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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Jutro rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. Maryja 

w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. 

Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego roz-

ważania tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa : w niedziele o 

godz.15:00, a w dzień powszedni po Mszy Św. która od jutra będzie o 

godz. 17:00 /w Dobryni o 16:00/. Dzieci po każdym nabożeństwie 

otrzymają pamiątkowe obrazki.  

 We wtorek nabożeństwo do Św. Michała Archanioła - „Wieczór 

Anielski” połączony z różańcem. 

 Za tydzień I niedziela miesiąca – adoracyjna. Na Mszy św.  o 

godz. 11:00 z udziałem dzieci odbędzie się wręczenie różańców dzie-

ciom z kl. III przygotowujących się do I komunii Św., a po Mszy św. 

zmiana tajemnic różańcowych oraz spotkanie rodziców dzieci I ko-

munijnych. 

 Dziękując za słowo Boże wygłoszone podczas odpustu i dzisiejszej 

niedzieli zechciejmy wesprzeć ofiarą do puszek remont kościoła w 

Berszedzi na Ukrainie, gdzie m.in. O. Cecylian duszpasterzuje. Skład-

ka z dziś zgodnie z dekretem biskupa ordynariusza przeznaczona jest 

na remont ośrodka Caritas w Myczkowcach. Bóg zapłać za ofiary. 

 Serdeczne Bóg zapłać sprzątającym naszą świątynię i jej obejście 

w ubiegłym tygodniu. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy włą-

czyli się w przygotowanie i uświetnienie naszej uroczystości odpusto-

wej. Dziękujemy również nowożeńcom za kwiaty do Ołtarza. Na so-

botę do sprzątania prosimy c.d. mieszkańców Duląbki.  

 W czwartek na Mszy Św. spotkanie kandydatów do bierzmowania. 

 W I sobotę miesiąca wyjazd do chorych od godz.10:00, a o 12. 00 

spotkanie scholi. Również w sobotę do prac przodkowych na cmenta-

rzu na godz. 9:00 prosimy mieszkańców Cieklin – Podgóra strona 

prawa / od Domu Strażaka do p. Gumiennego. 

 W sobotę, 20 października parafia organizuje pielgrzymkę do 

Kalwarii Pacławskiej, Krasiczyna i Przemyśla. Koszt 50 zł. Zapisy w 

Zakrystii i Kancelarii Parafialnej. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek 

miesiąca. Spowiedź przed każdą Mszą Św. W piątek od godz. 16:00 /

w Dobryni od godz.15:30. 

 Zbliżają się wybory samorządowe. Życzymy wszystkim dobrych, 

zgodnym z sumieniem wyborów. Służy temu dobre poznanie kandyda-

tów, którzy będą kierować się w swoich decyzjach chrześcijańskimi 

wartościami, ponieważ to im chcemy zaufać i powierzyć gospodaro-

wanie naszymi funduszami. Spotkanie z kandydatami na wójta odbę-

dzie się 4 października w Dobryni w świetlicy szkolnej o godz. 18:30 

oraz 5 października w Radości o godz. 18:00.  

Dzień po…  
 W dniu wczorajszym przeżywaliśmy w 
naszej parafii Uroczystości Odpustowe w 
związku z Naszym Patronem Św. Michałem 
Archaniołem. Gościliśmy i gościmy w Na-
szej Parafii O. Cecyliana Zapolskiego z pro-
wincji bernardynów p.w. Świętego Michała 
na Ukrainie. O. Cecylian urodził się w 1975 
roku w Żytomierzu. Jest kapłanem zakonu 
św. Franciszka aktualnie posługującym w 

Czeczelniku, Stratiówce i Berszadzi i w tej 
ostatniej podejmuje remont kościoła. Posłu-
gując na Ukrainie spotyka się z wieloma 
trudnościami. Na pytanie: Co zdaniem Ojca 
jest największą trudnością w duszpaster-
stwie? Odpowiada: Brak kapłanów! Mając 
pod swoją opieką 3 miejscowości marzy o 
tym, by mógł cieszyć się w swojej parafii 
obecnością jeszcze jednego kapłana, ponie-
waż Berszedź—to miasteczko o liczące 
12902, a mimo to nie posiada kapłana. 
 Od ubiegłego roku prowincja otworzyła 
w parafii O. Cecyliana postulat i obecność 5 
kandydatów do zakonu Św. Franciszka—



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 †Tadeusz Rydarowicz od swatowej z Dobryni 

†Stanisław Trojan od Grzegorza i Izabeli Baradziej 

†Jan i Stanisława Żychowscy w 50 roczn. śm. 

