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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa, 

Króla Wszechświata, święto patronalne 

Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzy-

szenia Młodzieży. Podczas każdej Mszy św. 

odnowienie Jubileuszowego Aktu przyjęcia 

Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela.  

 Za tydzień rozpoczyna się nowy rok 

liturgiczny i okres Adwentu – czas radosne-

go oczekiwania na przyjście Pana. Msza 

Św. o godz. 11:00 z udziałem dzieci, po 

Mszy zmiana tajemnic różańcowych. 

 W tym tygodniu patronuje nam: 30 li-

stopada – św. Andrzej Apostoł, brat św. 

Piotra. 

 Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie 

naszej świątyni  w ubiegłym tygodniu  i 

złożoną ofiarę 210 zł. Na sobotę do sprzą-

tania kościoła  prosimy mieszkańców Dziel-

ca. 

 W sobotę od godz. 9:00 udamy się z 

sakramentalną posługa do chorych. 

W sobotę o godz. 11:00 spotkanie  scholi. 

 Za tydzień w niedzielę po każdej Mszy 

Św. nasza schola będzie rozprowadzać 

wieńce adwentowe dobrowolne ofiary skła-

dane do puszek przeznaczone będą na po-

trzeby scholi. 

 Jasielskie hospicjum dziękuje za płody 

ziemi i złożone ofiary pieniężne w kwocie 

800 zł. 

 Na ostatnim spotkaniu Rady Parafialnej 

podjęliśmy decyzję iż na wiosnę będziemy 

kontynuować prace na cmentarzu: ogrodze-

nie, parking, chodniki przy bramkach bocz-

nych oraz zakup obecnej chłodni w kaplicy 

cmentarnej na własność parafii. Do spłaty 

obecnych inwestycji zostało nam 21 tys. zł. 

Bóg zapłać za składane ofiary na tacę i do 

kopert. Ofiarę złożyło 310 rodzin. 

 Dzisiaj o godz.15:00 w dębowieckim 

sanktuarium spotkanie trzeźwościowe. 

 Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć 

kalendarze „Kosynierów”. Idąc wieczorną 

porą do kościoła pamiętajmy o odblaskach. 

Wobec nowych uzależnień... 
Na uzależnienia – wszelakie – szczególnie narażone są dzieci. Ich mózgi 
są w fazie szybkiego rozwoju. Szybkiego i bezkrytycznego. Jeżeli w młodym wie-
ku zaczną palić papierosy, brać narkotyki czy pić alkohol, ich przebudowany 
mózg – w pewnym sensie – będzie te bodźce uznawał za naturalne. W rezultacie 
nie będzie w stanie funkcjonować bez nich. I tak jak w przypadku używek więk-
szość z nas zdaje sobie sprawę z ich szczególnie destrukcyjnej roli w wieku dzie-
cięcym i w wieku dojrzewania, tak wielu rodziców nie jest świadomych, że taki 
sam mechanizm może na młodego człowieka zadziałać, uzależniając go od gier, 
pornografii czy mediów społecznościowych. Wszystkie te problemy, jak 
w soczewce, skupiają się w jednym urządzeniu. W telefonie. Bo to on jest porta-
lem do rzeczywistości, która może spustoszyć mózg młodego człowieka. 

Zanim jednak telefony młodych ludzi zostaną skonfi-
skowane, trzeba jasno powiedzieć, że całkowite odcię-
cie od nich nie jest dobrym sposobem na walkę 
z uzależnieniem. Dziecko w przedszkolu nie musi mieć 
smartfona, ale nastolatek powinien już go mieć. Pomi-
jając wykluczenie towarzyskie, które w wielu kręgach 
staje się normą, smartfon jest urządzeniem niezwykle 
przydatnym. Nie tylko do kontaktu, ale także do pozy-
skiwania informacji. Do uczenia się języków obcych, 
oglądania filmów, czytania artykułów czy do kontaktu 
z rówieśnikami. Dzisiaj smartfon może być tym, czym 
dla pokolenia naszych rodziców była czterotomowa 
Encyklopedia Powszechna. No, może z tą różnicą, że 
po encyklopedię trzeba było czekać w kolejce, 
a smartfona można zamówić pocztą. Jest jeszcze coś. 

