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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście 

Pana. Pan blisko jest. Trzeba więc zrobić pewne podsumowanie tego 

okresu – czy rzeczywiście był on czasem czuwania i oczekiwania. W dębo-

wieckim sanktuarium możliwość spowiedzi do północy. 

 Jutro – ostatnie „roraty” o godz. 8:00 z poświęceniem świec i opłat-

ków na stół wigilijny. Niech w wigilię na naszych stołach zapłonie  Betle-

jemskie Światło Pokoju, które będzie można zabrać w tym dniu  z kościoła 

w godzinach dopołudniowych. Pasterka w Dobryni o godz. 22:00, a w 

Cieklinie o godz. 24:00. Składka na tacę z pasterki będzie przeznaczona 

na Fundusz Obrony Życia.  

 Msze Święte w uroczystość Narodzenia Pańskiego i Święto św. Szcze-

pana będą sprawowane jak w każdą niedzielę z wyjątkiem godz. 15:00. W 

Boże Narodzenie na sumę i torcik urodzinowy zapraszamy wszystkie dzie-

ci, w pierwszej kolejności, te które aktywnie uczestniczyły w roratach. 

Składka w drugi dzień Świąt przeznaczona jest na Działalność Instytutu 

Teologiczno – Pastoralnego w  Rzeszowie. Na sumie poświęcenie owsa.  

 Serdeczne Bóg zapłać grupie z Dzielca, sprzątającej kościół na dzisiej-

szą niedzielę oraz święta, także za złożoną ofiarę 250zł.  

 W czwartek, 27 grudnia –  święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, 

dzień imienin ks. Bpa Ord. Jana Wątroby. Pamiętajmy o nim w naszych 

modlitwach. Na Mszy Św. poświęcenie wina  

 Dziś po każdej Mszy Św. będzie można zakupić pierniki na świąteczny 

stół. Ofiara dobrowolna składana do puszek przeznaczona będzie na KSM 

naszej parafii. 

 W imieniu chorej Lilki dziękujemy za dobroć serca i ofiarę 5381zł oraz 

stowarzyszeniu „Wrzos” za zorganizowanie akcji. 

 W piątek rozpocznie się w naszej parafii wizyta duszpasterska – Kolę-

da. Niech odwiedziny kapłana, który przychodzi z Bożym błogosławień-

stwem do naszych domów, staną się okazją do dania świadectwa wiary, 

jak też do braterskiego spotkania całej rodziny ze swoim duszpasterzem. 

Bardzo prosimy  o zapewnienie dojazdu kapłanom w dalsze rejony, za-

równo na rozpoczęcie jak i zakończenie kolędy w danym dniu. Ofiarę z 

kolędy można również składać na tacę w kościele. 

 Plan wizyty duszpasterskiej  

PIĄTEK ( 29 grudnia )  –  od godz. 9:00  

1/ Dobrynia od od p.Zofii i Ruszarda Gumienny/sołtys/ w kierunku p. Ma-

riana Wróżek i dalej w kierunku szkoły do godz.20:00  

2/ Radość- początek od starej radości w kierunku Dzielca  

SOBOTA ( 30 grudnia )  –  od godz. 9:00  

1/ Dobrynia – c.d. od szkoły w kierunku p. Staniszewskich i dół w kierun-

ku Zawadki  do godz.20:00 

2/ Dzielec- od strony Radości 

Wszystkim Parafianom 
życzymy 

 Uroczystość Bożego Narodzenia, jak 
mówi sama nazwa, jest pamiątką, uobec-
nieniem i na nowo przeżywaniem histo-
rycznego faktu przyjścia na świat Boga 
w ludzkiej postaci. A zatem dzień Boże-
go Narodzenia to nie tylko spotkanie się 
przy stole wigilijnym, śpiewanie kolęd, 
opłatek, choinka, prezenty, zwyczaje, 
tradycja, ale przede wszystkim spotka-
nie nieba z ziemią, Boga z człowiekiem 
oraz zjednoczenie Stwórcy ze stworzo-
nym na Jego obraz i podobieństwo czło-
wiekiem jako przybranym dzieckiem. 
Mówi się często, że jest to święto rodzin-
ne, święto Bożej miłości, święto brater-
stwa; owszem, ale przede wszystkim jest 
to przypomnienie prawdy, że człowiek 
jest powołany do nadprzyrodzoności, do 
nieba, że człowiek,  mający godność 
dziecka Bożego, jest przeznaczony do 
uczestniczenia w życiu samego Boga. 
Narodzenie jest wydarzeniem zupełnie 
nowym, jest faktem bez precedensu, 
czymś unikalnym i zdumiewającym, 
zapoczątkowaniem w dziejach świata 
nowej ery. W grocie betlejemskiej naro-
dził się nowy człowiek; w nim natura 
Boska złączyła się z naturą ludzką; 
wszedł on w łańcuch pokoleń ludzkich 
jako najpiękniejsze ogniwo pod imie-
niem Jezusa Chrystusa, syna Maryi. Nie-



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. 

w życiu dla  Ewy z okazji 18 urodzin 

O zdrowie i błog. Boże w rodzinie 

†Adam Czechowicz 

Uroczystość Bożego Narodzenia 

24.00 †Emil i Alfreda Świątek  

†Mirosława w 11 roczn. śm i Leon Szańca. 

†Wojciech Ciuła w roczn. śm oraz Bolesław Iskra 

7.00  †Maria i Stanisław Ulaszek  

8.30   †Maria w 3 roczn.śm. oraz Edward Czechowicz 

†Józef Wyżkiewicz od rodziców  

11.00 †Anna Skicka od syna Witolda z Szymonem 

†Halina Ślusarczyk od siostry Barbary 

†Zofia Mikołajczyk, Czesława, Eugeniusz i Helena Janik 

Święto św. Szczepana  

7.00 †Bernadetta Rzońca w roczn. śm.  

