
 

   

  

Intencje mszalne 
Poniedziałek, 19 lipca  
17:30 + Annę i Alojzego Czerwińskich (25 r. śm.) 
18:00 + Marię Ziemińską Władysława Krawczyka  
Wtorek, 20 lipca 
17:30 + Sabinę Krawczyk 
18:00 + Leszka Łuszczewskiego, zm. z rodz. Łuszczewskich, Tadeusza 
Łuszczewskiego, Ewę Łuszczewską, Patrycję Łuszczewską 
18:30 + Janinę Bieżuńską 
Środa, 21 lipca 
17:30 + Jana Bogdana Daleckich, Henryka Szpigla, Aleksego i Feliksę Burzyńskich 
18:00 + Andrzeja Łuszczewskiego 
18:30 + Izabela Siadkowska 2pp 
Czwartek, 22 lipca 
17:30 + Jadwigę i Wiesława Suwińskich 
18:00 + Wiesława Dąbkowskiego 
Piątek , 23 lipca 
17:30 + Lidię Zawadzką (int. ur.) 
18:00 + Joannę i Feliksa Bochenek, zm. rodz. Kaszuba 
18:30 + Stanisława Wóltańskiego 
19:00 + Rozalię Zawadzką (5 r. śm.) Zygmunta Zawadzkiego zm. z rodz. 
Podgórskich 
Sobota, 24 lipca 
10:00 11:00 12:00 chrzest                       
17:00 + Włodzimierza Minicha 
18:00 + Krystynę Turkiewicz 

18:30 + Grażynę Cegłowską 
19:00 + Annę Biernacką (int. im.) zm. z rodz. Biernackich, Suskich, Mariannę 
Olbryś 
Niedziela, 25 lipca 
8:00 + Annę i Stanisława Przygódzkich; Stefanię i Mieczysława Suwińskich 
8:00+ Henryka Strzelczaka (4 r. śm.  Jadwigę, Czesława, Stanisława, Jana 
Strzelczaków (int. od siostry Ewy) 
10:00 + Annę Bocian, Zygmunta i Zenona Bocian; Halinę, Franciszka i Kazimierza 
Brzezińskich; Krystynę Kiewicz; Jadwigę Wodzyńską; Marcina Witulskiego 
11:30 + Krystynę Brześkiewicz                           
16:00 +Annę Tarwacką 
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Czytaj, rozważaj, módl się,  żyj Słowem Bożym!   
 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka  Mk 6, 7-13 
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego 
nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i 
wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na 
posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz 
widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze 
wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. 
Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich 
nauczać o wielu sprawach. 

 
                                         KOMENTARZ DO EWANGELII 

1. Ta Ewangelia pasuje doskonale na czas wakacji. Jezus zaprasza nas 
do odpoczynku. Mamy dziś z tym problem. Nadmiar codziennych trosk 
powoduje, że nie potrafimy wypoczywać. Głowy pełne są niepokojów 
o przyszłość, serca niespokojne o bliskich, tyle nerwowości, gonitwy 
i wieczne zaległości w pracy, w domu. Jako społeczeństwo stajemy się 
pracoholikami. A przecież bez oddechu, bez oderwania się na moment 
od codziennych trosk nie damy rady. Bywa, że w chwilach wolnych nie 
wiemy, co ze sobą zrobić. Komórka wciąż brzęczy, fotografujemy jak 
szaleni, kolekcjonujemy atrakcje, zaliczamy przeżycia. Ale czy 
wypoczywamy? Apostołowie opowiadają Jezusowi o tym, co zdziałali 
i czego nauczali. Może oczekiwali pochwały, ale Pan prosi ich, aby 
znaleźli chwilę wytchnienia, ciszy, wypoczynku. 

   

https://www.gosc.pl/kalendarz/41e75c.Komentarze-do-Ewangelii/2021-07-18
https://www.gosc.pl/kalendarz/41e75c.Komentarze-do-Ewangelii/2021-07-18


 

 

 

 

 

 

