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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 

 Przeżywamy V Niedzielę Wielkiego Postu nazywaną niedzielą czarną,  

od zwyczaju zasłaniania krzyży aż do Wielkiego Piątku. Wchodzimy w 

okres bezpośredniego przygotowania do Świąt  Paschalnych.  

 Dzisiejsza składka to tzw. „ Cicha składka”,  natomiast  na Gorzkich 

Żalach składka na kwiaty do Bożego Grobu.  

 W piątek po Mszy Św. dla dzieci i osób starszych odbędzie się Droga 

Krzyżowa w kościele. Natomiast Droga Krzyżowa plenerowa i nieco 

ekstremalna na Cieklinkę wyruszy spod kościoła o godz. 19:00.  Na 

szczycie Cieklinki odbędzie się Msza Św. podczas której będzie zbierana 

składka na pokrycie kosztów materiałów powstałego nowego dachu nad 

ołtarzem. Prosimy druhów strażaków z Cieklina o kierowanie ruchem 

podczas Drogi Krzyżowej. 

 W przyszłą niedzielę NIEDZIELA PALMOWA, która rozpoczyna 

WIELKI TYDZIEŃ. Poświęcenie palm  na Mszach Św. dopołudniowych. 

Światowy Dzień Młodzieży w łączności z Ojcem Świętym odbędzie się w 

Jaśle. Wyjazd dla młodzieży z naszej parafii spod kościoła o godz.11:15. 

 Serdeczne Bóg zapłać za  sprzątanie kościoła, jego obejścia, toalet  i 

złożoną ofiarę 250zł . Na sobotę prosimy do sprzątania cd. mieszkańców 

Cieklina.  Dziękujemy także paniom , które podjęły z własnej inicjatywy 

plewienie róż przed kościołem. 

 Dzisiaj odbywają się wybory sołtysów od godz. 8:00 do 18:00 oraz 

wybory uzupełniające do Rady Gminy od godz. 7:00 do 21:00. Do odda-

nia głosu potrzebny  jest dowód osobisty. W miejscowościach, gdzie zgło-

szony jest tylko jeden kandydat, bardzo ważne jest, by również wziąć 

udział w wyborach. 

 W piątek spod budynku DPS Folusz  o godz. 10:30 wyruszy Droga 

Krzyżowa połączona z Misterium Męki Pańskiej. Dyrekcja oraz Rada 

Mieszkańców DPS serdecznie zapraszają. 

 We wtorek po Mszy Św. spotkanie uczniów klas VIII SP, a w sobotę o 

godz. 16:00 uczniów z gimnazjum w celu przygotowania palmy na ŚDM 

w Jaśle. 

 W przyszłą niedzielę w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy w Dębowcu 

o godz. 15:00 odbędzie się „Wystawa wielkanocna czyli spotkanie przy 

stole wielkanocnym. 

 

Z naszej wspólnoty parafialnej  odeszli do wieczności  

śp. Grażyna Frodyma oraz śp. Bronisław Więcek.  

Polecamy ich Bożemu Miłosierdziu. 

Rekolekcje przed 
bierzmowaniem 

 W dniach 29-31 marca młodzież 
parafialna z trzecich klas gimna-
zjum i ósmej szkoły podstawowej 
udała się wraz z ks. Krzysztofem 
na rekolekcje przed przyjęciem sa-
kramentu bierzmowania do 
Ośrodka Rekolekcyjnego w Lipin-
kach. 

 Rekolekcje rozpoczęły się w 
piątek od wspólnej kolacji. Po za-
kwaterowaniu się w pokojach uda-
liśmy się na Mszę Świętą. Przyzy-
waliśmy Ducha Świętego na czas 
rekolekcji Świętych a także na czas 
bezpośredniego przygotowania do 
sakramentu dojrzałości chrześci-
jańskiej. 