8.30  †Salomea i Józef Romanek 

O zdrowie dla Mieczysława Czechowicz od KGW z Cieklin 

11.00 †Zofia i Feliks Świątek w roczn. śm.  

Czwartek 

17. 00 †Roman Więcek 

†Władysława i Stanisław Biesiada 

†Czesław Mlicki w 4 roczn. śm. 

Piątek  

7.00 †Franciszka Staniszewska 

†Stanisław Trojan od Jana i Lucyny Wyżkiewicz z rodziną 

17.00 †Ludwik Rydarowicz od rodziny Dziedzic  

Sobota 

8.00 †Wiesław Czechowicz  w 5 roczn. śm. 

†Michał i Franciszka Libuszewscy 

†Paweł Szańca w 11 roczn śm.  

Niedziela 

7. 00 †Maciej i Józefa Setlak 

†Ludwik Rydarowicz od rodziny Dziedzic  

8. 30 †Eugeniusz Świątek w roczn. śm.  

11. 00 †Alfred Budziak  

15.00 †Zdzisław Surowiec  

Od 19 grudnia O. Cecylian  na Ukrainie odprawia Msze Św. 

greg. za śp. Walentynę Poliwka int. od ucz. pogrzebu 

DOBRYNIA  
Uroczystość Bożego Narodzenia  

Pasterka 22.00 †Anna Klimkiewicz od sąsiadów 

†Tadeusz Jędryczka od córki Barbary z rodziną  

9.45 †Adam Gumienny oraz zmarli z rodziny  

Święto św. Szczepana  

9.45 †Tadeusz Jędryczka od chrześniaka Józefa Kamińskie-

go z rodziną 

16.00 †Józefa i Jan Maczuga oraz zmarli z rodziny  

Czwartek 16.00 †Władysława i Apolinary Maczuga  

Piątek 16.00 †Julia i Jan Brej  

Sobota O błog. Boże i zdrowie dla rodziny  

Niedziela 9.45 †Anna Klimkiewicz od brata Stanisława  

Od 2 grudnia O. Jan odprawia Msze Św. greg. za 

 śp. Tadeusza Jędryczkę int. od uczestników 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 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w 
góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Za-
chariasza i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się 
dzieciątko w jej łonie, a duch Święty napełnił Elżbietę. Wyda-
ła ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś 
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. 
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 
Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w 
moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim ło-
nie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa 
powiedziane Jej od Pana».               Łk 1, 39-45 

widzialny, wieczny, wszechmocny, nieskończony Bóg stał się 
Człowiekiem. Lata odtąd liczą się nie od założenia Rzymu, 
lecz od narodzin Jezusa Boga-Człowieka, który zapoczątko-
wał nową erę w dziejach świata.  
 W Betlejem Syn Boży, odwieczne Słowo Boże – Logos, 
Wcielone w przeczystym łonie Maryi Dziewicy w mieście Na-
zaret, stanęło pośrodku historii świata; bez rozgłosu i ostenta-
cji dokonało inwazji w ludzki świat, aby grzesznego człowie-
ka podnieść ze stanu niełaski do stanu świętości i do godności 
dziecka Bożego, ażeby go po prostu zrehabilitować w oczach 
Bożych. Druga Osoba Boska, czysty Duch wiąże się z materią, 
z ciałem ludzkim, stając się szczytowym i centralnym punk-
tem kosmosu i historii zbawienia, dopełnieniem i ukoronowa-
niem świata tak w porządku natury jak i łaski. Bóg, poprzez 
Słowo, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami, 
przemówił do człowieka. Wprawdzie wielokrotnie i na różne 
sposoby przemawiał  niegdyś Bóg do ojców przez proro-
ków (Hbr 1,1), ale od czasu proroka Malachiasza, tzn. od pię-
ciu prawie wieków, milczał. Dopiero w naszych czasach prze-
mówił znowu, ale przemówił inaczej. Bóg przemówił do ludz-
kości w Starym Przymierzu na Górze Synaj; wówczas prze-
mówił słowami, pouczającymi zdarzeniami objawiając swoją 
potęgę i swoje prawo; ukazał się w obłoku pełnym blasku, 
wśród grzmotu i błyskawic, na wysokiej skalistej górze, po-
krytej dymem i ogniem. Ziemia wokół drżała i drżeli także 
ludzie. Obecnie przemówił Bóg do ludzkości poprzez swego 
Jednorodzonego Syna, przemówił przez małe Dziecię, które 
nie mówi. Nie ma  jednak głośniejszej mowy, głośniejszego 
kazania, niż to niemowlęcie - leżące w żłóbku i owinięte w 
pieluszki. Oby tylko każdy człowiek usłyszał tę mowę betle-
jemskiego Dziecka i pojął jej treść i przesłanie, gdyż każdy 
człowiek, bez wyjątku, jest jej adresatem. Ale Bóg potrafi mó-
wić do człowieka na różne sposoby. Mówi wciąż, przy każ-
dym naszym wyborze, przy każdej decyzji poprzez głos su-
mienia. On mówi nam o zgodności lub niezgodności czynu z 
normą moralną; jest to również głos Boga mówiącego: czyń 
dobro a unikaj zła! Dzień Bożego Narodzenia - to pamiątka i 
zarazem uobecnienie Oto religijna i teologiczna treść dzisiej-
szego święta. Oto czym naprawdę jest Boże Narodzenie.  


