
 

 

  

Intencje mszalne 
 

Poniedziałek, 21 grudnia 
17:30 + Janinę Jazłowiecką  
 

   Wtorek, 22 grudnia  
18:00 Msza przebłagalna za wszystkie grzechy wymagające ekspiacji w rodzinie 
 

Środa, 23 grudnia 
18:00 + Janusza Koźniewskiego i zmarłych z rodziny Koźniewskich 
18:00 + Krystynę Turkiewicz 
 

Czwartek, 24 grudnia 
8:00 + Jana Sochockiego  
22:00 PASTERKA 

  24:00 PASTERKA 
 

Piątek , 25 grudnia 
8:00 + Weronikę (1 r.. śm.) Stanisława, Tadeusza Witkowskich 
10:00 + Helenę i Władysława Helender, Włodzimierza Kurpiewskiego 
11:30 + Grzegorza Podgórnego, Wiesławę i Czesława Podgórnych 
14:00 Chrzest 
16:00 + Henrykę i Franciszka Kurpiewskich, Annę Kurpiewską, Kazimierza 
Witkowskiego, Stanisławę i Leona Witkowskich, Krystynę i Franciszka Strzelczak 
 

Sobota, 26 grudnia 
  8:00 + Henryka Ksybka, Andrzeja i Stanisława Skrzyńskich 
10:00 + Annę i Alojzego Czerwińskich, dziadków Czerwińskich i Mrokowskich 
11:30 + Eugeniusza Prusika (10 r. śm.) 
15:00 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Grażyny i Waldemara Cegłowskich  
(40 r. ślubu) 
16:00 + Wiktorię i Kazimierza Strzelczak 
 

Niedziela, 27 grudnia 
 8:00 + Halinę Rasińską (7 r. śm.) Kazimierza i Grzegorza Rasińskich 
10:00 + Teresę i Franciszka Jaśkiewicz 
11:30 + Sylwestra Ziółkowskiego (int. im.) 
16:00 +Genowefę Wujcik (1. r. śm.) 
 

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

Ewangelia Łk 1, 26-38 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 
dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a 
dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź 
pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między 
niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by 
miało znaczyć to pozdrowienie. 
Lecz Anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem 

łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on 
wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, 
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie 
końca». Na to Maryja rzekła do Anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł 
Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, 
którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła 
Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy 
odszedł od Niej Anioł. 

 Ewa czy Maryja?                                            Rozważanie ewangelii  
 

1.Maryja spotyka wysłannika Boga. To spotkanie odmienia Jej życie. Co więcej, 
odmienia los całego świata. Dzieją się rzeczy wielkie, ale wszystko dokonuje się 
w ciszy, dyskretnie, bez błysku fleszy, z dala od wielkich ośrodków. W małym 
pokoiku w Nazarecie. Tyle dziś zgiełku wokół nas, tyle krzyków, bluzgów, agresji, 
demonstracji. Aby przebić się w mediach, trzeba szokować, używać mocnych 
obrazów, mocnych słów. Zwiastowanie dokonuje się w ciszy. To ważna lekcja dla 



 

 

 

 

 

 

nas. Nie trzeba wrzeszczeć, aby dokonać rzeczy naprawdę znaczących. Cisza ma 
swoją wartość. Pozwala usłyszeć wezwanie Boga, przemyśleć je, zadać pytanie, 
udzielić mądrej odpowiedzi. Dobre, mądre, prawdziwe słowo rodzi się w ciszy. 
2. Zaszokowały nas obrazy kobiet buntowniczek. Niezależnie od aspektów 
politycznych, społecznych czy moralnych było coś metafizycznie mrocznego 
w tych demonstracjach. Jaki obraz kobiety ujawnił się tutaj? Jak się on ma do 
obrazu kobiety, który ukazuje Maryja w scenie zwiastowania? W raju Ewa 
próbowała sama zdobyć szczęście, zwątpiła w dobroć Boga. Diabeł sprytnie 
zasugerował jej, że raj jest piekłem kobiet. Wolność, rozumiana jako prawo do 
przekraczania nieprzekraczalnych granic, kończy się upadkiem, wstydem, 
nicością. Maryja jest antytezą Ewy. Jest cicha i pokorna, godzi się na Boży plan, 
nie buntuje się, mówi TAK tajemniczej propozycji Boga. Wierzy Bogu bardziej niż 
sobie. Jest pokorna i rozumna. Dopytuje, jak to się potoczy, ale nie buntuje się. 
Jest panną mądrą. Wie, że to nie bunt, ale zgoda na swój los, na powołanie, na 
Boży pomysł prowadzi do sensownego życia. Wygrywa życie dla siebie i dla nas. 
3. Zwiastowanie jest opowieścią o łasce. Zbawienie jest łaską Boga. Życie jest 
darem, kobiecość jest darem, męskość też. Powołanie jest darem. Dramat 
Adama i Ewy polegał na odrzuceniu daru. Nie chcieli żyć z łaski Boga. Chcieli 
zawdzięczać wszystko sobie. Więc zamiast przyjąć łaskę, postanowili wydzierać 
niebiosom należne im, w ich przekonaniu, prawa. Ten dramat wciąż trwa. Każde 
pokolenie przeżywa go w nowych odsłonach, ale istotą jest to samo – ludzka 
pycha, która każe budować wieżę, aby sięgnąć nieba. Tymczasem niebo zstępuje 
na ziemię w tysiącach małych Nazaretów. Tam, gdzie ludzie prostej wiary żyją 
w zgodzie z linią wyznaczonego im losu. Nie muszą rozumieć wszystkiego, ale 
rozumieją sporo. Na przykład to, że cierpienie należy do całokształtu życia. Że 
Bogu mówi się TAK także wtedy, gdy idzie ono w poprzek własnych marzeń, 
planów czy pomysłów. „Niech mi się stanie według twego słowa!”. Bez wiary 
Maryi nie byłoby cudu Bożego narodzenia. Bez mojego TAK dla Boga święta 
zostaną pustym happeningiem.  
 

