
 

 

Intencje mszalne 
Poniedziałek,  15 czerwca   
18:00 + Rafała Opończewskiego 
18:30 + Barbarę Szot Rzepkowską 
 

Wtorek, 16 czerwca 
18:00 + Zbigniewa Grzywackiego  
18:30 + rodziców Jana i Feliksę, rodzeństwo Tybuchowskich,  Zdzisława Wolaka, 
rodziców Henryka i Teresę Nowakowskich 
 

Środa, 17 czerwca  
17:30 + Urszulę Ostrowską 
18:00 + Janusza Koźniewskiego i zm. z rodz. Koźniewskich 
19:00  Msza św. w intencji mieszkańców Andzina  z błogosławieństwem ziemi i prośbą 
o urodzaje. 
 

Czwartek, 18 czerwca   
17:30 + Izabelę  Waśniewską 
18:00 + Edwarda Bralskiego 
19:00 Msza św. w intencji mieszkańców Ruszkowa, Mokrzyc Dworskich, Malczyna, z 
błogosławieństwem ziemi i prośbą o urodzaje. 
 

Piątek, 19 czerwca  
15:00  Msza dziękczynna 
18:00 + Henryka Fabisiewicza (11 r. śm.) 
18:00 + Feliksa Galińskiego 
18:30 + Stanisławę Strzelczak 
18:30 + Jadwigę Suwińską 
 

Sobota, 20 czerwca  
10:00 Komunia  
18:00 ślub 
19:00 +Władysława i Władysławę Malon (int. imieninowa) 
19:00 + Sylwestra Romana Józefę Ziółkowskich, Czesława Daleckiego 
 

Niedziela, 21 czerwca  
8:00 + Jana i Wacławę Gortat, Teodorę Bojarską, Tomasza Mostowskiego 
10:00 + Halinę Oraczewską  (26 r. śm.) 
10:00 + Stefanię, Aleksandra, Hannę, Stanisława Kapczyńskich  
11:30 za Parafian 
11:30 +  Grzegorza Podgórnego 
14:00 Chrzest 
16:00 + Kazimierza i Wojciecha Strzelczaków 
 

Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź  i Komunię  Św. 
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Czytaj, rozważaj, módl się,  żyj Słowem Bożym!   
 

EWANGELIA Mt 9, 36 – 10, 8 

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo 
byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające 
pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: 
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo». 

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami 
nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto 
imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, 
potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik 
Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który 
Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do 
pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, 
które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. 
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, 
wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie». 
 

Modlitwa św. Piusa X o godnych kapłanów 
 

O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego 
Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich Apostołów: „Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje 
żniwo” – oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: 
racz zesłać robotników na żniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do świętego swojego 
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Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do swej świętej służby wezwałeś, 
głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali. Strzeż ich 
od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej świętej 
bojaźni, aby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas 
postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego połączenia 
z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
    

   Robotników mało                                        Komentarz do Ewangelii 
1.„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”. Jezus nie powołuje 
robotników sezonowych. Aby być robotnikiem na żniwie Pana, trzeba położyć 
na szali wszystko, całe swoje życie. W Polsce dramatycznie pustoszeją 
seminaria. Podjąć dziś decyzję, by dać swoje życie na kapłańską służbę, jest 
o wiele trudniej niż 30 lat temu. Pokolenie 25+ (kapłaństwa) wychowało się na 
przykładach św. Jana Pawła II, bł. Jerzego Popiełuszki, kard. Stefana 
Wyszyńskiego. O nich kręcono kiedyś filmy. Dzisiejsze pokolenie maturzystów 
ogląda filmy braci Sekielskich. Skojarzenie księdza z pedofilią stało się 
powszechne. Wciąż słychać w Kościele, że klerykalizm jest winny. Synod 
o Amazonii postawił znak zapytania przy kapłańskim celibacie. W takich 
okolicznościach decyzja o tym, by zostać księdzem, wymaga ogromnej wiary 
i odwagi. Proście więc Pana żniwa… 
2. Jezus przywołuje uczniów do siebie, aby dać im udział w swojej duchowej 
władzy. To władza egzorcyzmowania, uzdrawiania, a nawet wskrzeszania 
umarłych. Wszystko jest po to, aby ogłaszać bliskość królestwa Bożego. „Jeśli 
Kościół nie uczyni z głoszenia prawdy o życiu wiecznym sedna swojego 
orędzia, ryzykuje tym, że stanie się niepotrzebny” – przypomniał niedawno 
kard. Robert Sarah. Zwrócił on uwagę, że Kościół dziś stał się raczej 
„ekspertem od pomocy humanitarnej”. A przecież nie to jest jego pierwszym 
zadaniem. Misją Kościoła jest uzdrawianie człowieka i pokonywanie zła przez 
słowo Boże i sakramenty. Dawanie ludziom Boga. To, że wielu ludzi ma Boga 
za nic, powoduje, że i Kościół ma za nic. Ale Kościół nie może z tego powodu 
modyfikować swojej misji, chcąc udowodnić, że do czegoś może się jednak 
przydać. 
3. Znamy imiona Dwunastu. Ich zadaniem było głoszenie Ewangelii nie swojej, 
ale Jezusa. Ale to głoszenie ma się dokonywać nie anonimowo, lecz pod 
własnym imieniem (i nazwiskiem – dodalibyśmy dzisiaj). Jezus potrzebuje 
konkretnych ludzi, aby przez nich mówić, egzorcyzmować, uzdrawiać, stawać 
się obecnym. Świadek Jezusa musi oddać Mu do dyspozycji siebie, swoją 
osobowość, talenty, inteligencję. Głoszenie Pana nie jest mechanicznym 

