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 Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 

 Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za 

dar Światowych Dni Młodzieży. Pragniemy zawierzać miłują-

cemu Ojcu młodzież całego świata, aby na współczesnych dro-

gach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje życiowe 

i chrześcijańskie powołania.  

 Dzisiejsza niedziela to także obchodzony w Kościele Świa-

towy Dzień Trędowatych. Ogarnijmy naszą osobistą modlitwą 

cierpiących z powodu tej choroby i tych, którzy niosą im po-

moc. 

 W sobotę – święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane także 

świętem Matki Bożej Gromnicznej, a zarazem Światowy Dzień 

Życia Konsekrowanego. Na każdej Mszy św. poświęcenie 

gromnic. Msze Święte w naszym kościele o godz. 8:00 , 11:00 i 

o 17:00. W Dobryni Msza Św. o godz. 9:45. Składka z tego 

dnia przeznaczona na zakony kontemplacyjne naszej diecezji. 

 W tym tygodniu przypadają: pierwszy piątek i pierwsza 

sobota miesiąca. Spowiedź w tygodniu przed każdą Mszą Św., 

a w piątek od godz.16:00. Spowiedź w Dobryni w piątek od 

godz. 15:30. 

 Za tydzień I niedziela miesiąca / adoracyjna / - po sumie 

zmiana tajemnic różańcowych. Msza Św. o godz. 11:00 z 

udziałem dzieci. Składka na seminarium duchowne i cele die-

cezjalne. 

 Serdeczne Bóg zapłać grupie, która sprzątała naszą świąty-

nię w ubiegłym tygodniu oraz złożoną ofiarę /180 zł./. Na pią-

tek do sprzątania kościoła po Mszy św. wieczornej prosimy 

mieszkańców Woli Cieklińskiej  oraz  młodzież z KSM do roze-

brania dekoracji świątecznej. Jeszcze raz Bóg zapłać za wkład 

włożony w tak piękny wystrój naszego kościoła. 

 Odwiedziny chorych z Komunią św. i sakramentem chorych  

w sobotę  od godz.14:00. Spotkanie scholi w sobotę o 

godz.12:00. Trwają zapisy na pielgrzymkę do Francji. Można 

ich dokonać w zakrystii lub kancelarii do połowy marca z za-

liczką 500zł.  

 Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej  

 

W tym tygodniu odszedł do wieczności  

śp. Mieczysław Czechowicz. 

Polecajmy go Bożemu Miłosierdziu. 

Dzień Życia 
Konsekrowanego 

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pań-
skiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na no-
wo to, co wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej - 
Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus 
Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn 
Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów. W 
1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił 
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając 
okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem 
życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje 
Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała - Syna, 
Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze sie-
bie. Podobną ofiarę, z siebie samych w miłości do 
Chrystusa, składają osoby konsekrowane. Podkreślił 
to Jan Paweł II, mówiąc: "Ofiarowanie Jezusa staje się 
wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia 
dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Ko-
ściele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne 
«charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, 
ubóstwo i posłuszeństwo»” (Vita consecrata, nr 1). W 
orędziu na I Dzień Życia Konsekrowanego Ojciec 
Święty określa jego potrójny cel. Odpowiada on po 
pierwsze, osobistej potrzebie uroczystego uwielbienia 
Pana i dziękczynienia za wielki dar życia konsekro-
wanego, życia które ubogaca i raduje Wspólnotę 
chrześcijańską poprzez swoje wielorakie charyzmaty 
oraz poprzez budujące owoce tak wielu istnień, całko-
wicie oddanych dla sprawy Królestwa. Dzień Życia 
Konsekrowanego ma - po drugie - za zadanie przy-
czynić się do poznania i do szacunku dla życia konse-
krowanego ze strony ludu Bożego. Trzeci powód od-
nosi się bezpośrednio do osób konsekrowanych, za-
proszonych do wspólnych i uroczystych obchodów 
niezwykłych dzieł, których Pan w nich dokonał, aby 
odkryć jeszcze bardziej w świetle wiary blaski tego 
Bożego piękna, które przez Ducha promieniują w ich 
sposobie życia, oraz aby jeszcze żywiej uświadomić 
sobie ich niezastąpioną misję w Kościele i w świecie. 
„Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu 
Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla 
jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powoła-
nia chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-
Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubień-
cem” - podkreśla Jan Paweł II w adhortacji apostol-
skiej Vita consecrata. „Życie konsekrowane nie tylko 
w przeszłości było pomocą i oparciem dla Kościoła, 
ale stanowi cenny i nieodzowny dar także dla teraź-
niejszości i przyszłości ludu Bożego, ponieważ jest 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 †Józefa Setlak  greg. 19 

17.00  † Leokadia Czechowicz od rodziny Świątek z Józe-

fowa 

†Genowefa Dziedzic w 6 r. śm oraz Władysław  

Wtorek 

7.00 †Józefa Setlak  greg. 20 

17.00 †Anzelm Żychowski int.od żony 

†Mieczysław Czechowicz w 7 dzień po śm. od żony z 

dziećmi 

Środa 

17. 00 †Józefa Setlak  greg.21 

O zdrowie i błog. Boze dla sióstr z róży św. Bernadetty oraz 

wieczny pokój dla zmarłych z tej róży 

†Waleria Czechowicz w roczn. śm oraz Włdysław 

Czwartek 

17. 00 † Józefa Setlak greg. 22 

†Aleksandra Budziak w 4 rocz. śm. 

