
ANGELUS  
Niedziela 23. 9. 2018 r. 

Gazetka Parafii św. Michała w  Cieklinie  nr 128 

Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 W dniu dzisiejszym na Jasnej Górze 

odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka 

Małżeństw i Rodzin. Na sumie odnowie-

nie przyrzeczeń małżeńskich. Dzisiejsza 

niedziela jest również dniem modlitw o 

trzeźwość narodu. Za tydzień w dębo-

wieckim sanktuarium o godz.15:00  spo-

tkanie trzeźwościowe. 

 W piątek o godz. 17:00 spowiedź 

przed odpustem. 

 W sobotę odpust parafialny ku czci 

Św. Michała Archanioła. Msze Św. jak w 

niedziele. Uroczysta Suma Odpustowa 

pod przewodnictwem o. Cecyliana, fran-

ciszkanina z Ukrainy będzie o 

godz.11:00. O uświetnienie naszej uro-

czystości prosimy Stowarzyszenie Kosy-

nierów, poczty sztandarowe szkół / Gim-

nazjum i SP Cieklin / oraz  OSP, a także 

chór męski. Proszę zabrać również fere-

trony, tak jak podczas rezurekcji.  

 Serdeczne Bóg zapłać grupie z Józefo-

wa za sprzątanie świątyni i złożoną ofiarę 

360 zł, oraz nowożeńcom za kwiaty do 

ołtarza. Deszczowa  pogoda uniemożliwi-

ła prace porządkowe na cmentarzu. Pra-

ce przełożymy na I sobotę października. 

 Na czwartek na godz.16.30 prosimy 

do wygrabienie liści i przycięci przy ko-

ściele tui, grupę, która była w sobotę. Na 

piątek po Mszy wieczornej prosimy do 

sprzątania kościoła mieszkańców Duląb-

ki.  

 W poniedziałek o 17.00 w Dobryni 

spotkanie grupy modlitewnej O. Pio 

 W czwartek po Mszy Św. spotkanie 

LSO. 

 Na stronie UG Dębowiec można uzy-

skać informacje o projekcie: ”Rozwój 

kompetencji cyfrowych wśród mieszkań-

ców Gminy”. 

