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Jezus balansuje na krawędzi dobrego smaku i dobrych 

obyczajów – oczywiście dla ludzi ówczesnych czasów, 

szczególnie dla faryzeuszów. W swojej wędrówce do 

Jerozolimy przechodzi przez Samarię – ziemię odrazy, 

nieczystości, odrzucenia. Samarię zamieszkiwali Żydzi, 

którzy kilka wieków wcześniej połączyli się w związki 

małżeńskie z ludami pogańskimi, co przez ortodoksyj-

nych Żydów zostało uznane za zdradę religii żydow-

skiej. Od tego czasu Żydzi „żyli w nieprzyjaźni  

z Samarytanami”. Przypomina nam o tym chociażby 

znana przypowieść ewangeliczna zatytułowana „Miło-

sierny Samarytanin”. 

Dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje, że Jezus nie 

czyni różnicy między ludźmi: nie brzydzi się tym, czego 

brzydzą się inni, ale idzie, bo dla każdego ma słowo 

życia. 

Na swojej drodze spotyka trędowatych, ludzi wykluczo-

nych za chorobę, która ich naznaczała. Uważano, że to 

kara Boga, a ponieważ choroby tej nie można było ule-

czyć to człowiek taki tracił wszystko, co posiadał i mu-

siał opuścić miejscowość, w której mieszkał: stawał się 

nieczysty – odrzucony, bez godności i perspektyw na 

przyszłość. 

Jezus konfrontuje się z tym ludzkim „trądem” i staje się 

sprawcą oczyszczenia – uzdrowienia. Staje się sprawcą 

cudu. 

Żeby doświadczyć cudu muszę wierzyć i w tej wierze 

być posłuszny Jezusowi. Wierzyć, że Jezus nie tylko nie 

brzydzi się mojego życiowego „trądu”, który w sobie 

noszę, który czyni mnie może odrzucanym przez innych, 

odepchniętym przez siebie, nierozumianym, zapomnia-

nym… ale oczyszcza mnie z niego stanowczo i jedno-

cześnie przywraca mi godność. Jezus nigdy nie poniża. 

Nigdy nie upokarza. Przywraca godność, której chcą 

pozbawić mnie inni, a czasami, której ja sam siebie po-

zbawiam. 

Uwierzmy więc w Jezusa i wracajmy do Niego ze sło-

wem dziękczynienia rozpoznając, że cuda w naszym 

życiu są sprawą Boga, a nie przypadku. W dzisiejszym 

fragmencie Ewangelii tylko jeden był w stanie to zoba-

czyć: Boga w cudzie uzdrowienia. A gdzie jest moje 

„dziękuję”? 

ks. Krzysztof 

 

  
 

1. Obchodzimy dzisiaj XVI Dzień Papieski pod 

hasłem: „Jan Paweł II - bądźcie świadkami miło-

sierdzia!”. Przed kościołem zbierane są ofiary na 

fundusz papieski – stypendia dla uzdolnionej ubo-

giej młodzieży. 

2. Różaniec w tygodniu od poniedziałku -  piątku: 

dla dzieci g. 17.30; dla dorosłych po Mszy św.  

o g. 18.00. Różaniec w sobotę wyjątkowo o g. 9.00, 

w niedzielę g. 9.30 prowadzą Róże Różańcowe. 

Zachęcamy do licznego udziału w Nabożeństwach 

Różańcowych. Przypominamy, że dzieci przygoto-

wujące się do pierwszej spowiedzi i Komunii świę-

tej uczestniczą obowiązkowo we Mszy św. nie-

dzielnej o g. 11.00, a w październiku w różańcu dla 

dzieci. Do 31 października włącznie nie ma spotkań 

dla dzieci w salce. 

3. We wtorek o g. 19.30 adoracja Najświętszego 

Sakramentu połączona z modlitwą słowem Bożym. 

4. W środę o g. 19.30 zapraszamy do kościoła na 

kolejny „Wieczór z Biblią w ręku”, na którym po-

znajemy Biblię i uczymy się słuchać Bożego słowa. 

Z ewangelii według św. Łukasza (Łk 17, 11-19) 
„Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził 

przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej 

wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Za-

trzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, 

ulituj się nad nami». Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, 

pokażcie się kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni.  

Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwa-

ląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego  

i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czy 

nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? 

Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, 

tylko ten cudzoziemiec». Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, 

twoja wiara cię uzdrowiła».” 

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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5. W piątek o g. 19.30 spotkanie dla grupy młodzie-

żowej. Zapraszamy! Spotkanie Zespołu muzyczne-

go w piątek o g. 20.00 w salce przy kościele. 

6. W sobotę nie będzie zbiórki dla ministrantów. 

7. W sobotę o g. 17.00 Msza św. z liturgią niedziel-

ną i udzieleniem Sakramentu chrztu świętego. 

Chrztu prosimy zgłaszać w tygodniu w Biurze Para-

fialnym. 

