
ANGELUS  
Niedziela 2. 6. 2019 r. 

Gazetka Parafii św. Michała w  Cieklinie  nr 163 

Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 

 
 Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił 

do nieba. Pamiątkę tego wydarzenia  Kościół celebruje dzi-

siaj. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić na 

końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje 

nam na ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym 

zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w kró-

lestwie niebieskim.  

 Dziś I niedziela miesiąca – adoracyjna. Msza Św. o 

godz.11.00  udziałem dzieci. Po Mszy św. zmiana tajemnic 

różańcowych. Składka na cele diecezjalne. 

 We wtorek  „Wieczór Anielski” z procesja wokół kościo-

ła. Prosimy druhów z Cieklina o niesienie figury św. Micha-

ła. 

 W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek 

miesiąca. Spowiedź  w piątek od godz. 17:00  /w Dobryni od 

16:30./ 

 W przyszłą niedzielę, 9 czerwca - uroczystość Zesłania 

Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki, zakończenie Okresu 

Wielkanocnego. Otwórzmy  nasze serca na Światło Jego 

Miłości, a zewnętrznym tego wyrazem będzie udekorowanie 

naszych domów zielonymi gałązkami. 

 Bóg  zapłać grupie za sprzątanie kościoła, jego obejścia i 

toalet, złożoną ofiarę  140 zł oraz nowożeńcom za kwiaty do 

ołtarza. Na sobotę prosimy do sprzątania cd. mieszkańców 

Cieklin Podgóra.  

 Dziś w Dębowcu od godz. 13:00 rozpocznie się Gminny 

Dzień Dziecka. 

 We wtorek i środę w Dobryni oraz czwartek i piątek w 

Duląbce można skorzystać z usługi kominiarza. 

 W piątek w Centrum Zdrowia w Dębowcu można skorzy-

stać z  badań profilaktycznych. Szczegóły na tablicy ogło-

szeń. 

 Spotkanie scholi w sobotę o godz.11:00  

 W przyszła niedzielę na sumie uroczystości jubileuszowe 

50-lecia kapłaństwa Ks. Franciszka Motyki. 

 16 czerwca w niedzielę po Mszy Św. popołudniowej spo-

tkanie przed pielgrzymką do Francji. 

 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.  

Jesteś z nami, kiedy pada deszcz  

Jesteś, kiedy słońcu świecić trzeba  

Jesteś zimą i latem Jesteś, gdy 

jedna się brat z bratem  

Jesteś, gdy dziecię do chrztu kwili  

Jesteś podczas I Komunii Świętej 

Bóg tak chce w każdej parafialnej 

chwili  

Jesteś, gdy samotnemu bratu pociechy trzeba  

Jesteś przy łóżku cierpiącego, by przybliżyć drogę do nieba  

Jesteś, by błogosławić do ślubu splecione dłonie,  

Jesteś z prośbą do Boga, gdy powódź  

zaglądała w oczy,  

Jesteś z nami także, gdy nieurodzaj na pola wkroczy  

Jesteś, bo czujesz dolę brata swego  

To Ty – przy ziemskim rozstaniu  

Modlisz się za niego.  

Niech słowa dzisiaj powiedziane  

Głębią w sercu się położą,  

A posiane ziarno wiary, nadziei  

I Bożej miłości, Niech będą nagrodą Bożą.  

 Przed 50 laty—dnia 25 maja 1969 roku nasz 
ksiądz Kanonik Franciszek przyjął sakrament świę-
ceń kapłańskich. Złoty jubileusz zobowiązuje! W 
naszej wspólnocie parafialnej uroczystość jubileu-
szową będziemy przezywać w przyszłą niedzielę 
na Mszy Św. o godzinie 11.00. Dlatego chcemy zło-
żyć z tej okazji najserdeczniejsze życzenia. Chcemy 
z całego serca życzyć Księdzu wielu łask Bożych, 
opieki Matki Bożej, aby Duch Święty spoczywał na 
Tobie. Niech Bóg daje Ci wszystko, czego pra-
gniesz, a nade wszystko zdrowie, tak ważne w 
Twojej posłudze. 

Złoty Jubileusz 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 †Zuzanna Świątek od sąsiadów 

†Józef Mikołajczyk greg. 16 

18.00 †Tadeusz Mlicki 

†Bazyli Poliwka w 23 rocz. śm. 