Aplikacje mobilne, ich pisanie i tworzenie, to dzisiaj jeden z najszybciej rozwijają-
cych się sektorów nowoczesnej gospodarki. Ten, kto potrafi takie programy pisać, 
znajduje pracę nieporównywalnie łatwiej niż ten, kto nie ma o nich pojęcia. Od-
cięcie od smartfona czy tabletu w zasadzie skazuje młodego człowieka na pewne-
go rodzaju zacofanie w stosunku do umiejętności, jakie zdobywają jego rówieśni-
cy. Kluczem jest nie to, aby smartfonów zakazywać, ale to, żeby nauczyć dziecko 
mądrze z nich korzystać. Decydujące są pierwsze doświadczenia i częstotliwość, 
z jaką telefon jest używany. Co zrobić, żeby dziecko od małego nie popadło 
w uzależnienie? W mądry sposób kontrolować do niego dostęp. 
Z przeprowadzonych kilka lat temu przez OBOP badań wynika, że około 70 
proc. nastolatków nie wyobraża sobie życia bez telefonu. Około połowa z nich –
 gdyby zorientowałaby się w szkole, że zapomniała ze sobą zabrać telefonu –
 czułaby dyskomfort, nie mając go przy sobie. I to jest chyba jeden 
z najprostszych sposobów na sprawdzenie, czy fascynacja dziecka smartfonem 
nie przekroczyła przypadkiem niepokojącej granicy. Jeżeli smartfon jest „całym 
światem”, należy się niepokoić. A to, że całym światem być może – to jasne. Gdy 
telefon jest odebrany, albo gdy wyładuje się bateria, dziecko uzależnione, albo na 
progu uzależnienia, czuje niepokój, który w skrajnych wypadkach może prowa-
dzić do aktów agresji czy paniki. Zmiany emocjonalne, agresja, panika to 
już oznaki uzależnienia. Jak ten problem zauważyć szybciej, zanim stanie 
się poważny? Zwracaj uwagę na to, co twoje dziecko robi i jak się zachowuje. 
Gdy nigdy nie wyłącza telefonu, idzie z nim wszędzie, nawet do toalety, gdy 
używa komunikatorów, odbiera rozmowy na spacerze, w kinie, w czasie ogląda-
nia telewizji czy w czasie wakacji – to znak, że należałoby ograniczyć dostęp do 
telefonu. 60 proc. badanych dzieci używa smartfonów w czasie zajęć lekcyjnych. 
Rodzic nie może tego sprawdzić bezpośrednio, ale widzi np., w jakich godzinach 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 †Tadeusz Ślusarczyk  

17.00 †Katarzyna, Alojzy i Tadeusz Buczek 

†Marian Szudy greg.17 /poza parafią/ 

Wtorek 

17.00 †Maria, Franciszek oraz Tekla Świątek 

†Felicja Setlak w roczn.śm oraz Wincenty i Maria 

†Marian Szudy greg.18 /poza parafią/ 

Środa 

17. 00 †Józefa Setlak od syna Zbigniewa 

†Michał Biernacki w roczn.śm. oraz Kazimiera 

†Marian Szudy greg.19 /poza parafią/ 

Czwartek 

17. 00 †Marian Szudy greg.20 / poza parafią/ 

†Józef Buczyński 

†Florian w 35 roczn. śm oraz Józef, Tadeusz i Hen-

ryk 

†Marian Świszcz od syna Józefa z rodziną 

Piątek  

17.00 †Marian Szudy greg.21 

†Genowefa w roczn. śm. oraz Jan Myśliwiec 

O zdrowie i błog. Boże dla sióstr z róży św. Łucji 

 

Sobota 

8. 00 †Marian Szudy greg.22/ poza parafią/ 

†Czesława Żychowska od Elżbiety i Stefana Zwo-

lińskich z rodziną 

†Edward Czechowicz w 19 roczn. śm. oraz Maria 

†Stanisława Żychowska od Iwony Baradziej z rodzi-

ną 

 

Niedziela 

7. 00 †Marian Szudy greg.23 

†Walentyna Poliwka w 30 dzień po śm. od wnuka 

Tomasza z żoną 

†Genowefa i Zygmunt Rzońca  

8. 30 †Mieczysław Setlak w 8 roczn. śm.  

11. 00 †Julian Kowalski w roczn.  

15. 00 †Franciszek i Paulina Putlak  

 

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 

 

Sobota 12.00  †Eugeniusz Gumienny w 30 

roczn. śm. od chrzśnicy  

Niedziela  9.45 †Ludwik Rydarowicz w 30 

dzień po śm.  

