
 

   

  

Intencje mszalne 
Poniedziałek, 21 czerwca  
17:30 + Wiesława Dąbkowskiego, Aleksandra Łęgowskiego, Piotra Grabowskiego 
18:00 + Franciszka Wiśniewskiego, Edwarda Ziółkowskiego (z okazji dnia ojca) 
19:00 Zaborze 
Wtorek, 22 czerwca 
17:30 + Józefa, Janinę, Krystynę Jazłowieckich; Kazimierza Zawadzkiego, dziadków 
Śliwińskich 
18:00 + Danutę Bodalską 
18:00 + Stanisława Kosela, Ryszarda Paczkowskiego (z okazji dnia ojca) 
19:00 Cieksyn 
Środa, 23 czerwca 
17:30 + Sylwestra Ziółkowskiego, Józefa i Romana Ziółkowksich, Czesława Daleckiego 
18:00 + Rajmunda Karabina, Mariannę Karabin 
18:30 + Zenonę Gerasik (int. imieninowa) zm. z rodz. Piotrowskich i Gerasików 
Czwartek, 24 czerwca 
17:30 + Jana Strzelczaka 
18:00 + Janinę Jazłowiecką (1 r. śm.) 
18:30 + Jana Jechalika, Janinę Mazurkiewicz  
19:00 + Janinę Brzezińską 
19:00 Lelewo 
Piątek , 25 czerwca 
17:30 + Szczepana Kęcińskiego (z okazji dnia ojca) 
18:00 + Janinę Latkowską, Ireneusza Latkowskiego 
18:30 + Janinę i Antoniego Płomińskich; Zofię i Antoniego Opończewskich; Józefa 
Opończewskiego 
18:30 + Tadeusza Paska (20 r. śm.) 
19:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Janiny  
Sobota, 26 czerwca 
11:00 12:00 13:00 Chrzty 
14:00 Komunia 
18:00 + Jana i Genowefę Łuszczewskich 
18:30 + Kazimierza Kornatowskiego, Janinę i Józefa Krawczyków, Stefanię i Józefa 
Fabisiaków 
19:00 + Jana Chrzanowskiego, Ryszarda Bilińskiego (8 r. śm.) zm. z rodz. Chrzanowskich i 
Bilińskich 
19:00 + Hannę i Kazimierza zm. z rodz. Kucińskich i Falacińskich 
Niedziela, 27 czerwca 
8:00 + Ireneusza Ostrowskiego 
10:00 + Kazimierza i Wojciecha Strzelczaków 
11:30 + Władysławę i Władysława Malon                          13:30 chrzest 
16:00 + Władysławę i Józefa Fabisiaków 
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Czytaj, rozważaj, módl się,  żyj Słowem Bożym!   
 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka  Mk 4, 35-41 
Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: 
«Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, 
tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się 
gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. 
On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: 
«Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, 
zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i 
nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi 
jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między 
sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu 
posłuszne?» 
 

                                         KOMENTARZ DO EWANGELII 
1. Uczniowie w obliczu niebezpieczeństwa tracą głowę. Mają wrażenie, że 
Pan o nich zapomniał. Wiele razy w historii Kościoła ta scena się 
powtarzała. Kościół trapiły przeróżne kryzysy, prześladowania. 
Wydawało się momentami, że nie przetrwa i upadnie. Czy dziś jest 
inaczej? Kardynał Ratzinger tuż przed konklawe w 2005 mówił: „Iluż 
powiewów nauki zaznaliśmy w ostatnich dziesięcioleciach, iluż 
ideologicznych prądów, ile sposobów myślenia. Łódeczka myśli wielu 
chrześcijan była nierzadko huśtana przez te fale – miotana z jednej 
skrajności w drugą: od marksizmu do liberalizmu aż po libertynizm; od 

   



 

 

 

 

 

 

kolektywizmu do radykalnego indywidualizmu; od ateizmu do niejasnego 
mistycyzmu religijnego; od agnostycyzmu po synkretyzm i tak dalej. (…) 
Posiadanie jasnej wiary, zgodnej z Credo Kościoła, zostaje często 
zaszufladkowane jako fundamentalizm. A tymczasem relatywizm, to 
znaczy zdanie się na »każdy powiew nauki«, zdaje się jedyną postawą 
godną współczesności. Ustanawiany jest rodzaj dyktatury relatywizmu, 
która nie uznaje niczego za pewnik, a jedynym miernikiem ustanawia 
własne ja i jego zachcianki”. Od tamtego czasu ta dyktatura urosła w siłę 
i uderza w Kościół. Co gorsza, wielu pasterzy ulega jej wpływom, uznając, 
że Kościół powinien sam zrelatywizować swoje nauczanie w tych 
punktach, które świat uznaje  za przestarzałe i niezgodne z obowiązującą 
ideologią. 
 