Wtorek 

18. 00 †Stanisław Więcek w 9 roczn.śm. 

Za dusze w czyśćcu cierpiące najbardziej potrzebujące Bożego  

Miłosierdzia przez wstawiennictwo Św. Michała Archanioła 

†Józef Mikołajczyk greg.17  

Środa 

18.00 O dar Bożego błog. dla sióstr z róży MB Nieustającej Pomocy 

†Anna Skicka od brata Stanisława z rodziną 

†Józef Mikołajczyk greg.18 

Czwartek 

18. 00 †Stanisława Żychowska od córki Zofii z rodziną 

†Stanisław i Emilia Biernaccy w roczn. śm. 

†Józef Mikołajczyk greg. 19 

Piątek  

7.00 †Bronisław Czechowicz od Bronisława i Krystyny Czechowicz  

18.00 †Ignacy Staniszewski od Magdaleny Wójtowicz z rodziną 

†Józef Mikołajczyk greg. 20 

Sobota 

8.00 Dziękczynna za przeżyte lata z prośbą o błog. Boże i opiekę Matki 

Bożej dla Władysławy Czechowicz w 80 roczn. urodzin. 

†Stanisław Bal w roczn. śm. oraz Bronisława i Władysław 

†Józef Mikołajczyk greg.21 

Niedziela 

7. 00 †Bogumił z okazji imienin oraz Czesława Żychowscy 

†Józef Mikołajczyk greg. 22 

8. 30 O zdrowie i opiekę Matki Bożej 

11. 00 Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski z okazji  50-lecie  

kapłaństwa. 

Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski z okazji  50-lecie  kapłaństwa od 

grupy O.Pio 

Dziękczynna za łaski otrzymane w życiu z prośbą o zdrowie i dalszą Bożą 

opiekę. 

15.00 Za parafian  

 

Ks. Stanisław Kosiek  od 1 czerwca odprawia  Msze Św. greg. za śp. 

Władysława Maksym .  

O. Sebastian od 1 czerwca odprawia Msze Św. greg. za śp. Stanisława 

Żychowskiego. 

O. Jan od  1 czerwca odprawia Msze Św. greg. za śp. Jana Ślusarczyka 

 

DOBRYNIA  
Wtorek 17.00 †Mieczysław, Agata i Grzegorz Brączyk  

Czwartek 17.00 †Tadeusz Jędryczka od Michała i Heleny Szewczyk  

Piątek 17.00 †Bronisław 40 r śm, Anna Jędryczka 

Niedziela 9.45 †Anatol Rodak 6 r śm 

 

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: 

«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i 
trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego 
głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów wszystkim narodom, począwszy od 
Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. 

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy 
zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przy-
obleczeni w moc z wysoka». 

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósł-
szy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosła-
wił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nie-
ba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką rado-
ścią wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przeby-
wali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
         Łk 24, 46-53 

Jan Pa-
weł II 
r o z w a -
żania na 
t e m a t 
swojego 
kapłań-
s t w a 
z a tytu-
ł o w a ł 
„Dar i Tajemnica”. W tych dniach stajemy 
wobec daru i tajemnicy kapłaństwa ks. Fran-
ciszka Motyki, który przed 50 laty otrzymał 
go, aby być znakiem obecności Boga w świe-
cie. Czcigodny Jubilacie księże Franciszku, 
historia księdza kapłaństwa, to szlak służby 
Chrystusowi i Kościołowi św. Za tę gorliwą 
posługę budowania kościoła pragniemy dołą-
czyć się do pieśni dziękczynienia za dar po-
wołania, jakim Chrystus obdarował Księdza, 
aby odsłaniał przed nami tajemnicę Jezuso-
wej ewangelii. Jezus powiedział: „Nie wyście 
mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przezna-
czyłem was na to, abyście szli i owoc przyno-
sili i, aby wasz owoc trwał”. Życzymy Księ-
dzu Jubilatowi, aby owoce kapłańskiego po-
sługiwania trwały i rozwijały się w naszych 
sercach pamięcią i tożsamością Uczniów 
Chrystusa, abyśmy mogli wspólnie przekra-
czać progi nadziei wsparci nieskończoną mo-
cą Boga. Na dalsze posługiwanie Kościołowi 
życzymy błogosławieństwa Bożego w pracy 
duszpasterskiej i zbierania obfitego żniwa z 
zasiewu dokonywanego już przez pięćdzie-
siąt lat.  


