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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Przeżywamy dzisiaj w naszej parafii I Komunię Świętą dzieci z 

klas III. W ten ważny dzień ich życia, jako wspólnota wierzących 

otoczmy wszystkie dzieci pierwszokomunijne i ich rodziny naszą 

szczególną modlitwą. W Komunii świętej jednoczymy się z Jezusem 

Chrystusem, który przypomina nam: „Kto pożywa Ciało Moje i 

pije Krew Moją, ma życie wieczne”. 

 Dzisiejsza niedziela to także Niedziela Dobrego Pasterza czyli 

szczególna okazją do modlitwy o gorliwych i świętych kapłanów 

oraz o powołania do życia konsekrowanego. 

 Troskę o nowe powołania wyraźmy w tym tygodniu poprzez 

uczestnictwo w nabożeństwach majowych i osobistą modlitwę. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy przybywają codziennie na nasze 

maryjne nabożeństwa majowe. Przez cały biały tydzień w nabożeń-

stwach będą uczestniczyć również dzieci pierwszo-komunijne. 

 Jutro w Osobnicy Nabożeństwo Fatimskie. 

 Bardzo dziękujemy rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za 

kwiaty, piękny wystrój świątyni oraz prace porządkowe wokół ko-

ścioła, a grupie sprzątającej za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę  

150 zł. Na sobotę prosimy do sprzątania mieszkańców Cieklin – 

Podgóra. 

 Składka z ubiegłej niedzieli na poszkodowanych w pożarze wy-

niosła 11 344zł. Państwo Żychowscy z całego serca dziękują za 

wszelką pomoc zarówno strażakom, sąsiadom i innym ludziom 

oraz za złożony dar na tacę. Msza Św. za darczyńców z ich intencji 

będzie w przyszłą niedziele o godz. 7:00.  

 W środę po Mszy Św. próba przed rocznicą I Komunii Św. dla 

uczniów kl. IV. W piątek od godz. 17:00 spowiedź dla dzieci rocz-

nicowych. 

 W sobotę na godz. 9:00 do pracy związanej z uporządkowa-

niem gruzu na cmentarzu prosimy panów  z Duląbki.  O zorganizo-

wanie ekipy  prosimy pana  sołtysa. Wsparciem grupy  niech będą 

strażacy i kosynierzy z wioski.  

 KSM wraz z asystentem ks. Krzysztofem w dniach 22-29 lipca 

organizuje pielgrzymkę młodzieży do Medjugorie. Koszt 500zł + 

180 euro. Wpłata zaliczki 500zł do końca maja.  

 Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Francji. 

 W przyszłą niedzielę uroczystości odpustowe w Dębowcu/ 

szczegóły na plakacie /. 

 Za tydzień 3 niedziela miesiąca, składka na inwestycje na 

cmentarzu. 

Medjugorie i Chorwacja 

W dniach 22—29 lipca zapraszamy na 
pielgrzymkę młodych do Medjugorie i 
na Chorwację. Poniżej zamieszczamy 
szczegółowy plan. Zaproszenie jest skie-
rowane dla osób 8 klasy SP i wyżej.  

1 dzień: 7.00 Msza św. w Cieklinie i wy-
jazd na obiadokolację i nocleg do Lud-
bergu. Po drodze zwiedzanie Budapesz-
tu. 

2. dzień: Śniadanie, Msza Św., przejazd 
do Plitwic—zwiedzanie jezior wpisa-
nych na listę UNESCO, przyjazd do 
Medjugorie ok. 21.00 obiadokolacja i 
nocleg. 

3 i 4 dzień: Realizacja programu piel-
grzymkowego w Medjugorie. 

5. dzień: Całodzienna wycieczka nad 
Morze Adriatyckie. Zwiedzanie Trogiru 
i Splitu. Plażowanie. Ok 20.00 przyjazd 
do Medjugorie obiadokolacja i nocleg. 

6. dzień: Przejazd na Riwierę Makarską. 
Msza Św. w grocie Vepric. Plażowanie. 
Wieczorem powrót do Medjugorie. 
Obiadokolacja i nocleg. 

