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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 
 Dziś – pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna. 

Msza Św. o 11:00  z udziałem dzieci. Po sumie zmiana 

tajemnic różańcowych. Składka na poszkodowanych w 

pożarze. 

 Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Biblijny. 

Znajdźmy w tym tygodniu czas na spotykanie się z Pa-

nem w Jego słowie. Zachęcamy do indywidualnej lektury 

i medytacji słowa Bożego.  

 W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Modlitw 

o powołania kapłańskie i zakonne. Wspierajmy naszą 

modlitwą wszystkich powołanych do służby Bożej i módl-

my się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, także z 

naszej parafii. 

 W przyszłą niedzielę na sumie o godz. 11:00 I Komu-

nia Św.  

 Rocznica I Komunii Św. dzieci z klas IV odbędzie się 

19 maja o godz. 11:00. 

 W liturgii kościoła w tym tygodniu wspominamy: 

- w poniedziałek 6 maja – św. apostołów Filipa i Jakuba 

- w środę, 8 maja - Św. Stanisława BM Patrona Polski 

 Bóg zapłać grupie za sprzątanie kościoła, jego obej-

ścia i toalet oraz złożoną ofiarę 100 zł. Na sobotę prosi-

my do sprzątania  na godz. 8:00 cd. mieszkańców Ciekli-

na, kwiaty do ołtarza przygotują rodzice dzieci I komu-

nijnych. Na wtorek po Mszy Św. prosimy rodziców dzieci 

I komunijnych do prac porządkowych wokół kościoła. /

koszenie trawy, zamiatanie chodnika, przycięcie tui /. 

 W poniedziałek i w środę po Mszy Św. próby przed  

I Komunią Św. 

 W piątek o godz. 17:00 Msza Św. rozpoczynająca 

Gminne Uroczystości Dnia Strażaka. Majówka w tym 

dniu o godz. 16:30. 

 W sobotę od godz. 11:00 do 12:00 spowiedź dzieci  

I komunijnych. 

Sakrament bierzmowania 

Wczoraj tj. 4 maja miała miejsce w naszej parafii 
uroczysta Liturgia Mszy Św. podczas której Jego 
Ekscelencja Ks. Biskup Edward Białogłowski 

udzielił zgromadzonej młodzieży Sakramentu 
Bierzmowania. Kandydaci do bierzmowania po-
chodzili z 4 parafii: Cieklina, Folusza, Osieka Ja-
sielskiego i Zawadki Osieckiej. Sakrament bierz-
mowania jest sakramentem dojrzałości chrześci-
jańskiej. Dojrzałość chrześcijańska wiąże się niero-
zerwalnie z odpowiedzialnością za wiarę. Zgro-
madzeni w świątyni prosili Ducha Świętego, aby 
udzielił młodzieży darów mądrości, rozumu, ra-
dy, męstwa, pobożności, umiejętności, bojaźni Bo-
żej. 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 †Stanisław Okarmus od Magdaleny i Daniela Dziedzic  

18.00 †Czesław Byczek 

†Jan, Piotr Setlak 

Wtorek 

7.00 †Jan Brej w 14 rocz. śm.  

18. 00 †Helena i Paweł Czechowicz oraz Maria i Antoni Poliwka 

†Stanisława Dedo 

Środa 

7.00 †Stanisława Wyżkiewicz z okazji imienin  

18.00 †Stanisław i Alicja Turek od córki z mężem 

†Stanisław Okarmus od Krystyny i Jana Baradziej 

Czwartek 

7.00 †Zofia Poliwka od KGW z Woli Cieklińskiej  

18. 00 †Stanisława w 4 rocz. śm. oraz Stanisław w 45 rocz. śm. 

†Stanisław Buczyński 

Piątek  

17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Bożą w 

służbie dla strażaków przez wstawiennictwo św. Floriana oraz o 

wieczny pokój dla zmarłych druhów 

†Mieczysław Czechowicz od Marii Michalskiej 

†Maria Nabożna w 30 dzień po śmierci od syna Józefa z żoną 

†Józef Mikołajczyk w 30 dzień  po śmierci od syna z żoną 

†Stanisław Okarmus od Katarzyny i Jana Świątkowskich 

Sobota 

18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla 

Weroniki w 18 rocz. urodzin 

†Bronisław Więcek od siostrzenicy Elżbiety z rodziną i Wioletką 

†Władysław w 16 roczn. śm. oraz Genowefa Dziedzic 

Niedziela 

7. 00 †Stanisław Rydarowicz w roczn. śm.  

8. 30 †Bronisława Brej w 30 rocz. śm.  

11. 00 O błog. Boże dla dzieci I komunijnych i ich rodziców 

2/ O błog. Boże dla dzieci I komunijnych i ich rodziców 

3/ O błog. Boże dla dzieci I komunijnych i ich rodziców 

4/ O błog. Boże dla dzieci I komunijnych i ich rodziców 

15.00 †Julia, Franciszek Starzec w rocz. śm.  

O. Cecylian do 11 maja odprawia  Msze Św. greg. za  

śp. Mariana Świszcz. Ks. Stanisław Kosiek od 22 kwietnia od-

prawia Msze Św. greg. za śp. Zdzisława Więcek. Ks. Tomasz Waj-

dzik od 23 kwietnia w Peru odprawia Msze Św. greg. za śp. Marię 

Nabożną. O. Sebastian od 1 maja odprawia Msze greg. za  

śp. Zofię Poliwka. O. Adam od 1 maja odprawia Msze greg. za  

śp. Eugeniusza Głowaty. O. Jan od 1 maja odprawia Msze greg. za 

śp. Grażynę Frodyma. 

DOBRYNIA  
Poniedziałek 17.00 †Anna Klimkiewicz od wnuczki Wioletty z mężem  

Wtorek 17.00 †Tadeusz Jędryczka od Doroty i Rafała Opałka i dzieci 

Środa 17.00 †Tadeusz Jędryczka od Piotra i Moniki Kamińskiej 

Czwartek 17.00 †Tadeusz Jędryczka od chrześnicy Pauliny  

Piątek 16.00 †Tadeusz Jędryczka od sąsiadów Ślusarczyków 

Sobota 17.00 Dziękczynna za opiekę Matki Bożej z prośbą o zdrowie 

  i błog. Boże dla sióstr z Róży Św. s. Faustyny 

Niedziela 9.45 †Tadeusz Jędryczka greg. 1 

†Bronisława Brej od chrzestnego Stanisława z rodziną 

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 znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadz-
kim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon 
Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany 
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z 
Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: 
«Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i 
my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej 
nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus 
stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, 
że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, ma-
cie coś do jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On 
rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie 
łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu 
mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział 
więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: 
«To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest 
Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był 
bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. 
Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za 
sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było 
daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli 
na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną 
rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście 
jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szy-
mon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich 
ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo 
tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do 
nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z 
uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto 
Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus 
przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. 
To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwi-
li, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, 
rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu 
Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpo-
wiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię ko-
cham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I zno-
wu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, 
synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, 
Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: 
«Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: 
«Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmu-
cił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy 
kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty 
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł 
do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, za-
prawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasy-
wałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy 
się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię 
opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powie-
dział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A 
wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za 
Mną!»           J 21, 1-19 


