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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Dzisiejsza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dzisiaj 

kończy się liturgiczny okres wielkanocny. Zachęcamy także, aby 

radosny obchód dzisiejszej uroczystości rozszerzyć na jutro. Dnia 

21 maja czcimy Maryję jako Matkę Kościoła. 

 Również dzisiaj odpust w Dębowcu.  

Przeżywamy także 18 rocznicę konsekracji Biskupa Rzeszowskiego 

Jana Wątroby. Módlmy się w intencji Pasterza naszej diecezji. 

 W czwartek przypada obchodzone od 5 lat w Polsce święto 

Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.  

 W sobotę zapraszamy wszystkich do modlitwy w Dniu Matki. 

Żyjącym mamom chcemy wypraszać obfitość Bożych łask, a zmar-

łym radość wieczną. 

 W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Trójcy Przenaj-

świętszej. Po każdej Mszy Św. będzie zbiórka do puszek na Radio 

Via. Dzisiaj 3 niedziela miesiąca -  składka na inwestycje na 

cmentarzu. 

 Dziękujemy grupie sprzątającej za sprzątanie kościoła i złożo-

ną ofiarę 160zł. Na sobotę prosimy do sprzątania cd. mieszkańców 

Cieklin-Dedówka. 

 Bóg zapłać dzieciom I Komunijnym za dar na misje - 1070 zł. 

 Dziękujemy również p. Władysławowi za naprawienie sygna-

turki, która rozpoczyna Mszę Św. w kościele, a młodzieńcom Hu-

bertowi i Karolowi  za wymianę pękniętych płytek na schodach 

Kaplicy Cmentarnej. Na cmentarzu zostały zamontowane barierki 

– koszt wyniósł 2.500zł natomiast przy wejściu do zakrystii kościo-

ła zasponsorowała firma.  

 Dzięki waszej ofiarności jest  postument z kostki brukowej pod 

Matką Bożą przy Kościele. Ofiara została przeznaczona z kwesty 

organizowanej przez Strażaków i Kosynierów, którym również 

dziękujemy za tę posługę. 

 We wtorek o godz.17:00 w Załężu bierzmowanie. 

 W środę w Dobryni spotkanie Grupy modlitewnej O. Pio połą-

czone z poświeceniem obrazu O.Pio. 

 Ołtarze na Boże Ciało w  tym roku w Cieklinie będą przy po-

sesji: Ołtarz I - przy Domu Ludowym, Ołtarz II - p. Żychowskich, 

Ołtarz III - p. Królikowskich, Ołtarz IV  - przy  Domu Strażaka. 

Natomiast w Dobryni przy posesji: Ołtarz I - p. Mastaj, Ołtarz II - 

p. Oleszkowicz, Ołtarz III - p. Piątkiewicz, Ołtarz IV - pani Jaku-

bińskiej.  

 W sobotę, 26 maja pielgrzymka dzieci I komunijnych do Ła-

giewnik połączona z odebraniem relikwii św. s. Faustyny. Z Cie-

klina wyjazd spod szkoły o godz. 7:15, natomiast w Dobryni spod 

Kościoła również o godz. 7:15. Za tydzień w Sanktuarium Dębo-

wieckim III Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków o godz. 15:00. W 

sobotę, 26 maja w Jasionce. Rzeszowa odbędzie się konferencja z 

okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości„ Polska jest wolna—

To jest moja Matka, ta Ziemia” połączona z koncertem Reprezen-

tacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Wstęp wolny. 

Zapisy tel. 509-569-014, bądź w zakrystii. 

Uroczystość Pierwszej 
Komunii Świętej 

 13 maja na Mszy Świetej o godzinie 11. 00 w na-
szym kościele parafialnym 30 dzieci przyjęło po raz 
pierwszy do swojego serca Jezusa Eucharystycznego. 
Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego ro-
dziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości 

Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świę-
tą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być po-
karmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia docze-
snego. Los każdego z nas w dużej mierze zależy od 
tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdro-
wa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze 
jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze serce. Po raz 
pierwszy Komunię Św. przyjęli: Jakub Betlej, Sara Bier-
nacka, Wiktoria Biernacka, Maciej Czechowicz, Julia 
Dziedzic, Gabriel Jędryczka, Jacek Jędryczka, Martyna 
Kamińska, Marlena Klimkiewicz, Paweł Kosiek, Szy-
mon Lekowski, Kacper Mastej, Kacper Mlicki, Gabriela 
Niżnik, Kamil  Rochecki, Emilia Setlak, Nina Setlak, 
Natalia Skała, Mateusz  Sławniak, Ewelina Smoleń, 
Karolina Sroka, Rafał Sroka – Lewosz, Natalia Ślusar-
czyk, Izabela Świątek, Maja Świątek, Wiktor Świątek, 
Milena Szańca, Oliwia Warchoł, Kinga Zoła, Marcel 
Żychowski. 
 Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziec-
ka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni 



INTENCJE MSZALNE 

 
Poniedziałek 

7.00  Dziękczynna za otrzymane łaski w życiu 

rodzinnym 

i małżeńskim 

18.00 †Adolf Czechowicz w roczn. śm. 

