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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Każda świątynia jest miejscem wybranym przez Pana Boga, miejscem Jego przebywania wśród ludzi, miejscem spotkania 

Boga z człowiekiem, gdzie okazuje On swoje miłosierdzie i udziela łask. Dziękujemy dzisiaj za  naszą świątynię, którą Pan Bóg 

wybrał na miejsce przebywania wśród nas. Dokonało się to 15.10.1904r podczas konsekracji  przez św. Józefa Sebastiana Pel-

czara. 

 Kończy się październik. Jeszcze do środy wspólnie będziemy rozważać tajemnice różańcowe W tym tygodniu w poniedziałek 

różaniec poprowadzi SP- Cieklin, we wtorek Wspólnota Domowa Kościoła, a w środę Róże Różańcowe. W Dobryni  we wtorek 

różaniec poprowadzą Róże Różańcowe, a w środę grupa O.Pio. Wyrażamy wdzięczność dla wszystkich, którzy włączyli się  w tę 

piękną Maryjną modlitwę, szczególnie dzieciom.  

 W czwartek - Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu oddajemy cześć tym znanym i nieznanym wyznawcom Chrystusa, 

którzy już przebywają w chwale nieba. Msze Święte w naszym kościele do południa jak w niedzielę. O godz. 14.00 -  Msza Św. na 

cmentarzu, a po niej procesja połączona z modlitwą za zmarłych oraz poświęceniem odnowionego krzyża przez druhów z OSP 

Cieklin. W tym dniu droga gminna na cmentarz będzie jednokierunkowa, pojazdy wracają drogą przez sady. 

 W piątek, 2 listopada - wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte o 8:30, 11:00/na cmentarzu/ i 17:00. W 

Dobryni o 16:00. Po Mszy Św. na cmentarzu poświęcenie nowych nagrobków. 

 Listopad to tradycyjnie miesiąc modlitwy za zmarłych. Nabożeństwa wspominkowe listopadowe odbywać się będą po Mszy 

Św. o godz.17.00.  Wypominki roczne będą w każdą niedzielę przed Mszą Św. popołudniową.  

 W tych dniach od 1-8 listopada można zyskać odpust zupełny za zmarłych pod zwykłymi warunkami: Komunia św., wyzbycie 

się przywiązania do grzechu  i odmówienie modlitwy Ojcze nasz, Wierzę w Boga i modlitwy w intencjach Ojca św. nawiedzając  

jednocześnie cmentarz i modląc się tam za zmarłych. 

 Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Składka na seminarium duchowne i cele diecezjalne. Na Mszę Św. o godz. 11.00 

zapraszamy dzieci. Po Mszy Św. zmiana tajemnic różańcowych.  

 Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie naszej świątyni w ubiegłym tygodniu  oraz złożoną ofiarę 180zł. Dziękujemy również 

kandydatom do bierzmowania z kl. VIII za wygrabienie liści wokół kościoła. Na sobotę do sprzątania kościoła prosimy c.d. 

mieszkańców Duląbki. Natomiast na środę do sprzątania kaplicy cmentarnej prosimy 2 osoby z tej grupy. 

 Przed Uroczystością Wszystkich Świętych okazja do spowiedzi: w Dobryni i Cieklinie codziennie przed Mszą Św. i podczas 

różańca  w Cieklinie dodatkowo  w środę od godz.16.00. 

 W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Do chorych z posługą sakramentalną udamy się w sobotę 

o godz.10:00. Spotkanie scholi w sobotę o godz.12:00. 

 Tradycyjnie jak w ubiegłych latach Stowarzyszenie Kosynierów Parafii Cieklin w dniu Wszystkich Świętych na naszym 

cmentarzu będzie prowadzić kwestę na renowacje zabytkowych nagrobków. Kwestę prowadzić będą wspólnie Kosynierzy za 

strażakami OSP. Organizatorzy kwesty składają serdeczne Bóg zapłać za hojnie złożone do tej pory ofiary pieniężne. Jasielskie 

Hospicjum jak co roku prosi o zbiórkę płodów rolnych /ziemniaki, warzywa oraz pszenica/ jako wsparcie dla podopiecznych. 

