
 

   

  

Intencje mszalne 
Poniedziałek, 24 maja  
17:00 Komunia 
18:00 + Marię Wiśniewską (a okazji dnia Matki) 
18:30 + Janinę Bieżuńską 
19:00 + Barbarę Klepczyńską, Adama Klepczyńskiego, dziadków Borkowskich i 
Klepczyńskich oraz Henryka Chmurskiego 
19:00 Malczyn – błogosławieństwo pól 
Wtorek, 25 maja 
17:30 +Halinę Adamczyk, Wiesławę Podgórną 
18:00 + Mariannę, Mariana, Jerzego Pyzińskich; Stanisławę i Walentego Duczman 
18:30 + Danutę Bodalską 
19:00 Wiktorowo – błogosławieństwo pól 
Środa, 26 maja 
17:30 + Annę Bocian, Zygmunta Zenona Bocian, Halinę Franciszka i Kazimierza Brzezińskich; 
Krystynę Kiewicz, Jadwigę Wodyńską, Marcina Witulskiego 
18:00 + Annę Tarwacką 
18:00 + Krystynę Turkiewicz 
18:30 + Urszulę i Wacława Ostrowskich 
18:30 + Hannę Kostro (z okazji dnia Matki) Wacława Włodarczyka 
Czwartek, 27 maja 
17:30 + Jadwigę Stroińską (12 r. śm.) brata Stefana zm. z rodz. Stroińskich i Zielińskich 
18:00 + Hannę Ziemiecką 
19:00 Ruszkowo – błogosławieństwo pól 
Piątek , 28 maja  
14:00 Komunia 
17:30 + Grażynę Cegłowską 
18:00 + Stefanię Radomską 
19:00 Komunia 
Sobota, 29 maja  
14:00 Komunia 
18:00 + Augustyna Białeckiego (imieninowa) 
18:00 + Edmunda i Jana Wróblewskich 
18:30 + Zofię i Stefana Sławek; Piotra i Szczepana Rębeckich 
19:00 + Wiktorię Strzelczak 
19:00 + Danielę i Mariana Ziemieckich 
Niedziela, 30 maja 
8:00 + Anielę Pawelską, Stefana Pawelskiego zm. z rodz. Pawelskich 
10:00 + Jana Matuszewskiego 
11:30 + Janinę Kowalską (1 r. śm.) 
16:00 + Barbarę i Jana Malon 

Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź  i Komunię  Św. 
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Uroczystość  Zesłania Ducha Świętego           

Biuletyn  informacyjny Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rocha w Cieksynie 
 
 

Czytaj, rozważaj, módl się,  żyj Słowem Bożym!   
 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana J 15, 26-27; 16, 12-15 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam 
poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale 
wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam 
do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch 
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale 
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie 
otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma 
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi». 
 

 Pocieszenie i Prawda                       KOMENTARZ DO EWANGELII 
1.Świat bez Ducha Świętego dosłownie dusi się w materii, technologii. Łączą nas 
światłowody i bezprzewodowe sieci, ale brakuje najważniejszego połączenia – 
z Nim. Miłość bez Ducha staje się grą pustych ciał. Wiedza bez Ducha Prawdy 
staje się ideologią, poznaniem niepełnym, zamkniętym na mądrość. 
2. Kim jest Duch Święty? Gdzie rozpoznać Jego działanie? Są dwa istotne 
„miejsca”. Pierwszym jest człowiek poddany Jego prowadzeniu. Duch Święty 
jest źródłem uświęcenia człowieka, On napełnia nas Bożą miłością, a zarazem 
oświeca umysł, czyli przychodzi jako Prawda. Drugie „miejsce” Jego działania to 
Kościół. Jeśli Jezus jest drogą, to Duch Święty jest przewodnikiem po tej drodze. 
On strzeże prawdy przekazanej przez Jezusa i pomaga ją odróżnić od fałszu. On 
podtrzymuje żywą pamięć Kościoła o słowach i dziełach Jezusa (słowo 
i sakramenty). On przekonuje świat o grzechu i o konieczności zbawienia. 

