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Gazetka Parafii św. Michała w  Cieklinie  nr 109 

Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 

 Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad gentes i 

jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. Przy wyjściu 

ze świątyni będzie można wesprzeć dzieło misyjne Kościoła  – 

zbiórka do puszek. 

 Trwajmy w wielkopostnych dobrych postanowieniach, a 

szczególnie starajmy się rozważać mękę Pańską podczas 

wspólnej modlitwy.  

 Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 17:00, w 

tym tygodniu poprowadzi kl. V SP. Dla  młodzieży i dorosłych 

w piątek  o godz. 17:00 poprowadzi Wspólnota Domowego 

Kościoła.  

 W czwartek, 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy w modlitwie o naszych nie-

złomnych bohaterach. 

 W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek,  pierwszy 

piątek i pierwsza sobota miesiąca – spowiedź przed każdą 

Msza św., oraz w piątek od godz.16:00. /W Dobryni od 15:30/. 

 Za tydzień I niedziela miesiąca / adoracyjna / - po sumie 

zmiana tajemnic różańcowych. Msza Św. o godz. 11:00 z 

udziałem dzieci. Składka na seminarium duchowne i cele die-

cezjalne. 

 Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożoną 

ofiarę. Na sobotę prosimy do sprzątania cd. mieszkańców Cie-

klina. 

 Dzisiaj o godz. 15;00 w Dębowcu spotkanie trzeźwościowe, 

natomiast od 9 do 11 marca w Miejscu Piastowym odbędą się 

rekolekcje trzeźwościowe. 

 W czwartek po Mszy Św. na plebanii spotkanie Rady Para-

fialnej. 

 W sobotę, 3 marca o godz. 10:00 spotkanie Scholi. 

 W sobotę od godz. 10:00 udamy się z posługą sakramental-

ną do chorych. Można jeszcze zgłaszać chorych w zakrystii. 

 Serdeczne Bóg zapłać p. Rafałowi Niżnik za prace przy 

renowacji kamiennych kropielnic /przy wejściu do kościoła/ 

oraz Kosynierom za sfinansowanie tego dzieła. Nasze parafial-

ne i szkolne rekolekcje rozpoczniemy za dwa tygodnie, 11 mar-

ca. Poprowadzi je O. Adam Kotula - karmelita. Szczegółowy 

plan podamy za tydzień.  

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odszedł do wiecz-

ności śp. Adolf Ślusarczyk. Polećmy Go Bożemu Miłosierdziu. 

Niedziela Ad Gentes 

 25 lutego – Niedziela „Ad Gentes” – Dzień 
Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. 
 II niedziela Wielkiego Postu w Kościele w 

Polsce jest przeżywana jako Dzień Modlitwy, 
Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku 
obchodzimy ją 25 lutego pod hasłem „Uczniowie
-misjonarze mocą Ducha Świętego”. Chcemy 
zwrócić uwagę na fakt, że głównym sprawcą mi-
sji jest Duch Święty. Misjonarze i ci, którzy jed-
noczą się z nimi w dziele misyjnym, są Jego 
współpracownikami. Duch Święty wzbudza w 
Kościele powołania misyjne. Otwiera na potrze-
by misji serca kapłanów, osób konsekrowanych 
oraz wiernych świeckich. Dzięki Jego światłu i 
mocy są oni gotowi wypełnić Chrystusowy man-
dat misyjny, porzucić rodzinne strony, bliskich i 
własne wspólnoty, by iść z Ewangelią do ludzi 
innych kultur, języków, obyczajów, w miejsca 
odległe i nieznane. Duch Święty pobudza serca 
tych, którym misjonarze głoszą Ewangelię. Przy-
sposabia je do jej przyjęcia. Dzięki Jego we-
wnętrznym poruszeniom liczni ludzie odkrywają 
piękno wiary i przyjmują Chrystusa za swego 
Pana i Zbawcę. 
 Duch Święty działa również w tych, którzy 
nie wyjeżdżając na placówki misyjne, stają u bo-
ku misjonarzy z darem modlitwy, cierpienia ofia-
rowanego w ich intencjach oraz wsparciem mate-
rialnym. To On pobudza ochrzczonych i bierz-



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00  †Kunegunda Żarnowska od chrześnicy Stanisławy 

z rodziną  

17.00  †Adolf Ślusarczyk od żony w 7 dzień po śm. 

