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OGŁOSZENIA 

 Dzisiejszą IV Niedzielą Wielkiego Postu - Niedzielą 

Radości rozpoczynamy w naszej Parafii Rekolekcje 

Wielkopostne. Serdecznie witamy o. Adama, życząc Mu 

mocy Bożego słowa, a nam Światła Ducha Świętego.  

 Spowiedź rekolekcyjna we wtorek, 13 marca od 

godz. 14:00 do godz. 17:00 / przerwa od godz. 15:30 

do godz. 16:00/. 

 W Dobryni od godz. 14:00 do godz. 15:00. 

 Za udział  w rekolekcjach można uzyskać odpust 

zupełny pod zwykłymi warunkami. 

 We wtorek, 13 marca przypadnie 5. rocznica wybo-

ru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca Świę-

tego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi mo-

dlitwami. 

 W środę „ Cicha składka” . 

 Drogi Krzyżowej dla dzieci w tym tygodniu nie bę-

dzie. Dla młodzieży i dorosłych w piątek o godz. 17:00 

poprowadzą III kl. Gimnazjum.  

 Dzisiaj na Gorzkich Żalach składka na kwiaty, no-

wą figurkę Pana Jezusa i dekorację do Bożego Grobu.  

 Za tydzień na Gorzkich Żalach kandydaci do bierz-

mowania otrzymają krzyże. 

 Serdeczne Bóg zapłać za  sprzątanie kościoła i zło-

żoną ofiarę. Na sobotę proszę do sprzątania cd. miesz-

kańców Cieklina. 

 W czwartek po Mszy Św. organizacyjne spotkanie 

grupy modlitewnej o Pio. przed kongresem diecezjal-

nym, który odbędzie się u nas 14 kwietnia. 

 Na sobotę na godz.9.30 do sprzątania kaplicy cmen-

tarnej prosimy  4 osoby z Woli Cieklińskiej. Pozostałe 

osoby z tego rejonu proszeni są na sobotę 24 marca. 

  

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszły  do 

wieczności: 

       śp. Maria Sławniak i śp. Maria Szudy. 

 Polećmy Je Miłosierdziu Bożemu  

„Wieczny odpoczynek…” 

Jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego  

– „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – 
Wszyscy za jednego Ojca Świętego. Jest to piękna ini-
cjatywa, która zakłada różnego rodzaju modlitwy za 
Ojca Świętego – powiedział przewodniczący KEP abp 
Stanisław Gądecki, zachęcając do włączenia się 11 
marca w inicjatywę modlitewną w intencji papieża 
Franciszka w piątą rocznicę jego pontyfikatu. 
 Inicjatywa „Jeden za wszystkich, wszyscy za jed-
nego!” jest odpowiedzią Wspólnoty Ruchu Lednickie-
go na wezwanie Ojca Świętego do modlitwy za niego. 
Akcję patronatem honorowym objął przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. 
– To oczywiście nie musi ograniczyć się do niedzieli 
11 marca. Podczas każdej Mszy Świętej wspominamy 
Ojca Świętego Franciszka i za niego się modlimy, ale 
to jest taka szczególna inicjatywa Wspólnoty Ruchu 
Lednickiego, jest ciekawa i warta uwagi – powiedział 
abp Gądecki. 13 marca 2018 roku mija 5 lat pontyfika-
tu Ojca Świętego Franciszka. Już ponad 45 grup zor-
ganizowanych oraz dziesiątki osób w całej Polsce za-
deklarowały, że w niedzielę 11 marca będą się modlić 
za Ojca Świętego Franciszka. Uczestnicy akcji stworzą 
modlitewny łańcuch, który otoczy Papieża. Pomysło-
dawcą akcji jest Rafał Orzechowski, członek Ruchu 
Lednickiego w Grajewie, który miał okazję spotkać 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 †Maria Szudy / 7 dzień po śmierci / od męża 

