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                    Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 
 Dzisiaj w naszej diecezji z inicjatywy ks. bpa or-

dynariusza przeżywamy Dzień Modlitw o uświęcenie 

małżeństw i rodzin /po każdej Mszy św. dziesiątek 

różańca/. 

 Dzisiejsza Msza popołudniowa w intencji zmar-

łych spoczywających na cmentarzu z poświeceniem 

krzyża będzie w kaplicy cmentarnej. 

 W czerwcu oddajemy cześć Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa, które tak bardzo nas umiłowało.  

 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

W poniedziałek, 11 czerwca – św. Barnaba , uczeń 

Pana Jezusa, towarzysz wypraw misyjnych św. Paw-

ła, nazywany apostołem 

W środę, 13 czerwca – św. Antoni z Padwy, portugal-

ski franciszkanin, wybitny kaznodzieja i misjonarz, 

Patron Jasła 

W czwartek, 14 czerwca – bł. Michał Kozal, wycho-

wawca kleryków, biskup pomocniczy gnieźnieński, 

męczennik II wojny światowej. 

 Serdeczne Bóg zapłać sprzątającym naszą świąty-

nię w ubiegłym tygodniu oraz za złożoną ofiarę 140 zł 

oraz róży MB Fatimskiej za wyplewienie róż na klom-

biku przy kościele. Na sobotę prosimy Cieklin -  Stro-

na Wschodnia od Domu Nauczyciela. 

 W piątek na Mszy Św. rozdanie indeksów  

dla kl. VI SP. 

 W przyszłą III niedzielę miesiąca składka na cele 

inwestycyjne cmentarza. W tym tygodniu powinny już 

ruszyć prace.  

 24 czerwca o godz.14:00 i przez cały lipiec w kan-

celarii Gorlickiej Fary będzie można zapisać się na 

rzeszowską Pieszą Pielgrzymkę na Jasna Górę do 

grupy bł. Karoliny. 

Eucharystia tematem 
nowego programu 
duszpasterskiego 

„Eucharystia – źródło, szczyt i misja Kościoła” – to temat 
programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019
-2022. Program przyjęto podczas 379. Zebrania plenarnego 
KEP w Janowie Podlaskim w dniach 7-9 czerwca br. 
 Eucharystia to kolejny po chrzcie i bierzmowaniu, sa-
krament inicjacji chrześcijańskiej. Kościół żyje bowiem 
dzięki Eucharystii. 
 „Chcemy mówić o Eucharystii i świętowaniu niedzieli, 
o czasie świętym i o tym jak powinniśmy jako chrześcijanie 
ten czas wykorzystywać – powiedział abp Skworc wskazu-
jąc na główne cele nowego programu. – Centralnym wyda-
rzeniem zbawczym jest Ofiara Jezusa Chrystusa, którą po-
nawiamy i uobecniamy każdego dnia. Chcemy o niej mó-
wić, pogłębiać tematykę Mszy św. a przede wszystkim pro-
wadzić dzieci, młodzież i dorosłych do spotkania z Chry-
stusem w czasie Eucharystii” – tłumaczy hierarcha. 
 Zdaniem metropolity katowickiego niezbędne jest dziś 
głębsze wtajemniczenie wiernych w życie eucharystyczne 
oraz pogłębienie świadomości znaczenia Eucharystii w 
życiu Kościoła i każdego pojedynczego chrześcijanina. 
 Omawiając nowy program duszpasterski abp 
Skworc podkreślił w swoim wystąpieniu do biskupów, że 
także biorąc pod uwagę statystyki praktyk religijnych w 
Polsce, niezbędne jest pogłębianie wśród duchownych i 
świeckich świadomości wartości Eucharystii oraz święto-
wania niedzieli.  
 Każdy rok nowego programu poświęconego Mszy św. 
będzie miał inne hasło, odmienny akcent według klucza 
przejętego z adhortacji Benedykta XVI „Sacramentum cari-

tatis”: Eucharystia – tajemnica wyznawana, tajemnica cele-
browana oraz wezwanie do świętowania i apostolatu. 
 Nowy program duszpasterski będzie kontynuacją teore-
tycznej refleksji i praktycznych wskazań pastoralnych 
opartych na teologii sakramentów wtajemniczenia chrze-
ścijańskiego a więc chrzcie, bierzmowaniu i właśnie eucha-
rystii. 
 Abp Skworc zwrócił uwagę, że nowy program duszpa-
sterski realizowany będzie już w czasie częściowego a od 
2020 całkowitego zakazu handlu w niedzielę, co dokonało 
się dzięki obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej związ-
ku zawodowego „Solidarność”. 



