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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 Dziś – trzecia niedziela Wielkanocy, a zara-

zem X Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Ty-

dzień Biblijny. Znajdźmy w tym tygodniu czas na 

spotykanie się z Panem w Jego słowie. Zachęca-

my do indywidualnej lektury i medytacji słowa 

Bożego.  

 W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień 

Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. 

Wspierajmy naszą modlitwą wszystkich powoła-

nych do służby Bożej i módlmy się o nowe powo-

łania kapłańskie i zakonne, także z naszej parafii. 

 W Niedzielę Miłosierdzia Bożego zebraliśmy  

1900zł. Składka ta została przeznaczona na Cari-

tas Diecezji Rzeszowskiej. 

 Dzisiejsza składka z III niedzieli miesiąca 

przeznaczona jest na inwestycje na cmentarzu. 

Od stycznia tego roku z Cieklina, Folusza i Do-

bryni zebraliśmy na tę inwestycję łącznie 

11.466zł. Prace rozpoczną się końcem maja. 

 Serdeczne Bóg zapłać za  sprzątanie kościoła 

i złożoną ofiarę na kwiaty do ołtarza. Na sobotę 

prosimy do sprzątania cd. mieszkańców Cieklina.  

 Uroczystość I Komunii Świętej w niedzielę, 

13 maja o godz. 11:00, a rocznica I Komunii 

Świętej 20 maja o godz. 11:00. 

 W czwartek po Mszy Św. pierwsza próba 

przed I Komunią Świętą. 

 W czwartek godz. 18:00 w Krygu „Wieczór 

Uwielbienia”. 

 W sobotę na godz. 10:00 do prac ogrodni-

czych przy  kościele proszona jest kl. IIIa Gim. W 

następną sobotę będzie pracować kl. IIIb Gimn. 

 We wtorek w Dobryni, a w środę w Duląbce 

można skorzystać z usługi kominiarza. 

 Serdeczne Bóg zapłać grupie modlitewnej O. 

Pio na czele z opiekunem duchowym ks. Fran-

ciszkiem za przygotowanie  VII Kongresu Wspól-

not Modlitewnych O. Pio, które miało miejsce 

wczoraj w naszej parafii. 

Nowa Adhortacja 

 Każdy z nas powołany jest do świętości, 
także ty – przekonuje papież Franciszek w 
swojej najnowszej adhortacji, zatytułowa-
nej „Gaudete et exultate”, czyli „Cieszcie 
się i radujcie”. Wiedziałeś o tym? 

 O powszechnym powołaniu do świętości, zagrożeniach w 
jej realizacji, aktualności programu zawartego w Ewangelii 
Jezusa Chrystusa, niektórych cechach świętości w świecie 
współczesnym, a także koniecznej do jej osiągnięcia walce, 
czujności i rozeznaniu pisze papież Franciszek w swojej trzeciej 
adhortacji apostolskiej: „Gaudete et exsultate” – „Cieszcie się i 
radujcie” (Mt 5, 12). Jej tekst został zaprezentowany przez Sto-
licę Apostolską w poniedziałek, 9 kwietnia. 
 Biorąc do ręki najnowszy papieski dokument, nie należy się 
spodziewać traktatu o świętości, z naukowymi definicjami i 
analizami. Franciszek przekazuje tekst praktyczny, pokazujący, 
że Bóg pragnie naszego szczęścia i oczekuje, że nie zadowoli-
my się przeciętnością, tylko sięgniemy po świętość. Tłumaczy, 
jak to zrobić i jakich narzędzi używać, by rozwijać własną dro-
gę świętości, a nie kopiować czyjeś wzory. Świeżość tej adhor-
tacji nie polega na pisaniu o rzeczach nowych, bo powszechne 
powołanie do świętości to ważny element odnowy soborowej, 
ale na nowym języku. Adhortację dobrze się czyta, miejscami 
napisana jest wręcz językiem mówionym, który zrozumie każ-
dy. Ten sposób wypowiadania się o rzeczach ważnych to no-
wość. Jan Paweł II podejmując refleksję nad tym, co będzie naj-



INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek 

7.00 O szczęśliwą operację. 

18.00 †Tomasz Wyżkiewicz od kolegi  

Wtorek 

18.00 †Stanisław Więcek /3 roczn./ 

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog Boże w 

25 roczn. ślubu Haliny i Mariusza 

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog Boże w 

19 roczn. ślubu 

Środa 

7.00 †Józef Bożek 30 dzień po śm.  

