
ANGELUS  
Niedziela 4. 3. 2018 r. 

Gazetka Parafii św. Michała w  Cieklinie  nr 110 

   Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 Dzisiaj w trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chry-

stus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by doko-

nać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każ-

dy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka 

Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Nie-

go godnym mieszkaniem. 

 Dzisiaj przeżywamy imieniny bpa Kazimierza Gór-

nego. Módlmy się w jego intencji i wszystkich, którym 

patronuje św. Kazimierz. 

 We wtorek nabożeństwo ku czci Św. Michała Archa-

nioła - Wieczór Anielski. 

 Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 

17:00, w tym tygodniu poprowadzi kl. II SP. Dla mło-

dzieży i dorosłych w piątek o godz. 17:00 poprowadzą 

Róże Różańcowe.  

 Dzisiejsza składka z racji pierwszej niedzieli miesią-

ca przeznaczona jest  na WSD i cele diecezjalne.  

 Za tydzień, 11 marca oraz w niedzielę, 18 marca na 

Gorzkich Żalach składka na kwiaty, nową figurkę Pana 

Jezusa i dekorację do Bożego Grobu.  

 Bóg zapłać za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary do 

puszek, jako pomoc misjom (Ad Gentes). Zebraliśmy 

1200 zł. Składka inwestycyjna na prace na cmentarzu 

wyniosła 4380 zł. Dziękujemy również za ofiary składa-

ne na ogrzewanie. W środę 14 marca na zakończenie 

rekolekcji na Mszach Św. będzie  tzw. „ Cicha skład-

ka” przeznaczona jako honorarium duszpasterskie dla 

Księdza Rekolekcjonisty. 

 Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i zło-

żoną ofiarę. Na sobotę prosimy do sprzątania cd. 

mieszkańców Cieklina.  

 Jubileuszowe obchody 150 rocznicy założenia Gim-

nazjum i I LO w Jaśle oraz 125 rocznicy istnienia ja-

sielskiego kościółka odbędą się 14  i 15 września 2018 

r. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej 

liceum. Za tydzień rozpoczynamy ważną inwestycję 

duchową w naszej parafii, a mianowicie nasze para-

fialne i szkolne rekolekcje. Szczegółowy plan znajduje 

się na tablicy ogłoszeń i w „Angelusie”. 

Rekolekcje 
Niedziela  11 marca 

7. 00    Msza Św. z homilią 
8. 30    Msza Św. z homilią 
9. 45    Msza Św. z homilią /Dobrynia/ 
11.00   Msza Św. z homilią 
12.00   Nauka stanowa dla Małżonków 
15.00   Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
16.00   Msza Św. z homilią 
16.45   Nauka stanowa dla Młodzieży 
 

Poniedziałek  12 marca 

7.00    Msza św. z nauką ogólną 
8.30  Spotkanie rekolekcyjne dla Uczniów SP—

klasy 1-6. Informacja dla rodziców dzieci z 
Przedszkola. Prosimy o zapewnienie w 
miarę możliwości opieki nad dziećmi bo-
wiem trudno będzie to zrobić tylko kilku 
nauczycielkom. Inaczej dzieci pozostaną w 
przedszkolu. 

10.30  Spotkanie rekolekcyjne dla Uczniów Gim-
nazjum i klas 7 SP 

12.00  Spotkanie rekolekcyjne dla Uczniów SP w 
Dobryni 

16.00  Msza Św. z nauką  /Dobrynia/ 
17.00   Msza Św. z nauką ogólną 
18.00   Droga Krzyżowa od kościoła w kierunku 
Woli Cieklińskiej nową drogą  do Dobryni. 
 

SAKRAMENT  POJEDNANIA 

Wtorek 13 marca 
8.30  Spotkanie rekolekcyjne dla Uczniów SP—
klasy 1-6 

  przygotowanie do spowiedzi 
  spowiedź św. 
  Msza św. 

10.30   Spotkanie rekolekcyjne dla Uczniów Gim-
nazjum i klas 7 SP 

    przygotowanie do spowiedzi 
    spowiedź św. 
    Msza św. 



INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek 

7.00   †Ludwina Korczykowska greg.5  

17.00 †Stanisław Warchoł w 6 roczn. śm. 

          †Bronisława Żychowska 

Wtorek 

17.00  †Ludwina Korczykowska greg.6 

†Jan Myśliwiec w 7 roczn. śm. oraz Genowefa 

†Maria Mlicka w 1 roczn. śm. oraz Edward i Czesław 

Środa 

7.00 †Ludwina Korczykowska greg.7 

17.00 †Jan i Edward Poliwka w roczn. 

          †Fryderyk Ślusarczyk w dniu imienin 

Czwartek 

17 00 †Ludwina Korczykowska greg. 8 /poza parafią/ 

†Wiktoria i Franciszek Świątkowski 

†Kazimierz Więcek  od ucz. pogrzebu  

Piątek  

17.00 †Ludwina Korczykowska greg.9 /poza parafią/ 

†Eugeniusz Światek w 11 roczn. śm. 

†Antoni Budziak w 9 roczn. śm oraz Melania od syna 

Andrzeja 

Sobota 

8 00 †Ludwina Korczykowska greg.10 /poza parafią/ 

†Katarzyna i Paweł Lisowicz 

†Cecylia Kmiecik w roczn. śm.  

 

Niedziela 

7. 00 †Stanisław i Józef Warchoł oraz Honorata Cygan 

†Józef Jodłowski od pracowników DPS Folusz 

8. 30 †Ludwina Korczykowska greg.11 

†Leokadia Wenc w 30 dzień po śm. od męża 

11. 00 †Jan Wenc  w 2 roczn.  śm. od rodziny  

15. 00 †Józefa Mikołajczyk w 4 roczn. śm. oraz 

Stanisław  

 

Ks. Piotr Gnat w Domu Rekolekcyjnym 

„Tabor” w Rzeszowie od 1 marca odprawia 

Msze Św. greg. od uczesz. pogrzebu za śp. 

Jana Wyżkiewicza. 

 
 

DOBRYNIA  

 
Czwartek 16.00 †Czesław Ślusarczyk w 2 roczn.śm.  

Piątek 16.00 †Roman Dedo i zmarli z rodziny  

Sobota 12. 00 †Mieczysław, Agata, Grzegorz Brączyk 

Niedziela  9.45 †Janina  Brej w 14 roczn. śm. oraz 

Czesław  

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 

„Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. 
W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, któ-
rzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy 
sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także 
baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywra-
cał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to 
stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego 
przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie 
Mnie». W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim zna-
kiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus 
dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni 
wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści 
sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu 
trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwych-
wstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwie-
rzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w 
Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło 
w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawie-
rzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyje-
go świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w czło-
wieku”.              J 2, 13-25 

12.00     Spotkanie rekolekcyjne dla Uczniów SP w Dobrynii  
     przygotowanie do spowiedzi 
     spowiedź św. 
     Msza św. 

 14.00 - 15.30     Spowiedź św. dla wszystkich 
 16.00—17.00     ciąg dalszy spowiedzi  
 17.00    Msza św. z nauka ogólną. 
 14.00 - 15.00     Spowiedź św. w Dobryni 
 15.00    Msza św. w Dobryni z nauką dla wszystkich 
 

 Środa 14 marca 

7.00    Msza św. z nauką ogólną 
8.30    Spotkanie rekolekcyjne dla Uczniów SP—klasy 1-6 
10.30    Spotkanie rekolekcyjne dla Uczniów Gimnazjum i klas 

7 SP 
12.00     Spotkanie rekolekcyjne dla  Uczniów SP w Dobryni 
14.00   Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza Św. -  z udzia-

łem ludzi chorych i starszych/okazja do spowiedzi/ 
16.00    Msza św. z nauką ogólną /Dobrynia/ 
17.00    Msza św. z nauką ogólną—zakończenie rekolekcji 
 

 
 

 Rekolekcje głosi o. Adam Kotula—
 karmelita bosy z Gdańska.  

Urodzony 21 sierpnia 1967.  
Święcenia przyjął 17 czerwca 1995. 


