
 

   

  

Intencje mszalne 
Poniedziałek, 5 lipca  
17:30 + Jana Sochockiego (1 r. śm.) 
18:00 + Halinę, Mariana Kosewskich, dziadków Kosewskich i Józefę Romana, 
Sylwestra Ziółkowskich 

Wtorek, 6 lipca 
16:30 – 18:00 Adoracja 
18:00 + Grzegorza Karabina 
Środa, 7 lipca 
18:00 + Felicję Kucharską 
18:30 Izabelę Siadkowską 1pp 
Czwartek, 8 lipca 
17:30 + Jagodę Wiśniewską 
18:00 + Danutę Bodalską 
Piątek , 9 lipca 
16:30 – 17:30 Adoracja 
17:30 +Jerzego Zamęckiego 
18:00 + Krystynę Turkiewicz 
18:30 + Mariana Winniaka, Romualdę i Andrzeja Winniaków, Feliksa i Feliksę 
Klepczyńskich, Mariannę i Aleksandra Dawidczyk, Halinę i Jana Dawidczyk 
19:00 + Andrzeja Łukasiewicza (int. urodzinowa) 

Sobota, 10 lipca 
11:00 12:00 13:00 chrzty 
18:00 + Teresę Kutrowską (3 r. śm.) Stanisława Kutrowskiego (3 r. śm.)  
zm. z rodz. Kutrowskich 

18:30 + Halinę Adamczyk (int. im.) 
19:00 + Władysława Kraśniewicza (int. im.) 
Niedziela, 12 lipca 
8:00 + Bogumił Dąbrowski 
10:00 + Annę i Wincentego Dąbkowskich, dziadków Skowrońskich 
Romana 
11:30 + Wandę i Józefa Dąbrowskich, dziadków Dąbrowskich i Sot                           
16:00 +Rafałka Drzazgowskiego (18 r. śm.)Wojciecha Drzazgowskiego i 
Jana Zielińskiego 
Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź  i Komunię  Św. 
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Czytaj, rozważaj, módl się,  żyj Słowem Bożym!   
 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka  Mk 6, 1-6 
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego 
uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, 
przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za 
mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy 
nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż 
nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił 
im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu 
może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego 
cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też 
ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. 
 

                                         KOMENTARZ DO EWANGELII 

1. Jezus doświadcza sprzeciwu w swoim rodzinnym mieście. 
Mieszkańcy Nazaretu odrzucają Jego nauczanie. Przecież to zwykły 
cieśla, który jest jednym z nas, On nie będzie nas pouczał. Dziś także 
Jezus jest odrzucany. Często przez swoich. Można podać kilka 
przykładów duchownych, którzy poznali bardzo dobrze Jezusa, 
studiowali teologię, prowadzili innych do Niego, pisali książki 
pomagające innym wierzyć. Potem coś podziało się w ich życiu 
i odeszli od Kościoła. Dziś piszą książki, w których dowodzą, że Jezus 
nie był Bogiem, że to pierwotny Kościół stworzył mit o Jezusie. To 
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smutne, gdy ludzie będący niegdyś tak blisko Jezusa dziś zasiewają 
zwątpienie i oddają swoje talenty na służbę przeciwników wiary. 

2. „Co to za mądrość, która Mu jest dana?” – pytają nazarejczycy. To 
dobre pytanie. Jezus przychodzi jako mądrość, On prowadzi do niej. 
Mądrość to coś innego niż wiedza. Dziś mamy tak dużo informacji. 
Pytanie, czy nadmiar wiedzy nie przesłania nam tego, co najważniejsze. 
Mądrość szuka odpowiedzi na pytania najbardziej podstawowe. Jak 
być człowiekiem? Kim mam się stawać? Co jest ostatecznie ważne 
w życiu? Jezus jest odpowiedzią. Można otworzyć się na mądrość, 
którą przynosi, albo pytać, skąd On to ma. Wiara odpowiada: ta 
mądrość jest od Boga. Bóg jest mądrością, a Jezus jako Syn Boga jest 
żywą mądrością. Stajemy się mądrymi dzięki mądrzejszym od siebie. 
Pisze św. Paweł: „Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym 
świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość” (1 Kor 3,18). 
Komu bardziej ufam? Sobie i własnej „mądrości”? Czy Jezusowi? 
Kto jest moim nauczycielem mądrości? Apostaci czy święci? 
3. „I takie cuda dzieją się przez Jego ręce?”. W oryginale mowa jest 
o mocy działającej przez Jezusa. To, owszem, także fizyczne 
uzdrowienia, ale nie one są najważniejsze. Jezus dokonuje przemiany 
ludzkich serc, uwalnia z mocy Złego, otwiera je na Boga, uczy 
przebaczać, kochać. Ta sama moc działa dziś w sakramentach Kościoła: 
przez chrzest wchodzimy do rodziny Jezusa, w spowiedzi otrzymujemy 
uwolnienie od winy, w Eucharystii chleb i wino zostają przemienione 
w obecność Jezusa itd. Można przyjąć tę Bożą moc albo można 
bardziej wierzyć w psychologię lub inne „ziemskie” moce. 
4. „Tylko w swojej ojczyźnie (…), w swoim domu może być prorok tak 
lekceważony”. Domem Jezusa jest dziś Jego Kościół. Czy nie 
przypominamy mieszkańców Nazaretu? Czy nie znudziła się nam już 
Dobra Nowina, o której myślimy, że ją znamy, i dlatego zaczynamy 
szukać lepszej, nowszej wersji, którą wspólnie napiszemy? Nazaret 
z powodu swojej pychy zamknął się na łaskę Jezusa. Czy i nam 
w Kościele nie grozi dziś takie niebezpieczeństwo?  
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XIV Niedziela Zwykła – 4 lipca 2021 r. 

1. Dziś pierwsza niedziela lipca. Po sumie procesja eucharystyczna. 
Serdecznie witamy wszystkich gości przebywających  u nas na 
wakacjach, urlopach życzymy miłego pobytu i odpoczynku oraz 
zapraszamy do udziału w Eucharystii i w innych nabożeństwach. 

2. Czas wakacji, urlopów, odpoczynku niech będzie okazją do 
odnowienia i pogłębiania relacji z Bogiem przez modlitwę, lekturę 
Pisma Świętego, celebrowanie niedzieli i spotkania na Eucharystii. 
Zadbajmy, by spotkanie z Jezusem było zawsze spotkaniem godnym 
Jego miłości. 

3. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek 16:30 
– 18:00 i piątek od godziny 16:30 – 17:30. Podczas adoracji możliwość 
spowiedzi. 

4. Parafia organizuje dla Ministrantów i Młodzieży z Laboratorium Wiary 
wycieczkę do Energylandii we wtorek 6 lipca. Wyjazd o 4:30. 

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości 
łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i 
błogosławionej niedzieli. 

6.  Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. 
7.  W minionym tygodniu odbył  się pogrzeb: śp. Izabelli Siadkowskiej l. 

59;  tych zmarłych, zmarłych parafian, zmarłych dobrodziejów oraz 
naszych bliskich zmarłych polećmy Bożemu miłosierdziu. Wieczny 
odpoczynek… 

   

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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