†Joanna Łącka / 30 dzień po śmierci / od córki Anny 

17.00 †Helena, Władysław Szudy 

†Ludwina Korczykowska greg.12 

†Kazimierz Więcek  od ucz. pogrzebu  

Wtorek 

9.00   †Piotr Dworzański od rodziny Wenc  

11.00 †Tadeusz Ślusarczyk od Andrzeja Libuszewskiego z rodziną  

17.00  †Ludwina Korczykowska greg.13 

†Tadeusz Świątek /15 rocz./ oraz Kazimierz, Bożena i Małgorzata 

†Bogumił Żychowski od córki Marii z mężem  

†Kazimierz Więcek  od ucz. pogrzebu  

Środa 

7.00 Dziękczynna za dar ocalenia życia z prośbą o zdrowie i błog. 

Boże dla Michała 

9.00 †Czesława Żychowska od rodziny Ciślak i Przybycień  

11.00 †Emilia Budziak od córki Grażyny z rodziną  

14.00 †Maria Sławniak / 7 dzień po śmierci / od brata Edwarda 

Sławniak 

17.00 †Ludwina Korczykowska greg.14 

Dziękczynna za otrzymane łaski prośbą o Boże błog. dla Róży MB 

Częstochowskiej i ich rodzin 

†Łukasz, Genowefa i Władysław Cygan  

Czwartek 

7.00 †Ludwina Korczykowska greg. 15  

17 00 †Władysław Cygan / 11 rocz./ 

†Józefa Maczuga od sąsiadów córki Anny Zabrockiej  

Piątek  

17.00 †Helena Dziedzic / rocz./ 

†Jan Wyżkiewicz / 30 dzień po śmierci / od syna z rodziną 

Dziękczynna z prośbą o błog. Boże w 60 roczn. urodzin  

Sobota 

8. 00 †Lucjan i Jan Brej 

†Zbigniew Cygan w dniu imienin od rodziców 

†Kazimierz Więcek  od ucz. pogrzebu  

Niedziela 

7. 00 †Jan i Stanisława Żychowska 

         †Józefa Buczyńska w dniu imienin 

8. 30 †Stanisława, Vanessa, Jan, Piotr Rolek 

         †Adolf Ślusarczyk / 30 dzień  po śmierci / od żony 

11. 00 †Teodor Buglewicz 10 r. śm, Antoni, Helena, Joanna, Józef  

15. 00 †Eugeniusz Świątek / 18 rocz./  

Ks. Piotr Gnat w Rzeszowie od 1 marca odprawia Msze Św. greg. od 

uczesz. pogrzebu za śp. Jana Wyżkiewicza. 

O. Jan Filipek od 16 marca w Częstochowie będzie odprawiał c.d. greg. 

za śp. Ludwinę Korczykowską 

DOBRYNIA  
Poniedziałek 16.00 †Bronisława Brej od Leokadii  

Wtorek 15.00 †Joanna Biernacka od sąsiadów Jędryczków i Maczugów  

Środa 16. 00 †Józefa Maczuga od córki Janiny z rodziną  

Piątek 16.00 †Lidia Kamińska od mieszkańców Józefowa  

Sobota 12.00 †Marian Dedo w 7 roczn. i jego rodzice  

                       †Adam Szańca oraz rodzice Franciszka i Paweł 

Niedziela  9.45 †Józef, Stanisława, Mieczysław Brej  

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 powiedział do Nikodema: 

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, 
by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał ży-
cie 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 podle-
ga potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo 
nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz 
ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo 
złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nie-
nawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego 
uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania 
prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego 
uczynki zostały dokonane w Bogu».”.  J J 3, 14-21 

się z Ojcem Świętym w 2017 roku. Podczas przekazania 
symboli ŚDM przez Polaków młodzieży z Panamy Papież 
powiedział do niego: „Ja się modlę za Ciebie, a ty módl się 
za mnie”. „Uważam tę umowę za obowiązującą” – pod-
kreślił Rafał Orzechowski, zapraszając do włączenia się w 
modlitwę za Ojca Świętego. 
 „Modlić się można wszędzie – w kościele, szkole, par-
ku. Ważne, aby otoczyć tego dnia kochanego Papieża mo-
dlitwą” – zachęcają inicjatorzy akcji. Proponują, aby tego 
dnia odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego za Fran-
ciszka. Włączyć się w inicjatywę można, wypełniając spe-
cjalny formularz, indywidualnie lub jako grupa. W Inter-
necie dostępna jest również regularnie aktualizowa-
na mapa miejsc modlitwy.  
 Inicjatywa ma swoje wydarzenie na Facebooku oraz 
specjalne wydanie tematyczne, w którym przypominane 
są najważniejsze wydarzenia tego pontyfikatu, najważ-
niejsze słowa, jakie Franciszek wypowiedział do Polaków 
oraz sylwetki nowych świeckich świętych, których wy-
niósł na ołtarze Franciszek w trakcie swego pontyfikatu. 
 Zwieńczeniem akcji modlitewnej będzie uroczysta 
Msza Święta, odprawiona 13 marca w Świątyni Bożej 
Opatrzności o godz. 17:30. Modlitwie będzie przewodni-
czył nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio, a we-
zmą w niej udział biskupi uczestniczący w trwającym w 
tym czasie 378. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episko-
patu Polski. Liturgia będzie transmitowana w TVP INFO.  


