
ANGELUS  
Niedziela 07. 10. 2018 r. 

Gazetka Parafii św. Michała w  Cieklinie  nr 130 

Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 I niedziela miesiąca-adoracyjna. Msza Św. o godz.11.00 z udziałem dzieci oraz wrę-

czenie różańców dzieciom pierwszokomunijnym. Po Mszy zmiana tajemnic różańcowych. 

Składka na sem. duchowne i cele diecezjalne. W sobotę, 13 października nabożeństwo 

fatimskie w Osobnicy. Jest to zarazem dzień imienin ks. Biskupa Edwarda.  

 W przyszłą niedzielę po raz 18. będziemy obchodzić Dzień Papieski. KSM z naszej 

parafii będzie rozprowadzać Kremówkę papieską po każdej Mszy Św. Dochód posłuży na 

dofinansowanie wyjazdów formacyjnych i wakacje z Bogiem naszej młodzieży. 

 Również w niedzielę, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W piątek 

12 października jubileusz 110 - lecia powstania SP w Dobryni. O. Cecylian z Ukrainy 

wyraża serdeczne Bóg zapłać za hojną ofiarę w kwocie 5.350zł, 10euro i 10 dolarów. 

 Serdeczne Bóg zapłać sprzątającym naszą świątynię w ubiegłym tygodniu oraz złożo-

ną ofiarę. Na sobotę do sprzątania kościoła prosimy c.d. mieszkańców Duląbki. 

 W tym tygodniu w poniedziałek i czwartek różaniec poprowadzą kandydaci do bierz-

mowania, a w środę  kandydaci do I komunii Św. 

 W przyszłą niedzielę, 14 października spotkanie pielgrzymów do Włoch, które roz-

pocznie się Mszą Św. o godz. 15:00. 

 Zbliżają się wybory samorządowe. Życzymy wszystkim dobrych, zgodnym z sumieniem 

wyborów. Służy temu dobre poznanie kandydatów, którzy będą kierować się w swoich 

decyzjach chrześcijańskimi wartościami, ponieważ to im chcemy zaufać i powierzyć go-

spodarowanie naszymi funduszami. Spotkanie z kandydatami na Wójta oraz Rady Gminy 

Dębowiec w tym tygodniu odbędzie się: w poniedziałek godz. 18:00-Wola Ciekl. oraz 

18:30 - Dobrynia, wtorek 18:00- Dobrynia, 18:30 – Duląbka oraz 19:30 Wola Ciekl., 

środa 18:00 – Dzielec, czwartek 17:30 Radość oraz 18:00 – Cieklin, piątek 17:00 Duląb-

ka oraz 18:30 Dzielec.  

 Bóg zapłać paniom i panom z Cieklin- Podgóra s. prawa oraz p. Robertowi-

grabarzowi i sołtysowi-Stasiowi za wczorajsze prace porządkowe na cmentarzu. Został 

zlikwidowany śmietnik przy bramie głównej naszego cmentarza! Będzie tam parking dla 

samochodów. W tym tygodniu ma być kładziony asfalt. Koszt całej inwestycji wykonania 

alejek wynosi 79 000zł.W tym roku wykonaliśmy na cmentarzy:bramy-16 000zł, barierki 

ze stali nierdzewnej przy kaplicy-2 500zł, robocizna alejek-15.000zł, nagłośnienie 1.000zł, 

monitoring-500zł, oświetlenie alejek-6 000zł, materiały częściowego remontu kaplicy/

malowanie , płytki na schodach/-500zł, zakup krzyża – 2000zł. Razem 43 500zł. Wpływ z 

tegorocznych składek z III niedziel na inwestycje na cmentarzu to: Cieklin-34.630zł, Do-

brynia 8600zł, Folusz- 5700zł, z kopert na tace 650zł oraz 150 dolarów z USA./Dobrynia i 

Folusz składała 100zł od rodziny, oprócz inwestycji na własne kościoły/. Razem wpływ: 

52.280zł. Do zapłaty po wykonaniu asfaltu zostanie około 64 000zł /79 000-15 000 zapła-

cona robocizna/. Saldo dodatnie/52 280 – 43 500zł/daje nam 8780zł, czyli 64 000 – 

8 780zł=55 220zł-do zapłaty. W związku z tym ustaliliśmy na ostatnim spotkaniu Rady 

parafialnej, by każda rodzina z parafii /oprócz Dobryni/ złożyła 100zł na tace. Koperty są 

gotowe do odebrania na stoliku w przedsionku kościoła pod dzwonnicą z pamiątkowymi 

obrazkami naszego Michała Archanioła i Matki Bożej Patronki Ludzkich Dróg. Dziękuje-

my za wszelkie dobro i ofiary duchowe i materialne składane na cmentarz i kościół. W 

kaplicy cmentarnej w najbliższym czasie będzie zrobiony dębowy ołtarz oraz wymienione 

okna od strony wschodniej. Jest ofiarodawca na pokrycie kosztów ołtarz/drewno jest pa-

rafialne/, a okna pokryją ofiary składane z tytułu opłat od firm i zakładów pogrzebowych, 

które wykonują prace na naszym cmentarzu. 

