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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 Dziś – pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna. Msza 

Św. o 11:00  z udziałem dzieci. Po sumie zmiana tajemnic 

różańcowych. Składka na Seminarium Duchowne i cele 

diecezjalne. Dzisiaj także uroczystości odpustowe w Osob-

nicy z okazji Św. Stanisława. 

 Dni Krzyżowe - modlitwy o urodzaje i za kraje głodują-

ce będą  w poniedziałek, wtorek i środę. Przez wstawien-

nictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo 

dla ludzkiej pracy oraz sprzyjającą pogodę dla wzrostu 

zasiewów i dobre plony, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i 

na całym świecie nie brakowało chleba.  

 Procesja:  

- poniedziałek - główną drogą w stronę Woli Cieklińskiej, 

powrót Stroną Wschodnią  

- wtorek - udamy się do krzyża na cmentarzu 

- środa –  główną drogą w stronę sklepu, powrót drogą 

parafialną 

 W tym dniu   procesja odbędzie się również w  Dobryni. 

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstą-

pienia Pańskiego. Na sumie o godz. 11:00  I Komunia Św. 

 Bóg  zapłać grupie za sprzątanie kościoła i złożoną 

ofiarę 120 zł. Kwiaty przygotowała firma florystyczna. Na 

sobotę proszę do sprzątania  cd. mieszkańców Cieklina, 

kwiaty do ołtarza przygotowują rodzice dzieci  I komunij-

nych. Na czwartek po Mszy Św. prosimy rodziców dzieci  I 

komunijnych do prac porządkowych wokół kościoła. /

koszenie trawy, zamiatanie chodnika, obcięcie tui, malowa-

nie rynien/. 

 W środę o godz.16:45 próba generalna przed I Komu-

nią Św. 

 W sobotę o 10:30 spowiedź dzieci I komunijnych. 

 W czwartek po Mszy Św. spotkanie Rady Parafialnej. 

  W piątek po Mszy Św. egzamin parafialny dla kandyda-

tów do bierzmowania z kl. III Gimnazjum. 

 W sobotę o godz. 9:00 sprzątanie cmentarza. Prosimy 

mieszkańców Cieklina od mostu strona lewa do pana orga-

nisty oraz domy od Woli Cieklińskiej do mostu lewa i pra-

wa strona. 

 

Miłosierdziu Bożemu polecajmy św. Edwarda Staniszew-

skiego, który w minionym tygodniu odszedł do wieczności z 

naszej wspólnoty parafialnej. 

