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Leśniów – Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw / charakterystyczną cechą tych 
błogosławieństw jest ich różnorodność. To prawie 40 różnych błogosławieństw, 
udzielanych w 80 dni w ciągu roku /. 
Matka Boża Leśniowska jest szczególną Patronką rodzin, a rodziny bardzo kochają to 
miejsce. Przychodzą tu, prosząc o błogosławieństwo narzeczeni, małżonkowie, dzieci 
z rodzicami, matki oczekujące narodzin swych dzieci lub oczekujące potomstwa. Oczekują 
potomstwa nieraz długo i prawie bez szans. Ale to „prawie” potrafi w leśniowskim 
sanktuarium zamienić się w wielki cud. /Na str. 3 zdj. z Leśniowa/. 
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EWANGELIA  NA XXIII   NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                                  MK 7, 31-37 
 
Uzdrowienie głuchoniemego 

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 
przemierzając posiadłości Dekapolu.  

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On 
wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, 
a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: "Otwórz się". 
Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.  

Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym 
gorliwiej to rozgłaszali.  

I pełni zdumienia mówili: "Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch 
przywraca i niemym mowę". 

 

 
 
Ten głuchoniemy zanim został uzdrowiony, był pozbawiony wielkiego przywileju 

słuchania Chrystusa. On sam nawet nie mógł poprosić Go o pomoc. Może ja także jestem 
tym głuchoniemym człowiekiem, który potrzebuje uzdrowienia? Może ja nie słyszę słów 
Chrystusa, który mówi do mnie w swoim Kościele?  

Do każdego z nas — w sposób jedyny i niepowtarzalny — Chrystus kieruje 
wezwanie: Otwórz się. Otwórz się na Moje słowa! Nie bój się przyjść do Mnie, by 
w sakramencie pokuty i pojednania poprosić o uzdrowienie dla swojej duszy! To 
otworzenie się na Chrystusa i przyjęcie Go do swojego serca znaczy o wiele więcej, niż 
wszelkie bogactwa ziemskie. 

 
 
 

Orientacyjny program pielgrzymki 
do Częstochowy i Leśniowa 

dnia 15. 09. 2015 r. 
  8:00 – 10:00  przejazd na Jasną Górę / z półgodzinną przerwą czas na kawę, 
                        herbatę bułkę /; 
10:00 – 11:00  czas wolny /spowiedź, zakup dewocjonalii, wc itp. /; 
11:00 – 12:00  Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu; 
12:00 – 12:15  zasłonięcie Cudownego Obrazu; 
12:15 – 13:15  Droga Krzyżowa; 
13:15 – 14:00  przejazd do Leśniowa; 
14:00 – 15:00  obiad; 
15:00 – 15:30  Koronka do Miłosierdzia Bożego; 
15:30 – 17:00  indywidualna modlitwa przed figurą Leśniowskiej Pani, zwiedzanie 
                        Sanktuarium MB Leśniowskiej, ogrodów, zakup pamiątek itp.; 
17:00 – 19:00  powrót do Czerniewic. 
 
 

 



OGŁOSZENIA  
1. We wtorek w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej  Siewnej 
     w czasie Mszy św. pobłogosławimy ziarno siewne i nasiona. 
2. W ramach przygotowań do odpustu parafialnego przypadającego 23 września      br. 

we wspomnienie liturgiczne św. o. Pio w dniach od 14-go do 22-go po     Mszy 
św. będziemy odmawiać nowennę do św. o. Pio o duchowe owoce     uroczystości 
odpustowej. Suma odpustowa odprawiona zostanie 23-go września br., 
w środę o godzinie 18:00  przez  ks. bpa Alojzego Orszulika.    Zachęcamy wszystkich 
do udziału w uroczystości odpustowej i skorzystania z duchowego bogactwa odpustu 
zupełnego. Zapraszam serdecznie władze    gminne, radnych parafii oraz dzieci 
i młodzież z naszej szkoły wraz z nauczycielami.    

