
 

   

  

Intencje mszalne 
 

Poniedziałek, 28 grudnia 
17:30  
 

   Wtorek, 29 grudnia  
17:30  
 

Środa, 30 grudnia 
17:30  
 

Czwartek, 31 grudnia 
18:00 + Feliksa Sitkiewicza  
 

Piątek , 1 stycznia 
10:00 + Annę Biernacką int. ur. zm. z rodz. Biernackich 
10:00 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (1 greg.) 
11:30 + Wojciecha Strzelczaka 
16:00 + Hannę Kostro 
 

Sobota, 2 stycznia 
17:00 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (2 greg.) 
18:00 + Zenona Kurpieskiego (8r.śm.) Krzysztofa i Ludwika Kurpieskich, 
Stanisława Kosela 
19:00 + Janinę Jazłowiecką 
 

Niedziela, 3 stycznia 
 8:00 + Halinę Miętek, Genowefę i Mieczysława Łabęda (int ur. i im.) 
10:00 + Genowefę i Jana Łuszczewskich, Krystynę Łabęda 
11:30 + Eugenię Ważyńską (2 r. śm.) 
11:30 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (3 greg.) 
16:00 + Genowefę Podczaską 
 

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

Modlitwa małżonków za siebie 

Ojcze nasz, który zjednoczyłeś nas w jedności małżeńskiej, napełnij nas swoją radością, 
błogosław nam i naszym dzieciom. Jednorodzony Synu Boży, który w Kanie Galilejskiej 
zatroszczyłeś się o radość młodego małżeństwa, wspomagaj nas w dniach pomyślności                
i w chwilach doświadczeń. Duchu Święty, którego wzywaliśmy z Kościołem przy 
zawieraniu naszego związku małżeńskiego, udzielaj zawsze naszym sercom swojej 
miłości. Amen 
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Czytaj, rozważaj, módl się,  żyj Słowem Bożym!   
 

Ewangelia Łk 2, 22-40 
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, 
Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak 
bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne 
dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w 
ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem 
Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był 
to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a 

Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż 
zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy 
Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je 
w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu 
w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które 
przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu 
Twego, Izraela». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś 
błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na 
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę 
miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».Była tam również prorokini 
Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 
siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. 
Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy 
oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, 
wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, 
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. 
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Bezcenny dar rodziny                                         Rozważanie ewangelii  

1.W ich postawie można dostrzec piękną lekcję dla współczesnych rodziców. Ojciec 

i matka powinni w modlitwie nieustannie zawierzać swoje dzieci Bogu, błogosławić je. To 

gest wdzięczności wobec Dawcy życia, a zarazem wyraz pokory w obliczu trudnej misji 

wychowania. Dziecko jest powierzone rodzicom, ale nie jest ich własnością. Każdy 

człowiek ma swoje oryginalne powołanie, nie ma realizować ambicji swoich rodziców. 

Zadaniem rodziców jest pomóc dziecku w odkryciu i wypełnieniu się Bożych planów 

wobec ich dzieci. 

2. Symeon i Anna są reprezentantami ludu Starego Przymierza, który wyczekiwał 

nadejścia Mesjasza. Stary Izrael spotyka się z Dzieckiem, które przynosi światu Nowe 

Przymierze. Nowe łączy się ze starym. Nie ma tu radykalnego zerwania, jest wypełnienie, 

kontynuacja. Postawa Symeona i Anny to kolejna lekcja rodzinnego życia. Można w nich 

zobaczyć obraz dziadków, którzy z miłością przyjmują swoje wnuki. Rodzina powinna być 

miejscem, w którym następuje przekaz dziedzictwa. Starzy przekazują swoją wiarę, 

mądrość, doświadczenie młodym. Głupotą naszych czasów jest lekceważenie ludzi 

starszych. Symeon i Anna są pięknym przykładem pobożności, mądrości, otwartości na 

natchnienia Ducha Świętego. Są ludźmi nadziei, oczekiwania, tęsknoty. Służą Bogu przez 

modlitwę, posty, nawiedzanie świątyni. Tak wiele mogą nauczyć młode pokolenie. 

