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Intencje mszalne 
20 lipca, poniedziałek 
17:30  
18:00 + Janusza Koźniewskiego i zm. z rodz. Koźniewskich 
 

21 lipca, wtorek 
17:30 + Izabelę Waśniewską 
18:00  
 

22 lipca, środa 
17:00 + Mariannę Pyzińską 
17:30 + Teresę Szpygiel 
18:00 + Honoratę, Franciszkę, Mariana, Marcina Dąbrowskich, Feliksę i 
Władysława Dąbkowskich, Wiesława Dąbkowskiego 
 

23 lipca, czwartek 
17:30 + Czesława Podgórnego, Wiesławę Podgórną 
18:00 + Lidię Zawadzką 
 

24 lipca, piątek 
17:30 + Krzysztofa Grabowskiego 
18:00 + Jadwigę Suwińską 
18:30 + Krzysztofa Rosińskiego (int. im.) 
 

25 lipca, sobota 
11:00 Chrzest 
16:00 Chrzest  
17:00 + r-ców Henrykę i Józefa Przygódzkich oraz brata Zygmunta 
Przygódzkiego (w 1 r. śm.) 
18:00 + Annę Mikulską i Janusza Mikulskiego  
19:00 + Annę i Alfreda Tarwackich 
 

26 lipca, niedziela 
8:00 + Annę Biernacką, zm. z rodz. Biernackich i Suskich oraz Mariannę Olbryś 
10:00 + Annę i Alojzego Czerwińskich, dziadków Czerwińskich i Mrokowskich 
11:30 + Ryszarda Dąbrowskiego 
16:00 + Wiktorię Strzelczak 
 

 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, 24-30 

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: 
«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, 
który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy 
ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał 
chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże 
wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i 
chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: 

„Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął 
się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to 
sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A 
on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i 
pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem 
żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; 
pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”». 
 

   Nie ma czystego Kościoła                                   Komentarz do Ewangelii 
 

1.„Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc 
wziął się na niej chwast?”. Kiedy myślimy o złu obecnym w Kościele, 
stawiamy to samo pytanie. Jak to możliwe, że we wspólnocie 
naśladowców Chrystusa pojawiają się ludzie podli? Nie chodzi 
o pojedyncze upadki, ale o uporczywe trwanie w grzechu.  
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Zło powinno bulwersować. Ale zawsze najpierw to zło, które jest 
w historii mojego życia. Skąd się biorą chwasty? Odpowiedź Jezusa 
brzmi: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Zło nie powstaje z dobrego 
nasienia. Zło jest chwastem, który zasiał nieprzyjaciel, czyli diabeł, 
pośród dobrego zboża. Przypowieść Pana Jezusa nie służy wyjaśnieniu 
genezy zła. Celem jest raczej pokazanie właściwej postawy wobec niego. 
2. Gorliwi słudzy deklarują chęć wyrwania chwastów. „Chcesz więc, 
żebyśmy poszli i zebrali go?”. Odpowiedź Pana jest zaskakująca: „Nie, 
byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy”. Ktokolwiek 
ma choćby mały skrawek ziemi, ogródek czy działkę, ten wie, 
jak uporczywe bywają chwasty. I że nie jest łatwo odróżnić, co jest 
chwastem, a co nie. Dopiero Bóg na sądzie ostatecznym dokona 
oddzielenia dobra od zła. Do tego czasu musimy się zgodzić na to, że 
chwasty rosną między zbożem. Czy to znaczy, że trzeba być biernym 
wobec zła, nie reagować na zgorszenia, milczeć w obliczu nadużyć 
władzy itd.? Na pewno nie o to chodzi. Więc o co? O powstrzymanie 
niecierpliwości prowadzącej do szkodliwego radykalizmu. 
O pogodzenie się z tym, że grzech będzie do końca świata obecny tuż 
obok dobra. W rodzinach, w polityce, w Kościele, we mnie. 
3. Gromkie są głosy domagające się oczyszczenia Kościoła, wypalenia 
ogniem zła. Owszem, trzeba reagować, stawać w obronie 
pokrzywdzonych, domagać się ukarania winnych, ulepszać procedury. 
Jednak nie wolno zapomnieć przestrogi Jezusa przed takim niszczeniem 
chwastów, które prowadzi do wyrwania razem z nim i pszenicy. A tak 
często bywa. Zdeptaną pszenicą bywają fałszywie oskarżeni. Zniszczoną 
pszenicą jest wiara ludzi, ich zaufanie do Kościoła, zduszenie w zarodku 
powołań kapłańskich, utrwalanie obrazu Kościoła jako organizacji 
przestępczej. 
4. Powtórzę, nie chodzi o bierność wobec zła. Chodzi o pokorę, 
o ostrożność w wypowiadaniu sądów, o zrozumienie, że Kościół nigdy 
nie był, nie jest i nie będzie idealnie czysty. Świętość Kościoła nie jest 
świętością bez zmazy, która sądzi i wypala zło. Kościół jest święty dzięki 
działaniu Jezusa, dzięki Jego świętości, przebaczeniu i przelanej krwi. Ta 
świętość „na naczynie swojej obecności ciągle na nowo wybiera brudne 
ręce ludzi” (Ratzinger).  

