
ANGELUS  
Niedziela 31 . 3. 2019 r. 

Gazetka Parafii św. Michała w  Cieklinie  nr 154 

Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Laetare, 

co oznacza „cieszcie się”.  

 We wtorek nabożeństwo ku czci Św. Michała Archanioła Wieczór 

Anielski. W czwartek rozpoczynamy ważną inwestycję duchową w naszej 

parafii, a mianowicie nasze parafialne i szkolne rekolekcje. Szczegółowy 

plan znajduje się na tablicy ogłoszeń i w „Angelusie”. 

 Spowiedź  rekolekcyjna w sobotę, 6 kwietnia od godz. 9:00 do godz. 

14:00 / przerwa od godz. 10.30-11.00  oraz od godz. 12:00-13:00/. W 

Dobryni spowiedź od godz. 11:00 do godz. 12:00. Za udział  w rekolek-

cjach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

 Trwamy w wielkopostnej zadumie i rozważaniu męki Chrystusa. Na-

bożeństwo Drogi krzyżowej w piątek w ramach rekolekcji będzie w plene-

rze. Wychodzimy o 19.00 spod kościoła w Dobryni i przez W. Cieklińską 

zmierzamy ku świątyni w Cieklinie. Dla osób starszych będzie autobus o 

18:45 do Dobryni z Cieklina i po zakończeniu  DK  z Cieklina do Dobry-

ni. Droga Krzyżowa dla starszych będzie w kościele po Mszy Św. 

 Dzisiaj i za tydzień na Gorzkich Żalach składka na kwiaty do Bożego 

Grobu. W niedzielę, 7 kwietnia na Mszach dopołudniowych na zakończe-

nie rekolekcji będzie tzw. „ Cicha składka”  przeznaczona jako honora-

rium duszpasterskie dla Księdza Rekolekcjonisty. 

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

 W sobotę od godz. 15:00 udamy się do chorych. Będą to odwiedziny 

już na święta, stad prosimy zgłaszać dodatkowych chorych do zakrystii. /

tych z I sobót nie trzeba zgłaszać/  

 Serdeczne Bóg zapłać za  sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę 120zł. 

Na sobotę prosimy do sprzątania cd. mieszkańców Cieklina. 

 Dziękujemy tym mieszkańcom Dzielca, którzy 23 marca  w sobotę 

wraz z Radością podjęli radosny trud pracy na cmentarzu. Mieli również 

swój sprzęt zmechanizowany. Parafianie i goście, będą mogli korzystać z 

toalety na starej plebanii w każdą niedzielę, uroczystości, śluby i pogrze-

by. Stąd grupy sprzątające w sobotę mają oprócz sprzątania kościoła i 

jego obejścia zaglądnąć także do w/w toalety w sobotę oraz w poniedzia-

łek. Po pogrzebie, czy ślubie o czystość zadba p. kościelny. Takie zobo-

wiązanie podjęła parafia. Również ośrodek zdrowia i gabinet fryzjerski, 

sprząta po swoich klientach. Chyba, że zgłosi się chętna osoba za odpłat-

nością do tej posługi. Klucze do toalety są w zakrystii. Od jutra Msze Św. 

popołudniowe będą o godz. 18:00. 

 Przy wyjściu z kościoła można nabyć baranki wielkanocna w cenie 

5zł, oraz gratisowo obrazki Sługi Bożego O. Wanentego Katarzyńca.  

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli  do wieczności: śp. Zofia 

Poliwka, śp. Stanisław Żychowski, śp. Władysław Maksym, śp. Franciszek 

Żychowski. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu „Wieczny odpoczynek…” 

Plan Rekolekcji 
Parafialnych 

 
CZWARTEK 4.04.2019  

 
8.30  Spotkanie rekolekcyjne dla 
uczniów klas 0-5 SP 
10.30  Spotkanie rekolekcyjne 
dla uczniów klas 6-8 SP i 3G 
12.00  Spotkanie rekolekcyjne 
dla uczniów SP w Dobryni 
17.00  Msza św. z nauką ogól-
ną - Dobrynia 
18.00  Msza św. z nauką ogól-
na - Cieklin 
 
 

