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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 Przeżywamy V Niedzielę Wielkiego Postu  nazywaną niedzielą czar-

ną, od zwyczaju zasłaniania krzyży aż do Wielkiego Piątku. Wchodzimy 

w okres bezpośredniego przygotowania do Świąt  Paschalnych.  

 Dzisiejsza składka z Mszy Św. przeznaczona jest na inwestycje na 

cmentarzu, natomiast  na Gorzkich Żalach składka na kwiaty, nową 

figurkę  Pana Jezusa i dekorację do Bożego Grobu. Po Gorzkich Żalach 

wręczenie krzyży kandydatom do bierzmowania z Kl. III 

 Drogę Krzyżową  dla dzieci w czwartek o godz.17:00 poprowadzi 

kl. VI. W piątek po Mszy Św. dla osób starszych odbędzie się Droga 

Krzyżowa  w kościele. Natomiast  Droga Krzyżowa plenerowa – nieco 

ekstremalna na Cieklinkę wyruszy spod kościoła. Na szczycie Cieklinki 

odbędzie się Msza Św. Prosimy druhów strażaków o kierowanie ruchem 

na Drodze Krzyżowej. 

 W przyszłą NIEDZIELĘ PALMOWĄ poświęcenie palm na Mszach 

Św. dopołudniowych. Światowy Dzień Młodzieży w łączności z Ojcem 

Świętym odbędzie się w Jaśle. Wyjazd spod kościoła o godz.11:00. 

 Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. Na 

sobotę prosimy do sprzątania cd. mieszkańców Cieklina. Prosimy, aby 

grupa poprzednia informowała mieszkańców o sprzątaniu kolejne 6 

numerów. Dziękujemy pięknie 4 osobom z Woli Cieklińskiej za sprząta-

nie kaplicy cmentarnej. 

 W poniedziałek po Mszy Św. o godz. 16:00 w Dobryni spotkanie 

grupy modlitewnej O. Pio. 

 W poniedziałek podczas uroczystości św. Józefa na Mszy Św. wie-

czornej odbędzie się wręczenie modlitewników uczniom  z kl. III SP. Po 

Mszy Św. spotkanie z rodzicami. 

 W piątek spod budynku DPS Folusz  o godz. 10:30 wyruszy Droga 

Krzyżowa połączona z Misterium Męki Pańskiej. Dyrekcja oraz Rada 

Mieszkańców DPS serdecznie zapraszają. 

 Na sobotę na godz.9.00 do sprzątania cmentarza prosimy mieszkań-

ców Woli Cieklińskiej. Potrzebny sprzęt to: ciągnik, piła motorowa, 2-3 

duże sekatory, widły, grabki, łopaty, worki na śmieci oraz dobry humor.  

 Za tydzień w dębowieckim sanktuarium o godz. 15:00 spotkanie 

trzeźwościowe. Apostolska Rodzina Saletyńska zaprasza na pielgrzymkę 

z Dębowca do Kalisza, Niepokalanowa i Torunia. Szczegóły na plaka-

cie. 

 Przy wyjściu z kościoła Caritas Parafialny rozprowadza baranki na 

stół wielkanocny. Ofiara na Caritas w diecezji 5zł.  

 W przyszłą niedzielą po Mszy Św. popołudniowej spotkanie piel-

grzymów do Włoch. Lista jest zamknięta. Można się jeszcze zapisać się 

na listę rezerwową. 

 Rada Parafialna wraz z ks. Proboszczem podjęła decyzję o zakazie 

parkowania samochodów  na drodze dojazdowej wzdłuż kościoła do 

starej plebani. /Osuwisko czynne! Stare cmentarzysko! Dojazd karetki 

pogotowia!/ Do sukcesów sportowych Kamila Stocha oraz naszych 

dziewcząt z KSM dołączyli również ministranci z naszej parafii, a mia-

nowicie wczoraj podczas dekanalnych  zawodów LSO w Tenisie Stoło-

wym drużyna ministrantów z parafii Cieklin zajęła I miejsce. Indywidu-

alnie na podium w kategorii młodszej stanął Maciej Kozon – III miejsce, 

a w kategorii starszej Filip Czapeczka - I miejsce i Sylwester Ślusarczyk 

– III miejsce. Gratulujemy.  

