
 

  

Intencje mszalne 
6 lipca, poniedziałek 
17:30 + Mirosław Czop 
18:00 + Krystynę Bieżuńską 

7 lipca, wtorek 
17:30 + Urszulę Ostrowską 
18:00 + Barbarę Szot Rzepkowską 

8 lipca, środa 
18:00 + Barbarę Witkowską 

9 lipca, czwartek 
17:30 + Jana i Bogdana Daleckich Henryka Szpigiel Aleksego i Feliksę 
Burzyńskich 
18:00 + Hannę Kostro 

10 lipca, piątek 
17:30 + Ryszarda Kamińskiego 
18:00 + Janusza Koźniewskiego 
18:30 + Janusza Kosewskiego 

11 lipca, sobota 
18:00 +Krystynę i Feliksa Brześkiewicz 
18:30 + Ewelinę Wiesławę Helenę i Franciszka Stroińskich 
19:00 + Bogumiła Dąbrowskiego 

12 lipca, niedziela 
8:00 + Bronisławę i Stefana Kulczyckich Stefanię i Józefa Sugiera 
Franciszkę, Stefana Antoniego, Franciszka, Genowefę, Mariannę Hryciuk, 
Andrzeja Kubowicza 
10:00 + Teodorę Bojarską w 6 r. ś Tomasza Mostowskiego 
11:30 + Monikę Śliwińską 
13:30 chrzest 
16:00 + Rafałka Drzazgowskiego 

 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 11,25–30 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie 

nieba i ziemi, że zakryłeś te  rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 

prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko 

przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie 

zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie 

moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a 

znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a 

moje brzemię lekkie». 

 
 

   Mądrość dziecka                                                Komentarz do Ewangelii 

1.Wielu ludzi jest dziś przepracowanych i obciążonych ponad miarę. Bywa tak, 

że ciężar życia jest nie do uniesienia. Mamy ochotę powiedzieć Panu Bogu: „za 

dużo tego na moją głowę”; „nie pociągnę już dalej”. Co mnie wbija w ziemię? 

Co odbiera radość życia i radość służby? To może być jakaś sytuacja po ludzku 

bez wyjścia, tzw. kanał. Ale także mój własny grzech, nałóg, uwikłanie. To może 

być rozczarowanie tymi, na których liczyłem. To może być rana, która się nie 
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goi. Ile razy jestem bezradny, tyle razy słyszę to samo wezwanie Jezusa: „Chodź 

do Mnie, czekam na Ciebie”. W konfesjonale, w tabernakulum. 

2. „…a Ja was pokrzepię”. Ze swoją troską, zmęczeniem trzeba podejść blisko 

Jezusa. On jest odpowiedzią. Obiecuje wzmocnienie i nadzieję. „Uczcie się ode 

Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca”. Oczekiwalibyśmy może raczej 

jakiegoś cudu. Uzdrowienia z choroby, zastrzyku finansowego, rozwiązania 

trudnych rodzinnych spraw, pognębienia wrogów albo przynajmniej 

nawrócenia tych, którzy zaszli nam za skórę. Nic z tych rzeczy? Tak, mamy się 

tylko wpatrywać w Jezusowe Serce. Ciche i pokorne. Uczyć się mówić TAK 

wbrew wszelkim bardziej oczywistym „nie”. Choć rozum podpowiada, że to 

głupstwo, że to bez szans. Strach mówi, że to tylko cierpienie, a duma dodaje, 

że to śmieszne i nikomu niepotrzebne. Miłość szepcze cicho i wytrwale: „jest, 

co jest”. 

3. „Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie”. W Starym 

Testamencie jarzmo kojarzono z przykazaniami, z Prawem. To było „jarzmo 

mądrości”. Jezus nie odrzuca przykazań, nie proponuje jakiejś łatwiejszej drogi. 

