
ANGELUS  
Niedziela 6. 1. 2019 r. 

Gazetka Parafii św. Michała w  Cieklinie  nr 143 

 Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 

 W dzisiejszą Uroczystość Trzech Króli błogosławimy kadzi-

dło i kredę, które można nabywać przy wyjściu z kościoła. Pro-

śmy zatem we wspólnej modlitwie o Boże błogosławieństwo do-

konując poświęcenia kadzidła i kredy, którą potem naznaczymy 

drzwi naszych domów. 

 Składka dzisiejsza przeznaczona jest na misje. 

 Z racji pierwszej niedzieli miesiąca po każdej Mszy Świętej 

adoracja Najświętszego Sakramentu. Msza św. o godz. 11:00 z 

udziałem dzieci, a po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. 

Po sumie odbędzie się przedstawienie jasełek w wykonaniu dzieci 

ze SP w Cieklinie.    

 Również dzisiaj  udadzą się do naszych domów Kolędnicy 

Misyjni . W Cieklinie  kolędnicy z KSM, a w Dobryni kolędnicy z 

SP. Ofiary składane do puszek przeznaczone będą na pomoc 

dzieciom w Burgundii i w Rwandzie. /można też wesprzeć 

„szczodrakiem” samych kolędników./ 

 W przyszłą niedzielę, 13 stycznia przypada święto Chrztu 

Pańskiego.  

 Serdeczne Bóg zapłać grupie, która sprzątała naszą świątynię 

w ubiegłym tygodniu oraz złożoną ofiarę na kwiaty/ 160 zł/. Na 

sobotę prosimy c.d. mieszkańców Radości. 

 

Plan wizyty duszpasterskiej  
 

PONIEDZIAŁEK - od godz. 15:00 / 2 księży Wschodnia strona  

1/ Od p. Ślusarczyk w kierunku sołtysa 

2/ Od domu nauczyciela w kierunku sołtysa 

WTOREK od godz. 15:00 do godz. 20:00  /  2 księży / 

Cieklin-prawa i lewa strona w kierunku kościoła 

1/  Od p. Jana Poliwki – lewa strona 

2/ Od p. Stanisława Poliwki – prawa strona 

ŚRODA od godz. 15:00 / 2 księży / 

c.d. Cieklin strona prawa i lewa 

CZWARTEK od godz. 15:00 / 2 księży / 

c.d. Cieklin strona prawa i lewa-zakończenie u p. Gumienny 

PIĄTEK—Wałaskie - od p. Mirosława Wenc 

SOBOTA od godz. 9:00 / 2 księży / „Dedówka” 

 Od p. Dybaś do p. Rzońca / zakończenie 

Uroczystość Objawienia 
Pańskiego—Trzech 

Króli 

 Co wiemy o tym święcie? 
 To jedno z najstarszych świąt w Kościele. 
Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dzie-
cięciu Jezus symbolizuje pokłon świata po-
gan, który klęka przed Bogiem Wcielonym. 
Trzej królowie być może byli astrologami, 
którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. 

 Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki spo-
sób gwiazda stała się dla nich czytelnym zna-
kiem, który wyprowadził ich w daleką po-
dróż do Jerozolimy. Herod podejmując Mę-
drców dowiaduje się o celu ich podróży. Na 
podstawie proroctwa w księdze Micheasza 
(Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Me-
sjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają 
Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowu-
ją mu swe dary - złoto, kadzidło i mirrę.  
 Gdy we śnie otrzymali wskazówkę, aby 
nie wracali do Heroda, udają się do swoich 
krajów inną drogą. Z relacji Ewangelisty wie-
my, że Magowie przybyli do Betlejem, kiedy 
Chrystus miał co najmniej kilka miesięcy, a 
może nawet ponad rok. Magowie nie zastali 
Jezusa w stajni, gdyż po dokonaniu spisu 
ludności, Józef wynajął skromne mieszkanie 
w Betlejem. Św. Mateusz pisze, że gwiazda 



INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek 

7.00 †Tadeusz Rydarowicz od Tomka Janika z rodziną 

†Leokadia Czechowicz od Marii i Jana Żychowskich 

17.00  †Stanisława Dragan od kolegów i koleżanek Ani z Cie-

klina  

Wtorek 

7.00 †Stanisław Trojan od Adama i Bożeny Rzońca 

†ks. Leszek Pach 

17.00 †Leokadia Czechowicz od Kuzynki Marii Czyszczoń z 

córkami  

Środa 

7.00 †Tadeusz Rydarowicz od Krystyny i Jana Baradziej z ro-

dziną 

†Bronisław Czechowicz od córki Stanisławy i wnuka Czesława 

17. 00 †Stanisława Żychowska od rodziny Dziedzic z Dzielca  

Czwartek 

7.00 †Józefa Setlak  / rozpoczęcie gregorianki / 

†Bogumił Żychowski od wnuków 

17. 00 Dziękczynna za ofiarodawców  i organizatorów akcji na 

chorą Lilkę  

Piątek  

7.00 †Józefa Setlak  greg. 2 

†Stanisława Dragan od Franciszka Zych 

17.00 †Stanisław Brej w rocz. śmierci oraz Maria i Katarzyna  

Sobota 

8.00 †Józefa Setlak  greg. 3 

†Zofia, Władysława i Stanisława Więcek  

†Henryk Żychowski w 30 rocz. śmierci 

 

Niedziela 

7. 00 †Alfreda Świątek w 2 rocz. śmierci 

†Wojciech Królikowski i Jan Dziedzic 

8. 30 †Bogumił Żychowski od córki Marii z mężem 

†Józefa Setlak  greg.4 

11. 00 †Stanisław Rzońca w 12 rocz. śmierci  

15. 00 †Maria Ryba i Stanisław Skicki  

 

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

gregoriańskie za 

 śp. Walentynę Poliwka int. od ucz. pogrz. 

 

0d 10 stycznia O. Jan w Częstochowie rozpocznie Msze św. 

gregoriańskie  

za śp. Włodzimierza Setlak 

 

 

DOBRYNIA  

 
 

Niedziela  9.45 †Franciszka i Adam Ślusarczyk  

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 Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania 
króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jero-
zolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydow-
ski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i 
przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro to usłyszał król 
Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. zebrał więc 
wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał 
ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: 
«W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Pro-
roka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlich-
sze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyj-
dzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». 
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywie-
dział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. 
A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypy-
tajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście 
mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, 
wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, 
którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż 
przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dzie-
cię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do 
domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na 
twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, 
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymaw-
szy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną dro-
gą udali się z powrotem do swojego kraju.   Mt 2, 1-12 

stanęła nad „domem” (Mt 2, 11). Było w nim jednak bar-
dzo ubogo. Mimo to Mędrcy „upadli przed Nim na twarz 
i oddali Mu pokłon”.  
 W tamtym czasie padano na twarz tylko przed władca-
mi albo w świątyni przed bóstwami. Magowie byli prze-
konani, że Dziecię jest przyszłym królem Izraela. Św. Ma-
teusz nie podaje liczby Magów. Przeważa jednak w trady-
cji Kościoła liczba trzy, ze względu na opis, że złożyli trzy 
dary. Dopiero od wieku VIII pojawiają się imiona Trzech 
Magów: Kasper, Melchior i Baltazar. Są one zupełnie do-
wolne, nie potwierdzone faktami.  
 Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzi-
dło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w na-
szym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. 
Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać 
imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami 
łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosła-
wi - po łacinie: Christus mansionem benedicat. Zwykle 
dodajemy jeszcze aktualny rok. 
 


