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                    Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 
 Kolejny rok szkolny i katechetyczny dobiega końca. W 

piątek, 22 czerwca podczas Mszy Świętej o godz. 8:30 w 

Cieklinie i  Dobryni, podziękujemy dobremu Bogu za 

wszystkie otrzymane dary i łaski w ciągu tego czasu pracy i 

nauki oraz poprosimy o bezpieczne i szczęśliwe wakacje. 

Zapraszamy na tę liturgię dzieci, młodzież, rodziców, nau-

czycieli i wychowawców. Wszyscy, którzy pragną przystą-

pić do spowiedzi św. z okazji zakończenia roku szkolnego, 

mogą to uczynić codziennie przed Mszą Św./ W Dobryni 

spowiedź będzie we wtorek o godz. 16:00/ 

 Rozpoczynającym wakacje życzymy udanego wypoczyn-

ku i równocześnie przypominamy, że nie ma wakacji od 

codziennej modlitwy, niedzielnej Mszy Świętej  i Dekalogu. 

 Również na wakacje z Bogiem udaje się nasz parafialny 

„Angelus”. Informacje o intencjach mszalnych i ogłoszenia 

parafialne będą dostępne na stronie internetowej w zakład-

ce aktualności i na tablicy ogłoszeń. 

 W sobotę -  Dzień Ojca. Swoimi modlitwami obejmijmy 

wszystkich naszych ojców, zarówno żyjących, jak i zmar-

łych. 

 Dziś III niedziela miesiąca składka przeznaczona jest 

na inwestycje na cmentarzu. 

 Serdeczne Bóg zapłać sprzątającym naszą świątynię w 

ubiegłym tygodniu oraz za złożoną ofiarę 240zł. Na sobotę 

prosimy c.d. mieszkańców strona Wschodnia, kwiaty przy-

gotowują nowożeńcy. 

 W poniedziałek w Cieklinie po Mszy Św. zbiórka kandy-

datów do LSO, w Dobryni zbiórka we wtorek o godz. 

15:45. 

 W sobotę w Cieklinie, Mszą Św. o godz. 18:00 rozpocz-

nie się comiesięczne spotkanie grupy modlitewnej O.Pio 

 Trwają zapisy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczy-

cieli i Wychowawców na Jasną Górę. Wyjazd 2 lipca. 

 Rozpoczęty Mundial ma już wieloletnią tradycję i sięga 

roku 1930/ Urugwaj/. Niech zdrowe i zgodne z zasadami 

fair play kibicowanie Biało-Czerwonym, będzie okazją do 

refleksji, że nasze życie jest areną, gdzie mimo zmęczenia, 

przeciwności i upadków wierzymy w ostateczne zwycięstwo 

dobra nad złem. Msza Św. we wtorek będzie o godz.19:00.  

„Ojczyzna to ziemia 
i groby.”  

 „Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pa-
mięć, tracą życie.” Sentencja ta, której autorstwo przy-
pisuje się francuskiemu marszałkowi Ferdynandowi 
Foch’owi, a którą zapisano na drewnianej tabliczce na 
terenie jednej z najsłynniejszych nekropolii polskich – 
Starego Cmentarza na Pęksowym Brzyzku w Zakopa-
nem, zawiera bardzo głęboką treść. 
 Nasz parafialny cmentarz nie ma tak bogatej histo-
rii jak ten w Zakopanem, ale spoczywają na nim 
przodkowie znanych ludzi, choćby prawnuk Tadeu-
sza Kościuszki. Spoczywają na nim również osoby, 
które w szczególny sposób służyły naszej wspólnocie 

parafialnej: kapłani, organiści, kościelni, a także bliscy 
naszemu sercu rodzice, dziadkowie, krewni czy sąsie-
dzi, oraz zbyt wcześnie odwołani  z tego świata lu-
dzie młodzi i dzieci. 
 Umarłych grzebać i modlić się za żywych i umar-
łych, to uczynki miłosierdzia, co do ciała i duszy. 
Chcemy je pełnić również dbając o estetykę naszego 
cmentarza i jego otoczenie. Szacunek ten wyraża się 
w utrzymaniu porządku na cmentarzu. M.in podjęli-
śmy decyzję o zamknięciu głównych bram wjazdo-
wych, które będą wymienione  w najbliższym czasie. 
W najbliższych dniach mają również rozpocząć się 
prace przy nowych alejkach prowadzone przez 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych w Ja-