2. Uczniowie w obliczu zagrożenia budzą Jezusa. Wprawdzie On zarzuca 
im potem brak wiary, a jednak mieli jej na tyle dużo, by natarczywie 
prosić Pana o ratunek. „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że 
giniemy?”. To gorzkie zdanie może wyrywać się także z naszych serc, 
kiedy patrzymy na opustoszałe seminaria, na apostazje, na masowe 
odejścia młodych od wiary. Jak reagować na obecny kryzys? Czy 
zachować spokój, bo przecież Pan – nawet jeśli wydaje się, że śpi – nas 
uratuje? Czy wzywać natarczywie Jezusa na ratunek? W łodzi Kościoła 
pojawiła się nowa linia podziału. Jedni powiadają, że nie należy 
panikować, że kryzys nas tylko oczyści i wzmocni, że Pan czuwa. Inni biją 
na trwogę i wzywają do „budzenia” Jezusa, aby przyszedł nam z pomocą. 
 
3. Jedno jest pewne. Zbawienie pochodzi od Jezusa. I tylko od Niego. 
Jemu każdy wicher jest posłuszny. On jest kapitanem tej łodzi. On może 
przywrócić pokój naszym sercom, zasypać linie podziału. Tylko On może 
ocalić swój Kościół od katastrofy. Bywamy niecierpliwi. Przypominają się 
słowa Benedykta XVI: „Cierpimy z powodu cierpliwości Boga”. Dokładnie 
tak, wydaje się nam, że za długo zwleka z interwencją. A jednak, dopowie 
papież senior, „wszyscy potrzebujemy Jego cierpliwości. (…) Świat jest 
zbawiany dzięki Bożej cierpliwości, a niszczony przez ludzką 
niecierpliwość”. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XII Niedziela Zwykła – 20 czerwca 2021 r. 

1. Przeżywamy dziś 12 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia opisuje 
uciszenie burzy przez Jezusa. To jeden z cudów, który zawiesza prawa 
natury a jednocześnie pokazuje, że przy Jezusie i z Jezusem możemy 
czuć się bezpieczni.  

2. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek 
od godzinny 16:30 – 17:30 

3. W tym tygodniu kończymy komunie święte w naszej parafii. Módlmy 
się za dzieci komunijne i ich rodziny.  

4. Odnowienie Przyrzeczeń chrzcielnych dla obecnych uczniów klas 4 
będzie miało miejsce w ostatnią sobotę wakacji 28 sierpnia na Mszach 
świętych o godzinie 1000 i 1130 przypominam rodzicom, że jednym z 
warunków uczestnictwa w tej uroczystości jest comiesięczna spowiedź 
dziecka. Proszę, aby dzieci, które rzadko przystępowały do sakramentu 
pojednania uczyniły to przynajmniej 3 razy w okresie wakacyjnym, w 
czerwcu, lipcu i sierpniu.  

5. W tym tygodniu kończymy także obrzęd błogosławienia pól i Mszy 
świętych wiejskich przy figurkach.   

6. W piątek 25 czerwca o godzinie 900 Msza święta na zakończenie roku 
szkolnego. Zapraszamy dzieci i rodziców oraz nauczycieli.  

7. Zapowiedzi przedślubne Paweł Mieciek par. św. Antoniego Wola 
Kełpińska i Sylwia Wiśniewska par. tut zap. 2 Sikorski Rafał Łukasz par. 
tut i Monika Lawendowska par. tut. zap. 1  Piotr Mosakowski par. tut. 
Paulina Martyna Sobiecka par. św. Wojciecha Nasielsk zap. 1  

 
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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