3. Zapraszamy Druhów z OSP oraz Panie w strojach regionalnych i dziewczęta     do 
udziału w procesji i sypania kwiatów. 

4. We wtorek, 15 września br. planowana jest jednodniowa pielgrzymka  parafialna na 
Jasną Górę oraz do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej   Patronki Rodzin. Realizacja 
tego zamierzenia uzależniona jest od ilości   chętnych osób, dlatego prosimy o zgłaszanie 
chęci udziału w zakrystii lub do   p. Barbary Skonecznej /tel. kom. 503581839/. 
 Kalkulowany koszt to ok. 70 zł. / przejazd i posiłki /. 

   5. W przyszłą niedzielę zbierane będą ofiary na diecezjalne środki przekazu   społecznego. 
   6. Dziękujemy  za  ofiary  złożone  na tacę w ubiegłą  niedzielę w wysokości    1166,50 zł.  
       Bóg zapłać! 
 

 
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO  ZWI ĄZKU  MAŁ ŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą SIĘ: 

Michał Pasik, kawaler z par. tutejszej i Marzena Justyna Kowalska, panna  
       z par. Przemienienia Pańskiego w Budziszewicach, zapowiedź II. 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Baca rozmawia z turystą: 
- Wczoraj zabiłem 10 ćmów - mówi baca. 
- Ciem - poprawia turysta. 
- Kapciem. 
        

 
 
 
  

 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK,  07. 09. 2015 r. 
 7:30 – za + Jana i Helenę Tusów, zm. c.r. Tusów i Bolejków; 
                                                   WTOREK,  08. 09. 2015 r. 

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

 7:30 – za + Józefę w 34 roczn. śm. i Piotra w 43 roczn. śm., Janinę Skoneczną  
                     i Władysława Szczurkowskiego. 
                                                ŚRODA, 09. 09. 2015 r. 

18:00 –  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 04 listopada 2015 r./: 
    za + Zofię Hofman w 5 roczn. śm.;                               

                   + Mariannę Szczur z ok. im. (int. od syna Jerzego z rodz.); 
                   + Genowefę Plewa w 3 roczn. śm. i Józefa Plewa w 65 roczn. śm.. 
                                                       CZWARTEK,  10. 09. 2015 r. 
 7:30 – wolna intencja. 
                                                                        PIĄTEK,  11. 09. 2015 r. 
18:00 – wolna intencja. 
                                                          SOBOTA, 12. 09. 2015 r. 

17:00 – ślub: Beata Strzechowska i Jan Pewniak.                                         
18:00 – za + Władysława Woźniaka (int. od żony). 
 
         NIEDZIELA,  13. 09. 2015 r. 

  9:00 –  za zmarłych Parafian – wspominkowa.  
12:00 –  w intencji Parafian. 
18:00 –  za + Tadeusza Łysakowskiego. 
 
 

Matka pojednania 
/na zdj./Narodzenie Maryi 

Scena z ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim w 
Krakowie. 
 
 

Tak się składa, że w jednym tygodniu świętujemy 
urodziny i imieniny Maryi. Święto Narodzenia NMP 
(8 września) oraz wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi 
(12 września) powstały z potrzeby uczczenia Matki Jezusa 
i naszej Matki. 

Niech Maryja pomoże nam odczytać Boży plan wobec 
nas, gdyż każdy z nas ma swe miejsce w planie zbawienia, 
każde nasze narodzenie, nasze imię, jest zapisane w tej 
długiej litanii imion w księdze życia. Niech nam pomoże tak 
żyć i pracować, aby i nasze życie wydało obfity plon jak to 

święcone dzisiaj ziarno, które z wiarą i nadzieją rolnicy wrzucą w przygotowaną wcześniej 
glebą, czekając na obfity plon, który da ludziom powszedni chleb niezbędny do życia. 
 