17.00 †Cecylia Kmiecik od uczest. pogrzebu 

†Edward Staniszewski  greg. 22  

Wtorek 

7.00 †Maciej Poliwka w rocz. śm.  

17.00 †Cecylia Kmiecik od uczest. pogrzebu 

†Edward Staniszewski  greg. 23  

Środa 

17. 00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla 

Genowefy w 80 rocz. urodzin  

†Edward Staniszewski  greg. 24 

†Cecylia Kmiecik od uczest. pogrzebu /poza parafią / 

Czwartek 

17. 00 †Cecylia Kmiecik od uczest. pogrzebu 

†Stanisław Bal od kuzynki Krystyny Cygan i kuzynki 

Zofii Franczak z rodziną 

†Edward Staniszewski  greg. 25 

Piątek  

7.00 †Cecylia Kmiecik od uczest. pogrzebu  

17.00 †Leokadia Czechowicz od gr. modlitewnej O.Pio 

†Edward Staniszewski  greg. 26 

Sobota 

17. 00 †Cecylia Kmiecik od uczest. pogrzebu 

†Czesława Żychowska od rodziny Osików i Strączków 

†Edward Staniszewski  greg. 27  

Niedziela 

7. 00 †Dziękczynna za wspólnie przeżyte lata z prośbą o 

dalszą Bożą opiekę dla całej rodziny i zdrowie dla 

Oliwii w rocz. ślubu 

†Edward Staniszewski  greg. 28 

8. 30 †Helena i Jan Świątkowscy 

†Ks. Marian Szańca z Dobryni 

11. 00 †Jan-Marian Poliwka w 13 rocz. śm. oraz zmarli z 

rodziny Poliwka 

15. 00 †Cecylia Kmiecik od uczest. pogrzebu  

O. Adam Kotula poza parafią od 1 października rozpocznie 

Msze Św. greg. za śp. Alfredę Światek. 

Ks. Stanisław Kosiek poza parafią od 1 października 

rozpocznie Msze Św. greg. za śp. Marię Szudy 

O. Jan Filipek od poniedziałku do środy odprawia poza 

parafią za Śp. Stanisława Bal oraz od czwartku do sobo-

ty za śp. Bronisława Czechowicz/od uczesz. pogrzebu 

DOBRYNIA 

Poniedziałek 16.00 †Anna Klimkiewicz greg.1 

Wtorek 16.00 †Anna Klimkiewicz greg.2 

Środa 16.00 †Anna Klimkiewicz greg.3 

† Daniel Siewior oraz Katarzyna i Andrzej od żony 

Czwartek 16.00  †Anna Klimkiewicz greg.4 

Piątek 16.00 †Anna Klimkiewicz greg.5 

Sobota 13.00 †Anna Klimkiewicz greg.6 

†Apolinary Mastej oraz Wiktoria i Józef Ciuła  

Niedziela  9.45 †Anna Klimkiewicz greg.7 

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 

„Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie 
chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu 
zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie za-
braniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz 
źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. 
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, 
zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał 
powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej 
byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli za-
tem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla 
ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść 
do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powo-
dem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, 
niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla 
ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść 
do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, 

gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».”  Mk 9, 38-43. 45. 47-48 

napawa go największą nadzieją i radością. Gorliwość duszpaster-
ska O. Cecyliana popycha do troski o dobre funkcjonowanie pa-
rafii. A w związku z tym, potrzeba do tego ludzi—ale i środków. 
Dlatego w niedzielę, po każdej Mszy Św. będziemy mogli wes-
przeć dzieło prowadzone przez Ojca przez zbiórkę do puszek 
przy wyjściu z kościoła. 
 Pragniemy podziękować O. Cecylianowi za jego obecność w 
Naszej wspólnocie i za słowo wygłoszone do Nas. W naszych 
sercach zapadły obrazy o zniekształconych utraconych przez 

grzech fragmentów skrzydeł, które pokazują konsekwencje ludz-
kiego grzechu. Wskazał, że bliskość wynikająca z używanej broni 
przez św. Michała Archanioła wskazuję na nadzieję dla Nas, że 
zawsze jest On blisko naszych słabości, grzechów, by nas wspo-
magać w walce, a przede wszystkim zapewnia nas w związku z 
tym, że Św. Michał daje radę nie krzywdząc człowieka a jedno-
cześnie niwelując działania złego ducha.  


