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Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Dzisiejsza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego -  to 

pamiątka narodzin wspólnoty Kościoła. Apostołowie, 

umocnieni mocą  z wysoka, wyszli z Wieczernika, aby da-

wać świadectwo o zmartwychwstałym Zbawicielu. Ich mi-

sja wciąż trwa i jest kontynuowana w Kościele.  Módlmy 

się wspólnie  o światło  i moc Ducha Świętego dla nas 

wszystkich – zwłaszcza dla  wyświęconych  wczoraj neopre-

zbiterów z naszej diecezji  oraz wyświęconego 50 lat temu 

naszego Jubilata Ks. Franciszka. 

 Dzisiaj kończy się liturgiczny okres wielkanocny. Za-

chęcamy także, aby radosny obchód dzisiejszej uroczystości 

rozszerzyć na jutro.   

 Jutro  10 czerwca  czcimy Maryję jako Matkę Kościoła. 

Msze Święte  w  naszym kościele będą o godz.8:00 i 18:00 

w Dobryni o godz. 17:00. 

 Dziękujemy  grupie sprzątającej za sprzątanie kościoła 

jego obejścia, toalet i złożoną ofiarę 120zł zł. Na sobotę 

prosimy do sprzątania  cd. mieszkańców Cieklin-Podgóra. 

Kwiaty przygotowują nowożeńcy. 

 Od poniedziałku do czwartku w Cieklinie oraz w czwar-

tek i w piątek  

w Radości i Dzielcu można skorzystać  z usługi kominiarza. 

 W czwartek nabożeństwo fatimskie w Osobnicy. 

 W piątek podczas Mszy Św. będziemy łączyć się tzw. 

„Mostem modlitwy”  z WSD w Rzeszowie. 

 Za tydzień po Mszy Św. popołudniowej spotkanie piel-

grzymów do Francji 

Ołtarze na Boże Ciało  w  tym roku w Cieklinie będą przy 

posesji: 

                  Ołtarz I    - p. Libuszewskich 

                  Ołtarz II   - p. Poliwka nr 4 

                  Ołtarz III  - p. Ślusarczyk 

                  Ołtarz IV  - p. Piątkiewicz 

Natomiast w Dobryni przy posesji: 

                 Ołtarz I   -  p. Jędryczka 

                 Ołtarz II   - p. Ślusarczyk 

                 Ołtarz III  - przy Remizie Strażackiej 

                 Ołtarz IV  - przy szkole 

Do każdego ołtarza są odpowiednie banery. 

W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. 

Krystynę Cygan i Kazimierza Brej. Wieczny odpoczynek… 

Dziewięć czerwcowych dni 1979 roku zmieniło oblicze tej 
ziemi. Słowa Jana Pawła II przywróciły Polakom poczucie 
godności i duchowej siły. To był początek późniejszych 
przemian. Breżniew: „Będziecie mieli kłopoty”. Zaraz po 
wyborze kard. Karola Wojtyły na papieża było oczywiste, 
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śmierci św. Stanisława, 8 maja 1979 r. Dla władz PRL-u 
okazało się to nie do przyjęcia. – Powiedzieli nam, że św. 
Stanisław jest symbolem walki Kościoła z państwem – 
wspomina bp Alojzy Orszulik, organizator pielgrzymki. – 
W końcu biskup Dąbrowski wypytał Papieża, czy możemy 
znaleźć inny termin. Ojciec Święty zaproponował: od 2 do 
10 czerwca. Ten termin komuniści przyjęli, nie przewidu-
jąc, że dla Jan Pawła II uroczystość Zesłania Ducha Święte-
go stanie się niezwykle nośnym motywem dla skierowania 
przesłania, które wstrząśnie polskim społeczeństwem. 
„Radzę wam, nie przyjmujcie go, będziecie z tego mieli 
wielkie kłopoty” – tak Leonid Breżniew przestrzegał w 
telefonicznej rozmowie Edwarda Gierka. Pierwszy sekre-
tarz polskiej partii przekonywał radzieckiego przywódcę, 
że odmowa wpuszczenia Papieża Polaka do Polski jest 
czymś politycznie ryzykownym. „Róbcie więc, jak uważa-
cie – stwierdził Breżniew. – Bylebyście wy i wasza partia 
nie żałowali później”. Z perspektywy 40 lat widać wyraź-
nie, że obawy Wielkiego Brata ze Wschodu były jak najbar-
dziej uzasadnione. Władze robiły wszystko, żeby zniechę-
cić ludzi do udziału w spotkaniach z Papieżem. – Funkcjo-
nariusze chodzili po domach przy trasie przejazdu – wspo-
mina bp Orszulik – i nakazywali, żeby nie otwierać okien i 
nie wychodzić na balkony. Powtarzali, że podczas wizyty 
Papieża w Meksyku tłumy stratowały 18 osób. Mówili, że 
mają już przygotowane trumny na zadeptanych. Telewizja 
pokazywała tylko twarz Papieża, zakonnice i starych lu-
dzi. Ale przy telewizorach w Komitecie Centralnym sie-
dzieli funkcjonariusze i oglądali pełny obraz ogromnych 
rzesz wiernych. Władza bała się narodu. 

