
ANGELUS  
Niedziela 16. 12. 2018 r. 

Gazetka Parafii św. Michała w  Cieklinie  nr 140 

Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 „Radujcie się w Panu!” – słowa antyfony na wejście 

wskazują, że dzisiejsza niedziela to niedziela radości, że Pan 

jest już blisko, że przychodzi, by nam udzielać swoich darów 

i łask.  

 Dzisiaj po każdej Mszy Św. Stowarzyszenie „Wrzos” z 

gminy Dębowiec przeprowadza zbiórkę do puszek na chorą 4 

letnią Liliannę  z Folusza. 

 Dzisiaj grupa Uwielbienia z Brzezin zaprasza na V Kon-

cert Uwielbienia. Koncert rozpocznie się Mszą Św. o godz. 

15:00.  

 Parafialna spowiedź przed Świętami będzie w środę, 19 

grudnia od godz. 14:00 do godz. 17:00 /przerwa od godz. 

15:30 do godz. 16:00/. W Dobryni od godz. 14:00 do godz. 

15:30. 

 Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca, składka na cele inwe-

stycyjne  Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie naszej świąty-

ni i złożoną ofiarę na kwiaty 180 zł. 

 Na sobotę do sprzątania kościoła na godz. 9:00 prosimy 

wzmocnioną grupę mieszkańców z Dzielca.  

 Wystroju świątecznego ołtarza dokona dekoratorka. KSM 

w piątek po spotkaniu grupy O.Pio udekoruje choinki. Szop-

ka tradycyjnie „na głowie” pana Ryszarda i pana kościelne-

go. 

 W przyszła niedzielę po każdej Mszy Św. będzie można 

zakupić pierniki świąteczne. Ofiara dobrowolna składana do 

puszek przeznaczona będzie na KSM naszej parafii. 

 Przy wyjściu z kościoła są jeszcze do nabycia Świece 

Wigilijne w cenie 5 zł. 

 Młodzież i dzieci naszej parafii składają serdeczne po-

dziękowanie  

ks. Krzysztofowi za zorganizowanie oraz parafii za wsparcie 

finansowe „mikołajowego” wyjazdu do Zakopanego. Do 

dzieci, które z różnych względów nie mogły wyjechać św. 

Mikołaj obiecał, że dotrze. 

 W piątek, 21 grudnia spotkanie grup O.Pio w Cieklinie. 

 W sobotę od godz. 12:00 udamy się do chorych. Prosimy 

zgłaszać do zakrystii tych chorych, których nie odwiedzamy 

w pierwszą sobotę miesiąca. 

 W sobotę o godz. 10:00 spotkanie Scholi. 

 13 grudnia br minęło 10 lat od śmierci ks. Prał. 
Józefa Adamczyka. To doskonała okazja, by z histo-
rii naszej parafii przywołać tego kapłana, który 
przez 26 lat posługiwał jako proboszcz parafii. Uro-

dził się 9 
sierpnia 1914 
r. w Stani-
szewskiem, 
w rodzinie 
Jakuba i Ma-
rii Adamczy-
ków. Zatem 
lata dzieciń-
stwa przeżył 
pod znakiem 
wojny. Nau-
kę pobierał w 
wolnej Pol-
sce, Szkoła 
Podstawowa 
w Staniszew-
skiem. Gim-
nazjum po 
części w Rze-
szowie, a 
następnie w 
Niższe Semi-
narium Du-
chowne w 
Przemyślu. 

 Po zdaniu matury wstąpił do Seminarium, a na 
dwa miesiące przed wybuchem II wojny światowej 
25 czerwca przyjął święcenia kapłańskie w Przemy-
ślu z rąk ks. bpa Franciszka Bardy. Od 7 lipca 1939 
roku rozpoczął prace duszpasterską w Husakowie 
jako wikariusz. Ta część Polski została zagrabiona 
przez Sowietów, którzy wywieźli ok. 2 milionów 
ludzi na „nieludzką ziemię”, a 22 tysiące oficerów 
wymordowali w Katyniu, Charkowie i Miednoje. 
Księży Sowieci uważali za „największych wrogów 
ludu”, dlatego wielu zostało zamordowanych lub 
uwięzionych. Jeden z kolegów rocznikowych ks. 
Adamczyka—ks. Antoni Piróg został zamordowany 

W 10 rocznicę śmierci Ks. 
Prał. Józefa Adamczyka 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 †Maria, Franciszek i Tekla Świątek 

17.00 †Stanisław Więcek i jego rodzice 

†Zmarli z rodziny Zimowskich 

Wtorek 

17.00 †Zuzanna Świątek oraz zmarli z rodz. Świątek od 

syna Marcina 

†Leokadia i Andrzej Wojnarowicz 

†Ludwik Rydarowicz od rodz. Wyżkiewicz Czesława i 

Józefa oraz Zofia Królikowska 

Środa 

17. 00 †Ludwik Rydarowicz od córki Marii z mężem  

†Dusze potrzebujące najbardziej Bożego Miłosierdzia 

O zdrowie dla Stanisławy i błog. Boże dla lekarzy. 

