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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 Dzisiaj Pan Jezus porównał dzisiaj siebie do krzewu winnego, a nas 

wierzących w Niego do latorośli. Tylko latorośl, która trwa w krzewie, 

może wzrastać. Trwać w Chrystusie to czerpać żywotne soki z Jego nau-

ki i sakramentów. 

 Od wtorku rozpoczynamy nabożeństwa majowe z litanią loretańską. 

Zachęcamy do wspólnej modlitwy maryjnej w kościele w dzień powsze-

dni po Mszy Św., a w niedzielę i święta o godz. 15:00. 

Z racji I wtorku nabożeństwo majowe będzie połączone z wieczorem 

anielskim.  

 W czwartek, 3 maja - uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królo-

wej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. To również 227 rocznica 

uchwalenia Konstytucji 3 maja. Msze św. w naszym kościele będą spra-

wowane według porządku niedzielnego.  

 Nie zapomnijmy też o przypadającym w tym tygodniu pierwszym 

czwartku, pierwszym piątku i pierwszej sobocie miesiąca. Spowiedź w 

tygodniu przed każdą Mszą Św. oraz w piątek od godz. 16:00./w Dobry-

ni od godz. 15:30./ 

Przyszła niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca – adoracyjną. Skład-

ka na seminarium duchowne i cele diecezjalne. Na Mszę Św. o godz. 

11.00 zapraszamy dzieci. Po Mszy Św. zmiana tajemnic różańcowych. 

 W środę, 2 maja przeżywamy Dzień Flagi Narodowej. Nie zapomnij-

my więc o wywieszeniu naszych narodowych barw. 

 W piątek, 4 maja  św. Floriana męczennika, patrona i orędownika 

strażaków. W tym dniu w naszym kościele o godz. 17:00  Msza Św. z 

okazji Gminnych Uroczystości Dnia Strażaka. Majówka o godz. 16:30 

 Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę 120zł. 

Ofiarę na kwiaty 160 zł złożyli także mieszkańcy z Wałaskiego. Na sobo-

tę prosimy do sprzątania cd. mieszkańców Cieklina. Dziękujemy również 

kandydatom do bierzmowania z kl. IIIb za prace ogrodnicze przy koście-

le oraz panu Piotrowi za wykoszenie trawy koło kaplicy cmentarnej, a 

panu Henrykowi za uzupełnienie tynku w przedsionku pod dzwonnicą. 

 We wtorek o godz. 17:00 próba przed rocznicą I komunii Św. dla 

dzieci z kl.IV. 

 W środę, 2 maja o godz. 15:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Cie-

klinie odbędą się warsztaty przyrodnicze organizowane przez Magurski 

Park Narodowy – wstęp wolny. 

 W czwartek, 3 maja odpust w Łazach Dębowieckich, a w niedzielę, 6 

maja odpust w Osobnicy. W sobotę, 5 maja od godz. 10:00 udamy się do 

chorych z posługą duszpasterską /I sobota miesiąca/ Również w sobotę 

o godz. 12:00 spotkanie Scholii Parafialnej. Komitet Opieki Kościoła w 

Dobryni przyjmuje zapisy na pielgrzymkę do Łagiewnik po relikwie Św. 

Siostry Faustyny. Pielgrzymka odbędzie się 26 maja, koszt 50 zł. 

Błogosławiona 
pielęgniarka 

 Wczoraj 28 kwietnia w bazylice Bożego 
Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach 
została wyniesiona na ołtarze miłosierna pie-
lęgniarka. 
O godz. 9 w bazylice i na błoniach przed nią 

rozpoczęło się czuwanie modlitewne. Po 
godz. 10 rozpoczęła się zaś Msza św., któ-
rej  przewodniczy kard. Angelo Amato, pre-
fekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 
legat papieski na uroczystości. 
W świątyni zgromadziło się  duchowieństwo, 
rodzina nowej błogosławionej, przedstawicie-
le władz państwowych i samorządowych 
oraz środowiska medycznego. Szczególną 
grupą zaproszonych do bazyliki była grupa 
ok. 300 chorych wraz z opiekunami. 
Na początku liturgii, którą sprawowano po 
łacinie z pewnymi elementami polskimi, me-
tropolita krakowski poprosił o beatyfikację 
Czcigodnej Służebnicy Bożej, która szczegól-
ny nacisk położyła na tworzenie od podstaw 
pielęgniarstwa domowego i parafialnego, co 
było jedną z form służenia bliźnim. 
Postulator procesu beatyfikacyjnego, ks. Mie-
czysław Niepsuj, przedstawił krótką biogra-
fię tej miłosiernej pielęgniarki, która żyła w 
latach 1902-1973. To o niej kard. Karol Wojty-
ła mówił, że „była mu wielką pomocą”, a 
kard. Franciszek Macharski dodawał, iż „żyła 
światem ludzi chorych”. 
Później legat papieski odczytał list apostolski 
papieża Franciszka, mocą którego Hanna 
Chrzanowska znalazła się w gronie błogosła-
wionych. W  liście papież zezwolił, by Han-
nie Chrzanowskiej, „która kierując się miło-



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 †Tadeusz Ślusarczyk od rodziny Kwilosz i Budziak 