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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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Przeżywamy dziś 4 niedzielę Adwentu. Ewangelia o zwiastowaniu przypomina nam, 

że Narodzenie Jezusa jest już blisko. Wykorzystajmy ten czas na dobre przeżycie świąt 
Bożego Narodzenia. 

2. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek od godziny 1630-1730 
3. W czwartek wypada Wigilia Bożego Narodzenia. Przypominam, że według naszej 

tradycji jest to dzień w którym wieczerza wigilijna spożywana jest w oparciu o dania 
postne i w tym dniu zwyczajowo zachowujemy post. 

4. W czwartek wieczorem mamy dwie Pasterki jedna o godzinie 2200 a druga o godzinie 
2400 kto jest obecny na Pasterce spełnia obowiązek Mszy świętej z Uroczystości 
Bożego Narodzenia. Msze święte w pierwszy dzień świąt drugi dzień świąt i w 
niedzielę o tych samych godzinach 800 1000 1130 1600 

5. W najbliższą niedzielę wypada Niedziela świętej Rodziny w szczególny sposób 
będziemy się modlić za wszystkie rodziny z naszej parafii. 

6. W tym roku wizyta duszpasterska tzw. Kolęda zostaje przełożona na późniejszy czas a 
dokładnie po Uroczystościach Wielkiej Nocy w kwietniu i maju gdzie możliwość 
spotkania mimo zaleceń sanitarnych będzie o wiele łatwiejsza. 

7. Wydanie świąteczne Gościa Niedzielnego kosztuje 10 zł. 
8. W tym tygodniu odeszli do Pana śp. Arkadiusz Kobyszewski, Wacława Włodarczyk, 

Helena Śluborska  
 

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DOTYCZĄCE POWOŁAŃ 

Drodzy Diecezjanie! 
Przeżywając ostatni miesiąc trudnego dla nas wszystkich roku 2020 z troską patrzę na 

potrzeby naszej wspólnoty diecezjalnej. W ostatnich latach zauważamy z niepokojem 
zmniejszającą się liczbę powołań do służby w Kościele. Dlatego odpowiadając na wezwanie 
Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał 
robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9,36-10,8), gorąco zachęcam Was do włączenia się w 
inicjatywę alumnów naszego seminarium pod hasłem: „W 2021 r. modlę się o powołania”. 
Będzie ona trwała przez cały rok. Mogą w niej wziąć udział zarówno duchowni, osoby 
konsekrowane, jaki i świeccy, a także całe wspólnoty i grupy ofiarując swoją modlitwę w 
dowolny dzień roku tak, aby nasze błaganie skierowane do Pana Żniwa było nieustanne. 
Proszę każdego z Was o żarliwą modlitwę, ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków w 
intencji powołań. Możemy włączyć się do tej inicjatywy modlitewnej poprzez formularz 
zgłoszeniowy na stronie internetowej seminarium lub wypełniając papierowe zgłoszenie 
dostępne w kancelarii parafialnej. 

Z serca dziękuję za wsparcie modlitewne, każdy dobry czyn i ofiarę w intencji powołań. 
Z serca Was pozdrawiam z Tumskiego Wzgórza i zawierzam Maryi oczekującej wraz z 
Józefem na narodzenie Bożego Syna. 

Płock, dnia 20 grudnia 2020 r.                                                    Wasz  Biskup Piotr 
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