
 

   

  

Intencje mszalne 
 

Poniedziałek, 4 stycznia 
17:00  + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (4 greg.) 
 

   Wtorek, 5 stycznia 
17:30  + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (5 greg.) 
18:00 + Irenę Jaśkiewicz (10 r. śm.) Tadeusza Jaśkiewicza i zm. z r odz. 
Jaśkiewiczów 
19:00 + Feliksa Sitkiewicza 
 

Środa, 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego 
8:00 + Genowefę, Zygmunta, Adama, Józefa Modlińskich 
10:00 + Tadeusza Kurpiewskiego 
111:30 Alfreda Sobczyńskiego, Helenę i Stanisława Sobczyńskich 
14:00  + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (6 greg.) 
16:00 + Stanisławę i Wacława Piotrowskich  
 

Czwartek, 7 stycznia 
17:00 +  Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (7 greg.) 
 

Piątek , 8 stycznia 
17:30  + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (8 greg.) 
16:00 + Kazimierę, Józefa, Waldemara, Elżbietę, Alfreda Łaszcz, Sławomira 
Lewandowskiego 
 

Sobota, 9 stycznia 
15:00 +Honoratę Sot 
18:00 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (9 greg.) 
18:30 + Honoratę Salwowską, Blandynę i Mieczysława Salwowskich 
19:00 + Krystynę Turkiewicz 
 

Niedziela, 10 stycznia 
 8:00 + Andrzeja Jezierskiego (4 r. śm.) 
10:00 + Sylwestra Ziółkowskiego 
11:30 + Zbigniewa Dąbkowskiego 
11:30 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (10 greg.) 
16:00 + Kazimierza Wodyńskiego 
 

 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!   
 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana                                  Ewangelia J 1, 1-18 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. ono było na  
oczątku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, 
co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość                
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która 
oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo,                    
a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności,                          
a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się 
stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani                      
z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem                  
i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła                     
w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę 

po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska                    
i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten 
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o Nim pouczył. 

Świecidełka czy światło?                                    Rozważanie ewangelii  

1. Słowo – po grecku Logos. Może oznaczać także: sens, rozum.  „Wszystko przez 
Nie się stało”. Przypomina się opis stworzenia świata, w którym czytamy, że Bóg 
rzekł i stało się. Czyli stworzył wszystko mocą swojego słowa. Św. Jan łączy 
prawdę o stworzeniu z prawdą o wcieleniu. Pokazuje, że stwórczy Logos stał się 
teraz człowiekiem, bezbronnym dzieckiem o imieniu Jezus. Siła, która powołała 



 

 

 

 

 

 

do istnienia świat, wstępuje w ten świat i rozmawia z nami. Patrząc na bezradne 
Dziecko złożone w żłobie w Betlejem, możemy dostrzec w Nim fundament 
świata. W głowie się to nie mieści.         
2. „W Nim było życie”. Słowo Boga jest pełne życia. Ono daje życie. W Jezusie 
pulsuje życie Boga. Jeśli Go przyjmujemy, otrzymujemy to Boże życie. 
Chrześcijaństwo nie jest zbiorem dogmatów, zasad moralnych i tradycji. To tylko 
obudowa, rama. Sednem jest życie! Wierzyć to znaczy żyć w komunii z Bogiem, 
która stała się możliwa dzięki Jezusowi. Św. Paweł napisze: „żyję już nie ja, 
ale żyje we mnie Chrystus”. To jest właściwa perspektywa naszej wiary. Chodzi 
w niej o życie zjednoczone najściślej z życiem samego Boga. Nie dopiero 

po śmierci, ale już tu, w codzienności.   
3. „Życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność 
jej nie ogarnęła”. Światło – to kolejny aspekt tej samej tajemnicy. Światło Bożej 
Mądrości (Logosu) odbija się w całym stworzeniu. Jakoś też prześwituje 
w każdym człowieku stworzonym na obraz Boży. Promienie tego światła 
docierały do ludzi w historii poprzez proroków i mędrców. Nie wszyscy 
je rozpoznali. „Świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi 
Go nie przyjęli”. W końcu więc „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między 
nami”. W Chrystusie Bóg, sama Światłość, zstąpił na ziemię, stał się jednym z nas, 
aby nam oświetlić nasze życie, naszą drogę. Tyle świecidełek w święta. 
Czy pozwolimy, by zajaśniała nam Światłość prawdziwa? 
4. „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 
Bożymi”. Być dzieckiem Bożym oznacza mieć Boga za Ojca. Syn Boży staje się 
człowiekiem, naszym bratem, aby nas wprowadzić do swojej rodziny. W Nim 
możemy stać się synami i córkami Najwyższego, włączonymi w odwieczną 
komunię Trójcy. To jest najwyższa perspektywa człowieczeństwa – stać się 
synem, córką Boga. 
5. „Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, 
o Nim pouczył”. W Jezusie rozjaśnia się tajemnica Boga. Chrystus nie tyle 
opowiedział o Bogu, co pokazał Go sobą. Życiem, które było całe dla Ojca i całe 
dla innych. „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14,9). Wpatrując się 
w Chrystusa, odkrywamy tajemnicę Boga. Od tego, co widzialne, idziemy do tego, 
co niewidzialne. Adorując Jezusa w stajence, nie zatrzymujmy się na tym, 
co widzimy. W maleńkości, bezbronności, słabości Dzieciątka możemy dostrzec 
niepojętą miłość Boga, który staje się mały, bezbronny, słaby. Czeka pokornie 
na naszą miłość.  
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Przeżywamy dziś 2 niedzielę okresu Bożego Narodzenia. Prolog Ewangelii św. 
Jana w bardzo sugestywny sposób opisuje przyjście na świat Jezusa. Inaczej 
niż św. Łukasz św. Jan wskazuje na odwieczne istnienie Jezusa i Jego 
narodziny w czasie za panowania cesarza Augusta. Jan zwraca uwagę na fakt, 
że tym którzy przyjęli Jezusa Bóg daje moc stania się dziećmi bożymi. 

2. W środę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) 
świętujemy objawienie się Jezusa innym narodom. Z racji pandemii w tym 
roku tradycyjny Orszak Trzech Króli nie może się odbyć. Tę uroczystość 
będziemy świętować na Mszach świętych, śpiewając kolędy ze śpiewników 
na tę okazję wydrukowanych a szczególny charakter tej uroczystości 
podkreślimy poprzez znaki zewnętrzne takie jak korony królewskie. Porządek 
Mszy świętych jak w niedzielę o godzinie 800 1000 1130 1600 

3. W tym tygodniu w piątek udamy się z komunią świętą do naszych starszych               
i chorych od godziny 900 

4. Przypominam, że wizyta duszpasterska w tym roku będzie miała miejsce w 
kwietniu i maju po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. 

5. 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. 
Zdaję sobie sprawę, że jest to czas ferii dla dzieci więc proszę rodziców aby w 
miarę możliwości przekazali sobie wiadomość o spotkaniu w sprawie 
komunii świętej ich dzieci.     

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

  
 

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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