
 

 

  

Intencje mszalne 
 

Poniedziałek, 14 grudnia 
17:30  

   Wtorek, 15 grudnia  
16:00 Longin Ireneusz Ziemiński (w 30 dni od śmierci) 
 

Środa, 16 grudnia 
17:30 + Kazimierz Banach (5 r. śm.) 
 

Czwartek, 17 grudnia 
17:30 + Józefę i Jerzego Gruda 
18:00 + Jerzego Zamęckiego 
 

Piątek , 18 grudnia 
17:30 + Stefana Borkowskiego ( 9 r. śm.) 
18:00 + Kazimierza Wodyńskiego 
 

Sobota, 19 grudnia 
11:00 chrzest 
17:00 + Kazimierza Witkowskiego 
17:30 +Zbigniewa Grzywackiego (10 r. śm.) 
18:00 + Urszulę Ostrowską 
19:00 + Rafała Opończewskiego 
 

Niedziela, 20 grudnia 
 8:00 + Janusza Kosewskiego 
10:00 + Janinę Falacińską, Piotra Pisarka, Mariannę Kruszewską, 
dziadków Falacińskich 
11:30 + Irenę Bafeltowską 
16:00 + Janinę i Wacława Sawickich, Wiktorię Sawicką 
 

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

Ewangelia J 1,6-8.19-28 
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. 
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by 
wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został 
posłany, aby zaświadczyć o światłości. 
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy 
kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał,                     
a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». 

Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś 
prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać 
odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» 
Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok 
Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: 
«Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» 
Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, 
który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». 
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. 
  
Usłyszeć głos                                             Rozważanie ewangelii  
 

1. „Posłany, aby zaświadczyć o światłości”. Jan Ewangelista tak ujmuje misję św. 
Jana. Adwent to czas, w którym trzeba rozejrzeć się wokoło, żeby zobaczyć znaki 
świadczące o światłości. Łatwo jest przeklinać ciemności, usiąść i płakać. Trudniej, 
ale sensowniej jest szukać światła. Kiedy w nocy nagle zabraknie prądu, ratuje 
nas to, że wiemy, gdzie zwykle trzymamy świece, zapałki bądź latarkę.  
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W duchowej ciemności (kryzys, zwątpienie, nałóg, sytuacja bez wyjścia) ratuje 
nas fundamentalny ład, wręcz rutyna, niepoddawanie się złym emocjom. 
Prosta modlitwa, pójście do spowiedzi, otwarcie Biblii, Różaniec, Msza, 
dostrzeganie w ludziach dobra, wyłączenie telewizji, prośba o radę… 
I już staje się jaśniej w sercu. Każdy ma swojego Jana Chrzciciela, który 
świadczy o światłości. Trzeba tylko pójść w jego stronę. 
2. Wysłannicy faryzeuszów natarczywie przepytują wysłannika Boga. Kim ty 
właściwie jesteś, że śmiesz nas pouczać? Ta pretensja rozbrzmiewa i dziś. 
Wysłannik Boga jest zawsze postacią niewygodną, dlatego będzie 
sprawdzany, będą szukać na niego haków, kwestionować na różne sposoby, 
byle tylko zamknąć mu usta. Można podziwiać pokorę Jana. Nie uważa siebie 
za Mesjasza, ale zaledwie za głos. Hm… zaledwie. Być głosem Boga to przecież 
nie byle co. Jan zachowuje się pokornie, czyli prawdziwie. Jest świadomy 
swojej misji. Nie gra zbawiciela świata, ale robi to, co zostało mu zlecone – 
świadczy o zbawieniu. Jak ja się zachowuję, kiedy w rodzinie, w pracy, 
w szkole zaczynają mnie przepytywać z moich związków z Bogiem 
i z Kościołem? Jan uczy, że trzeba wytrzymać presję. Cierpliwie, pokornie 
odpowiadać: „Nie, nie uważam siebie za Mesjasza, ale nie wypieram się 
mojego Boga, mojego Kościoła”. „Co mówisz sam o sobie?”. Kim jestem sam 
przed sobą? Kim przed innymi?  
3 Jan określając swoją misję, posługuje się biblijnym cytatem z Izajasza. 
Zastanówmy się, co to znaczy. Jan odkrywa swoją tożsamość w Biblii. Jakby 
mówił faryzeuszom: „Nie głoszę żadnych nowości, ja tylko odczytuję Biblię 
jako żywe słowo Boga”. Faryzeusze znali przecież znakomicie Prawo 
i proroków, zatrzymywali się jednak na słowach, a nie słyszeli GŁOSU Boga. 
Czy słyszę głos Boga w Biblii? Chrześcijaństwo nie jest religią księgi, ale religią 
słowa Bożego, w którym słychać głos Boga.  
4 „Pośród was stoi Ten, którego nie znacie”. Jan wskazuje na obecność 
Mesjasza. Kościół robi to od 2 tysięcy lat. Mówi: Bóg jest blisko, już do nas 
przyszedł i wciąż przychodzi. On stoi pośród nas, tylko my 
Go nie rozpoznajemy. „Ten, którego nie znacie”. To brzmi jak wyrzut. I tak ma 
brzmieć. Nie znamy Boga i nigdy do końca nie poznamy, ale przecież 
po to nam się objawił, byśmy Go poznawali. Więcej, głębiej. Czy znamy 
Jezusa, który objawił nam Ojca, czy znamy Jego Ewangelię? Dlaczego wiemy 
nieraz więcej o pierwszym lepszym celebrycie niż o Bogu? 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Przeżywamy dziś 3 niedzielę Adwentu zwaną niedzielą radości. Cieszymy się, 
że Uroczystość Narodzenia Pańskiego jest już blisko. Niech ten czas 
przygotowania do świąt będzie czasem dobrego duchowego przygotowania 
na zbliżające się święta.  

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

3. Jeśli ktoś chciałby przystąpić do sakramentu pojednania zapraszamy  
każdego dnia przed celebracjami Mszy świętych a we wtorek i piątek także w 
czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu.  

4. Jeśli ktoś z naszych seniorów chciałby przystąpić do sakramentu pojednania i 
przyjąć komunię świętą w domu prosimy o zgłoszenia, jeszcze przed Bożym 
Narodzeniem udamy się do nich z posługą.  

5. Zgodnie z życzeniem niektórych parafian postaramy się zorganizować dwie 
Msze święte jako Pasterki w czwartek o godzinie 2200 i 2400 

6. W tym tygodniu odszedł do Pana śp. Wawrzyniec Sawicki wieczny 
odpoczynek racz mu dać Panie…  
 

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok św. Józefa” z okazji 150. rocznicy 
ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego, który zakończy się 8 
grudnia 2021 r. 
Modlitwa do świętego Józefa, orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach 
Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy 
nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze 
potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus. 
Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją 
opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej skutek będzie na chwałę 
Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen. 

 

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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