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Wystarczy pojechać do Gdańska, na Stare Miasto, 

może odbyć wycieczkę po bliskiej okolicy Starówki, 

żeby przekonać się o czymś, o czym uczyliśmy się  

w szkole. Niegdyś znaczniejsze miasta były otaczane 

murami miejskimi, które miały chronić przed najaz-

dem wroga. Do miasta można było dostać się jedynie 

przez bramy, których było niewiele, a każda z nich 

pilnie strzeżona w dzień i w nocy. Przez bramę uro-

czyście wjeżdżał król przybywający do miasta. 

Bramy to była droga do centrum, do tego miejsca, 

gdzie tętni życie; skąd życie rozchodzi się na inne 

części – na obrzeża. Podobne fortyfikacje: mury  

i bramy istniały w starożytnej Jerozolimie, która czę-

sto najeżdżana  i grabiona, potrzebowała silnych za-

bezpieczeń. Przez jedną z takich bram Jezus uroczy-

ście wjechał do Jerozolimy, przy takiej bramie Piotr 

uzdrowił człowieka chromego. Mury i bramy znaj-

dują się w Jerozolimie do dzisiaj. 

Ewangelia jest bardzo konkretna – trzeba wejść 

przez bramę. To za bramą tętni życie, to zza bramy 

słychać pochwalną muzykę i śpiew. To przez bramę 

mogę wejść jak królewski syn, to w bramie mogę zo-

stać uzdrowiony jak chromy, którego uzdrowił Piotr. 

W tej bramie można zostawić zbędny balast, który 

przeszkadza nam w drodze. 

Jezus jest bramą. Jest bramą do świętego miasta, do 

miasta radości, chwały, piękna. Jest bramą do życia 

w obfitości – można mieć życie pełne przyjemności 

bez Boga, ale to nie będzie życie obfite: to będzie 

życie puste, nadmuchane przyjemnością. Życie ob-

fite daje tylko Pan Bóg.  

Trzeba przejść przez bramę. Można mieć pokusę,  

by dostać się do środka podstępem, przez okalające 

miasto mury. Natrudzić się, przekopać, jakoś obejść 

bramę. Możemy mieć taką pokusę oszukiwania 

Boga – przy spowiedzi, przy modlitwie – brak szcze-

rości wobec Boga, hipokryzja, faryzeizm, taka spo-

wiedź, kiedy grzechy mówimy bez konkretu, wymi-

jająco, tak żebyśmy nawet wyszli na niewinnych. 

Możemy wdzierać się inną drogą niż ta wyznaczona 

przez Jezusa – ta przez bramę. Wejść do miasta ży-

cia, życia w obfitości można tylko przez bramę, a jest 

nią Jezus Chrystus – Jego nauczanie, Jego życie, 

Jego zmartwychwstanie. Z całym balastem naszego 

życia trzeba wejść w bramę, z tym co najcenniejsze 

i z tym, czego już nie chcemy dźwigać. 
 

ks. Krzysztof 

  

 

 

Z ewangelii według św. Jana (J 10,1-10) 

„Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powia-

dam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez 

bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest zło-

dziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez 

bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera 

odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on 

swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy 

wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś 

postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Na-

tomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od 

niego, bo nie znają głosu obcych». Tę przypo-

wieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli 

znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc po-

wiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszy-

scy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami  

i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja je-

stem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, bę-

dzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pa-

stwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby 

kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, 

aby owce miały życie, i miały je w obfitości».” 

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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1. Dzisiaj po Mszy św. można zabrać kartonik  

z imieniem kleryka naszego seminarium, za którego 

będziemy modlili się przez kolejny rok do następnej 

Niedzieli Dobrego Pasterza. Zachęcamy do włącze-

nia się w tą modlitewną akcję! 

2. Obecny tydzień jest tzw. Białym Tygodniem dla 

dzieci pierwszokomunijnych. Msze św. dla nich od 

poniedziałku - piątku o g. 17.00. 

