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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus 

uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać 

radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z 

nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan 

Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego 

godnym mieszkaniem. 

 Gościmy dzisiaj w naszej parafii zespół muzyczny 

„Eo nomine”. 

 Na Mszy Św. o godz. 15:00 wręczenie Krzyży kan-

dydatom do bierzmowania. O 14:30 spotkanie dla mło-

dzieży i rodziców. W piątek kandydaci rozpoczną reko-

lekcje w Lipinkach o godzinie 18.00. 

 Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uro-

czystość ta od lat obchodzona jest jako Dzień Świętości 

Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Otoczmy modlitwą każde poczęte dziecko i jego rodzi-

ców. Podczas  Mszy Świętej  będzie można podjąć 

dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Deklaracje 

znajdują się przy wyjściu z kościoła. 

 Drogę Krzyżowa dla dzieci w piątek o godz. 16:30, 

w tym tygodniu poprowadzi kl. VI SP. Dla młodzieży i 

dorosłych w piątek po Mszy Św. poprowadzi wspólnota 

Domowego Kościoła. 

 Za tydzień, 31 marca oraz w niedzielę,7 kwietnia 

na Gorzkich Żalach składka na kwiaty do Bożego Gro-

bu. Bóg zapłać za złożoną w ubiegłą niedzielę ofiarę 

do puszek, jako pomoc misjom (Ad Gentes). Zebrali-

śmy 1500 zł. Składka inwestycyjna na prace na cmen-

tarzu wyniosła 4026 zł. Dziękujemy również za ofiary 

składane na ogrzewanie. 

 Serdeczne Bóg zapłać  za sprzątanie kościoła i zło-

żoną ofiarę 220zł. Na sobotę proszę do sprzątania cd. 

mieszkańców Cieklina. 

 Dziękujemy mieszkańcom Radości, którzy z rado-

ścią podjęli w piątek i wczoraj prace na cmentarzu. 

Dziękujemy również za zorganizowanie grupy p. Sołty-

sowi i Radnemu z tego rejonu, a p. Robertowi za uży-

czenie potrzebnego do tej pracy odpowiedniego sprzę-

tu mechanicznego. 

 Regionalne Stowarzyszenie Wrzos oraz Sanktua-

rium MB Saletyńskiej zaprasza w sobotę 30 marca na 

Drogę Krzyżową do Mrukowej. Szczegóły na plakacie. 

Krzyż Ojca Pio 
 Powiedzieć, że cierpiał, to za mało. Był poślubiony Ukrzyżo-
wanemu. Stygmaty były znakiem tych zaślubin. „Aniołowie 
zazdroszczą nam tylko jednego, a mianowicie tego, że nie mogą 
cierpieć dla Boga” – uczył. Ojciec Pio a cierpienie to temat na 
niejeden doktorat. Jest w tym coś tajemniczego i trudnego do 
przyjęcia przez współczesną mentalność nastawioną na komfort 
życia. Jesteśmy dziś coraz bardziej niezdolni do uznania jakiej-
kolwiek wartości cierpienia. Owocem tej mentalności jest to, że 
ludziom śmiertelnie chorym proponuje się raczej skrócenie życia 
niż pomoc w dźwiganiu krzyża. Słowa św. Pawła: „razem z 
Chrystusem zostałem przybity do krzyża” (Ga 2,19) trafiają w 
sedno życia i kapłaństwa kapucyna z Pietrelciny. Utożsamił się z 
Jezusem dźwigającym krzyż. Niósł go razem z Nim, ofiarując 
swoje cierpienia za zbawienie grzeszników. Stał się żertwą ofiar-
ną. Do kielicha z Krwią Jezusa na ołtarzu dolewał swojej krwi. 
Jego całe życie było ekstremalną Drogą Krzyżową. 
 Chorował od dziecka. Trudno wyliczyć na co. Po wstąpieniu 
do kapucynów ciągłe ataki chorób powodowały przerwy w stu-
diach. Miesiąc przed święceniami kapłańskimi pisał do o. Bene-
dykta, kierownika duchowego: „Od wielu dni dręczy mnie moc-
ny ból u dołu lewego płuca. Być może Jezus faktycznie tym ra-
zem uczyni to ze mną (zabierze mnie z tego świata). Ten nowy 
ból jest najostrzejszy ze wszystkich. Sprawia, że prawie nie mam 
sił, aby zrobić cokolwiek, a czasem nawet mówię z trudem. 
Niech będzie błogosławiona ręka naszego Kochanego Jezusa, 
ręka, która uderza mnie i sprawia, że jestem godzien bez żadnej 
mojej zasługi cierpieć nieco z miłości do Niego dla zadośćuczy-
nienia tylu moich win!”. Takich wyznań znajdziemy sporo w 
korespondencji duchowej stygmatyka. Jest w nich z jednej strony 
skarga na ból, a z drugiej – zgoda na cierpienie, a nawet coś wię-
cej niż zgoda. To wręcz pragnienie cierpienia razem z Ukrzyżo-
wanym. Już po święceniach o. Pio z powodu złego stanu zdro-
wia nie mógł zamieszkać w klasztorze. Wciąż dręczyły go na 
zmianę gorączka, kaszel, nudności, omdlenia, zimne poty, trud-
ności ze wzrokiem. Ilekroć poddawał się rygorowi zakonnego 
życia, zdawało się, że umrze. Przełożeni pozwolili mu pozosta-
wać w rodzinnej miejscowości z nadzieją, że tam odzyska siły. 
Żaden lekarz nie potrafił postawić diagnozy. Na stan zdrowia 
zakonnika wpływały jego umartwienia oraz wewnętrzne zmaga-
nia, tajemnicze walki z diabłem, nękające go skrupuły i lęki. By-
wało i tak, że dokuczał mu ból bez żadnych oznak choroby. W 
1911 r. u o. Pio pojawiły się po raz pierwszy stygmaty na dło-
niach. Był tym przerażony i zawstydzony. Błagał Chrystusa: 
„Pragnę cierpieć, a nawet umrzeć z cierpienia, ale chciałbym, 
aby to odbyło się w ukryciu”. Stygmaty znikają, ale nie znika 
ból. „Wydaje mi się, że moje serce, ręce i stopy są przebijane mie-
czem. Czuję ogromny ból z tego powodu” – pisze. W styczniu 
1915 r. o. Pio przeżywa mistyczną wizję. Pisze do o. Benedykta: 
„Próba, której Jezus mnie poddaje, jest ponad moje siły. Wydaje 
mi się, jakby wszystkie moje kości się łamały. Czuję, nie widząc 
tego oczami ciała, ale widząc oczami ducha, jakby mi czasem był 
wbijany nóż, mający dobrze wyostrzony szpic i jakby płonący 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

