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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Dzisiaj II niedziela Wielkanocy nazywana Niedzielą Mi-

łosierdzia Bożego rozpoczyna 74 Tydzień Miłosierdzia. Do-

świadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powin-

no skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szcze-

gólnie najbardziej potrzebującym. Z okazji święta Caritas 

zarówno parafialnemu jak i szkolnemu oddziałowi Caritas 

składamy najpiękniejsze życzenia radości ze służby Bogu i 

ludziom. Skarbonki wielkopostne składamy dziś przed ołta-

rzem. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Caritas Diece-

zji Rzeszowskiej. Za tydzień składka na inwestycje w parafii. 

Dziś za odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego możemy 

uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach. Odpust 

możemy ofiarować za siebie lub za kogoś ze zmarłych. 

 W poniedziałek, 9 kwietnia będziemy świętować przenie-

sioną z Wielkiego Tygodnia uroczystość Zwiastowania Pań-

skiego. Uroczystość ta od lat obchodzona jest jako Dzień 

Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczęte-

go. Otoczmy modlitwą każde poczęte dziecko i jego rodziców. 

Podczas  Mszy Świętej  będzie można podjąć dzieło duchowej 

adopcji dziecka poczętego. Deklaracje znajdują się przy 

wyjściu z kościoła. 

 Za tydzień – trzecia niedziela Wielkanocy a zarazem  

Niedziela Biblijna, rozpoczynająca obchody X Tygodnia 

Biblijnego w Polsce.  

 Serdeczne Bóg zapłać za  sprzątanie kościoła i złożoną 

ofiarę. Na piątek po Mszy Św. wieczornej prosimy do sprzą-

tania cd. mieszkańców Cieklina. 

 Na Boży Grób zebraliśmy 4.100 zł,  na KUL oraz Uni-

wersytet JP II  1.980 zł. Kwota tegorocznej kwesty na reno-

wację zabytkowych nagrobków wyniosła 1.650 zł.  W imieniu 

własnym oraz  kosynierów  i strażaków serdeczne Bóg  za-

płać za wsparcie tego dzieła.  

 We wtorek nabożeństwo do Św. Michała Archanioła - 

„Wieczór Anielski”, połączone z modlitwami o uzdrowienie i 

uwolnienie ,które poprowadzi  ks. Krzysztof Kołodziejczyk. W 

środę po Mszy Św. wieczornej próba śpiewy grupy modlitew-

nej O.Pio. Diecezjalny Kongres Grup Modlitewnych św. O. 

Pio. odbędzie się w naszym kościele, 14 kwietnia. Rozpoczę-

cie o godz. 10:00, zakończenie Koronką do Bożego Miłosier-

dzia o godz. 15:00. 

 Od poniedziałku do środy w Cieklinie można skorzystać z 

usługi kominiarza. Wielkie Bóg zapłać za prace porządkowe 

na cmentarzu mieszkańcom Wschodniej strony oraz straża-

kom i kosynierom za usuwanie pniaków. Robota poszła do 

przodu, a pomocą służyła także koparko-ładowarka obsługi-

wana przez operatora pana Marka z Dobryni. W tym tygo-

dniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności śp. 

Maria Szańca i śp. Anna Klimkiewicz. Polecajmy je Bożemu 

Miłosierdziu. 

Wyjątkowe Zwiastowanie 

 Jutrzejsza uroczystość wyjątkowo przeniesiona z 25 mar-
ca z powodu Oktawy Wielkanocy przypomina nam o tym 
wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w 
dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, 
niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej speł-
nią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cu-
downy i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, bę-
dzie Synem samego Boga. Tegoroczna Uroczystość Zwiasto-

wania NMP uświada-
mia nam, że tajemnica 
Wcielenia jest nieroze-
rwalnie związana z 
tajemnicą śmierci i 
zmartwychwstania 
Chrystusa. Początki tej 
uroczystości są nadal 
przedmiotem docie-
kań. Najprawdopo-
dobniej nie została ona 
wprowadzona jakimś 
formalnym dekretem 
władzy kościelnej, ale 
wyrosła z refleksji nad 
wydarzeniem tak 
szczegółowo przedsta-
wionym na kartach 
Ewangelii. Uroczy-
stość Zwiastowania 

zaczął najpierw wprowadzać Kościół Wschodni już od wie-
ku V. Na Zachodzie przyjęło się to święto od czasów papie-
ża św. Grzegorza Wielkiego (+ 604). W swoich początkach 
uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana za 
święto Pańskie. Z czasem lud nadał temu świętu charakter 
maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako 
„błogosławioną między niewiastami”, wybraną w planach 
Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Liber Pontifica-
lis papieża św. Sergiusza I (687-701) poleca, aby w święto 
Zwiastowania, podobnie jak w święto Ofiarowania Pana 
Jezusa, Narodzenia i Zaśnięcia Maryi wychodziła procesja z 
litanią z kościoła św. Hadriana do bazyliki Matki Bożej 
Większej. O święcie Zwiastowania wspominają synody w 
Toledo (656) i w Trullo (692). Nie mamy pewności, dlaczego 
na obchód tajemnicy Zwiastowania wybrano właśnie 25 
marca. Najczęściej podaje się wyjaśnienie wiążące 25 marca 



INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek 

18.00 †Tadeusz Ślusarczyk od Krystiana Szańcy 

z rodziną 

†Maria, Jan Okarmus 

Wtorek 

7.00 †Alojzy Byczek, Katarzyna i Tadeusz  

18.00 †Jan Setlak  / 14 rocz. / 

O zdrowie i pomyślność w operacji  dla Karolinki 

Za parafian 

Środa 

7.00 †Stefania, Władysław i Marian Setlak  

18.00 Dziękczynna za dar życia z prośbą o zdro-

wie i błog. Boże dla Oliwii 

Dziękczynna za dar życia z prośbą o zdrowie i 

błog. Boże dla Filipa 

Czwartek 

18 00 †Wiktoria i Roman Żychowski / 26 rocz./ 

†Tadeusz Rydarowicz od żony, córki i syna z 

rodzinami 

†Piotr i Waleria Komara 

Piątek  

18.00 †Józef Wyżkiewicz od rodziny Lisów z 

Wolicy  

†Bogumił Żychowski od córki Marii z mężem  

†Emil, Bronisław i Stanisław Rzońca  

Sobota 

11. 30 †Tadeusz Maksym oraz zmarli z rodziny 

Maksymów, Mroczków  

Niedziela 

7. 00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. 

