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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Dzisiaj przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty 

czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacieśniania więzi z 

Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z 

Panem. 

 Dzisiejsza niedziela jest również Dniem modlitwy i pomocy  Ko-

ściołowi na Wschodzie. Po każdej Mszy Świętej zbiórka do puszek.  

 Parafialny zespół Caritas rozprowadza świece na stół wigilijny. 

Duża świeca 12 zł, mała 5 zł. Można tez zabrać z kościoła „Torby cha-

rytatywne” i na wzór „szlachetnej paczki” napełnić artykułami spo-

żywczymi oraz przekazać potrzebującym. 

 W przyszłą niedzielę po każdej Mszy Św. stowarzyszenie „Wrzos” z 

gminy Dębowiec przeprowadzi zbiórkę do puszek na chorą 4 letnią 

Liliannę z Folusza. 

 W liturgii kościoła w tym tygodniu patronuje nam: w czwartek, 13 

grudnia - św. Łucja. W dniu tym przypada 10 rocznica śmierci  śp. ks. 

Józefa Adamczyka /proboszcza w latach 1966- 1992/. Msza Św. w Jego 

intencji połączona z nieszporami  w naszym kościele będzie o godz. 

18:00. Po niej udamy się w procesji na cmentarz, by przy grobie złożyć 

wieniec. W Dobryni Msza Św. o godz. 17:00 połączona z nieszporami 

oraz poświęceniem pamiątkowej tablicy przewodniczyć będzie ks. 

Franciszek Motyka. 

 Serdeczne Bóg zapłać grupie za  sprzątanie naszej świątyni                        

i złożoną ofiarę 250złna kwiaty. Na sobotę do sprzątania kościoła pro-

simy c.d. mieszkańców Dzielca. 

 W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 15:00 uczniowie 

z kl.VIII i III Gim. otrzymają modlitewniki. Zapraszamy także na tę 

uroczystość rodziców i chrzestnych. Bierzmowanie odbędzie się w na-

szej parafii 4 maja o godz. 9:00. 

 Również za tydzień w niedzielę grupa Uwielbienia z Brzezin zapra-

sza na V Koncert Uwielbienia, który odbędzie się w naszym kościele o 

godz. 16:00. Koncert rozpocznie się Mszą Św. o godz. 15:00 i dedyko-

wany będzie chorej Lilce. 

 W następna niedzielę, 16 grudnia  rozpoczyna się nowenna przed 

Uroczystością Bożego Narodzenia. 

 Za tydzień trzecia niedziela miesiąca, składka na cele inwestycyjne. 

 Spowiedź przed świętami w naszej parafii odbędzie się  w środę, 19 

grudnia. 

 Pan Grzegorz Litwa nasz organista wyraża słowa wdzięczności 

wszystkim parafianom za życzliwe przyjęcie i złożone ofiary za opłatki. 

Ukazała się polska wersja 
najnowszej książki papieża 

Franciszka „Ave Maria” 

 Najnowsza książka papieża Franciszka 
„Ave Maria” już od 8 grudnia dostępna 
jest w języku polskim. To przejmująca 
rozmowa o Maryi, Kobiecie, której histo-
ria jest zadziwiająca i piękna. Z Papieżem 
Franciszkiem dialog prowadzi ojciec Mar-
co Pozza, teolog i kapelan więzienny w 
Padwie. Książka ukazała się nakładem 
Wydawnictwa Ojców Franciszkanów Nie-
pokalanów. 
 W żywym dialogu z ks. Marco Pozza, 
Papież Franciszek pochyla się nad tajem-
nicą Maryi. Każdy wers modlitwy Zdro-
waś Maryjo staje się przyczynkiem do 
kontemplacji nad cnotami Matki Bożej 
oraz jest źródłem rozważania o Jej nie-
zwykłej roli w Kościele. 
 Słowa i myśli Papieża Franciszka poru-
szają serce i ukazują nowe horyzonty 
piękna modlitwy Zdrowaś Maryjo, która 
towarzyszy każdemu z nas od dzieciń-
stwa. 
 Matka Boża „jest normalnością, jest 
kobietą, którą każda kobieta jest w stanie 
naśladować” - czytamy. Pracowała, robiła 
zakupy, pomagała Synowi i mężowi. Jed-



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

17.00 †Lucjan Brej 

†Katarzyna i Paweł Lisowicz oraz ich rodzice 

†Kazimierz i Stanisław Świątek / poza parafią / 

Wtorek 

17.00 †Aleksander i Matylda Dedo oraz zmarłe ich dzieci 

†Ludwik Rydarowicz od kolegów syna Ryszarda z Zakładu w 

Przysiekach 

†Emil Rzońca i Maria Starzec / poza parafią / 

Środa 

7.00 †Stanisława Żychowska od Krystyny i Jana Baradziej  

17. 00 †Antoni Smoliński w rocz. śm. 

