
 

 

  

Intencje mszalne 
 

Poniedziałek, 30 listopada 
17:00 o zdrowie i miłosierdzie Boże dla Aleksandra 
17:30  
18:00 + Andrzeja Krzyżewskiego  

    

Wtorek, 1 grudnia  
17:30 + zm. z rodz. Głowackich, Wysockich, Renkiewiczów 
18:00 +  
 

Środa, 2 grudnia 
17:30 + 
18:00 +  
 

Czwartek, 3 grudnia 
17:30 +  
18:00 +  
 

Piątek , 4 grudnia 
17:30 + Karola Szybę (20 r. śm.) 

18:00 + Ryszarda Budziłka 
 

Sobota, 5 grudnia 
18:00 + Józefa Sota, Hipolita i Stefanię Przeorskich 

18:00  + Hannę Kostro 

19:00 + Halinę i Stanisława Sawickich (w rocz. śm.) 

19:00 + Józefa, Urszulę, Ewę Zamęckich 
 

Niedziela, 6 grudnia 
 8:00 + Wiesławę i Czesława Podgórnych 

10:00 o zdrowie i błogosławieństwo dla Hanny Pawłowicz z okazji 50 ur. 

11:30 + Mariana Łęgowskiego, Julię, Aleksandra, Jana, Zygmunta, Sylwestra 

Podgórnych 

16:00 + Jadwigę Suwińską 
 

 Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź  i Komunię  Św.  
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Biuletyn  informacyjny Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rocha w Cieksynie 
 
 

Czytaj, rozważaj, módl się,  żyj Słowem Bożym!   
 

EWANGELIA Mk 13, 33-37 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, 
bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się 
podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił 
swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, 
każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby 
czuwał. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o 
północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie 
zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!» 
 

Przeżyj dobrze dziś                                            Rozważanie ewangelii  
1.Pierwszym jest wcielenie, czyli prawda Bożego narodzenia. Drugim – paruzja, 
czyli przyjście Chrystusa w chwale na końcu czasów. Żyjemy między tym 
pierwszym a drugim przyjściem. Między nimi jest jeszcze trzecie przyjście. Jak 
uczy św. Bernard z Clairvaux, jest ono „ukryte”, „dokonuje się w duszy 
wierzących i stanowi jakby pomost między pierwszym i ostatnim”. Nie wiemy, 
kiedy nadejdzie Jezus, by osądzić ziemię, i nie wiemy także, kiedy dokonuje się to 
trzecie, intymne przyjście Pana. W obu przypadkach czas tego przyjścia określany 
jest w Biblii słowem kairos. To szczególna chwila, czas łaski, moment wieczny. 
Dlatego jesteśmy wezwani, aby nie przespać tej błogosławionej godziny. Przyjście 
Pana wiąże się z prawdą. On przychodzi jako prawda, jako pytanie o to, co robię 
ze swoją wolnością, komu jestem wierny, komu służy moje życie.                                                                               
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Przeżyj dobrze dziś  - cd                                   Rozważanie ewangelii  
 
2. Czuwajcie! To wezwanie powraca w dzisiejszej Ewangelii jak dźwięk budzika. 
„Smutny jest człowiek, który słyszy bijący dzwon, ale nikt od niego niczego nie 
oczekuje” – pisze Antoine de Saint-Exupéry. „A kiedy brzmi trąbka, smutno ci, 
jeżeli nie musisz się zrywać i widzisz, jak inni, szczęśliwi, mówią: usłyszałem apel, 
który mnie wzywa, więc wstaję. Ale są tacy, dla których nie ma głosu dzwonów 
ani dźwięku trąbki, i ci są smutni. Wolność dla nich to tylko wolność nie-bycia”. 
Dzisiaj właśnie owa „wolność nie-bycia” święci triumfy. To wolność rozumiana 
jako prawo do czynienia tego, co mi podpowiada moje małe, egoistyczne, 
nienasycone, pyszne „ego”. Wolność, której uczy Jezus, jest wolnością do 
czuwania, do wypełnienia powinności, do wykonania zadania, do walki 
o świętość. Wolność jest tu rozumiana jako warunek czynienia dobra, nie tyle 
jako wartość sama w sobie. Wolność oderwana od dobra i prawdy łatwo staje się 
bożkiem. W jej imię ucieka się od odpowiedzialności za siebie i za innych. W imię 
bożka wolności można nawet deptać życie innych. 
3. Wezwanie do czuwania Jezus obrazuje przypowieścią o panu, który powierzył 
pieczę o swój dom sługom i wyjechał. Zarówno odźwierny, jak i słudzy powinni 
być gotowi na powrót właściciela, czyli nie mogą spać. Powinni dobrze 
wykonywać to, co zostało im powierzone. Domem, który powierzył nam Jezus, 
jest Kościół. Każde powołanie w Kościele oznacza przydział zadania, misję do 
wykonania. Bóg, powierzając to zadanie, zaufał nam, tak jak pan zaufał sługom, 
zostawiając im swój dom pod opieką. Czasem, przyznajmy, zachowujemy się 
w tym domu jak dzieci, które urządzają imprezę, bo rodzice wyjechali na wczasy. 
Czas wydorośleć. Wziąć na barki trud odpowiedzialnego życia. Czuwać to przeżyć 
dobrze właśnie ten dzień, który otrzymałem w darze od Pana.  
 

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA Z ŻYCZENIAMI” 

Ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele tradycji. Jedną 

z nich jest wysyłanie kartek świątecznych. W tym roku nasza Parafia objęła patronat 

nad konkursem na "Najpiękniejszą kartkę świąteczną z życzeniami" organizowanym 

przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie. Kartki świąteczne przygotowane przez 

dzieci i młodzież zostaną przekazane przed świętami do podopiecznych Domu Seniora 

"Anna" w Smulskach. Szczegóły konkursu na www.swrocha.pl  
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Przeżywamy dziś 1 niedzielę Adwentu bezpośredniego przygotowania do 
świąt Bożego Narodzenia. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że 
powinniśmy być zawsze gotowi na spotkanie z Chrystusem gdy przyjdzie w 
chwale.  

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

3. W pierwszy piątek miesiąca udamy się z wizytą duszpasterską do chorych od 
godz. 9:00. 

4. Od zeszłej 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.  

5. Możemy zapisywać naszych zmarłych na wypominki roczne.  
6. Niech okres Adwentu  będzie czasem dobrego duchowego przygotowania do 

świąt Bożego Narodzenia.  
7. W przyszłą niedzielę podamy szczegóły nabożeństw rekolekcyjnych na 

których będziemy mogli skorzystać z sakramentu pojednania przygotowując 
się do Bożego Narodzenia.  

Opłatki na wigilijny stół można nabyć u Pana Organisty  
po każdej Mszy Świętej w niedzielę, w tym tygodniu Pan Organista odwiedzi następujące 

wioski z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych: 
Poniedziałek: Dobra Wola, Nowiny, Kolonia Borkowo; Wtorek:  Borkowo, Lelewo; 

Czwartek: Falbogi, Śniadowo, Błędówko, Wola Błędowska, Pomocnia 
Sobota: Błędowo 

Ofiary, jakie przy tej okazji składamy, są wyrazem naszej wdzięczności za pracę   
Pana Organisty w naszej parafii i stanowią ważną część jego uposażenia. 

 

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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