
 

  

Intencje mszalne 
 
Poniedziałek,  29 czerwca   
17:30 + Piotra Łabędę 
18:00 + Piotra Zwierowicza (imieninowa) 
 

 Wtorek, 30 czerwca 
17:30 + Zenona Sitkiewicza 
18:00 + Marka Kryśkiewicza  
 

Środa, 1 lipca 
18:00 + Halinę Strzeszewską 
18:30 + Kazimierza Kornatowskiego, Janinę i Józefa Krawczyk, Stefanię i Jozefa 
Fabisiak 
 

Czwartek, 2 lipca  
17:30 +Halinę i Mariana Kosewskich, dziadków Kosewskich 
18:00 + Henryka i Martę Wujcik, z m. z  rodz. Wujcików i Łabędów 
  

Piątek, 3 lipca  
16:00 w int. KŻR 
17:30 + Zofię Biedrzycką 
18:00 + Romualdę i Mariana Winniak, Aleksandra iMariannę Klepczyńskich, 
Józefa i Józefinę Winniak, Mariannę i Andrzeja Winniak  
 

Sobota, 4 lipca 
17:00 + r-ców Czesławę i Ryszarda Kwiatkowskich, brata Kazimierza 
Kwiatkowskiego i dziadków Kwiatkowskich 
18:00 +  Teresę i Stanisława Kutrowskich 
19:00 + Wandę i Józefa Dąbrowskich, dziadków Dąbrowskich i Sot 
 

Niedziela, 5 lipca  
8:00 + Stefana i Anielę Pawelskich 
10:00 + Helenę, Longina, Wacława, Tadeusza Zwierzyńskich 
11:30 +  Zbigniewa Papierskiego zm. z rodz. Papierskich 
16:00 + Jana Chrzanowskiego, zm. z rodz. Chrzanowskich, Ryszarda Bilińskiego 
(7 r. śm.) 

 
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 10, 37-42 

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż 
Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie 
jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie 
godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego 
powodu, znajdzie je. 
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, 
który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka 
otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę 
sprawiedliwego otrzyma. 
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego 
że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody». 
 
 

     Bóg jest o ciebie zazdrosny             Komentarz do Ewangelii 

1.To brzmi jak wypowiedź kogoś zazdrosnego. Tak, Bóg jest zazdrosny 

o człowieka. Prorok Izajasz mówi wprost o „zazdrosnej miłości Pana zastępów” 

(9,6). Miłość ma w sobie tę nutę. Owszem, św. Paweł pisze, że „miłość nie 

zazdrości”. A ponadto zazdrość jest jednym z grzechów głównych, ale 

grzechem jest nie tyle sama zazdrość, ile raczej niewłaściwy sposób jej 

przeżywania. Jeśli zazdrość prowadzi do niszczenia wartości czy ludzi, do 
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 niechęci, zawiści, podejrzliwości – to oczywiście jest grzechem. Czymś innym 

jest zazdrościć komuś wartości materialnych, sławy, urody, talentów czy 

powodzenia. Czymś innym jest zazdrość wpisana w miłość do osób. Miłość ma 

w sobie to, że domaga się wyłączności, zwłaszcza miłość oblubieńcza. To nie 

jest oczywiście tak, że mamy odrzucić miłość do rodziców czy dzieci. Chodzi 

o hierarchię. Każda ludzka miłość ma stawać się stopniem w miłości do Boga. 

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. Pan Bóg jest tylko jeden. Być 

może za szybko od razu myślimy o tym, co powinniśmy robić. Może najpierw 

warto pomyśleć tak: „To niezwykłe, że Bóg kocha mnie nie tylko miłością 

ojcowską, ale także »zazdrosną« miłością oblubieńczą”. Bóg jest jeden, tak jak 

jedna jest żona i jeden mąż. Czy nie jest tak, że żona chce być najważniejszą 

kobietą swojego męża? Czy mąż nie chce być tym jednym jedynym 

wyjątkowym mężczyzną swojej żony? 

2. „Kto nie bierze swego krzyża…” Co to konkretnie znaczy: brać swój krzyż? 

Godzić się na miłość ofiarną. Godzić się na cierpienie ze względu na miłość, na 

wierność, na prawdę. Uczyć się dawania siebie innym. Dać się przybić do 

krzyża swojego powołania. Dolewać do kielicha z krwią Chrystusa swoją krew. 

Tracić życie dla Niego. Hojnie, ufnie, bez żalu. Z nadzieją, że tylko w ten sposób 

można odnaleźć życie w obfitości. 

3. Nagroda proroka, nagroda sprawiedliwego, nagroda nawet za kubek świeżej 

wody do picia. Często słyszy się w kazaniach współczesnych, że niebo nie jest 

nagrodą, że nie da się na nie zapracować, że jest ono czystym darem Boga. To 

prawda, ale nie cała. Jezus mówi wyraźnie o nagrodzie. Oryginalne greckie 

słowo można także tłumaczyć jako „zapłata”. Myśl o nagrodzie pojawia się tu 

w kontekście mowy o przyjęciu Bożych wysłanników głoszących Dobrą Nowinę. 

Kto otwiera się na Bożą prawdę, ten zostanie nagrodzony. Kto przyjmie 

ofiarowaną miłość Boga, ten zostanie nagrodzony właśnie tą miłością. Niebo 

jest darem Boga. Tak, ale człowiek może ten dar odrzucić lub go przyjąć. Kto 

przyjmuje, ten wygrywa. Jeśli wolność Boga i wolność człowieka 

współdziałają ze sobą, wtedy człowiek nie utraci swojej nagrody.  

  

Ogłoszenia  duszpasterskie 
 

1. Przeżywamy dziś 13 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia przypomina 
nam prawdę, że Chrystus jest obecny wśród swoich uczniów, kto 
przyjmuje ucznia Chrystusa jako swego brata przyjmuje samego 
Chrystusa.  

2. Dziś w naszym kraju wybory głowy państwa. Zachęcamy do głosowania 
3. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek 

od godziny 16:30- 17:30. 
4. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca wizyta u starszych i 

chorych od godziny 9:00. 
5. W sobotę wypada pierwsza sobota miesiąca Niepokalanemu sercu 

Maryj powierzajmy nasze rodziny nas samych nasze radości i problemy  
6. Rozpoczęły się wakacje szkolne nie zapominajmy, że czas wypoczynku 

może być okazją do rozwoju duchowego i dobrego kształtowania 
własnej osobowości. 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 

7. W poniedziałek Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła pamiętajmy w 
naszych modlitwach o papieżu seniorze Benedykcie i papieżu 
Franciszku.  

8. Zapowiedzi przedślubne Damian Sitkiewicz par. tut i Katarzyna 
Raczkowska par. św. Ojca Pio Płońsk zap. 2 Wasilewski Przemysław par. 
tut i Monika Katarzyna Ciuchcińska par. tut zap. 1  

9. W tym tygodniu odeszli do Pana śp. Andrzej Krupiński śp. Kazimierz 
Witkowski i śp. Janina Jazłowiecka 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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