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 Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Dziś po każdej Mszy Św. przedstawiciele parafii Sowina zbierają 

ofiary do puszek jako pomoc dla tamtejszego kościoła.  

 Jutro Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela- odpust w Załę-

żu. 

 W czwartek na Mszy Św. o godz.18:00 zakończenie oktawy Bożego 

Ciała. Błogosławieństwo dzieci, kwiatów i ziół. /w Dobryni nabożeń-

stwo o godz.17:00/. 

 Bogu niech będą dzięki za Wasze świadectwo wiary podczas Bożego 

Ciała: za udział, zaangażowanie i  piękne ołtarze. Dziękujemy służbom: 

OSP, kosynierom, LSO, niosącym feretrony, a także za udekorowane 

domy. 

 W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odpust w 

Foluszu. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. 

 W sobotę w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, naszymi 

modlitwami będziemy wspierać osobę i dzieła Ojca Świętego. Msze św. 

o godz. 8:00, 11:00  i 18:00. /w Dobryni o 9:45/. Tradycyjnie w tym 

dniu zbierana ofiara przekazywana jest na działalność Stolicy Apostol-

skiej.  

 Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła jego obejścia oraz toa-

let i złożoną ofiarę 160zł. Na piątek do sprzątania prosimy c.d. Cieklin 

–Dedówka /godz. do ustalenia/.  

 Dziękujemy również za wyplewienie pozostałych róż przy kościele, 

pracownikom DPS Folusz za wykoszenie trawy przy wschodniej części 

cmentarza oraz p. Markowi z Dobryni za pracę koparką przy wyrówna-

niu placu na cmentarzu, a panom z Duląbki za porządkowanie gruzu. 

 Koszt dotychczasowych prac przy ogrodzeniu cmentarza to kwota 

28500zł. Na te inwestycje wpłaciło z parafii 90 rodzin oraz z Dobryni  

28 rodzin. Mile są widziane dalsze wpłaty.  

 Prosimy też o pilnowanie tzw. opłat administracyjnych na utrzyma-

nie cmentarza /Toi-Toi i śmieci/. Dotychczasowy wpływ w tym roku ,to 

2050zł, a wydatki 2332zł. Odpowiedzialni są właściciele nagrobków w 

porozumieniu z zakładem kamieniarskim. Na wykonanie jakichkolwiek 

prac na cmentarzu potrzebna jest pisemna zgoda administracji, którą 

można uzyskać w kancelarii parafialnej. Nie wszyscy stosują się do tego 

zarządzenia. 

 Prosimy, by za porządek po tzw. konfetti na część nowożeńców przy 

wyjściu z kościoła byli odpowiedzialni nowożeńcy. 

 W piątek po Mszy Św. w Cieklinie Nabożeństwo grupy modlitewnej 

O. Pio 

XVII Koncert 
„Jednego Serca 
Jednego Ducha” 

Rzeszów: 20 czerwca 2019 r. w Parku 
Sybiraków w Rzeszowie po raz siedem-
nasty odbył się koncert „Jednego Serca 
Jednego Ducha”. W koncercie, zalicza-
nym do największych koncertów uwiel-
bienia Boga w Europie, wzięło udział 
około 50 tysięcy osób, a na scenie wy-
stąpiło ponad 200 artystów. Na to wy-
darzenie udała się również autokarem 
44 osobowa grupa z Cieklina wraz z Ks. 
Krzysztofem.  

Zebranych przywitali pomysłodawcy i 
organizatorzy koncertu: ks. Andrzej 
Cypryś, dyrektor Instytutu Teologiczno
-Pastoralnego w Rzeszowie i ks. Ma-
riusz Mik, proboszcz parafii św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika w Bogu-
chwale. Wśród gości byli biskupi z Rze-
szowa: bp Jan Wątroba, bp Edward 
Białogłowski oraz Stanisław Jamrozek, 
biskup pomocniczy archidiecezji prze-
myskiej. 

Na początku koncertu ks. Marek Story, 
wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rze-
szowie, odczytał list papieża Franciszka 
z pozdrowieniami i błogosławieństwem 
dla uczestników koncertu. 