7 dzień: Pobyt w Medjugorie czas na 
zakup pamiątek. 15.00 Obiad i wyjazd w 
drogę powrotną. Nocny przejazd. 

8 dzień: dalszy ciąg drogi powrotnej, 
przejazd przez Węgry i Słowację do Cie-
klina. Zakończenie pielgrzymki w go-
dzinach popołudniowych. 

 

Cena wyjazdu: 500 zł + 180 EUR 

Zaproszenie na  
wakacje 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

18.00 O zdrowie i błog. Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Melanii z 

okazji 18 urodzin 

†Jan Ślusarczyk od siostry Marii w 30 dzień po śm. 

†Maria, Władysław, Tadeusz, Stanisława Wyżkiewicz 

Wtorek 

7.00 †Zuzanna Świątek od córki Agaty z mężem  

18. 00 O zdrowie dla Zofii od męża 

†Stanisław Żychowski w 18 roczn. śm. 

Środa 

18.00 †Zofia i Józef Mikołajczyk 

†Helena i Jan Kmiecik oraz zmarli z rodziny 

†Zofia Adamczyk 

Czwartek 

7.00 †Bronisław Czechowicz od wnuczki Małgorzaty z rodziną 

†Wiesław Radzik w 7 dzień po pogrz. 

18. 00 †Paulina w roczn. śm. oraz Franciszek Putlak  

Piątek  

18.00 †Stanisława, Vanessa, Leon i Leonia Rolek 

†Władysław i Jan Brej oraz Bronisława Rzońca i Genowefa Myśliwiec 

†Adam Czechowicz 

Sobota 

18.00 †Janina Setlak w 30 dzień po śm. z okazji dnia matki od dzieci 

†Roman Królikowski w 14 roczn. 

†Stanisław Gumienny w 8 roczn. śm. oraz Janina i Adolf od Pauliny 

Niedziela 

7. 00 O dar Bożego błog. dla strażaków oraz dla wszystkich, którzy 

służyli pomocą, a także darczyńców, którzy złożyli ofiarę-int. od 

poszkodowanych w pożarze p. Żychowskich 

†Emilia w 5 roczn. śm. i Bolesław Cygan 

8. 30 †Edward Krolikowski w 3 roczn 

†Józef Mikołajczyk greg. 1 /rozpoczęcie/ 

11. 00 O błog. Boże dla dzieci przeżywających rocznicę I komunii św. 

i ich rodziców 

†Adam w roczn. śm. oray Jan Paluchniak 

15.00 O błog. Boże  dla Haliny z okazji 65 roczn. urodzin 

 

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 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 †Tadeusz Jędryczka greg 2 

Wtorek 17.00 †Tadeusz Jędryczka greg 3 

Środa 17.00 †Tadeusz Jędryczka greg 4 

Czwartek 17.00 †Tadeusz Jędryczka greg 5 

Piątek 17.00 †Tadeusz Jędryczka greg 6 

Dziękczynna za dar powołania z prośbą o dalsze błog. Boże w posłudze 

kapłańskiej dla ks. Andrzeja Sroki w 20 roczn. święceń 

Sobota 17.00 †Tadeusz Jędryczka greg 7 

Niedziela 9.45 †Tadeusz Jędryczka greg. 8 

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 powiedział: 

«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą 
one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą 
na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec 
mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich.  
I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja  
i Ojciec jedno jesteśmy».     J 10, 27-30 

Cena obejmuje: 

 -przejazd autokarem 

 -6 noclegów (1 Ludberg, 5 Medjugorie) 

 -6 śniadań, 6 obiadokolacji i 1 obiad 

 -pilot przewodnik na całej trasie 

 -przewodnik miejscowy w Splicie i Trogi-
rze 

 -ubezpieczenie NNW i KL 

Cena nie obejmuje biletów (Plitwickie Jeziora, 
Split i Trogir ok. 45 EUR). 

Zapisy u ks. Krzysztofa wraz z zaliczką 500 zł 
do końca maja. 


