
ANGELUS  
Niedziela 3 . 3. 2019 r. 

Gazetka Parafii św. Michała w  Cieklinie  nr 150 

 Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 Rozpoczyna się  Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.  

 Msza Św. godz. 11:00 z udziałem dzieci, po sumie zmiana tajemnic różańcowych. 

 W najbliższą środę – zwaną Środą Popielcową – rozpoczniemy okres Wielkiego Postu. Msze Święte, połączone 

z posypaniem głów popiołem na znak podjęcia pokuty o godz. 8.00 i 17.00. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje 

post ścisły. 

 W Środę Popielcową rozpoczną się także kwartalne dni modlitw  o ducha pokuty.  

 W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.  Droga 

Krzyżowa dla dzieci  w   piątek o godz. 16:30, a dla  młodzieży i dorosłych po Mszy Św. W niedziele Droga Krzyżo-

wa po sumie. Droga Krzyżowa w Dobryni w piątek o godz. 15:30. Gorzkie Żale  z kazaniem pasyjnym w niedziele 

 o godz. 15:00. Gorzkie Żale w Dobryni w niedziele po Mszy Św. Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy 

uzyskać  odpust zupełny.  

 W liturgii kościoła wspominamy: w poniedziałek, 4 marca - św. Kazimierza, królewicza. Imieniny  Ks. Bpa 

Kazimierza Górnego. 

 Serdeczne Bóg zapłać za  sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę / 160 zł/. Na sobotę prosimy do sprzątania miesz-

kańców Woli Cieklińskiej. 

 We wtorek około godz. 9:00 przy Domu Ludowym odbiór zamówionych sadzeniaków. 

W sobotę na godz. 9:30 prosimy mieszkańców Dzielca do wiosennych prac porządkowych na cmentarzu. Potrzeb-

ne Są grabki, miotły, rękawice ochronne 

 i worki na śmieci. Osoby do pracy organizuje sołtys i radni tej miejscowości, a koordynatorem prac na miejscu 

będzie p. Robert Kamiński. Wszystko zależy od pogody.  

Na ostatnim spotkaniu Rady Parafialnej  m.in. podjęliśmy temat ogrodzenia cmentarza. Wstępny kosztorys  38 tyś. 

zł. Chodzi  o ogrodzenie przy bramie głównej od strony południowej. Planowana jest także wymiana okien w kapli-

cy cmentarnej, odwodnienie przy kaplicy, chodniki na nowej części cmentarza. Właścicieli nagrobków, które znaj-

dują się wzdłuż drogi od strony szkoły po prawej stronie idąc w kierunku kaplicy prosimy  o kontakt z Urzędem 

Parafialnym. W najbliższym czasie na próbny okres pół roku na cmentarzu postawiony będzie kontener na śmieci, 

do którego będziemy wrzucać tylko szkło i plastiki. Wieńce i śmieci organiczne będą składowane obok kontenera. 

Koszt wywozu kontenera będzie wynosił ok.1000zł  w zależności od wagi/ 1t  - 400zł / Miesięczna obsługa kabiny 

Toi-Toi wynosi 237zł. Planujemy też zakup chłodni na własność parafii.  Poruszyliśmy też sprawę osuwiska przy 

kościele oraz jubileusz 50-lecia Kapłaństwa Ks. Franciszka. Do spłaty poprzedniej inwestycji zostało 3850 zł.  Bóg 

zapłać za wszelkie składane ofiary na rzecz parafii. Na ogrzewanie złożyło 179 rodzin, na inwestycje 395 rodzin.  

Wszystkich domów w parafii jest 639/w tym w Dobryni 121/. 

 Przypominamy o opłatach administracyjnych na rzecz  cmentarza, które uiszczają firmy wykonujące poszcze-

gólne usługi: pogrzeb wykonany przez firmę zewnętrzną 50zł, miejsce dla osób pochowanych spoza parafii 300zł/

płaci rodzina/ , katakumba pojedyncza 50zł, podwójna 100zł, nowy nagrobek 200zł        z opłat tych nie jest zwol-

niony pan Robert Kamiński jak twierdza niektórzy. 

 Do obowiązków pana grabarza w zamian za wyłączność na usługę kopania grobów  i otrzymywanych od para-

fian z tego tytułu ofiar  należy: 

1/ koszenie trawy przy kaplicy i nowej części cmentarza 

2/ konserwacja zamków przy kaplicy i przy ogrodzeniu 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7. 00 †Aleksander Szudy greg.4 

†Stanisława Dragan od rodziny Klimaszów i 

Steców 

17.00  †Kazimiera i Kazimierz oraz Helena  

Wtorek 

17.00 †Aleksander Szudy greg.5 

†Kazimierz Swiątek 

†Stanisław Warchoł w roczn. śm. 