Dary prosimy zwozić pod garaż budynku gospodarczego w sobotę  do południa. Zostały wyasfaltowane alejki na naszym cmen-

tarzu. Koszt tej inwestycji zasadniczo się nie zmienił 79.000zł. Ostatni wpływ z kopert to 19.000zł. Będziemy jeszcze musieli ze-

brać około 45.000zł. Została też położona nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczem na drodze gminnej wzdłuż ogrodzenia 

przy cmentarzu. Dziękujemy władzom Gminy Dębowiec za podjęcie tej inwestycji. Liczymy, że najbliższą inwestycją w naszej 

wiosce będzie  dalszy ciąg drogi na cmentarz z chodnikiem i oświetleniem. Na  cmentarzu mamy już oświetlenie, a także Toi Toi. 

Na Wszystkich Świętych będzie nowy ołtarz w kaplicy cmentarnej, a na zimę chcemy wymienić okna od strony wschodniej. Dzię-

kujemy za składane ofiary pieniężne oraz za wszelkie prace na rzecz naszego cmentarza: strażakom, kosynierom, przedstawicie-

lom rady parafialnej, sołtysom zakładom pogrzebowym oraz wszystkim ludziom dobrej woli. Prosimy o zachowanie porządku i 

segregację śmieci. Na Wszystkich Świętych pan grabarz Robert Kamiński oznaczy miejsca na cmentarzu, które wg naszego uzna-

nia nie mają właścicieli. Prosimy do końca tego roku by zgłosili sie do administracji cmentarza ewentualni opiekunowie tych 

miejsc, czy grobów. Przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie został odrzucony wniosek na dofinansowanie paneli fotowoltaicz-

nych. Zostało skierowane odwołanie.  

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Ludwik Rydarowicz. Polecajmy go Bożemu Miłosierdziu.  



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 †Tadeusz Rydarowicz od chrześniaka Witolda z rodziną  

17.00 †Eugeniusz Świątek, Michał i Józefa 

†Leokadia Czechowicz od Stanisławy Brągiel  

Wtorek 

7.00 †Stanisław Trojan od Marii i Ryszarda Hamal 

17.00 †Jerzy Czerkiewicz w 7 rocz. śm.  oraz Feliks 

†Kazimiera Świątkowska w rocz. śm. oraz Marian  

Środa 

17. 00 Dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o dalsze Boże błog. 

przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy dla Małgorzaty z 

okazji 50 rocz. urodzin 

†Leśniak Stanisława i Marian oraz Władysław Czechowicz 

O błog. Boże z okazji 18 rocz. urodzin dla Ewy, Gabrieli i Małgorzaty  

Czwartek 

7.00 †Dychus Jan oraz  Viktoria i Zygmunt Steczkowscy  

8.30 †Aleksy Świątek 

†Helena, Antoni i Roman Buchała oraz zmarli z rodziny Buchała i Piwo-

war 

†Czesław Bara w 2 rocz. śm. 

11.00 †Joanna i Eugeniusz Setlak, Stanisława i Eugeniusz Rzońca  

14. 00 †Maria, Anna, Stanisław, Henryk Budziak 

†Anna i Stanisław Majewscy od syna Jana z żoną 

†Leopold Szańca, Edwarda i Paweł 

Piątek  

8.30 †Agnieszka Setlak w 18 rocz. śm. od siostrzenicy 

11.00 †Stanisława, Vanessa i Jan Rolek /na cmentarzu/  

17.00 †Anna Skicka od syna Ireneusza z żoną 

†W pewnej intencji  

Sobota 

17. 00 †Czesława Żychowska od Osików i Strączków 

†Ludwik Rydarowicz w 7 dzień po śmierci  

†Waleria Komara i Piotr  

Niedziela 

7. 00 †Jan Czyrkiewicz 

†Wojciech Królikowski 

8. 30 †Michalina Kuzyk w 3 rocz. śm. od syna 

†Adam Czechowicz 

11. 00 †Lidia Kamińska w 1 rocz. śm.  

15. 00 Za parafian 

Od 1listopada w Częstochowie O. Jan rozpocznie Msze greg. za śp. 

