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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Dziś Jezus mówi o końcu świata, który na pewno 

nadejdzie. Jednakże nie wyjawia nam, kiedy to nastąpi. 

Zapewnia nas jednak, że będzie z nami aż do skończenia 

świata. Jezus pokazuje nam perspektywę naszego życia. 

Życie zaczyna się na ziemi, ale tu się nie kończy. Ono 

będzie trwać wiecznie. Dlatego mamy być stale gotowi, 

aby ten dzień nas nie zaskoczył. 

 Dzisiaj obchodzimy Drugi Światowy Dzień Ubogich 

pod hasłem „Biedak zawołał i Pan go usłyszał”. 

 Dzisiejsza składka przeznaczona jest na inwestycje  

na cmentarzu. Bóg zapłać za dotychczasowe ofiary do 

kopert. 

 Za tydzień – ostatnia niedziela roku liturgicznego, a 

zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszech-

świata, święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickie-

go Stowarzyszenia Młodzieży. W tym dniu  ponowimy 

Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. 

 W tym tygodniu patronują nam: 

-we wtorek św.  Rafał Kalinowski, prezbiter 

-w środę obchodzimy wspomnienie Ofiarowania Naj-

świętszej Maryi Panny 

-w czwartek św. Cecylia, dziewica i męczennica patron-

ka śpiewu liturgicznego, stąd najlepsze życzenia dla 

naszego Organisty i parafialnej scholi 

-w sobotę Andrzej Dung-Lac i Towarzysze męczennicy 

 Serdeczne Bóg zapłać sprzątającym naszą świątynię 

w ubiegłym tygodniu oraz za złożoną ofiarę. Do sprząta-

nia kościoła na sobotę prosimy c.d.  mieszkańców Du-

ląbki. 

 W czwartek po Mszy Św. spotkanie Rady Parafialnej. 

 W piątek w Dobryni Msza Św. i spotkanie grupy mo-

dlitewnej O. Pio. 

 W przyszłą niedzielę wychodząc z kościoła będziemy 

mogli nabyć kalendarze na przyszły 2019 rok, które bę-

dą rozprowadzane przez Kosynierów naszej parafii. 

Ofiary posłużą na bieżącą działalność Stowarzyszenia. 

 Wychodząc z kościoła możemy nabyć  nowe numery 

prasy katolickiej. 

 

„Bogu zawdzięczam wolność”  

 47-letnia chrześcijanka Asia Bibi, zwolniona w środę 
decyzją Sądu Najwyższego z więzienia w Lahaur, wciąż nie 
może opuścić Pakistanu. Islamscy ekstremiści żądają cofnię-
cia ułaskawienia kobiety skazanej w 2010 roku na śmierć 
pod zarzutem obrazy Mahometa.  
 W czwartek na ulicach Karaczi 10 tysięcy osób wznosiło 
okrzyki „Powiesić Asię”. Sąd Najwyższy uniewinnił kobietę 
31 października. - Asia Bibi opuściła więzienie i została 
przewieziona w bezpieczne miejsce na terenie Pakistanu - 
oświadczył w czwartek rzecznik tamtejszego MSZ, demen-
tując informacje o jej wyjeździe za granicę. 
 Aby zrozumieć problem Asia Bibi, warto dowiedzieć się, 
co mówi pakistańskie „prawo przeciwko bluźnierstwu”. 
Przepis chroniący miejsca kultu został ustanowiony w 1860 
r. przez okupacyjne władze brytyjskie. Dotyczył on wszyst-
kich religii na równi. W 1927 r. dodano zakaz obrazy uczuć 
religijnych – również niewprowadzający rozróżnienia na 
muzułmanów i niemuzułmanów. Choć Pakistan odłączył 
się od Indii Brytyjskich już w 1947 r., prawo obowiązywało 
tam w tej samej formie jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Do-
piero w 1982 roku wprowadzono karę dożywotniego wię-
zienia za bezczeszczenie Koranu. Był to decydujący krok ku 
współczesnemu systemowi islamskiej opresji wobec inno-
wierców. Kolejny nastąpił cztery lata później. W 1986 r. rzą-
dzący wówczas Pakistanem generał Zia-ul-Haq pod presją 
islamistów wprowadził nowy paragraf – 295 C. Dotyczy on 
bluźnierstw przeciwko Mahometowi, nie tylko jawnych, ale 
także insynuacji. Ustanowiono za nie karę grzywny oraz 
dożywocia lub śmierci. Ponadto, od 1991 r. sędzia nie ma 
już możliwości wyboru dożywocia – pozostaje kara śmierci 
i grzywna. W obecnym kształcie prawo nie wymaga, by 
obraza Mahometa była celowa, co oznacza, że nawet za nie-



