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Saduceusze to ugrupowanie polityczno-religijne 

istniejące w czasach Jezusa w Palestynie. Pośród 

wielu wyznawanych doktryn saduceusze nie przyj-

mowali istnienia zmartwychwstania. Stąd podchwy-

tliwe pytanie skierowane w dzisiejszym fragmencie 

ewangelii w stronę Jezusa. Oczywiście, w pytaniu 

saduceuszów trudno dostrzec prawdziwą chęć po-

znania nauki Jezusa, a jedynie wystawienie Go na 

próbę.  

Odpowiedź jakiej udziela Jezus zaskakuje sadu-

ceuszów: Jezus potwierdza istnienie zmartwych-

wstania i przyszłe życie, a jednocześnie ukazuje 

zupełną odmienność życia po śmierci w stosunku 

do życia doczesnego. Będzie to życie inne. Jezus 

zamyka usta saduceuszom przywołując na potwier-

dzenie swojego zdania tekst starotestamentalny, 

który saduceusze znali bardzo dobrze. 

Zapewnienie Jezusa o istnieniu życia po śmierci – 

także w perspektywie przeżywanych ostatnio listo-

padowych dni – są dla nas słowami nadziei. Nasza 

wiara w zmartwychwstanie nie jest złudą, naiwniac-

twem ani próbą oszukania samego siebie. Napraw-

dę czekamy na życie wieczne. Naprawdę kiedyś 

nasze ziemskie życie się skończy i zacznie życie, 

które nie będzie podlegało ziemskim prawom – 

temu, czego nauczeni jesteśmy dziś. Myśl o zmar-

twychwstaniu jest naszą nadzieją – zakotwiczeniem 

w wieczności. 

ks. Krzysztof 

 

  
 

1. W poniedziałek o 17.00 w kościele spotkanie dla 

dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi  

i Komunii św. 

2. We wtorek o 19.30 adoracja Najświętszego Sakra-

mentu prowadzona przez Zespół muzyczny. 

3. W środę po Mszy św. o 18.00 Nowenna do MB N. 

Pomocy, a o g. 19.30 w kościele „Wieczór z Biblią  

w ręku”. 

4. W czwartek o g. 19.00 spotkanie dla rodziców 

dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej 

spowiedzi i Komunii św. 

5. W piątek o g. 19.00 spotkanie dla młodzieży  

w salce na plebanii. 

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

dzielną. 

7. Wypominki roczne możemy składać w zakrystii  

i w kancelarii parafialnej. 

8. W przyszłą niedzielę taca remontowa, a przed ko-

ściołem zbiórka do puszek na „Pomoc Kościołowi  

w Potrzebie”. Natomiast za 2 tygodnie 20.11.2016  

w Uroczystość Chrystusa Króla odbędzie się zbiórka 

Z ewangelii według św. Łukasza (Łk 20, 27-38) 
„Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twier-

dzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go  

w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepi-

sał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był 

bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech 

wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu 

braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął 

ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie 

zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy 

zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? 

Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». Jezus im 

odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż 

wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych 

udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z mar-

twych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. 

Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom  

i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwych-

wstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz 

zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana 

nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 

Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; 

wszyscy bowiem dla niego żyją».” 

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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ofiar do puszek na pomoc w budowie kościoła  

w Ostrowie. 

9. W tym tygodniu nie będzie zbiórki ministranckiej 

oraz spotkania Scholki dziecięcej. 

10. Dziękujemy naszemu Parafialnemu Zespołowi 

Caritas za nieocenioną pomoc w przygotowaniu „Balu 

Świętych” oraz przeprowadzenie akcji charytatywnej 

na rzecz Syrii „Pokój wam”. Dziękujemy też dzie-

ciom ze Szkolnego Koła Caritas oraz wszystkim, któ-

rzy wsparli tę parafialną inicjatywę kupując 1 listopa-

da znicze. 

11. W przyszłą niedzielę uczestnicy Parafialnej Ligii 

Biblijnej dostarczają arkusze z odpowiedziami oraz 

pobierają kolejny zestaw pytań. Wyniki pierwszej 

serii pytań są dostępne na naszej stronie internetowej 

oraz na dolnej tablicy ogłoszeń. 

12. Do przyszłej niedzieli w zakrystii młodzież może 

zapisywać się na wspólny wyjazd na Wieczór Modli-

twy Młodych, który odbędzie się we Władysławowie 

w piątek 18 listopada. Wyjazd z parkingu o g. 18.30. 

Koszt 12 zł. 

