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OGŁOSZENIA 

 

 Dzisiaj – I niedziela miesiąca / adoracyjna / - 

Msza Św. o godz.11.00 z udziałem dzieci. Po sumie 

zmiana tajemnic różańcowych.  

 Dzisiejsza składka jest przeznaczona na semina-

rium duchowne  i cele diecezjalne. 

 We wtorek zapraszamy na „Wieczór Anielski”. 

Tradycyjnie Msza Św. o godz. 17.00 połączona z ko-

ronką do Chórów Anielskich.  

 W przyszłą niedzielę 11 lutego – wspominamy  

Najświętszą Marię Pannę z Lourdes i obchodzimy 

XXVI Światowy Dzień Chorego. W naszym kościele 

Msza św. ze specjalnym nabożeństwem dla chorych 

o godz. 15:00. Serdecznie prosimy o pomoc wszyst-

kim chorym w dotarciu do naszej świątyni!  

 W tym tygodniu patronują nam:  

- w poniedziałek 5 lutego św. Agata dziewica i mę-

czennica patronka pielęgniarek, matek karmiących i 

kobiet cierpiących na choroby piersi. Na Mszy Św. 

poświęcenie soli i chleba. 

- we wtorek 6 lutego – św. Paweł Mika i jego Towa-

rzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu  

- w sobotę 10 lutego – św. Scholastyka, siostra św. 

Benedykta 

 Serdeczne Bóg zapłać grupie parafian z Radości 

za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. Dziękujemy 

również młodzieży KSM za rozebranie choinek, p. 

Ryszardowi i p. Kościelnemu za rozebranie Szopki a 

p. Natalii za rozebranie dekoracji świątecznej. Na 

sobotę prosimy do sprzątania pierwszą grupę para-

fian z Cieklina. 

 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i naszego 

Angelusa poświęconego św. Agacie.  

Gdzie święta Agata, 
bezpieczna tam chata 

 Od wieków wierni wzywają jej opieki podczas burzy 
oraz w niebezpieczeństwie pożaru, wybuchu wulkanu, 
trzęsienia ziemi, sztormu, huraganowych wiatrów. 

 Niemalże co-
dziennie dowiadu-
jemy się z mediów 
o różnego rodzaju 
kataklizmach, jakie 
dotykają miesz-
kańców naszego 
globu. Zwykle w 
obliczu szalejących 
żywiołów stajemy 
bezradni, szczegól-
nie mocno do-
świadczając kru-
chości naszego 
życia oraz zawod-
ności niewątpli-
wych osiągnięć 
nauki i techniki. 

Jednak człowiek wierzący w sytuacji zagrożenia może i po-
winien zwrócić się o ratunek do Stwórcy i Pana wszelkich 
żywiołów. 5 lutego liturgia Kościoła wspomina św. Agatę, 
od wieków czczoną i wzywaną jako patronkę i orędownicz-
kę podczas burzy, w niebezpieczeństwie pożaru, trzęsienia 
ziemi, wybuchu wulkanu, a także huraganowych wiatrów i 
sztormu.  
 Święta Agata (235-251) pochodziła ze znamienitego ro-
du, z Katanii na Sycylii. Jej imię z greckiego oznacza 
„dobra”. Hagiografowie podają, że była niezwykle piękna. 
Po przyjęciu chrztu św. złożyła ślub dziewictwa, pragnąc 
całkowicie poświęcić się Chrystusowi. Dlatego też odrzuciła 
propozycję małżeństwa złożoną przez Kwincjana, rzymskie-
go namiestnika Sycylii. Owładnięty żądzą zemsty, po roz-
poczęciu prześladowań chrześcijan przez cesarza Decjusza 
jako jedną z pierwszych nakazał uwięzić Agatę. Gdy nie 
powiodła mu się perfidna próba odebrania jej dobrego imie-
nia, skazał ją na ciężkie tortury, podczas których kleszczami 
wyrwano jej piersi. W końcu niezłomną w wierze polecił 
rzucić na rozżarzone węgle. Wtedy jednak Katania dotknię-
ta została silnym trzęsieniem ziemi, w wyniku którego zgi-
nęło wielu pogan. Poruszony tym Kwincjan odczytał to jako 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

17.00  †Tadeusz Ślusarczyk int od sąsiadów 

           †Kazimierz Więcek 

Wtorek 

17.00 †Dorota Ziarko /z okazji imienin 

          W 18 rocznicę urodzin Magdaleny Baradziej o 

Boże błogosławieństwo 

Środa 

17. 00 Dziękczynna za dar życia z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo dla Ignacego 

          †Romualda Mlicka i Bronisław  

Czwartek 

8.00 †Kazimierz Więcek  

17. 00 † Ludwina Korczykowska w 1 r śm  

Piątek 

17.00 †Franciszek i Zofia Biernacka oraz Apolonia i 

Wojciech Brej 

          †Kazimierz Więcek  

Sobota 

8.00 †Emilia Budziak int od córki Kazimiery z rodz. 

