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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 Druga niedziela Wielkanocy nazywana Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Do-

świadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a 

szczególnie najbardziej potrzebującym. Z okazji święta Caritas zarówno parafialnemu jak i szkolnemu oddziałowi 

Caritas składamy najpiękniejsze życzenia radości ze służby Bogu i ludziom. Skarbonki wielkopostne składamy 

dziś przed ołtarzem. 

Msza Św. o godz. 15:00 w intencji zmarłych będzie dziś na cmentarzu. 

 Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Za tydzień składka na WSD w Rzeszo-

wie. Dziś za odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego możemy uzyskać odpust zupełny na zwykłych warun-

kach. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub też za kogoś ze zmarłych. 

 Dziś o godz. 15:00 w dębowieckim sanktuarium spotkanie trzeźwościowe z mitingiem otwartym. 

 We wtorek, będziemy świętować przeniesioną z 23 kwietnia uroczystość Św. Wojciecha Patrona Polski.  

 W środę rozpoczęcie nabożeństw majowych. 

 W piątek Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze Św. jak w niedzielę.  

 W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota miesiąca. 

 W sobotę o godz. 9:00 bierzmowanie dla młodzieży z Cieklina, Folusza, Osieka i Zawadki. Gościć będziemy 

ks. bpa Edwarda Białogłowskiego. 

 Za tydzień – 3 niedziela Wielkanocy a zarazem Niedziela Biblijna, rozpoczynająca obchody XI Tygodnia Bi-

blijnego. Msza Św. o 11.00 z udziałem dzieci. Po Mszy zmiana tajemnic różańcowych. Odpust w Osobnicy. 

 Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, jego obejścia, toalet i kaplicy cmentarnej oraz złożoną ofiarę 

160zł. Na czwartek na godz. 20.00 prosimy do sprzątania cd. mieszkańców Cieklina. 

 Kwota tegorocznej kwesty na renowację zabytkowych nagrobków wyniosła 2.500 zł. W imieniu własnym oraz 

kosynierów i strażaków serdeczne Bóg zapłać za hojność i wsparcie tego szlachetnego dzieła. Dziękujemy także 

organizatorom i kwestującym. 

 Na Boży Grób zebraliśmy 4.500 zł. Z Niedzieli Wielkanocnej składka inwestycyjna wyniosła 4.852zł. Koszt 

prac, które zostały już wykonane na cmentarzy to 16.660zł. Dalsze prace, to c.d. ogrodzenia, wymiana okien w 

kaplicy, zakup chłodni, uporządkowanie parkingu. W związku z tym  można już składać podobnie jak w zeszłym 

roku ofiarę 100zł od rodziny w kopercie na tacę z podpisanym nr domu i nazwiskiem. Dotyczy to również Dobryni 

i Folusza.  

 Przypominamy o utrzymaniu porządku na cmentarzu, segregacji śmieci, w miarę możliwości brania  ze sobą 

śmieci. Przypominamy również o tzw. opłatach administracyjnych, z których chcemy pokryć koszt wywozu śmieci 

i czyszczenia kabiny toi-toi. Wszelkie prace remontowe na cmentarzu należy uzgodnić z administracją cmentarza, 

a na ich wykonanie należy uzyskać pisemna zgodę w kancelarii parafialnej.  

 W poniedziałek po Mszy św. próba przed I komunią św.  

 W czwartek po Mszy Św. próba przed bierzmowaniem.  

W sobotę o godz. 12:00 spotkanie scholi. Z racji I soboty miesiąca od godz. 13:00 udamy się do chorych. 

 Zachęcamy do włączenia się w akcję „Rośliny przyjazne pszczołom” szczegóły na ulotkach, które możemy 

zabrać wychodząc z kościoła. Przy wyjściu z kościoła można również nabyć prasę katolicką. Zachęcamy więc 

także do pogłębiania wiedzy religijnej. 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

8.00 †Bronisław Czechowicz od wnuka Krzysztofa z rodziną  

18.00 †Jan Dychus od syna z rodziną 

†Zuzanna Świątek od swatowej Władysławy z synem 

†Bronisław Więcek od uczesz. pogrzebu /poza parafią/  

Wtorek 

8.00 †Jan i Katarzyna Szańca  

18. 00 †Marian Wróżek w dniu imienin 

†Marian Świszcz od córki z rodziną z okazji imienin 

†Bronisław Więcek od uczesz. pogrzebu /poza parafią/ 

Środa 

8.00 †Jan Brej w 14 roczn.śm.  

18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Bożą w 

dalszym życiu małżeńskim i rodzinnym w 25 roczn. ślubu 

†Edward Staniszewski w 1 roczn. śm 

Czwartek 

18. 00 †Matylda Dedo w roczn.śm. 

†Grażyna Frodyma w 30 dzień po śm. od syna Norberta 

†Stanisław Okarmus od Izabeli i Grzegorza Baradziej 

Piątek  

7.00 †Florian Ślusarczyk 

†Florianna Rydarowicz 

8.30 †Bogumił Żychowski od Lucyny i Andrzeja Lubaś  

11. 00 †Ryszard Byczek  

15.00 Za parafian 

Sobota 

9.00 O Dary ducha Św. dla młodzieży przyjmującej sakrament 

bierzmowania 

18.00 †Tadeusz Żychowski 

†Zofia Poliwka od Ryszarda i Marii Żychowskiej 

Niedziela 

7. 00 †Alfreda i Emil Światek 

†Wojciech Królikowski oraz Edward i Jan Dziedzic 

8. 30 †Florian, Tadeusz, Józef i Henryk  

11. 00 †Genowefa Budziak oraz rodzice  

15.00 †Józef Brej w 2 roczn. śm.  

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 

Ks. Tomasz Wajdzik od 23 kwietnia w Peru odprawia Msze Św. 

greg. za śp. Marię Nabożną 

O. Sebastian od 1 maja rozpocznie Msze greg. za  

śp. Zofię Poliwka 

O. Adam od 1 maja rozpocznie Msze greg. za  

śp. Eugeniusza Głowaty 

O. Jan od 1 maja rozpocznie Msze greg. za śp. Grażynę Frodyma 

 

DOBRYNIA  
Środa 17.00 †Anna Klimkiewicz od wnuka Mariusza z rodziną 

Czwartek 17.00 †Franciszka i Marian Dedo w roczn. śm. 

Piątek 9.45 †Franciszek Żychowski w 30 dzień po śm. od syna 

Sobota 13.00 †Józef Brej 

Niedziela 9.45 Dziękczynna za dar życia z prośbą o zdrowie i 

błog. Boże dla Floriana 

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 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie prze-
bywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy 
przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł 
do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im 
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy 
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Oj-
ciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świę-
tego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a 
którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, 
jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z ni-
mi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do 
niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli 
na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę 
palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w 
bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy ucznio-
wie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, 
Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po-
środku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Toma-
sza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś 
rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan 
mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlate-
go, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 
uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano 
w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapi-
sano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem 
Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.    
             J 20, 19-31 

Akt zawierzenia świata Bożemu Miło-
sierdziu 

„Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość 
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas 
w Duchu Świętym, 
Pocieszycielu, Tobie 
zawierzamy dziś 
losy świata i każde-
go człowieka. Pochyl 
się nad nami grzesz-
nymi, ulecz nasza 
słabość, przezwycięż 
wszelkie zło, pozwól 
wszystkim miesz-
kańcom ziemi do-
świadczyć Twojego 
miłosierdzia, aby w 
Tobie, trójjedyny 
Boże, zawsze odnaj-
dywali źródło na-
dziei. Amen” 

 


