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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Od czwartku w Dębowcu trwają Uroczystości odpustowe 

ku czci Matki Bożej Saletyńskiej. Dziś o godz. 11:00 suma od-

pustowa  i poświęcenie wieńców dożynkowych. 

 W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej Ojczyźnie 

Dzień Środków Społecznego Przekazu. Po każdej Mszy Św. 

zbiórka  do puszek na Katolickie Radio VIA. 

 Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne 

na cmentarzu. 

 Jutro, w poniedziałek w sanktuarium Matki Bożej Saletyń-

skiej w Dębowcu odbędzie się spotkanie Rodziny Radia Maryja 

transmitowane przez Radio Maryja i TV Trwam. Rozpoczęcie o 

godz. 17:30.  

 Również jutro, 17 września przypada kolejna rocznica na-

paści Związku Radzieckiego na Polskę  w 1939 roku. Wspomi-

namy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych                     

i zamęczonych na Syberii  i w innych miejscach kaźni. Prosimy 

miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami. 

 W środę – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 W przyszłą niedzielę Msza Św. o godz. 15:00 odbędzie się 

na cmentarzu. 

 Serdeczne Bóg zapłać sprzątającym naszą świątynię i zło-

żoną ofiarę /170zł/ oraz nowożeńcom za dar kwiatów do ołta-

rza. Na sobotę do sprzątania kościoła i jego obejścia przed 

odpustem prosimy 10 osób z Józefowa, a do kaplicy cmentar-

nej prosimy dodatkowe 2 osoby. Również w sobotę do prac 

przodkowych na cmentarzu na godz. 9:00 prosimy mieszkań-

ców: Cieklin – Podgóra strona prawa / od Domu Strażaka do 

p. Gumiennego.  

 We wtorek, 18 września rozpoczyna się w naszej Diecezji 

peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki. Nasza parafia 

będzie gościć relikwie w najbliższy piątek 21 września. Czuwa-

nie przy relikwiach rozpocznie się Mszą Św. o godz. 10:15. 

 W środę, 19 września po Mszy św. spotkanie Rady Para-

fialnej. 

 Za tydzień na Jasnej Górze odbędzie się XXXIV Ogólnopol-

ska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin oraz Doradców Życia 

Rodzinnego. Na sumie w Cieklinie / i w Dobryni/ odnowienie 

przyrzeczeń małżeńskich.  Obchodząc Dzień Środków Spo-

łecznego Przekazu zainteresujmy się czytelnictwem prasy kato-

lickiej i bądźmy aktywnymi słuchaczami mediów katolickich.  

 Ostatnio z naszej parafii odszedł do wieczności śp. Piotr Setlak oraz 

pochodzący z naszej parafii śp. Andrzej Rzońca. 

Srebrny Jubileusz... 
 W ubiegłą niedzielę 9 września 2018 roku o 
godzinie 12.00 w Dobryni miał miejsce Jubileusz 
25-lecia poświęcenia Kościoła połączony z uro-
czystością Odpustową oraz wprowadzeniem reli-
kwii św. Faustyny. Uroczystościom przewodni-
czył i homilię wygłosił ks. Infułat Wiesław Szu-
rek. Licznie zgromadzeni wierni kwadrans przed 
południem oczekiwali na przyjazd relikwii.  
 W uroczystej procesji doczesne szczątki Apo-
stołki Miłosierdzia zostały wniesione do świątyni 

i przywitane przez przedstawicielki wspólnoty: 
dzieci, dorosłych i ks. Proboszcza. W samo połu-
dnie rozpoczęła się uroczysta koncelebra przy 
współudziale ks. Stanisława Jamińskiego—byłego 
wikariusza, ks. Pawła Raczyńskiego—superiora 
księży Saletynów, ks. Andrzeja Sroki i ks. Łuka-
sza Ślusarczyka—rodaków.  
 W homilii ks. Infułat wyraził uznanie wspól-
nocie za podjęcie się dzieła budowy kościoła, któ-
re jest zawsze wyrazem wiary , a także dziękował 
wszystkim, którzy troszczą się o jej piękno. Ży-
czył wszystkim odwagi Heleny późniejszej sio-
stry Faustyny w pójściu za Chrystusem i dawaniu 
Mu świadectwa. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że 
zanim Chrystus przyjdzie jako Sprawiedliwy Sę-
dzia, objawi się jako Król Miłosierdzia. „Sekretarko 
Mojego miłosierdzia – mówił Pan Jezus do Siostry 
Faustyny –pisz, mów duszom o tym wielkim miłosier-



INTENCJE MSZALNE 

 
Poniedziałek 

18.00 †Andrzej Rzońca w 7 dzień po śmierci od najbliż-

szej rodziny  

†Stanisława Wyżkiewicz od rodziny Mikołajczyk/ poza 

parafią / 

†Edward Staniszewski greg.8 

Wtorek 

7.00 †Katarzyna, Alojzy, Tadeusz Byczek 

†Felicja Setlak oraz Wincenty i Maria Dzik 

18.00 †Wiesław Czechowicz w 40 rocz. urodzin 

†Edward Staniszewski greg.9 

Środa 

18. 00 †Jan Dychus w 7 rocz. śm. 

†Edward Staniszewski greg.10 

Czwartek 

7.00 †Edward Staniszewski greg. 11 

18. 00 †Maria i Franciszek Świątek oraz zmarłe dzieci 

†Genowefa Królikowska w 8 rocz. śm. 

Piątek  

10.15 O Dary Ducha Św. dla młodzieży KSM oraz przy-

gotowującej się do sakr. bierzmowania z naszej para-

fii.  

18.00 †Alfreda Świątek od córki Ireny z rodziną w 30 

dzień po śmierci 

†Tadeusz Rydarowicz od chrześnicy Moniki z rodziną 

†Edward Staniszewski greg.12 

Sobota 

8. 00 †Edward Staniszewski greg.13 

 

Niedziela 

7. 00 †Emil Świątek w 16 rocz. śm. 

W 40 rocz. ślubu Tadeusza i Danuty 

8. 30 †Wojciech Szudy w 30 dzień po śmierci od syna 

Wiesława z żoną i dziećmi 

11. 00 †Edward Żychowski  

†Edward Staniszewski greg.14 

 

15. 00 Za  zmarłych spoczywających na naszym cmen-

tarzu/ Msza Św. na cmentarzu / 

 

 

Poza parafią ks. Stanisław Kosiek odprawia greg. za śp. 

Zuzannę Świątek 

 

 

DOBRYNIA  

 
Poniedziałek 18.30  †Tadeusz Sroka-Lewosz w 2 rocz. 

śm.  

Środa 10. 30 †Lidia Kamińska od mieszkańców Jó-
zefowa  
Niedziela  9.45 †Joanna Biernacka od kuzynki Czesławy  

Żychowskiej  

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 udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową.  
W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» 

Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni 
za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważa-
cie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im 
przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn 
Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez star-
szych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po 
trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. 
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i 
patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, 
szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». 

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: 
«Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weź-
mie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje ży-
cie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa 

je».”.                   Mk 8, 27 – 35 

dziu Moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień Mojej sprawiedliwości 
(Dz. 965). Nie ustawaj w głoszeniu miłosierdzia Mojego (Dz. 1521). 
Mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim (Dz. 699). Niech 
pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to znak na cza-
sy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy (Dz. 848). Napisz: 
Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież 
drzwi miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosier-
dzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej (Dz. 1146)”.  


