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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Pan Jezus daję nam nowe przykazanie i mówi: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie 

się wzajemnie miłowali”. Na sumie rocznica I komunii Św. Dziękujmy Bogu za kolejną rocznice naszej I komunii 

św. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na inwestycje na cmentarzu. Ostatni rachunek z firmy „Ekomax” za wy-

wóz śmieci wynosi 1020zł. Składka za tydzień na katolickie radio Via. 

 Trwają uroczystości odpustowe w dębowieckim  sanktuarium. Za tydzień w sanktuarium o godz. 15:00 spotka-

nia trzeźwościowe. 

 Za tydzień w niedzielę przeżywać będziemy Dzień Matki. Chcemy wypraszać obfitość Bożych łask dla naszych 

mam, a zmarłym radość wieczną. 

 W sobotę o godz.17:00 na Cieklince odbędzie się Msza Św. połączona z majówką. Po majówce na polanie u 

podnóża góry odbędzie się integracyjne spotkanie. Inicjatorami tego spotkania są uczestnicy DK na Cieklinkę wraz 

z duszpasterzami, a organizacją zajęła się Gmina Dębowiec z panem wójtem oraz Stowarzyszenie Wrzos, a także 

strażacy i mieszkańcy przyległych do Cieklinki wiosek. Składka na Mszy Św. będzie na pokrycie pozostałych kosz-

tów dachu nad ołtarzem. Szczegóły na plakacie. 

 Serdeczne Bóg zapłać za  sprzątanie kościoła jego obejścia i toalet oraz złożoną ofiarę na kwiaty 210zł. Na so-

botę prosimy do sprzątania cd. mieszkańców Cieklin - Podgóra. Kwiaty ofiarują nowożeńcy. Bóg zapłać panom z 

Duląbki za koszenia trawy wokół cmentarza. Ciąg dalszy prac będzie w piątek od g. 16:00 i w sobotę od g. 9:00. 

 W środę po Mszy Św. spotkanie Rady Parafialnej. 

W czwartek po Mszy Św. spotkanie Parafialnego Oddziału Caritas. 

 W czwartek w Dobryni o 17:00 spotkania modlitewne grupy O. Pio. Przed Mszą  spotkanie LSO oraz kandyda-

tów do tej służby. 

 W sobotę w Cieklinie o 10:00 spotkanie LSO oraz kandydatów na ministrantów. 

 Krucjata Wyzwolenia Człowieka 25 maja w sobotę organizuje DK z Korczyny do ruin Zamku Odrzykońskiego. 

Szczegóły na plakacie i ulotkach.  

 Za tydzień w niedzielę po sumie spotkanie z rodzicami LSO 

 W sobotę, 1 czerwca maja pielgrzymka dzieci I komunijnych do Kalwarii Pacławskiej. Wyjazd o godz. 6:00.  

 Za tydzień w Sanktuarium Dębowieckim IV Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków. Msza o godz. 15:00. 

Wczoraj rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Dar na 100—lecie” dla uczczenia stulecia urodzin Karola Wojtyły. Jej 

celem jest zbudowanie duchowego pomnika z serc i umysłów Polaków poprzez różnorodne inicjatywy modlitewne i 

charytatywne, artystyczne, edukacyjne i wychowawcze. Szczegółowe informacje na plakacie i na stronie 

www.darna100.pl 

 Za tydzień wybory do Parlamentu Europejskiego. Zachęcamy do uczestnictwa w wyborach. Tablicy ogłoszeń 

możemy zapoznać się z komunikatem Konferencji Episkopatu Polski w tej kwestii. 

 Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności za wszelkie ofiary składane zarówno na cele parafialne, diecezjalne, 

czy ogólnokościelne. Szczególne podziękowania składamy rodzicom młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmo-

wania. Ufundowali do kościoła monstrancję. Rodzice dzieci I komunijnych złożyli w darze puszkę na komunie świę-

tą, natomiast same dzieci podzieliły się swoimi prezentami i złożyły na misje dar 1350zł. Mamy też 2 nowe klęczniki 

w kościele, to dar naszego stolarza p. Wyżkiewicza juniora. Takie same 2 klęczniki dla Dobryni ufundował Ks. An-

drzej na 20 lecie kapłaństwa. Również w kaplicy cmentarnej są nowe 2 klęczniki. Na razie fundatorem ich jest para-

fia. Gdyby był ktoś chętny, by odkupić fundację - odstąpimy. 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 †Józef Mikołajczyk greg. 2  

