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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do więk-

szej ufności w Bożą Opatrzność. Jako jeden naród powinniśmy też 

wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności. 

 Dzisiaj Święto stulecia Odzyskania Niepodległości naszej Ojczy-

zny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu 

za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej mo-

dlitwy za Ojczyznę.  

 Po sumie, która będzie sprawowana w intencji Ojczyzny w ko-

ściele odśpiewamy 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 Duląbce za-

praszają na przedstawienie pt. „Pisk Białego Orła”. Odbędzie się 

ono w budynku szkoły  11 listopada o godz.16:30, dyrekcja wraz z 

uczniami SP w Dobryni zapraszają na godz.15:00 na przedstawie-

nie pt. „Róża Polska”,  dyrekcja wraz z uczniami SP w Cieklinie 

zapraszają na godz.16:20 do Domu Kultury na przedstawienie pt. 

„Ta, co nie zginęła”. 

 W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na inwestycje 

na cmentarzu. Bóg zapłać za dotychczasowe ofiary, wpłaciło 250 

rodzin. 

 Na wieży kaplicy cmentarnej przez firmę Kruczek & Mroczka, 

zostały zamontowane nowe żaluzje metalowe dziękujemy im za to, 

jak również panu Sławkowi z Dobryni za ich wykonanie. 

 W niedzielę 18 listopada kościół powszechny obchodzić będzie 

Drugi Światowy Dzień Ubogich 

 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 czwartek spotkanie kandydatów do bierzmowania. 

 Dziękujemy młodzieży z kl. III Gim. za prace przy kościele i 

cmentarzu, a panom z Rejonu Cieklin –Podgóra strona lewa oraz 

Pasterniki za ułożenie wełny na kościele. Pracą kierował pan Wła-

dysław Żychowski – Bóg zapłać 

 Naszą wdzięczność kierujemy dla kapłanów, którzy sprawowali 

Mszę Św. Jubileuszową w Dobryni. To oni ufundowali relikwiarz, 

który obecnie mieści kamień z Jerozolimy.  

Prosimy o c.d. zbiórki na jasielskie hospicjum. Dary zwozimy pod 

garaż budynku gospodarczego w sobotę  do południa. Można też 

składać dary w postaci ofiar na tacę z podpisem: „na hospicjum”. 

 Narodowe Święto Niepodległości to dla Po-
laków jedno z najważniejszych świąt państwo-
wych.  Po 123 latach zaborów – niewoli nazna-
czonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu 
pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał 
suwerenność. 
Podczas dorocznych obchodów 11 listopada 
czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy wła-
sne państwo, którym udało się podnieść kraj z 
ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stwo-
rzyć warunki rozwoju ekonomicznego, moderni-
zacji gospodarczej i cywilizacyjnej. 
Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to 
bowiem już setna rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Prezydent RP Andrzej 
Duda: Jestem głęboko przekonany, że stulecie 
odzyskania niepodległości to sprawa bliska 
sercom wszystkich Polaków. Ogromnie zależy 
mi na tym, aby jubileusz stał się świętem całej 
polskiej wspólnoty i by każdy z nas, obywateli 
Rzeczypospolitej, czuł się zaproszony nie tylko 
do udziału w uroczystościach i innych wydarze-
niach rocznicowych, ale przede wszystkim do 
ich współtworzenia. 
Zdaniem Prezydenta jubileusz będzie doskonałą 
okazją, by opowiedzieć dzieje ojczyste także po-
przez – często mniej znane – historie lokalne. 
 W następstwie działań zaborców w latach 
1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć 
na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego 
własne, suwerenne państwo było wartością naj-
wyższą. Walka o niepodległość trwała ponad sto 
lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w 
wojnach napoleońskich, w licznych zrywach 
niepodległościowych, w powstaniu listopado-
wym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I 
wojny światowej. 
 Historia odzyskania niepodległości to w rów-
nym stopniu codzienny trud rodaków zamiesz-
kałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i 
na emigracji, podejmowany w celu zachowania 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 †Marian Szudy greg.3  

