
 

 

Intencje mszalne 
Poniedziałek,  8 czerwca  św. Jadwigi 
15:00 Komunia 
16:00 Komunia 
17:30 +  Zbigniew Ostrowski 
18:00 Komunia 
19:00 Komunia 
Wtorek, 9 czerwca 
15:00 Komunia 
17:30 + Irenę Bafeltowską 
18:00 + Zenona Sitkiewicza  
19:00  Komunia 
Środa, 10 czerwca  
17:00 Komunia 
18:00 + Janusza Koźniewskiego i zm. z rodz. Koźniewskich 
18:30 + Zdzisława Gersa (3 r. śm.) 
Czwartek, 11 czerwca   
8:00 + Irenę i Ludwika Tomczak 
8:00 + Wacławę i Zygmunta Kosewskich, Stefana Kapczyńskiego, dziadków Kapczyńskich i 
Kosewskich 
10:00 + Ewę i Jana Niesłuchowskich, Stefanię i Bronisława Niesłuchowskich 
10:00 +Ireneusza, Mieczysława, Kazimierę, Jana, Małgorzatę Ostrowskich 
16:00 + Mariana Łęgowskiego 
16:00 + Jadwigę Suwińską 
Piątek, 12 czerwca  
12:00  Komunia 
13:00 Komunia 
17:30 + Barbarę (7 r. śm.) Kazimierza i Adama Leszczyńskich 
18:00 + Antoniego i Mariannę Makowskich 
Sobota, 13 czerwca  
10:30 i 11:30 i 14:00 Chrzest 
13:00 Komunia  
18:00 + Salomeę Wojeńską (1 r. śm.) 
18:00 + Janusza (2 r. śm.) i Annę Mikulskich 
19:00 + Janinę i Zdzisława Czerniakowskich  
19:00 + Annę (3 r. śm.) i Alfreda Tarwackich 
Niedziela, 14 czerwca  
8:00 + x. Jerzego Sitkiewicza, Mariannę i Jana Sitkiewicz, Grzegorza Sitkiewicza, Stanisłąwa 
Majewskiego, Natalię Majewską 
10:00 + Antoniego Stroińskiego (imieninowa) i Andrzeja Piotrowskiego 
11:30 +  Jadwigę i zmarłych z rodziny  11:30 za Parafian 
16:00 + Jana i Modestę Przeorskich 

 
Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. poprzez Spowiedź  i Komunię  Św. 
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       Nr 22 (39)   7 czerwca 2020 r.   
Uroczystość Trójcy Świętej 

                                                                                    
Biuletyn  informacyjny Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rocha w Cieksynie 

 

 

Czytaj, rozważaj, módl się,  żyj Słowem Bożym!   
 

EWANGELIA J 3, 16-18 

Jezus powiedział do Nikodema: 
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został 
przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega 
potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie 

uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego». 
 

   Najbardziej praktyczny dogmat  

Bóg jest jeden. A jednocześnie jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. 
Tajemnica Trójcy Świętej. Ta prawda wiary wydaje się zbyt trudna dla przeciętnego 
umysłu. Co więcej, całkowicie oderwana od życia. A przecież czyniąc znak krzyża, 
powtarzamy: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. To najprostsze wyznanie wiary w 
Trójcę jest zarazem modlitwą. Mówienie o Bogu musi łączyć się z mówieniem do Boga. 
Inaczej sprowadzimy Boga na poziom stworzeń, które człowiek może dowolnie badać, 
mierzyć, opisywać. A Bóg pozostaje tajemnicą. Nie da się Go zamknąć w pojęciach, w 
zdaniach, dogmatach, opisać raz na zawsze. 

Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał 
życie wieczne – pisze św. Jan. Jeśli możemy cokolwiek powiedzieć o tajemnicy Boga, 
to dlatego, że On sam opowiedział nam o sobie, czyli objawił nam siebie. Zrobił to 
jednak nie dla zaspokojenia naszej ciekawości, ale po to, by się z nami zaprzyjaźnić, by 
zbudować więzy, które mają moc ocalić od śmierci. 
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 To, że Bóg jest tajemnicą, nie znaczy, że się przed nami ukrywa. Przeciwnie, daje 
się poznać. Kluczem do Jego poznania jest miłość, żywy kontakt z Nim. A kochać 
można tylko to, co tajemnicze (Mały Książę). To trochę tak jak z poznawaniem 
drugiego człowieka. Ile trzeba czasu, cierpliwości, wytrwałości, miłości, aby poznać 
drugiego człowieka! Beczkę soli trzeba zjeść. Ile trzeba czasu, cierpliwości, 
wytrwałości, miłości, aby poznać Boga? 

