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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 W dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok litur-

giczny, który przeżywać będziemy pod hasłem: “W mocy Bożego Ducha”. 

Dzisiaj również I niedziela miesiąca – adoracyjna. Msza Św. o godz. 11:00 

z udziałem dzieci, po Mszy zmiana tajemnic różańcowych. 

 Roraty ku czci Najświętszej Maryi Panny będą o godz. 17:00. Zaprasza-

my wszystkich czcicieli Matki Najświętszej na nabożeństwo,  a zwłaszcza 

dzieci z lampionami. Na mszach roratnich, dzieci będą losować figurkę 

Matki Bożej, Dzieciątka Jezus oraz aniołka po uprzednio złożonym przy 

ołtarzu serduszku z dobrym uczynkiem. 

 W sobotę, 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny. Msze św. o godz. 8:00 i  11:00 oraz o godz. 17:00.  / W Do-

bryni o 9:00/. Podczas Mszy o godz. 17:00 uczniowie kl. III otrzymają me-

daliki. Po Mszy Św. spotkanie dzieci i rodziców.  

 Dziś po każdej Mszy Św. nasza schola rozprowadza wieńce adwentowe. 

Dobrowolne ofiary składane do puszek przeznaczone będą na potrzeby 

scholi. 

 Za tydzień po każdej Mszy św. składka do puszek jako pomoc Kościoło-

wi  na Wschodzie. 

 Kosynierzy składają serdeczne podziękowanie wszystkim Parafianom i 

Gościom, za okazane serce i hojność rzucanych datków do puszek podczas 

sprzedaży kalendarzy na 2019r. Kalendarze będą jeszcze do nabycia pod 

dzwonnicą. Zebrana kwota, to 965zł.  

 Serdeczne Bóg zapłać grupie za sprzątanie kościoła oraz złożoną ofiarę 

190zł. Na piątek do sprzątania kościoła prosimy cd. mieszkańców Dzielca. 

 Św. Mikołaj zaprasza dzieci i młodzież  działającą w LSO, Scholi i KSM 

naszej parafii na wyjazd do Zakopanego 8 grudnia. Wyjazd spod kościoła o 

godz. 6:00. Przyjazd około godz. 20:00. Do tych, którzy nie mogą spotkać 

się ze świętym w Zakopanem dotrze osobiście. Od jutra p. organista  roz-

pocznie roznoszenie opłatków. Początek od Cieklin – Pasterniki, w piątek i 

w sobotę Dobrynia. Złożona ofiara z tego tytułu stanowi dodatkowe wyna-

grodzenie za całoroczną posługę w naszej parafii.  

 We wtorek wieczór anielski. W czwartek spotkanie kandydatów do 

bierzmowania. 

 W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. Spowiedź przed 

każdą Msza Św. oraz w piątek od godz.16:00 /w Dobryni od godz. 15:30/ 

 Czuć chłodem. Zarówno w domach jak i w kościele, podnosimy tempe-

raturę, by było nam cieplej. Można już składać ofiary  w kopertach na tacę 

po 50 zł od rodziny z dopiskiem na ogrzewanie. /w Dobryni po 30zł/  

 Z radością informujemy, iż nasz kleryk Wiktor Zoła w najbliższy piątek 

przyjmie sutannę. Bogu dziękujemy za dar jego powołania i polecamy go 

Matce Niepokalanej w dalszej drodze do kapłaństwa.  

Zawartość Adwentu 
w Adwencie 

 Mikołajowe krasnale reklamują świą-
teczne wersje płynu po goleniu, kremu na 
cellulitis, żelu pod prysznic. Z roku na rok 

