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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Dzisiaj I niedziela miesiąca, adoracyjna. Msza o 11:00 

z udziałem dzieci. Po sumie zmiana tajemnic różańcowych. 

Składka na Seminarium Duchowne i cele diecezjalne.  

 Za tydzień w niedzielę 11 listopada – 100. rocznica 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Po sumie, która 

będzie sprawowana w intencji Ojczyzny w kościele odśpie-

wamy 4 zwrotki hymnu narodowego. Potem chór męski 

wraz z KSM-em naszej parafii zapraszają na wspólny 

śpiew pieśni patriotycznych przeplatany poezją o tej samej 

tematyce.  

Gminne obchody uroczystości rozpoczną się Mszą Św. o 

godz. 11:00 w dębowieckim sanktuarium.  

 Z tej samej okazji dyrekcja wraz z uczniami SP w Du-

ląbce zapraszają na przedstawienie pt. „Pisk Białego Or-

ła”. Odbędzie się ono w budynku szkoły 11 listopada o 

godz.16:30. Wywieszenie flagi narodowej w tym dniu 

świadczy o naszej miłości do Ojczyzny. W tygodniu będzie 

możliwość nabycia flagi w kościele. 

 Serdeczne Bóg zapłać sprzątającym naszą świątynię w 

ubiegłym tygodniu oraz za złożoną ofiarę 180 zł. Na sobotę 

do sprzątania kościoła prosimy c.d. mieszkańców Duląbki.  

 W sobotę na godz. 9:00 do ułożenia pozostałej wełny 

na kościele prosimy panów  z Cieklina – Podgóra strona 

lewa oraz Pasterniki. 

 W sobotę na godz. 10:00 do prac porządkowych przy 

kościele i na cmentarzu prosimy kandydatów do bierzmo-

wania z kl. III Gim. 

 W sobotę o 11:00 spotkanie LSO. 

 Jasielskie Hospicjum jak co roku prosi o zbiórkę pło-

dów rolnych /ziemniaki, warzywa oraz pszenica/ jako 

wsparcie dla podopiecznych. Prosimy o c.d. zbiórki. Dary 

zwozimy pod garaż budynku gospodarczego w sobotę  do 

południa. Można też składać dary w postaci ofiar na tacę z 

podpisem: „na hospicjum”. 

 Organizatorzy kwesty na renowację zabytkowych na-

grobków na naszym cmentarzu składają serdeczne Bóg 

zapłać za hojność i okazane serce. Kwota tegorocznej kwe-

sty to 3.700zł. 

 Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i „Angelusa”. 

 Z naszej wspólnoty parafialnej  

odeszła do wieczności śp. Walentyna Poliwka 

Polecajmy ją Bożemu Miłosierdziu.  

Myśli papieża 
Franciszka o świętości 

 Wszyscy jesteśmy powołani do świętości – przypomina 
papież Franciszek w swej adhortacji „Gaudete et exsultate” 
– „Cieszcie się i radujcie”, opublikowanej w kwietniu br. 
Jej tekst stanowi znakomitą podstawę do refleksji z okazji 
uroczystości Wszystkich Świętych.  
 „Nie bój się świętości! Nie odbierze ci ona sił, życia ani 
radości. Wręcz przeciwnie, ponieważ staniesz się tym, co 
zamyślał Ojciec, kiedy ciebie stworzył i będziesz wierny two-
jej istocie. Zależność od Niego uwalnia nas od zniewoleń i 
prowadzi nas do uznania naszej godności.” 
„Nie lękaj się dążyć wyżej, dać się miłować i wyzwolić przez 
Boga. Nie bój się pozwolić, aby cię prowadził Duch Święty. 
Świętość nie czyni cię mniej ludzkim, ponieważ jest spotka-
niem Twojej słabości z siłą łaski. W głębi, jak powiedział Le-
on Bloy w życiu „istnieje tylko jeden smutek, nie być świę-
tym”. 
„Aby być świętymi, nie trzeba być biskupami, kapłanami, 
zakonnikami ani zakonnicami. Często mamy pokusę, aby 
sądzić, że świętość jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy 
mają możliwość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby po-
święcać wiele czasu modlitwie. Ale tak nie jest. Wszyscy 
jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając 
swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy 
się znajduje. Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym, ży-
jąc radośnie swoim darem. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? 
Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak 
Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wy-
pełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie bra-
ciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, 
cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz 
władzę? Bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzeka-
jąc się swoich interesów osobistych”. 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 †Tadeusz Rydarowicz od brata z rodziną  

17.00 †Kazimierz Szudy oraz zmarli rodzice i bracia 

†Marian Żychowski od Janiny Maczuga 

Wtorek 

7.00 †Walentyna Poliwka w 7 dzień po śm.od córki Elż-

biety z mężem i wnuczki Ani 

17.00 †Helena Szańca w roczn. 