†Włodzimierz Setlak od sąsiadów 

Wtorek 

7.00  †Zbigniew Cygan  

17.00 O szczęśliwą operację 

Środa 

7.00 O zdrowie Mieczysława Czechowicz  

18. 00 †Aleksandra Budziak  

Czwartek 

18. 00 †Tadeusz Łysogórski w 11 roczn. śm 

†Tadeusz Ślusarczyk od chrześniaczki Sylwii z 

rodziną 

†Joanna Łącka z okazji Dnia Matki 

Piątek  

18.00 †Eugenia w 12 roczn.śm. i Stefan Horbal 

oraz Wojciech Szudy od córki Marii 

†Władysław, Jan, Stanisław i Eugeniusz 

†Felicja i Wincenty Setlak 

Sobota 

17. 00 †Tadeusz Byczek  

 

Niedziela 

7. 00 †Czesława Żychowska od Marii i Stanisła-

wa Ślusarczyk 

8. 30  †Tadeusz Staniszewski w 6 roczn. śm.  

11. 00 †Żychowska Joanna w roczn.śm.  

15. 00 Za parafian  

 

O. Adam Kotula od 1 maja odprawia Msze 

Św. greg. Za śp. Adolfa Ślusarczyka int. 

od uczestn. pogrzebu 

 

 

DOBRYNIA  
Poniedziałek 17.00 †Mieczysław Brej greg.9  

Wtorek 16.00  †Mieczysław Brej greg.10 

Środa 17.00 Dziękczynna za VII Kongres z 

prośbą o Bożą Opatrzność i Światło Ducha 

Św. dla grup modlitewnych  O. Pio  

†Mieczysław Brej greg.11 

Czwartek 17.00 †Mieczysław Brej greg.12 

Piątek 17. 00 †Mieczysław Brej greg.13 
Sobota  16.00 †Mieczysław Brej greg.14 
 

Niedziela  9.45 †Mieczysław Brej greg.15 

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: „Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego 
Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o 
Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele 
mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, 
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, 
ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On 
Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co 
ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.” 

              J 15 26-27; 16,12-15  

z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Jeże-
li rodzice i dzieci nie żyją na co dzień mądrością Ewangelii, jeżeli w nie-
dziele i święta nie spotykają się z Bogiem w Eucharystii, to Pierwsza 
Komunia Święta stanie się jedynie epizodem i miłym wspomnieniem, 
które powiększy wprawdzie zasób rodzinnych fotografii, ale nie wpły-
nie na jakość wychowania dziecka ani na sposób jego postępowania. 
 Pierwsza Komunia Święta to dla rodziców przypomnienie o tym, że 
powinni oni karmić swoje dziecko tymi samymi wartościami i prawda-
mi, którymi karmi nas Bóg. To właśnie rodzice mają być pierwszymi 
świadkami tego, że Bóg każdego z nas doskonale rozumie i nieodwołal-
nie kocha. Rodzice dają dziecku czytelne świadectwo o miłości Boga do 
człowieka wtedy, gdy nie tylko do dziecka, ale również do siebie nawza-
jem odnoszą się z szacunkiem i z radosną miłością. Miłość doświadcza-
na w rodzinie sprawia, że dziecku łatwo będzie uwierzyć w to, że Bóg 
kocha je nieodwołalnie i bezwarunkowo.  
 Pierwsza Komunia Święta to okazja do tego, by wraz z dzieckiem 
wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, czyli pierwszy sakra-
ment, który przyjęło ich dziecko. Chrzest to bowiem sakrament, w któ-
rym Bóg zawierzył rodzicom dziecko, które On kocha i które jest Jego 
przybranym dzieckiem. Prosząc o chrzest, rodzice zobowiązali się do 
tego, by codziennie karmić swojej dziecko Bożą prawdą o człowieku i 
Bożą miłością do człowieka. Niezwykle ważnym sposobem przyprowa-
dzania dziecka do Boga jest wspólna modlitwa w rodzinie, regularny 
udział całej rodziny w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, a także 
wspólna lektura Pisma Świętego, które w prosty i poruszający sposób 
opowiada niezwykłą historię miłości Boga do człowieka.  


