
 

 

  

Intencje mszalne 
 

Poniedziałek, 16 listopada 
17:30 
18:00 + Edwarda Bralskiego (1 r. śm.) 

   18:00 + Feliksa Sitkiewicza, Stefanię Sitkiewicz 
 

Wtorek, 17 listopda  
17:30 + Jerzego Fabisiewicza 
18:00 + Annę, Janinę i Stefana Fabisiewicza 
 

Środa, 18 listopda 
17:30 + Janinę Jazłowiecką 
18:00 + Mieczysława, Rozalię, Wacława Tarwackich; Janinę, Kazimierza, 
Stanisława Jadczak zm. z rodz. Maliszewskich 
 

Czwartek, 19 listopda 
17:30  
18:00 + Jerzego Zamęckiego 
 

Piątek , 20 listopda 
17:30 +Kazimierza Witkowskiego 
18:00 + Janinę Kowalską 
 

Sobota, 21 listopda 
15:00 + Honoratę Szot 
18:00 + Janusza Kosewskiego 
18:00  + Janusza Koźniewskiego i zm. rodz. Koźniewskich 
19:00 + Janusza Mikulskiego  (int. im.) i Annę Mikulską 
19:00 + Jadwigę i zm. z rodziny 
 

Niedziela, 22 listopda 
 8:00 + Jerzego Holendra (9 r. śm.) zm. z rodz. Holender i Ciosek oraz Ewę Puchała 
10:00 + Jana i Helenę Krawczykowskich zm. z rodz. Krawczykowskich 
11:30 + Wiktorię Sawicką (11 r. śm.) 
11:30 + zm. z rodz. Strzeszewskich, Feliksa, Teresę, Jerzego, Justynę 
             zm. z rodz. Kasiak: Stanisława, Kazimierza, Izydora, Stefanię i Ignacego 
16:00 + Janinę, Kazimierza, Stanisława Jadczak oraz Mieczysława Tarwackiego 
 

 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, 14-30 
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: 
«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się 
udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć 
talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. 
Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. 
Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który 
otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. 
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. 
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: 
„Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu 
pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma 
cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł również i ten, który otrzymał 
dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty 
zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach 
niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” 
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś 
człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie 
rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją 
własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie 
posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje 
pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. 
Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu 
bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, 
zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w 
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   Rozważanie Ewangelii 
 

  

Co to jest talent? W starożytności była to największa jednostka miary – 
zarówno wagi, jak i pieniądza. Dzisiaj tym słowem określa się wybitne zdolności 
w jakiejś dziedzinie. Talentu nie można zdobyć własnymi siłami. Talent jest 
darem, a dary są udziałem każdego człowieka i mogą być bardzo różne.   
Talent to nie tylko wybitne zdolności, lecz także zdolność do opieki nad innymi, 
umiejętność porozumiewania się z innymi i wzajemnego traktowania się bez 
krytykanctwa i zawiści, umiejętność słuchania, umiejętność…długo można by 
wymieniać różne dary. Nasze talenty rozwijamy i wzbogacamy przez miłość, 
radość i modlitwę. Czy jednak uświadamiamy sobie, że każdy „talent” jest 
wezwaniem i zobowiązaniem do pracy nad sobą samym i do pracy dla innych? 
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje typowe zachowanie leniwego sługi, człowieka, 
który nie dba o to, aby otrzymane dary pomnażały się i przynosiły owoc. 
Pozostawienie talentów bezowocnymi jest winą, która zasługuje na określenia 
typu biblijnego „płacz i zgrzytanie zębów” lub, jak powiedzielibyśmy dzisiaj: 
głupota i lenistwo. Wyciągnijmy morał z tej opowieści, morał uczący nas, na 
czym polega bojaźń Boża całkowicie różna od bojaźni fałszywej: bojaźń 
fałszywa opiera się na rachubie ludzkiej i nieufności wobec Boga, natomiast 
bojaźń Boża nie jest strachem, lecz jest darem Ducha Świętego, dzięki któremu 
człowiek boi się Boga obrażać, zasmucać i nie wypełniać Jego woli. Prawdziwą 
bojaźń Bożą ma ten, kto „chodzi drogami Pana” (Ps128), jak dwaj słudzy 
pochwaleni przez Pana słowami: „Dobrze sługo dobry i wierny... wejdź do 
radości twego pana” (Mt25,21 i 23). 
Kto otrzymał więcej, ten ma dać z siebie więcej i chociaż wymaga to ze strony 
człowieka większego wysiłku, nagroda za to będzie niewspółmiernie większa. 
Taki wniosek wypływa z dzisiejszej przypowieści o talentach. Nie zazdrośćmy 
więc innym ich talentów, troszczmy się o własny rozwój, o to, aby nasze życie 
było twórcze, abyśmy pomnażali dary otrzymane od Boga. Po naszym przejściu 
z życia doczesnego do życia wiecznego będziemy zdawać relację z 
wykorzystania danych nam talentów. Może się wtedy okazać, że danym nam 
talentem była umiejętność wykonywania niezbędnych, prostych czynności, a 
sumienność w wypełnianiu codziennych obowiązków stała się naszą 
przepustką do szczęśliwości wiecznej. 
MARYJO – MATKO świętej wytrwałości, Szafarko łask wszelkich, pomagaj nam 
nieustannie, abyśmy wykonali zadania, dla których zostaliśmy stworzeni. 
 
 
 

 Ogłoszenia  duszpasterskie 

1. Przeżywamy dziś 33 niedzielę okresu zwykłego. Ewangelia w przypowieści 
o talentach przypomina nam o tym, że każdy otrzymał wiele talentów od 
Boga i tylko od nas zależy czy je rozwiniemy dla dobra naszego i innych czy 
też zmarnujemy je bezpowrotnie.  

2. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od 
godziny 1630-1730 

3. Pamiętajmy o tym że w całym miesiącu listopadzie możemy uzyskać 
odpust zupełny za zmarłych.  

4. Proszę o segregowanie śmieci cmentarnych a szczególnie o wyrzucanie 
liści do lasu bez reklamówek plastikowych.  

5. Możemy zapisywać naszych bliskich zmarłych na wypominki roczne.  
6. Rodziców klas 3 prosiłbym o potwierdzenie czy chcą aby komunia święta 

ich dzieci była w tym roku szkolnym czy też w przyszłym. 
7. Zapowiedzi przedślubne Zapowiedzi przedślubne Krzysztof Łaszcz par. tut. 

Wioleta Pantow par. tut zap. 2  
8. W tym tygodniu odeszła do Pana śp. Danuta Rajska wieczny odpoczynek 

racz jej dać Panie…   

Powszechny Spis Rolny 2020 

Burmistrz Nasielska przypomina, że do końca listopada br. trwa Powszechny 
Spis Rolny. Rolnicy, którzy do tej pory nie wywiązali się z obowiązku spisowego, 
mają na to czas tylko końca miesiąca. W tym trudnym czasie, gdy musimy 
ograniczyć nasze kontakty z innymi, najwygodniej i najbezpieczniej jest spisać 
się przez Internet. W przypadku pytań i wątpliwości można zadzwonić na 
infolinię spisową lub skontaktować się z gminą. Udział w spisie rolnym to 
obowiązek rolników, nie warto odkładać go na ostatnią chwilę. 
 

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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