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Niedziela 22. 4. 2018 r. 

Gazetka Parafii św. Michała w  Cieklinie  nr 117 

Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 

 Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o po-

wołania do służby w Kościele. Codziennie bę-

dziemy prosić o nowych kapłanów, misjonarzy, 

osoby konsekrowane. Będziemy modlić się, aby 

wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem 

przyjęli dar powołania. 

 W tym tygodniu patronują nam :w poniedzia-

łek — 23 IV – św. Wojciech, biskup Pragi, misjo-

narz wśród Prusów, męczennik za wiarę, patron 

Gniezna i Polski; w środę, - 25 IV – św. Marek, 

pochodzący z Jerozolimy towarzysz wypraw mi-

syjnych św. Piotra i św. Pawła  

 Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i 

kwiaty do ołtarza oraz złożoną ofiarę 20zł.  

 W sobotę prosimy do sprzątania c.d. Ciekli-

na/ kwiaty przygotowują nowożeńcy/. 

 Dziękujemy panu Sławkowi za zrobienie wy-

wietrzników z blachy nierdzewnej, a panu 

Krzysztofowi za zamontowanie ich w kaplicy 

cmentarnej . Dziękujemy również kandydatom do 

bierzmowania z kl. III a za prace ogrodnicze przy 

kościele. Na sobotę na godz. 10:00 prosimy kl. 

III b. 

 W poniedziałek w Cieklinie o godz.18:00 spo-

tkanie modlitewne grupy O. Pio. 

 We wtorek o godz.16:30 spotkanie dzieci 

pierwszokomunijnych, a po Mszy św. spotkanie 

kandydatów do bierzmowania z kl. III gimn. 

 Za tydzień w dębowieckim sanktuarium  

o godz. 15:00 spotkanie trzeźwościowe. 

 

Dobry Pasterz niech prowadzi solenizantów i 

jubilatów tego tygodnia. 

VII Podkarpacki Kongres 
Grup Modlitewnych  

Ojca Pio 

 Dnia 14 kwietnia 2018 roku w naszym Kościele Parafialnym w 
Cieklinie pod opieką księdza Franciszka Motyki odbył się VII Podkar-
packi Kongres Grup Modlitewnych Ojca Pio. Jest to rok jubileuszowy 
Ojca Pio: 50 rocznica śmierci i 100 lecie  otrzymania przez Niego styg-
matów.  

 Kongres rozpoczął się o godz. 10.00 przywitaniem uczestników 
przez ks. proboszcza Marka Marchuta i ks. Franciszka Motykę. W 
Kongresie wzięło udział około 200 osób. Przybyły Grupy ze: Stalowej 
Woli z trzech różnych tamtejszych parafii, z Osobnicy, z Terliczki, z 
Zarzecza koło Przemyśla, z Jasła, z Sędziszowa, z Krosna, z Bliznego, 
z Ropicy Polskiej, z Mielca, z Rozwadowa koło Sandomierza. Grupa z 
Osobnicy z ks. Czesławem Szewczykiem poprowadziła Różaniec. Ks. 
Franciszek Motyka przedstawił historię Kościoła i Parafii w Cieklinie.  
 O godz. 11.30 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana przez 8 
kapłanów pod przewodnictwem ojca Roberta Kozłowskiego, homilię 
wygłosił ojciec Robert Krawiec, która była poświęcona rozważaniem o 
Duchu Świętym, gdyż ten rok jest Rokiem Ducha Świętego.  
 Jan Paweł II podczas beatyfikacji Ojca Pio powiedział, że Ojciec 
Pio jest obrazem Cierpiącego i Zmartwychwstałego Chrystusa. W 
czasie Mszy Świętej śpiewaliśmy wcześniej przygotowanie pieśni do 
Ojca Pio.  
 Pod koniec Mszy Świętej przyjechał na Kongres ks. Janusz Bury i z 
wielkim wzruszeniem wygłosił słowo o Rodzinie Ulmów z Markowej 
- kandydatów na ołtarze. Ks. Janusz pochodzi z tej miejscowości i dla-
tego Jego słowa wydają się być jakby z samego źródła. Ks. Janusz był 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 O zdrowie i błog . Boże oraz opiekę Matki 

Najświętszej dla Ks. Wojciecha Środoń  z 

okazji imienin. 

