
 

 

Intencje mszalne 
Poniedziałek,  1 czerwca  Święto NMP Matki Kościoła 
16:00 Komunia 
17:00 Komunia 
18:00 +  Marka Kryśkiewicza 
18:30 + Kazimierza Wodyńskiego 
Wtorek, 2 czerwca 
17:30  
18:00 + Krystynę Bieżuńską 
19:00  Poświęcenie odnowionej figurki w Gawłówku 
Środa, 3 czerwca  
13:00 Komunia 
14:00 Komunia 
17:30 + Teresę Szpygiel 
18:00 + Zofię i Edwarda Sobczyńskich, Henrykę i Karola Murawskich, dziadków 
Murawskich 
Czwartek, 4 czerwca  - święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
16:00 Komunia 
17:30 + Krzysztofa Grabowskiego 
18:00 + Mirosław Czop 
Piątek, 5 czerwca – święto św. Bonifacego 
13:00  Komunia 
14:00 Komunia 
15:00 Komunia 
16:00 Koła Żywego Różańca 
17:30 + Irenę Bafeltowską 
18:00 + Beatę Jakubiak 
19:00 Komunia  
Sobota, 6 czerwca  
16:00 ślub 
18:00 + Janusza Kosewskiego 
18:00 + Genowefę Wójcik 
19:00 + Wacławę i Andrzeja Witkowskich, zm. z rodz. Witkowskich i Ostrowskich  
19:00 + Danielę i Mariana Ziemieckich 
Niedziela, 7 czerwca – Uroczytość Trójcy Świętej 
8:00 + Lecha i Piotra Śmigasiewczów, Jadwigę Bauman 
8:00 + Annę i Wincentego Dąbkowskich, dziadków Skowrońskich oraz Romana 
Skowrońskiego 
10:00 + Stanisława Kopyrskiego 
11:30 +  Janinę , Aleksandra, Tadeusza Turkiewiczów, Bożenę i Marcina Ciesielskich 
16:00 + Jana Szot              

Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez udział Spowiedź  i Komunię  Św. 
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Czytaj, rozważaj, módl się,  żyj Słowem Bożym!   
 

EWANGELIA J 20, 19-23 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie 
przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z 
obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i 
rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, 
ujrzawszy Pana. 
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 

Przybądź, Duchu Święty, 
Ześlij z nieba wzięty 

Światła Twego strumień. 
Przyjdź, Ojcze ubogich, 

Przyjdź, Dawco łask drogich, 
Przyjdź, Światłości sumień. 

O, najmilszy z gości, 
Słodka serc radości, 
Słodkie orzeźwienie. 
W pracy Tyś ochłodą, 

W skwarze żywą wodą, 
W płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza, 
Serc wierzących wnętrza 

Poddaj Twej potędze. 

Bez Twojego tchnienia 
Cóż jest wśród stworzenia? 

Tylko cierń i nędze. 
Obmyj, co nieświęte, 

Oschłym wlej zachętę, 
Ulecz serca ranę. 

Nagnij, co jest harde, 
Rozgrzej serca twarde, 

Prowadź zabłąkane. 
Daj Twoim wierzącym, 

W Tobie ufającym, 
Siedmiorakie dary. 

Daj zasługę męstwa, 
Daj wieniec zwycięstwa, 
Daj szczęście bez miary. 
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   Posłannictwo Jezusa, Ducha, Kościoła     Komentarz do Ewangelii 

