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OGŁOSZENIA 

 

 Pierwsza niedziela miesiąca gromadzi nas 

wokół Chrystusa obecnego w Najświętszym 

Sakramencie. Chwile adoracji są nie tylko 

wyrazem naszej miłości wobec Pana, ale jed-

nocześnie próbą odkrywania Bożej obecności 

pośród codziennych spraw i ludzkich losów. 

Msza Św. o godz.11.00 z udziałem dzieci. Po 

Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Dzi-

siejsza składka na seminarium duchowne i cele 

diecezjalne. 

 W tym tygodniu patronują nam:  

- we wtorek, 5 lutego – św. Agata. Po Mszy 

Świętej o godz. 17.00 pobłogosławimy sól, 

chleb i wodę. Za wstawiennictwem świętej 

mają one chronić nas i nasze domostwa od 

niebezpieczeństw pożaru i od innych przeciw-

ności. 

- w środę, 6 lutego – św. Paweł Mika i jego 

Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego 

Wschodu  

 Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościo-

ła i złożoną ofiarę / 140 /. Dziękujemy również 

za rozebranie Szopki i dekoracji świątecznej. 

 Na sobotę prosimy do sprzątania cd. miesz-

kańców Woli Cieklińskiej. 

 We wtorek nabożeństwo do Św. Michała 

Archanioła - „Wieczór Anielski”. 

 W środę o godz. 18:30 spotkanie Komitetu 

Kościoła w Dobryni. 

 Na inwestycje na cmentarzu w ubiegłym 

roku ofiarę złożyło  390 rodzin. Na ogrzewanie 

w tym sezonie grzewczym ofiarę złożyło 131 

rodzin.  

 Za wszystkie złożone dotychczas ofiary 

oraz za wszelką pomoc materialną i modlitwę 

w intencji prac prowadzonych  w naszej parafii 

składamy Bóg zapłać. 

 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej,  

w niej wiele ciekawych artykułów dotyczących 

wiary, rodziny i  spraw społecznych  

Zaręczyny w Panamie 
Ania i Rafał właśnie wrócili z Panamy. Tak opowiadają swoją historię. 

Rafał: Warto zawierzyć Panu swoje serce. To prosta, ale i trudna praw-

da. Ania i ja, mamy za sobą doświadczenia wyniesione z poprzednich 

relacji, ale dopiero gdy byliśmy już całkiem zagubieni, oddaliśmy Bogu 

nasze serca. 

Ania: I mogliśmy się odnaleźć. Teraz jasno widzimy, że musieliśmy spo-

ro przeżyć, by przygotować się na miłość. Tę prawdziwą i jedyną.  

Rafał: Poznaliśmy się na Mszy św. o dobrą żonę i dobrego męża w ko-

ściele św. Szczepana w Krakowie, na której żadne z nas nie planowało 

być. Nie wybraliśmy się tam też, by kogokolwiek (przyszłej żony, męża) 

szukać. Mnie zabrał tam mój przyjaciel, którego „przypadkowo” spotka-

łem po drodze z pracy. Anię zaprosiła koleżanka, prosząc o modlitwę za 

jej narzeczeństwo. Ostatecznie ta koleżanka nie mogła przyjść do kościo-

ła, a Ania była na Mszy. Gdy po Eucharystii wszyscy wyszli z kościoła, 

zostałem z przyjacielem w ławce posłuchać piosenek uwielbienia gra-

nych przez scholę. Urzekł mnie śpiew dziewczyny siedzącej za nami. 

Kiedy schola skończyła śpiewać, odwróciłem się do niej ze słowami 

„Hej, ale ślicznie śpiewasz”. 

Ania: Po krótkiej rozmowie okazało się, że oboje byliśmy zaangażowani 

w organizację ŚDM w Krakowie i staramy się żyć pełnią życia i być bli-

sko Boga. 