17.00 †Julia Setlak 14 roczn. śm. od córki 

†Mariusz Świątkowski 

Wtorek 

7.00 †Marian Szudy greg.4 

17.00 †Bogumił Żychowski r śm od córki Marii z mężem 

†Stanisław Żychowski 

Środa 

17. 00 †Marian Szudy greg.5 

†Czesław, Ryszard i Józef Byczek 

†Arkadiusz i Zofia Kamińska 

Czwartek 

17. 00 †Marian Szudy greg.6 

†Tomasz i Anna Szańca oraz Agata i Jan Byczek 

†Czesław Świątkowski w 10 roczn. śm. 

Piątek  

7.00 †Jan Brągiel  

17.00 †Marian Szudy greg.7 

†Z rodziny Byczek i Szańca 

†Marcelina i Stanisław Poliwka 

Sobota 

8. 00 †Marian Szudy greg.8/ poza parafią/ 

†Maria Setlak w 30 dzień po śm. od syna Zbigniewa z 

rodziną 

†Stanisław Krystyniak w 14 roczn. śm 

 

Niedziela 

7. 00 †Marian Szudy greg. 9/ poza parafią/ 

†Florianna Rydarowicz w roczn. śm  

8. 30 †Edward Długosz w 35 roczn. śm  

11. 00 †Jan, Helena i Bolesław Szudy 

†Maria Głąba oraz Kazimierz i Dariusz 

15. 00 †Marian Świszcz w 30 dzień po śm. od żony  

 

Od 1listopada w Częstochowie O. Jan odprawia Msze 

św. greg. za śp. Stanisławę Żychowską,  

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

Ks. Stanisław Kosiek od 15 listopada we Włoszech 

rozpocznie Msze Św. greg. za śp. Piotra Setlak. 

 

 

DOBRYNIA 

 
Poniedziałek 16.00 †Felicja Jędryczka  

Czwartek 16.00  †Janina Mastej, Jan i Tadeusz  

 

Niedziela  9.45 †Katarzyna i Bronisław Maczuga oraz ich 

rodzice  

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 

„Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z 
upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowie-
nia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na 
ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modli-
twy. Ci tym surowszy dostaną wyrok». Potem, usiadłszy naprzeciw 
skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do 
skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga 
wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał 
swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga 
wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. 
Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego 
niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie».”    

               Mk 12, 38-44 

polskości, roz-
wijania kultury i 
budowania pol-
skiej myśli poli-
tycznej. Bohate-
rowie tamtego 
okresu, mimo 
szykan, areszto-
wań, wywózek 
i represji ze stro-
ny zaborców, 
byli w stanie 
uchronić i roz-
winąć narodo-
wą tożsamość, a 
następnie prze-
kazać ją następ-
nym pokole-
niom, żyjącym już w odrodzonej Polsce. 
 Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich 
trzech zaborców i zakończeniem I wojny światowej, w wyniku któ-
rej Polska odzyskała niepodległość. Odbudowa państwowości, po 
123 latach zaborów, była procesem złożonym. 10 listopada 1918 r. 
powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, 
Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na 
froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna 
oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, 
a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując całą władzę nad 
tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu 
 Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem 
Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie 
Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – 
w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r. 
Chciałbym, abyśmy upamiętniając historyczne rocznice, nie tyle 
cofali się o sto lat, co w równym, a może nawet większym stopniu 
wybiegali myślą naprzód – ku wyzwaniom, które nas czekają, 
przed którymi stajemy i z którymi możemy się skutecznie mierzyć, 
budując dziś silną, wolną Polskę – napisał Prezydent RP Andrzej 

Duda. Prezydent zaznaczył również że wspólne świętowanie 
rocznicy odrodzenia wolnej Polski, będzie służyć budowaniu 
jedności i umacniać dumę z naszej narodowej przeszłości.  