działania reklamowe stają się coraz bar-
dziej agresywne. Świąteczny klimat wy-
twarzany w sklepach służy napędzaniu 
apetytu. Spece od marketingu wykorzy-
stują bez skrępowania świąteczne symbo-
le, których pochodzenie jest na wskroś 
religijne. Jedno z reklamowych haseł gło-
si: sprawdź, co jest najważniejsze! No 
właśnie: co jest najważniejsze? 
 Kolędowe melodie towarzyszą zaku-
pom na długo przed Wigilią. Bóg się ro-
dzi, baleron w niskiej cenie. Jezus malu-
sieńki, batoniki w promocji. Cicha noc, 
dwie płyty w cenie jednej. Święta noc, 
karp żywy u nas najtaniej. Wózki załado-
wane po brzegi. Kolejki do kasy. Trwa 
wielka świąteczna gorączka. Byle tylko 
zdążyć przygotować święta. Czyli... kupić 
wszystko, co trzeba. 
 W czasach PRL-u atmosfera przed-
świątecznych zakupów była zgoła od-
mienna. Bożonarodzeniowe symbole nie 
były tak nachalnie wykorzystywane przez 
handlowców. Nikt, ani kolędami, ani Mi-
kołajem, nie zachęcał do zakupów. Z 
dwóch powodów. Po pierwsze, sklepowe 
półki świeciły pustkami, więc nie było 
czego reklamować. Po drugie, treści reli-
gijne nie były poprawne politycznie. Ad-
went łączył się z oczekiwaniem... na do-
stawę towaru – w wielogodzinnych kolej-
kach przed sklepami. Dzięki temu świą-
teczne zakupy upływały w klimacie swoi-



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 †Marian Szudy greg.24  

17.00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla ks. Francisz-

ka z okazji imienin 

O zdrowie dla Rafała 

Wtorek 

17.00 †Barbara Romanek z okazji imienin 

†Ryszard Żychowski w 18 rocz. śm. 

†Marian Poliwka w 13 rocz. śm. i Bazyli 

Środa 

7.00 †Marian Szudy greg.26 

17. 00 †Maria, Kazimierz i Stanisław Świątek 

W rocz. urodzin Ferdynanda 

Czwartek 

17. 00 †Marian Szudy greg.27 

†Mikołaj, Rozalia i Tadeusz Świec od Felicji 

†Tadeusz Kowalski w rocz. śm. 

Piątek  

7.00 †Marian Szudy greg.28 

17.00 †Augustyn Setlak w 15 rocz. śm. 

†Za zmarłe siostry  z róży św. Łucji 

Sobota 

8. 00 †Stanisława Żychowska od Krystyny i Jana Bara-

dziej  

11.00 †Tadeusz, Matylda Świątek oraz zmarli z rodziny 

Świątek i Kulig 

†Kazimierz Żychowski w 2 rocz. śm. od żony 

17.00 †Zofia Gierut w rocz. śm. 

†Tadeusz, Marcin i Genowefa Żychowscy 

†Marian Szudy greg.29 / poza parafią/ 

 

Niedziela 

7. 00 †Marian Szudy greg.30/zakończenie/  

8. 30 †Emil Starzec w rocz. śm. 

†Stanisław Wyżkiewicz w 11 rocz. śm. 

11. 00 †Joanna Setlak w rocz. śm. oraz Jerzy Maczuga w 

rocz. śm.  

15. 00 †Andrzej Baradziej w 6 r. śm. od żony z dziećmi  

Ks. Stanisław Kosiek od 15 listopada we Włoszech 

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

 

DOBRYNIA 
Poniedziałek 16.00 †Lidia Kamińska od Wandy, Ewy i 

Adama Kozioł  

Wtorek 16.00 †Marian Szudy greg.25  

Środa 16.00 †Lidia Kamińska od Kazimiery i Mariana 

Maczuga 

Czwartek 16.00 †Maria Sroka od córki Teresy z rodziną  

Piątek 16.00 †Tadeusz Jędryczka od żony  

Sobota 9.00  †Józefa od córki Anny z rodziną  

Niedziela  9.45 †Bernadeta Gumienny w 3 rocz. śm. oraz 

zmarli z rodziny  

Od 2 grudnia w Częstochowie O. Jan rozpocznie Msze 

Św. greg. za śp. Tadeusza Jędryczkę int. o uczestni-

ków pogrzebu. 