INTENCJE MSZALNE 

 
Poniedziałek 

8.00 †Stanisław Mikołajczyk w 7 dzień po śm. od pew-

nego ofiarodawcy  

18.00 Dziękczynna za przeżyte 87 lat z prośbą o dalsze 

błog. Boże i opiekę Matki Bożej 

†Michał Poliwka od Józefy z rodziną 

Wtorek 

19.00 †Emil i Maria 

†Piotr Dworzański od rodziny Trznadel i Kamińskich z 

Dębowca  

Środa 

8.00 †Czesława Żychowska od Anny i Leszka Maksym z 

rodziną  

18. 00 †Maria Rusak 

†Eugeniusz i Jan Ryba od rodziny Rybów 

Czwartek 

18. 00 †Za dusze  w czyśćcu najbardziej potrzebujące 

Bożego Miłosierdzia 

†Jan i Alojzy Kamiński od bratanicy Anny  

Piątek  

8.30 Dziękczynna za otrzymane łaski w kończącym się 

roku szkolnym i katechetycznym 

18.00 †Czesława Maksym w roczn. śm. 

†Jan Czyrkiewicz z okazji imienin 

Sobota 

18. 00 †Ludwik Twardzik w 19 roczn.  

 

Niedziela 

7. 00 †Maria Mlicka od syna Stanisława z rodziną  

8. 30 †Czesława Długosz w 9 roczn. śm.  

11. 00 †Jan Głowaty i Jan Świątek  

15. 00 †Jan Budziak  

 

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

za śp. Leokadię Wenc int. od uczestn. pogrzebu 

Ks. Andrzej Sroka od 1 czerwca odprawia Msze Św. 

greg. za śp. Edwarda Staniszewskiego  int. od 

uczestn. pogrzebu.  

O. Jan Filipek od poniedziałku do soboty będzie od-

prawiał Msze Św. za śp. Stanisława Mikołajczyka  

int. od uczestn. pogrzebu.  

 

 

 

DOBRYNIA  
Wtorek 16.30  †Maria Sroka od ks. Andrzeja  

Piątek 8. 30 Dziękczynna za otrzymane łaski w koń-
czącym się roku szkolnym i katechetycznym 
Sobota  15.30 †Józefa Brej w 4 roczn. śm  

Niedziela  9.45 †Józefa i Tadeusz Brej  

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 mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdy-
by ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, 
nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje 
plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy 
zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił 
jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści 
je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w 
ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, 
wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, 
tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich 
przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypo-
wieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim 

uczniom”.                   Mk 4, 26 – 34 

śle. Na ten cel zebraliśmy 19.895zł/Dobrynia i Cieklin/. Dokłada-
ją się do tej inwestycji także mieszkańcy Folusza, którzy nie mają 
swojego cmentarza i zebrali już ponad 5 tys. zł. Chętni ofiarodaw-
cy, którzy nie mieszkają już w naszej parafii, a mają zmarłych na 
cmentarzu, mogą także dołożyć się do tej inwestycji. Konto para-

fialne: BS Biecz o. Dębowiec 8627 1024 
1004 6002 3676 0001. Bóg zapłać za 
wszelkie wpłaty. Serdeczne słowa 
wdzięczności należą się również tym 
wszystkim, którzy dbają zarówno o gro-
by, cmentarz, jego obejście i kaplicę 
cmentarną.  
 Od stycznia 2018r wraz z Radą Para-
fialną podjęliśmy decyzję o wpłatach na 
utrzymanie cmentarza, które mają doko-
nać Zakłady Pogrzebowe wykonujące 
usługi na naszym cmentarzu: wykona-
nie nowego nagrobka-200zł, katakumba 
pojedyncza 50zł, katakumba podwójna 
100zł,  usługa pogrzebu  przez zakład 
spoza parafii 50zł, wykupienie miejsca 
na cmentarzu dla osoby, która jest spoza 
parafii 300zł, użyczenie kaplicy cmen-
tarnej dla osoby spoza parafii 50zł lub 

więcej w zależności od ilości dni przechowywania ciała. 
Jeśli chodzi o tzw. Katakumby nowe i puste, są one własnością 
pana Roberta naszego grabarza. Można je wykupić ale nie wcze-
śniej, lecz wg kolejności odchodzenia do wieczności naszych 
zmarłych. 
 W kaplicy cmentarnej w ubiegła niedzielę został poświęcony 
nowy krzyż przez ks. Roberta Imbirowicza, ponadto na schodach 
mamy już nowe barierki za stali nierdzewnej, które ułatwią wej-
ście do kaplicy osobom starszym, czy niepełnosprawnym. Planu-
jemy w kaplicy w tym roku wymienić okna od strony wschod-
niej, a w przyszłości zrobić nowy dębowy ołtarz i ławki. 
 Marszałek Józef  Piłsudski mówił: „Naród,  który traci pamięć, 
przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo 
zajmujących dane terytorium”. Bądźmy narodem, pamiętajmy o 
zmarłych jednocześnie śpieszmy się kochać tych, którzy jeszcze 
obok nas żyją, bo szybko odchodzą na wieczne wakacje. 


