Intencje mszalne
Poniedziałek, 14 czerwca
17:00 Komunia
18:00 + Albina Płomińskiego
Wtorek, 15 czerwca
18:00 + Longina Ziemińskiego, Annę Wieteska
19:00 Komunia
Środa, 16 czerwca
17:30 + Janinę, Stefana, Annę Fabisiewiczów
Czwartek, 17 czerwca
18:00 + Andrzeja Łuszczewskiego
18:30 + Zdzisława Gersa (4 r. śm.)
19:00 Dębinki
Piątek , 18 czerwca
17:30 + Albina Kątnego (11 r. śm.) zm. z rodz. Kątnych i Oraczewskich
18:00 + Zbigniewa Dąbkowskiego
18:30 + Wacławę Kurpiewską
19:00 Komunia
Sobota, 19 czerwca
11:00 ślub
16:00 Ślub
17:00 Ślub
18:00 + Barbarę Gerasik
18:00 + Janinę Czerniakowską (7 r. śm.) Zdzisława Czerniakowskiego
19:00 + Jana Ziemińskiego
19:00 + Mirosława Hummela, Wandę i Kazimierza Siwków, zm. z rodziny
Siwków i Ślusiewiczów
Niedziela, 20 czerwca
8:00 + Mariana Łęgowskiego i Aleksandra Łęgowskiego
10:00 + Stanisława Kapczyńskiego
10:00 + Martę i Henryka (11 r. śm.) Wójcików zm. z rodz. Wójcików, Łabędów,
Duczmanów
11:30 + Kazimierza Witkowskiego
11:30 + Zdzisława Grabowskiego
16:00 + zm. rodziny Krawczykowskich
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 4, 26-34

Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby
ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy,
nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje
plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś
plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił
jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je
przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię,
jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i
staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki
podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach
głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie
przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

KOMENTARZ DO EWANGELII
1.Jak to się dzieje, że Kościół rośnie? Na czym polega dojrzewanie
duchowe? Nie da się ująć tego procesu w prosty algorytm. Wielu
technokratów chciałoby zamienić edukację, wychowanie lub rozwój
społeczny w zestaw procedur, które gwarantują sukces. Ani człowiek, ani
ludzka wspólnota nie dają się jednak zredukować do roli maszyny.
Człowiek nie jest komputerem. Tym bardziej Kościoła i duchowego
rozwoju nie da się zaplanować, sprowadzić do jakiejś skutecznej
procedury. Owszem, potrzebna jest reguła życia, konieczne są zasady.

O tym wiedzieli św. Benedykt i inni mistrzowie życia duchowego. Ale to,
co najważniejsze – czyli istota rozwoju – wymyka się arytmetyce.
Podstawą jest łaska, czyli miłość Boga. On daje wzrost. Dlatego wszelkie
próby budowania czy modernizowania Kościoła przez procedury
wzorowane na wiedzy menedżerskiej są skazane na niepowodzenie.
Naprawimy ten Kościół – podpowiada pycha. Zbudujemy Kościół
odpowiadający oczekiwaniom wiernych, wymogom współczesnych
czasów, dzisiejszych wyzwań. Odwieczna gnostycka pokusa odradza się
w nowych formach. Królestwo Boże rośnie tylko dzięki Bogu i Jego łasce.
Jego miłość daje życie, wzrost i odnowę. Jego tchnienie daje Ducha Jego
ciału, którym jest Kościół.
2. Druga przypowieść zwraca uwagę na znikomość początku. Ziarenko
gorczycy daje początek wielkiej roślinie. To, co niepozorne, staje się
początkiem czegoś, co przerasta oczekiwania. Dziś tak wiele efekciarstwa,
tandety, która ma mocną reklamę. Dobro zaczyna się od ziarenka. Pokora
Boga. To wielki temat. On – wszechmogący, najwyższy, a przecież nie
narzuca nam swojej wielkości. Posługuje się ziarenkami słowa, małymi
hostiami, które stają się na ołtarzu Chlebem Życia, Chlebem Jego
obecności. Kiedy pokora Boga spotyka się z pokorą człowieka, dzieją się
rzeczy naprawdę wielkie. Tak rodzi się świętość.
3. Nie da rady bez przypowieści. Raz jeszcze powraca myśl o tajemnicy.
Rzeczywistości duchowe nie mieszczą się w zracjonalizowanym
współczesnym umyśle. Biblia to jedno wielkie opowiadanie Boga
o świecie, o nas, o naszym życiu. Opowieści wciągają, poruszają serce.
Jezus głosił Bożą naukę w taki sposób. Zapatrzeni w ekrany i smartfony
dajemy się prowadzić tym, którzy przez te ekrany zasłaniają nam
rzeczywistość i zdobywają władzę nad naszymi emocjami i umysłami. Nie
myślcie za dużo, macie przecież internet. Są Wikipedia i aplikacje, które
spełnią wasze potrzeby, odpowiedzą na pytania. Stajemy się
konsumentami medialnej papki. Biblia od pokoleń karmiła wyobraźnię,
emocje, umysły. Dawała poczucie zakorzenienia w wielkiej narracji Boga,
wskazywała na tajemnicę większą niż ramy jednego ludzkiego życia, na
przynależność do Sensu, do Prawdy większej od nas. Czy zagubiliśmy już
bezpowrotnie poczucie tajemnicy? Czy jest jeszcze nadzieja?

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XI Niedziela Zwykła – 13 czerwca 2021 r.
1. Przeżywamy dziś 11 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia w
przypowieści o ziarnku gorczycy przypomina nam prawdę, że każdy
człowiek, jeśli jest blisko Boga wydaje owoce dobrych uczynków. Każdy
z nas może być dobrym nasieniem dla innych i przez swoje życie uczyć
innych dobroci i miłości.
2. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek
od godzinny 16:30- 17:30.
3. Trwają 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 10:00 i 11:30 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. Powoli kończymy obrzęd błogosławienia pól i Mszy świętych wiejskich
przy figurkach.
6. Zapowiedzi przedślubne Paweł Mieciek par. św. Antoniego Wola
Kełpińska i Sylwia Wiśniewska par. tut zap. 1
7. W tym tygodniu odeszli do Pana śp. Janina Korytkowska i śp.
Waldemar Wiśniewski. Wieczny odpoczynek racz im 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

