszeniową” rodziny. 

3. Niedziela – 18 września: zabieramy z kościoła pierwszy 

zestaw pytań do podanej księgi. 

4. Niedziela – 16 października: przynosimy pierwszą uzu-
pełnioną kartę z odpowiedziami i zabieramy kolejną do 

domu. 

 

http://www.biblia.deon.pl/