Biskupi na 3 maja 
Troska o Konstytucję, szczególna więź Polaków z Maryją 
oraz przywiązanie narodu do katolickiej tożsamości – o 
tym głównie mówili biskupi podczas uroczystych Mszy 
św. sprawowanych w całym kraju w intencji Ojczyzny, z 
okazji Święta Narodowego 3 Maja i w uroczystość Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski. 
 Tradycyjnie w Święto Narodowe 3 Maja i uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w wielu świąty-
niach sprawowano uroczyste Msze św. w intencji Ojczy-
zny. Wierni w modlitwie dziękowali za opiekę Matki Bożej 
nad Polską, wspominali lwowskie śluby króla Jana Kazi-
mierza z 1656 r. i trud prac nad Konstytucją 3 Maja oraz jej 
wpływ na kolejne pokolenia Polaków. Biskupi w homiliach 
wskazywali, że święto konstytucji 3 Maja splata ze sobą 
wątki religijne i narodowe, duchowe i polityczne, o czym 
nie można zapominać zwłaszcza w świetle tegorocznej 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
 W archikatedrze warszawskiej, podczas Mszy św. z 
udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza 
Morawieckiego i członków rządu oraz parlamentarzystów, 
kard. Kazimierz Nycz podkreślił, że troska o Konstytucję, 
która uwzględnia wartości nienegocjowalne jak życie, god-
ność człowieka czy małżeństwo, to jeden z najważniejszych 
wymiarów społecznej służby dla Ojczyzny. Hierarcha za-
znaczył, że Kościół nie chce proponować gotowych rozwią-
zań społecznych i politycznych, bo nie jest to jego rolą. – 
Zostawia szukanie takich rozwiązań obywatelom państwa, 
w którym Kościół żyje i działa. Zostawia swoim wiernym 
świeckim to zadanie prowadzenia spraw doczesnych, 
zgodnie z zamiarem Boga Stwórcy i wszystkich rzeczy.  
 W Płocku bp Mirosław Milewski stwierdził, że „nie 
można tworzyć jakiegokolwiek prawa, nie można budować 
fundamentów jakiegoś systemu prawnego bez odniesienia 
do wartości, które przez wieki definiowały naszą Ojczy-
znę”. – Obok rozwiązań formalnych, które są ważne, trzeba 
przy okazji pisania nowej polskiej Konstytucji zapytać za-
tem, jakie wartości chcemy w niej przekazać – zaznaczył 
płocki biskup pomocniczy. Pytał też, czy znajdzie się w niej 
miejsce na odniesienie do Boga, szacunek dla prawa natu-
ralnego i dla tego, co jest duchowym dziedzictwem ponad 
tysiąca lat chrześcijaństwa i polskiej myśli społecznej; a 
wreszcie dla tych wartości, które Bóg przekazał w Dekalo-
gu, a Chrystus uzupełnił w Ośmiu Błogosławieństwach, 
nazywanych „Konstytucją Kościoła”. 
 Na Jasnej Górze, gdzie z udziałem Episkopatu Polski i 
kilkunastu tysięcy pielgrzymów odbyły się uroczystości ku 
czci Maryi Królowej Polski, abp Stanisław Gądecki podkre-
ślił, że prawdziwym celem naszej niepodległości jest wier-
ność Ewangelii. Przypomniał też o roli Kościoła w trudnym 
czasie zmagań o wolność. Obok podtrzymywania języka 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 †Czesława Żychowska od Ewy i Bronisława Mak-

sym z rodziną  

18.00 †Julia i Franciszek Starzec 

†Stanisław, Kazimierz Świątek oraz Maria Starzec 

Wtorek 

7.00 †Stanisława Dedo 

18.00 †Maria Brej oraz Stanisława Kicilińska  

†Stanisław Buczyński  

Środa 

18.00 †Stanisława Wyżkiewicz z okazji imienin 

†Helena i Jan Kmiecik oraz zmarli z rodziny 

†Bogumił Żychowski od Kazimiery i Stanisława Krysty-

niak 

Czwartek 

7.00 †Tadeusz Ślusarczyk od kuzyna Ryszarda z rodziną  

18.00 †Joanna Łącka od siostrzenicy Małgorzaty 

†Bronisława  Żychowska od Aliny 

Piątek  

18.00 Dziękczynna za przeżyte 79 lat z prośbą o bł. Boże 

dla Władysławy 

†Wanda i Stanisław Otrębscy od Zofii z Woli Cieklińskiej 

†Władysław Dziedzic w 15 roczn. śm 

Sobota 

18.00 †Stanisława i Stanisław Sterkowicz 

†Bronisława Brej w 29 roczn. śm. 

†Stanisław i Wiktoria Szudy od Zofii 

Niedziela 

7. 00 †Bogumił Żychowski od córki Marii z mężem 

†Stanisław Rydarowicz w roczn. śm. 

8. 30 O błog. Boże dla sióstr i ich rodzin z róży Matki 

Bożej Fatimskiej oraz pokój wieczny dla zmarłych 

11.00 O błog. Boże dla dzieci I komunijnych i ich rodzi-

ców  (x4) 

15. 00 Za parafian  

 

O. Adam Kotula od 1 maja odprawia Msze Św. greg. 

za śp. Adolfa Ślusarczyka int. od uczestn. pogrzebu 

 

DOBRYNIA  
Poniedziałek17.00 †Paweł, Ewa, Franciszka, Marian, 

Aleksander, Tadeusz i Agata Dedo oraz Roman i Wik-

toria Ślusarczyk 

Wtorek 17.00 O błog. Boże dla róży Św. Weroniki  

Środa 17.00 O zdrowie i błog. Boże w roczn. ślubu  

Czwartek 17.00  †Anna Ślusarczyk w 28 roczn. śm. oraz 

zmarli z rodziny 

Piątek 17.00 †Paweł i Helena Ciuła  

Sobota 15.00 Dziękczynna za dar życia z prośbą o zdro-

wie i błog. Boże dla Matyldy 

†Bronisława Brej w 29 roczn. śm. 

