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                    Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Przeżywamy dziś Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kościół 

przypomina nam, że Bóg jest Jeden w Trzech Osobach, że  jest 

On  jednością i wspólnotą osób.  

 Dziś w Sanktuarium Dębowieckim III Diecezjalna Piel-

grzymka Strażaków o godz. 15:00. 

 Dziś po każdej Mszy Św. zbiórka do puszek na Radio Via.  

 W najbliższy czwartek, 31 czerwca  przypada Uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwana świę-

tem Bożego Ciała. Msze Święte o godz. 7:00, 10:00  i 15:00. 

Po sumie wyruszymy w procesji eucharystycznej do czterech 

ołtarzy. Do sypania kwiatów prosimy dzieci I – komunijne i 

rocznicowe. Baldachim, chorągwie, krzyż i figurę św. Michała 

podejmą druhowie strażacy. Nie może zabraknąć również kosy-

nierów. Pozostałe figury i feretrony jak podczas procesji rezu-

rekcyjnej. Zachęcamy do udekorowania naszych okien, balko-

nów i domów, dając w ten sposób świadectwo naszej wiary. 

Zadbajmy również o czystość naszej duszy i o wzajemne pojed-

nanie w rodzinach. Procesja eucharystyczna wokół kościoła 

będzie się odbywać codziennie po Mszy wieczornej przez okta-

wę Bożego Ciała, natomiast w niedzielę po sumie.  

 W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek i pierwszy 

piątek miesiąca – spowiedź przed każdą Msza św., oraz w pią-

tek od godz.17:00. /W Dobryni od 16:30./  

 Serdeczne Bóg zapłać sprzątającym naszą świątynię w 

ubiegłym tygodniu oraz za złożoną ofiarę 180zł. Na sobotę 

prosimy c.d. Cieklin – Dedówka. Kwiaty przygotowują nowo-

żeńcy. 

 Koncert piosenki religijnej „Jednego Serca, Jednego Du-

cha” odbędzie się w Uroczystość Bożego Ciała w Rzeszowie o 

godz. 19.00. Wstęp wolny. Szczegóły na plakacie. Wyjazd na 

koncert  z naszej parafii o godz. 16:30-są jeszcze wolne miej-

sca. 

 W sobotę od godz. 9:00 wyjazd do chorych 

 W sobotę o godz. 12:00 spotkanie scholi. 

 Za tydzień 3 czerwca na stadionie sportowym w Dębowcu 

od godz. 13:00 rozpocznie się Gminny Dzień Dziecka. Organi-

zatorzy zapraszają dzieci i rodziców na ciekawe zabawy i 

atrakcje.  Wstęp bezpłatny. 

 Zostało zainstalowane nagłośnienie w kaplicy cmentarnej/

nowe głośniki i instalacja, wzmacniacz z kościoła/ koszt 

1000zł. Bóg zapłać panu Mariuszowi za to dzieło. W niedzielę 

10 czerwca Msza Św. popołudniowa o godz.15:00 będzie w 

kaplicy na cmentarzu.  

 Młodzież z kl. III Gimn. jako dar ołtarza z okazji sakra-

mentu bierzmowania ofiarowała nową kadzielnicę oraz tron 

pod monstrancję. Bóg zapłać. 

Dzień Matki - Maryja 
wzorem kobiecości 

 Polska maryjność zawsze budziła gorące dyskusje i 
spory. Dla jej krytyków jest świadectwem niedojrzało-
ści i łatwizny intelektualnej, jej obrońcy widzą w niej 
„znak firmowy” lokalnego katolicyzmu, fundament i 
gwarancję jego trwania. Jednak Maryja może być – i 

jest – wzorem dla wielu nowoczesnych kobiet, które od 
matki Zbawiciela uczą się siły w radzeniu sobie z co-
dziennymi przeciwnościami. 
 Polskie katoliczki zaczynają inaczej patrzeć na Ma-
ryję. – „Wszechmoc Błagająca”, „Pomoc Nieustająca”, 
„Pocieszycielka Strapionych”, „Uzdrowienie Cho-
rych”, „Ucieczka Grzeszników” – te tytuły z litanii 
kształtowały od wieków obraz Najświętszej Maryi 
Panny. Taki obraz potwierdzałby tezę, że w powszech-
nym odczuciu Matka Boska jest swoistym 
„ochroniarzem”, który strzeże, rozwiązuje problemy, 
troszczy się nie tylko o „wszystkie nasze dzienne spra-
wy”, ale także o życie w wieczności. 
 Coraz częściej jednak mariologia przesuwa akcent 
w odbiorze Matki Bożej i roli, jaką Miriam z Nazaretu 
odgrywa w kształtowaniu współczesnego pokolenia 
chrześcijan. Z pobożności błagalnej, którą streszczają 
słowa „Ora pro nobis” (Módl się za nami!), coraz bar-
dziej zaczyna dominować pragnienie naśladowania. 
Pragnienie życia jak Maryja – wiarą, słuchaniem słowa 



INTENCJE MSZALNE 

 
Poniedziałek 

7.00 †Tadeusz Ślusarczyk od Marii Ślusarczyk i Ireny 

Kwolek z mężem Janem 

18.00 †Stanisław Więcek w 8 roczn.śm 

†Salomea, Wiktoria i Antoni Maksym 

Wtorek 

18.00 †Eugeniusz Kmiecik 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę 

Bożą 

Środa 

18. 00 †Zofia w 22 roczn. śm., Marszałek oraz Stanisław 

†Jan Wyżkiewicz od Stanisława Wyżkiewicz 

†Adolf Ślusarczyk zak. greg. /poza parafią/ 

†Czesława Żychowska od Bronisławy i Kazimierza Szu-

dy /poza parafią/ 

Czwartek 

7.00 †Roman Królikowski 

†Paweł Szańca z okazji imienin 

10.00 †Władysława Twardzik w 3 roczn. śm.  

