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 Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 

 Trwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na 

świecie w modlitwie o jedność. Tydzień modlitw zakończy się 

w piątek, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła  

 Jutro Dzień Babci, a pojutrze Dzień Dziadka. Módlmy się 

dla nich o dar zdrowia i bł. Boże oraz pokój wieczny dla tych, 

którzy  odeszli już do Pana.  

 Po Mszy Św. o godz. 15.00 zapraszamy na wspólne kolędo-

wanie wraz z chórem męskim z Cieklina i chórem  „Seniores” 

z Nawsia. 

 Składka dzisiejsza  przeznaczona jest na inwestycje na  

cmentarzu. Rachunek za wywóz śmieci z cmentarza wyniósł  

5 382zł.  

 Serdeczne Bóg zapłać grupie, która sprzątała naszą świąty-

nię w ubiegłym tygodniu oraz złożoną ofiarę / 170 zł./  Na so-

botę prosimy cd. mieszkańców Radości. 

 W środę, 23 stycznia w Dobryni od godz. 15:00 rozpocznie 

się coroczna adoracja. Adoracja rozpocznie się Koronką do 

Bożego Miłosierdzia. O godz. 16:00 będzie Msza Św., potem 

adoruje grupa Modlitewna  Św. O. Pio w ramach comiesięcz-

nego spotkania. W Cieklinie adoracja będzie w piątek i roz-

pocznie się modlitwą Anioł Pański  o godz. 12:00, potem ado-

rują dzieci z rodzicami.  Od godz.15:00 róże różańcowe, a  po 

Mszy Św.  młodzież. 

 W czwartek o godz. 16:00  spotkanie LSO . Natomiast  po 

Mszy św. zapraszamy na plebanię Zarząd Stowarzyszenia  im. 

ks. Józefa Przybylskiego 

 W piątek o 17.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania. 

 W przyszłą niedzielę, 27 stycznia w Dobryni po Mszy św. 

odbędą się Jasełka w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej 

z Dobryni. 

 Od wtorku do niedzieli w Panamie odbywać się będą Świa-

towe Dni Młodzieży. Ojciec Św. Franciszek do rozważania na 

to spotkanie poddał słowa Matki Najświętszej: ” Oto ja służeb-

nica Pańska niech mi się stanie według słowa twego” 

 

W tym tygodniu odeszły do wieczności  

śp. Stefania Ryba i śp. Maria Poliwka 

Polećmy je Bożemu Miłosierdziu. 

