
 

   

  

Intencje mszalne 
Poniedziałek, 31 maja  
17:30 + Stanisława Daleckiego 
18:00 + Albina Płomińskiego 
19:00 Gawłówek – błogosławieństwo pól 
Wtorek, 1 czerwca 
14:00 Komunia 
18:00 + Włodzimierza Wodyńskiego 
18:30 + Barbarę Werczyńską 
Środa, 2 czerwca 
16:00 i 17:00 Komunia 
18:00 + Leszka Łuszczewskiego (int. im.) 
19:00 + Tadeusza Myślińskiego, Genowefę, Mieczysława, Eugeniusza Łabędów, dziadków 
Łabędów i teściów Myślińskich 
19:00  o zdrowie i błogosławieństwo w podziękowaniu za dar życia dla Danuty Ziółkowskiej 
Czwartek, 3 czerwca Boże Ciało 
8:00 + Zbigniewa Papierskiego oraz Irenę i Stanisława Papierskich 
8:00 + Hannę i Stanisława Kapczyńskich zm. z rodz. Arciszewskich 
10:00 + Zbigniewa, Mariusza, Piotra, Janinę, Stanisława, Andrzeja Jazłowieckich zm. z rodz. 
Ciemerychów  
10:00 + Jana (26 r. śm.) i Honoratę Szot 
16:00 Janinę i Aleksandra Turkiewicz; Krystynę i Tadeusza Turkiewicz; Bożenę i Marcina 
Ciesielskich 
17:00  Komunia 
Piątek , 4 czerwca 
13:00 i 15:00 Komunia 
16:00 Msza św. w intencji Kół Żywego Różańca 
17:30 + Ślub 
18:30 + Zygmunta Daleckiego  
Sobota, 5 czerwca 
12:00 Chrzest 
16:00 Ślub 
18:00 + Wawrzyńca Sawickiego 
18:30 + Sabinę Krawczyk 
19:00 + Piotr Lech Śmigasiewicz, Jadwigę Bauman 
19:00 + Włodzimierza Kurpiewskiego, Helenę i Władysława Holendrów 
Niedziela, 6 czerwca 
8:00 + Irenę i Ludwika Tomczyków 
10:00 + Stanisława Kopyrskiego 
11:30 + Irenę Bafeltowską 
16:00 + Witolda Krzyczkowskiego, Karola, Kazimierę, Czesława Krzyczkowskich 
Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź  i Komunię  Św. 
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Uroczystość  Najświętszej Trójcy           

Biuletyn  informacyjny Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rocha w Cieksynie 
 
 

Czytaj, rozważaj, módl się,  żyj Słowem Bożym!   
 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  Mt 28, 16-20 
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił.        
gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus 
podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza                  
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata». 
 

 Płomień Pański                                         KOMENTARZ DO EWANGELII 
1. Dziś w liturgii spoglądamy na największą tajemnicę, na samego Boga. 
Zatrzymujemy się jak Mojżesz przed płonącym krzewem Bożej obecności. 
Trzeba zdjąć sandały i oddać Mu pokłon. Bez szacunku dla tajemnicy niczego nie 
pojmiemy. Bóg objawił Mojżeszowi swoje imię, które brzmi „JESTEM”. Jezus 
przyniósł nam prawdę o Bogu, który JEST Ojcem, Synem i Duchem Świętym. 
Jedna Boska natura i trzy Osoby. Doskonała jedność i zarazem zróżnicowanie 
Osób pozostających ze sobą w relacji, w komunii, we wzajemnym obdarowaniu, 
w odwiecznej miłości. Dzięki temu objawieniu rozumiemy, dlaczego ów płonący 
krzew płonie, ale się nie spala. To „płomień Pański”, jak zapisano w Pieśni na 
Pieśniami (8,6). Żar miłości „to żar ognia”. Doświadczenie tego ognia jest 
obecne w ludzkiej miłości, zwłaszcza w miłości mężczyzny i kobiety, w ich 
komunii osób, we wzajemnym obdarowaniu, w stawaniu się jednym ciałem. 
Święty Jan Paweł II: „Człowiek staje się odzwierciedleniem Boga nie tyle w akcie 
samotności, ile w akcie komunii”. Obraz Trójcy wtedy w nim jaśnieje. 

