
 

 

  

Intencje mszalne 
 

Poniedziałek, 9 listopada 
17:30 
18:00 + Janinę i Edmunda Jóźwickich 
 

Wtorek, 10 listopda  
17:30 
18:00 + Janusza Koźniewskiego i zmarłych z rodziny Koźniewskich 
 

Środa, 11 listopda 
10:00 + Aleksandra Nowaka (3 r.śm.)  
17:00 + Kazimierza (26 r. śm.), Barbarę i Adama Leszczyńskich 
18:00 + Mirosław Czop 
18:30 + Hannę Kostro   
 

Czwartek, 12 listopda 
17:30  
18:00 + Janinę Latkowską 
 

Piątek , 13 listopda 
17:30 +Barbarę Klepczyńską, Adama Klepczyńskiego, dziadków Borkowskich i 
Klepczyńskich 
18:00 + Janinę Kownacką (5 r. śm.) 
18:00 + Janinę i Stanisława Jarząbek 
 

Sobota, 14 listopda 
18:00 + Edmunda i Jana Wróblewskich 
18:00  + Stanisława Salwowskiego (10 r. śm.) Kazimierę i Jana Salwowskich 
19:00 + Mariannę, Zygmunta Waldemara Rogowskich 
19:00 + Witolda Krzyczkowskiego (int. im.) 
 

Niedziela, 15 listopda 
 8:00 + Grzegorza Marszałka (int. im.) 

10:00 + Mariannę, Juliannę i Jana Żóławnik; Helenę i Kazimierza Sochockich; Zofię i 

Aleksandra Wójcików 

11:30 + Annę i Zygmunta Bocian, Halinę, Franciszka i Kazimierza Brzezińskich, 

Krystynę Kiewicz, Jadwigę Wodzyńską, Marcina Witulskiego 

16:00 + Teresę (17 r. śm.) i Wojciecha Szulc, Stefana (48 r. śm.) i Apolonię Krawczyk i 

Hieronima Ziemińskiego 
 

 Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź  i Komunię  Św.  
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Czytaj, rozważaj, módl się,  żyj Słowem Bożym!   
 

EWANGELIA Mt 25, 1-13 
Jezus opowiedział swoim uczniom 
tę przypowieść: «Podobne będzie 
królestwo niebieskie do dziesięciu 
panien, które wzięły swoje lampy i 
wyszły na spotkanie pana 
młodego. Pięć z nich było 
nierozsądnych, a pięć roztropnych. 
Nierozsądne wzięły lampy, ale nie 
wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś 
razem z lampami zabrały również 
oliwę w swoich naczyniach. Gdy 
się pan młody opóźniał, senność 
ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz 
o północy rozległo się wołanie: 
„Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu 
na spotkanie!” Wtedy powstały 
wszystkie owe panny i opatrzyły 
swe lampy. A nierozsądne rzekły 
do roztropnych: „Użyczcie nam 

swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam 
nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, 
nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi 
zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz 
nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie 

więc, bo nie znacie dnia ani godziny».                                    nasza parafia  s. 1 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ 
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki 
i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej 
naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie 
zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu 
Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam 
szeroką i głęboką miłość ku braciom 
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 
byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków 
zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. 
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy 
kraju naszego sprawujące, 
by wedle woli Twojej ludem sobie 
powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali 
kierować. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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   Mądrość miłości                                               Rozważanie Ewangelii 
 

  

1.Życie nie jest bezsensownym przemijaniem. Ewangelia przypomina, że nasze 
życie powinno być wyjściem na spotkanie z Bogiem. Idziemy jak Abraham, 
pociągnięci obietnicą Ziemi Obiecanej. Oczywiście o własnych siłach nie zdołamy 
pokonać dystansu między człowiekiem a Bogiem. To On jest tym, który idzie do 
nas. Tylko On może przerzucić most, który nas z Nim połączy. A jednak oczekuje od 
nas tego, abyśmy byli gotowi na spotkanie. Idziemy ku Niemu, aby przyjąć Jego 
przyjście. Każda Eucharystia jest obrazem tej rzeczywistości. To Pan przychodzi do 
nas w Słowie oraz w Chlebie i Winie, a my, zmierzając do Komunii, idziemy Mu na 
spotkanie. 
 