17.00  †Aleksander Szudy greg.25 /poza 

parafią/ 

†Adam Żychowski od Stanisława i Marii 

Ślusarczyk z Cieklina 

Wtorek 

17.00 †Aleksander Szudy greg.26 /poza 

parafią/ 

†Walenty i Stanisław Szańca od koleżanki 

Zofii 

†Julia i Jan Setlak w roczn. śm. 

Środa 

17.00 †Aleksander Szudy greg.27 

†Stanisława Wyżkiewicz w 2 roczn śm 

Czwartek 

17. 00 †Aleksander Szudy greg.28 

†Aleksy Świątek w 4 roczn śm. 

†Stanisław Okarmus od Krystyny i Jana 

Baradziej 

Piątek  

17. 00 †Aleksander Szudy greg.29 

†Stanisława Dragan od koleżanek i kole-

gów z pracy córki Anny 

†Florianna Ślusarczyk oraz Zdzisław 

Sobota 

8.00 †Aleksander Szudy greg.30 /

zakończenie/ 

†Paweł i Katarzyna Lisowicz  

 

Niedziela 

7. 00 †Helena i Władysław Szudy 

†Emil Świątek w roczn. śm. 

8. 30 O dar beatyfikacji dla O. Katarzyńca 

Wenantego oraz o potrzebna łaski za 

jego wstawiennictwem 

11. 00 †Józef Wyżkiewicz w 2 roczn. śm. 

15. 00 †Bronisława i Kazimierz Więcek w 

roczn. śm.  

 

O Jan Filipek od 17 marca odprawia Msze 

Św. od uczestników pogrzebu za śp. 

Stefanię Ryba. 

Ks. Franciszek Brzyski od 5 marca w Kor-

czynie odprawia Msze Św. greg. za śp. 

Marię Lisowicz 

Od poniedziałku O. Adam Kotula rozpocz-

nie Msze Św. greg. za śp. Wojciecha 

Szudy 

 

DOBRYNIA  

 
Poniedziałek 16.00 †Julia, Michał oraz 

Ks. Marian Bal  

Piątek 16.00 †Maria i Bronisław Mastej  

Niedziela  9.45 †Tadeusz i Henryka Liszka  

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 tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew 
Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilej-
czycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? By-
najmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła 
ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powia-
dam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im 
następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figo-
wiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: 
„Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. 
Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jesz-
cze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A 
jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».        Łk 13, 1-9 