Światowe Dni 
Młodzieży  
w Panamie 

 34. Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 odbędą się 

w dn. 22-27 stycznia 2019 r. w stolicy Panamy. Jak powie-

dział przewodniczący lokalnego komitetu organizacyjnego, 

abp Jose Domingo Ulloa Mendieta, wybór daty spotkania 

podyktowany został względami klimatycznymi, ponieważ 

styczeń jest miesiącem letnim. Ponadto, jest to pora sucha, 

która sprzyja organizacji wydarzeń plenerowych. Ważnym 

argumentem pastoralnym, przemawiającym za organizacją 

ŚDM na początku roku kalendarzowego, jest także fakt, że 

od połowy grudnia do Środy Popielcowej, uczniowie i stu-

denci w krajach Ameryki Centralnej przebywają na waka-

cjach. Jak podkreślał w rozmowie z KAI nuncjusz apostol-

ski w Panamie, abp Andrés Carrascosa Coso, dla młodzieży 

z tej części świata udział w poprzednich 15-stu edycjach 

ŚDM wiązał się nie tylko z dużymi wydatkami, ale też z 

koniecznością uzyskania pozwolenia na wyjazd w trakcie 

zajęć w szkołach i na uczelniach – co uniemożliwiało wy-

jazd większości młodych ludzi. Tematem spotkania wyzna-

czonym przez papieża, są słowa Matki Bożej, zaczerpnięte 

z Ewangelii wg św. Łukasza: „Oto ja służebnica Pańska, 

niech Mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). Także 

na lata 2017 i 2018, kiedy ŚDM są obchodzone w wymia-

rze diecezjalnym w Niedzielę Palmową, papież zapropono-

wał słowa Maryi: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmoc-

ny” (Łk 1,49) i te, które do niej się odnosiły: „Nie bój się 

Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30). Jak 

powiedział KAI koordynator generalny komitetu organiza-

cyjnego ŚDM w Panamie, ks. Romulo Aguilaro okres przy-

gotowań do ŚDM będzie w tym kraju czasem odnawiania 



INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek 

7.00 †Józefa Setlak  greg. 12 

17.00  † Edward i Andrzej 

O szczęśliwą operację  

Wtorek 

7.00 †Józefa Setlak  greg. 13 

17.00 †Franciszka i Michał Dziedzic 

†Maria Poliwka w 7 dzień po śm. od córki Ireny 

z rodziną 

Środa 

17. 00 †Józefa Setlak  greg.14 

†Leokadia Czechowicz od siostry Stanisławy z 

mężem  

Czwartek 

17. 00 † Józefa Setlak greg. 15 

O Boże błog. i opiekę Anioła Stróża dla Pawła 

O Boże błog.w 18 roczn. urodzin dla Joanny i 

Dominika 

Piątek  

17.00 †Józefa Setlak  greg. 16 

†Włodzimierz Setlak w 1 roczn. śm 

†Stanisław Ślusarczyk w roczn. śm 

Sobota 

8.00 †Józefa Setlak  greg.17 

O Boże błog. i zdrowie dla sióstr z róży św. 

Bernadetty oraz wieczny pokój dla zmarłych 

z róży 

†Stefania, Władysław i Henryk 

 

Niedziela 

7. 00 †Paweł i Maria oraz zmarli z rodz. Kurow-

skich 

8. 30 †Józefa Setlak  greg.18  

11. 00 †Jan i Maria Sereta od córki Kazimiery 

†Joanna i Michał Setlak w 25 roczn. śm 

15. 00 Za parafian  

 

O. Cecylian  na Ukrainie odprawia Msze Św. 

gregoriańskie za śp. Danutę Szudy 

 

O. Jan w Częstochowie odprawia Msze św. 

gregoriańskie  

za śp. Włodzimierza Setlak 

 

DOBRYNIA  

 
Poniedziałek 16.00 †Józef Brej oraz zmarli 

rodzice  

Środa 16.00 †Anna Klimkiewicz od sióstr z 

róży Bernadety Rzońca  

Niedziela  9.45 †Zmarli z rodz. Dedo i Ślusar-

czyk  

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 Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono 
na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa 
rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub 
Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Mat-
ka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało 
zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z 
których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: 
«Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do 
nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli. 
Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wie-
dział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywo-
łał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw do-
bre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej 
pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swo-
ją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.         J 2, 1-11 

maryjnej pobożności, która towarzyszy Panamczykom od początku istnienia wspólnoty 

Kościoła na kontynencie amerykańskim. Zapowiedział też, że patronka Panamy, Matka 

Boża Starsza (Santa Maria la Antigua) będzie jedną z głównych postaci spotkania mło-

dych. Podczas piątkowej konferencji prasowej, prezentującej daty spotkania w Panamie, 

organizatorzy ogłosili także konkurs na hymn i logo ŚDM, który potrwa do 17 lutego, a 

którego wyniki mają zostać zaprezentowany w marcu. Jak mówił Victor Chang, sekretarz 

wykonawczy komitetu, konkurs ma charakter lokalny, aby dać szansę wypromowania 

utalentowanej młodzieży w Panamie, a także aby w krótkim czasie wyłonić zwycięskie 

prace. Jak podkreślili organizatorzy, wielu młodych ludzi rozpoczęło już spontanicznie 

prace nad projektami graficznymi i muzycznymi. Choć decyzja o tym, kto będzie oficjal-

nym patronem Światowych Dni Młodzieży w Panamie, organizatorzy podkreślają, że chcą, 

aby młodzież ze świata poznała świętych pochodzących z regionu Ameryki Centralnej. 

