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Intencje mszalne 
13 lipca, poniedziałek 
17:30 + Janinę Kowalską 
18:00 + Rafała Opończewskiego 
18:30 + Tomasza Wojeńskiego (17 r. śm.) 
 

14 lipca, wtorek 
18:00 + Reginę Pęcak (1 r. śm.) 
18:00 + Józefa Rutkowskiego, Stanisławę, Witolda, Jacka Rutkowskich, Helenę 
Pałac, dziadków Rutkowskich i Szymańskich 
 

15 lipca, środa 
17:30 + Henryka Waśniewskiego w r. śm. 
18:00 + Leona Cichockiego 
 

16 lipca, czwartek 
18:00 + Edwarda Bralskiego 
18:30 + Henryka Bartuzi 
 

17 lipca, piątek 
17:30 + Józefa Sobczyńskiego (10 r. śm.) 
18:00 + Irenę Bafeltowską 
18:30 + Stanisławę Strzelczak 
 

18 lipca, sobota 
12:00 Chrzest 
13:00 Komunia 
17:00 Ślub 
18:00 + Henryka Bieżuńskiego, Henrykę i Walentego Ciuchcińskich 
18:30 o Boże błog. dla Elżbiety Miśta 
19:00 + Feliksa Bochenek, Jakuba Suskiego, Stanisława Płomińskiego 
 

19 lipca, niedziela 
8:00 + Genowefę, Zygmunta, Adama, Józefa Modlińskich  
10:00 + Jana Kęsickiego (9 r. śm.) 
11:30 Msza św. dziękczynna w 100 r. ur. Sabiny Krawczyk, o zdrowie, Boże 
błog. i opiekę MB na dalsze lata oraz wszystkie potrzebne łaski dla dzieci, 
wnuków i prawnuków 
16:00 + Rozalię Zawadzką (4 r. śm.) i zm. z rodz. Podgórskich 
 

 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 13, 1-9 
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. 
Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł 
do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im 
wiele w przypowieściach tymi słowami: 
«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły 
na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na 
grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet 
powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce 
wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne 
znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i 

zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, 
drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!» 
 

   Ziarno we mnie                                            Komentarz do Ewangelii 

1.Słowo, które stało się ciałem. To Słowo zostało wrzucone w ziemię, obumarło 
i po trzech dniach wzeszło. Wydało plon obfity. Tym plonem jest Kościół, są 
święci. Z jednego Ziarna powstały tysiące ziaren. Słowo wciąż się wciela, jest 
głoszone, siane. Wydaje nowe ziarna. Obumiera i zmartwychwstaje. Zmielone 
na mąkę, staje się chlebem. A część ziaren zostaje na powrót wrzucona 
w ziemię. Ziarno słowa dociera do nowych pokoleń przez posługę księży, 
katechetów, rodziców, świadków wiary. 

2. Rozważając ten tekst Ewangelii, czytamy go zazwyczaj w szerokim kontekście 
głoszenia słowa Bożego. Różni ludzie różnie odpowiadają na ziarno słowa. Jedni je 
przyjmują, inni z różnych powodów nie. U jednych wydaje ono owoc, u drugich nie. Są 
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różne przeszkody, które uniemożliwiają wzrost ziarna i wydanie plonu. Oczywiście 
taka interpretacja jest słuszna. Czy jednak nie powoduje ona, że my sami pozostajemy 
jakby obok problemu? A przecież Jezus mówi dziś do mnie i o mnie. Ziarno marnuje 
się we mnie. Lub wydaje plon. 
3. Więc może zamiast myśleć o innych, warto pomyśleć o sobie. Jakie jest moje 
słuchanie Bożego słowa? Jaki wydało plon? Co sprawia, że tak wiele ziaren słowa się 
zmarnowało? Dlaczego tak się dzieje? Może wydziobały je ptaki. Pan zwraca uwagę, 
że diabeł zabiera słowa prawdy, gdy ich nie rozumiemy. Często przegrywamy w tym 
punkcie. Mówimy sobie: „Tyle trudnych tekstów w Biblii, których nie umiem odnieść 
do życia”. No tak, ale co ja sam robię, aby lepiej zrozumieć słowo Boże, zdanie po 
zdaniu? Czy szukam wyjaśnienia – na przykład w internecie, na portalach biblijnych? 
Czy pytam kogoś? Czytam komentarze? Czy próbuję wrócić do jakiegoś fragmentu, 
aby odczytać jego sens? 
4. Druga przeszkoda – brak korzenia, czyli niestałość. „Gdy przyjdzie ucisk lub 
prześladowanie z powodu słowa”, porzucamy je. Ktokolwiek na serio idzie za 
Chrystusem, napotyka opór świata. To nie musi być od razu krwawe prześladowanie, 
ale jakiś rodzaj społecznego wykluczenia. Wyśmianie, dokuczanie, szyderstwo, 
narażanie się na drwiny. Tylko ludzie zakorzenieni potrafią żyć w kontrze do 
dominującej kultury, która programowo zwalcza dziś coraz agresywniej wiarę 
katolicką. 
5. Są też we mnie ciernie, czyli troski doczesne i ułuda bogactwa, które zagłuszają 
słowo. Troski doczesne mają to do siebie, że pochłaniają całą naszą duchową energię. 
Dlatego odkładamy Boże sprawy na później. Jeszcze tylko uporam się z tym czy 
tamtym, a potem już zajmę się Bogiem. Ale potem pojawiają się inne ważniejsze 
sprawy. I tak w kółko. Co jednak może być ważniejsze niż Bóg i Jego słowo?  

39. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę 
1. Tegoroczna, 39. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę ma charakter 
„sztafetowy”. Każdego dnia wędruje inna grupa, która rano dojeżdża do miejsca 
wymarszu, a wieczorem wraca do swoich miejscowości. 
2. Grupa błękitna wędruje w tym roku w poniedziałek, 10 sierpnia (5 dzień 
pielgrzymki) na trasie Lutomiersk-Buczek. 
3. Limit wieku osób wędrujących w tym roku w grupach mieści się w przedziale 15-60 
(osoby do 18 roku życia muszą być pod opieką dorosłych - pisemna zgoda rodziców w 
załączniku). 
4. Zapisy na pielgrzymkę w tym roku są możliwe tylko i wyłącznie u przewodnika grupy 
ks. Sławomira Ambroziaka, wikariusza par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym 
Dworze Mazowieckim (mailowo: ambroslaw@op.pl lub osobiście albo przez 
Facebooka) najpóźniej do 20 lipca, lub do wyczerpania miejsc w autobusach. 
Pierwszeństwo przy zapisach mają osoby ze służb, oraz pielgrzymi mieszkający w 
dekanatach nasielskim i zakroczymskim. Proszę liczyć się z tym, że z racji ograniczeń 
niektórym osobom być może trzeba będzie odmówić. 

5. Koszt pielgrzymki to 10 zł. oraz opłata za autobus w obie strony (koszt podam, jak 
będę znał liczbę pielgrzymów). 
6. Przed wejściem do autokarów wszyscy będą mieli mierzoną temperaturę, jak 
również podpisują oświadczenie dotyczące stanu zdrowia. Pielgrzymi muszą również 
potwierdzić, że w ciągu 14 dni przed wymarszem nie byli w kwarantannie, bądź nie 
kontaktowali się z osobami chorymi na COVID-19. 
7. Z racji braku zaopatrzenia na trasie proszę o zabranie ze sobą prowiantu (a 
zwłaszcza napojów) na cały dzień, jak również proszę o wzięcie maseczek i środków 
dezynfekcyjnych. 
8. Nie ma możliwości pielgrzymowania więcej niż jeden dzień, ani pielgrzymowania 
bez wcześniejszego zapisania u przewodnika grupy. Nie zachęcam również do 
przyjeżdżania na trasę własnymi samochodami. 
9. Jako przewodnicy bardzo serdecznie prosimy o dostosowanie się do tegorocznych 
wytycznych, które powstały tylko i wyłącznie ze względów bezpieczeństwa. 

ks. Sławomir Ambroziak - przewodnik gr. błękitnej 

Ogłoszenia  duszpasterskie 
 

1. Przeżywamy dziś 15 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia w przypowieści o 
siewcy przypomina nam prawdę, że trzeba starać się nieustannie aby nic nie 
przysłoniło nam wiary w Boga. Starajmy się w życiu wydać jak najpiękniejsze 
owoce miłości do Boga i bliźniego  

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

3. Dziś 2 tura wyborów prezydenckich zachęcamy wszystkich do udziału w 
wyborze głowy państwa  

4. Przypominamy, że czas wakacji nie jest czasem wolnym od praktyk 
religijnych. Wiara bez uczynków i bez praktyk jest martwa  

5. Zapowiedzi przedślubne Przemysław Wasilewski par. tut i Monika Katarzyna 
Ciuchcińska par. tut zap. 3; Jarosław Kurpiewski par. tut. Malwina Agata 
Morawska par. św. Wojciecha Nasielsk zap. 1; Kamil Kwiatkowski par. tut. i 
Edyta Malon par. św. Wojciecha Nasielsk zap. 1 

 

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 300 szt. kontakt:lukaszchrusciel@wp.pl 
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