18.00 †Stanisław i Katarzyna Setlak  

Wtorek 

18.00 †Jan Brej r śm  

Środa 

18.00 †Matylda, Aleksander Dedo oraz zmarłe ich dzieci  

Czwartek 

7.00 Za parafian 

†Czesława, Józef i Zbigniew Maksym 

8.30 †Józef Brej z okazji urodzin i 1 r śm od córki Magda-

leny z rodziną  

11.00 †Ryszard Byczek  

15.00 †Jan Wyżkiewicz od chrześniaka Wiesława z rodzi-

ną  

Piątek  

17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę 

Bożą w służbie dla strażaków przez wstawiennictwo 

św. Floriana oraz o wieczny pokój dla zmarłych dru-

hów 

O zdrowie dla druha Mieczysława od kolegów z OSP  

†Bronisława, Stanisław i Zbigniew Budziak 

†Władysław Wyżkiewicz w 46 r śm., Maria i Stanisław  

Sobota 

18.00 o zdrowie dla Mieczysława od chóru męskiego 

Cieklin 

†Czesława Żychowska od Józefa i Stanisławy Mroczka 

†Paweł Rzońca, Józefa i Bronisława  

Niedziela 

7. 00 †Franciszek i Maria Poliwka int od synowej Zofii 

†Florianna Rydarowicz  

8. 30  †Czesław Byczek  

11.00 †Genowefa Budziak i rodzice  

15. 00 Za parafian  

O. Adam Kotula w poniedziałek zakończy Msze Św. 

greg. za śp. Leokadię Czechowicz, a od wtorku 

rozpocznie Msze greg za śp. Adolfa Ślusarczyka int. 

od uczestn. pogrzebu 

 

DOBRYNIA  
Wtorek 17.00 †za zmarłych kapłanów z naszej parafii  

Środa 17.00 †Joanna Biernacka od swatowej Zofii  

Czwartek 9.45  dziękczynna za dar życia z prośbą o zdro-

wie i błog. Boże dla Alana  

Piątek 16.00 †Maria Szańca 30 dzień po śm. od siostry 

Zuzanny z rodziną  

Sobota 15.00 Dziękczynna za przeżyte 93 lata z prośbą o 

Boże błog. 

Niedziela  9.45 †Anna Klimkiewicz w 30 dzień po śm. od 

syna Krzysztofa  

 

W poniedziałek Ks. Andrzej zakończy 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 do swoich uczniów: 

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, któ-
ry go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, 
odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc 
obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem 
do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak lato-
rośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w win-
nym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja 
jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w 
nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie 
uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna 
latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli 
we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek 
chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że 
owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami»”.   J 15, 1-8 

ścią Jezusa, dobrego Samarytanina, poświęciła się cierpiącym na ciele i 
duchu, gorliwie im pomagając, przysługiwał tytuł Błogosławionej i aby 
jej święto obchodzono corocznie dnia 28 kwietnia”. 
Następnie odsłonięto obraz nowej błogosławionej pędzla Zbigniewa 
Juszczaka, do którego przyszła procesja z relikwiarzem projektu Marka 
Nowaka. W trakcie procesji śpiewano inwokację: „Błogosławiona Hanno 
Chrzanowska odkrywająca Boga w człowieku, módl się za nami”. Reli-
kwiarz niesiony przez Helenę Matogę, pielęgniarkę, uczennicę i ducho-
wą córkę Hanny Chrzanowskiej oraz wicepostulatorkę jej procesu beaty-
fikacyjnego, ma kształt serca, znajdujący się zaś w jego centrum frag-
ment kości błogosławionej jest nakryty miniaturowym czepkiem pielę-
gniarskim, symbolem misji której podjęła się błogosławiona - zwróciła 
uwagę Izabela Ćwiertnia z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i 
Położnych Polskich. 
Obraz beatyfikacyjny oraz relikwiarz zostaną umieszczony w krakow-
skim kościele św. Mikołaja przy ul. Kopernika 9, gdzie spoczywają do-
czesne szczątki nowej błogosławionej i gdzie będzie oddawana jej szcze-
gólna cześć. 
Za beatyfikację podziękował papieżowi w imieniu Kościoła Krakowskie-
go metropolita abp Marek Jędraszewski wraz z ks. Niepsujem. 
Kard. Amato powiedział w kazaniu, że nowa błogosławiona „była latar-
nią światła wśród ciemności ludzkiego bólu”. Ta postać staje się natural-
ną patronką wszystkich ruchów i środowisk związanych z wrażliwością 
społeczną na służbę życiu i jego obronie. Na ten czas dzisiejszy daje ją 
nam Pan Bóg. Daje w czasie, gdy Kościół w okresie paschalnym głosi 
zwycięstwo życia, które daje nam zmartwychwstały Pan - powiedział 
przed beatyfikacją o postaci H. Chrzanowskiej abp Marek Jędraszewski. 
- Hanna Chrzanowska wierzyła w Bożą moc i potrafiła ją przekazywać 
niejako tym wszystkim osobom, które razem z nią szły, szukając ludzi 
potrzebujących pomocy, okazując troskę, lecząc, a przede wszystkim 
będąc razem z człowiekiem cierpiącym, któremu trzeba nieść nadzieję - 
dodał metropolita krakowski. 
Proces beatyfikacyjny H. Chrzanowskiej rozpoczął się w 1998 r. We 
wrześniu 2015 r. papież Franciszek potwierdził dekret o heroiczności jej 
cnót, w lipcu 2017 r. zatwierdził zaś dekret kanonizacyjny na podstawie 
uznanego cudu za przyczyną służebnicy Bożej. 
W 2001 r. po modłach do Hanny Chrzanowskiej została uzdrowiona 
dotknięta ciężkim wylewem krwi do mózgu Zofia Szlendak-
Cholewińska, jej niegdysiejsza uczennica i współpracowniczka. 
- W czasie odmawiania nowenny, chorej przyśniła się jej niegdysiejsza 
nauczycielka pielęgniarstwa i powiedziała, że wszystko będzie dobrze. I 
tak się stało - przypomniał ks. dr Andrzej Scąber, referent spraw kanoni-
zacyjnych. 