 2. Koniecznie trzeba czasem odejść od głównego nurtu życia, oderwać 
ręce od steru czy kierownicy, wyłączyć komórkę. Nic nie robić, po prostu 
być. Nabrać dystansu do spraw, do dzieł, zadań, które podejmujemy. 
Także po to, by zobaczyć, czy wszystko, za czym gonimy, jest tego warte. 
Gorączkowy pośpiech nie jest czymś dobrym. „Zawsze, kiedy uważamy, 
że jesteśmy absolutnie niezbędni; zawsze kiedy myślimy, że świat albo 
Kościół zależą od naszych niestrudzonych działań, przeceniamy siebie. 
Często aktem właściwej pokory i uczciwości stworzenia staje się to, 
że potrafimy przestać; uznać własną granicę, pozwolić sobie na swobodę 
oddechu i odpoczynku, jak to jest przewidziane dla istoty stworzonej” – 
pisze Benedykt XVI. 
3. Sam Stwórca odpoczął po sześciu dniach pracy nad stwarzaniem 
świata. I co wtedy robił? Patrzył na swoje dzieło i widział, że było dobre. 
Aby zobaczyć dobro i piękno, nie można cały czas pracować lub gapić się 
w ekran. Czy potrafimy jeszcze patrzeć bezinteresownie na świat, na 
ludzi, bez kalkulacji, co z tego będziemy mieli? Takie czyste spojrzenie jest 
warunkiem modlitwy. Dzięki niemu może pojawić się zachwyt, 
wzruszenie i zdolność do wielbienia Boga w Jego dziełach. 

 
 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 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE -  XVI NIEDZIELA ZWYKŁA  

1. Dzisiaj XVI Niedziela zwykła. Chrystus gromadzi nas przy sobie, jak dobry 
pasterz, który troszczy się o swoje owce. Jezus prosi dziś nas, abyśmy 
znaleźli chwilę wytchnienia, ciszy, wypoczynku. On jest naszym pokojem. 
Otwórzmy nasze serca na działanie Jego pokoju w nas. 

2. W przyszłą niedzielę z okazji przypadającego 25 lipca wspomnienia św. 
Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących po każdej mszy św. 

będzie błogosławieństwo kierowców i poświęcenie wszystkich 
pojazdów – samochodów, motocykli i rowerów, oraz rozdanie 
pamiątkowych upominków z modlitwą kierowcy, dla dzieci będą 
przygotowane niespodzianki by bezpiecznie czuły się na drodze. Za 
gadżety dla dzieci dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu w Płocku. 
Ofiary składane z okazji błogosławieństwa przeznaczamy na środki 
transportu dla misjonarzy.  

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

4. Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciw 
koronawirusowi, które odbywają się w Przychodni w Nasielsku. Wszystkich 
chętnych zapraszamy do rejestracji pod nr infolinii 23 6912503 wew. 1 lub 
510 648 690.  

5. Trwają zapisy na Pieszą pielgrzymkę z Płocka na Jasną Górę. Podobnie jak w 
minionym roku pielgrzymka ma charakter sztafety.  Każdego dnia wędruje 
inna grupa, która rano dojeżdża do miejsca wymarszu, a wieczorem wraca 
do swoich miejscowości. Grupa Błękitna wędruje w tym roku w środę, 11 
sierpnia (szósty dzień pielgrzymki) na trasie Buczek-Kaszewice. Zapisy na 
pielgrzymkę w tym roku są możliwe tylko i wyłącznie u przewodnika grupy 
ks. Sławomira Ambroziaka, wikariusza par. pw. św. Maksymiliana Kolbego 
w Nowym Dworze Mazowieckim (osobiście, przez Facebooka i Messengera 
lub mailowo: ambroslaw@op.pl) najpóźniej do 25 lipca. W zakrystii można 
nabyć „Modlitewniki dla Pielgrzymów Duchowych”.   

6.  Zapowiedzi przedślubne:   

 Sebastian Brodowski par. tut. i Paulina Monika Oraczewska par. tut. zap. 1 

 Piotr Purzyński par. tut. i Patrycja Giszczak par. tut. zap. 1 

 Jakub Czyżewski par. św. Wojciecha w Nasielsku i Martyna Kosińska par. 
tut. zap. 2 

 Mateusz Ostrowski par. św. Anny w Pomiechowie i Olga Chmielewska par. 
tut. zap. 2 

 Damian Tomasz Borowiecki par. MB Różańcowej w Piasecznie i Ewelina 
Luberadzka par. tut. zap2 

7. W tym tygodniu odszedł do Pana śp. Stanisław Majchrzak . Wieczny 
odpoczynek… 

8.   Trwa okres letniego wypoczynku. Wszystkim odpoczywającym na 
wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy radości i pięknych 
chwil w gronie rodziny i przyjaciół. 
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