3. Nabożeństwa majowe w tym tygodniu: od ponie-

działku - piątku o g. 18.00,w sobotę o g. 16.00,  

w niedzielę g. 9.30. 

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

kramentu połączona ze wspólną Kompletą. Zapra-

szamy! 

5. W środę nowenna do MBNP po Mszy św.  

o g. 18.00, a o g. 19.30 zapraszamy na kolejny "Wie-

czór z Biblią w ręku", którego tematem będzie ciąg 

dalszy Ewangelii wg św. Mateusza. . 

6. W piątek o g. 16.00 w kościele próba dla dzieci 

rocznicowych. 

7. Dzieci i bliscy udający się na pielgrzymkę do Gie-

trzwałdu spotykają się w sobotę o g. 5.15 na parkingu 

przy kościele. Powrót około g. 18.30. 

8. W sobotę o g. 10.00 spotkanie Scholki dziecięcej. 

Nie będzie spotkania dla lektorów i ministrantów. 

9. W sobotę o g. 17.00 Msza św. z liturgią niedzielną. 

10. W przyszłą niedzielę przypada taca remontowa. 

O godz. 11.00 Msza św. dla dzieci rocznicowych. 

11. Parafialny Zespół Caritas pragnie poinformować, 

że do skarbony na pomoc rodzinie w Syrii uzbierali-

śmy 2480 zł, co pozwala nam bez przeszkód podjąć 

naszą pomoc na kolejne pół roku. Za wszelkie ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać! 

12. Przed kościołem rozprowadzany jest Gość Nie-

dzielny. W przyszłą niedzielę będzie można nabyć 

kolejny numer naszej parafialnej gazetki "Echo 

Serca". 

13. Ks. Krzysztof zaprasza młodzież do wspólnego 

wyjazdu na Pola Lednickie, który odbędzie się w so-

botę 3 czerwca. Koszt uczestnictwa (przejazd + wpi-
sowe) wynosi 75 zł. Zapisy w zakrystii do przyszłej 

niedzieli włącznie wraz z wpłatą podanej kwoty. 

Wyjazd uzależniony od ilości zainteresowanych. 

14. Zapraszamy do zapoznania się z uzupełnionym 

kalendarium naszej parafialnej peregrynacji obrazu 

Pana Jezusa Miłosiernego, w której zostały uwzględ-

nione zgłoszone w ostatnim miesiącu rodziny. 
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Uroczystość Św. Stanisława,  

biskupa i męczennika 

17.00 
Msza święta w intencji rodziców i 

chrzestnych 

18.00 + Urszulę, Bronisława i Tadeusza Okuń 
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17.00 Msza święta w intencji babć i dziadków 

18.30 + męża Tadeusza, syna Stanisława  

Sikora i rodziców z obojga stron 
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17.00 Msza święta w intencji kapłanów  

i katechetów pracujących w parafii 

18.00 Dziękczynna w 18 r.urodzin Łukasza 
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17.00 
Msza święta w intencji wychowawców, 

nauczycieli i pracowników administracji 

ze szkół podstawowych i przedszkoli 

18.00 + dziadków Okuń i Semmerling 
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17.00 Msza święta w intencji rodzeństwa  

i bliskich 

18.00 
1. Do Bożego Miłosierdzia + Feliksa 

Dargacz (r.ur.) i szczęśliwe rozwiązanie. 

2. o łaskę nawrócenia 
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14.00 W intencji seniorów (DOMATOWO) 

16.00 + Klemensa Kwidzińskiego (9r.śm.) int. 

17.00 + Otylię, Teofila Srok i Franciszka Pach 
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V Niedziela Wielkanocna 

8.00 
+ rodziców Mudlaff, Szefka i rodziców 

chrzestnych 

9.30 Dziękczynna w 15r.ślubu Asi i Pawła 

11.00 w intencji dzieci rocznicowych 

16.00 + Jana (5r.śm.) i Gertrudę Wenta 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE INTENCJE MSZALNE 


