
 

   

  

Intencje mszalne 
 

Poniedziałek, 11 stycznia 
17:00  + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (11 greg.) 
17:30 + Jan Sochocki 
 

   Wtorek, 12 stycznia 
17:30  + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (12 greg.) 
 
Środa, 13 stycznia  
17:00  + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (13 greg.) 
 
Czwartek, 14 stycznia 
17:00 +  Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (14 greg.) 
 
Piątek , 15 stycznia 
16:00 + Longina i Ireneusza Ziemińskich 
17:30  + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (15 greg.) 
 
Sobota, 16 stycznia 
18:00 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (16 greg.) 
19:00 + Teresę i Franciszka Jaśkiewiczów 
 
Niedziela, 17 stycznia 
 8:00 + Tadeusza i Henrykę Lubienieckich 
10:00 + Annę, Zygmunta, Zenona Bocian, Halinę, Franciszka i Kazimierza 
Brzezińskich, Krystynę Kiewicz, Janinę Wodzyńską, Marcina Witulskiego 
11:30 + Grzegorza Podgórnego  
11:30 + Helenę Śluborską, Władysława i Leokadię Zamęckich (17 greg.) 
16:00 + Tadeusza i Krystynę Turkiewiczów, Janinę i Aleksandra 
Turkiewiczów, Bożenę i Marcina Ciesielskich 
 
 

 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 Marka                                  Ewangelia Mk 1, 7-11 

Jan Chrzciciel 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». 
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i 
przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy 
wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha 
jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się 
głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam 
upodobanie». 

Bóg jest wierny                                                            Rozważanie ewangelii  
 

1.Jan nie miał mocy, aby przebaczać grzechy, aby naprawić relację między 
ludźmi i Bogiem. Jako prorok mógł tylko wzywać do nawrócenia 
i zapowiadać chrzest w Duchu Świętym. Tylko sam Bóg może człowieka 
wewnętrznie przemienić, odnowić i uleczyć. W chwili naszego chrztu 
spełniła się zapowiedź św. Jana. Zostaliśmy ochrzczeni przez samego 
Jezusa, który działa w Kościele. Zostaliśmy zanurzeni w Bożej miłości, 
w miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nasze dusze zostały zaszczepione 
przeciwko grzechowi i śmierci. Owszem, nadal jesteśmy podatni na grzech 
i śmierć, ale moce zła nie mogą nas pokonać, możemy z Jezusem 
przetrwać wszystko. 



 

 

 

 

 

 

2. Dlaczego Pan Jezus decyduje się na chrzest w Jordanie? Chce wypełnić 

Janowy znak nową treścią. Inauguruje w ten sposób także swoją misję. 

A cel tej misji ujawnia się podczas Jego chrztu w postaci trzech darów, 

które stają się także naszym udziałem podczas chrztu. Otwarte niebo.                   

To pierwszy dar przyniesiony przez Zbawiciela, który otrzymujemy w tym 

sakramencie. Nad naszym życiem otwiera się niebo. Ukazany zostaje cel 

życia. Drugi dar – Duch Święty, który namaszcza Jezusa, namaszcza także 

nas w chwili chrztu. Trzeci dar – Bóg mówi do mnie: „Jesteś moim 

dzieckiem”. Oczywiście Jezus jest Synem Ojca w sposób absolutnie 

wyjątkowy i niepowtarzalny. Ale misja Jezusa polega właśnie na tym, 

że dzięki Jego łasce stajemy się przybranymi synami i córkami 

Najwyższego, który w nas znajduje upodobanie. 
 

 

3. Modne stało się ostatnio wypisywanie się z Kościoła. To jakiś rodzaj 

manifestacji niewiary lub wręcz niechęci do katolicyzmu. Można oczywiście 

zadeklarować taką postawę przez wpis w księdze chrztów, ale w istocie nie 

ma to większego znaczenia. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli ktoś nie 

wierzy, to po prostu przestaje chodzić do kościoła, przestaje się modlić, 

żyje jako ateista albo wyznawca innej religii. Jeśli ktoś popełni 

np. cudzołóstwo lub inny grzech ciężki, przez który traci łaskę uświęcającą, 

nie musi tego zgłaszać w kancelarii parafialnej i wpisywać do księgi 

chrztów. Z punktu widzenia wiary formalizowanie odejścia ze wspólnoty 

wiary nie ma większego sensu. Po drugie, ważniejsze, w gruncie rzeczy 

chrztu udziela Jezus. A On nie wycofa nigdy swojej miłości. Niebo 

pozostanie nadal otwarte, namaszczenia Duchem Świętym też nie da się 

wymazać. Apostata, jak każdy inny grzesznik, pozostaje synem lub córką 

Boga. Marnotrawnym, owszem, ale dzieckiem Bożym. Człowiek może się 

wyrzec Boga (na wiele sposobów), ale Bóg się człowieka nie wyrzeknie. 

Będzie czekał na powrót swojego dziecka. Bóg jest wierny. I w tym nasza 

nadzieja.  

 

s. 2 nasza parafia   

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Przeżywamy dziś Niedzielę Chrztu Pańskiego, która kończy okres Bożego 
Narodzenia. Pamiętajmy o przyrzeczeniach złożonych na chrzcie świętym 
przez naszych rodziców a potem potwierdzonych przez nas przy 
bierzmowaniu. Pamiętajmy, że mamy obowiązek rozwijania łaski chrztu 
świętego przez całe nasze życie.  

2. Dziś po Mszy świętej o godzinie 1130 spotkanie rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych. Proszę o obecność przynajmniej jednego  z rodziców. 

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

4. Przypominam uczniom klas IV którzy byli w zeszłym roku i pierwszej komunii 
świętej, że przygotowując się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych 
powinni przynajmniej raz w miesiącu przystąpić do Sakramentu Pojednania.  

5. Tak jak wspominaliśmy już Wizyta duszpasterska w tym roku jest przełożona 
na okres po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.  

Modlitwa dziękczynna za łaskę chrztu świętego 
Tak mnie ukochałeś, Boże Ojcze, że zesłałeś Syna, aby przez swoją śmierć 
wysłużył mi łaskę chrztu. Jestem Twoim dzieckiem. Złożyłeś w mej duszy 
ziarno swego życia. Wiesz, że jestem świętym i takim chcę pozostać aż do 
spotkania z Tobą. Ojcze mój w niebie, chcę dziękować także zawsze za 
rodziców, którzy prosili o chrzest dla mnie, za to, że byli dla mnie pierwszym 
przykładem wiary. Dziękuję Ci za rodziców chrzestnych, że przygotowali mi 
szatę chrzcielną i świecę - symbole mojej świętości i żywej wiary. Wszystkim, 
którzy modlili się w czasie mego chrztu, daj swoje błogosławieństwo, a kiedyś, 
gdy wrócę do Ciebie, pozwól mi z nimi cieszyć się zawsze. 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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