15. 00 †Edward Staniszewski w 30 dzień po śm. od córki 

Joanny z rodziną 

Piątek  

18.00 †Zmarli z rodz. Budziaków 

Dziękczynna  za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i 

błog. Boże z okazji 83 roczn. urodzin 

Sobota 

8. 00 †Czesława Żychowska od Stanisławy Brągiel z 

rodziną  

Niedziela 

7. 00 †Julian i Bronisława Setlak oraz Maria  

8. 30  †Emilia Żychowska w 12 roczn. oraz Emil i Ry-

szard 

†Bronisław Gumienny w 18 rocz. śm. 

11. 00 †Jan Głowaty  

15. 00 Za parafian  

O. Adam Kotula od 1 czerwca rozpocznie Msze Św. 

greg. za śp. Leokadię Wenc int. od uczestn. pogrzebu 

Ks. Andrzej Sroka od 1 czerwca rozpocznie Msze Św. 

greg. za śp. Edwarda Staniszewskiego  int. od 

uczestn. pogrzebu.  

O. Jan Filipek od 27 czerwca rozpocznie Msze Św. za śp. 

Joannę  Łącką  int. od uczestn. pogrzebu. 

 

DOBRYNIA  
Poniedziałek 17.00 †Mieczysław Brej greg.16 

Wtorek 17.00  †Mieczysław Brej greg.17 

Środa 17.00 †Mieczysław Brej greg.18 

Czwartek 8.00 †Mieczysław Brej greg.19 

Piątek 17. 00 †Mieczysław Brej greg.20 
Sobota  15.00 †Mieczysław Brej greg.21 
†Wiktoria, Mikołaj i Eugeniusz Gumienny  
Niedziela  9.45 †Mieczysław Brej greg.22 

                          †Czesław i zmarli rodzice  

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 

„Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im 
polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: 

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nau-
czajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykaza-
łem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 

świata»..”             Mt 28, 16-20 

Bożego, otwieraniem się na Ducha Świętego, chęcią służenia 
bliźnim. To Ją Jan Paweł II wskazał jako pierwszą chrześcijankę, 
którą mamy naśladować. Lud spod znaku Maryi i „Magnificat” 
powinien próbować modlić się jak Maryja i nauczać takiej mo-
dlitwy: wielbić, radować się i dziękować; i ucząc się Jej ducho-
wości, mają pomóc światu odkryć duchowość „Magnificat”, 
czyli duchowość Maryi i taką duchowością żyć. 
 Spojrzenie na Matkę Jezusa kształtują współczesne kobiety. 
Mają one trudność z naśladowaniem przesłodzonego obrazu 
Matki Bożej. Młode katoliczki, dynamiczne, świetnie wykształ-
cone, nie potrafią utożsamić się z obrazem, przekazywanym 
przez tradycyjnie. Łagodna, potulna, delikatna, subtelna, „cicha 
i piękna jak wiosna”, jak mówi pieśń kościelna. 
 Zdaniem wielu współczesnych kobiet ten „rejestr cnót” jest 
niepełny. Intuicja podpowiada im, że jest to tylko część prawdy 
o Miriam z Nazaretu, która jest świadectwem, jaki był w prze-
szłości ideał kobiety. – W tym przedstawieniu jest Ona niereal-
na, ono chyba nie oddaje pełnej prawdy o Maryi. Matka Jezusa, 
żeby przeżyć tak trudne życie, musiała być niezwykle odważna, 
musiała być osobą niezwykle silną, ale siłą, która wynika z po-
kory i zaufania. Ona była pokorna, czyli Tą, która pragnie źró-
dła – jak to określał Zbigniew Herbert. I była osobowością auto-
nomiczną, podejmowała odważne decyzje, które w ówczesnym 
kontekście kulturowym były niepojęte, dała dowód niesamowi-
tego zaufania i tym samym siły. 
 Dla wielu kobiet Matka Boża kojarzy się z siłą i mocą, z ak-
tywnością, nie z biernością. I wielką mobilizacją sił życiowych. 
Św. Teresa z Avili, radziła swoim córkom duchowym żeby były 
świadome swojej słabości, ale także siły. Jej zdaniem kobieta nie 
powinna liczyć na rycerza, który ją ochroni, bo ona też ma sto-
czyć swoją osobistą walkę, poczynając od zła, które jest w niej 
samej.  
 Każda kobieta powinna być tak samo waleczna jak Matka 
Boża i nie liczyć na kogoś z zewnątrz, a na moc, którą Bóg da jej 
bezpośrednio. Ma być łagodną, czułą mocą, która nikogo nie 
zabija, nie krzywdzi, nikim nie gardzi. 
Jednak, aby tę energię uwolnić, należy odkryć to nowe-stare 
oblicze Matki Jezusa jako idealny wzór kobiecości, z którym bez 
trudu będą identyfikować się współczesne kobiety—katoliczki. 
 