   



 

 

 

 

 

 

2. „Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. „Chrzcić” znaczy 
dosłownie „zanurzać”. Podczas chrztu zanurza się człowieka w wodzie, 
ale chodzi o zanurzenie w Bogu. Imię ochrzczonego zostaje wpisane w serce 
Boga. Ojciec, Syn, Duch Święty i ja, Tomasz. Do tej komunii Osób jestem 
powołany. Kto otwiera się na tę największą miłość, ten przyjmuje także jej 
prawdę, jej przykazania. „Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem”. Miłość i prawda idą razem. Dziś tak często próbuje się 
przeciwstawić miłość prawdzie. Co gorsza, próbuje się głosić błędne nauki 
rzekomo w imię miłości. Kto jednoczy się z Bogiem, ten pragnie tego, czego 
On pragnie. Jego przykazania nie są wtedy ciężarem, ale drogą rozwoju, 
stawania się podobnym Bogu. Uwierz w miłość Boga, a wtedy będziesz 
postępował według Jego prawdy. To jest Dobra Nowina. Dziś pojawiło się jej 
zniekształcenie. Powiada się: Bóg cię kocha, a ty żyj, jak ci się podoba. Jezus 
mówi inaczej: mamy zachowywać wszystko, co nam przykazał. Wszystko! 
3. „A oto Ja jestem z wami…”. Jeszcze raz wybrzmiewa w tym zakończeniu 
Mateuszowej Ewangelii słowo „JESTEM”. W Starym Testamencie Bóg dał 
ludziom poznać swoje imię. W Nowym ukazał swoją twarz. Jest nią twarz 
Jezusa Chrystusa. W jakimś sensie „twarzą” Ojca jest dzieło stworzenia, 
a „twarzą” Ducha Świętego jest Kościół, wspólnota ochrzczonych, czyli 
zanurzonych w miłości Trójcy. Moja twarz ma jaśnieć blaskiem „płomienia 
Pańskiego”. Będzie tak, o ile pozostanę blisko płonącego krzewu, o ile 
pozwolę Bogu, by Jego ogień mnie oczyszczał, rozpalał, przemieniał. Będzie 
tak, jeśli będę kochał tak, jak Jezus nas umiłował. 
 
 

27 maja w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
zostały ogłoszone translokaty wikariuszowskie w diecezji płockiej. Zmiany 
dotyczą również naszej parafii, z dniem 25 sierpnia: 

 Ks. mgr Łukasz Chruściel, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Rocha 
w Cieksynie, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Rodziny w 
Mławie. 

 Ks. mgr Paweł Solecki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej 
Trójcy w Rypinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Rocha w 
Cieksynie. 

Więcej inf. na stronie www.diecezjaplocak.pl 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Przeżywamy dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Bóg objawia się nam, jako 
Jeden w trzech osobach. Tajemnica Trójcy Świętej pozostaje dla nas niezgłębiona. 
Kiedy rozpoczynamy dzień znakiem krzyża, przypominajmy sobie prawdę, że nasze 
życie zakorzenione jest w Ojcu Synu i Duchu Świętym.  

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

3. W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc czerwiec poświęcony czci Serca 
Jezusowego. Nabożeństwo do Serca Jezusowego w naszym kościele od 
poniedziałku do piątku po Mszy św. o godzinie, 1730 jeśli w tych dniach byłaby 
komunia święta o godzinie 1700 to po Mszy świętej komunijnej. W sobotę po Mszy 
świętej o godzinie 1900 a w niedzielę po Mszy świętej o godzinie 1600  

4. W czwartek wypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) 
Msze święte o godzinie 800 1000 1600 po Mszy świętej o godzinie 1000 uroczysta 
procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Jak co roku proszę o udekorowanie 
ołtarzy na Boże Ciało. Zapraszam serdecznie asystę procesyjną, dzieci sypiące 
kwiatkami.  Uroczystość Bożego Ciała jest świętem nakazanym.  

5. W piątek wypada pierwszy piątek miesiąca wizyta u starszych i chorych z komunią 
świętą od godziny 900 

6. Najbliższa niedziela wypadająca w oktawie Bożego Ciała jest pierwszą niedzielą 
miesiąca. Po sumie procesja eucharystyczna wokół kościoła.  

7. Trwają komunie święte w naszej parafii. Módlmy się za dzieci komunijne i ich 
rodziny.  

8. Kontynuujemy obrzęd błogosławienia pól i Mszy świętych wiejskich przy figurkach.  
9.  Zapowiedzi przedślubne Krzeczkowski Kamil Mateusz par. św. Izydora Marki 

Śliwińska Magda Julita par. tut zap. 3 Olędzki Łukasz Rafał par. Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa Legionowo Arleta Magda Syska par. tut. zap.3 Piotr Kotowski par 
tut. Klaudia Marta Niewęgłowska par tut. zap. 2 Kołodziejak Tomasz Stanisław par. 
św. Józefa Zakroczym Joanna Białorudzka par. tut. zap. 2   

    

Parafia Rzymskokatolicka 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, 
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 19:00 
nasza parafia – pismo do użytku wewnętrznego, nakład 300 szt. 

kontakt:lukaszchrusciel@wp.pl 
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