Stanisławę Żychowską, a O. Cecylian na Ukrainie za śp. Wojciecha 

Szudy.  

DOBRYNIA 
Poniedziałek 16.00 †Anna Klimkiewicz greg.29 

Wtorek 16.00 †Anna Klimkiewicz greg.30 

†Franciszka, Andrzej, Marian, Antoni i Wojciech Ciuła int.od Kazimie-

rza 

Środa 16.00 †Lidia Kamińska od koleżanki Bernadety z Dębowca  

Czwartek 9.45  †Adam Jędryczka od żony 

Piątek 16.00 †Franciszek Mikołajczyk w 50 rocz. śm. oraz zmarli 

synowie i wnuki  

Sobota 12.00 †Adam Szańca w 20 roczn. śm  

Sobota 16.00 †Joanna Biernacka od rodziny Janowskich i Krzanowskich  

Niedziela  9.45 †Stanisław, Anna i Marcin Brej  

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 

„Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wycho-
dził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Ty-
meusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus 
z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj 
się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. 
Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się 
nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I 
przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej 
myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, ze-
rwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemó-
wił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział 
Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu 
rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast 

przejrzał i szedł za Nim drogą.    Mk 10, 46b-52 

W Watykanie od 3 października trwa XV Zwyczaj-
ne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Jego 
temat brzmi: „Młodzież, wiara i rozeznawanie 
powołania”. Potrwa ono do 28 października. 
W synodzie biorą udział biskupi katolickich Kościołów 
wschodnich i biskupi wybrani przez ich Synody Bisku-
pów, biskupi wybrani przez konferencje episkopatów z 
całego świata, 10 zakonników – przedstawicieli Unii 
Przełożonych Generalnych, szefowie dykasterii kurii 
rzymskiej oraz biskupi wyznaczeni przez papieża. W 
sumie w obradach weźmie udział 266 ojców synodal-
nych: 31 z urzędu, 181 z wyboru i 41 z nominacji papie-
skiej. Będzie wśród nich 50 kardynałów. 23 ekspertów 
służyć będzie pomocą sekretariatowi zgromadzenia. 
Obecnych też będzie 49 audytorek i audytorów z całego 
świata, w tym 34 osoby w wieku 18-29 lat. Mają oni pra-
wo wypowiadania się, lecz nie uczestniczą w głosowa-
niach. Tradycyjnie też przybędą tzw. delegaci braterscy z 
innych Kościołów i wspólnot kościelnych (będzie ich pię-
ciu) oraz jeden gość specjalny – br. Alois z Taizé. 
Polskę na zgromadzeniu będzie czterech biskupów: abp 
Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episko-
patu Polski i wiceprzewodniczący Rady Konferencji Bi-
skupich Europy; abp Grzegorz Ryś metropolita łódzki i 
przewodniczący Rady KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz 
bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady KEP ds. 
Duszpasterstwa Młodzieży będą delegatami Konferencji 
Episkopatu Polski. Z kolei bp Marian Florczyk, delegat 
KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców weźmie udział w 
zgromadzeniu synodalnym z nominacji papieskiej. Na 
wypadek, gdyby któryś z powyższych biskupów nie 
mógł przybyć do Rzymu, wybrano ich zastępców. Są 
nimi: bp Damian Bryl – biskup pomocniczy poznański i 
członek Komisji Wychowania Katolickiego oraz bp Da-
mian Muskus – biskup pomocniczy krakowski i członek 
Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. W obradach synodu 
wezmą też udział inni Polacy, posługujący w Kościele na 
świecie. Są to: bp Stanisław Jan Dziuba OSPPE z diecezji 
Umzimkulu w RPA, bp Zbigniew Tadeusz Kusy OFM z 
diecezji Kara-Bandoro w Rep. Środkowoafrykańskiej, bp 
Stanisław Dowlaszewicz OFM Conv. z Boliwii, arcybi-
skup mińsko-mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz z Bia-
łorusi, arcybiskup Rygi Zbigniew Stankiewicz, a także 
abp Mieczysław Mokrzycki, przewodniczący katolickiej 
Episkopatu Ukrainy. 