Czwartek 

17. 00 Dziękczynna za otrzymana łaski z prośbą o dalsze 

Boże błog. dla Romka 

†Bronisława i Tadeusz Mliccy 

†Józef Cygan w roczn. śm. 

Piątek  

17.00 †Marian Gołąb od syna z rodziną 

†Emil, Emilia i Ryszard Żychowscy 

†Bronisław Biernacki w 15 rocz. śm. 

Sobota 

8. 00 †Jan i Katarzyna Świątek od rodziny Dmytrowskich 

†Dorota Marszałek 

†Zmarli z rodziny Ślusarczyk i Żychowskich  

Niedziela 

7. 00 O zdrowie i błog.Boże dla Melanii i rodziny 

†Jan, Julia i Tadeusz Mlicki 

8. 30 †Stefania w roczn. śm. oraz Władysław i Marian 

Setlak  

11. 00 †Bronisława Starzec w 20 roczn. śm. oraz Tadeusz i 

Maria Starzec  

15. 00 †Grzegorz, Emilia i Bronisław  

 

Od środy, 19 grudnia O. Cecylian będzie odprawiał na 

Ukrainie Msze Św. gregoriańskie za śp. Walentynę 

Poliwka int. od ucz. Pogrzebu 

 

 

DOBRYNIA 
Poniedziałek 16.00 †Anna Klimkiewicz od syna Wiesława 

z rodziną  

Wtorek 16.00 †Tadeusz Jędryczka od córki Katarzyny z 

rodziną  

Środa 15.30 †Anna Klimkiewicz od syna Jana z rodziną  

Czwartek 10.30 †Tadeusz Jędryczka od córki Ewy z ro-

dziną 

Niedziela  9.45 †Zofia, Czesław i Kazimierz  

 

Od 2 grudnia w Częstochowie O. Jan odprawia 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 

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» 
On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, 
który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni». Przyszli także 
celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, co mamy 
czynić?» On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co 
wam wyznaczono». Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» 
On im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo 
nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie». Gdy więc lud 
oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do 
Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was 
chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem go-
dzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem 
Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego 
omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieuga-
szonym». Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą 

nowinę.              Łk 3, 10-18 

w Milczycach przez 
żołnierzy radziec-
kich w 1941r. Tam 
też został skierowa-
ny do pracy dusz-
pasterskiej ks. Józef 
Adamczyk i chyba 
podzieliłby los kole-
gi, gdyby nie cu-
downe ocalenie ży-
cia. W czasie Mszy 
Świętej niedzielnej 
zauważono, że w 
drzwiach kościoła 
stoi NKWD –zista. 
Ostrzeżono księdza, 
który rozpoczął ad-
orację Najświętsze-

go Sakramentu licząc, że funkcjonariusz znudzi się i „odpuści”. 
Niestety, tak się nie stało. Ks. Józef zdjąwszy sutannę wyszedł 
głównymi drzwiami wmieszany w tłum. W Milczycach pozo-
stał do końca wojny. Po wojnie przybył w swoje rodzinne stro-
ny i został wikariuszem w Kamieniu. Od 1948 do 1966 roku był 
proboszczem w Wólce Niedźwiedzkiej. Następnie w latach 1966
– 1992 proboszczem w Cieklinie. Jak przekazują świadkowie 
jego życia „Był pokorny zachowaniem, ubogi mieszkaniem i 
zdyscyplinowanym w jedzeniu. Często spacerował sam w za-
myśleniu, bo jak mówił – ptaki przed odlotem ćwiczą. To było 
patrzenie w stronę wieczności. Niezmęczony życiem, ale stęsk-
niony życia”. Od 23.08.1992 r. przebywał w parafii Cieklin jako 
emeryt.  
 W związku z 10 rocznicą śmierci mieszkańcy Dobryni ufun-
dowali tablicę pamiątkową upamiętniającą budowę świątyni 
którą kierował ks. Adamczyk. Uroczystego poświęcenia doko-
nał ks. Kanonik Franciszek w czasie Mszy Św. Tego dnia po za-
kończeniu Mszy Św. jako wyraz pamięci delegacje parafian z 
Dobryni i Cieklina złożyli wiązanki na grobie ks. Prałata Józefa 
Adamczyka. 