2. Dopadają nas momenty zwątpienia. Chwile, w których wydaje się, że Pan 
opóźnia swoje przyjście. I wtedy gaśnie zapał pierwotnego oczekiwania, słabnie 
nadzieja. Pojawia się zmęczenie. Zamiast czuwać, popadamy w sen, zobojętnienie 
lub zniechęcenie. Obserwujemy coś takiego w Kościele, widać to w postawie 
wypalonych pasterzy, w uśpionych parafiach czy wspólnotach niegdyś tętniących 
życiem, w których górę wzięło narzekanie lub jałowe spory o mało istotne kwestie. 
Człowiek, którzy przestał iść na spotkanie Boga, i Kościół, który zgubił zapał wiary, 
stają się łatwym łupem nieprzyjaciela. Uśpiony nie może się bronić. 
 

3. Czym jest mądrość, a czym głupota? Jak przełożyć wezwanie przypowieści na 
życiowy konkret? Sięgnijmy do kazania niezawodnego Benedykta XVI: „Głupi jest 
ten, kto w swoim życiu egzystuje tylko chwilą i pozwala się w niej rozpłynąć 
i zanurzyć. Głupi jest ten, kto dostosowuje się do czasu i pozwala się zużyć 
czasowi, i dlatego nie posiada niczego poza czasem i chwilą. Mądry jest 
dalekowzroczny. Mądry jest nie ten, kto wie, według ludzkich kryteriów, jak 
sprytnie pochwycić wszystko, co właśnie jest dostępne, ale ten jest mądry, kto 
patrzy ponad czasem i ponad chwilą i inwestuje w wieczność, i dlatego jego zapasy 
są wystarczające poza próg śmierci, aż po wieczność”. Żyć mądrze oznacza 
wzmacniać w nas to, co ma posmak wieczności, co ją zwiastuje i ku niej prowadzi. 
 

4. Olejem, którym mamy napełnić lampę naszego życia, jest miłość. „Miłość jest 
mocą, która jako jedyna może być wiecznym światłem. Jeśli nie chcemy być 
nierozsądnymi, żyjącymi krótko, krótkowzrocznymi ludźmi, musimy stworzyć 
w sobie przestrzeń miłości, aby wraz z nią napełnić nasze życie” – uczy Ratzinger. 
Słowo „Chrystus” oznacza „namaszczony”. On, Namaszczony, napełnia lamp y 
naszego życia oliwą swojej miłości. Dzięki Niemu my też stajemy się 
namaszczonymi. Idziemy ku wiecznej bliskości z Tym, który jest miłością. 
 
 
 

 Ogłoszenia  duszpasterskie 

1. Przeżywamy dziś 32 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia przypomina 
nam o roztropności w podejmowaniu decyzji życiowych i o stałej 
gotowości na spotkanie z Bogiem w wieczności  

2. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od 
godziny 16:30-17:30 

3. W środę święto narodowe 102 rocznica odzyskania niepodległości. 
Módlmy się za naszą Ojczyznę w tych niełatwym dla całego świata czasie. 
Msze święte o godzinie 1000 1700 1800 

4. Możemy zapisywać naszych zmarłych na wypominki roczne  
5. Proszę o segregowanie śmieci cmentarnych  
6. Zapowiedzi przedślubne Krzysztof Łaszcz par. tut. Wioleta Pantow par. tut 

zap. 1 
7. W tym tygodniu odeszła do Pana śp. Honorata Szot wieczny odpoczynek 

racz jej dać Panie  

Dzisiaj obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym 

8 listopada Kościół w Polsce będzie obchodzić XII Dzień Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym. Z tej okazji Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” 

wraz z Konferencją Episkopatu Polski organizuje w tym miesiącu działania w całym 

kraju, aby zebrać pieniądze na wsparcie chrześcijan w Republice 

Środkowoafrykańskiej, najbiedniejszym kraju Afryki. Inicjatywę Stowarzyszenia 

„Pomoc Kościołowi w Potrzebie” można wesprzeć m.in. poprzez wysłanie SMS-a o 

treści RATUJE pod nr 72405. Zebrane pieniądze mogą pomóc właśnie m.in. w 

rozwoju szkolnictwa w Republice Środkowoafrykańskiej.  

 

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 Msza św. 19:00 
nasza parafia – pismo do użytku wewnętrznego, nakład 300 szt. kontakt:lukaszchrusciel@wp.pl 
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