Jakie jest znaczenie prawdy o Trójcy dla człowieka? Zasadnicze. Bóg jest 
wspólnotą Osób zjednoczonych miłością. Każda z tych Osób jest jedyna, 
niepowtarzalna. Jednocześnie jest sobą dzięki relacji z drugą Osobą. We wnętrzu Boga 
trwa nieustanna wymiana życia, dialog, spotkanie. Z tej miłości jest świat, ty i ja. Skoro 
człowiek jest stworzony na podobieństwo zakochanych w sobie Boskich Osób, to stąd 
wniosek: człowiek staje się sobą, kiedy buduje relacje z innymi, kiedy żyje z innymi, dla 
innych, a nie wbrew czy przeciwko innym. Każdy z nas jest jedyny, wyjątkowy, ale ta 
niepowtarzalność każdej z ludzkich osób ujawnia się, kształtuje w spotkaniu z drugim. 
Centrum mojego życia nie jest we mnie, jest poza mną. 
Z tajemnicy Trójcy Świętej płynie proste przesłanie: kochaj! Buduj więzy z innymi, 
cierpliwie pielęgnuj komunię osób w rodzinie, w społeczeństwie, w Kościele. Nie wierz 
ateiście Sartrowi, który mówił, że piekło to inni. Licząc tylko na siebie, budujesz 
twierdzę samotności i niszczącego egoizmu. 

Jak świętować niedzielę Trójcy Świętej? Spójrz głęboko w oczy swojej żonie, 
mężowi, mamie, tacie, bratu, siostrze, narzeczonej, przyjacielowi. Usiądź razem przy 
stole i bądź dla nich. Porozmawiaj szczerze. Nie wstydź się mówić: kocham cię, tęsknię 
za tobą, przepraszam, dziękuję. Pomyśl, ile zawdzięczasz innym. Podziękuj Bogu Ojcu, 
Synowi, Duchowi..  

Uroczystość Bożego Ciała 

Od prawie siedmiu wieków w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 
potocznie nazywaną uroczystością Bożego Ciała, ulicami miast i wsi przechodzą 
procesje z Najświętszym Sakramentem. Są one okazją do publicznego wyrażenia 
naszej wiary w prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. 
Ustanowienie uroczystości Bożego Ciała związane jest z objawieniami św. Julianny – 
augustianki z klasztoru Mount-Cornillon. Na początku XIII w. młodziutkiej zakonnicy 
Jezus wyznał, że pragnie wprowadzenia w Kościele święta ku czci „Najwyższego i 
Najświętszego Sakramentu Ołtarza”. Mniszka przez 22 lata trzymała w tajemnicy to 
objawienie, aż wreszcie opowiedziała o nim biskupowi Liège, który ustanowił 
uroczystość Bożego Ciała w swojej diecezji, i Jakubowi Pantaleonowi, późniejszemu 
papieżowi Urbanowi IV, który wprowadził ją w całym Kościele. Towarzyszące 
obchodom uroczystości Bożego Ciała procesje pojawiły się jednak dopiero w pierwszej 
połowie XIV wieku, a znaczenia nabrały w okresie reformacji. Protestanci 
zakwestionowali wówczas prawdę wiary mówiącą o tym, że po konsekracji chleb i 
wino na zawsze, nie tylko w czasie Mszy św., stają się prawdziwym ciałem i prawdziwą 
krwią Chrystusa. Aby potwierdzić wiarę w prawdziwą obecność Chrystusa pod 

postaciami chleba i wina oraz wyrazić szacunek dla eucharystycznych postaci, katolicy 
zaczęli organizować uroczyste procesje z Najświętszym Sakramentem ulicami miast. 
Przy czterech ołtarzach ustawionych na trasie odczytywali fragmenty Ewangelii 
opisujące ustanowienie sakramentu Eucharystii. 
 

Ogłoszenia  duszpasterskie 
 

1. Przeżywamy dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Codziennie czyniąc znak 
krzyża wyznajemy wiarę w Boga w Trójcy świętej jedynego. Niech ta dzisiejsza 
uroczystość będzie dziękczynieniem Bogu za Jego miłość i opiekę nad nami. 

2. W tym tygodniu wypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże 
Ciało ) Msze święte w naszym kościele o godzinie 8:00 10:00 i 16:00 Po Mszy 
świętej o godzinie 1000 procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy. W czasie procesji 
mamy obowiązek zachowania norm jakie nakłada na nas ministerstwo zdrowia 
odległość od drugiej osoby do 2 m a jeśli uważamy za stosowne możemy nosić 
maseczki ochronne. 

3. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek i piątek od 
godziny 16:30- 17:30. 

4. Módlmy się za dzieci, które w tym czasie przystępują do Pierwszej Komunii 
świętej. 

5. W dniu 16. 06 wtorek od godziny 14:00 w centrum medycznym przy ul 
Warszawskiej w Nasielsku odbędą się badania USG Doppler przepływów szyjnych 
kończyn dolnych USG tarczycy nerek płuc stawów piersi oraz echo serca badania 
są odpłatne koszt jednego badania 55 zł.  

6. Zapowiedzi przedślubne: Paulina Pepłowska par. tut Bartosz Charzyński par. Nuna 
zap. 1 

7. W tym tygodniu odeszli do Pana śp. Ryszard Kamiński śp. Stanisław Dalecki i śp. 
Henryk Bartuzi wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

  
 ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ PARAFII W NOWEJ SZACIE GRAFICZNEJ 

 

   Parafia Rzymsko – Katolicka 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,  www.swrocha.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 Msza św. PREFESTIVA 19:00 

nasza parafia – pismo do użytku wewnętrznego, nakład 150 szt. kontakt:lukaszchrusciel@wp.pl 
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