1.Kim jest Duch św.? Jest Tym, który kontynuuje dzieło Jezusa. A precyzyjniej 
mówiąc, rozdziela owoce Jego dzieła. Zbawienie, które Jezus wysłużył dla nas 
przez krzyż i zmartwychwstanie, zostaje „dostarczone” do ludzi przez Ducha 
Świętego działającego w Kościele. Ewa zerwała owoc z drzewa i poczęstowała 
nim Adama. Duch Święty zrywa owoce z drzewa krzyża i częstuje nim każdego 
Adama, który potrzebuje antidotum na truciznę grzechu. 
2. „Weźmijcie Ducha Świętego” – mówi zmartwychwstały Pan do uczniów 
w Wieczerniku. Jak pisze pięknie Jan Paweł II, Jezus „podaje im Ducha jakby 
w ranach swojego ukrzyżowania”. To udzielenie Ducha Świętego jest związane 
z posłannictwem Kościoła. „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Misja 
Jezusa, misja Ducha Świętego i misja Kościoła są ściśle ze sobą powiązane. To 
jest ta sama misja, ten sam ruch miłości Boga, który szuka zagubionego 
w grzechu Adama. Raz jeszcze Jan Paweł II: „Odkupienie zostaje w całości 
dokonane przez Syna jako Pomazańca, który przyszedł i działał w mocy Ducha 
Świętego, składając na końcu najwyższą ofiarę z siebie na drzewie krzyża. 
Równocześnie zaś Odkupienie to jest stale dokonywane w sercach i sumieniach 
ludzkich — dokonywane w dziejach świata — przez Ducha Świętego, który jest 
»innym Pocieszycielem«”. 
3. Przekazywanie owoców Paschy Chrystusa dokonuje się przez głoszenie 
słowa i sakramenty. Duch Święty działa przez ludzi Kościoła, przez kapłanów, 
rodziców, katechetów. On jest „tchnieniem” działającym w słowie Bożym, On 
jest „tchnieniem” działającym w sakramentach. 
4. Sednem działania Ducha Świętego jest dawanie ludziom „odpuszczenia 
grzechów”. Przy czym nie dokonuje się to w jakiś czysto duchowy sposób. 
Jezus mówi do uczniów (grzeszników!): „Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone…”. Odpuszczanie grzechów nie jest dziełem ludzi. Człowiek nie 
ma takiej władzy. Ta władza jest sprawowana mocą posłannictwa Jezusa 
w mocy Ducha Świętego. Pośrednictwo Kościoła jest czymś zamierzonym przez 
Jezusa. To widać wyraźnie w tym fragmencie. Wniosek: trzeba pójść do 
spowiedzi. Akt żalu doskonałego zastępuje sakramentalną spowiedź tylko 
w nadzwyczajnych sytuacjach. Potem trzeba wrócić do sakramentu pokuty. 
5. Opis zesłania Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich musi być uzupełniony 
Janowym opisem udzielenia Ducha w niedzielę zmartwychwstania. Nie ma tu 
sprzeczności, ale jest wzajemne dopełnienie. Jan wskazuje na genezę daru 
Ducha (jest nim śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa). Łukasz w Dziejach 
ukazuje pierwsze objawienie się Ducha światu i początek misji Kościoła.  

Ogłoszenia  duszpasterskie 
 

1. Przeżywamy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego ( Zielone Świątki ) 
Od dnia Zesłania Ducha Świętego rodzi się kościół Ewangelia jest głoszona 
wszystkim narodom na ziemi. Módlmy się do Ducha Świętego, aby dawał 
nam siłę do świadczenia o Bogu.  
2. Niedziela Zesłania Ducha Świętego kończy okres Wielkanocy, pamiętajmy 
o przykazaniu dotyczącym spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej.  
3. Z dniem 1 czerwca 2020 r. ks. Biskup znosi udzieloną wcześniej w związku 
ze stanem epidemicznym dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. 
w niedziele i święta nakazane. Nie dotyczy to osób starszych i chorych. 
4. Od dzisiejszej niedzieli nie mamy limitów co do ilości wiernych w 
kościołach. Musimy pamiętać jedynie o noszeniu maseczek w czasie 
nabożeństw w kościele.  
5. Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy w intencji dzieci, wnuków o czyste i dobre serca dla nich, 
o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach. Pamiętajmy w 
naszych modlitwach o dzieciach przystępujących do pierwszej komunii 
świętej.  
6. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca odwiedziny u starszych i 
chorych od godziny 900 
7. W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc czerwiec w szczególny sposób 
poświęcony czci Serca Jezusowego. Zachęcam wszystkich do odmawiania 
litanii prywatnie a w naszym kościele będziemy odmawiać litanię od 
poniedziałku do piątku po Mszy św. o godzinie 1800 w sobotę po Mszy św. o 
godzinie 1900 a w niedzielę po Mszy św. o godzinie 1600 
8. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od 
godziny 1630-1730 

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ PARAFII W NOWEJ SZACIE GRAFICZNEJ 

 

   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 - MSZA ŚW. PREFESTIVA 19:00 

nasza parafia – pismo do użytku wewnętrznego, nakład 100 szt. kontakt:lukaszchrusciel@wp.pl 
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