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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Uzdrowienie głuchoniemego jest przykładem, jak Boże działanie 

przemienia człowieka, otwiera go na nowe życie. Chrystus wciąż 

pragnie każdego z nas uzdrawiać i obdarzać swą łaską. Nie zamy-

kajmy się na Boże działanie w nas. 

 Dzisiaj Mszą Św. o godz. 12:00 w Dobryni rozpoczną się uro-

czystości jubileuszowe 25-lecia poświęcenia kościoła połączone z 

odpustem Podwyższenia Krzyża Św. oraz wprowadzeniem relikwii  

Św. siostry Faustyny. Uroczystościom przewodniczył będzie ks. Inf. 

Wiesław Szurek. 

 Również dzisiaj rozpoczynamy VIII Tydzień Wychowania pod 

hasłem: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania. We wtorek mija 

17 lat od tragicznych zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku.  

 W piątek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża 

świętego. Zachęcamy, aby w tym dniu uczcić krzyż, znak męki i zwy-

cięstwa Chrystusa.  

 Za tydzień III niedziela miesiąca – składka na tacę będzie prze-

znaczona na cele inwestycyjne, natomiast po każdej Mszy św. skład-

ka do puszek  na Radio VIA. 

 Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie naszej świątyni w ubiegłym 

tygodniu oraz złożoną ofiarę 140zł., a nowożeńcom za kwiaty do 

ołtarza. Na sobotę do sprzątania prosimy mieszkańców Józefowa. 

Kwiaty ofiarują nowożeńcy. Dziękujemy także różom różańcowym 

za wyplewienie róż przed kościołem. Prosimy jeszcze o wyplewienie 

róż z prawej strony przy wejściu do kościoła. 

 W czwartek o godz. 18:00 w Osobnicy rozpocznie się Nabożeń-

stwo Fatimskie.  

 Od czwartku w Dębowcu rozpoczną się Uroczystości odpustowe 

ku czci Matki Bożej Saletyńskiej. Szczegółowy program wywieszony 

jest na tablicy ogłoszeń. 

- W czwartek o godz.10:30 Msza Św. dla chorych, a o 18:00 Msza z 

modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. 

- W piątek o godz. 17:00 czuwanie modlitewne i Msza Św. dla kan-

dydatów do bierzmowania /obecność młodzieży z kl. 8 SP i III Gim. 

obowiązkowa, dojazd we własnym zakresie/. 

- W niedzielę o godz. 11:00 suma odpustowa dziękczynna z poświę-

ceniem wieńców dożynkowych. Z naszej parafii na Mszę Św. z pro-

cesją światła w sobotę na godz. 20:00 uda się piesza pielgrzymka. 

Wyjście spod kościoła o godz.17:00.  

Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej: Niedziela „Uzdrowiony chło-

piec w polskim Sanktuarium Dzieci Fatimskich” oraz „Rozkaz gen. Sosn-

kowskiego”. W Gościu niedzielnym pojawił się nowy dział dla kobiet /

porady, przepisy/. Wrócił z wakacji również nasz „Angelus”- Młodzież z 

naszej parafii wspomina o wakacjach z Bogiem w Mrągowie i okolicach. 

Wspomnienia z 
wakacji ... 

Tego, że czas szybko płynie najbardziej do-
świadczamy chyba na wakacjach. Tak długo 
na nie czekamy a one jeszcze szybciej płyną. W 
tym roku mogliśmy w ramach wakacji z Bo-
giem skorzystać z wypoczynku na Mazurach 
wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzie-
ży działającym przy naszej parafii a także sko-
rzystać z turnusu misyjnego w Budach Gło-
gowskich. Na turnus misyjny z naszej parafii 
udało się 20 osób. Natomiast na wyjazd na 
Mazury 21. W czasie tygodniowego pobytu w 

krainie polskich jezior „roiło się” od atrakcji. 
Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od Sanktua-
rium Matki Bożej w Świętej Lipce. W ołtarzu 
głównym umieszczony jest obraz Matki Bożej 
przyozdobiony koronami papieskimi. Maryja 
jest tu czczona jako Matka Jedności Chrześci-
jan. Tutaj uczestniczyliśmy we Mszy Św., a 
także w prezentacji organów. Organy zostały 
zbudowane w latach 1719-1721. Instrument 
dysponuje 35 głosami o barokowym brzmie-
niu. Piękny, bogato zdobiony prospekt orga-
nów należy do najwspanialszych prospektów 



INTENCJE MSZALNE 

 
Poniedziałek 

7.00 †Stanisława Wyżkiewicz od siostry Sanockiej z 

rodziną   

18.00 †Władysław Libuszewski od syna Andrzeja z ro-

dziną 

†Edward Staniszewski greg.1 /rozpoczęcie/ 

Wtorek 

7.00 †Edward Staniszewski greg. 2 

18.00 †Helena Żychowska w 50 rocz. 

