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Gazetka Parafii św. Michała w  Cieklinie  nr 120 

Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 W dzisiejszą  Uroczystość Wniebowstąpienia Pań-

skiego przeżywamy w naszej parafii I Komunię Świętą. 

W ten ważny dzień ich życia, jako wspólnota wierzących 

otaczamy wszystkie dzieci pierwszokomunijne i ich ro-

dziny naszą szczególną modlitwą. W Komunii świętej 

jednoczymy się z Jezusem Chrystusem, który przypomina 

nam: „Kto pożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, ma 

życie wieczne”. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy przybywają codziennie 

na nasze maryjne nabożeństwa majowe. Przez cały biały 

tydzień w nabożeństwach będą uczestniczyć również 

dzieci pierwszo-komunijne. 

 Dzisiaj o godz. 19:00 w Osobnicy Nabożeństwo Fa-

timskie. 

 Bardzo dziękujemy rodzicom dzieci pierwszokomu-

nijnych za kwiaty, piękny wystrój świątyni oraz prace 

porządkowe wokół kościoła, a grupie sprzątającej za 

sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę 120 zł. Na sobotę 

prosimy do sprzątania  mieszkańców Dedówki. 

 Bóg zapłać również mieszkańcom Cieklina za prace 

porządkowe na cmentarzu. 

 W środę po Mszy Św. próba przed rocznicą I Komu-

nii Św. dla ucz. kl. IV. 

 W czwartek po Mszy Św. i Majówce odbędzie się 

plenerowa majówka dla młodzieży z rejonu Jasła i Gor-

lic. 

 W piątek o godz. 18:00 egzamin diecezjalny dla kan-

dydatów do bierzmowania z klas III Gimn. Po egzaminie 

wyjazd na rekolekcje do Lipinek. 

 W przyszłą niedzielę uroczystości odpustowe w Dę-

bowcu / szczegóły na plakacie /. 

 Za tydzień 3 niedziela miesiąca, składka na inwesty-

cje na cmentarzu. 

 Procesja Bożego Ciała w tym roku odbędzie się w 

kierunku Dzielca - Cieklin Podgóra. Powrót drogą przy 

rzece. Prosimy o zwrócenie dwóch banerów z zeszło-

rocznych ołtarzy. 

Procesja w Dobrynii odbędzie się górna częścią wioski. 

Miejsce poszczególnych ołtarzy podamy za tydzień. 

Św. Andrzej Bobola—
Patron Polski z wczoraj  

na dziś i na jutro 

Był bardzo porywczy i niecierpliwy, szybko 
wpadał we wściekłość i uparcie tkwił przy wła-
snym zdaniu, choć nie zawsze miał rację. Posia-
dał takie cechy charakteru, które trudno przypi-
sać osobie świętej, a jednak został wyniesiony na 
ołtarze i to nie tylko dlatego, że zginął śmiercią 
męczeńską. 

Św. Andrzej doskonale 
zdawał sobie sprawę 
z trudności swojego 
charakteru i z tego, 
że swoim zachowa-
niem może sprawiać 
przykrość najbliższym 
i współbraciom. Dlate-
go nieustannie praco-
wał nad sobą, starając 
s i ę  p o s k r o m i ć 
„ciemne” strony swojej 
osobowości, a rozwi-
nąć te, które pomagały 
mu w wypełnianiu 
powołania. 
Poprzez modlitwę, 
codzienne odprawia-
nie mszy świętej, żywy 
kontakt z Ewangelią 
doszedł w tych stara-
niach do perfekcji, 
że aż przełożony zako-

nu zwrócił się do generała jezuitów, aby dopuścił Andrzeja 
do „profesji uroczystej” – najwyższego stopnia w formacji 
jezuickiej, który w tamtym czasie był dostępny jedynie dla 
zakonników wybitnie uzdolnionych, odznaczających się nie-
skazitelną moralnością i stanowiących wzór do naśladowania 
dla pozostałych współbraci. Andrzej Bobola w wieku 20 lat 
wstąpił do jezuitów w Wilnie, ale już wcześniej miał 
do czynienia z tym zgromadzeniem, gdyż ukończył szkołę 
jezuicką, zdobywając tym samym humanistyczne wykształce-
nie. Studia z filozofii i teologii zrobił na Akademii Wileńskiej, 
po czym przyjął święcenia kapłańskie w 1622 roku. Był rekto-



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

18.00 †Maciej Setlak 

†Maciej i Stanisław Poliwka /poza parafią/ 

†Emilia Cygan w roczn. śm. oraz Bolesław 

Wtorek 

18.00 Dziękczynna za dar życia z prośbą o błog. Boże dla 

Szczepana 

†Piotr, Stefania i Ryszard 

†Stanisław Żychowski 

Środa 

7.00 † Paulina i Franciszek Putlak w roczn. śm.  

18.00 †Edward Królikowski w 2 roczn. śm. 