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: «Będą znaki na słońcu, księżycu i 
gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza 
i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wyda-
rzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i 
wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście 
głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby 
wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk do-
czesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. 
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć 
tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

              Łk 21, 25-28. 34-36 

stej ascezy. Oczywiście ten pokutny wymiar Adwentu był narzucony 
siłą, upokarzający i odczuwany dotkliwie, zwłaszcza przez kobiety. A 
jednak przez to, że wiele świątecznych wiktuałów trzeba było zdobywać 
w trudzie, a niektóre rarytasy – jak pomarańcze czy szynka – pojawiały 
się w sklepach tylko przed świętami, smakowały one jeszcze lepiej. Nie 
chodzi o pochwałę tamtych czasów. Chodzi o zwrócenie uwagi na fakt, 
że święta są lepsze, kiedy ich przygotowanie łączy się z oczekiwaniem, z 
trudem, z pewną wyjątkowością.  
 Od kilkunastu lat jest inaczej. Wahadło przechyliło się niebezpiecz-
nie w drugą stronę. Święta poprzedzone są teraz zakupowym szaleń-
stwem. W supermarketach Boże Narodzenie zaczyna się dwa miesiące 
przed terminem. Z telewizyjnego ekranu, z radia, ze skrzynki poczto-
wej, z internetu wysypują się pseudomikołaje oferujące stosy produktów 
wszelkiej maści. W witrynach sklepowych, galeriach supermarketów 
mrugają do nas choinki obwieszone komórkami, odtwarzaczami, golar-
kami i Bóg sam wie, czym jeszcze. Bombki, gwiazdki, światełka zdobią 
półki ze świątecznymi owocami, świątecznymi wędlinami, świąteczną 
wódką, piwem, colą, kompaktami, ciepłymi skarpetkami… 
 Co my, katolicy, powinniśmy robić? Apelować do handlowców, aby 
zachowali umiar? Oczywiście trzeba zrobić świąteczne zakupy. Prezen-
ty są ważne, a także to, co na stole. Chodzi jednak o właściwe rozłożenie 
akcentów. Święta są po to, aby zaspokoić głód serca, a nie żołądka.   
 Nasi poprzednicy w wierze, wprowadzając specjalny czas przygoto-
wania do świąt, wiedzieli, co robią. Kierowała nimi zapewne nie tylko 
pobożność, ale także zwykła, ludzka mądrość. Święto, aby było udane, 
musi być przygotowane. Oczekiwanie pobudza pragnienie. Adwent jest 
czasem pragnienia, tęsknoty i oczekiwania. Jeżeli pokarm ma nas odży-
wić, ciało musi odczuwać głód. Bóg nie chce narzucać swej łaski czło-
wiekowi sytemu.  W wielu domach dbano dawniej o zachowanie wyjąt-
kowości wigilijnego wieczoru. Choinkę można było stroić nie wcześniej 
niż rano w Wigilię. Pierwsza kolęda rozbrzmiewała przy wigilijnym 
stole. I to nie z radia, czy z płyty, ale śpiewana przez domowników. Kli-
mat adwentowego oczekiwania podkreślały w kościołach dekoracje w 
formie schodków, na których umieszczano figurę Dzieciątka Jezus. Każ-
dego dnia było o stopień bliżej stajenki. Sensem Adwentu nie jest samo 
tylko przygotowanie do świąt. Ma on nam pomóc w zrozumieniu, że 
całe ludzkie życie jest adwentem – że potrzebujemy Zbawiciela i że jest 
nim Jezus Chrystus. Nasze życie nie nasyci się konsumpcją, posiada-
niem. Adwent przypomina, że nie tutaj jest nasza prawdziwa ojczyzna. 
„Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w skle-
pach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, 
więc ludzie nie mają przyjaciół” – mówił lis do Małego Księcia. Nie ma 
magazynów z przyjaciółmi. I całe szczęście. Nie ma także magazynów z 
udanymi świętami. Nie można kupić szczęścia. Święta mają w sobie 
raczej coś z daru. Przeżyć dobrze Adwent – oznacza przygotować się na 
przyjęcie daru. Jest jeszcze jeden Adwent. To Adwent samego Boga. On 
także na nas czeka.        Ks. Tomasz Jaklewicz 


