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Każda gospodyni domowa zna wartość soli 

kuchennej. Jest dla niej oczywiste, że nie można po-

solić tylko fragmentu zupy, która znajduje się  

w garnku lub tylko kilku kartofli gotowanych do 

obiadu. Drogowcy znają z kolei wartość soli, którą 

nazywamy solą drogową. Wiedzą doskonale jakie są 

konsekwencje nie użycia tego surowca w konieczny 

w danej chwili sposób; co może spowodować zanie-

dbanie w jego użyciu. O wartości soli wiedzą też do-

skonale ludzie sędziwego wieku, dla których lo-

dówka kiedyś była jedynie wytworem marzyciel-

skiej wyobraźni i przechowywane mięso konserwo-

wano właśnie używając soli. 

Podobnie ma się ze światłem – znamy dosko-

nale jego znaczenie i wartość i potrafimy też natych-

miast podać utrudnienia jakie nastają, gdy w linii 

energetycznej zabraknie światła. Powiedzenie 

„światełko w tunelu” nie bez powodu ma zabarwie-

nie optymistycznej wizji przyszłości – światło roz-

prasza mrok. 

Fragment dzisiejszej ewangelii jest częścią tzw. ka-

zania na górze, które w Ewangelii św. Mateusza trwa 

do rozdziału 7 wersetu 29 (Mt 7,29). Jest też bezpo-

średnią kontynuacją fragmentu z ubiegłej niedzieli 

znanego pod nazwą „Osiem błogosławieństw”. 

Jezus po nadaniu ludowi, który za Nim podą-

żał, nowego prawa – prawa Ewangelii – zwraca się 

do uczniów z konkretnym poleceniem i swego ro-

dzaju misją. Wielu mogło zadawać sobie pytanie po 

usłyszeniu „błogosławieństw”: kto sprosta tym wy-

maganiom? Kto potrafi je wypełnić? Uczniowie. 

Mają w świecie być jak sól, która nadaje smak całej 

społeczności, a jednocześnie nie stanowi samej po-

trawy (udoskonala ją), nie narzuca się, a jednak jej 

brak jest wyraźnie wyczuwalny. Mają być tymi, któ-

rzy nieskażenie będą trwać przy prawie danym przez 

Jezusa „konserwując” przez to świat, w którym żyją 

w dobrej nauce. Mają strzec tego depozytu przed wy-

mieszaniem z brudem światowości i postępem cza-

sów. 

Uczniowie mają być światłem, które nie 

świeci dla siebie, ale które daje „oświecenie” innym 

– tym którzy są w pobliżu. Mają być jak miast poło-

żone na górze – bez wstydu, lęku i obaw świadczyć 

o Jezusie, w Którego uwierzyli i Którego nauczanie 

przyjęli. Istotą ucznia jest „świecić” światłem otrzy-

manym od Pana i przekazywać je w Bożej sztafecie 

wiary, tak by do każdego mogło dotrzeć światło, 

które rozprasza mrok. 

Warto, abyśmy zapytali się siebie słuchając 

niedzielnej ewangelii: czy we mnie jest coś z czysto-

ści nauki głoszonej w tym fragmencie przez Jezusa? 

Czy moje chrześcijańskie życia chociaż próbuje rea-

lizować zadania „soli i światła” w świecie? Nie 

dajmy sobie wmówić, że wiara jest sprawą prywatną. 

To prawda, że jest sprawą najbardziej osobistą,  

ale jest jednocześnie sprawą publiczną, bo nasze ży-

cie religijne nie może być w sprzeczności z życiem 

rodzinnym, społecznym i politycznym. Światło 

Chrystusowej Ewangelii jest przeznaczone dla każ-

dej ze sfer naszego życia, a sól słowa Bożego nada-

jąca smak ma go nadawać całemu światu. 

ks. Krzysztof 

 

Z ewangelii według św. Mateusza (Mt 5,13-16) 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój 

smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie 

przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez 

ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się 

ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się 

też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na 

świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są  

w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed 

ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwa-

lili Ojca waszego, który jest w niebie».” 