†Władysław Rzońca  

Piątek  

7.00 †Józefa Setlak  greg. 23 

17. 00 †Józefa Buczyńska w 3 roczn. śm.  

†Maria Poliwka od Teresy i Stanisława Szudy 

Sobota 

8.00 †Jadwiga Setlak w 20 roczn. śm. 

†Józefa Setlak  greg. 24 

†Maria Cygan 

11.00 †Feliks Czyrkiewicz w 8 roczn. śm. oraz Jerzy 

†Ludwina Korczykowska w 2 roczn. śm  

17.00 †Tadeusz Żychowski  

 

Niedziela 

7. 00 †Genowefa Kamińska w 1 roczn. śm. 

†Andrzej Zimowski w 5 roczn. 

8. 30 †Józefa Setlak  greg.25 

11. 00 †Jan Brej w 7 roczn. od mamy 

Dziękczynna za dar życia z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla 

Antosia 

15. 00 †Leopold Szudy w 19 roczn. śm. oraz zmarli rodzice 

i teściowie  

 

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 †Stanisław Brej w 7 rocz. śmierci  

Piątek 16.00 †Franciszka Ciuła w 30 dzień po śmierci od 

córki Elżbiety z mężem i dziećmi 

Sobota 9.45 †Maria Sroka oraz Julian, Anna i Józef Dedo  

Niedziela  9.45 †Aleksander Brej w 4 rocz. śmieci  

 

O. Krzysztof Sroka od 30 stycznia będzie odprawiał   poza 

parafią Msze św. gregoriańskie  za śp. Franciszkę Ciuła 

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 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się 
dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od począt-
ku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i 
ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po 
kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewno-
ści nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą 
Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś 
nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł 
również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się 
swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu 
księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie 
było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie 
namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom 
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsy-
łał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». Zwinąwszy księgę, 
oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego 
utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa 
Pisma, które słyszeliście».     Łk 1, 1-4; 4, 14-21 

głęboko zespolone z jego życiem, jego świętością i misją”. Historia Ko-
ścioła pokazuje, że w każdym czasie są ludzie, którzy na wzór ewange-
licznej Marii pragną „obrać lepszą cząstkę” - podejmują życie w czy-
stości, ubóstwie i posłuszeństwie, by sercem czystym i niepodzielnym 
służyć Chrystusowi Panu i bliźnim. Historia ukazuje, że życie w czy-
stości, ubóstwie i posłuszeństwie pozwala na osiągnięcie miłości do-
skonałej. Praktykowanie rad ewangelicznych stanowi oś życia zakon-
nego. Składane śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa dotykają 
trzech podstawowych dziedzin życia. Pierwszy - ślub czystości - jest 
wyborem Chrystusa jako jedynej miłości i dlatego wiąże się z dobro-
wolną rezygnacją z życia małżeńskiego. Ta miłość oblubienicy do Ob-
lubieńca znajduje swoje przedłużenie w miłości do tych, których wszy-
scy opuścili. Ślub ubóstwa jest odpowiedzią życia konsekrowanego na 
powszechnie obecną dzisiaj „materialistyczną żądzę posiadania, lekce-
ważącą potrzeby i cierpienia słabszych i wyzutą z wszelkiej troski o 
zachowanie równowagi zasobów naturalnych” (VC nr 89). Ślub posłu-
szeństwa związany jest natomiast z kulturą wolności, ściśle związaną z 
szacunkiem dla osoby ludzkiej, z pomniejszaniem obszarów niespra-
wiedliwości i przemocy. „Posłuszeństwo właściwe dla życia konsekro-
wanego ukazuje w sposób szczególnie wyrazisty posłuszeństwo Chry-
stusa wobec Ojca i opierając się na tej właśnie tajemnicy, poświadcza, 
że nie ma sprzeczności między posłuszeństwem a wolnością” (VC, nr 
91). Powołanie do życia zakonnego jest radą, do której wzywa nas Je-
zus Chrystus. Rady ewangeliczne, w ich wielości, są proponowane 
wszystkim uczniom Chrystusa. Doskonałość miłości, do której są po-
wołani wszyscy wierni, nakłada na tych, którzy w sposób wolny przyj-
mują wezwanie do życia konsekrowanego, obowiązek praktykowania 
ubóstwa i posłuszeństwa oraz czystości w bezżenności dla Królestwa. 
Zakony wyrastały w historii Kościoła, powstawały w nim i jemu służy-
ły. Chrześcijanie pragnący żyć w całkowitej zgodzie z ideałami swojej 
religii, zasilali źródło Kościoła zagrożonego stale przez oschłość i ze-
psucie. Zakony są ważną cząstką Kościoła. Zapotrzebowanie na ich 
działalność nie maleje, lecz wręcz przeciwnie - rośnie. Jan Paweł II w 
czasie spotkania z zakonami na Jasnej Górze 5 czerwca 1979 r. stwier-
dził, że bez zgromadzeń zakonnych, bez życia poświęconego Bogu 
poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa Kościół nie byłby w 
pełni samym sobą. „Wasze domy - mówił Ojciec Święty - powinny być 
przede wszystkim ośrodkami modlitwy, skupienia i dialogu, osobiste-
go i wspólnotowego z tym, który jest i ma pozostać pierwszym i na-
czelnym rozmówcą w każdym waszym pracowitym dniu”.  