Rafał: Ania wydawała się być bardzo interesującą osobą, poprosiłem 

więc o jej numer telefonu. Dostałem. Następnego dnia, 16 października, 

w dniu 40. rocznicy wyboru Jana Pawła na papieża, poszliśmy na orga-

nizowany z tej okazji koncert na Rynku Głównym. Świetnie się bawili-

śmy. Po koncercie „przypadkiem” spotkaliśmy abp. Marka Jędraszew-

skiego, którego poprosiliśmy o błogosławieństwo. W kolejnych dniach 

spotkaliśmy się jeszcze kilka razy, a prawie każde spotkanie kończyło 

się tak, że wychodziliśmy z restauracji czy kawiarni, przepraszając ob-

sługę, bo już zamykała lokal. Otrzymałem też kolejny znak z Góry, aby 

zrobić krok do przodu w swoim życiu. Niebawem, po tygodniu spoty-

kania się z Anią dostałem informację od przyjaciółki, że zwolniły się 

miejsca do Panamy w grupie Karmelitańskiego Dzieła Miłosierdzia. 

Dokładnie dwa. Nie zastanawiając się długo, zaproponowałem Ani wy-

jazd. Najpierw jednak musiałem wytłumaczyć, że nie żartuję. A zaraz 

potem, dlaczego jej ten wyjazd w ogóle proponuję. Trzeba więc było 

wyłożyć karty na stół i powiedzieć, że wierzę, że w naszych spotkaniach 

może być coś więcej… Decyzję o wyjeździe musieliśmy podjąć następ-

nego dnia, czyli 22 października, w liturgiczne wspomnienie św. Jana 

Pawła II. Umówiliśmy się na Mszę w kościele oo. karmelitów, gdzie też 

„przypadkiem” trafiliśmy do kaplicy z obrazem Matki Bożej Jasnogór-

skiej oraz portretem Jana Pawła II. Zapewniłem Anię o swoich inten-

cjach. Zgodziła się pojechać do Panamy. Od tej pory byliśmy już parą. 

Ania: Kolejne miesiące upewniały nas w podjętej decyzji. Na Mikołajki 

polecieliśmy razem na Sycylię, gdzie koleżanka załatwiła nam nocleg w 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 †Józefa Setlak  greg. 26 

17.00  †Aleksandra Budziak w 4 roczn. śm 

†Bronisława Rzońca w 11 rocz. śm.  

Dziękczynna za 90 lat z prośbą o Boże błog. dla Józefa 

Łąckiego od córki z rodziną /poza parafią/ 

Wtorek 

7.00 †Leokadia Czechowicz od kuzynki Zofii Szyndler 

z rodziną  

17.00 †Józefa Setlak  greg. 27 

†Maria Mastej  

Środa 

7. 00 †Józefa Setlak  greg.28 

17.00 †Dorota Ziarko w dniu imienin od rodziców oraz 

Wojciech i Julia Kmiecik 

†Romualda i Bronisław Mlicki 

Czwartek 

17. 00 †Józefa Setlak greg. 29 

†Leokadia Czechowicz od KGW z Józefowa 

O zdrowie i błog. Boże w rodzinie 

Piątek  

17. 00 †Józefa Setlak  greg. 30 / zakończenie/ 

†Zygmunt i Genowefa Rzońca 

Sobota 

8.00 †Grzegorz i Maria Szańca 

†Eugeniusz Głowaty w 30 dzień po śm. od syna Bog-

dana z rodziną 

†Leokadia Czechowicz od rodziny Kozon / poza para-

fią/ 

16.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o błog. 

Boże w egzaminach dla uczniów z kl. III Gim  

Niedziela 

7. 00 †Leokadia Wenc w 1 roczn. śm.  

8. 30 †Andrzej Julia i Józefa Żychowscy 

11. 00 †Bogumił Kamiński w roczn. śm. 

†Joanna Łącka w 1 roczn. śm. od córki z rodziną /poza 

parafią/ 

15. 00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 

dalsze zdrowie i Boże błog. dla Eleonory Paluchni-

ak w 100 roczn. urodzin 

O. Cecylian  na Ukrainie odprawia Msze Św. grego-

riańskie za śp. Danutę Szudy 

O. Jan w Częstochowie odprawia Msze św. greg.  

za śp. Włodzimierza Setlak 

O . Adam Kotulak od 10 lutego rozpocznie Msze Św. 

greg. za śp. Mieczysława Czechowicz. 