Z naszej wspólnoty parafialnej  odszedł do wieczności śp. Józef  Bożek.  

Polecajmy go Bożemu miłosierdziu. 

Szkaplerz noś—na 
Różańcu proś! 

 Słowo „szkaplerz” pochodzi od łacińskiego 
„scapulae”, czyli ramiona, barki, plecy. Oznacza szatę 
złożoną z dwóch płatów sukna z wycięciem na głowę. 
Po nałożeniu na siebie, jeden płat spada na piersi, a 
drugi na plecy. Jest to część stroju zakonnego noszona 
na habicie. Część spadająca na plecy symbolizuje, że 
„trudy, doświadczenia i krzyże znosić winniśmy pod 
opieką Maryi, z poddaniem się woli Bożej, tak jak Ona 
to czyniła”. Przednia część szkaplerza, spadająca na 
piersi, ma przypominać, że serce tam ukryte ma „bić 
dla Boga i bliźnich, z miłości odrywając się od przy-
wiązań doczesnych i wiązać się za pośrednictwem 
Maryi z dobrami wiecznymi”. Nazywany bywa także 

minihabitem, a 
we współczesnej 
z l a i c y z o w a n e j 
epoce, kontestu-
jącej wartość ha-
bitu zakonnego, 
zachowuje nadal 
swoją wartość. 

Na podstawie istniejących źródeł historycznych trud-
no ustalić dokładną datę i miejsce wizji szkaplerznej. 
Przyjmuje się rok 1251, a tradycja wskazuje na noc z 
15 na 16 lipca i klasztor w Aylesford w Anglii. We-
dług tej tradycji, Szymon Stock miał pokornie prosić 
Maryję o rozwiązanie trudnej sytuacji Zakonu Karme-
litańskiego, w jakiej się znalazł po powrocie do Euro-
py z Ziemi Świętej, i o to, aby przyszła mu z pomocą. 
W Niej Karmelici widzieli swą główną Patronkę, 
Wspomożycielkę i nie zawiedli się. Maryja, czczona 
jako Matka, Królowa i Ozdoba Karmelu, pośpieszyła 
zakonowi z pomocą. Ukazać się miała św. Szymono-
wi, który modlił się do Niej słowami:  
„Flos Carmeli - Kwiecie Karmelu”. Matka Boża, wska-
zując szkaplerz, powiedziała: To będzie dla ciebie i 
dla wszystkich Karmelitów przywilejem, kto w nim 
umrze, nie zazna ognia wiecznego. Nałożenie szka-
plerza dokonuje się przez zawieszenie go na szyi lub - 
w przypadku dużej liczby wiernych przyjmujących 
go - przez położenie szkaplerza na ramieniu. Po 
zniszczeniu lub zagubieniu pierwszego szkaplerza 
można nabyć drugi i nałożyć go sobie samemu. Po-
dobnie czyni się w przypadku zaprzestania noszenia, 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00   O błog. Boże dla Wojciecha 

          †Józef Cygan 

17.00 †Józef i Józefa Buczyńscy 

          †Józef  Wyżkiewicz od rodziców 

Wtorek 

18.00 †Józef Jodłowski od pracowników DPS - Folusz 

          †Józefa, Czesław i Ryszard Byczek 

          †Jan /19 roczn./ i Teresa Dedo oraz blog. Boże w 

rodzinie 

Środa 

17.00 Dziękczynna za  otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o 

dalsze Boże błog. dla Mikołaja Brej w 1 r. urodzin. 

        †Grzegorz i Maria Szańca 

        †Zuzanna Iskrzycka /4 roczn./ oraz Tadeusz 

Czwartek 

7.00   †Czesława Żychowska od córki Marii z mężem  

17 00 †Edward i Jan Poliwka 

          †Kazimiera Mlicka / 3 roczn./ oraz Wacław 

Piątek  

17.00 †Leokadia / 2 rocz. / oraz Andrzej Wojnarowicz 

         †Zmarli z rodz. Świątek i Królikowskich 

         †Michalina Setlak / 8 roczn./ oraz Leopold 

Sobota 

8. 00 †Włodzimierz Setlak 30 dzień po śm. od brata Adama 

z żoną 

O błog. Boże dla sióstr Św. Marii Magdaleny i wieczny 

pokój dla zmarłych z tej róży 

      †Bronisława  Bożek i zmarli z rodziny 

 

Niedziela 

7. 00 †Florianna i Stanisław Rydarowicz  

8. 30 O błog. Boże, potrzebne łaski oraz zdrowie dla Stani-

sława, Józefa i rodziców 

        O błog. Boże i opiękę Matki najświętszej dla Jakuba 

11. 00 †Joanna i Michał Setlak / w roczn./  

15. 00 †Maria  Świątek / 7 rocz./ i Eugeniusz  

 

Ks. Piotr Gnat w Rzeszowie od 1 marca odprawia Msze 

Św. greg. od uczesz. pogrzebu za śp. Jana Wyżkie-

wicza. 