Dać się porwać  
do wyższych 

rzeczy... 
 Decyzją biskupów rok 2018 jest 
przeżywany pod patronatem świętego 
Stanisława Kostki. W tym roku bo-
wiem przypada 450. rocznica śmierci 
młodego jezuity. Stąd Biskup Jan Wą-
troba—ordynariusz rzeszowski powie-

rzył relikwie świętego Stanisława 
Kostki Katolickiemu Stowarzyszeniu 
Młodzieży naszej diecezji, aby młodzi 
ludzie poszli z nimi w granice naszej 
diecezji i wskazali drogę do świętości 
na przykładzie ich Patrona. 
 Peregrynacja relikwii w naszej die-
cezji rozpoczęła się rejonie biecko – 
gorlickim. W piątek dnia 21 września 
2018 roku jego relikwie zagościły w 
Naszej parafii. 
 Rozpoczęliśmy od powitania do-
czesnych szczątek św. Stanisława 
przez uczniów Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum. Później rozpoczęła się 



INTENCJE MSZALNE 

 
Poniedziałek 

7.00 †Cecylia Kmiecik od ucz. pogrzebu  

17.00 Dziękczynna za szczęśliwy zabieg z prośbą o zdrowie 

i błog. Boże w dalszym życiu dla Wiesławy i Zofii 

†Edward Staniszewski  greg. 29 

Wtorek 

7.00 †Cecylia Kmiecik od ucz. pogrzebu  

17.00 †Kazimierz Szudy w 5 rocz. śmierci 

†Edward Staniszewski  greg. 30 / zakończenie / 

Środa 

17. 00 †Andrzej Rzońca od najbliższej rodziny w 30 dzień 

po śmierci 

†Cecylia Kmiecik od ucz. pogrzebu 

†Ludwika, Grzegorz i Czesław Komsa 

Czwartek 

17. 00 †Cecylia Kmiecik od ucz. pogrzebu 

Dziękczynna za szczęśliwie przeżyty rok z prośbą o błog. 

Boże na dalsze lata w I rocz. ślubu Joanny i Lecha 

Piątek  

17.00 †Cecylia Kmiecik od ucz. pogrzebu 

†Jan i Karolina Maksym  

Sobota 

8.00†Bogumił Żychowski od córki Marii z mężem  

16. 00 †Edward Królikowski z okazji imienin  

 

Niedziela 

7. 00 †Michał Maksym w rocz. śmierci 

†Ferdynanda Setlak w rocz. śmierci 

8. 30 †Cecylia Kmiecik od ucz. pogrzebu  

11. 00 †Ks. Jan Lewandowski w rocz. śmierci 

15. 00 Za parafian  

 

O. Adam Kotula poza parafią od 1 października 

odprawia Msze Św. greg. za śp. Alfredę 

Światek. 

Ks. Stanisław Kosiek poza parafią od 1 paździer-

nika odprawia Msze Św. greg. za śp. Marię 

Szudy 

 

DOBRYNIA 
Poniedziałek 16.00 †Anna Klimkiewicz greg.8 

Wtorek 16.00 †Anna Klimkiewicz greg.9 

Środa 16.00 †Anna Klimkiewicz greg.10 

Czwartek 16.00  †Anna Klimkiewicz greg.11 

                            †Mieczysław Brączyk w 5 rocz. śmierci  

Piątek 9.00 †Franciszka Brej, jej rodzice oraz siostry i brat  

                      O zdrowie dla Sylwii 

Piątek 16.00 †Anna Klimkiewicz greg.12 

                      †Stanisław Maczuga i Bronisława  

Sobota 16.00 †Anna Klimkiewicz greg.13 

Niedziela  9.45 †Anna Klimkiewicz greg.14 

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 

„Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali 
Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co 
wam przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list 
rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na 
zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na po-
czątku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego 
opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą 
oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co 
więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». W domu ucznio-
wie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a 
bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści 
swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». Przynosili 
Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali 
im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzie-
ciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem 
należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie 
królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w 

objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.”                 Mk 10, 2-16 

uroczysta Msza św., w 
której prosiliśmy św. Sta-
nisława by wspierał nas 
burzeniu tego wszystkie-
go co stoi nam na drodze 
do Jezusa i świętości. Pro-
siliśmy Pana o łaskę, by-
śmy tak jak On potrafili 
pokonywać wszelkie 
przeszkody i różne mury 
odgradzające nas od Bo-
ga. Młody człowiek po-
trzebuje wzorca postępo-
wania, przykładu do po-
dejmowania decyzji i ży-
c i o w y c h  w y b o r ó w . 
Współczesna kultura 
bombarduje „idolami” 
którzy „niekoniecznie” są 
przykładem do naślado-
wania. Większość z nich 

bowiem zachwyca się tym, 
co płytkie, powierzchowne i 
wulgarne. Niejako pławią się 
tylko w tym co doczesne i 
materialne. Świąt wartości i 
odpowiedzialność za siebie, 
swoje życie i innych wydaje 
się być „zaginioną Atlanty-
dą”. 
 Mamy nadzieję, że spo-
tkanie z Tym młodym świę-
tym poprzez peregrynację 
jego relikwii, pomoże mło-
dym dać się porwać do wyż-
szych rzeczy. Święty Stani-
sławie Kostko—módl się za 
nami. 