Niedziela  9.45 †Mieczysław Brej rozpocz. greg. od 

uczestników pogrzebu 
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SŁOWO ŻYCIA 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w mi-
łości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie 
trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i 
trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was 
była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swo-
ich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przy-
kazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego 
pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale 
Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przy-
nosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokol-
wiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się 
wzajemnie miłowali»”.         J 15, 9-17 

czy kultury, jego największą zasługą była troska o wolność ducha. – Ko-
ściół był jedyną strukturą działającą nieprzerwanie w czasie, gdy brako-
wało struktur państwa polskiego, ale ważniejszą od przekazywania wie-
dzy o historii Polski, od walki o zachowanie języka ojczystego, od propa-
gowania działalności gospodarczej i stowarzyszeniowej, była praca Ko-
ścioła nad świętością ludu polskiego – powiedział abp Gądecki. 
 – Matka Najświętsza jako Królowa Polski uczy nas nie tylko poświę-
cenia i ofiarności dla ojczyzny, ale także wznoszenia się ponad jałowymi 
podziałami partyjnymi, które często rujnują pokój społeczny i odbierają 
chęć do współpracy – mówił kard. Stanisław Dziwisz w Zakopanem. 
 „Potrzebna jest nam pomoc i opieka Maryi Królowej Polski – niena-
wiścią i niezgodą nie obronimy naszej ojczyzny, ojczyzny musimy bro-
nić, brońmy ją miłością – mówił z kolei w Kielcach bp Jan Piotrowski. 
O tym, że Polacy odczuwają od wieków szczególną więź z Maryją, mó-
wił w Białymstoku abp Tadeusz Wojda. – Od zarania nasze polskie dzie-
je są z Nią związane. Ona zawsze nam towarzyszyła i na stałe wpisała 
się w naszą historię, burzliwą historię, ale też i w naszą kulturę, architek-
turę, malarstwo, w nasza polską duchowość i w nasze chrześcijańskie 
życie – wskazywał. Maryja jest także dla Polaków przewodniczką na 
nadchodzące, niełatwe czasy. „Jak kiedyś, tak i dziś trzeba nieustannie 
walczyć, już nie o niepodległość i suwerenność narodu, ale o suweren-
ność i niepodległość naszego sumienia. Trzeba walczyć o dobre imię 
Polski w historii Europy, o suwerenność i wolność Polaka w wyznawa-
niu wiary – podkreślił abp Wojda. 
 W katedrze na Wawelu abp Marek Jędraszewski zachęcał, by wracać 
do słów preambuły Jasnogórskich Ślubów Narodu, sformułowanych 
przez uwięzionego w Komańczy Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wy-
szyńskiego, które ujmują, według niego, „wielkie związanie narodu z 
naszą Królową”. 
 Abp Hoser: wciąż obowiązują nas śluby króla Jana Kazimierza 
„Wracamy do tych słów. Wracamy do tej całej tradycji naszego związa-
nia z naszą Królową. I czujemy brzemię odpowiedzialności za te wieki 
wierności, ale także klęsk, częstokroć z winy naszego narodu. I czujemy 
się odpowiedzialni na nowo za to, co jest dzisiaj i za to, co będzie, cho-
ciaż losy przyszłości są tylko w rękach Boga” – mówił na zakończenie 
hierarcha. „Podnosimy znowu nasze głowy, świadomi naszej tożsamości 
religijnej, katolickiej, polskiej, narodowej. I raz jeszcze chcemy się wsłu-
chać w to przesłanie, które popłynęło w 1979 roku, kiedy na krakow-
skich Błoniach św. Jan Paweł II żegnał się z Krakowem i Polską, mówiąc: 
Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Pol-
ska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, abyście nigdy nie 
zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami 
tych korzeni, z których wyrastamy” – podsumował. 


