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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 
 W kolejną niedzielę Wielkanocy usłyszeliśmy obietnicę posłania uczniom Ducha Świętego. Trzecia Osoba Trójcy 

Świętej prowadzi Kościół do pełnego zjednoczenia z Chrystusem i na spotkanie z Bogiem Ojcem. Przygotujmy się 

na przyjęcie darów Ducha Świętego poprzez odprawienie nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 

 W dzisiejszej modlitwie szczególnie pamiętamy o naszych matkach z okazji ich święta. Niech Najświętsza Mary-

ja Panna, wzór macierzyńskiego serca, nieustannie wyprasza potrzebne dary, a wdzięczność i miłość najbliższych 

zawsze radują Wasze serca. 

 Po sumie spotkanie z rodzicami LSO. 

 Dziś w Sanktuarium Dębowieckim IV Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków o godz. 15:00. 

 Dzisiejsza składka na Radio Via. Po każdej Mszy Św. zbiórka  do puszek na poszkodowanych w powodzi w na-

szej diecezji. Inicjatywa Caritas Diecezji.  

 W piątek, na zakończenie maryjnego majowego miesiąca, oddamy cześć Matce Bożej, obchodząc święto Nawie-

dzenia Najświętszej Maryi Panny. W sobotę Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca Maryi  

Wszystkie dzieci naszej parafii z okazji Dni Dziecka zawierzymy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa podczas Mszy 

św. w sobotę o godz. 8:00. 

 Również dzisiaj wybory do Parlamentu Europejskiego. Zachęcamy do uczestnictwa w wyborach.  

 W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca 

zmiana tajemnic Żywego Różańca oraz adoracja. Msza o godz.11:00 z udziałem dzieci. 

 Bóg zapłać grupie za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę 270 zł oraz nowożeńcom za kwiaty do ołtarza. Na so-

botę prosimy do sprzątania cd. mieszkańców Cieklin Podgóra. Kwiaty przygotowują nowożeńcy. 

 Dni Krzyżowe - modlitwy o urodzaje i za kraje głodujące będą w poniedziałek, wtorek i środę. Przez wstawien-

nictwo Maryi będziemy prosić o Boże błogosławieństwo dla ludzkiej pracy oraz  sprzyjającą pogodę dla wzrostu 

zasiewów i dobre plony, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba.  

Procesja:  

 - poniedziałek - Stroną Wschodnią, powrót  drogą główną od  Woli Cieklińskiej.  

 - wtorek - udamy się do krzyża na cmentarzu. 

 - środa –  główną drogą w stronę sklepu, powrót drogą parafialną 

 W środę po Mszy Św., spotkanie przed pielgrzymką dzieci I komunijnych. Wyjazd na pielgrzymkę w sobotę o 

godz.6:00. 

 W środę w Dobryni o godz. 19:00 spotkanie Komitetu Kościoła w Dobryni. 

  W sobotę od godz. 9:30 udamy się do chorych. 

 W sobotę o godz.12:30 spotkanie scholi. 

 Wczoraj podczas Mszy Św. na Cieklince zebraliśmy 550 zł na pokrycie kosztu dachu nad ołtarzem. 

 Powoli dopełnia się czas wielkanocnej radości. Przypominamy wiernym o przykazaniu kościelnym, wynikającym 

z troski o nasze duchowe dobro, które mówi: „Przynajmniej raz w roku odbyć spowiedź, a w okresie wielkanocnym, 

przyjąć Komunię św.”. 

 Można zapoznać się z treścią Listu Episkopatu Polski: „Wrażliwość i odpowiedzialność” który jest wywieszony 

na tablicy ogłoszeń. 

 2 czerwca na stadionie w Dębowcu odbędzie się gminny Dzień Dziecka. Szczegóły na plakacie. 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 Za parafian 

18.00 †Joanna Żychowska w 13 rocz. śm. 