†Tadeusz Rydarowicz od sąsiadów córki Doroty z Dobryni / 

poza parafią/ 

Czwartek 

18. 00 †Ks.Józef Adamczyk w 10 rocz. śm. 

†Bogumił Żychowski od córki Marii z mężem 

†Aniela Świątkowska w 2 rocz. śm. oraz Adolf  

Piątek  

17.00 †Zmarli z rodziny Żychowskich, Otrębskich i Rydaro-

wicz 

†Julian Kowalski 

†Kazimiera Setlak w 15 rocz. śm. oraz Marian 

†Piotra Setlak zakończenie greg. poza parafią  

Sobota 

8. 00 †Edward Mlicki w 30 rocz. śm. 

†Kazimiera Wyżkiewicz w 20 rocz. śm. oraz Franciszek 

†Stanisława Żychowska od Stanisławy Więcek i Brągiel  

Niedziela 

7. 00 †Czesława, Bogumił i Tadeusz Żychowscy 

†Wojciech Królikowski i Jan Dziedzic 

8. 30 †Stanisława, Vanessa i Maria Rolek  

11. 00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Emilii, Julii i rodziny 

†Ks. Józef Adamczyk w rocz. śm. od bratanicy Anny Suseł z 

mężem Konradem 

15. 00 †Dziękczynna za dar życia dla Miłosza z prośbą o zdro-

wie i błog. Boże  dla dziecka oraz rodziców i rodziców 

chrzestnych 

Ks. Stanisław Kosiek od 15 listopada we Włoszech od-

prawia Msze Św. greg. za śp. Piotra Setlak 

/zakończenie w piatek/ 

 

DOBRYNIA 
Poniedziałek 16.00 †Anna Klimkiewicz od syna Zbigniewa z 

rodziną  

Wtorek 16.00 †Anna Klimkiewicz od córki Alicji z dziećmi  

Czwartek 17.00 †Ks. Józef Adamczyk w 10 rocz. śm. 

†Maria Sroka od córki Bogusławy z rodziną 

†Tadeusz Jędryczka od syna Adama 

Piątek 16.00 †Maria Sroka od córki Alicji z rodziną  

Niedziela  9.45 †Anna Klimkiewicz od syna Krzysztofa z 

rodziną  

Od 2 grudnia w Częstochowie O. Jan odprawia Msze Św. 

greg. za śp. Tadeusza Jędryczkę int. o uczestników po-

grzebu. 

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 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Pon-
cjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat 
jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abi-
leny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane 
zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. 

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawró-
cenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze 
mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie 
drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie 
wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się 
prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą 

zbawienie Boże».          Łk 3, 1-6 

nak staje się narzędziem przymierza. Właśnie na kobiecie i 
jej roli skupia rozważanie Papież: „Kościół jest kobietą, 
Kościół nie jest mężczyzną, Kościół to nie jest,”. [Kościół 
zarówno w jęz. włoskim jak i łacińskim jest rodzaju żeń-
skiego.] 
 „Chrześcijańska historia zaczyna się od kobiety, która 
potrafi się zadziwić. Pewien poeta zwykł mawiać, że kto 
traci zdolność zadziwiania się, przedwcześnie się starzeje. 
Chciałoby się niemalże 
powiedzieć, że jeśli 
ktoś nie potrafi się za-
dziwić – lub dać się 
zadziwić Bogu – sam 
nie wie, co w życiu 
traci” – mówi ojciec 
Marco Pozza. 
 „Tak właśnie jest, 
ponieważ Bóg jest Bo-
giem niespodzianek. 
Zdumienie jest cnotą, 
której w obiegu już 
brak. Weź dziecko, 
pokaż mu coś, co przy-
ciągnie jego uwagę: 
natychmiast się zdzi-
wi. Zdumienie jest 
cnotą dzieci. Jeśli za-
tracimy tę zdolność, 
nie zdołamy zrozu-
mieć Maryi. Aby Ją zrozumieć, trzeba zawrócić, cofnąć się, 
stać się dzieckiem, doświadczyć dziecięcego zdumienia, 
powiedzieć „Zdrowaś Maryjo” jako dziecko, z sercem 
dziecka, oczami serca. Nasza kultura to utraciła. Umiejęt-
ność zdumiewania się nie jest powszechna, musimy ją na 
nowo odnaleźć w życiu Kościoła. Musimy się na nowo na-
uczyć zadziwiać” – odpowiada Ojciec Święty. 