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/ 

 

REFLEKSJA NAD NIEDZIELNĄ EWANGELIĄ 



 

2 

  

 

1. Dzisiaj uczestnicy Parafialnej Ligi Biblijnej skła-

dają karty odpowiedzi i pobierają kolejny zestaw py-

tań. 

2. W poniedziałek o g. 17.00 w kościele spotkanie 

dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej spo-

wiedzi i Komunii św. 

3. We wtorek o g. 19.30 adoracja z uwielbieniem 

Pana Jezusa, na którą serdecznie zapraszamy. 

4. Nowenna do M.B. N. Pomocy w środę po Mszy 

św. o godz. 18.00, a o g. 19.30 "Wieczór z Biblią  

w ręku". 

5. W piątek o g. 19.00 spotkanie dla młodzieży  

w salce. 

6. Sobota– o g. 10.00 spotkanie Scholki dziecięcej,  

o g. 11.00 spotkanie dla lektorów. Nie będzie wspól-

nej zbiórki ministrantów, o godz. 17.00 Msza św.  

z liturgią niedzielną. 

7. W najbliższą sobotę przypada Światowy Dzień 

Chorego. Z tej okazji zapraszamy wszystkich cho-

rych z terenu naszej parafii na Mszę świętą o g. 12.00 

ze szczególną modlitwą w ich intencji oraz możliwo-

ścią przyjęcia sakramentu chorych. Rodziny prosimy 

o pomoc w transporcie osób chorych, a w razie po-

trzeby transportu prosimy o zgłoszenie tego w zakry-

stii dzisiaj po Mszy św. 

8. W przyszłą niedzielę przypada – taca remontowa. 

9. Do końca lutego można uiszczać opłaty za ławki 

na Msze św. o g. 8.00 i 9.30 - w niedziele po Mszach 

św. dopołudniowych w Plebanii. 

10. 17 lutego w Sopocie odbędzie się kolejny Wie-

czór Modlitwy Młodych. Do przyszłej niedzieli mło-

dzież może zapisywać się na wspólny wyjazd w za-

krystii z opłatą w wysokości 20 zł. Młodzież niepeł-

noletnia jest zobowiązana posiadać w dniu wyjazdu 

pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. Wy-

jazd o g. 18.30, powrót ok. 2.00. 
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Św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników 

18.00 
1.+ Kazimierza Mutka wsp.m. 

2.+Adama Skrzypkowskiego wsp.m. 
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18.00 

1.+ Jerzego Kużel 1 r.śmierci. 

2.o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla członków Róży Ojców z Leśniewa. 

18.30 
o pokój w Syrii i za chrześcijan prześla-

dowanych w tym kraju 
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18.00 
1.+ żonę Reginę Grapp, Marię Klepień  

i rodziców z obojga stron. 

2.+ Stefana i Reginę Buja. 
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18.00 

1.+ Franciszka Okuń  

int. od uczestników pogrzebu. 

2.+ Reginę, Henryka i Beatę  

Wilczewskich 
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Św. Scholastyki, dziewicy 

16.00 Msza święta ślubna 

18.00 + ojca Leona i dziadków z obojga stron 
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XXV Światowy Dzień Chorego 

12.00 Za chorych, cierpiących i samotnych 

16.00 
+ Cecylię Różek (6r.śm.), z rodzin 

Pionke i Różek 

17.00 

+ mamę Annę, Władysława Hebel,  

rodz. Konke, Łucję, Stanisława Falk 

i Sebastiana 
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VI Niedziela zwykła 

8.00 
+ Jana, Helenę Nadolskich; Elżbietę, 

Ignacego Szymańskich 

9.30 
+ ojca Jerzego Kużel, ojca Augustyna, 

Grażynę i Mariana Holzer 

11.00 
+ rodz. Marię i Ksawerego Dopke, brata 

Antoniego i szwagrów 

16.00 
+ Józefa Bożeńskiego, rodziców Labuda 

i Bożeńskich 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE INTENCJE MSZALNE 
 


