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 Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Przeżywamy dziś Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kościół przypo-

mina nam, że Bóg jest Jeden w Trzech Osobach, że jest On jednością i 

wspólnotą osób. 

 Dzisiejsza składka przeznaczona jest na inwestycje na cmentarzu. 

Za tydzień po każdej Mszy Św. będą kwestować do puszek przedstawi-

ciele parafii Sowina jako pomoc dla tamtejszego kościoła. 

 Dziś po Mszy Św. popołudniowej spotkanie pielgrzymów do Francji. 

 W najbliższy czwartek, przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i 

Krwi Chrystusa, popularnie zwana świętem Bożego Ciała. Msze Święte 

o godz. 7:00, 10:00  i 15:00. Po sumie wyruszymy w procesji euchary-

stycznej do czterech ołtarzy. W Dobryni Msza Św. o godz. 8:00. Do sy-

pania kwiatów prosimy dzieci I – komunijne i rocznicowe. Baldachim, 

chorągwie, krzyż i figurę św. Michała podejmą druhowie strażacy. Nie 

może zabraknąć również kosynierów. Pozostałe figury i feretrony jak 

podczas procesji rezurekcyjnej. Zachęcamy do udekorowania naszych 

okien, balkonów i domów, dając w ten sposób świadectwo naszej wiary. 

Zadbajmy również o czystość naszej duszy i o wzajemne pojednanie w 

rodzinach. Procesja eucharystyczna wokół kościoła będzie się odbywać 

codziennie po Mszy wieczornej przez oktawę Bożego Ciała, natomiast w 

niedzielę po sumie. Spowiedź przed Bożym Ciałem oraz na zakończenie 

roku szkolnego w poniedziałek od godz.17:30.  

/W Dobryni od 16:30./  

 Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła jego obejścia oraz toa-

let i złożoną ofiarę 180zł. Nowożeńcom za dar kwiatów do ołtarza. 

Ofiarę 400zł na kwiaty złożyli również mieszkańcy Wałaskiego. Na so-

botę do sprzątania prosimy Cieklin – Dedówka od strony Duląbki. Dzię-

kujemy też tym parafianom dobrej woli, którzy wyplewili róże przed 

kościołem, a młodzieży z KSM-u za wyplewienie klombu wokół Matki 

Bożej. 

 Koncert piosenki religijnej „Jednego Serca, Jednego Ducha" odbę-

dzie się w Uroczystość Bożego Ciała w Rzeszowie o godz. 19.00. Wstęp 

wolny. Szczegóły na plakacie. Wyjazd na koncert z naszej parafii o 

godz. 16:30. Są jeszcze wolne miejsca. 

 Nabożeństwo grupy modlitewnej O. Pio odbędzie się w piątek 28 

czerwca. 

 Na okres wokacji od 1 lipca do 31 sierpnia porządek Mszy Św. nie-

dzielnych w Parafii Św. Michała Archanioła będzie następujący: 8:00, 

11:00 i 15:00. Za zrozumienie dziękujemy, a za utrudnienie przeprasza-

my. 

„Nic mnie nie 
odłączy od miłości 

Chrystusowej” 

 30-letni kleryk o chorobie nowotworo-

wej dowiedział się ponad półtora miesiąca 

temu. Gdy jego stan okazał się bardzo cięż-

ki, władze zgromadzenia złożyły do Ojca 

Świętego Franciszka prośbę o dyspensę z 

zapisów konstytucji Zgromadzenia Małego 

Dzieła Boskiej Opatrzności, a także o 

uchylenie wymaganego odstępu czasu mię-

dzy święceniami diakonatu i prezbiteratu. – 

To był kościelny ekspres. Dokumenty zo-

stały złożone w Watykanie w poniedziałek 

20 maja, a już w środę 22 maja mieliśmy 

papieski dokument – powiedział ks. Michał 

Szczypek, sekretarz polskiej prowincji 

orionistów. 

Księża orioniści nie tracili czasu. W środę 

dostali papieską dyspensę, następnego dnia 

zorganizowali w szpitalu uroczystość zło-

żenia wieczystych ślubów zakonnych, a w 

piątek – liturgię, podczas której biskup 

pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej 

Marek Solarczyk udzielił kl. Michałowi 

święceń diakonatu i prezbiteratu. – Choć 

nie ma przepisów, które regulują udziela-

nie tych święceń podczas jednej liturgii, to 

powołaliśmy się na bardzo jednoznaczny 

dokument z Watykanu. Papież Franciszek 

napisał, że udziela wszelkich koniecznych 

dyspens, aby Michał Łos przyjął święcenia 

kapłańskie – wyjaśnił ks. Szczypek. 