†Wanda i Stanisław Otrębscy w rocz. śmierci obydwojga  

Środa 

18. 00 †Jan, Teresa Dedo oraz Marianna Gołąb, a także o 

błog. Boże dla rodziny 

†Stanisława Wyżkiewicz od Danuty i Bogusława Zoła/

poza parafią/ 

†Edward Staniszewski greg.3 

Czwartek 

7.00 †Edward Staniszewski greg. 4 

18. 00 †Bogumił Żychowski od córki Marii z mężem 

†Tadeusz Rydarowicz od wnuka Dawida 

Piątek  

7.00 †Edward Staniszewski greg.5 

†Stanisława Bal od kuzyna Leszka Mazura z rodziną 

18.00 W 50 rocznice urodzin z podziękowaniem Panu 

Bogu za wszystkie łaski 

Sobota 

8. 00 †Leokadia Czechowicz od swatów z Duląbki 

†Władysława Ślusarczyk od  wnuka Dariusza Kuchta 

†Edward Staniszewski greg.6 

 

Niedziela 

7. 00 †Stanisława Dragan od brata Michała oraz Rafała 

Twardzik z rodziną 

8. 30 †Stanisława, Vanessa i Jan Rolek  

11. 00 †Edward Staniszewski greg.7  

15. 00 Za  parafian 

 

Jutro, 10 września ks. Franciszek rozpocznie   Msze Św. 

gregoriańskie za śp.  Edwarda Staniszewskiego. Poza 

parafią ks. Stanisław Kosiek odprawia greg. za śp. 

Zuzannę Świątek 

 

 

DOBRYNIA  

 
Poniedziałek 17.00  †Marian i Julia Brej  

Czwartek 11. 30 †Lidia Kamińska od Stanisława 

Wątroby z Osobnicy  
Piątek 18.00 †Maria Sroka od córki Kazimiery z rodziną  

Niedziela  9.45 †Tadeusz Sroka-Lewosz w 2 rocz. 

śmierci od syna Stanisława 

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 opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilej-
skie, przemierzając posiadłości Dekapolu. 

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego 
rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i 
śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do 
niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, 
więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. 

Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przyka-
zywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: 
«Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym 

mowę».”.                   Mk 7, 31 – 37 

barokowych w Europie. Na zwieńczeniach wież umieszczono 
rzeźby aniołów grających na instrumentach muzycznych. Na 
dwóch najwyższych wieżach stoją Matka Boska i Archanioł Ga-
briel; te dwie figury wraz z gołębicą - symbolem Ducha Świętego, 
stanowią grupę Zwiastowania. Rzeźby te wraz z gwiazdami i 
dzwoneczkami na wieżach wprawiane są w ruch podczas gry na 
instrumencie. Następnie udaliśmy się do Reszla, by zwiedzić za-
mek i wspiąć się na wierzę kościoła z której rozciągał się wspa-
niały widok na całą okolicę. W dalszej części wyjazdu udaliśmy 
się do Gierłoży gdzie znajduje się kwatera Hitlera zwana—
Wilczym Szańcem. Właśnie w Wilczym Szańcu miał miejsce słyn-
ny zamach na Hitlera. W czwartek 20 lipca 1944r. dokładnie o 
godzinie 12:42 potężny wybuch wstrząsnął kwaterą, w powietrzu 
fruwały framugi okienne i urwane gałęzie. Bombę z opóźnionym 
zapłonem przywiózł przybyły na naradę z Berlina pułkownik 
Claus von Stauffenberg. Eksplozja nie zabiła jednak Hitlera. Do-
znał on tylko niewielkich obrażeń i był w stanie jeszcze tego sa-
mego dnia przyjąć przybyłego z wizytą Mussoliniego. Następnie 
udaliśmy się do Giżycka do Twierdzy Boyen. Zwiedziliśmy także 
Mikołajki z rejsem statkiem po j. Śniardwy i Wojnowo—Monaster 
staroobrzędowy. W obfitości korzystaliśmy także z Mrągowskich 
plaż ciesząc się słońcem i dobra atmosferą. Był to dla nas niezapo-
mniany czas, który pozostawił wiele wspaniałych wspomnień. 