O zdrowie Mieczysława Czechowicz od najstarszego stra-

żaka 

Czwartek 

7.00 †Tadeusz Ślusarczyk od rodziny Ślusarczyk z Pago-

rzyny  

18.00 †Stanisława i Vanessa w 3 roczn. śm. oraz Jan Ro-

lek  

†Adam Czechowicz 

Piątek  

18.00 Za parafian 

†Czesława Żychowska od Kazimiery i Emila Szudy z 

rodziną 

†Piotr Dworzański od rodziny z Brzostku 

†Stanisław Gumienny w 7 roczn. śm 

Sobota 

18.00 †Stanisław Marszałek w 20 roczn. śm. oraz Zofia 

†Emilia Budziak od wnuczki Ewy z rodziną/poza parafią / 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże 

 w rocznicę ślubu 

 

Niedziela 

7. 00 †Rozalia i Józef Bobula 

†Zofia Mikołajczyk oraz Czesława, Eugeniusz i Helena 

Janiak 

8. 30 Za parafian  

11.00 O błog. Boże dla dzieci w rocznicę  I Komunii Św. 

†Józefa Szańca w 21 roczn. śm. oraz Tomasz i Anna 

15. 00 †Maria, Tadeusz i Bronisława Starzec  

 

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

za śp. Adolfa Ślusarczyka int. od uczestn. pogrzebu 

 

DOBRYNIA  
Poniedziałek17.00 †Mieczysław Brej . greg. 2 

Wtorek 17.00 †Mieczysław Brej . greg. 3 

Środa 17.00 †Mieczysław Brej . greg. 4 

Czwartek 17.00  †Mieczysław Brej . greg. 5 

Piątek 17.00 †Mieczysław Brej . greg. 6 

Sobota 15.00 †Mieczysław Brej . greg. 7 

†Maria Sroka od rodz. Brączyk i Szańca  

Niedziela  9.45 †Mieczysław Brej . greg. 8 

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, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: 

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto 
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, bę-
dzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: 
w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić bę-
dą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im 
szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».  

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po pra-
wicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współ-
działał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły”.
               Mk 16, 15-20 

rem i prefektem bursy dla młodzieży w Nieświeżu,  rektorem kościoła 
w Wilnie, przełożonym nowego domu zakonnego w Bobrujsku, kazno-
dzieją w Warszawie, kierował Sodalicją Mariańską (katolickim stowa-
rzyszeniem dla studentów), przede wszystkim zaś był misjonarzem 
na Pińszczyźnie i Polesiu. 
W każdej miejscowości w jakiej się znalazł poszukiwał ludzi 
ze społecznego marginesu, chodził od domu do domu, by rozmawiać 
z nimi i  przybliżać im Ewangelię. A ponieważ potrafił pięknie mówić, 
ludzie chętnie go słuchali i tłumnie ciągnęli na msze święte, aby posłu-
chać jego kazań. 
Posiadał również charyzmat słuchania spowiedzi. Przychodzili do niego 
zatwardziali grzesznicy i po otrzymaniu rozgrzeszenia diametralnie 
zmieniali swoje życie. Wielu prawosławnych pod wpływem nauczania 
świętego Andrzeja, przeszło na katolicyzm. 
Tereny, na których Andrzej Bobola pełnił posługę misyjną, graniczyły 
z Rusią i były bardzo często najeżdżane przez wojska kozackie, które 
napadały na wioski, okradały mieszkańców i brutalnie mordowały Pola-
ków oraz Żydów. 
W roku 1657 Kozacy zaatakowali Pińsk, gdzie akurat pracował 
św. Andrzej. Kiedy dowiedzieli się, że w miejscu tym przebywają jezui-
ci: o. Maffon i o. Bobola, stali się oni ich głównym celem. 
Zakonnikom udało się jednak uciec z Pińska, ale Kozacy szybko odna-
leźli o. Maffona, który ukrył się w pobliskim Horodcu i zamordowali go. 
Andrzej dotarł aż do Janowa, oddalonego o 30 km od Pińska, później 
do Peredił skąd miał udać się do wsi Mogilno. Niestety w czasie podró-
ży wpadł w ręce Kozaków. 
Napastnicy najpierw kazali Andrzejowi wyrzec się wiary w Jezusa, 
a kiedy zakonnik sprzeciwił się ich żądaniom poddali go bestialskim 
torturom. Dość wspomnieć, że oprawcy wyrwali mu język, wydłubali 
oko i zdarli skórę z pleców. Święty Andrzej zmarł w okrutnych męczar-
niach 16 maja 1657 roku. Jezuici zabrali jego ciało, pochowali 
w podziemiach klasztornego kościoła w Pińsku i bardzo szybko zapo-
mnieli o męczenniku. Dopiero w 1702 roku sam św. Andrzej upomniał 
się o należytą cześć dla swoich doczesnych szczątków, ukazując się rek-
torowi kolegium pińskiego i wskazując miejsce swojego pochówku. 
Od tego momentu zaczął szerzyć się kult wokół Andrzeja, a za jego 
przyczyną wierni otrzymywali wiele łask i doznawali cudów. 
Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w roku 1712, ale z powodu kasaty 
jezuitów, wybuchu wojny i rozbiorów Polski został odroczony i Andrzej 
Bobola został ogłoszony błogosławionym 30 października 1853 roku, 
a wyniesiony na ołtarze dopiero 17 kwietnia 1938 roku. 
Jego relikwie znajdują się w warszawskim kościele jezuitów przy 
ul. Rakowickiej, najpierw były przechowywane w kaplicy zakonnej, 
a obecnie wystawione są w sanktuarium narodowym św. Andrzeja Bo-
boli. Niedaleko od nas również w Strachocinie znajduje się Jego sanktua-
rium. Od 2002 roku Święty nosi tytuł patrona Polski. 


