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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Dziś rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Według danych Komisji Episko-

patu Polski ds. Misji, na świecie pracuje ponad 2100 polskich misjonarzy 

Blisko połowa polskich misjonarzy pracuje w Afryce. W modlitwie różań-

cowej pamiętajmy o dziełach misyjnych Kościoła i otaczajmy modlitwą 

misjonarzy, szczególnie pochodzących z naszej diecezji. 

 W Dniu Papieskim – 14 października  KSM działające przy naszej pa-

rafii rozprowadzało Kremówki papieskie. Zebrali 2400 zł. Dochód ten 

posłuży na dofinansowanie wyjazdów formacyjnych  i wakacje z Bogiem 

naszej młodzieży. Bóg zapłać wszystkim za złożone ofiary oraz piekarni p. 

Rzońca za pomoc w ich przygotowaniu. 

 Wczoraj odbyła się pielgrzymka parafialna do Kalwarii Pacławskiej. 

Bóg zapłać za wspólny dar pielgrzymowania. 

 Dzisiejsza składka przeznaczona będzie na Papieskie Dzieła Misyjne.   

 Przypominamy, że w przyszłą niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego 

na zimowy. 

 Dzisiaj wybory samorządowe. W duchu odpowiedzialności za małe 

ojczyzny, jaką jest gmina, powiat i województwo zachęcamy do udziału w 

nich. 

 Serdeczne Bóg zapłać sprzątającym naszą świątynię w ubiegłym tygo-

dniu oraz złożoną ofiarę 180zł. Na sobotę do sprzątania kościoła prosimy 

c.d. mieszkańców Duląbki.  

 Dzisiaj odbywa się liczenie wiernych w kościołach w Polsce. Nie dziw-

my się zatem, że ministranci będą uważnie przyglądać się wszystkim wy-

chodzącym ze świątyni. 

 We wtorek w Cieklinie po Mszy św. o godz. 17:00 i różańcu spotkanie 

Grupy Modlitewnej O. Pio. 

 Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych.  

Porządkując groby naszych bliskich zmarłych zwróćmy uwagę, gdzie wy-

rzucamy śmieci. Dziękujemy tym parafianom i gościom, którzy zabierają 

śmieci ze sobą. Kartki na wypominki znajdują się przy wyjściu z kościoła. 

Bardzo prosimy o czytelne pisanie imion i nazwisk zmarłych/ najlepiej w 

mianowniku, bez odmiany/ i zaznaczenie listopadowych czy rocznych. W 

Dobryni będą tylko listopadowe. Kościół będzie polecał w modlitwach 

naszych zmarłych Bożemu Miłosierdziu. 

 Na sobotę na godz. 10:00 do grabienia liści wokół kościoła prosimy 

kandydatów do bierzmowania z kl. VIII. 

Komitet opieki nad kościołem w Dobryni podjął rezygnację z pełnienia 

funkcji. Dziękujemy im serdecznie za służbę i zaangażowanie. W związku z 

tym prosimy mieszkańców Dobryni, aby do końca listopada wybrali 6 kan-

dydatów na to stanowisko.  

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. Józefa Setlak i śp. 

Marian Świszcz. Polecajmy Ich Bożemu Miłosierdziu. 

Z pokłonem u 
Maryi... 

 W dniu wczorajszym tj. 20 paździer-
nika pod przewodnictwem ks. Probosz-
cza odbyła się pielgrzymka parafialna do 
Kalwarii Pacławskiej. Nazywane „Jasną 
Górą Podkarpacia” i „Jerozolimą Wscho-
du” Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki 

Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacław-
skiej jest jednym z najważniejszych w 
południowo-wschodniej Polsce. Wyjąt-
kowe miejsce zajmuje przede wszystkim 
w pobożności mieszkańców archidiecezji 
przemyskiej. W tym roku obchodzi ono 
350-lecie istnienia. 
 Kalwaria Pacławska to bardzo mała 
wioska (ok. 80 mieszkańców) w woje-
wództwie podkarpackim. Leży ok. 25 
km na południe od Przemyśla. Powstała 
z myślą upowszechniania kultu Męki 
Pańskiej, ale z czasem – ze względu na 
słynący łaskami obraz – stało się waż-



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

17.00 O błog. Boże dla sióstr z róży św. s. Faustyny oraz 

wieczny pokój dla zmarłych.  

