
 

  

Intencje mszalne 
Poniedziałek,  22 czerwca   
17:30 + Mirosław Czop 
18:00 + Wiesława Dąbkowskiego (z okazji dnia  ojca) 
19:00 Msza św. w intencji mieszkańców Pomocni z błogosławieństwem ziemi i prośbą 
o urodzaje. 
 Wtorek, 23 czerwca 
17:30 + Janusza Koźniewskiego 
18:00 + Zenonę  Gerasik (int. imieninowa)  zm. z rodz. Gerasik i Piotrowskich  
18:30 + Janinę i Kazimierza Brzóska 
19:00 + Mirosława Hummela, Wandę i Kazimierza Siwek  
 

Środa, 24 czerwca – Narodzenie św. Jana Chrzciciela 
17:30 + Jana Strzelczaka (int. im.) 
18:00 + Jana Jechalika 
18:30 + Andrzeja Brosniława Kamińskiego 
 

Czwartek, 25 czerwca   
17:30 + Kazimierza Grabowskiego 
18:00 + Janusza Kosewskiego 
18:30 + Helenę Pałac, Jacka Rutkowskiego, Józefa Rutkowskiego, Stanisławę i Witolda 
(w 25 r. śm.) dziadków Szymańskich i Rutkowskich, Grzegorza Szymańskiego, Andrzeja 
Chmielewskiego zm. z rodz. Chmielewskich 
  

Piątek, 26 czerwca  
14:00  Komunia 
16:00 ślub 
17:30 + Piotra Łosiewicza, Jana i Genowefę Łuszczewskich, Krystynę Łabęda 
18:00 + Weronikę, Stanisława, Tadeusza Witkowskich 
Sobota, 27 czerwca  
10:00 chrzest 
18:00 + Władysława Kraśniewicza (int. im.) 
18:00 + Mariannę Banach (20 r. śm.) 
19:00 +Zbigniewa Grzywackiego 
19:00 + Hannę i Kazimierza Kucińskich, zm. z rodz. Kucińskich i Falacińskich 
 

Niedziela, 28 czerwca  
8:00 + Włodzimierza Kurpiewskiego (30 r. śm.)  Helenę i Władysława Holendrów 
10:00 + Władysława (int. im.) i Józefa Fabisiak 
11:30 +  Jana i Józefę Lisickich, Zygmunta i Romanę Kowalskich, o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla rodziny Kowalskich 
16:00 + Jana i Helenę Krawczykowskich 

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 powiedział do swoich apostołów: «Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem 
nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się 
nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a 
co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.  Nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i 
ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A 
przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś 
policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście 
ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed 
ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się 
Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w 
niebie». 
 

      Bojaźń zła i dobra                                Komentarz do Ewangelii 
 
1.Skąd ten lęk, który nie pozwala mi być sobą przed tym lub innym ludzkim 

obliczem? Strach paraliżuje. Nie pozwala mówić tego, co powinno być 

powiedziane. Nie pozwala zrobić tego, co powinno zostać zrobione. Prawda 

i dobro zostają obezwładnione przez strach. Sprawdza się często to, co o nim 

mówi przysłowie. Że ma wielkie oczy, czyli wyolbrzymia zagrożenie. Chce nas 

sparaliżować i pokonać, zanim podejmiemy jakieś kroki. Nie bójcie się ludzi – 
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mówi Pan. A jeśli On tak mówi, to znaczy, że daje jednocześnie moc do 

pokonania mojego strachu. Aby prawda zajaśniała, a dobro się spełniło. 

2. „Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione”. Prawda 

wyjdzie na jaw. Jest w niej siła, która ostatecznie zwycięży kłamstwa, 

półprawdy, fałsze. Choć bywa, że trochę to trwa. I bywa, że za wierność 

prawdzie trzeba cierpieć. „Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie 

w świetle” – nie wolno milczeć o dziełach Bożych w nas. Miłość Boża 

rozlewa się hojnie, obficie, ponad naszą miarę. Dlatego nie wolno jej 

zatrzymywać tylko dla siebie. Ona promieniuje na otoczenie, na świat. Nie 

bój się przyznać do tego, że jesteś kochany przez Boga. Nie wstydź się, że jesteś 

Jego. On się nas nie wstydzi, choć dajemy Mu powody do tego. 

3. „Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”. Niektórzy ekolodzy powiadają, że jest 

dokładnie odwrotnie. Wmawiają ludziom, że jeden wróbel jest ważniejszy 

niż wiele ludzkich istnień. Nie wolno ulec temu kłamstwu. Trzeba odważnie 

głosić wielkość człowieka, jego wyjątkowość w świecie przyrody. Ta wielkość 

płynie z Boga. „Bóg »chciał« człowieka od początku – i Bóg go »chce« 

w każdym ludzkim poczęciu i narodzeniu. Bóg »chce« człowieka jako istoty do 

siebie podobnej, jako osoby” (św. Jan Paweł II). To dotyczy tylko człowieka. 

Dlatego nawet włosy na głowie mamy policzone. 

4. „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 

Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”. Trzeba 

bardziej bać się Boga niż ludzi. Taki jest sens tej wypowiedzi. Nasze życie 

rozgrywa się wobec Boga. On będzie naszym sędzią i zapyta, co zrobiłem ze 

swoim życiem. Bóg nie jest moim prześladowcą, ale zbawcą. Dokonując 

wyborów, muszę myśleć nie tyle o tym, czy się narażę jakiemuś człowiekowi, 

lecz o tym, czy się nie narażam Bogu. Ten, który liczy nawet moje włosy, chce 

mnie ocalić. Nie chce mojej zguby. Jest sędzią, który mi sprzyja. Ale to nie 

znaczy, że z powodu Jego życzliwości mogę Go lekceważyć. Bojaźń Boża 

oznacza odpowiedzialność za życiowe postawy i wybory. Odwaga wobec ludzi 

płynie z bojaźni wobec Boga.  

  

Ogłoszenia  duszpasterskie 
 

1. Przeżywamy dziś 12 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia przypomina 
nam prawdę, że Jezus jest zawsze blisko swoich uczniów. Kto przyznaje się 
do relacji z Jezusem do tego przyznaje się i Jezus. Nie wstydźmy się 
publicznie wyznawać naszej wiary.  

2. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od 
godziny 16:30-17:30. 

3. We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami 
obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z 
miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne 
rodziny 

4. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam 
dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre 
owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. 
Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, 
za przeżyty czas z Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w 
nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu 
wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, 
ale także duchowego wzrostu.  

5. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań 
nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub 
Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem 
na wakacyjnej drodze. 

6. W przyszłą niedzielę, 28 czerwca odbędą się wybory Prezydenta 
Rzeczpospolitej. To ważne wydarzenie w życiu narodu. Zachęcamy do 
świadomego udziału w wyborach.  

7. W tym tygodniu odeszły do Pana śp. Janina Kowalska i śp. Hanna Kostro 
wieczny odpoczynek racz im 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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