Niech zstąpi Duch 
Twój ... 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

8.00 †Józef Mikołajczyk greg. 23 

18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla 

Małgorzaty z okazji urodzin i imienin 

Dziękczynna z prośba o zdrowie i błog. Boże z okazji 88 urodzin dla Józefy 

Poliwka 

Wtorek 

7.00 †Bronisław Czechowicz od wnuczki Elżbiety z rodziną  

18. 00 †Józef Mikołajczyk greg.24 

Środa 

18.00 †Franciszka i Józef Janik 

†Krystyna Cygan w 7 dzień po śm. od siostry Leokadii 

†Józef Mikołajczyk greg.25 

Czwartek 

18. 00 †Piotr Leś od grupy modlitewnej O. Pio koleżanek Barbary 

†Lidia Kamińska 

†Józef Mikołajczyk greg.26 

Piątek  

18.00 †Stanisław i Czesław Krystyniak 

†Ignacy Staniszewski od Alfredy i Józefa Maksym 

†Józef Mikołajczyk greg.27 

Sobota 

8.00 †Ignacy Staniszewski od Edyty Buglewicz z rodziną 

†Józef Mikołajczyk greg.28 

17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i po-

trzebne łaski dla kl. VIII z okazji zakończenia SP 

 

Niedziela 

7. 00 †Katarzyna Budziak  

8. 30 †Roman Więcek w 11 roczn. śm. 

†Ignacy Staniszewski od siostry Marii Więcek 

†Józef Mikołajczyk greg. 29 

11. 00 †Józef Rzońca w 25 roczn., śm.  

15.00 †Celestyn Świątek w 10 roczn. śm. od córki Agaty z rodziną  

 

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  

 
Poniedziałek 17.00 †Tadeusz Jędryczka od Heleny i Romana Nosal z ro-

dziną 

Środa 10.30 †Tadeusz Jędryczka od Marii i Andrzeja Górka - Szewczyk z 

rodziną  

Niedziela 12.00 Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski z okazji  50-

lecie  kapłaństwa. 

†Józefa i Tadeusz 

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: 

«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać 
moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a 
innego Parakleta da wam, aby z wami był na 
zawsze. 

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, 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 Te-
go, który Mnie posłał, Ojca. 

To wam powiedziałem, 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».    J 14, 15-16. 23b-26 

Komunistyczne hasło „Partia z narodem” nadal 
widniało na wielu budynkach, na jednym z nich 
natomiast ktoś dopisał farbą „ale naród z Papie-
żem”. Początek drugiego cudu nad Wisłą  
Papież odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstocho-
wę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, 
Oświęcim, Nowy Targ. Na ulicach witały go tłumy 
rzucające kwiaty na drogę. W ciągu 9 dni wygłosił 
ponad 40 przemówień i homilii, w które często 
wplatał improwizowane fragmenty. Trzynaście 
milionów Polaków, czyli jedna trzecia mieszkań-
ców kraju, oglądało Jana Pawła II na własne oczy, 
a jeszcze więcej widziało go w telewizji lub słysza-
ło w radiu. Osią swojego nauczania uczynił tajem-
nicę Zesłania Ducha Świętego. Podczas Euchary-
stii, odprawionej 2 czerwca w wigilię Zielonych 
Świąt na placu Zwycięstwa, Jan Paweł II wygłosił 
pierwszą katechezę do narodu. „Człowieka bo-
wiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystu-
sa – mówił wolno i dobitnie. – I dlatego Chrystusa 
nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakim-
kolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chry-
stusa zrozumieć dziejów Polski”. Homilię zakoń-
czył modlitwą wypowiedzianą z niezwykłą mocą: 
„I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan 
Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiącle-
cia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam 
wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. 
Tej ziemi!”. Nad Polską powiał wiatr Bożego Du-
cha. Dopełnieniem tej warszawskiej katechezy 
była homilia na krakowskich Błoniach, w której 
Papież posłużył się motywem bierzmowania naro-
du. „Musicie być mocni mocą wiary” – głos Jana 
Pawła był już wyraźnie zmęczony, ale moc tego 
wezwania niesamowita. Mówił wtedy, a w pew-
nym sensie nadal mówi z serca do serca.  Dzisiaj 
wszyscy zbieramy tego owoce. 