   



 

 

 

 

 

 

3. Jezus nazywa Go Parakletem. Tłumaczymy to jako Pocieszyciel, po łacinie 
Consolator, co wywodzi się od con-solatio (con znaczy „z”, solatio – 
„samotność”). Pocieszenie sprawiane przez Ducha Świętego polega na tym, że 
On jest z nami w naszej samotności. Sednem ludzkiego smutku jest bycie 
niekochanym. „Słowo »Pocieszyciel« mówi nam: nigdy nie jesteśmy całkowicie 
sami, nigdy całkowicie pozbawieni miłości. Przez Ducha Świętego Bóg wszedł do 
naszej samotności i ją zakończył” (Ratzinger). Paraklet oznacza także adwokata, 
obrońcę. Bóg nie jest przeciwko nam. Cała misja Jezusa polega na orędowaniu 
za nami, aż po bycie z nami w chwili śmierci. Świat, który odrzuca Boga, skazuje 
człowieka na samotność, na życie bez Obrońcy i Pocieszyciela. Dlatego 
„odpowiedzialnością chrześcijan jest uobecnianie w świecie Boga jako siły, 
która jako jedyna może obronić człowieka przed zniszczeniem siebie samego” 
(tenże). 
4. „Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy”. Bez Jego tchnienia jesteśmy 
skazani na półprawdy. Bez Bożej perspektywy poznajemy fragmenty, których 
nie potrafimy poskładać w jeden obraz. Duch Święty oświeca, czyli daje 
poznanie. Człowiekowi i Kościołowi. Dlatego św. Cyryl Jerozolimski nazywa Go 
„wielkim Doktorem Kościoła”. Duch tego świata wdziera się dziś z impetem do 
Kościoła, zamazuje granice między prawdą i fałszem, dobrem i złem, rzekomo 
w imię miłości. Komu damy się prowadzić w Kościele? Duchowi Świętemu, 
Duchowi Prawdy czy duchowi tego świata? Pytanie staje się dziś coraz bardziej 
dramatyczne. Wzywajmy Ducha Świętego na ratunek. Niech oświeca 
zagubionych, niech przekonuje świat o grzechu i budzi sumienia. 

Modlitwa do Ducha Świętego, którą odmawiał codziennie św. Jan Paweł II 
Duchu Święty, proszę Cię 
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie 
i Twoich doskonałości Bożych, 
o dar rozumu do lepszego zrozumienia 
ducha tajemnic wiary świętej, 
o dar umiejętności, 
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady 
i u Ciebie ją zawsze znajdował, 
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie 
nie mogły mnie od Ciebie oderwać, 
o dar pobożności, abym zawsze służył 
Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 
który Ciebie, o Boże, obraża. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Przeżywamy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Duch Święty w dniu 

Pięćdziesiątnicy zstępuje na Maryję i Apostołów w postaci ognistych 
języków, daje apostołom siłę i moc do głoszenia Ewangelii na całym 
świecie. Bądźmy otwarci na wszelkie dary i natchnienia Ducha Świętego.  

2. Niedziela Zesłania Ducha Świętego kończy okres Wielkanocy. Pamiętajmy o 
przykazaniu kościelnym, aby przynajmniej raz w roku w okresie 
wielkanocnym przystąpić do spowiedzi i komunii świętej.  

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

4. Nabożeństwa majowe 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  

5. Rozpoczynamy czas komunii świętych w naszej parafii. Módlmy się za dzieci 
komunijne i ich rodziny.  

6. Rozpoczęliśmy obrzęd błogosławienia pól i Mszy świętych wiejskich przy 
figurkach.  

7. Przy sortowaniu śmieci cmentarnych do worków na plastiki możemy 
wrzucać także części plastikowe od zniczy zarówno część górną jak i dolną.  

8.  Zapowiedzi przedślubne Kryszkiewicz Marcin Józefów par. Miłosierdzia 
Bożego Paulina Rychlewska par. tut zap. 3 Krzeczkowski Kamil Mateusz par. 
św. Izydora Marki Śliwińska Magda Julita par. tut zap. 2 Olędzki Łukasz 
Rafał par. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Legionowo Arleta Magda 
Syska par. tut. zap.2 Piotr Kotowski par tut. Klaudia Marta Niewęgłowska 
par tut. zap. 1 Kołodziejak Tomasz Stanisław par. św. Józefa Zakroczym 
Joanna Białorudzka par. tut. zap. 1   

9. W tym tygodniu odszedł do Pana śp. Aleksander Łęgowski wieczny 
odpoczynek racz mu dać Panie…  

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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