18.00 †Władysław Brej /3 roczn./ 

†Emilia Okarmus /w 12 r śm/ oraz zmarli rodzice 

Czwartek 

18.00 †Ks. Marek Tutro /1 roczn./ 

†Piotr Dworzański od rodziny Rączków z Błażo-

wej 

†Adam i Jan Paluchniak 

Piątek  

18.00 †Czesława Żychowska od Krystyny i An-

drzeja Żychowskich 

†Emilia Budziak od wnuczki Anety z rodziną 

†Bogumił Żychowski od Czesławy, Zofii, Stani-

sława i Władysława 

Sobota 

8.00 O zdrowie i błog. Boże int. od Marii 

†Maria Mlicka od córki Bożeny z rodziną 

†Anzelm Żychowski z okazji imienin 

Niedziela 

7. 00 †Tadeusz Ślusarczyk od rodziny Rudnych i 

Kmiecików  

8. 30  †Jan i Władysława Mlicka w 27 roczn. int. 

od córek 

†Paweł Setlak w 20 roczn. 

11.00 Dziękczynna za otrzymane łaski za 

przeżyte 92 lata z prośbą o zdrowie i błog. 

Boże dla Leokadii 

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 18.00 †Franciszka Dedo w r. śm.  

Środa 17.00 †Maria Sroka w 30 dzień po śm. od 

syna ks. Andrzeja  

Czwartek 11.30 O zdrowie i wytrwałość w dźwi-

ganiu krzyża po śmierci bliskiej osoby  

Sobota 15.00 †Ks. Marian Bal w 100 roczn. uro-

dzin oraz zmarli rodzice  

Niedziela  9.45 †Bronisław Gumienny/6 roczn./ 

oraz Bernadeta i zmarli z rodziny 

†Emilia Piątkiewicz oraz Józef w r. śm.  

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 

„Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy ła-
maniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do 
nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. 
Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości bu-
dzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknij-
cie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja 
mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości 
jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do je-
dzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Po-
tem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy 
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w 
Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby 
rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i 
trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i 
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy 
jesteście świadkami tego».”          Łk 24, 35-48 

ważniejsze w duszpasterstwie XXI w., bez wahania wskazał właśnie 
świętość. Nic dziwnego, że Franciszek ten temat podejmuje. Jest to pod-
stawowa perspektywa duszpasterstwa.  
 „Cieszcie się i radujcie” (Mt 5, 12) mówi Jezus ludziom, którzy są prześlado-
wani lub poniżani ze względu na Jego sprawę. Pan chce od nas wszystkiego, a 
to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. 
Chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przecięt-
nym, rozwodnionym, pustym. Istotnie, powołanie do świętości na różne sposoby 
jest obecne na kartach Biblii już od pierwszych jej stron. Pan zaproponował je 
Abrahamowi w następujący sposób: „Żyj ze Mną w zażyłości i bądź bez ska-
zy” (Rdz 17, 1). 
 Nie należy spodziewać się tutaj traktatu o świętości, z wieloma definicjami i 
rozróżnieniami, które mogłyby ubogacić ten ważny temat, lub z analizami, które 
można by przeprowadzić odnośnie do dróg uświęcenia. Moim skromnym celem 
jest przedstawienie po raz kolejny powołania do świętości, próbując ująć je w 
aktualnym kontekście, z jego zagrożeniami, wyzwaniami i możliwościami. Po-
nieważ Pan każdego z nas wybrał, „abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 
obliczem” (Ef 1, 4) - pisze papież Franciszek. 
 Nie myślimy tylko o tych, którzy są już beatyfikowani lub kanonizowani—
kontynuuje papież. Duch Święty rozlewa świętość wszędzie w świętym i wier-
nym ludzie Bożym, gdyż „podobało się […] Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie 
pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich 
jako lud, który uznałby Go w prawdzie i Jemu święcie służył” (3). W historii 
zbawienia Pan zbawił lud. Nie istnieje pełna tożsamość bez przynależności do 
ludu. Z tego względu nikt nie zbawia się sam, jako wyizolowana jednostka, ale 
Bóg przyciąga nas, biorąc pod uwagę złożoną sieć relacji międzyludzkich, które 
się nawiązują we wspólnocie ludzkiej: Bóg zechciał wejść w dynamikę ludową, w 
dynamikę ludu. 
 Lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym: w rodzicach, którzy z 
wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach 
pracujących, by zarobić na chleb, w osobach chorych, w starszych zakonnicach, 
które nadal się uśmiechają. W tej wytrwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu, 
widzę świętość Kościoła walczącego. Jest to często „świętość z sąsiedztwa”, świę-
tość osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga, albo, by użyć 
innego wyrażenia, są „klasą średnią świętości”. 
 Dajmy się pobudzić znakami świętości, jakie ukazuje nam Pan poprzez naj-
pokorniejszych członków tego ludu, który „uczestniczy także w prorockiej funk-
cji Chrystusa, szerząc o Nim żywe świadectwo przede wszystkim życiem wiary i 
miłości. 