18.00 †Tadeusz Ślusarczyk od rodziców 

†Maria, Franciszek i Tekla Świątek 

Wtorek 

18.00 †Wilczak Zbigniew w 11 roczn. śm 

O zdrowie dla druha Mieczysława od kolegów z 

OSP 

†Bogumił  Żychowski od Marii Bara z rodziną 

Środa 

7.00 †Julia, Zdzisława i Genowefa Budziak  

18.00 †Maria Reguła 

†Franciszka i Agata Rzońca 

Czwartek 

18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 

Boże błog. w 18 roczn. ślubu 

O zdrowie i błog. Boże w pracy duszpasterskiej 

dla ks. proboszcza z okazji imienin. 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o błog. 

Boże na dalsze lata życia dla Stanisławy i 

Józefa w 60 roczn. ślubu 

Piątek  

18.00 †Franciszka i Michał Libuszewscy 

†Emil i Melania Szańca od bratowej Zofii 

†Andrzej i Czesława Papierniak 

Sobota 

8.00 †Roman Zoła w roczn. śm. 

O zdrowie dla druha Mieczysława od kolegów z 

OSP 

†Leokadia Dziedzic oraz Helena, Władysław i 

Genowefa 

Niedziela 

7. 00 †Helena i Paweł Czechowicz 

†Z rodziny Świątków i Biernackich 

8. 30  †Józef Wyżkiewicz od swatów z Krosna  

11.00 †Maria Kamińska w 4 roczn. śm.  

15. 00 Za parafian  

O. Adam Kotula w Gdańsku od 1 kwietnia 

odprawia Msze Św. greg za śp. Leokadię 

Czechowicz od uczestników pogrzebu. 

DOBRYNIA  
Wtorek 17.00 †Joanna Biernacka od sąsiadów 

syna Bronisława  

Czwartek 11.30 †Józefa Maczuga od córki Marii 

z rodziną  

Piątek 17.00  †Lidia Kamińska od Grona Peda-

gogicznego SP Folusz  

Sobota 15.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla 

Edwarda w 70 rocz. urodzin  

Niedziela  9.45 †Joanna Biernacka od wnuków 

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 

„Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swo-
je za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są wła-
snością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je pory-
wa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na 
owcach. 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie 
jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także 
inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać 
głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. 

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. 
Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam 
moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca»”. J 10, 11-18 

dla nas szczególnym gościem ponieważ - „od Niego wszystko się zaczęło” - to 
on  zainicjował powstanie naszych Grup Modlitewnych i od samego początku 
otoczył nas opieką i do dziś tworzy i przesyła nam intencje na nasze comiesięcz-
ne nocne czuwania. Po przemówieniu ks. Janusza można było zakupić książki i 
czasopisma o Ojcu Pio, następnie udaliśmy się do Domu Ludowego na agapę. 
Nasze Grupy Modlitewne wykazały się dużym zaangażowaniem i dobrą współ-
praca w przygotowaniu poczęstunku dla uczestników. W tym czasie goście mo-
gli zwiedzić Muzeum Narciarstwa w Cieklinie.  
 O 14.00 wróciliśmy do Kościoła ma Konferencje, która wygłosił ks. Kazimierz 
Wolan. Konferencja była głęboka i poruszająca: o Ojcu Pio, Duchu Świętym i 
Matce Bożej Saletyńskiej, gdyż ks. Kazimierz jest kapłanem Saletynem obecnie 
sprawującym posługę w Bazylice Mniejszej w Dębowcu. Po wysłuchaniu Konfe-
rencji ks. Franciszek Motyka obecnie opiekujący się naszymi Grupami Ojca Pio 
poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po modlitwie nastąpiło ucałowa-
nie Relikwii Św. Ojca Pio przywiezionych przez Grupę Ojca Pio z Krosna i Reli-
kwii Św. Jana Pawła II znajdujących się w naszym Kościele w Cieklinie. Kongres 
zakończył się około godz. 15.30 atmosfera była rodzinna i radosna, uczestnicy 
napełnieni Duchem Świętym powrócili do domów. Bogu jesteśmy wdzięczni za 
Świętego Ojca Pio, a Ojcu Pio za Jego Grupy Modlitewne do których mamy za-
szczyt należeć.  
          Grupy Ojca Pio działające w naszej parafii 
 