PIĄTEK 5.04.2019 
 
7.00  Msza św. z nauką ogólną 
8.30  Spotkanie rekolekcyjne dla 
uczniów klas 0-5 SP 
10.30  Spotkanie rekolekcyjne 
dla uczniów klas 6-8 SP i 3G 
12.00  Spotkanie rekolekcyjne 
dla uczniów SP w Dobryni 
17.00  Msza św. z nauką –  
Cieklin 
18.00  Msza św. z nauką -  
Dobrynia 
19.00  Droga Krzyżowa spod 
kościoła w Dobryni w kierunku 
Woli Cieklińskiej, zakończenie 
przy kościele w Cieklinie  
 
 
 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00  †Zofia Hamal od Dyr.i Prac. SP Cieklin  

18.00 †Stanisława, Jan i Józef Żychowscy 

†Stanisław Okarmus od Elżbiety i Tadeusza 

Stockich z rodziną 

Wtorek 

18.00 †Rozalia i Józef Bobula 

†Katarzyna, Alojzy i Tadeusz Byczek 

†Jan Czyrkiewicz w 6 roczn. śm 

Środa 

18.00 †Za dusze najbardziej potrzebujące Boże-

go Miłosierdzia 

†Za dusze najbardziej potrzebujące Bożego 

Miłosierdzia 

†Zofia Poliwka a 7 dzień po śm. od syna Józefa 

Czwartek 

18. 00 Dziękczynna za szczęśliwą podróż 

†Maciej Więcek w 45 roczn. śm 

†Władysław Maksym w 7 dzień po śm. od żony    

Piątek  

7.00 †Stanisław Żychowski w 7 dzień po śm. od 

córki Beaty  

17. 00 †Bronisława Brej w 2 roczn. śm 

†Eugeniusz Głowaty od syna Mariusza z rodzi-

ną 

†Edward Mlicki w 7 roczn. śm. 

Sobota 

8.00 †Bogumił Żychowski od swatowej Micha-

liny  

14.00 W intencji chorych i cierpiących  

18. 00 †Tadeusz Żychowski 

†Eugenia Brągiel w 30 dzień po śm. od córki 

Grażyny z mężem  

Niedziela 

7. 00 †Michalina Setlak w 9 r. śm. oraz Leopold 

†Tadeusz Żychowski w roczn. śm. 

8. 30 Za parafian 

11. 00 †Eugeniusz oraz Tadeusz Kmiecik od 

siostry . 

15. 00 Dziękczynna za przeżyte 70 lat z prośbą 

o potrzebne łaski i błog. Boże dla Józefa  

O Jan Filipek od 17 marca odprawia Msze Św. 

od uczestn. pogrzebu za śp. Stefanię Ryba. 

        O. Adam Kotula od 25 marca odprawia 

Msze Św. greg. za śp. Wojciecha Szudy 

 

DOBRYNIA  
Czwartek 17.00 †Bronisława i Agnieszka Ma-

czuga w roczn. śm.  

Piątek 18.00 †Bronisława i Eugeniusz Kamiń-

scy od syna Piotra z rodziną  

Sobota 10.00 Dziękczynna za przeżyte 75 lat z 

prośba o zdrowie  i błog. Boże 

†Roman, Emilia i Ludwik Dedo 

Niedziela  9.45 †Maria w 1 roczn. śm. oraz 

Adam Szańca  

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 owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go 
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj 
mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między 
nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie 
strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, 
nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i 
przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje 
pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywi-
ły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to 
najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. 
Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Nie-
bu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń 
mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swoje-
go ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do 
niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien 
nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście 
szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na 
nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, 
ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli 
się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był 
blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to 
ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczo-
ne cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał 
wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: 
„Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy 
nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn 
twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utu-
czone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i 
wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że 
ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”». Łk 15, 1-3.11-32 

SOBOTA 6.04.2019—SAKRAMENT  POJEDNANIA 
8.00  Msza św. z nauką - Cieklin 
 Spowiedź św. do godz. 12.00 
13.00-14.00 c.d. spowiedzi 
14.00 Msza św. dla Chorych 
15.00  Odwiedziny chorych w domach 
10.00 Msza św. z nauką - Dobrynia 
 Spowiedź św. do godz.12.00 
18.00 Msza św. z nauką - Cieklin 
 
NIEDZIELA 7.04.2019 
7.00  Msza św. z nauką 
8.30  Msza św. z nauką 
9.45  Msza św. z nauką - Dobrynia 
11.00  Msza św. z nauką 
12.00  Nauka stanowa dla małżonków 
15.00  Gorzkie żale - kazanie pasyjne 
16.00  Msza św. z nauką 
16.45  Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży 