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

7.00 †Maria Nabożna od syna Stanisława 

†Józef Mikołajczyk greg. 30 /zakończenie/ 

18.00 †Apolinary w roczn śm. oraz Jan Otrębscy  

Wtorek 

18.00 †Stanisław i Czesław Krystyniak 

†Salomea Kamińska w 7 dzień po śm. od syna Stanisława z rodziną 

†Emilia Mlicka 

Środa 

8.30 Dziękczynna za otrzymane łaski dla uczniów  

i nauczycieli  w roku szkolnym 

18. 00 †Danuta Szudy w 1 roczn. śm 

†Ludwik Twardzik oraz Władysława 

†Zofia Rymanowska i Władysław Smoleń 

Czwartek Boże Ciało 

7. 00 †Ignacy Staniszewski od Anny i Pawła Świątek 

†Bronisława, Antoni, Ryszard Wyżkiewicz 

10. 00 †Henryk w roczn. śm. i Cecylia Ślusarczyk 

†Józef Mikołajczyk od kuzynek 

15.00 †Maria w 14 roczn.śm i Tadeusz w 29 roczn. śm oraz Bronisława 

Starzec 

Piątek  

18.00 †Zuzanna Świątek od syna Piotra 

†Mieczysław Czechowicz od Marii Piątkiewicz 

†Katarzyna, Alojzy i Tadeusz Byczek 

Sobota 

8.00 †Czesława Maksym w 3 roczn. śm. 

Za parafian 

†Maria, Franciszka i Tekla Świątek  

 

Niedziela 

7. 00 †Czesława Żychowska z okazji urodzin oraz Bogumił  

8. 30 †Władysław Maksym od córki 

†Janina Gumienny w 1 roczn. śm. oraz Stanisław i Adolf od Zdzisława 

11. 00 †Jan Świątek i Jan Głowaty  

15. 00 †Józef  Rzońca z okazji Dnia Ojca od córek 

†Franciszek i Joanna Wojdyło 

 

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

dysława 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 

Od poniedziałku O. Cecylian będzie odprawiał 15 Mszy Św. za śp. Annę 

Skicką od uczest. pogrzebu 

 

DOBRYNIA  
Poniedziałek 17.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Katarzyny Stachur-

skiej i rodziny 

Środa 8.30 Dziękczynna za otrzymane łaski dla uczniów 

i nauczycieli w roku szkolnym  

Czwartek Boże Ciało 

8. 00 †Aleksander Piątkiewicz oraz zmarli rodzice  

Sobota 14.00 †Adam i Antoni Ciuła  

Niedziela  9.45 O błog . Boże dla dzieci I komunijnych i ich rodzin  

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: 

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz 
jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, 
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo 
nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, co-
kolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On 
Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie  
i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dla-
tego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam obja-
wi. Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć,  
i znowu chwila, a ujrzycie Mnie      J16, 12-15 

Sala warszawskiego szpitala przy ul. Szaserów musiała 

zastąpić prezbiterium świątyni. święcenia odbywały się 

w obecności księży orionistów, rodziny i znajomych. 

Michał Łos przyjął sakrament święceń na leżąco. Gdy 

sprawował swoją upragnioną pierwszą Mszę św., rów-

nież leżał na szpitalnym łóżku. – Zawierzam Panu Bogu 

ciebie, Michale, i wszystko, co sakrament święceń w 

tobie dokona. Proszę Boga, abyś był świadkiem Jego 

miłości – powiedział bp Solarczyk i dodał: – Najwięk-

szym znakiem miłości Boga jest dar życia. W różny 

sposób to realizujemy, a ty dzisiaj także niesiesz to orę-

dzie. 

7 czerwca ksiądz Michał Łos, przebywający w szpitalu 

onkologicznym w Warszawie, obchodził swoje 31 uro-

dziny. Jednym z gości był prezydent Andrzej Duda. 

Ksiądz Michał otrzymał 24 maja świecenia kapłańskie 

na szpitalnym łóżku. 7 czerwca, świeżo upieczony ka-

płan, którego historia poruszyła wielu ludzi, obchodził 

swoje 31 urodziny. W prywatnej uroczystości, w której 

wzięli udział przyjaciele i rodzina, był tort, błogosła-

wieństwo i życzenia, „100 lat”. Ksiądz Michał otrzymał 

wyjątkowy prezent. Kapłana odwiedził sam prezydent 

Andrzej Duda, którego ks. Michał bardzo cenił i z któ-

rym chciał spotkać osobiście. Młody kapłan mógł pre-

zydentowi bezpośrednio udzielić prymicyjnego błogo-

sławieństwa.  