13. Przypominamy też, że trwają zapisy na parafialną 

pielgrzymkę do Ziemi Świętej, której szczegóły na 

tablicy ogłoszeń i naszej stronie internetowej. 

14. Informujemy, że nasi ministranci we wczorajszym 

Turnieju Ministranckim Halowej Piłki Nożnej Archi-

diecezji Gdańskiej zajęli 2. miejsce w swojej kategorii 

wiekowej, w której wzięło udział 17 drużyn. 

 

 

 

20 listopada br. dobiegnie końca trwający od grudnia 

2015 Rok Jubileuszowy Miłosierdzia. Ojciec Święty 

Franciszek zamknie tego dnia Drzwi Święte w Bazylice 

Watykańskiej. 

Pragniemy, aby w naszej wspólnocie parafialnej pozo-

stał żywy ślad Roku Miłosierdzia dlatego w niedzielę, 

20 listopada, w naszej parafii rozpocznie peregrynację 

po domach wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego. Będzie 

to bardzo ważna i znacząca inicjatywa w naszej parafii. 

Każda rodzina, które będzie miała pragnienie przy-

jąć ten wizerunek w swoim domu proszona jest  

o wypełnienie zaproszenia, które można zabrać  

z kościoła, i dostarczenie go w niedzielę, 13 listopada, 

do kościoła. Pozwoli to przygotować harmonogram 

przebiegu naszej parafialnej peregrynacji. Wizerunek 

będzie przebywał w każdym domu przez jedną dobę. 

Przekazywanie obrazu między poszczególnymi domami 

będzie odbywało się wieczorami zgodnie z przygotowa-

nym harmonogramem, który będzie wywieszony na 

tablicy ogłoszeń. 

Dzień rozpoczęcia peregrynacji obrazu Jezusa Miłosier-

nego będzie też dniem rozpoczęcia parafialnej nowenny 

pompejańskiej – modlitwy, która według wielu świa-

dectw współczesnych ludzi jest potężną siłą. 

Patronat organizacyjny nad peregrynacją obrazu Jezusa 

Miłosiernego sprawuje Parafialny Zespół Caritas, który 

będzie udzielał również wszelkich potrzebnych informa-

cji. 

Niech czas peregrynacji wizerunku Jezusa po naszych 

domach będzie okazją do powierzenia Bożemu Miło-

sierdziu spraw naszej rodziny, naszych osobistych i za-

wodowych. Jezus nie odmawia nam żadnej łaski - zaw-

sze daje w obfitości. 

Szczegóły peregrynacji zostaną podane w przyszłą nie-

dzielę. Informacje dostępne są również na naszej stronie 

internetowej. 
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18.00 

1. + Jerzego Kużel wsp.m. 

2. + ojca Romana Skoczka; Urszulę, 

Bronisława i Tadeusza Okuń. 

18.30 

1. Dziękczynna w rocznicę ślubu. 

2. + Stanisława Labuda – int. Zakładu 

Pogrzebowego Uzdrowski. 
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18.00 

1. + mamę Urszulę i brata Jacka  

Lieske. 

2. + rodz. Władysławę i Stefana  

Nowaczyk, teściów Władysławę  

i Stefana  Fonfara. 
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Święto Rocznicy Poświęcenia  

Bazyliki Lateraneńskiej 

 

18.00 

1. + z rodzin Rigga i Wronskich. 

2. + Bernarda Łąckiego; rodziców 

Annę i Emila Plocke. 
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Św. Leona Wielkiego 

18.00 
1. + rodziców Annę i Brunona Płotka. 

2. + szwagra Ks. Alfonsa Fonfara. 
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Św. Marcina z Tours 

Rocznica odzyskania Niepodległości 

18.00 

1. + syna Sławomira Lanc 3r.śmierci. 

2. o Boże błogosławieństwo dla 

członków Róży Ojców z Domatowa. 
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Św. Jozafata, biskupa i męczennika 

16.00 
+ rodz. Kohnke, Hebel, siostrę Łucję, 

szwagra Stanisława i Sebastiana. 

17.00 
+ Jana (r.ur.), Magdalenę Kloske i 

rodziców chrzestnych z obojga stron. 
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8.00 
+ męża Waleriana Szymańskiego r.ur. 

i śmierci. 

9.30 
+ Kazimierza Labuda; Annę  

i Augustyna Bobryckich. 

11.00 
+ Pawła Bemke (61r.ur.) int. córki 

Moniki z rodziną. 

16.00 
o Boże błogosławieństwo i zdrowie  

w rodzinie w rocznicę ślubu. 

INTENCJE MSZALNE 
 

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO 
 


