
ANGELUS  
Niedziela 3. 6. 2018 r. 

Gazetka Parafii św. Michała w  Cieklinie  nr 123 

                    Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 
 Dziś – pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna. 

Msza o 11:00 z udziałem dzieci. Po sumie zmiana 

tajemnic różańcowych.  

 We wtorek  nabożeństwo do Św. Michała Archa-

nioła. Po nabożeństwie spotkanie LSO. 

 W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. 

Błogosławieństwo dzieci, kwiatów i ziół. Bogu niech 

będą dzięki za wasze świadectwo wiary podczas Bo-

żego Ciała: za udział, zaangażowanie i  piękne ołta-

rze. Dziękujemy służbom: OSP, kosynierom, LSO, 

niosącym feretrony, a także za udekorowane domy. 

 W najbliższy piątek - Uroczystość Najświętszego 

Serca Pana Jezusa / odpust w Foluszu/. W tym dniu 

będziemy modlić się o uświęcenie kapłanów. Jest to 

inicjatywa zapoczątkowana przez św. Jana Pawła II 

w 1995 roku. Prośmy, aby serca kapłanów i każdego 

z nas Chrystus uczynił według Serca swego. Ze 

względu na uroczystość nie obowiązuje w tym dniu 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 

 Serdeczne Bóg zapłać sprzątającym naszą świąty-

nię w ubiegłym tygodniu oraz za złożoną ofiarę 195zł, 

a Nowożeńcom za kwiaty. Na sobotę prosimy c.d. 

Cieklin - Dedówka. 

 Za tydzień Msza Św. o  godz. 15:00 z poświece-

niem krzyża będzie w kaplicy na cmentarzu. Zostało 

odnowione częściowo wnętrze kaplicy. Bóg zapłać p. 

Henrykowi za nieodpłatną pracę przy kaplicy. Koszt 

materiałów 270zł. Nowy krzyż oraz świece z lichta-

rzami 2400zł. 

 Diecezjalny młodzieżowy spływ kajakowy odbę-

dzie się Górnym Sanem w dniach od 2 do 7 lipca 

2018r pod przewodnictwem Ks. Przemka, wikariusza 

z Osobnicy. Szczegóły na plakatach i 

www.ps.pttk.rzeszow.pl 

W oczekiwaniu na 
Ducha Świętego 

 W dniach 18-20 maja młodzież parafialna z trzecich 
klas gimnazjum wraz z ks. Krzysztofem udała się na dni 
skupienia do Ośrodka Rekolekcyjnego w Lipinkach, w 
celu przygotowania się do sakramentu bierzmowania. 
 Rekolekcje rozpoczęły się w piątek od wspólnej Mszy 

Świętej w Cieklinie, po czym udaliśmy się na miejsce. 
Tam czekała na nas kolacja. Resztę wieczoru spędziliśmy 
na zabawach integracyjnych. 
 W sobotę najpierw poszliśmy do kościoła na poranną 
modlitwę, a później na śniadanie. Następnie naszym 
zadaniem była praca w grupach. Pochylaliśmy się nad 
przypowieścią o Miłosiernym Ojcu, bardziej znaną pod 
nazwą o Synu Marnotrawnym, ukazującą nam nieskoń-
czone miłosierdzie Boże. Zadawaliśmy sobie pytania, na 
które każdy z nas powinien znaleźć odpowiedź w swo-
im sercu: Jaki jest prawdziwy obraz Boga? Co oznacza 
wierzyć? Co daje mi wiara? Co ze mną robi grzech? 
Wszyscy razem, ale także i każdy z osobna lepiej poznał 
działania Boga wobec nas. Dostrzegliśmy jak wielką moc 
ma wiara. Zrozumieliśmy, że wierzyć równa się wracać, 
zatem my ludzie sami w sobie jesteśmy grzeszni i ciągle 
upadamy, ale Bóg, jako nasz Miłosierny Ojciec czeka na 
nasz powrót z cierpliwością i chce nam przebaczyć. Po-



