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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały 

Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad 

grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.  

 Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjona-

rzami. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż 

po krańce ziemi. Po każdej Mszy Świętej zbiórka do puszek na potrzeby misji. Składka 

z dzisiejszej III niedzieli  przeznaczona  będzie na spłacenie ostatniej raty zeszłorocz-

nych prac na cmentarzu - 3.850zł 

 „Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż…” Niech odpowiedzią na to 

zaproszenie  będzie nasz udział w wielkopostnych nabożeństwach, takich jak Gorzkie 

Żale, Godzinki o Męce Pańskiej i Droga Krzyżowa. Droga Krzyżowa dla dzieci w pią-

tek o godz. 16:30, w tym tygodniu poprowadzi kl. V SP. Dla młodzieży i dorosłych w 

piątek po Mszy św. wieczornej poprowadzi w specjalnej aranżacji młodzież z KSM. 

 We wtorek 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, patrona Kościoła. Na 

Mszy Św. O godz. 17:00 wręczenie modlitewników dzieciom z Kl. III. Po Mszy Św. 

spotkanie. Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę 140zł. Na so-

botę prosimy do sprzątania cd. mieszkańców Cieklina. 

 Na sobotę na godz. 9.00 prosimy do pracy przy demontażu starego ogrodzenia 

wzdłuż bramy głównej mieszkańców Radości i tych mieszkańców Dzielca, którzy nie 

mogli być poprzednim razem. O zorganizowanie grupy proszę Sołtysa i Radnych z tego 

rejonu. 

 W sobotę o 10:00 spotkanie LSO.  

 W sobotę o godz. 16:00 w Dobrynii spotkanie grupy Modlitewnej O. Pio. 

 Za tydzień w niedzielę na Mszy Św. o godz. 15:00 wręczenie Krzyży kandydatom do 

bierzmowania. O 14:30 spotkanie dla młodzieży i rodziców. 

 Również za tydzień na każdej Mszy Św. będziemy gościć zespół muzyczny „Eo no-

mie”/Jego imię/ Będzie to małżeństwo, które śpiewem i świadectwem swego życia odda 

chwałę Bogu. Po Mszach państwo będą rozprowadzać płyty CD z nagraniami piosenek 

religijnych i świadectwem ludzi z hospicjum. 

 Wczoraj nasi chłopcy z KSM i LSO zdobyli II miejsce podczas diecezjalnego tur-

nieju KSM w piłce siatkowej - gratulacje! 

 Jest jeszcze 15 miejsc na pielgrzymkę do Francji. Szczegóły w „Angelusie” nr 144 

z 13.01.2019r 

 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Na progu Wielkiego Postu szczególnie 

polecamy Gościa Niedzielnego, a w nim kolejny artykuł z cyklu Droga Krzyża. Wcho-

dzę – o fałszywych oskarżeniach i niesprawiedliwych osądach, a także o Józefie  z Na-

zaretu, o stresie, który niszczy pamięć. W Małym Gościu Niedzielnym przeczytamy o 

zdjęciach Pana Jezusa czyli o Całunie Turyńskim i o Chuście z Manoppello.  Jest także 

ciekawa historia o 14 letnim ministrancie z parafii  w Lędzinach-Hołdunowie. 

W Niedzieli polecamy artykuł „ Na ratunek chorym stawom” – o leczeniu komórkami 

macierzystymi. Zabiegi wykonywane są w ramach NFZ. Zaś w Niedzieli Młodych o 

księdze Tobiasza, najbardziej barwnej opowieści z Pisma Świętego. W tym tygodniu 

odszedł do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej śp. Stanisław Okarmus. Polecaj-

my go Bożemu Miłosierdziu 

Rywalizacja 
Młodzieży w piłce 

siatkowej 

 W sobotę 2 marca br. od-

był się Diecezjalny Turniej 

Eliminacyjny Mistrzostw 

Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży w Piłce Siatkowej. 

Zawody rozegrano na hali 

Miejskiego Zespołu Szkół nr 

1 w Gorlicach. 

 Zawodnicy zjechali się do 

Gorlic w sobotni poranek. O 

godz. 9:00 w kościele para-

fialnym św. Jadwigi Królo-

wej, została odprawiona 

Msza Święta w int. wszyst-

kich zawodników i zawodni-

czek.  

 Do Gorlic przyjechało ok. 