3. „Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju”. Symeon godzi się 

pokornie z tym, że jego czas dobiega końca. Rozumie, że pora zejść ze sceny bez żalu, 

w poczuciu spełnienia. Jego oczy ujrzały to, co najważniejsze. Rozpoznał w małym 

Jezusie Boga, który oświecał jego życie. To ważne, abyśmy uczyli się w rodzinie 

dostrzegania w sobie nawzajem obecności Boga. „Wszystko, co uczyniliście jednemu 

z tych najmniejszych…” Te słowa nabierają szczególnego znaczenia w rodzinie, gdzie 

wciąż robimy coś dla bliskich, żyjemy dla nich. Spełnienie w życiu bierze się z miłości, ze 

służby, z poświęcenia. Tej mądrości uczymy się w rodzinie. Nie ma lepszej szkoły 

szlachetnego człowieczeństwa. 

4. „Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża 

spoczywała na Nim”. Rozwój człowieka dokonuje się w rodzinie. To ogromna łaska mieć 

dobrą, kochającą rodzinę. Oczywiście nie ma idealnych rodziców ani cudownych dzieci. 

Ale trzeba koniecznie chronić to wielkie dobro, którym jest małżeństwo i rodzina. Losy 

świata zależą od tego, czym będą karmić się dzieci. Miłością i mądrością rodziców, łaską 

sakramentów i słowa Bożego? Czy będą je wychowywać internet i seriale, zamieniając 

w bezwolnego konsumenta, w niewolnika nieuporządkowanych pożądań? 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Przeżywamy dziś Niedzielę Świętej Rodziny. Wpatrując się w życie Maryj, Józefa i 
Jezusa uczymy się prawdziwych wartości rodzinnych- miłości, pracowitości, 
skromności, ciszy, zaufania Bogu. Modlimy się za wszystkie rodziny naszej parafii, 
szczególnie za te, które przeżywają trudne chwile choroby lub różnego rodzaju 
kryzysy  

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

3. W tym tygodniu kończymy rok 2020. Msze święte o godzinie 1730 i 1800 
4. W piątek 1 stycznia 2021 roku. Uroczystość Matki Bożej Rodzicielki. Jest to święto 

nakazane traktowane jak niedziela. Msze święte o godzinie 1000 1130 1600 
5. Wizyta u starszych i chorych zostaje przełożona na 8 stycznia w piątek od godziny 

900 
6. Przypominam, że wizyta duszpasterska w tym roku będzie miała miejsce w 

kwietniu i maju po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 
7. W niedzielę 10 stycznia po Mszy świętej o godzinie 1130 spotkanie rodziców dzieci 

pierwszokomunijnych. Proszę o obecność przynajmniej jednego z rodziców, 
nieobecność na spotkaniu proszę zgłaszać odpowiednio wcześniej. Brak 
jakiegokolwiek uczestnictwa dzieci w mszach niedzielnych w tym semestrze 
skutkuje przesunięciem komunii świętej za rok w klasie 4  

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 

włączyli się w przygotowanie dekoracji w naszym Kościele na okoliczność Świąt Bożego 

Narodzenia. Dziękujemy wszystkim Parafianom za dobroć, zrozumienie, życzliwość, 

ofiarność i poświęcenie swojego wolnego czasu. Dziękujemy Pani Jolancie Gajewskiej, 

Szymonowi Kornatowskiemu, Ilonie Majewskiej, Emilii Drążkiewicz, Państwu Beacie i 

Przemysławowi oraz Szymonowi Sagalskim. Dziękujemy Państwu Kęcińskim z Zaborza 

za piękne choinki oraz za pomoc w ich obsadzeniu Panu Jarosławowi Kasiakowi.  
 

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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