Niektóre moralne wymagania idą dalej niż normy Starego Prawa. Pan nie 

proponuje ucieczki od etycznych zobowiązań, drogi na skróty. Jarzmo Jego jest 

słodkie i brzemię lekkie, bo On daje nam siłę i On nadaje sens. Wolność jest 

trudem wielkości, jak uczył św. Jan Paweł II. Są sprawy, są wyzwania, od 

których nie można uciec. Trzeba wytrwać, obronić, pozostać wiernym do 

końca. Dobro ma swoją cenę. 

4. Te właśnie rzeczy są zakryte przed mądrymi i roztropnymi. Bywa, że nadmiar 

inteligencji lub wiedzy odbiera wiarę. Konieczna jest prostota dziecka. 

Całkowite powierzenie się, poddanie, zdanie się na Jezusa. Zaufanie Jego 

mądrości, a nie własnej. Stać się prostaczkiem, czyli ufnym jak dziecko. Do tego 

zaprasza Jezus. Bo On sam, jak mówi, jest dzieckiem. Jest Synem Ojca, któremu 

ufa bezgranicznie. „Wszystko przekazał Mi Ojciec mój”. To brzmi, jakby nam 

mówił: „Popatrzcie, wszystko zawdzięczam Ojcu”. On jest Źródłem, z Niego 

trzeba czerpać. Z wiarą dziecka. W tym jest mądrość.  

Ogłoszenia  duszpasterskie 
 

1. Przeżywamy dziś 14 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia przypomina nam 
prawdę, że pokora jest najlepszą drogą do doświadczania bliskości Boga. Bóg kocha 
pokornych a pysznym się sprzeciwia. Uczmy się pokory, by odkrywać Boga w naszym 
życiu i postępować słusznie w relacjach z naszymi bliźnimi. 

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

3. Pamiętajmy, że czas wakacyjny to dobra okazja do rozwoju życia duchowego. Nie 
zaniedbujmy modlitwy osobistej, lektury Pisma Świętego. Niech nie brakuje 
modlitwy uwielbienia i dziękczynienia. 

4. Za tydzień druga tura wyborów prezydenckich. Zachęcamy wszystkich do udziału w 
nich. 

5. Zapowiedzi przedślubne: Damian Sitkiewicz par. tut i Katarzyna Raczkowska par. 
św. Ojca Pio zap. 3., Przemysław Wasilewski par. tut i Monika Katarzyna Ciuchcińska 
par. tut zap. 2. 

6. W tym tygodniu odszedł do Pana śp. Wacław Ziemiński. Wieczny odpoczynek racz 
mu dać Panie... 

KOMUNIKAT PRZEWODNIKA GŁÓWNEGO 
39. PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ W 2020 R. 

 

W związku z trwającą epidemią koronawirusa tegoroczna Pielgrzymka nie może odbyć się 
tradycyjnej formie. Mając na względzie bezpieczeństwo, zdrowie, zarówno Pielgrzymów, jak i 
spotykanych, i goszczących Pielgrzymkę ludzi, a także niepewną sytuację epidemiologiczną w 
najbliższych tygodniach, zmuszeni jesteśmy do innej organizacji Pielgrzymki. 
Obecnie, nadal obowiązuje rozporządzenie mówiące o zachowaniu odstępów między ludźmi, 
którzy się gromadzą. Ten przepis nie pozwala m.in. na tradycyjną Pielgrzymkę. 
Tegoroczna Pielgrzymka będzie miała charakter „sztafety”. Każdego dnia będzie 
pielgrzymowała inna grupa, pod kierunkiem swojego Ks. Przewodnika i będzie 
pielgrzymowała jeden dzień. Nie przewidujemy w tym roku noclegów podczas Pielgrzymki 
czy korzystania ze wspólnych basenów do wieczornego mycia. Przewodnik danej grupy 
organizuje przyjazd na trasę swojej grupy, a także jej odjazd wieczorem. Apel Wieczorny 
odbędzie się od razu po dojściu grupy. więcej www.pielgrzymka.com 
 

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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