O. Jan Filipek od 16 marca w Częstochowie będzie od-

prawiał c.d. greg. za śp. Ludwinę Korczykowską 

 

DOBRYNIA  

 
Poniedziałek 16.00 †ks. Józef Adamczyk i ks. Józef Przy-

bylski od mieszkańców 

Czwartek 12. 30 †Bronisława Brej od pracowników SP w 

Łubienku  

Piątek 16.00 †Joanna Biernacka od rodz. Biernackich z 

Duląbki  

Sobota 12.00 †Katarzyna i Bronisław Maczuga  

Niedziela  9.45 †Zuzanna Ślusarczyk od koleżanek z klasy 

z I LO w Jaśle  

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 

„Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie 
święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, 
pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, 
chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z 
kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im 
taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą 
Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli 
ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo 
jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swo-
je życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, 
zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech 
idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli 
ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku 
i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ 
właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię 
Twoje!» Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze 
wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni 
mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten 
rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz 
odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zo-
stanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższo-
ny, przyciągnę wszystkich do siebie». To mówił, oznaczając, jaką 

śmiercią miał umrzeć.”         J 12, 20-33 

jeśli nie było to spowodowane wzgardą (wtedy należy przyjąć 
szkaplerz ponownie). Ważnym elementem jest także noszenie 
szkaplerza (lub medalika czy medalionu szkaplerznego) na so-
bie. Nie wystarczy przechowywać go w domu lub nosić w kie-
szeni. Zaleca się noszenie szkaplerza, jakkolwiek nie jest to ko-
nieczne do zyskiwania łask i odpustów. Medalik szkaplerzny, 
wprowadzony do użytku w 1910 r. przez św. papieża Piusa X, 
musi przedstawiać z jednej strony Najświętsze Serce Jezusa, a z 
drugiej obraz Najświętszej Maryi Panny. Samo noszenie szka-
plerza nie zapewnia zbawienia. Nie jest to bowiem paszport z 
wizami do nieba, za okazaniem którego, po życiu pełnym leni-
stwa, minimalizmu i duchowej letniości, można osiągnąć życie 
wieczne. Nie można szkaplerza traktować jak amuletu czy tali-
zmanu. Byłoby to magią i zabobonem. Nie można zbawić się 
dzięki „przywilejowi” czy dyspensie, ale jedynie dzięki łasce 
Chrystusa Pana i dojrzałej wierze. Szkaplerz musi wyrażać au-
tentyczne życie chrześcijańskie, pobudzać do czynów miłości 
Boga i bliźniego. Nie może być jedynie pustym znakiem. Nie 
można pokładać całej ufności w kawałku materiału, który prze-
cież sam z siebie zbawić nie może. Szkaplerz karmelitański jest 
duchowym znakiem nabożeństwa maryjnego, polegającego na 
wewnętrznym oddaniu i poświęceniu się Niepokalanej Dziewi-
cy. Nosić szkaplerz święty - znaczy uznawać Maryję za ducho-
wą Matkę, Pośredniczkę, Opiekunkę i Siostrę. Nosić „szatę Ma-
ryi” - znaczy przyznać się do podobieństwa do Maryi w sposo-
bie myślenia, wartościowania, działania i apostołowania. Ozna-
cza to też bycie znakiem nadziei dla innych, obdarzanie ludzi 
Zbawicielem jak Maryja i solidarność z pozbawionymi nadziei. 
Upodabniamy się do Maryi, dążąc do czystości, pokory, skrom-
ności, cichości, żyjąc wielkim zawierzeniem Bogu, będąc 
wdzięcznym za otrzymane łaski i ofiarnym w miłości bliźniego.  