 

DOBRYNIA  
Czwartek 10.30 †Zmarli z rodziny Krzyśko i Szew-

czyk  

Piątek 9.30 †Zmarli z rodziny Kamińskich i Jędrycz-

ków  

Niedziela  9.45 †Anatol Rodak  

O. Krzysztof Sroka od 30 stycznia odprawia poza para-

fią 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 

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś 
spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu 
i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie 
jest to syn Józefa?» Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przy-
słowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, 
co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę, po-
wiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Na-
prawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy 
niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki 
głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, 
tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w 
Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko 
Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. 
Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko 

góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, 
przeszedłszy pośród nich, oddalił się.       Łk 4, 21-30 

Centrum Pomocy Rodzinie Kana - rzecz jasna z osobnym pokojem dla mnie 

i dla Rafała. Okazało się też, że kaplica tego centrum to jedyne na Sycylii 

sanktuarium miłości małżeńskiej. Na Mszy spotkaliśmy też moją panią pro-

fesor z Papieskiego Instytutu Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie 

Laterańskim w Rzymie, gdzie studiowałam. Była tam, bo tego dnia odby-

wała się całodzienna sesja z kursu przedmałżeńskiego. Pani Luisa zapytała, 

czy jesteśmy małżeństwem. Gdy odpowiedzieliśmy, że nie, zaproponowała, 

byśmy przyszli na jeden z wykładów. Pomyśleliśmy: Dlaczego nie…  

Rafał: Po powrocie z Sycylii pojechaliśmy do Częstochowy, aby zawierzyć 

Maryi nasz związek, a także naszą pielgrzymkę do Panamy. Już wtedy roz-

mawialiśmy o wspólnym spędzeniu życia. Otrzymując kolejne znaki z Góry 

i czując się przy Ani naprawdę dobrze, wiedziałem że trzeba szykować 

pierścionek. Udało mi się go odebrać od jubilera dwa dni przed wylotem do 

Panamy. Nie miałem planu na zaręczyny, chciałem tylko, aby były to zarę-

czyny „przed Bogiem” i wierzyłem, że odpowiedni moment sam się pojawi. 

Ania: W grudniu byliśmy też na Wawelu, na ostatnich przed świętami Ro-

ratach. Poszliśmy tam do kaplicy z relikwiami św. Jana Pawła II. Na kar-

teczce napisałam prośbę, by Ojciec Święty nauczył nas kochać się piękną, 

dojrzałą i czystą miłością. Zrobiłam też dopisek: „Ps. Proszę też o szybkie 

zaręczyny”. Tego jednak Rafałowi wtedy nie powiedziałam. 

Rafał: Będąc już na ŚDM dowiedziałem się, że papież będzie konsekrował 

panamską katedrę, umieszczając w niej relikwie świętego Jana Pawła II, od 

którego przecież zaczęła się nasza historia, i który się przez nią nieustannie 

przewija. Kiedy dotarliśmy do katedry, już po tej uroczystej Mszy, okazało 

się, że jest ona zamknięta dla turystów. Miała być otwarta dopiero za kilka 

godzin, co oznaczało że nie wejdziemy, bo musieliśmy jechać na czuwanie z 

papieżem Franciszkiem. Pokazałem jednak ochroniarzowi pierścionek i ten 

wpuścił nas na kilka minut. Dokładnie - na cztery. Klęcząc przed ołtarzem, 

wyznałem Ani pełnię miłości i pragnienie wspólnego przejścia z nią przez 

życie. Usłyszałem „tak”. Ochroniarz cały czas patrzył na zegarek i podczas 

oświadczyn robił nam zdjęcia, które potem od niego dostaliśmy. 

Ania: Podczas czuwania w Panamie, na błoniach św. Jana Pawła II, słucha-

jąc przemówienia papieża Franciszka, mieliśmy wrażenie, że swoimi słowa-

mi potwierdza, że to, co robimy jest odważne, ale nie jest szalone. Ojciec 

Święty Franciszek powiedział, że Maryja umiała powiedzieć „tak” i zaufać 

miłości oraz obietnicom Boga. To właśnie poczułam w sercu, kiedy z nie-

śmiałością, ale i radością powiedziałam Rafałowi „Tak”, a tym samym kon-

kretnemu powołaniu do małżeństwa. 