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 

„Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpo-
wiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat 
odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co 
uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby 
królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został 
wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powie-
dział do Niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem kró-
lem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadec-

two prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.”  J 18, 33b-37 

jego dziecko publikuje posty w mediach społecznościowych. Niepokojącym 
sygnałem jest noszenie ze sobą dodatkowej baterii. Na wypadek gdyby tele-
fon się rozładował. Normalne użytkowanie smartfona nie powinno rozłado-
wać go w ciągu dnia. Ciągłe przeglądanie internetu, esemesowanie, korzysta-
nie z komunikatorów czy platform wideo jest jednak w stanie rozładować 
baterię w ciągu zaledwie kilku godzin. Dla kogoś uzależnionego taki obrót 
rzeczy jest trudny do wyobrażenia, stąd noszenie dodatkowej baterii. Zna-
kiem do sporego już niepokoju jest budzenie się dziecka w nocy, by spraw-
dzić maile czy komunikatory. Dziecko nie powinno mieć telefonu w nocy 
przy łóżku. Ale co zrobić, jeżeli chce nastawić budzik w komórce? Chyba le-
piej kupić budzik na baterię, a telefon zostawiać np. w kuchni. Co zrobić, gdy 
rzeczywiście zachowanie dziecka nas niepokoi? Łatwiej to zrozumieć, śle-
dząc, jak dokładnie do uzależnienia dochodzi. Z badań wynika, że smartfona-
mi bawią się już niemowlaki. Nie dlatego, że chcą, dlatego, że często muszą. 
Smartfon jest sposobem na zajęcie dziecka, na uspokojenie. Dzieciak wie, jak 
obsługuje się smartfon, zanim zrozumie, do czego to urządzenie służy. Taka 
sytuacja z wiekiem się pogłębia. Obraz siedzącej w restauracji rodziny, 
w której dziecko na smartfonie ogląda filmy, a rodzice w spokoju ze sobą 
konwersują, nie jest wcale rzadki. To sami rodzice przyzwyczajają małe dziec-
ko do tego, że telefon jest narzędziem rozrywki. A któż z nas nie lubi rozryw-
ki? I tak jeszcze u niemowlaków zaczyna się od muzyki, potem wchodzą fil-
my, gry i… dziecko jest kupione. Rodzice mają spokój, dziecko rozrywkę. Czy 
w tej grze ktoś jest na straconej pozycji? W dłuższej perspektywie dziecko 
właśnie. Bo wraz z wiekiem ma coraz większe oczekiwania, coraz więcej cza-
su chce spędzać ze smartfonem. W efekcie rodzic dość szybko decyduje się na 
zakup telefonu dla dziecka, bo swój chce mieć przy sobie. Czasami w pamięci 
telefonu dorosłego znajdują się ważne informacje, aplikacje mobilne mające 
bezpośredni dostęp np. do konta bankowego. Dziecko, które lubi sprawdzać, 
szukać, przekopywać, mogłoby w takim telefonie zrobić wiele szkód. No więc 
kupujemy dziecku urządzenie tylko dla niego. I najczęściej w tym momencie 
przestajemy mieć nad naszą pociechą kontrolę. Ta kontrola to nie tylko kwe-
sta czasu spędzanego z telefonem, ale także treści, jakie dziecko w nim prze-
gląda. Świadomy rodzic jest w stanie na dziecięcym komputerze zainstalować 
wiele programów służących rodzicielskiej kontroli. Telefony nie mają tak roz-
budowanych mechanizmów. Co robić? Cóż, to pytanie, na które nie ma pro-
stej odpowiedzi. Odcięcie dziecka od telefonu może nie przynieść pożąda-
nych skutków. Dziecko bardzo często kopiuje zachowania rodziców. Nie 
można wymuszać na młodym człowieku zachowań, które stoją w jawnej 
sprzeczności z zachowaniami rodziców, dorosłych. A co, gdyby umówić się – 
na początek – że piątkowe popołudnia wszyscy wyłączają telefony i wspólnie 
spędzają czas? Najważniejsze jest przekonanie dziecka, że smartfon ma 
w życiu pomagać, a nie je zdominować. Dobrze jest też dać jasne zasady z ich 
korzystania. Jakie? W czasie snu telefon jest w innym pokoju, w czasie posił-
ków nie odbieramy żadnych wiadomości. Po szkole urządzenie odkładamy 
i dostajemy je dopiero wtedy, gdy zrobione są wszystkie zadania i spełnione 
domowe obowiązki. Do toalety nie wchodzimy z telefonem. A może warto 
zastanowić się nad wprowadzeniem „dnia bez smartfona”? Takich zasad 
można w każdym domu stworzyć kilka, muszą być one jednak konsekwent-
nie przestrzegane i przez dzieci, i przez dorosłych, bo wtedy będziemy w 
argumentowaniu wiarygodni.                                    Anna Leszczyńska-Rożek 


