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 Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Trwamy w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiaj 

przypada 13. rocznica przejścia do domu Ojca papieża Polaka 

św. Jana Pawła II. Dziękujmy Bogu za jego życie i dzieło. 

Módlmy się za jego wstawiennictwem  w intencjach Ojca Świę-

tego Franciszka i całego Kościoła. Również dziś po sumie uda-

my się procesyjnie na cmentarz, by modlić się za zmarłych. 

 Najbliższa niedziela, to niedziela Miłosierdzia Bożego, 

która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. Msza Św. o godz. 11:00 

z udziałem dzieci. Jest to również święto patronalne Caritas. 

Składka na tacę będzie przeznaczona na Caritas Diecezji Rze-

szowskiej. Odpust w Zawadce Osieckiej. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy pią-

tek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek z racji oktawy nie 

obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

 Dzisiejsza składka przeznaczona jest na potrzeby Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Jana Pawła 

II w Krakowie. Skarbonki Wielkopostne wraz z ofiarami proszę 

składać w przyszłą niedzielę do kosza,  który będzie wystawiony 

przed Ołtarzem. 

 Serdeczne Bóg zapłać za świąteczne sprzątanie kościoła i 

złożoną ofiarę. W sobotę - cd. mieszkańców Cieklina. Dzisiaj po 

każdej Mszy św. przed kościołem będzie  kwesta na renowacje 

zabytkowych nagrobków cmentarza. Kwestować będą wspólnie 

kosynierzy  i strażacy. 

 Bóg zapłać wszystkim za przygotowanie naszego kościoła 

do przeżywania tych najważniejszych świąt chrześcijańskich: za 

przygotowanie Liturgii ks. Krzysztofowi i LSO, ks. kanonikowi 

Franciszkowi za głoszenie słowa i posługę w konfesjonale, panu 

organiście, chórowi i paniom śpiewającym psalmy, za oprawę 

muzyczną, za dekorację ciemnicy i grobu Pańskiego Panu Ry-

szardowi i jego pomocnikom oraz Strażakom i Kosynierom za 

wartę przy Bożym Grobie. Piękną dekorację w procesji rezurek-

cyjnej stanowiły feretrony, za niesienie których poszczególnym 

grupom - Bóg zapłać. Wszystkim za czynny i żywy udział w 

Liturgii Triduum Paschalnego niech dobry Bóg wynagrodzi 

obfitością swojej łaski. 

 W sobotę: od godz. 10:00 udamy się do chorych z Komunią 

Św. /pierwsza sobota miesiąca/ .Od godz. 9:30 dalszy ciąg prac 

porządkowych na cmentarzu. Prosimy mieszkańców Cieklin 

Wschód z narzędziami takimi jak: grabki, miotły, worki na 

śmieci. Natomiast w tym samym czasie usuwaniem pniaków po 

ściętych drzewach i tujach zajmie się wyspecjalizowana ekipa 

złożona z kosynierów i strażaków. Dowództwo nad tą praca 

przejmie oddział OSP z Cieklina, a z poszczególnych oddziałów 

OSP prosimy wydelegować po trzy osoby. Potrzebny sprzęt: 

piły, siekiery, łopaty i kilofy, taczki, ciągnik.  

W sobotę o godz. 12:00 spotkanie Scholi. Od 5 kwietnia godz. 

18.00 w Dębowcu rozpoczyna się kurs przedmałżeński.  

Wszystkim Parafianom i Gościom  
życzymy radosnych Świąt Zmartwychwsta-

nia Chrystusa.  
życzą Duszpasterze 



INTENCJE MSZALNE 
 

 

Wtorek 

18 00 †Maciej Więcek  w rocz. 

†Maciej, Tadeusz, Michalina 

†Kazimierz Świątek, Stanisław i Maria Starzec 

Środa 

7.00 †Maria Szudy 30 dzień po śm. od córki Joanny z 

rodziną 

18.00 †Alojzy i Katarzyna Byczek w roczn. 

          †Bogumił Kamiński 

Czwartek 

18 00 †Anna i Józef Świątkowscy 

          †Edward Mlicki w 6 roczn., Maria i Czesław 

Piątek  

7.00 †Tadeusz Ślusarczyk od kuzyna Czesława z ro-

dziną  

18.00 †Maria Sławniak w 30 dzień po śm. od brata 

Emila z żoną 

†Helena i Roman Świszcz 

†Tadeusz Żychowski w 16 roczn. 

