
 

   

  

Intencje mszalne 
Poniedziałek, 7 czerwca  
17:30 + Helenę, Jana i Andrzeja Sawickich 
18:30 + Janinę Bieżuńską 
19:00  + Andrzeja Kamińskiego (1r.śm.) 
Wtorek, 8 czerwca 
17:30 + Jagodę Wiśniewską 
18:00 + Felicję Kucharską 
19:00  Śniadówko 
Środa, 9 czerwca 
17:00 Komunia 
18:00 + Grzegorza Karabina 
19:00  Andzin 
Czwartek, 10 czerwca 
16:00 Komunia 
17:30 + Janusza Mikulskiego (3 r. śm.) Annę Mikulską 
18:00 o zdrowie i błogosławieństwo dla Agaty z okazji urodzin  
18:30  + Grzegorza Rasińskiego 4 r. śm. Romana Ziółkowskiego (16 r. śm.) 
19:00 Borkowo  
Piątek , 11 czerwca 
14:00 Komunia 
17:30 + Antoniego i Mariannę Makowskich, Anielę i Tadeusza Makowskich 
18:00 + Krystynę Turkiewicz 
18:30 + Grażynę Cegłowską  
Sobota, 12 czerwca 
11:00 + Włodzimierza Minicha 
12:00 Chrzest 
17:00 Ślub 
18:00 Ślub 
19:00 + Wacławę i Andrzeja Witkowskich zm. z rodz. Witkowskich i Ostrowskich 
19:00 + Antoniego Stroińskiego 
Niedziela, 13 czerwca 
8:00 + Ks. Jerzego Sitkiewicza, Stanisława Majewskiego, Natalię Majewską, Mariannę i 
Jana Sitkiewiczów, Grzegorza Sitkiewicza 
10:00 + Annę i Alfreda Tarwackich 
11:30 + Jerzego Zamęckiego 
11:30 + Barbarę Leszczyńską (8 r. śm.) Kazimierza i Adama Leszczyńskich 
14:00 + Hannę Kostro (1 r. śm.) 
16:00 + Piotra Nowackiego 
Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź  i Komunię  Św. 
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Czytaj, rozważaj, módl się,  żyj Słowem Bożym!   
 

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że 
nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go 
powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». A uczeni w Piśmie, 
którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych 
duchów wyrzuca złe duchy». 
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może 
Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, 
takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to 
taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i 
jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może 
wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie 
zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im 
odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie 
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: 
«Ma ducha nieczystego». Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc 
na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół 
Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają 
Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» 
I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi 
bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». 
 
 
 

   



 

 

 

 

 

 

 Kto tu zwariował?                                 KOMENTARZ DO EWANGELII 
1. Jezus głosi, że jest Bogiem. I poświęca się swojej misji bez opamiętania. 
Spala się w niej, idzie na całość. Nie wiemy, czym się kierowali krewni Jezusa. 
Troską o Jego życie i zdrowie? A może nie chcieli, żeby Jezus narobił im wstydu? 
Pewne jest to, że uczeń Jezusa dzieli Jego los. Dlatego będzie także posądzany 
o szaleństwo, przesadę, popadanie w skrajności. Nawet przez bliskich. 
Gorliwość na rzecz Boga nie cieszy się dziś dobrą sławą. Katolicy, którzy chcą 
pozostać w pełni wierni Kościołowi, są narażeni na zarzuty fundamentalizmu, 
nietolerancji, zacofania czy wręcz faszyzmu. Wierność wobec Boga ma swoją 
cenę. Kto nie chce jej płacić, odchodzi albo szuka jakiejś „mniej szalonej” 
Ewangelii. Nikt nie chce uchodzić za dziwaka w swoim środowisku. Pytanie, kto 
tak naprawdę zwariował… Jezus? Czy świat i współcześni „prorocy”? 
2. „Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy”. Najcięższy 
kaliber przeciwko Jezusowi wytaczają uczeni w Piśmie. Uważają, że Jezus jest 
wysłańcem diabła, a nie Boga. Pan wykazuje im brak logiki. Diabeł nie może 
walczyć sam ze sobą. Ale wrogowie Jezusa są tak zacietrzewieni w swoim 
sprzeciwie, że walą na oślep, bez sensu, nielogicznie, absurdalnie. Dziś też wielu 
ludzi z tytułami polemizuje z wiarą, nie posługując się racjonalnymi 
argumentami, ale okładając wierzących słownymi kijami bejsbolowymi. W kółko 
młóci się te same bzdury o średniowieczu, o paleniu czarownic, o szerzeniu 
przez Kościół nienawiści, o sojuszu tronu z ołtarzem. Z papieża Piusa XII, który 
ratował Żydów przed Holokaustem, zrobiono sojusznika Hitlera. Białe jest 
czarne. Bez logiki, bez względu na fakty. Wypróbowane stereotypy i kłamstwa 
od 2000 lat odciągają wielu ludzi od Chrystusa i Jego Kościoła. Grzech przeciwko 
Duchowi Świętemu polega na zaprzeczeniu temu, mocą czego dokonuje się 
zbawienie. Pan mówi wprost, że taki grzech ma konsekwencje na wieczność, 
grozi utratą zbawienia. Nie dlatego, że Bóg jest mściwy, ale dlatego, że 
zbawienie wymaga przyjęcia Bożego daru. Jeśli jednak ktoś w imię swojej pychy 
depcze ten dar, a dobro uznaje za zło, to co ma zrobić Bóg? 
3. Na koniec Ewangelista ukazuje obraz pełen nadziei. Jezus naucza. Wokół 
Niego są ludzie, którzy nie uważają Go za szaleńca ani za wysłannika diabła. 
Może jeszcze nie wierzą w pełni, ale spokojnie słuchają. Są spragnieni. 
Otwierają się na prawdę i miłość, którą daje im Jezus. Mówi On o nich: „Oto 
moja matka i moi bracia”. Oto wspólnota, w której pełnienie woli Bożej jest 
absolutnym priorytetem. Maryja jest wielka nie tylko dlatego, że jest Matką 
Jezusa, ale przede wszystkim dlatego, że jest pierwszą słuchającą swojego Syna 
i Pana.  
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

X Niedziela Zwykła 

1. Przeżywamy znów niedziele okresu zwykłego w liturgii kościoła. Dzisiejsza 
liturgia 10 niedzieli zwykłej przypomina nam prawdę, że tylko jedność z 
Jezusem może nam pomóc zwyciężać pokusy szatana. Bądźmy otwarci na 
miłość Boga, która odmienia nasze życie.  

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

3. Rozpoczęliśmy 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. Obecna niedziela wypadająca w oktawie Bożego Ciała jest pierwszą 
niedzielą miesiąca. Po sumie procesja eucharystyczna wokół kościoła.  

5. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała na Mszach świętych 
poświęcenie wianków z ziołami a po Mszy świętej o godzinie 1830 procesja 
eucharystyczna wokół kościoła.  

6. W piątek wypada Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego zapraszamy 
na Msze święte popołudniowe o 1730 1800 1830 

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 Piotr Kotowski par tut. Klaudia Marta 
Niewęgłowska par tut. zap. 3 Kołodziejak Tomasz Stanisław par. św. Józefa 
Zakroczym Joanna Białorudzka par. tut. zap. 3   

 
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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