Wakacji ciąg dalszy…  

 W kilku słowach pragnę opisać naszą pielgrzymkę.  
Dnia 25.08.2018 r o godz 2:00 wyruszyliśmy spod Kościoła Parafialnego w Cieklinie w 
podróż na 9 dniową pielgrzymkę do Włoch. 50 osób pod przewodnictwem naszego pro-
boszcza ks. Marka Marchuta i przewodnika Remigiusza Gogosza biura turystycznego 
KAJSER TOUR. Naszą podróż rozpoczęliśmy modlitwą z prośbą o Boże Błogosławień-
stwo na drogę i dobre bogate przeżycie pielgrzymki - każdy w swoim sercu niósł intencje 
swoje, swojej rodziny, ojczyzny i przyjaciół, którzy nas o to prosili. Każdego dnia mieli-
śmy możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej w tych świętych Miejscach – Bazylikach i 
Sanktuariach po których swe stopy stawiali wielcy święci, gdzie też spoczywają ich do-
czesne szczątki, bądź zachowane do dzisiaj mimo upływu wielu lat ciała np. Święty Oj-
ciec PIO w San Giovanni Rotondo, Święta Rita z Casci, a także Św. Antoni z Padwy - 
mimo upływu 8 wieków zachowany został do dzisiaj jego język, a także chrząstki krtani i 
podbródek – jest to wieczysty cud na potwierdzenie dzieła Jego ewangelizacji.  
W pierwszy dzień zatrzymaliśmy się w Austrii w Sanktuarium Mariazell - Matki Bożej 
Narodów Słowiańskich. Po Mszy Świętej zwiedziliśmy Sanktuarium i pokłoniliśmy się 
Matce Bożej z Dzieciątkiem w cudownej figurce wykonanej z drzewa lipowego, do której 
ludność słowiańska pielgrzymuje od 8 wieków. Wieczorem dotarliśmy do Włoch, a na-
stępnego dnia zwiedziliśmy Wenecję płynąc tramwajem wodnym po kanale Canale Gran-
de zachwycając się pięknymi, niespotykanymi widokami, gondolami płynącymi lub cu-
mującymi pod zabytkowymi, ale także nowoczesnymi budowlami otoczonymi z każdej 
strony wodą. Po Mszy Świętej w Bazylice Świętego Marka udaliśmy się w dalszą podróż, 
do Padwy – miasta Św. Antoniego, Asyżu – miasta Św. Franiciszka, gdzie znajduję się 
Jego grób, a także Krzyż z San Damiano, z którego Chrystus przemówił do Niego, Bazyli-
ka i grób Św. Klary, Bazylika Matki Bożej Anielskiej, byliśmy także w Nursji – mieście Św. 
Benedytka i Scholastyki i w Casci u wspomnianej wcześniej Św. Rity. 
Następne dwa dni spędziliśmy w Wiecznym Mieście. Pierwszy dzień pobytu w Rzymie 
rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w Kaplicy Św. Sebastiana, przy grobie Św. Jana Pawła II – 
to było wielkie przeżycie. Po Mszy Świętej rozpoczęło się połączone z modlitwą zwiedza-
nie Bazyliki Św. Piotra i Rzymu, oprowadzała nas wspaniała przewodniczka Loretta, 
której tato był polakiem. Zwiedziliśmy m.in. Koloseum, plac Wenecki ze słynnym ołta-
rzem ojczyzny, Forum Romanum, Forum Trojana, Piazza Navona – jeden z najsłynniej-
szych placów rzymskich na którym znajduje się Fontanna Czterech Rzek, Panteon, Scho-
dy Hiszpańskie, Bazylikę Św. Pawła za murami, Bazylikę Św. Jana na Lateranie, gdzie 
mogliśmy przejść na kolanach po Świętych Schodach pochodzących z pałacu Piłata w 
Jerozolimie, po których miał kroczyć Chrystus, Bazylikę Santa Maria Maggiore. Następ-
nego dnia wzięliśmy udział w Audiencji Generalnej papieża Franciszka na Placu Św. 
Piotra, po czym zwiedziliśmy Rzym i udaliśmy się na posiłek oraz nocleg w następnym 
miejscu. Byliśmy też na Monte Casino - malowniczymi serpentynami wyjechaliśmy na 
Szczyt, gdzie po zwiedzeniu muzeum i Klasztoru na Monte Casino odwiedziliśmy cmen-
tarz wojenny – groby naszych bohaterów II Korpusu Polskiego we Włoszech walczących 
o wolność, po modlitwie zaśpiewaliśmy „Czerwone maki”. Następnie udaliśmy się do 
Monte San Angelo – miejsca objawień Świętego Michała Archanioła, jedynego na świecie 
Kościoła poświęconego nieludzką ręką - w cudownej grocie uczestniczyliśmy w Mszy 
Świętej. Wieczorem dotarliśmy do  San Giovanni Rotondo. Następnego dnia po porannej 
Mszy Św., na której zaśpiewaliśmy pieśni do Św. Ojca PIO z naszej „Grupy Modlitewnej 
Ojca PIO”, zwiedziliśmy miejsca życia i działalności Św. Ojca PIO. Niezapominanym dla 
mnie przeżyciem była modlitwa i kilkunastominutowe czuwanie przy relikwiach- całko-
wicie zachowanym Jego ciele mimo 50 lat od śmierci. Myślę, że na zawsze zostanie w 
mojej pamięci i osób, które to widziały, widok młodego włoskiego żołnierza, który stojąc 
w skupieniu na modlitwie przed Św. Ojcem PIO, nagle wyprostował się, nałożył czapkę i 
pięknie zasalutował jak najważniejszemu swojemu dowódcy – oddając w ten sposób 
godnie honor. Miałam ciarki na plecach, a w oczach łzy. Następnie udaliśmy się do Lan-



