Intencje mszalne
Poniedziałek, 12 lipca
17:30 + Kazimierza Zawadzkiego (2 r. śm.)
18:00 + Barbarę Czekała 1pp
18:30 + Barbarę Werczyńską
Wtorek, 13 lipca
16:30 – 17:30 Adoracja
17:30
18:00 + Aleksandra Łęgowskiego
18:30 + Janinę Bieżuńską
Środa, 14 lipca
17:30 + Ireneusza Latkowskiego
18:00 + Zygmunta Daleckiego
Czwartek, 15 lipca
17:30 + Józefa, Jana, Helenę Rutkowskich, Stanisławę Witolda Rutkowskich,
dziadków Rutkowskich i Szymańskich
18:00 + Leona Cichockiego
18:30 + Martę i Henryka Wójcików (int. im.)
Piątek , 16 lipca
11:00 chrzest
14:00 ślub
16:30 – 17:30 Adoracja
17:30 +Józefa Sobczyńskiego
18:00 + Zbigniewa Dąbkowskiego
Sobota, 17 lipca
10:00 chrzest
17:00 ślub
18:00 + Zofię i Adama Rucińskich
18:30 + Henryka Bieżuńskiego, Henrykę i Walentego Ciuchcińskich
19:00 + Bronisławę i Walentego Kulczyckich
Niedziela, 18 lipca
8:00 + Teodorę Bojarską, Tomasza Mostowskiego
10:00 + Ryszarda Dąbrowskiego
11:30 + Stanisława Bieżuńskiego, Antoniego, Jan,a Zofię, Mariannę, Mariana
Teresę Chabrów
16:00 +Eugenię Jochman (13 r. śm.) Józefa Jochmana (8 r. śm.) Janusza i
Leokadię Jochmanów
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, 7-13
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też
władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na
drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie
obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!» I mówił do nich: «Gdy do
jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś
miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd,
strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!» Oni więc wyszli i
wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych
namaszczali olejem i uzdrawiali.

KOMENTARZ DO EWANGELII
1. Apostołowie początkowo pod okiem Jezusa idą w Jego imię, uzbrojeni tylko
w Jego moc, aby wzywać do nawrócenia, wyrzucać złe duchy, chorych
namaszczać olejem i uzdrawiać. Aby iść do świata, misjonarze muszą mieć
świadomość celu, muszą mieć głębokie przekonanie, że ich misja ma sens, że
walczą o zbawienie wieczne tych, którym głoszą Ewangelię. Z tym mamy dziś
problem w Kościele. „Dzisiejszą pokusą jest sprowadzanie chrześcijaństwa do
mądrości czysto ludzkiej, jakby do wiedzy o tym, jak dobrze żyć. W świecie silnie
zsekularyzowanym nastąpiło »stopniowe zeświecczenie zbawienia«, dlatego
walczy się, owszem, o człowieka, ale o człowieka pomniejszonego,
sprowadzonego jedynie do wymiaru horyzontalnego. My natomiast wiemy, że
Jezus przyszedł, by przynieść zbawienie całkowite, które obejmuje całego
człowieka i wszystkich ludzi, otwierając ich na wspaniałe horyzonty usynowienia

Bożego”. Diagnoza św. Jana Pawła II z encykliki Redemptoris missio wydaje się
dziś jeszcze bardziej aktualna.
2. W Kościele słychać nawoływanie do tego, by uczniowie Chrystusa szli
odważnie na peryferie i nie bali się „ubrudzenia” problemami ludzi,
społecznymi, ekonomicznymi, moralnymi. Pasterze powinni towarzyszyć
człowiekowi, kimkolwiek on jest, jakkolwiek żyje, w cokolwiek wierzy. To
prawda, spotkanie z człowiekiem, wyjście do niego jest niezbędnym elementem
misji. W świetle słów Jezusa zadaniem misjonarza nie jest jednak sama tylko
współczująca obecność, ale wezwanie do nawrócenia, czyli zmiany życia,
egzorcyzmowanie sfer życia oddanych w moc diabła. Jezus uczy, że w sytuacji
gdy misjonarze natrafią na opór wobec prawdy Ewangelii, mają opuścić taki
dom, a nawet „strząsnąć proch z nóg na świadectwo dla nich”. Chodzi więc
także o czytelność przekazu i wezwania. Pasterza poznać po zapachu owiec, to
prawda. Ale zapach owiec nie może zagłuszyć w nim zapachu Chrystusa, bo
wtedy zdradziłby swoje powołanie, co więcej, zdradziłby Chrystusa.
3. Misja w imię Jezusa musi mieć w sobie jednoznaczność ewangelicznej soli,
inaczej przestaje być misją. Jeśli na przykład katolickie szkoły lub uczelnie
rezygnują z pewnych „niewygodnych dla świata” elementów naszej wiary czy
etyki, przestają być misyjne. Jeśli szpital katolicki godzi się na eutanazję czy
aborcję, traci swój chrześcijański charakter i przestaje być placówką misyjną.
Dotyczy to wszystkich działań czy instytucji pod sztandarem katolickim. Jeśli
dochodzi w nich do rozmycia doktryny z powodu ulegania naciskom
neopogańskiej kultury, to należy zwinąć sztandar Chrystusa i strzepnąć proch na
świadectwo. Inaczej takie placówki, zamiast pełnić funkcję misyjną,
zaczynają się stawać raczej zaczynem zamętu i osłabiania Kościoła niż jego
wzrostu.
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 - XV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od
godziny 16:30 – 17:30. Podczas adoracji możliwość spowiedzi.
2. Burmistrz Nasielska informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych
szczepień przeciw koronawirusowi, które odbywają się w Przychodni w
Nasielsku. Wszystkich chętnych zapraszam do rejestracji pod nr infolinii 23
6912503 wew. 1 lub 510 648 690. Ponadto informuję, że osobom mającym
problem z poruszaniem się gwarantuję pomoc w postaci transportu na
szczepienie po wcześniejszym zgłoszeniu się pod nr tel. 23 6933121, a w
przypadku osób przewlekle chorych pozostałych na stałe w łóżku z przyczyn
medycznych szczepienie domowe umawiane będą za pośrednictwem
infolinii przychodni w Nasielsku. W dniu dzisiejszym tj. 11 lipca od godz.
15:00 do 20:00 odbywają się szczepienia w Przychodni w Nasielsku – bez
wcześniejszej rejestracji.
3. 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. Od przyszłej
niedzieli będą do nabycia „Modlitewniki dla Pielgrzymów Duchowych”.
4. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy udanego i bezpiecznego
wypoczynku. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy tygodnik
Gość Niedzielny. Polecamy również nasz biuletyn parafialny.
5. Zapowiedzi przedślubne:
 Jakub Czyżewski par. św. Wojciecha w Nasielsku i Martyna Kosińska par.
tut. zap. 1
 Mateusz Ostrowski par. św. Anny w Pomiechowie i Olga Chmielewska par.
tut. zap. 1
 Damian Tomasz Borowiecki par. MB Różańcowej w Piasecznie i Ewelina
Luberadzka par. tut. zap1
6. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg Powołał do siebie z naszej wspólnoty śp.
Barbarę Czekała. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek
racz mu dać Panie…