†Stanisław Buczyński 

Środa 

17. 00 †Dorota Ziarko w 4 roczn. śm. od rodziców 

†Zdzisława w 15 roczn. oraz Stanisław Wyżkiewicz 

†Wojciech Szudy od Krystyny i Jana Baradziej 

Czwartek 

17. 00 †Za Zmarłych druhów OSP gminy Dębowiec  

†Władysław Piczak w roczn. urodzin 

O Boże błog. dla rodziny Więcków z Radości 

Piątek  

17.00 †Władysława w 2 roczn., Tadeusz w 28 roczn., 

Mieczysław w 43 roczn., Fałat 

†Zofia Kulig w 15 roczn. oraz Zdzisław 

†Marian Żychowski od Zofii Pienta, Stanisława Zawiszy 

i Anny Żychowskiej  

Sobota 

8. 00 †Marian Szudy rozp. gregorianki 

†Stanisława  Żychowska w 30 dzień po śm. od córki 

Czesławy z rodziną 

†Cecylia Ślusarczyk i Helena 

 

Niedziela 

7. 00 †Marian Szudy greg. 2/ poza parafią/ 

†Alfreda i Emil Świątek 

8. 30 †Aniela Czechowicz oraz Kazimierz Światek  

11. 00 †Alicja, Genowefa, Piotr Czechowicz 

O błog. Boże dla naszej Ojczyźnie w 100- lecie odzyska-

nia Niepodległości 

15. 00 †Joanna i Tadeusz Czechowicz  

 

Od 1listopada w Częstochowie O. Jan odprawia Msze 

greg. za śp. Stanisławę Żychowską,  

a O. Cecylian na Ukrainie za śp. Wojciecha Szudy.  

 

DOBRYNIA 

 
Poniedziałek 16.00 †Lidia Kamińska od rodziny Dyba-

siów z Nowosielec  

Wtorek 16.00 †Lidia Kamińska od sąsiadów z bloku nr 

1 i 2  

Środa 16.00 †Maria Sroka od syna Józefa z rodziną  

Czwartek 16.00  †Maria Sroka od syna Krzysztofa z 

rodziną  

 

Niedziela  9.45 †Mieczysław 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 

„Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest 
pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze 
jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miło-
wał Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym 
swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował 
swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania więk-
szego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycie-
lu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. 
Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliź-
niego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i 
ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: 
«Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go 

więcej pytać.»”             Mk 12, 28b-34 

„Ta świętość, do której wzywa cię Pan, będzie wzrastała przez małe ge-
sty. Na przykład: pewna kobieta idzie na targ, by zrobić zakupy, spotyka 
sąsiadkę, zaczyna z nią rozmawiać i dochodzi do krytyki. Wówczas ta 
kobieta mówi w swoim wnętrzu: „Nie, nie będę o nikim mówić źle”. To 
jest krok ku świętości. Następnie w domu, jej syn chce z nią porozma-
wiać o jego fantazjach i chociaż jest zmęczona, siada obok niego i słucha 
z cierpliwością i miłością. To kolejna ofiara, która uświęca. Kiedy przeży-
wa chwilę udręki, pamięta o miłości Najświętszej Maryi Panny, bierze 
różaniec i modli się z wiarą. To jest kolejna ścieżka świętości. Potem, gdy 
wychodzi na ulicę, spotyka ubogiego i zatrzymuje się, by porozmawiać z 
nim z miłością. To jest następny krok.” 
„Nie myślimy tylko o tych, którzy są już beatyfikowani lub kanonizowa-
ni. Duch Święty rozlewa świętość wszędzie w świętym i wiernym ludzie 
Bożym, gdyż „podobało się […] Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie poje-
dynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustano-
wić ich jako lud, który uznałby Go w prawdzie i Jemu święcie służył”. W 
historii zbawienia Pan zbawił lud. Nie istnieje pełna tożsamość bez przy-
należności do ludu. Z tego względu nikt nie zbawia się sam, jako wyizo-
lowana jednostka, ale Bóg przyciąga nas, biorąc pod uwagę złożoną sieć 
relacji międzyludzkich, które się nawiązują we wspólnocie ludzkiej: Bóg 
zechciał wejść w dynamikę ludową, w dynamikę ludu.” 
„Dajmy się pobudzić znakami świętości, jakie ukazuje nam Pan poprzez 
najpokorniejszych członków tego ludu, który „uczestniczy także w pro-
rockiej funkcji Chrystusa, szerząc o Nim żywe świadectwo przede 
wszystkim życiem wiary i miłości” (5). Pomyślmy, jak sugeruje nam św. 
Teresa Benedykta od Krzyża, że poprzez wielu z nich budowana jest 
prawdziwa historia: „W najciemniejszej nocy powstają najwięksi prorocy 
i święci. Jednak ożywiający nurt życia mistycznego pozostaje niewidzial-
ny. Z pewnością decydujące wydarzenia w dziejach świata były zasadni-
czo spowodowane przez dusze, o których książki historyczne nic nie 
mówią. A to, jakim duszom powinniśmy dziękować za decydujące wy-
darzenia z naszego życia osobistego, to coś, co poznamy jedynie w dniu, 
w którym wszystko ukryte zostanie odkryte.” „Może istnieć wiele teorii 
na temat świętości, obfitych wyjaśnień i rozróżnień. Taka refleksja może 
być przydatna, ale nic nie jest bardziej pouczające, niż powrót do słów 
Jezusa i przyjęcie Jego sposobu przekazywania prawdy. Jezus wyjaśnił z 
całą prostotą, co to znaczy być świętymi, a uczynił to, kiedy zostawił 
nam błogosławieństwa (por. Mt 5, 3-12; Łk 6, 20-23). Są one jakby dowo-
dem tożsamości chrześcijanina. Zatem, jeśli ktoś z nas stawia sobie pyta-
nie: „Jak można stać się dobrym chrześcijaninem?” – odpowiedź jest 
prosta: trzeba, aby każdy na swój sposób czynił to, co mówi Jezus gło-
sząc błogosławieństwa. W nich naszkicowane jest oblicze Mistrza, do 
którego ukazywania w życiu codziennym jesteśmy powołani. Słowo 
„szczęśliwy” lub „błogosławiony” staje się synonimem słowa „święty”, 
ponieważ wyraża, że osoba, która jest wierna Bogu i żyje Jego słowem, 
osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w darze.”  