150 zawodników i zawodni-

czek z południowej części 

Diecezji m.in. Sławęcina, 

Rożnowic, Lipinek, Biecza 

(par. Bożego Ciała), Sękowej, 

Cieklina, Krygu, Gorlic para-

fie Bazylika oraz Glinik. Nie 

zabrakło również gospoda-

rzy turnieju z parafii św. Ja-

dwigi. W czasie rozgrywek 

stoczono wiele zaciętych po-

jedynków, wszystko jednak 

przebiegało w duchu przy-

jaźni i zasady fair play. Przy-

byli kibice nie mogli narze-

kać na brak emocji. 

 Po zaciętych pojedynkach 

końcowa klasyfikacja w piłce 

siatkowej dziewcząt wyglą-



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7. 00  Aleksander Szudy greg 18 

17.00  †Eugeniusz Świątek w 18 roczn. śm. 

†Józef Cygan 

Wtorek 

17.00 †Aleksander Szudy greg 19 

†Józef i Józefa Buczyńscy 

†Józef Wyżkiewicz z okazji imienin od 

rodziców 

Środa 

17.00 †Aleksander Szudy greg.20 

†Józef, Czesław i Ryszard Byczek 

†Maciej Poliwka z okazji urodzin 

Czwartek 

17. 00 †Aleksander Szudy greg. 21 

†Jan, Teresa, Marian Dedo oraz o błog . 

Boże w rodzinie 

†Kazimiera Mlicka w 4 roczn. śm. oraz 

Wacław 

Piątek  

17. 00 †Aleksander Szudy greg.22 

†Józef Byczek w roczn. śm. 

†Zuzanna Iskrzycka w 5 roczn. śm. oraz 

Tadeusz 

Sobota 

8.00 †Aleksander Szudy  greg.23 

   O zdrowie dla Sylwii 

†Anna i Józef Świątkowscy 

Niedziela 

7. 00 Dziękczynna z prośbą o błogi. Boże i 

potrzebna łaski dla Katarzyny Żychow-

skiej w 18 roczn. urodzin 

†Alfreda i Emil Świątek 

†Agata, Maria i Michał Poliwka 

8. 30 †Aleksander Szudy  greg.24  

11. 00 †Anna Skicka od brata Zbigniewa z 

rodziną  

15. 00 †Alojzy w 20 roczn. śm. i Stanisława 

Kamińska 

 

O Jan od 17 marca odprawia Msze Św. za 

śp. Stefanię Ryba. 

Ks. Franciszek Brzyski od 5 marca odpra-

wia Msze Św. greg. za śp. Marię Liso-

wicz 

 

DOBRYNIA  
Wtorek 16.00 †Ks. Józef Adamczyk i Ks. 

Józef Przybylski od mieszkańców Do-

bryni 

Piątek 16.00 †Maria Sroka w 1 roczn. śm  

Sobota 16.00 O dar zdrowia dla Pawła, 

Angeliki i Iwony przez wstawiennictwo 

św. O. Pio  

Niedziela  9.45 †Maria Sroka w 1 roczn. 

śm.  

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 wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się 
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto 
dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i 
mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towa-
rzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, 
stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, 
dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił 
się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: «To 
jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało 
się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie 
opowiedzieli o tym, co zobaczyli.          Łk 9, 28b-36 

dała następująco: I miej-

sce KSM św. Jadwigi 

Królowej w Gorlicach, II 

miejsce KSM Gorlice – 

Glinik, III miejsce KSM 

Rożnowice. W kategorii 

chłopców zwycięskimi 

drużynami okazały się: 

I miejsce KSM Cieklin, 

II miejsce KSM Rożno-

wice, III miejsce KSM 

Sławęcin. Dokończenie rywalizacji dokonało się podczas Finałów Diecezjal-

nych, które odbyły się 16 marca w Czudcu. W Finale wzięło udział 6 drużyn w 

kategorii męskiej i 6 w kategorii żeńskiej. Nasza drużyna wygrywając dwa me-

cze z parafiami Kamień i Rzeszów Św. Michała Archanioła dotarła do finału. 

Niestety po zaciętej walce ulegliśmy drużynie ze Strzyżowa 2:1. W kategorii 

żeńskiej zwycięstwo odniosła drużyna z Gorlic—św. Jadwigi przed Strzyżo-

wem—Fara i Gorlicami—Glinik. Serdecznie gratulujemy srebrnym medalistom 

i zapraszamy chętnych do podjęcia formacji w ramach Katolickiego Stowarzy-

szenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza działających przy naszej parafii. 


