
 

 

  

Intencje mszalne 
 

Poniedziałek, 23 listopada 
17:30 + Karolinę Warchulską 
18:00 +  

    

Wtorek, 24 listopda  
17:30 + za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 
18:00 +  
 

Środa, 25 listopda 
17:30 + 
18:00 +  
 

Czwartek, 26 listopda 
17:30 + Karolinę Warchulską 
18:00 +  
 

Piątek , 27 listopda 
17:30 +dziękczynno – błagalna o konieczne łaski dla całej rodziny 
18:00 + Jana Sochockiego 
18:00 + Krystynę Turkiewicz 
 

Sobota, 28 listopda 
18:00 + Ryszarda Kamińskiego 
18:00  + Jadwigę Suwińską 
19:00 + Cecylię Leszczyńską, Władysław Socha, dziadków Leszczyńskich, 
Marię Górka, Krzysztofa Burczyńskiego 
19:00 + Witolda Krzyczkowskiego (2 r. śm.) 
 

Niedziela, 29 listopda 
 8:00 + Romualdę i Mariana Winniak, Aleksandra i Mariannę Klepczyńskich, Feliksa i 
Feliksę Winniak, Mariannę Tak, Andrzejek Winniak 
10:00 + Andrzeja Jezierskiego 
11:30 + Władysława Kraśniewicza (7 r. śm.) 
16:00 + Andrzeja Zembrzuskiego (int. im.) zm. z rodz. Zembrzuskich i 
Lesiaków 
 

 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, 31-46 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a 
z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I 
zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, 
jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej 
lewej stronie.  Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: 
„Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 
przygotowane dla was od założenia świata!  Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem 
nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a 
przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię 
głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy 
Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy 
Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnie uczyniliście”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode 
Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; 
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. 
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo 
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy 
Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie 
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.  
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego». 
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   Wszyscy pod sąd                                            Rozważanie Ewangelii 
 

  

1.Sednem sądu jest ujawnienie prawdy o człowieku. Kąkol, który na ziemi 
rośnie razem ze zbożem, zostanie ostatecznie oddzielony od zboża. 
„Odpowiedzialność jest tylko tam, gdzie jest ktoś, kto zapyta. Artykuł wiary 
o sądzie mówi nam o tym, że o nasze życie ktoś zapyta i niepodobna będzie 
tego pytania nie dosłyszeć” (Benedykt XVI). Istnieje ostateczna 
sprawiedliwość, której żadna ziemska instytucja nie zapewni. Myśl o sądzie 
jest mobilizacją dla sumień, a jednocześnie daje nadzieję. Zło nie może 
wygrać. Dobro zostanie nagrodzone, zło ukarane. Czy trzeba się lękać Bożego 
sądu? Modne jest dziś w Kościele zapewnianie, że nie ma się czego bać. Skąd 
ta pewność? W dawnej liturgii pogrzebowej wybrzmiewały słowa modlitwy: 
„Zachowaj mię, Panie, od zguby wiecznej, w dzień sądu straszliwy; gdy 
przyjdziesz sądzić świat cały, każdy zadrży, wielki i mały”. Bojaźń przed sądem 
Bożym zaprowadziła wielu do nawrócenia. Jasne, że lepiej się nawrócić 
z miłości niż ze strachu. Ale mimo wszystko lepiej się nawrócić niż trwać 
w grzechu. 
2. Nad całością tej wizji unosi się Boża sprawiedliwość, a zarazem wezwanie do 
czynienia miłosierdzia. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią” – taka jest zasada, którą kieruje się Sędzia narodów. Ten, kto kochał 
najmniejszych, kto miał serce otwarte na potrzebujących, ten może liczyć na Boże 
miłosierdzie. Kto zniszczył w sobie dobro, podeptał miłość, zamienił serce 
w kamień, temu grozi piekło. Miłosierdzie i sprawiedliwość idą w parze w tej scenie. 
Często na ambonie można usłyszeć, że ostatecznie liczyć się będzie tylko miłość 
bliźniego. Bo Pan Bóg nie zapyta o Różaniec czy chodzenie do kościoła. To błędne 
myślenie. Jezus nie odwołał przecież przykazania miłości do Boga, ale wskazywał na 
łączność religijności i miłości bliźniego. Katechizm naucza, że podczas sądu 
ostatecznego „nastąpi potępienie zawinionej niewiary, która lekceważyła łaskę 
ofiarowaną przez Boga. Postawa wobec bliźniego objawi przyjęcie lub odrzucenie 
łaski i miłości Bożej” (678). 
3. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych…”. Bóg czeka 
na miłość w najmniejszych. Także tych malutkich jak hostia. Tych nienarodzonych, 
pozbawionych głosu i władzy. Całkowicie bezbronnych. Kolejną grupą zagrożonych 
„najmniejszych” są dziś osoby starsze i chore, którym bogate społeczeństwa, zamiast 
troski i wdzięczności, oferują „komfortową” śmierć. Perwersja aborcji i eutanazji 
polega na tym, że uśmiercenie jest tu przedstawione jako tzw. lepsze rozwiązanie, 
czyli uczynek miłosierdzia. „…Mnie uczyniliście” – to brzmi groźnie jak ostrzeżenie. 
Tak powinno brzmieć.  
 

Ogłoszenia  duszpasterskie 

1. Przeżywamy dziś 34 niedzielę okresu zwykłego. Uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata. Królestwo Chrystusa nie ma żadnych granic, jest to 
królestwo serc i sumień. Otwórzmy nasze serca dla Jezusa i Jego 
królestwa.  

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

3. Od dzisiejszej niedzieli możemy nabywać świece Caritas wspierając 
Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom mała świeca kosztuje 6 zł świeca kula 
12 zł. Mam nadzieję, że mimo pandemii uda nam się wesprzeć jak co 
roku to szlachetne dzieło.  

4. Za tydzień rozpoczynamy okres Adwentu bezpośredniego 
przygotowania do świąt Bożego Narodzenia wykorzystajmy ten czas na 
dobre przygotowanie się do świąt Bożego Narodzenia.  

5. Zapowiedzi przedślubne Krzysztof Łaszcz par. tut. Wioleta Pantow par. 
tut zap. 3 

6. W tym tygodniu odeszli do Pana śp. Henryk Kurpiewski śp. Longin 
Ziemiński śp. Zbigniew Mysiak wieczny odpoczynek racz im 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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