         †Kazimierz Więcek 

Niedziela 

7. 00 †Helena, Kazimierz, Tadeusz Kuchta 

8. 30 †Matylda, Tadeusz Świątek oraz Joanna i Tadeusz 

Mlicki  

11. 00 †Feliks Czyrkiewicz 7 r śm, Jerzy  

15. 00 W intencji chorych i cierpiących naszej parafii 

            †Joanna Wojdyło w r śm i Franciszek 

 

O. Jan Filipek odprawia w Częstochowie od 01.02 

Msze Św. greg. za Śp. Władysławę Ślusarczyk  int. 

od uczestników pogrzebu.  

Ks. Grzegorz Kamiński będzie odprawiał Msze Św. w 

naszym kościele od poniedziałku do soboty co-

dziennie o godz. 8.00. 

 

DOBRYNIA  
Poniedziałek 16.00 †Bronisława Brej od Marii i Lesła-

wa z rodz.  

Wtorek 16.00 †Bronisława Brej od rodziny Misiołek i 

Stachurskich  

Środa 16.00 †Bronisława Brej od rodziny Kędziorów  

Czwartek 16.00 †Joanna Biernacka od sąsiadów Ży-

chowskich  

Piątek 16.00 †Joanna Biernacka od sąsiadów Budziaków  

Piątek 18.00 Dziękczynna w 30 rocznicę ślubu z prośbą 

o Boże błog.  

Sobota 8.00 †Joanna Biernacka od kuzynki Marii i Kry-

styny  

Niedziela  9.45 †Apolinary Mastej 23 r śm  

 

Ks. Andrzej Sroka od poniedziałku do soboty będzie 

odprawiał w Irlandii Msze Św. za śp. Joannę Bier-

nacką int od uczestników pogrzebu. 

Parafia Św. Michała Archanioła, Cieklin 327, 38– 222 Dębowiec, tel. 13 479 18 00, www. parafiacieklin.pl  

facebook – Parafia Cieklin.  

Zapraszamy do współpracy w tworzeniu gazetki parafialnej.  Artykuły, ciekawe opisy itp. można przysyłać na:  
parafiacieklin@gmail.com 

SŁOWO ŻYCIA 

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, Jezus wyszedł i 
udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za 
Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli 
Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy 
gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł na-
uczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając 
w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.        Mk 1, 29-39 

karę Bożą i rozkazał wstrzymanie tortur. Agata zmarła 5 lutego 
251 r. wskutek odniesionych ran.  
 Zaraz po męczeńskiej śmierci chrześcijanie otoczyli grób 
Agaty wielką czcią. Rok później wybuchnął wulkan Etna. Kata-
nii groziło zalanie lawą. Mieszkańcy modlili się o ocalenie mia-
sta od zagłady, wzywając wstawiennictwa św. Agaty. Dla po-
wstrzymania niebezpieczeństwa posłużyli się wtedy jej welo-
nem. Miasto zostało uratowane. Mieszkańcy Katanii do dziś ży-
wią wielką cześć dla swojej patronki.  
 Dziś ciało św. Agaty spoczywa w katańskiej katedrze. W jej 
liturgiczne wspomnienie ulicami miasta odbywa się uroczysta 
procesja, podczas której relikwiarz św. Agaty wieziony jest na 
ozdobnym rydwanie. 
 W ikonografii św. Agata przedstawiana jest w długiej sukni, 
z kleszczami, którymi wyrywano jej piersi. Atrybutami świętej 
są: chleb, dom w płomieniach, korona w rękach, palma męczeń-
stwa, obcięte piersi na misie, pochodnia, płonąca świeca - sym-
bol Chrystusa. 
 Święta Agata jest patronką pielęgniarek, matek karmiących i 
kobiet cierpiących na choroby piersi. Od wieków wierni wzywa-
ją jej opieki podczas burzy oraz w niebezpieczeństwie pożaru, 
wybuchu wulkanu, trzęsienia ziemi, sztormu, huraganowych 
wiatrów. We wspomnienie św. Agaty w wielu kościołach święci 
się sól oraz chleb. W żadnym wypadku nie należy traktować 
tego magicznie. Błogosławieństwo chleba i soli należy do tzw. 
znaków świętych (sacra signa), które mają wiernym pomóc m.in. 
w uświęceniu się. Oznacza ono dziękczynienie Stwórcy za Jego 
dary. Używając następnie pobłogosławionej soli lub chleba w 
obliczu zagrożenia ze strony żywiołów, w krótkiej modlitwie 
dziękujemy Bogu za orędownictwo św. Agaty i z wiarą prosimy 
za jej wstawiennictwem o ratunek i odwrócenie nieszczęścia. 
 W naszych czasach św. Agatę można by uznać także za pa-
tronkę młodzieży zagrożonej zalaniem przez lawę nieczystości. 
Żyjemy w świecie przesyconym erotyką. Seks wyzwolony z 
wszelkich reguł promowany jest przez TV, Internet, czy presję 
rówieśników. 
 Wydaje się, że w tych sprawach świat stanął na głowie. Za 
nienormalne uważa to, co powinno być normalne, i odwrotnie. 
Niełatwo młodym odnaleźć orientację, zwłaszcza gdy rodzice 
unikają tematu. Mężne dziewczyny sprzed wieków mogą być 
zachętą dla dzisiejszych dziewcząt i chłopców, by powalczyli o 
czystość, by umieli grzech nazwać po imieniu i nie ulegali presji 
nieczystości. Normalności nie trzeba się wstydzić.  