†Cecylia Kmiecik od uczestn. pogrzebu /poza parafią/  

Wtorek 

17.00 †Marcin i Katarzyna Budziak 

†Stanisława Dedo w roczn.śm 

†Cecylia Kmiecik od uczestn. pogrzebu /poza parafią/ 

Środa 

17. 00 †Kazimierz, Genowefa i Stanisław Staniszewski. 

†Marian Swiszcz od córki Katarzyny z rodziną w 7 dzien po 

śm. 

†Tadeusz Rydarowicz od Wiesława Rydarowicz z rodziną /

poza  parafią/  

Czwartek 

17. 00 †Stanisław Mikołajczyk w 27 roczn. śm. oraz Józefa 

†Alfreda i Jan Budziak 

†Józefa Setlak w 7 dzień po śm. od syna Janusza  

Piątek  

17.00 Julia Rzońca w roczn. śm. 

†Feliks Świątek, Zofia i Eugeniusz 

†Jakub i Maria Dedo 

Sobota 

17. 00 Czesław Janiga w 15 roczn. śm. 

†Bronisław Czechowicz w 1 roczn. śm. 

†Tadeusz Ciejka  

Niedziela 

7. 00 †Tadeusz i Zuzanna Iskrzycka 

†Romualda w roczn. śm. oraz Bronisław Mlicki 

8. 30 †Tadeusz Żychowski w dniu imienin od siostry z mę-

żem  

11. 00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Ewy 

i Michała w 1 roczn. ślubu 

15. 00 Dziękczynna za dar życia z prośbą o błog. Boże w 

rodzinie 

O. Adam Kotula poza parafią od 1 października odprawia Msze 

Św. greg. za śp. Alfredę Światek. 

Ks. Stanisław Kosiek poza parafią od 1 października odprawia 

Msze Św. greg. za śp. Marię Szudy 

O. Sebastian od poniedziałku do środy poza parafią będzie od-

prawiał za śp. Stanisława Bal 

 

DOBRYNIA 

 
Poniedziałek 16.00 †Anna Klimkiewicz greg.22 

Wtorek 16.00 †Anna Klimkiewicz greg.23 

Środa 16.00 †Anna Klimkiewicz greg.24 

Czwartek 16.00  †Anna Klimkiewicz greg.25 

Piątek 16.00 †Anna Klimkiewicz greg.26 

Sobota 16.00 †Anna Klimkiewicz greg.27 

Niedziela  9.45 †Anna Klimkiewicz greg.28 

O. Jan w Częstochowie od poniedziałku do niedzieli bę-

dzie odprawiał za  śp. Tadeusza Jędryczkę, int. od 

uczestników pogrzebu. 

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 

„Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: 
«Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosi-
my». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: 
«Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a 
drugi po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co pro-
sicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, 
którym Ja mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». 
Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić 
będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. 
Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub 
lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». 
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jaku-
ba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że 
ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy 
dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto 
by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. 
A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewol-
nikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu słu-
żono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».”   

                Mk 10, 35-45 

nym miejscem czci wobec Matki Bożej. Najwięcej pielgrzy-
mów gromadzi Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Odbywa się on od 11 do 
15 sierpnia. Założycielem Kalwarii był hrabia Andrzej Maksy-
milian Fredro. Z tą fundacją wiąże się pewna legenda, według 
której podczas polowania między porożem jelenia Fredrze 

miał się ukazać jaśniejący krzyż. W miejscu tym w 1665 r. hra-
bia postawił drewniany kościół i klasztor. Trzy lata później 
sprowadził tu franciszkanów (czarnych), którzy posługują w 
tym miejscu do tej pory. Na samym początku osada nazywała 
się Słoboda, później nazwano ją Kolonią Fredrów oraz Mia-
steczkiem Fredrów. Nazwy te jednak zostały zastąpione na-
zwą Kalwaria Pacławska. Zamysłem Andrzeja Maksymiliana 
Fredry było utworzenie kalwarii na wzór jerozolimskiej drogi 
krzyżowej i upowszechnienie kultu Męki Pańskiej. Z tego 
względu topografia Kalwarii Pacławskiej ma duże podobień-
stwo do krajobrazu Jerozolimy. 