Dekalog kierowcy 
 I. Nie zabijaj. 
II. Niech droga będzie dla ciebie narzędziem jednoczącym osoby, a nie śmiertelnym 
niebezpieczeństwem. 
III. Niech uprzejmość, poprawność i ostrożność pomogą ci wyjść z nieprzewidzianych 
sytuacji. 
IV. Okazuj miłosierdzie i pomagaj bliźniemu w potrzebie szczególnie gdy jest ofiarą 
wypadku drogowego. 
V. Niech samochód nie będzie dla ciebie przejawem władzy, panowania i okazją do 
grzechu. 
VI. Z miłością przekonuj młodych i nie tylko młodych do tego, aby nie zasiadali za 
kierownicą, gdy nie są w stanie. 
VII. Wspieraj rodziny ofiar wypadków drogowych. 
VIII. Doprowadź do spotkania ofiary i agresora we właściwym momencie, ażeby mogli 
przeżyć wyzwalające doświadczenie przebaczenia. 
IX. Na drodze chroń słabszego. 
X. Poczuwaj się do odpowiedzialności za innych. 

Ogłoszenia  duszpasterskie 
 

1. Przeżywamy dziś 16 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia przypomina nam 
prawdę o tym, że Królestwo Boże rozwija się  na całym świecie w sposób często dla 
nas niewidzialny. Siłą każdego ucznia Chrystusa jest ciche pokorne pomnażanie dobra 
zakorzenionego w sercu.   
2. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od godziny 
1630-1730 
3. W najbliższą niedzielę jak co roku włączymy się do akcji, która ma na celu pomoc 
naszym misjonarzom na całym świecie. Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa będziemy 
święcić pojazdy a ofiary zebrane przeznaczymy na pomoc dla naszych rodaków 
pracujących na misjach.  
4. Zapowiedzi przedślubne Jarosław Kurpiewski par. tut. Malwina Agata Morawska 
par. św. Wojciecha Nasielsk zap. 2 
5. W tym tygodniu odeszli do Pana śp. Jan Sochocki i śp. Andrzej Trzaskoma. 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 300 szt. kontakt:lukaszchrusciel@wp.pl 
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https://gratka.pl/zwierzeta/psy
https://www.motofakty.pl/artykul/koronawirus-a-liczba-ofiar-na-drogach-wolniejsza-jazda-mniej-ludzi-w-szpitalach.html
https://www.motofakty.pl/artykul/koronawirus-a-liczba-ofiar-na-drogach-wolniejsza-jazda-mniej-ludzi-w-szpitalach.html
mailto:parafia-cieksyn@wp.pl
http://www.swrocha.pl/

