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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 Trwamy w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego. 

 Bóg zapłać wszystkim za przygotowanie naszego kościoła do 

przeżywania tych najważniejszych świąt chrześcijańskich: za głosze-

nie słowa oraz przygotowanie Liturgii ks. Krzysztofowi i LSO, ks. 

kanonikowi Franciszkowi za posługę w konfesjonale, panu organi-

ście, chórowi i paniom śpiewającym psalmy, za oprawę muzyczną, za 

dekorację ciemnicy i grobu Pańskiego Panu Ryszardowi i jego po-

mocnikom oraz Strażakom i Kosynierom za wartę przy Bożym Gro-

bie. Piękną dekorację w procesji rezurekcyjnej stanowiły feretrony. 

Tym którzy je nieśli - Bóg zapłać. Wszystkim za czynny i żywy udział 

w Liturgii Triduum Paschalnego za adorację przy ciemnicy i grobie 

Pańskim  niech dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski. 

 Dzisiaj po każdej Mszy św. przed kościołem będzie  kwesta na 

renowacje zabytkowych nagrobków cmentarza. Kwestować będą 

wspólnie kosynierzy i strażacy.  

 W najbliższą niedzielę, to jest niedzielmartwychwstałMiłosierdzia 

Bożego, która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. Jest to również świę-

to patronalne Caritas. Składka na tacę będzie przeznaczona na Cari-

tas Diecezji Rzeszowskiej. Odpust  w Zawadce Osieckiej. Msza Św. 

popołudniowa w tym dniu połączona z koronką do Bożego Miłosier-

dzia w intencji zmarłych będzie na cmentarzu. 

 W piątek z racji oktawy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od po-

karmów mięsnych. 

Dzisiejsza składka przeznaczona jest na potrzeby Katolickiego Uni-

wersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. 

Skarbonki Wielkopostne wraz z ofiarami proszę składać w przyszłą 

niedzielę do kosza, który będzie wystawiony przed Ołtarzem.  

 Serdeczne Bóg zapłać za świąteczne sprzątanie  kościoła i złożo-

ną ofiarę 150zł. W sobotę do sprzątania kościoła oraz kaplicy cmen-

tarnej /2osoby/- cd. mieszkańców Cieklina. 

 We wtorek w Cieklinie spotkanie grupy Modlitewnej Św. O. Pio. 

 We środę spotkanie kandydatów do bierzmowania. Prosimy za-

brać indeksy. Z rodzicami przychodzą Ci, którzy jeszcze nie zaliczyli 

egzaminu na szczeblu parafialnym. Egzamin z udziałem przedstawi-

ciela wydziału Kurii Diecezjalnej odbędzie się w piątek. 

 Za tydzień w dębowieckim sanktuarium spotkanie trzeźwościowe. 

 

Z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła do wieczności 

śp. Janina Setlak 

„Radość zmartwychwstania, to 
radość przezwyciężania grze-

chu, rozpaczy, strachu, śmierci, 
ostatnia nadzieja nawet dla 
grzesznika, który spoliczkował 
w sobie Jezusa i Go pogrzebał. 
Trzeba porządnie umrzeć i wte-
dy przychodzi głęboka wielka-
nocna radość” – ks. Jan Twar-

dowski 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy najserdeczniejsze ży-
czenia, zdrowia, pogody ducha, 
sukcesów w życiu zawodowym 
oraz prywatnym. 

Niech ten szczególny czas radości 
Zmartwychwstania Pańskiego bę-
dzie czasem głębokiej przemiany 
serca, a udział w tajemnicy Zmar-
twychwstania Syna Bożego, sta-
nie się źródłem głębokiej nadziei i 
miłości. 



INTENCJE MSZALNE 
Wtorek 

18.00 †Piotr Setlak 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże w 25 

roczn. ślubu 

†Bogumił Żychowski od Tadeusza Żychowskiego z rodziną /

poza parafią/  

Środa 

18.00 †Apolonia i Ludwik 

†Wojciech Szudy od wnuczki Klaudi i Zuzanny 

†Wojciech Szudy  /zakończenie greg. poza parafią / 

†Maria i Justyna Szczur w roczn. śm 

Czwartek 

18. 00 Zmarli z rodziny Budziaków 

†Janina Setlak w 7 dzień po śm. od męża 

†Stanisław Okarmus od Elżbiety i Tadeusza Stockich 

Piątek 

18.00 W intencji młodzieży przygotowującej się do sak. Bierz-

mowania o potrzebna Dary Ducha Świętego 

†Zofia Poliwka w 30 dzień po śm. od syna Stanisława 

†Władysław Maksym w 30 dzień po śm.od córki z rodziną 

Sobota 

8.00 †Tadeusz Żychowski oraz rodzice Czesława i Bogumił 

†Stanisław Żychowski od syna Andrzeja w 30 dzień po śm.  

†Stanisław Okarmus od Pawła Baradziej /poza parafią  

Niedziela 

7. 00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie  błog. 

Boże dla córki od rodziców 

†Jan Kosiek w roczn. śm oraz Salomea, Józefa i Franciszka Ro-

lek 

8. 30 †Roman Zoła w 19 roczn. śm. 

†Paweł i Jan Setlak 

11. 00 †Anna Skicka od siostry Marii z rodziną  

15.00 Za zmarłych spoczywających na naszym parafialnym 

cmentarzu 

 

 O. Cecylian od 11 kwietnia odprawia  Msze Św. greg. za śp. 

Mariana Świszcz. 

Ks. Stanisław Kosiek od 22 kwietnia odprawia Msze Św. greg. za 

śp. Zdzisława Więcek 

Od 15 kwietnia do piątku O. Sebastian odprawia Msze Św. od 

uczesz. pogrzebu za śp Władysława Maksym 

 O Jan od 23 do 30 kwietnia będzie odprawiał Msze Św. od 

uczesz. pogrz. za śp. Bronisława Więcek  

Ks. Tomasz Wajdzik od 23 kwietnia w Peru rozpocznie Msze 

Św. greg. za śp. Marię Nabożną 

 

DOBRYNIA  
Środa 

17.00 †Anna Klimkiewicz od chrześnicy Anny Mikołajczyk z 

rodziną 

Piątek 

17.00 †Agata i Andrzej Jędryczka oraz zmarli z rodziny  

Niedziela  

9.45 Dziękczynna za przeżyte 94 lata z prośba o zdrowie i bł. 

Boże oraz opiekę Matki Najświętszej 

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 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy 
jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do gro-
bu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc 
i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, 
którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z 
grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». 

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Bie-
gli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Pio-
tra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, 
zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. 
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz 
chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płót-
nami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy 
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył 
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie 
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z 
martwych.       J 20, 1-9 

Żywa wiara w Zmartwychwstałego i żyjącego Jezusa 
przestrzega nas, byśmy – jak to chcą niektórzy – nie 
przyjmowali Jezusa Chrystusa tylko jako dobry przy-

kład z przeszłości, jako wspomnienie, jako kogoś, kto 
nas zbawił dwa tysiące lat temu. To by na nic się nie 
zdało, zostawiłoby nas takimi samymi, jakimi byli-
śmy wcześniej, nie wyzwoliłoby nas. Ten, kto napeł-
nia nas swoją łaską, Ten, który nas wyzwala, Ten, któ-
ry nas przemienia, Ten, który nas leczy i umacnia, to 
Ktoś, kto żyje. To zmartwychwstały Chrystus, pełen 
życia nadprzyrodzonego, przyodziany w nieskończo-
ne światło. 