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

17.00 †Joanna, Tadeusz, Jan Mastej 

†Zofia Gierut r śm 

†Marian Szudy greg.10 /poza parafią/ 

Wtorek 

17.00 †Marian Szudy greg.11 

†Stanisława, Zygmunt Lewczuk int od Felicji /poza para-

fią/ 

Środa 

17. 00 †Maria, Franciszek Świątek  

†Marian Szudy greg.12 /poza parafią/ 

†Stanisław Setlak w 5 r śm oraz Jan i Tadeusz 

Czwartek 

17. 00 †Marian Szudy greg.13 

†Marian Świszcz od syna Andrzeja z rodziną 

W pierwszą rocznicę urodzin o Bożą opiekę i błog. Boże 

dla Ignasia Ciuła 

Piątek  

7.00 †Katarzyna i Jan Świątek  

17.00 †Adolf, Katarzyna, Jan, Monika  

Sobota 

8. 00 †Marian Szudy greg.15/ poza parafią/ 

†Janina Gumienna od wnuczki Natalii z rodziną  

†Bronisława Żychowska w r śm 

 

Niedziela 

7. 00 †Mieczysław Biernacki 11 r śm int od córki 

†Florianna Rydarowicz i Stanisław 

8. 30 †Stanisław Rzońca 17 r śm  

11. 00 †Tadeusz Staniszewski, Jakub, Katarzyna 

†Katarzyna Świątek w r śm 

15. 00 †Marian Szudy greg. 16  

 

 

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 

 

Piątek 16.00  †Marian Szudy greg.15 

                      2/ O potrzebne łaski dla ks. Franciszka 

z okazji imienin int od grupy modlitewnej O. Pio 

 

Niedziela  9.45 †Mieczysław, Agata i Grzegorz 

Brączyk 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 powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku, 
„słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać 
z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna 
Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. 
Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech 
stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”. A od figowca uczcie 
się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i 
wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie 
te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powia-
dam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo 
i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub 
godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec»”. 

               Mk 13, 24-32 

umyślne działanie można zostać skazanym na śmierć. W obradach 
sądu przewodniczyć musi islamski sędzia. 
 W latach 1986-2007 zarzuty o bluźnierstwo postawiono 647 oso-
bom. Aż połowa z nich nie była muzułmanami, i to w kraju, gdzie 
wyznawcy islamu stanowią aż 97 procent ludności. Ponadto około 
20 oskarżonych zginęło w wyniku samosądów. Te są poważnym 
problemem w Pakistanie. Fanatycy działający pod wpływem funda-
mentalistycznej ideologii często biorą sprawy w swoje ręce. Nawet 
uniewinnieni przez sądy nie mogą u nich liczyć na pobłażanie. 
 Jedną z ofiar pakistańskiego prawa o bluźnierstwie jest Asia 
Bibi, katoliczka zatrudniona w pakistańskiej wiosce Ittanwali przy 
zbiorach falsy. Była pracowita, więc właściciel powierzył jej funkcję 
nadzorczyni. Fakt bycia podwładną chrześcijanki nie spodobał się 
muzułmańskim współpracownicom. Gdy w 2009 roku Bibi pode-
szła zaczerpnąć wody ze studni, wyznawczynie islamu oskarżyły ją 
o zanieczyszczenie ujęcia. Broniąc się kobieta powiedziała ponoć 
słowa stanowiące potem podstawę do skazania jej pod zarzutem 
bluźnierstwa: „Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i za grzechy 
świata. A co zrobił Mahomet dla ludzi?”. 
 W 2010 r. Asia została skazana na śmierć przez powieszenie. 
Czekała na wyrok razem z pospolitymi przestępcami, w celi bez 
okien i podstawowych udogodnień, takich jak zlew czy ubikacja. W 
jej obronie interweniował między innymi 17 listopada 2010 r. Ojciec 
Święty Benedykt XVI. W pakistańskim sądzie złożono apelację, jed-
nak 16 października 2014 r. sąd podtrzymał wyrok.  
 W lipcu 2015 r. Sąd Najwyższy Pakistanu uznał, że podczas pro-
cesu doszło do poważnych nieprawidłowości. Dlatego też nakazał 
ponowne rozpatrzenie sprawy. Oskarżona mogłaby zatem opuścić 
więzienie w oczekiwaniu na nowy werdykt. Nie uczyniła tego jed-
nak – z własnego wyboru. Dlaczego? Powodem są wspomniane 
samosądy. Kobieta nadal nie może opuszczać kraju, a w Pakistanie 
czeka ją lincz ze strony fanatyków. Mufti Islamabadu wyznaczył 
dla zabójczyni Bibi nagrodę opiewającą na równowartość 430 tysię-
cy euro. Niebezpieczeństwo grozi także mężowi i dzieciom katolicz-
ki. Muszą oni stale przebywać w ukryciu. 
 Asia, choć żyje i żyć pragnie, jest gotowa na męczeństwo. Za-
świadczyła to już po wyroku śmierci, gdy przyszedł do niej sędzia i 
zaproponował przejście na islam. Wyrzeczenie się Chrystusa miało 
być ceną za życie. Jednak Bibi z pełną świadomością odmówiła. –
Zostałam skazana, ponieważ jestem chrześcijanką – powiedziała 
wówczas. – Wierzę w Boga i w Jego wielką miłość. Jeśli pan skazał 
mnie na śmierć za to, że kocham Boga, z dumą oddam za Niego 
moje życie. 