„Jesteśmy Kościołem zbudowanym na krwi męczenników” – mówił arcybiskup Panamy w 

rozmowie z KAI. Dodał też, że choć Kościół panamski wciąż czeka na „swoich” świętych, 

jednym z tych, którzy z pewnością będą towarzyszyli uczestnikom ŚDM będzie św. Mar-

cin de Porres – którego rodzice byli Panamczykami. Wśród pozostałych przewodników dla 

młodzieży zgromadzonej na ŚDM wymieniani są m.in. św. Róża z Limy, bł. Oskar Rome-

ro i św. Jan Bosco – jeden z najbardziej czczonych świętych w Panamie. Zgodnie z trady-

cją sięgającą ŚDM w Paryżu w 1997 r. spotkanie poprzedzą tzw. Dni w Diecezjach. Daty 

panamskich Dni w Diecezjach nie są jeszcze znane, ale komitet organizacyjny zapowiada, 

że jest prawdopodobne, że w ich organizację włączą się także diecezje Kostaryki i Nikara-

gui które także przyjmą u siebie pielgrzymów. Chęć przyjęcia gości zadeklarowały dotąd 

dwie diecezje poza granicami Panamy: jedna w Nikaragui i jedna w Kostaryce. Rozszerze-

nie Dni w Diecezjach poza granice Panamy, to jeden z elementów podkreślających, że 

wszystkie kraje Ameryki Centralnej czują się współorganizatorami ŚDM w Panamie. Jak 

mówił w rozmowie z KAI nuncjusz apostolski w Panamie, abp Ulloa zwrócił się z papieża 

Franciszka z prośbą o organizację spotkania młodych w imieniu episkopatów sześciu kra-

jów Ameryki Centralnej. Jak powiedział KAI ks. Rafael Ochomogo odpowiedzialny m.in. 

za przygotowanie Dni w Diecezjach, gospodarze będą chcieli zaprosić pielgrzymów do 

odwiedzenia miejsc ważnych dla panamskiego Kościoła, m.in. Portobelo, Alanje, Atalaya i 

Santiago. Wydarzeniem, które z pewnością ożywi przygotowania na terenie wszystkich 

panamskich diecezji (Panama podzielona jest na 6 diecezji terytorialnych, jeden wikariat 

apostolski i jedną prałaturę), jest krajowe spotkanie młodzieży, które odbywa się w pierw-

szym tygodniu lutego w miejscowości Chitre. Gospodarzami i organizatorami zlotu, w 

którym każdego roku bierze udział ok. 6 tys. osób są młodzi, którzy wzięli udział w ubie-

głorocznym ŚDM w Krakowie i będą dzielić się z rówieśnikami wspomnieniami z Polski. 

Podczas piątkowej konferencji prasowej Roberto Alfaro z komitetu organizacyjnego ŚDM, 

organizatorzy spodziewają się, że młodzieży będzie towarzyszyć ok. 900 biskupów i 200 

kardynałów z całego świata, a spotkanie będzie relacjonowane przez ok. 4 tys. dziennika-

rzy. Wspomniał także o ok. 500 tys. uczestników, a także tysiącach turystów. Organizato-

rzy podkreślają, że licząca ok. 3,5 mln mieszkańców Panama, to najmniejszy spośród kra-

jów, który organizował dotąd Światowe Dni Młodzieży. Będzie to także największe wyda-

rzenie w historii kraju. Ważnym kontekstem obchodów ŚDM będzie także obchodzony w 

2019 r. jubileusz 500-lecia założenia Panamy – pierwszego miasta na kontynencie amery-

kańskim.  