18.00 †Stanisława Kicilińska oraz Maria Brej 

†Bronisław Czechowicz  od synowej /poza parafią/  

Wtorek 

7.00 †Zuzanna Świątek od sióstr z róży  

18. 00 †Mieczysław Czechowicz od rodziny Setlak i Roman ze Skołyszyna 

†Józef Mikołajczyk greg.3 /paza parafią/ 

†Zdzisław Więcek greg. poza parafią /zakończenie/  

Środa 

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

okazji 50 roczn. urodzin od żony i syna 

†Zbigniew Cygan w dniu urodzin od rodziców 

†Józef Mikołajczyk greg.4 

†Maria Nabożną greg. poza parafią /zakończenie/  

Czwartek 

18. 00 Dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o dalsze bł. Boże dla Dominiki 

w 18 roczn. urodzin 

†Stanisław Marszałek w roczn. śm. oraz Zofia 

Piątek  

18.00 Dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o dalsze bł. Boże w roczn. ślubu 

†Tadeusz Łysogórski w 12 roczn. śm. oraz Katarzyna i Andrzej 

†Józef Mikołajczyk greg.6 

Sobota 

8.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze bł. Boże dla Leny w 1 roczn. urodzin 

†Józef Mikołajczyk greg.7 

17.00 Cieklinka: O błog. Boże dla pracowników oraz ofiarodawców na budowe 

dachu nad ołtarzem na Cieklince 

18.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej w 80 roczn. urodzin 

Czesławy Kozak od męża i córek z rodzinami 

Niedziela 

7. 00 †Eugenia Horbal w 13 roczn. oraz Stefan i Wojciech 

†Felicja i Wincenty Setlak oraz Maria 

8. 30 †Tadeusz Byczek 

†Józef Mikołajczyk greg. 8 

11. 00 Dziękczynna za dar życia z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Alana / będzie 

odprawiona w Dębowcu/ 

†Józefa Szańca w roczn. śm. oraz Tomasz i Anna 

15.00 †Halina Ślusarczyk od dzieci w dniu mamy 

†Krystyna Żychowska oraz Bernard i Jan 

Ks. Stanisław Kosiek od środy będzie odprawiał 7 Mszy Św.  

za śp. Władysława Maksym od uczest. pogrzebu 

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 9 

Wtorek 17.00 †Tadeusz Jędryczka greg 10 

Środa 17.00 †Tadeusz Jędryczka greg 11 

Czwartek 17.00 †Tadeusz Jędryczka greg 12 

                           †Józef Mikołajczyk greg.5 

Piątek 17.00 †Tadeusz Jędryczka greg 13 

Sobota 8.00 †Tadeusz Jędryczka greg 14 

Niedziela 9.45 †Tadeusz Jędryczka greg.15 

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 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus 
powiedział: «Syn Człowieczy został teraz 
otoczony chwałą, a w Nim Bóg został 
chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim 
otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwa-
łą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą 
otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wa-
mi. Przykazanie nowe daję wam, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowa-
li wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że 
jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłowali».       
       J 13, 31-33a. 34-35 

 Wobec stulecia urodzin Karola 
Wojtyły odpowiedzią na jego wezwa-
ne, aby „to duchowe dziedzictwo, 
któremu na imię Polska, raz jeszcze 
przyjąć z wiarą, nadzieją i miłością”, 
będzie stworzenie pomnika z serc i 
umysłów Polaków zbudowanego z 
inicjatyw modlitewnych i charyta-
tywnych, naukowych i artystycz-
nych, edukacyjnych i wychowaw-
czych wspierających owo duchowe 
dziedzictwo. Wyzwania stojące przed 
Ojczyzną i Kościołem domagają się 
ewangelicznej odpowiedzi – odważ-
nej i wyrazistej. Nie istnieje lepsza 
inspiracja, aby im sprostać, niż prze-
słanie Jana Pawła II do rodaków. 
Każda modlitwa, twórczy pomysł, 
działanie każdego człowieka i środo-
wiska są bezcenne! Potrzebuje ich 
Kościół i nasza Ojczyzna! 

Organizatorzy spiszą je w księdze, 
którą złożymy – jako wotum – w 
sanktuarium św. Jana Pawła II w 
dniu jego setnych urodzin. Dlatego 
pomyślcie, Bracia i Siostry, jak się do-
łączyć do dzieła budowania dobra 
wspólnego i solidarności – daru dla 
Jana Pawła II. 

Organizatorzy projektu „Dar na Stu-
lecie”, w ramach przedsięwzięć dla 
uczczenia urodzin Jana Pawła II, ape-
lują do wszystkich ludzi i środowisk 
o przyłączenie się do tej inicjatywy. 