8. W przyszłą niedzielę taca remontowa. W tym 

dniu przypada 38. rocznica wyboru Ojca Świętego 

Jana Pawła II – dzień dziękczynienia Bogu za dar 

Jego życia i posługi Kościołowi świętemu. 

9. W przyszłą niedzielę rodziny uczestniczące  

w „Parafialnej Lidze Biblijnej” przynoszą do zakry-

stii kopertę z rozwiązaniami pierwszej serii pytań 

oraz pobierają kopertę z kolejnymi pytaniami. 

10. Spotkanie dla Grupy Dobroczynności w ponie-

działek, 17 listopada, o g. 19.30 w salce na plebanii. 

11. Do przyszłej niedzieli w zakrystii młodzież mo-

że zapisywać się na wspólny przejazd na Wieczór 

Modlitwy Młodych, który w tym miesiącu odbędzie 

się w piątek, 21 października, w parafii NMP Kró-

lowej Polski w Wejherowie. Koszt przejazdu  

ok. 10 zł. 

12. Za tydzień do nabycia kolejny numer naszej 

parafialnej gazetki „Echo Serca”. 

13. W zakrystii można zapisywać się na parafialną 

pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 22-29 

kwietnia 2017 roku. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. 

14. Do ks. Krzysztofa można dostarczać archiwalne 

zdjęcia z życia naszej parafii. Za pomoc bardzo 

dziękujemy. 
 

 
 

 

Na półkach regałów w naszych domach kurzą się  

i niszczą, często od lat nieużywane i pewnie już 

nigdy w użyciu nie będą. Przydatne kiedyś, dziś 

mogą posłużyć innym. Książki!  

Grupa Dobroczynności w naszej parafii organizuje 

całoroczną zbiórkę książek dla dzieci i lektur szkol-

nych. Przekażemy je następnie dzieciom i młodzie-

ży ze Wschodu, gdzie na pewno bardzo się przyda-

dzą krzewiąc kulturę i język naszej ojczyzny tak 

silnie obecne przecież na tych terenach. 

Zapraszamy więc do przeglądania książek i dostar-

czania ich do naszej parafii. Niech to będą książki 

w dobrym stanie! Można również w formie daru 

zakupić nowe książki dla dzieci lub lektury, które 

również trafią do naszych wschodnich sąsiadów. 

Książki można przynosić w każdy drugi piątek mie-

siąca do salki przy kościele w godzinach 17.15-

17.45. Wszystkim wspierającym naszą parafialna 

akcję dziękujemy!  
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18.00 

1. + siostrę Stefanię r. urodzin. 

2. + ojca Jerzego i Augustyna,  

z rodzin Kużel i Holzer. 

w
to

re
k

 

 1. + Janinę Rogocką 4 r. śmierci. 

18.00 
2. + żonę Bogumiłę Sztamborską  

r. urodzin. 

19.00 

1. + męża Alfonsa (16r.śm.), syna  

Andrzeja i dusze w czyśćcu. 

2. + ojca chrzestnego Józefa Hirsch  

w 70 r. urodzin 
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18.00 

1. + brata Antoniego (r.śm.), ojca  

Stefana; Alfonsa, Jadwigę,  

Mieczysława Jasińskich, szwagra  

Stanisława, Bolesława, Wandę  

i Aleksandra. 

 2. Dziękczynna w 25 r.ślubu. 

19.00 
+ rodz. Teofila i Marię Mroch, braci, 

siostry, szwagrów z rodz. Mroch. 
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Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera 

18.00 

1. + Stefanię (4r.śm.) i Józefa Drawc; 

z rodzin Drawc i Brodalskich. 

2. Dziękczynna w 15 r.ślubu Joanny  

i Henryka. 
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Dzień Edukacji Narodowej 

8.30 

O Boże błogosławieństwo dla wszyst-

kich pracowników oświaty ze szkoły 

w Leśniewie i życie wieczne dla zmar-

łych pracowników. 

18.00 

1. + Magdalenę (r.śm.) i Bolesława 

Holender, braci Jana, Andrzeja i Jana 

Jankowskiego. 

2. w podzękowaniu za odebrane łaski 

z prośbą o dalsze w rodzinie. 
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Św. Teresy z Avila 

9.00 
+ Bernarda Brodalskiego, rodziców, 

teściów i chrzestnych. 

15.00 Msza święta ślubna. 

17.00 
Dziękczynna w 25 r.ślubu Jolanty  

i Bogdana Urban. 
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8.00 
+ rodz. Jadwigę i Franciszka i brata 

Stanisława Marzejon. 

9.30 
+ Józefa i Annę Okrój (r.ur.) i ojca 

Franciszka Kruszyńskiego. 

11.00 + Józefa Herta wsp.m. 

16.00 + Teresę Hirsch wsp.m. 

PARAFIALNA ZBIÓRKA KSIĄŻEK 
 

INTENCJE MSZALNE 
 