 W sobotę najpierw poszliśmy 
do kościoła na poranną modlitwę, 
a później na śniadanie. Następnie 
wspólnie obejrzeliśmy film wpro-
wadzający nas w Tajemnicę Miło-
ści Boga, który Jeden w Trzech 
Osobach—Ojca, Syna i Ducha 
Świętego—pragnie udzielać nam 
swej łaski i obdarzać miłością. Na-
stępnie podjęliśmy pracę w gru-
pach, poruszając tematy i zadając 
pytania, na które każdy z nas po-
winien znaleźć odpowiedź w swo-
im sercu: Jaki jest prawdziwy ob-
raz Boga? Co oznacza wierzyć? Co 
daje mi wiara? Co ze mną robi 
grzech? Wszyscy razem, ale także i 
każdy z osobna lepiej poznał dzia-
łania Boga wobec nas.  



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00  †Stanisława Dragan od rodziny Brej z Załę-

ża  

18.00 †Grażyna Frodyma w 7 dzień po śmierci 

od syna Ottona z rodziną 

†Czesław Kmiecik w 3 rocz. śm.  

Wtorek 

18.00 †Ludwika Staniszewska oraz Adolf 

†Maria Poliwka od sąsiadki córki Ireny Zofii 

Budziak 

†Władysław Piczak 

Środa 

7.00 †Bronisław Czechowicz od wnuczki Graży-

ny mężem  

18.00 O zdrowie i błog. Boże w rodzinie 

†Salomea Żychowska w rocz. śm. 

Czwartek 

18. 00 †Wiktoria i Roman Żychowski w 27 rocz. 

śm. 

†Stanisław Okarmus od córki Beaty z rodziną w 

30 dzień po śm. 

†Paweł Rzońca, Józefa i Bronisława 

Piątek  

18. 00 †Emil Żychowski w 33 rocz. śm. oraz 

Emilia, Ryszard i Adam 

†Tadeusz Rydarowicz w 2 rocz. śm. 

†Waleria Komara i Piotr 

Sobota 

8.00 †Eugeniusz Głowaty od Bernadety i Stani-

sława Świątek  

†Bogumił Żychowski od kolegi 

†Stanisław Okarmus od Wandy Sasanowicz z 

rodziną  

 

Niedziela 

7. 00 Za parafian  

8. 30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 

dalsze Boże błog. dla Kamila z okazji 18 

urodzin 

11. 00 †Aleksy Świątek  

15. 00 †Zdzisław Surowiec w 7 rocz. śm.  

 

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. 

O. Cecylian od 11 kwietnia rozpocznie Msze Św. 

greg. za śp. Mariana Świszcz. 

 

 

DOBRYNIA  
Piątek 17.00 †Zuzanna Ślusarczyk w 2 rocz. śm.  

Niedziela  9.45 †Anna Klimkiewicz w 1 rocz. 

śm. oraz Tadeusz 

†Franciszka Dedo i jej 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 udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świąty-
ni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wów-
czas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, 
którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po-
środku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co po-
chwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie ka-
mienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby 
mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po zie-
mi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: 
«Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I 
powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po 
drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Po-
został tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósł-
szy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A 
ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potę-
piam. Idź i odtąd już nie grzesz».        J 8, 1-11 

 W dalszej części dnia modliliśmy się Koronką do Bożego Miło-
sierdzia, prosząc jednocześnie o wstawiennictwo św. siostry Fau-
styny, której relikwie mogliśmy ucałować. Wieczorem odbyła się 
Msza Święta, poprzedzona możliwością spowiedzi, gdyż rekolek-
cje są wielką szansą na zwrócenie się w stronę Boga. Na zakończe-
nie dnia przeżyliśmy wieczorek integracyjny. 

 W niedzielę po Eucharystii i wspólnym obiedzie zakończyliśmy 
nasz mile spędzony czas w Domu Rekolekcyjnym. Każdy z nas 
przez ten „weekend z Bogiem’’ starał się jak najlepiej przygotować 
do przyjęcia Sakramentu Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. Ten 
sakrament zostanie udzielony poprzez posługę księdza biskupa 
Edwarda Białogłowskiego w sobotę 4 maja o godzinie 9.00 w na-
szym kościele parafialnym. 

 