Boże dla rodziny Staniszewskich  

†Wojciech Królikowski 

8. 30  †Stanisława, Vanessa, Maria, Franciszek 

Rolek  

11. 00 O zdrowie i błog. Boże dla rodziny  

15. 00 Za parafian  

 

O. Adam Kotula w Gdańsku od 1 kwietnia 

odprawia Msze Św. greg za śp. Leokadię 

Czechowicz od uczestników pogrzebu. 

 

DOBRYNIA  

 
Poniedziałek 17. 00 Dziękczynna z prośbą o 

Boże błog. w rocz. ślubu 

Czwartek 11.30 †Joanna Biernacka od sąsiadów 

syna Bronisława  

Piątek 17.00 †Maria Szańca w 7 dzień po śm. od 

mamy  

Niedziela  9.45 †Roman Dedo / 17 rocz./  

 

Ks. Andrzej od 1 kwietnia w Irlandii odprawia 

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 

„Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali 
uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A 
to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie, ujrzawszy Pana. ”     J 20, 19-31 

z dniem, w którym celebrujemy Narodzenie Pańskie - 25 grudnia, a za-
tem datami, które dzieli dokładnie 9 miesięcy. Współcześni badacze ge-
nezy święta Zwiastowania wykluczają jednak ten element. Chrześcijanie 
pierwszych wieków przywiązywali wielką wagę do ostatnich dni marca 
i początku kwietnia. Związane to było z datą 14 miesiąca Nizan w Sta-
rym Testamencie - ze świętem Paschy. Prawdopodobnie dlatego właśnie 
w ostatnich dniach marca wspominano moment Zwiastowania - począt-
ku Życia, które przez mękę, śmierć i z martwych powstanie odnowiło 
wszechświat. Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które 
upamiętniają moment Zwiastowania. Są to „Zdrowaś Maryjo” i „Anioł 
Pański”  
 Pozdrowienie Anielskie. Modlitwa ta składa się z pozdrowienia ar-
chanioła, z radosnego okrzyku św. Elżbiety i z modlitwy Kościoła. Na 
słowach pozdrowienia Gabriela - „łaski pełna” - Kościół oparł wiarę w 
Niepokalane Poczęcie Maryi. Skoro bowiem Maryja była pełna łaski, to 
nie mogła jej nigdy być pozbawiona. Słowa św. Elżbiety: 
„Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota 
Twojego” zawierają część pozdrowienia anioła. W ten sposób św. Elżbie-
ta jakby chciała podkreślić, że znana jest jej tajemnica Zwiastowania, że 
w imieniu wszystkich niewiast świata winszuje Maryi tak wielkiej god-
ności. Do wieku XVI odmawiano w Kościele tylko słowa anioła i Elżbie-
ty. Papież św. Pius V oficjalnie wprowadził resztę słów, które do dnia 
dzisiejszego odmawiamy. Modlitwę Pozdrowienia Anielskiego odma-
wiały miliony wiernych i wielu świętych wielekroć na dzień. Do jej roz-
powszechnienia przyczyniło się również „nabożeństwo trzech Zdro-
waś”. Jedni rozpowszechniali to nabożeństwo dla uproszenia sobie 
trzech cnót: wiary, nadziei i miłości; inni dla zachowania potrójnej czy-
stości - niewinności, czystości, celibatu; inni wreszcie dla uproszenia so-
bie łaski dobrej śmierci i zbawienia duszy. Do liturgii Pozdrowienie 
Anielskie zostało wprowadzone w formie antyfony do Mszy świętej w 
IV Niedzielę Adwentu w wieku XII. Najwięcej jednak do rozpowszech-
nienia Zdrowaś Maryjo przyczyniła się praktyka odmawiania różańca 
świętego, gdzie tę modlitwę powtarza się obecnie aż 200 razy.  
 Anioł Pański. Historia tej modlitwy sięga wieków średnich, kiedy to 
biciem dzwonów wyznaczano trzy pory dnia: rano, południe i wieczór. 
Z powodu braku zegarów był to zwyczaj bardzo praktyczny. Przez po-
bożne odmawianie tej modlitwy przypominamy sobie scenę Zwiastowa-
nia i to, co się w niej dokonało. Paweł VI w Adhortacji apostol-
skiej Marialis cultus tak zachęca do odmawiania tej modlitwy: „Gdy cho-
dzi o modlitwę Anioł Pański, to chcemy jedynie powtórzyć naszą zachę-
tę, prostą, lecz gorącą, aby zwyczajowe odmawianie tej modlitwy zostało 
zachowane. Mimo bowiem upływu wieków zachowuje ono swoją siłę i 
blask. Jest to modlitwa prosta, zaczerpnięta z Pisma świętego”. Papież 
sam tę modlitwę codziennie odmawia, często spotykając się przy tej oka-
zji z wiernymi gromadzącymi się na placu św. Piotra, którym po modli-
twie udziela błogosławieństwa.  