Koncert tradycyjnie prowadził Jan Bu-
dziaszek, jeden z pomysłodawców rze-



INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek 

18.00 †Jan Budziak od żony 

†Maria Sławniak od bratanicy Anny Mastej z rodziną /poza parafią/  

Wtorek 

18.00 †Jan Dychus od córki Ewy z rodziną 

†Maria Sławniak od Stanisława i Marii Cichoń z rodziną /poza parafią/ 

Środa 

7.00 †Marian Setlak z okazji Dnia Ojca  

18. 00 †Władysław Czechowicz 5 r śm 

†Maria Sławniak od brata Tadeusza z rodziną /poza parafią/ 

Czwartek 

7. 00 †Marian Świątkowski r śm i Kazimiera  

18. 00 O błog. Boże dla Karoliny w dniu 18 urodzin 

†Władysław Brej z okazji imienin 

Piątek  

18.00 †Henryk r śm., Florian, Tadeusz, Józef 

†Leon i Helena Opałka r śm. i Józef Wyżkiewicz 

Sobota 

8.00 W intencji dzieci I komunijnych i ich rodzin o błog. Boże i potrzebne 

łaski 

†Piotr Leś  

11.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla Piotra z 

okazji imienin i Pawła z okazji urodzin 

Dziękczynna w 1r ślubu Małgorzaty i Grzegorza z prośbą o błog. Boże i 

potrzebne łaski 

18.00 †Władysław Maksym od syna z rodziną  

 

Niedziela 

7. 00 O błog. Boże dla ofiarodawców i tych, którzy pracowali przy 3 ołta-

rzu na Boże Ciało 

†Ferdynanda Setlak 8 r śm 

8. 30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla Magdale-

ny z okazji 18 urodzin 

†Paweł Setlak z okazji imienin od córki Marii 

11. 00 †zmarli z rodziny Szudy i Bialic  

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 

O. Cecylian odprawia 15 Mszy Św. za śp. Annę Skicką od ucz. pogrzebu 

 

 

DOBRYNIA  
Czwartek 17.00 †Adolf Ślusarczyk od córki z mężem  

Sobota 9.45 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla całej rodzi-

ny  

Niedziela  9.45 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i 

błog. Boże dla sióstr z róży Jana Pawła II i pokój wieczny dla zmar-

łych  

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 

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim ucz-
niowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo 
uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana 
Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że 
któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapy-
tał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpo-
wiedział: «Za Mesjasza Bożego». 

Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby 
nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy 
musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez star-
szyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie 
zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». 

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia 
bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z 
mego powodu, ten je zachowa». Łk 9, 18-24 

szowskiego uwielbienia. W tym roku, oprócz często 
goszczących w Rzeszowie artystów (m.in. Jana Bu-
dziaszka, Beaty Bednarz, Lidii Pospieszalskiej, ze-
społu New Life’M, Tamary Przybysz, Joachima 
Mencla i Leopolda Twardowskiego, Andrzej Lam-
perta, Krzysztofa Antkowiaka,) wystąpili: Magda 
Anioł i Adam Szewczyk, Piotr Baron, Adeb Chamo-
un, Tomas Celis Sanchez, Diakonia Tańca Wspól-
noty Radości Paschalnej oraz Finaliści Festiwalu 
Zaczarowanej Piosenki Fundacji Anny Dymnej 
„Mimo wszystko”. 

Wykonawcom towarzyszyli orkiestra i chór 
„Jednego Serca Jednego Ducha”. To blisko 200 
muzyków wolontariuszy z całej Polski i Ukrainy. 
Uczestnicy koncertu, w czasie ponad trzech godzin, 
wysłuchali około 30 piosenek i pieśni religijnych. 
Kierownikiem muzycznym koncertu był Marcin 
Pospieszalski. Organizatorem koncertu była Fun-
dacja Jednego Serca Jednego Ducha, współorgani-
zatorem Województwo Podkarpackie przy współ-
pracy Odnowy w Duchu Świętym, Duszpasterstwa 
Akademickiego Wyższej Szkoły Informatyki i Za-
rządzania w Rzeszowie, PRO JSJD Sp. z o.o., Ryce-
rzy Kolumba i Związku Strzeleckiego „Strzelec”. 