INTENCJE MSZALNE 

 
Poniedziałek 

7.00 Stanisława Wyżkiewicz od Janiny Piczak oraz Artu-

ra i Lucyny Zoła 

†Edward Staniszewski greg.15 

18.00 †Anna Skicka w 7 dzień po śmierci od męża  

Wtorek 

7.00 †Tadeusz Rydarowicz od Małgorzaty i Leszka Gu-

miennych  

18.00 †Stanisław Bal od od rodziny Czyrkiewiczów 

†Edward Staniszewski greg.16 

†Stanisława Wyżkiewicz od Stefana i Ryszarda Żychow-

skich z Józefowa /poza parafią/ 

Środa 

18. 00 †Stanisław Trojan od swatów Krystyny i Jana 

Baradziej 

†Edward Staniszewski greg.17 

†Stanisława Dragan od rodziny Baran z Sadek / poza 

parafią / 

Czwartek 

18. 00 †Tadeusz Rydarowicz od rodziny Leśniaków 

†Stanisław Bal od Grażyny Więcek z rodziną 

†Edward Staniszewski greg.18 

Piątek  

18.00 †Tadeusz Żychowski w 30 dzień po śmierci od 

siostry z mężem  

†Józef i Emilia Piątkiewicz 

†Edward Staniszewski greg.19 

Sobota 

7  00 †Edward Staniszewski greg.20  

8.30 †Stanisław Trojan od sąsiadów Marii i Dominika 

Rzońca 

11.00 †Emilia Mlicka w 15 rocz. śmierc   

†Leokadia Czechowicz od wnuka Daniela i Justyny 

†Tadeusz Rydarowicz od sąsiadów córki Doroty 

†Michał, Aniela i Edward Żychowski 

Za parafian 

15. 00 W intencji nowożeńców 

 

Niedziela 

7. 00 †Piotr Setlak w 30 dzień po śmierci od chrzestnego 

Bogdana z rodziną 

†Edward Staniszewski greg.21 

8. 30 †Wanessa , Staniaława 

11. 00 O potrzebne łaski i błog. Boże dla Amelii i całej 

rodziny 

15. 00 Za parafian  

Poza parafią ks. Stanisław Kosiek odprawia greg. za 

śp. Zuzannę Świątek 

 

Poniedziałek 17.00  †Czesław Brej, Daniel Siewior i 

Stanisław Maczuga  

Niedziela  9.45 †Emilia Dedo w 13 rocz. śmierci oraz 

zmarli z rodziny 

†Julia i Michał Bal 

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 i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby 
ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn 
Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po 
trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a 
bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, za-
pytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w 
drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest naj-
większy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce 
być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszyst-
kich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramio-
nami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, 
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, 

który Mnie posłał.”          Mk 9, 30 – 37 

ciano – miejsca cudu eucharystycznego z VIII w, gdzie zobaczyliśmy fragment 
ciała – mięśnia sercowego i gródki krwi Chrystusa, a w Manopello oglądaliśmy 
Chustę Świętej Weroniki, a na niej Święte Oblicze Chrystusa. W drodze do Loretto 
znalazł się czas na pobyt nad Morzem, zamoczenie nóg i nazbieranie muszelek. 
Przybyliśmy do Loretto na ostatni nocleg. Miłym akcentem w Loretto było spo-
tkanie z naszym rodakiem ks. Stanisławem Kośkiem, który posługuje na ziemi 
włoskiej od kilkunastu lat. Po wspólnej kolacji był czas na lody zasponsorowane 
przez Niego dla całej grupy, wspólne zdjęcia i rozmowy. Po porannej Mszy w 
Bazylice Domku Świętej Rodziny i jego zwiedzeniu udaliśmy się na cmentarz 
żołnierzy polskich II Korpusu w Loretto -  aż trudno uwierzyć ilu polaków oddało 
tam życie. 1 września w tym szczególnym dla nas Polaków dniu i w I sobotę mie-
siąca mieliśmy możliwość i zaszczyt oddać naszym bohaterskim żołnierzom w 

tym miejscu hołd i zanieść do Boga modlitwy w intencji zbawienia ich dusz. To 
było piękne zakończenie - „z polskim akcentem” pielgrzymowania do Włoch, 
udaliśmy się w drogę powrotną „z ziemi włoskiej do Polski” - przez Węgry, prze-
mierzając i podziwiając piękno krajobrazów i gór, przypomniały się słowa Jana 
Pawła II „ w górach jest się bliżej Boga”. Wróciliśmy zgodnie z planem o 6 rano 2 
września – pełni wrażeń, z dużą ilością zdjęć i pamiątek. W czasie długiej jazdy 
mieliśmy możliwość oglądania w autokarze filmów o miejscach i życiu Świętych, 
do których się udawaliśmy. 
 
Pielgrzymka była piękna i zachwycająca, bardzo dobrze zorganizowana. a także 
bogata w przeżycia: zewnętrze – to co zobaczyliśmy, ale jeszcze bardziej we-
wnętrzne, duchowe – to co każdy przeżył w własnym sercu, nie sposób jest to 
opisać w jednym artykule- trzeba to przeżyć, życzę każdemu, aby mógł tego oso-
biście doświadczyć i dziękuję Panu Bogu, organizatorom i współpielgrzymom za 
możliwość uczestniczenia w tak szczególnej pielgrzymce.  

 Wdzięczna uczestniczka pielgrzymki Teresa  