Sobota 

8 00 †Czesław Kmiecik w 2 roczn. 

        †Czesława Żychowska od sąsiadów z dołu Cie-

klina 

        †Jan Brągiel w 3 roczn. od  

 

Niedziela 

7. 00 †Ryszard Poliwka w 8 roczn. i zmarli z rodziny 

Poliwków  

8. 30  †Andrzej Dziedzic w 52 roczn. 

          †Andrzej Baradziej od żony i dzieci 

11. 00 †Tadeusz Setlak w 21 roczn. oraz Jan i 

Stanisław 

15. 00 Za parafian  

 

O. Adam Kotula w Gdańsku od 1 kwietnia 

odprawia Msze Św. greg za śp. Leokadię 

Czechowicz od uczestników pogrzebu. 

 

 

DOBRYNIA  

 
Czwartek 11. 30 †Bronisława Brej w 1 roczn.  

Piątek 17 00 †Michał Bal w 20 roczn. oraz Julia i jej 

rodzice  

Sobota 15.00 †Konstanty Brej oraz Kazimiera Krysty-

niak  

 

Niedziela  9.45 †Czesław, Józef i Anna  

 

Ks. Andrzej od 1 kwietnia w Irlandii odpra-

wia Msze Św. greg. za Śp. Marię Sroka 

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 

„Wtedy wszedł do wnętrza [grobu] także i ów drugi uczeń, 
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd 
bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma 
powstać z martwych. ”         J 20, 1-9 

Czym jest zmartwychwstanie? 
Każdy chrześcijanin wierzy w zmartwychwstanie Jezusa, 
to znaczy przyjmuje prawdę, że trzeciego dnia po swojej 
śmierci Chrystus powstał z grobu żywy i chwalebny, i wie-
le razy, zanim wstąpił do nieba, ukazywał się swoim ucz-
niom i przebywał z nimi. To wydarzenie potwierdza wia-
rygodność chrześcijaństwa. Nie na darmo św. Paweł napi-
sał: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest na-
sze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 
15,14). Postawił sprawę jasno: nie ma wiary w Chrystusa 
bez wiary w Jego zmartwychwstanie. 
Są jednak ludzie, którzy mniej lub bardziej otwarcie od-
rzucają Zmartwychwstanie, snując przeróżne „teorie 
oszustwa”, „pozornej śmierci” czy też „kłamstwa założy-
cielskiego”. Wspólnym mianownikiem tych „odkryć” jest 
niewiara. Ich autorzy przekreślają rzeczywistość nadprzy-
rodzoną i możliwość ingerencji Boga w dzieje człowieka. 
Hipotezy te nie są niczym nowym. Mają one już swój ślad 
w Ewangeliach, co jest dowodem odwiecznych zmagań 
między wiarą i niewiarą. Jednak nawet wśród wyznaw-
ców Chrystusa pojawiają się wątpliwości dotyczące przy-
jęcia tej prawdy. Wynikają one być może z braku pogłę-
bionej wiedzy katechizmowej lub obojętności na nią. Ro-
dzą się w ten sposób przedziwne wyobrażenia, jak cho-
ciażby to, że Chrystus przeszedł reinkarnację, pojawił się 
jako ktoś całkiem nowy. Ta fundamentalna prawda wy-
maga od nas głębszej wiedzy, wynikającej z dojrzałości 
wiary. W tym przypadku nie może obowiązywać zasada 
Terencjusza: „Quot homines, tot sententiae” – Ile ludzi, 
tyle opinii. 
Czym więc jest Zmartwychwstanie? Według nauki Ko-
ścioła, nie zaś opinii niektórych wierzących, Zmartwych-
wstanie jest przejściem Chrystusa, wraz z duszą i ciałem, 
od śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią 
(por. KKK 646). Cielesność Jezusa Zmartwychwstałego to 
cielesność uwielbiona. Jego ciało jest to samo, ale nie ta-
kie samo. Jest tym samym ciałem, które zawisło na krzy-
żu, ze śladami gwoździ i włóczni, ale nie takim samym, 
gdyż przekracza prawa natury (por. KKK 645). Potwier-
dzają to świadectwa Ewangelistów, którzy piszą np., że 
Jezus po zmartwychwstaniu wszedł do pomieszczenia mi-
mo zamkniętych drzwi (por. J 20, 26). 