INTENCJE MSZALNE 

 
Poniedziałek 

7.00 †Czesława Żychowska od Emilii i Władysława 

Świątek z rodziną  

18.00 †Emil i Maria 

†Bazyli Poliwka w 23 roczn. śm. i Marian oraz zmarli z 

rodziny Wojdaczów i Poliwków 

Wtorek 

18.00 †Stanisław Janowski od  Marii i Józefa Kut 

†Emilia i Stanisław Biernaccy  

Środa 

18. 00 O zdrowie i błog. Boże dla Jana, Tadeusza, Józefa 

i Alicji 

O zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny od Jana  

Czwartek 

18. 00 †Franciszek w 27 roczn. oraz Kazimiera Wyżkie-

wicz 

†Jan Wyżkiewicz 

Piątek  

18.00 †Stanisław Bal w 1 roczn. śm  

Sobota 

8. 00 Dziękczynna za dar życia z prośbą o dalsze Boże 

błog. dla Paulinki 

†Maria, Franciszek i Tekla 

 

Niedziela 

7. 00 †Jan i Stanisława Żychowscy od siostry Zofii 

8. 30  Dziękczynną za przeżyte 50 lat z prośbą o Boże 

błog dla Beaty 

11. 00 Dziękczynna za dar życia z prośbą o błog. Boże w 

rodzinie 

15. 00 W intencji zmarłych spoczywających na naszym 

cmentarzu—Msza na cmentarzu 

 

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.23 

Wtorek 17.00  †Mieczysław Brej greg.24 

Środa 17.00 †Mieczysław Brej greg.25 

Czwartek 17.00 †Mieczysław Brej greg.26 

Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę Matki Naj-

świętszej z okazji 18 roczn. urodzin 

Piątek 8. 00 †Mieczysław Brej greg.27 
Sobota  15.00 †Mieczysław Brej greg.28 
†Aleksander i Zygmunt Brej oraz zmarli rodzice  
Niedziela  9.45 †Mieczysław Brej greg.29 

                          †Anatol Rodak w 5 roczn. śm.  

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 

„Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie 
Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: 
«Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?» On im odpo-
wiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się 
w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu 
Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które 
tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: 
«To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szaba-
tu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu». Wszedł znowu do 
synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy 
uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z 
uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno 
w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy za-
bić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, 
zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: 
«Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A fary-
zeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko 

Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.      Mk 2, 23 – 3, 6 

mimo naszych 
słabości, pomimo 
całej grzesznej 
historii naszego 
życia On nas nie 
skreśla, wręcz 
przeciwnie umac-
nia nas i za każ-
dym razem, gdy 
wracamy do Boga 
i przystępujemy 
do Sakramentu 
Pokuty przyjmuje 
nas z otwartymi 
ramionami i daje 
nam siebie na no-
wo oraz uzdalnia 
nas do życia w 
Jego miłości i po-
wtarza nam, że nic 
nie jest w stanie 
nas od Niego od-
łączyć. 

 W dalszej części dnia odbyła się Msza Święta, a także wieczór 
uwielbienia. Każdy z nas mógł spotkać się z żywą obecnością 
Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i powierzyć Mu 
swoje życie. Była również możliwość spowiedzi, gdyż rekolekcje 
są wielką szansą na zwrócenie się w stronę Boga. 
 W niedzielę po Eucharystii i wspólnym obiedzie zakończyli-
śmy nasz mile spędzony czas w Domu Rekolekcyjnym. Każdy z 
nas przez ten „weekend z Bogiem’’ odpowiednio przygotował się 
do Sakramentu Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. 
 Bierzmowanie odbyło się 22 maja o godz. 17 w Kościele Para-
fialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Załężu. Przyjęliśmy znamię 
Daru Ducha Świętego z rąk Ks. biskupa Edwarda Białogłowskie-
go. Duch Święty, którego otrzymaliśmy umocnił nas do mężnego 
wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.           AŚ 