Środa 

8.00 †Aleksander Szudy greg.6  

17.00 †Eugeniusz Świątek w 12 roczn. śm 

†Maria Mlicka w roczn. śm 

†Stanisława Dragan od koleżanek KGW z Do-

bryni / poza parafią / 

Czwartek 

17. 00 †Aleksander Szudy greg.7/ poza parafią / 

†Genowefa i Jan Myśliwiec w roczn. śm 

†Cecylia Kmiecik w  2 roczn. śm. 

Piątek  

17. 00 †Zdzisław Więcek w 30 dzień po śm. od 

brata z żoną 

† Aleksander Szudy greg.8 /poza parafią/ 

† Helena Dziedzic i Leokadia w 2 roczn. śm. 

Sobota 

8.00 †Marian Wróżek w 5 roczn. śm.oraz zmarli 

z rodziny Wróżek i Mastej 

† Aleksander Szudy  greg.9 

† Józefa Setlak od syna Adama / poza parafią/ 

 

Niedziela 

7. 00 †Jan Wenc w 3 roczn. oraz Edward i Julia 

Staniszewscy 

† Wojciech Królikowski i Jan Dziedzic 

8. 30 †Aleksander Szudy  greg.10  

11. 00 †Eugeniusz Głowaty od mamy 

15. 00 †Józefa Mikołajczyk w 5 roczn. śm. oraz 

Stanisław  

O . Adam Kotula od 10 lutego odprawia Msze 

Św. greg. za śp. Mieczysława Czechowicz 

int. od ucz. pogrzebu 

O. Jan Filipek od 10 lutego odprawia Msze Św. 

greg. za śp. Władysława Rzońcę 

Ks. Franciszek Brzyski od 5 marca w Korczynie 

rozpocznie Msze Św. greg. za śp. Marię 

Lisowicz 

 

DOBRYNIA  
Wtorek 16.00 †Stanisława Jędryczka w 3 

roczn. śm. oraz Julian  

Środa 16.00 †Feliks, Albina i Bronisława  

Czwartek 16.00 †Czesław Ciuła w 36 roczn. 

śm. oraz Franciszka  

Piątek 16.00 †Józef Anna Czesław 

Niedziela  9.45 †Czesław w 3 rocz. śm. i Józef 

Ślusarczyk oraz zmarli rodzice 

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 

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny 
tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z 
nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mó-
wił: «Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. 
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosła-
wieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jeste-
ście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą 
was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: 
cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak 
samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, boga-
czom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, 
albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albo-
wiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was 
będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».  
                 Łk 6, 39-45 

 

3/ wymiana spalonych żarówek w kaplicy 

4/ sprzątanie kaplicy przed i po pogrzebie 

5/ utylizacja śmieci organicznych przy pomocy grup sprzątających  

z poszczególnych rejonów 

 Kurs przedmałżeński w naszej parafii rozpocznie się za tydzień 

po Mszy Św. popołudniowej i będzie trwał przez wszystkie niedzie-

le  Wielkiego Postu. 

 W imieniu własnym, a także Komendy Gminnej i poszczegól-

nych jednostek OSP naszej parafii apeluję o mądrość i rozwagę a 

także zachowanie  V przykazania, które stoi na straży życia czło-

wieka, a także szacunku do przyrody i wszystkiego życia o ZAKAZ 

WYPALANIA TRAW!!! A tym bardziej celowego podpalania traw   

i wzniecania pożarów!!! 

 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, w niej wiele cieka-

wych artykułów dotyczących wiary, rodziny i  spraw społecznych.  

W nowym numerze Gościa Niedzielnego m.in. o owocach  Waty-

kańskiego szczytu o ochronie nieletnich w kościele, o zasadach 

przyznawania matczynych emerytur, a w dodatku niedzielnym  o 

młodych, niezłomnych i wyklętych w stalinowskiej Polsce. 

 W Niedzieli  przeczytamy list Polki do starszych braci   w wie-

rze. Znajdziemy tam również historię zmarłej 107-letniej zakonni-

cy ze zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, a także kazanie wygłoszo-

ne w Warszawie 16 lutego 2019r.  na pogrzebie śp. Jana Olszew-

skiego  