powtarzaniem formuł. Kościół – Ciało Chrystusa – ma twarz konkretnych ludzi. 
Obiektywizm wiary i spersonalizowane świadectwo muszą iść w parze. 
4. Judasza też wybrał sam Jezus, kochał go i zawierzył mu owce. Przekazał tę 
samą duchową władzę co pozostałym. Judasz, zanim upadł, służył gorliwie 
jak inni. Potem sprzedał duszę diabłu. Nie ma procedury zapobiegającej 
Judaszom w Kościele. Jedna dwunasta to 8,33 proc. Nie należy zakładać, że 
Kościół stanie się kiedyś doskonale czysty, a robotnikami Pana będą ludzie 
doskonale odporni na zło. Takie oczekiwanie dowodzi bardziej naszej pychy niż 
miłości do Kościoła.  

Ogłoszenia  duszpasterskie 
 

1. Przeżywamy dziś 11 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia o posłaniu 
uczniów by nauczali w imię Jezusa przypomina nam o tym, że każdy katolik 
nie powinien ukrywać skarbu swojej wiary tylko dla siebie. Każdy z nas ma 
być świadkiem swojego mistrza Jezusa.  

2.  Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od 
1630- 1730 

3. Przeżywamy oktawę Uroczystości Bożego Ciała w czwartek zakończenie 
oktawy na Mszach świętych o 1730 i 1800 poświęcenie ziół. Po mszy o 
godzinie 1800 procesja eucharystyczna wokół kościoła.  

4. W piątek wypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Uroczystość ta znosi post.  

5. W sobotę święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryj Panny. W tych 
dniach szczególnie powierzajmy Sercu Jezusowemu i Sercu Maryj nas 
samych nasze rodziny naszych bliskich.  

6. Zapowiedzi przedślubne Paulina Pepłowska par. tut Bartosz Charzyński 
par. Nuna zap. 2 

7.  W tym tygodniu odeszła do Pana śp. Teresa Rytter wieczny odpoczynek 
racz jej dać Panie.   

 

   Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Rocha ul. Piłsudskiego 10,  05-192 Cieksyn  

KANCELARIA PARAFIALNA: Czynna codziennie po Mszy Świętej, 

 nr. służbowy do Ks. Proboszcza 798 233 527 e-mail: parafia-cieksyn@wp.pl,  www.swrocha.pl 

PKO SA Oddział w Nasielsku  43 1240 5312 1111 0010 8454 8521 
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW: W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA MSZE ŚWIĘTE O GODZ.: 

8:00;  10:00 (dla dzieci); 11:30 (Suma) 16:00 W DNI POWSZEDNIE: 
 Pon. -Pt .Msze św. o godz. 17:30 i 18:00; SOBOTA 18:00 i Msza św. PREFESTIVA 19:00 

nasza parafia – pismo do użytku wewnętrznego, nakład 150 szt. kontakt:lukaszchrusciel@wp.pl 
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