ogniem, który przenikając serce, wchodzi we wnętrzności. Jest on następnie gwałtownie 
wyciągany i po kilku chwilach czynność się powtarza. To wszystko pozwala duszy cią-
gle coraz bardziej wybuchać największą miłością do Boga”. U innych mistyków znaj-
dziemy opisy ich przeżyć bardzo podobne do tych, które przekazał o. Pio. Charaktery-
stycznym elementem tych świadectw jest to, że ból łączy się ze słodyczą. Wydaje się to 
sprzecznością. Czy jednak Krzyż nie jest zarazem największym cierpieniem i największą 
miłością? W 1918 r. o. Pio trafia do klasztoru w San Giovanni Rotondo. Cierpieniom 
fizycznym i duchowym towarzyszą wewnętrzne rozterki, wątpliwości, skrupuły, po-
czucie zagubienia, samotność. Ojciec Benedykt pociesza go w tej wewnętrznej walce: 
„To nie sprawiedliwość, lecz Ukrzyżowana Miłość, która ciebie krzyżuje i chce, abyś 
współuczestniczył w Jego najbardziej gorzkich cierpieniach bez pocieszenia. (…) Nie 
usiłuj odnaleźć Boga, On jest w tobie, z tobą, w twoim opłakiwaniu i poszukiwaniu. 
Wszechmogący chce, byś był ofiarą całopalną. Pozwól się ponieść, zdobyć i pochłonąć 
burzy, ponieważ w głębokościach morza, jak Jonasz, znajdziesz Boga, który cię uratuje”. 
Czytając takie słowa, można się zastanawiać, po co Bogu jeszcze cierpienie. Czy nie wy-
starczył krzyż Jezusa? Nie wolno spieszyć się z odpowiedzią. Czyż Jezus nie powie-
dział: „Pójdź za Mną”? Czy nie wzywał nas do naśladowania, do dźwigania swojego 
krzyża razem z Nim? Istnieje mądrość krzyża, w której wybrane dusze mają szczególny 
udział. Także ze względu na nas. 22 sierpnia 1918 r. rankiem o. Pio, klęcząc przed kru-
cyfiksem na chórze kościoła, otrzymuje stygmaty, które towarzyszyły mu przez 50 lat. 
Zniknęły tuż przed śmiercią. Jaka lekcja płynie z tego wszystkiego dla nas, zwykłych 
śmiertelników, bojących się panicznie bólu zęba i szukających głównie przyjemności? 
Ojciec Pio podkreślał, że nie kocha cierpienia samego w sobie. Widział w nim formę 
cierpienia pokutnego, podjętego z miłości jako zadośćuczynienie Bogu za grzechy swo-
je, a także tych, którzy nie pokutują. Jest to do zrozumienia tylko w świetle Golgoty. 
Cierpienie Zbawiciela miało charakter zastępczy. Zło domaga się zadośćuczynienia, 
czyli naprawienia sprawiedliwości. Kara jest konsekwencją grzechu. Jezus złożył na 
krzyżu zastępczą ofiarę, biorąc na siebie konsekwencje grzechów, i w ten sposób znisz-
czył zło dobrem, miłością do końca. Każda Eucharystia jest uobecnieniem tej ofiary, w 
której każdy z nas ma zostać włączony w miłość Chrystusa. Jak napisze św. Paweł, ma-
my się stać „ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym” (Rz 15,16). Ojciec Pio 
był nie tylko naśladowcą Jezusa, Dobrego Pasterza głoszącego Boże miłosierdzie i niosą-
cego ulgę w cierpieniu przez uzdrowienie. Był także radykalnym naśladowcą Jezusa – 
Ofiarnika, Kapłana i Baranka, którego krew została wylana na odpuszczenie grzechów. 
To pierwsze jest łatwiejsze i popularniejsze dziś w Kościele. To drugie wydaje się wielu 
za trudne, wręcz niepotrzebne. Przecież Bóg i tak wszystko wybaczy, więc po co my 
sami mamy jeszcze podejmować umartwienia, pokutę, cierpienia za innych? Ojciec Pio 
słysząc takie opinie, zapłakałby z bólu. Chrześcijaństwo bez krzyża Chrystusa traci swo-
ją tożsamość. Ojciec Pio wiedział, że ulga w cierpieniu, w najgłębszym sensie tego sło-
wa, pochodzi tylko z krzyża Chrystusa. Dlatego uczył: „Chciejmy zrozumieć, że Bóg nie 
chce i nie może nas zbawić ani uświęcić bez krzyża. Im bardziej pociąga do siebie jakąś 
duszę, tym bardziej ją oczyszcza przez krzyż”. „Pan Jezus nie żąda od ciebie, abyś z 
Nim dźwigała krzyż przez całe życie, ale niosła mały jego kawałek, w którym mieszczą 
się ludzkie cierpienia”. „Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany. Wprowadzasz do swe-
go wnętrza cierpienie, a wydobywasz z niego pokój; odrzucasz rozpacz i widzisz, jak 
budzi się nadzieja”. Świat uznaje mądrość krzyża za głupstwo. Pytanie, czy my, chrze-
ścijanie, jeszcze w nią wierzymy?        Ks. Tomasz Jaklewicz 