†Józef Mikołajczyk greg. 9 

Wtorek 

7.00 †Andrzej Zimowski  

18. 00 †Anna Skicka od siostry Aleksandry Uroda z rodziną 

†Józef Mikołajczyk greg.10  

Środa 

18.00 †Tadeusz Staniszewski w 7 rocz. śm. 

†Krystyna i Stanisław Dereń 

†Józef Mikołajczyk greg.11 

Czwartek 

18. 00 †Władysław i Stanisław Ślusarczyk 

†Józefa, Józef i Stanisław Buczyńscy 

†Józef Mikołajczyk greg12 

†Zofia Poliwka greg. poza parafią /zakończenie/ 

†Eugeniusz Głowaty  greg. poza parafią /zakończenie/ 

†Grażyna Frodyma  greg. poza parafią /zakończenie/ 

Piątek  

18.00 †Zofia Marszałek w rocz. śm. i Stanisław 

†Aniela, Adolf i Mariusz Świątkowski 

†Józef Mikołajczyk greg13 

Sobota 

8.00 Tadeusz Żychowski 

†Bogumił Żychowski od swatowej Michaliny 

†Józef Mikołajczyk greg.14 

Niedziela 

7. 00 †Emilia Żychowska w 13 roczn. śm. Oraz Emil 

†Paweł Szańca z okazji Dnia Dziecka 

8. 30 †Bronisław Gumienny 

†Józef Mikołajczyk greg. 15 

11. 00 †Jan Głowaty w 14 rocz. śm.  

15.00 †Władysław Maksym od żony  

 

Ks. Stanisław Kosiek do wtorku będzie odprawiał Msze Św.  

za śp. Władysława Maksym od uczest. pogrzebu 

 

DOBRYNIA  
Poniedziałek 17.00 †Tadeusz Jędryczka greg 16 

                                †Franciszka Ciuła 

Wtorek 17.00 †Tadeusz Jędryczka greg 17 

Środa 17.00 †Tadeusz Jędryczka greg 18 

                     O błog. Boże i potrzebne łaski dla rodziny Urszuli i Andrzeja 

Brej 

Czwartek 17.00 †Tadeusz Jędryczka greg 19 

Piątek 17.00 †Tadeusz Jędryczka greg 20 

Sobota 8.00 †Tadeusz Jędryczka greg 21 /poza parafią/ 

                     Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. 

dla Szymona w 18 rocz. urodzin 

Niedziela 9.45 †Czesław Dedo 16 r śm 

                        †Tadeusz Jędryczka greg.22 /poza parafią/ 

O. Adam Kotula od 1 czerwca odprawi c.d. Mszy Św. greg za śp. Tadeusza 

Jędryczkę 

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 do swoich uczniów: «Jeśli 
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją nau-
kę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do 
niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie 
miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A 
nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, 
który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedzia-
łem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, 
On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zo-
stawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak 
daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży 
serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że 
wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów 
do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowa-
libyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy 
jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o 
tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy 
się to stanie».     J 14, 23-29 

 Dzień Matki w Polsce obchodzimy 26 
maja, chociaż w Europie i na świecie jest 
to święto ruchome i najczęściej obchodzi-
my w drugą niedzielę maja. Początki tego 
święta sięgają już czasów starożytnych. 
Wtedy to Grecy i Rzymianie czcili matki-
boginie. Do Polski tradycja ta przywędro-
wała w 1914 roku. W związku z tym, pra-
gniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim Mamom za ich miłość, trud i 
poświęcenie:  

Mamo podaj rękę, niech ją ucałuję. 
Dziś jest Twoje Święto - serdecznie winszuję. 
Żyj mi mamo zdrowa, szczęśliwa, wesoła, 
niech Ci żadna troska nie zasmuci czoła. 
Niech Ci wszystko wokół radośnie się plecie. 
Kocham Cię, ach kocham nad wszystko na 
świecie.  