           †Stanisław i Stanisława Baradziej w 32 roczn. śm 

Wtorek 

7.00 †Kazimierz Więcek  od ucz. pogrzebu 

17.00 †Kazimierz Szudy 

          †Jan Wiktoria, Walenty, Jan i Franciszka 

Środa 

17. 00  †Roman Zoła 

            †Tadeusz Ślusarczyk od rodz. Libuszewskich z 

Dębowca 

            †Teofila Wyżkiewicz w roczn. oraz Józef 

Czwartek 

17. 00 † Ludwina Korczykowska  rozp.greg 

           †Katarzyna Więcek w roczn. śm.  

Piątek 

17.00 †Ludwina Korczykowska greg.2 

          †Feliks i Zofia Świątek 

          †Kazimierz Więcek  od ucz. pogrzebu 

Sobota 

8.00 †Ludwina Korczykowska greg.3 

        †Czesława Żychowska od sąsiadów 

        O błog. Boże z róży Św. Łucji  

 

Niedziela 

7. 00 †Ludwina Korczykowska greg.4 

         †Kazimierz Staniszewski, Genowefa i Stanisław 

8. 30 †Kazimierz Żychowski z okazji imienin od żony 

         †Kazimiera i Kazimierz Więcek oraz Helena Kici-

lińska 

11. 00 O zdrowie i błog. Boże w 69 roczn. urodzin Zofii 

od córki Doroty z rodziną 

15. 00 †Kazimierz Świątek  

 

O. Jan Filipek w Częstochowie do będzie odprawiał 

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

od uczestników pogrzebu.  

Ks. Piotr Gnat w Domu Rekolekcyjnym „Tabor” w 

Rzeszowie od 1 marca rozpocznie Msze Św. greg. 

od uczesz. pogrzebu za śp. Jana Wyżkiewicza. 

 

 

 

DOBRYNIA  
Czwartek 16.00 †Stanisława Jędryczka w roczn. śm.  

Piątek 16.00 †Zuzanna Ślusarczyk  

Sobota 12.00 Dziękczynna za szczęśliwie przeżyty rok z 

prośbą o dalsze Boże błog. dla pewnej rodziny 

 

Niedziela  9.45 †Bronisława Brej od bratanka Jana Brej 

z Pielgrzymki  

 

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 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich sa-
mych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. 
Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi fo-
lusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, 
którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: 
«Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział 
bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się ob-
łok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój 
Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozej-
rzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A 
gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowia-
dali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z 
martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między 
sobą, co znaczy „powstać z martwych”..                  Mk 9, 2-10 

mowanych do wypełnienia powołania misyjnego, płynącego 
z tych sakramentów. Ofiary zbierane tego dnia do puszek są 
przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom za pośrednic-
twem Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. 
 „Pragnę w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, 
wszystkich misjonarzy i misjonarek oraz własnym podzięko-
wać duszpasterzom i wiernym świeckim za zaangażowanie 
w misyjne dzieło Kościoła” – napisał w specjalnym komuni-
kacie na najbliższą niedzielę przewodniczący Komisji Episko-
patu ds. Misji bp Jerzy Mazur. Biskup dziękuje przede 
wszystkim chorym i starszym, którzy swoje cierpienia i trudy 
ofiarowują w intencji misjonarzy, wspólnotom parafialnym i 
grupom misyjnym oraz wszystkim darczyńcom. Zachęca też 
do hojności. 
 O tym, że ofiary zbierane do puszek w II Niedzielę Wiel-
kiego Postu są przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom 
za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” działającego 
przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji zdecydowa-
ła Konferencja Episkopatu Polski podczas zebrania plenarne-
go we wrześniu 2005 r. Dzieło można wesprzeć również 
przez cały rok, wysyłając SMS na numer 72 032 o treści 
„Misje” lub dokonując wpłaty na konto. 
 Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, w ubiegłym roku dofinanso-
wało 140 projektów na kwotę 143 400 Euro, zgłoszonych 
przez misjonarzy, m.in. budowę 5 studni głębinowych w 
Tanzanii oraz szkoły zawodowej dla 250 uczniów w Segerea 
w Dar es Salaam (Tanzania).  Dzieło Pomocy „Ad Gentes” 
pozyskało od diec. ełckiej środki na pomoc dla 28 rodzin w 
Aleppo w kwocie 40 720 USD.  
 Większość pomocy adresowana jest do Afryki i Ameryki 
Łacińskiej. Misjonarze prosili również o dofinansowanie pro-
jektów medycznych (przeważnie zakup lekarstw i drobnego 
sprzętu medycznego) oraz edukacyjnych (zakup podręczni-
ków, dofinansowanie działalności placówek edukacyjnych).  