INTENCJE MSZALNE 

 
Poniedziałek 

8.00 †Czesława Żychowska od Ireny i Józefa Maksym z 

rodziną 

18.00 †Piotr Dworzański od rodziny Hołdów z Dębowca 

Wtorek 

18.00 †Emilia Budziak od swatowej Zofii Poliwka 

†Maria Mlicka od córki Zofii z rodziną 

W pewnej intencji  

Środa 

8.00 †Bogumił Żychowski od córki Marii z mężem  

18. 00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i potrzebne 

łaski dla Janusza w 17 rocz. urodzin 

†Zmarli z rodziny Kołpów i Gumiennych 

Czwartek 

18. 00 †Stanisława Wyżkiewicz od syna z rodziną 

†Mieczysław Mikołajczyk  

Piątek  

18.00 †Celestyn Świątek w 9 rocz. śm. oraz zmarli z 

rodziny Świątków od Renaty Kamińskiej z mężem 

O szczęśliwą operację 

Sobota 

8. 00 †Katarzyna Budziak w rocz. śm. 

†Roman Więcek w 10 rocz. śm. 

†Wiesław Byczek od Wiesława Brągla z żoną  

 

Niedziela 

7. 00 †Apolonia w rocz. śm. oraz Jan Otrębscy  

8. 30 †Stanisław Trojan w 1 rocz. śm.  

11. 00 †Franciszek Wojdyło w rocz. śm. 

†Stanisława, Vanessa oraz Leonia i Leon 

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 do 16 czerwca odprawia Msze Św. za śp. 

Joannę  Łącką  int. od uczestn. pogrzebu.  

 

 

DOBRYNIA  
Poniedziałek 17.00 †Mieczysław Brej zakończenie greg. 

Wtorek 17.00  O błog. Boże dla wszystkich, którzy 

składali ofiary i włączyli się w przygotowanie II 

ołtarza podczas Bożego Ciała 

Piątek 17. 00 †Maria Sroka od ks. Andrzeja  
Sobota  15.00 †Aleksandra, Michał Maczuga oraz zmarli 

rodzice  

Niedziela  9.45 †Joanna Biernacka w 1 rocz. 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 

„Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, 
tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali 
się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». 
A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba 
i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich 
do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać 
Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie króle-
stwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki 
dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i 
jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie 
może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza 
wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powia-
dam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie do-
puścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi 
Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu 
wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego». Tymczasem na-
deszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go 
przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: 
«Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział 
im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I spoglądając na 
siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto 

pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».       Mk 3, 20 – 35 

„Patrzymy na wolną niedzielę jako na szczególną szanse duszpa-
sterską, żeby społeczeństwo mogło godnie odpoczywać i odbu-
dować swoje relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem” – wskazu-
je przewodniczący Komisji. Jak dodaje, Kościół powinien wyko-
rzystać tę duszpasterską szansę, także poprzez szerokie dotarcie 
z konkretną ofertą duszpasterską do osób związanych ale i tych 
mniej związanych z parafią. Chodzi tu nie tylko o przypomnienie 
obowiązku uczestnictwa we Mszy św. i pogłębienie wiedzy o jej 
istocie, ale też o stworzenie jakiejś oferty pozaliturgicznej, to zna-
czy dotyczącej sposobu przeżywania całej niedzieli 
przez małżeństwa i rodziny. 
Abp Skworc wyraził nadzieję, że w prace nad taką ofertą włączą 
się wspólnoty parafialne, ruchy, stowarzyszenia i fundacje. 
„Chodzi o szeroką ofertę zawierającą propozycje także kultural-
ne, żeby ludzie przeżywali niedziele wspólnotowo i żeby w dzień 
święty oddawali cześć Bogu i wykorzystali także dla swojego 
osobistego duchowego rozwoju” – tłumaczy metropolita katowic-
ki. Celem Komisji Duszpasterstwa KEP jest inspirowanie działal-
ności na rzecz rozeznania, rozwijania i doskonale-
nia powołania chrześcijańskiego. Komisja przygotowuje ramowe 
plany duszpasterskie, koordynuje też prace duszpasterstw spe-
cjalistycznych. 
Przewodniczącym Komisji jest obecnie abp Wiktor Skworc, me-
tropolita katowicki. Ponadto w skład tego gremium wchodzi 
ośmiu biskupów, w tym abp Henryk Hoser, bp Wiesław Dajczak 
i bp Wiesław Śmigiel. Ponadto Komisja posiada kilkunastu kon-
sultorów, w tym kilku świeckich. Przy Komisji działa Zespół ds. 
Nowej Ewangelizacji. 


