
 

 

  

Intencje mszalne 
 

Poniedziałek, 7 grudnia 
17:30 + Zdzisława Sokolnickiego, Bonifacego Żbikowskiego, Ewę Kamińską  
18:00 + Zdzisława Dybka, Leona Dybka, Jadwigę Dybek  

    

Wtorek, 8 grudnia  
17:30 + Danutę Rajską 
18:00 + zm. z rodz. Gałeckich, Wysockich, Renkiewiczów 
 

Środa, 9 grudnia 
17:30 + Irenę Kuch (5 r. śm.) 
 

Czwartek, 10 grudnia 
18:00 + Janusza Koźniewskiego (1 r. śm.) i zm. rodz. Koźniewskich 
 

Piątek , 11 grudnia 
10:00 + 
11:30 + Apolonię, Feliksa, Stefana Stroińskich, Bogumiła Krawczyka 
17:30 + Krystynę Turkiewicz 
18:00 + Zenonę Gerasik (7 r. śm.) zm. z rodz. Gerasik i Piotrowskich 
18:00 + Józefę (2o r. śm.), Romana i Sylwestra Ziółkowskich 
 

Sobota, 12 grudnia 
10:00 + Zbigniewa Dąbkowskiego 
11:30 + Weronikę i Aleksandra Rogowskich, Kazimierza Cichockiego 
16:00  + Janinę Kowalską 
16:00 + Rajmunda Mroziewicza, zm. z rodz. Mroziewiczów i Siwków 
19:00 + Janusza Kosewskiego 
19:00 + Wacława Ziemińskiego 
 

Niedziela, 13 grudnia 
 8:00 + Annę i Janusza Mikulskich (int. od Anny i Waldemara) 
10:00 + Franciszkę i Władysława Orłowskich, Janinę ii Stefana Fabisiewicza, 
Franciszka Orłowskiego 
10:00 + Ryszarda Kamińskiego 
11:30 + Wiesława Dąbkowskiego 
16:00 + Teresę Szpygiel 
 

 Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź  i Komunię  Św.  

s. 4 nasza parafia   

                      nasza 
                 parafia            

                                                           Nr 47 (64) 6 grudnia 2020 r.  

                                                                   II Niedziela Adwentu                                                                                                              
www.swrocha.pl                                                                        

Biuletyn  informacyjny Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rocha w Cieksynie 
 
 

Czytaj, rozważaj, módl się,  żyj Słowem Bożym!   
 

Ewangelia Mk 1, 1-8 
Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. 
Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam 
wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos 
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 
dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił 
chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do 

niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od 
niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. 
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się 
szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja 
nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja 
chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 
  
Najpilniejsza sprawa                                         Rozważanie ewangelii  
 

1.Misja Jana Chrzciciela polegała na tym, aby mobilizować ludzi do traktowania 

Boga na serio. Pustynia ma znaczenie prorockiego znaku. Tu nie chodzi tylko 

o jego osobiste umartwienie. On zaprasza nas na pustynię. Dlaczego właśnie 

tam? Bo jest to miejsce ogołocenia, walki o życie, tęsknoty za wodą, za 

pokarmem. Takie ubóstwo sprzyja rozbudzeniu pragnienia Boga. Czas pandemii, 

który przeżywamy, jest czasem pustyni. Doświadczamy kruchości naszego życia.    
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Czujemy się samotni, zagubieni. Niektórym z nas COVID zabrał bliskich. Co by 

powiedział na to wszystko Jan Chrzciciel? Powtórzyłby: „Przygotujcie drogę Panu, 

prostujcie dla Niego ścieżki”. Trudny czas, który przeżywamy, jest szansą na 

głębsze zwrócenie się do Boga. Nadzieja jest bowiem tylko w Nim. Przyszłość 

należy do Niego. Musimy zgodzić się z tym, że wszystko potoczy się inaczej, niż 

planujemy czy chcemy. Ale jeśli Mu zaufamy, wszystko skończy się dobrze. 

2. „Przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy”. To 

jest sprawa ważniejsza nawet niż szczepionka. Wyznać swoje grzechy 

i zanurzyć się w rzece Bożego miłosierdzia. Nie ma rzeczy pilniejszej niż 

nawrócenie. Świat oczywiście wmawia nam, że jest odwrotnie. Że najważniejsze 

dziś jest zatrzymanie pandemii koronawirusa, a potem zajmiemy się innymi 

sprawami. A co jeśli nie będzie żadnego „potem”? Prawdziwym złem, które 

niszczy świat, jest grzech, trwanie w nim, lekceważenie go, przyzwyczajenie się 

do niego. Grzech bywa bardziej zaraźliwy i szkodliwy niż wirusy. Co gorsza, 

dostaje dziś potężne wsparcie medialne, przemysł rozrywkowy uczynił go swoim 

kołem zamachowym, ma przebogatych sponsorów, jest wpisany w programy 

partii politycznych, nawet w szkołach dzieciom i młodzieży ukazywany jest jako 

coś atrakcyjnego. Świat potrzebuje pilnie zanurzenia w Jordanie i wyznania 

swoich grzechów. Czy jednak głos Jana Chrzciciela się przebije? Nawet w Kościele 

bywa zagłuszany. Troska o zdrowie brzmi wszak poważniej niż troska o wieczne 

zbawienie. 

3. „Idzie mocniejszy ode mnie” – mówi św. Jan. On tylko zapowiada nadejście 

Słowa, które stanie się ciałem. Kościół słabnie na naszych oczach, staje się 

uboższy, skromniejszy. Najważniejsze jest to, aby pozostał czytelnym głosem, że 

„idzie mocniejszy”. Znakiem prawdziwego proroka jest pokora wobec Boga, 

świadomość przemawiania w imię „mocniejszego”. Prorocy chłostali nieraz ludzi 

słowem, ale padali na kolana przed Najwyższym. Wiedzieli, że tylko On może 

ostatecznie pokonać zło i przywrócić sprawiedliwość. Pokora Jana Chrzciciela 

powinna dawać do myślenia. Pokora jest istotnym kryterium pomagającym 

odróżnić proroków prawdziwych od tych fałszywych.  
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Przeżywamy dziś 2 niedzielę Adwentu. Ewangelia opowiada nam o 
Janie Chrzcicielu który przygotowuje drogę Chrystusowi. Niech 
wezwanie do nawrócenia zawsze nam towarzyszy i pomaga nam coraz 
bardziej wyznawać naszą wiarę w Chrystusa naszego Zbawiciela.   

2. W tym tygodniu w piątek sobotę będzie możliwość spowiedzi 
rekolekcyjnej na nabożeństwach w piątek o godzinie 1000  1130 1600 
1800 a w sobotę o godzinie 1000  1130 1600 1900 zapraszamy wszystkich 
do skorzystania z możliwości sakramentu pojednania dla lepszego 
przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia  

3. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek od 
godziny 1630- 1730 

4. Możemy jeszcze 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. W tym tygodniu odszedł do Pana śp. Zygmunt Zawadzi wieczny 
odpoczynek racz mu dać Panie  

 

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: Andzin; Czwartek: Zaborze; Sobota: Cieksyn 

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