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 Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA 
 Dzisiejsza Ewangelia w słowach: 

„Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz 

się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego” 

zaprasza Nas do radykalnego pójścia za Jezusem. 

Niech nam nie brakuje odwagi. 

 W ubiegłą niedzielę przedstawiciele parafii 

Sowina jako pomoc dla tamtejszego kościoła ze-

brali 2996,10 gr. Ofiarodawcom składamy ser-

deczne Bóg zapłać! 

 We wtorek zapraszamy na Wieczór Anielski. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, 

piątek i sobota miesiąca. W piątek okazja do spo-

wiedzi od godziny 17.00./ Dobrynia 16.30/ 

 W sobotę udamy się do chorych od godziny 

9.00. 

 Przyszła niedziela adoracyjna. Składka na 

Seminarium Duchowne i cele diecezjalne. Po 

Sumie zmiana tajemnic różańcowych. 

 Przypominamy, że od przyszłej nie-

dzieli do 31 sierpnia Msze Św. niedziel-

ne będą w porządku wakacyjnym czyli o 

godzinie 8:00, 11:00 i 15:00. 

 Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła 

jego obejścia oraz toalet i złożoną ofiarę 180zł. 

Na sobotę do sprzątania prosimy c.d. mieszkań-

ców Cieklin –Dedówka. 

 Wójt Gminy Dębowiec informuje, że od dnia 1 

lipca można składać wnioski w formie elektro-

nicznej na świadczenia: wychowawcze 500+, 

rodzinne i dobry start 300+, natomiast od 1 

sierpnia przyjmowane będą wnioski w formie 

papierowej na w/w świadczenia w Urzędzie Gmi-

ny. 

 

W minionym tygodniu odeszli do wieczności: Jan 

Świątek i Eleonora Klimkiewicz.  

Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu: Wieczne 

odpoczywanie….. 

Niewierny? 

Św. Tomasz 

 3 lipca wspominamy w liturgii św. Tomasza.      
Mówi się o nim „niewierny”. Czy słusznie? Jeśli z Ewangelii 
św. Jana wypiszemy tych kilka słów, które wypowiedział 
apostoł Tomasz, zobaczymy drogę rozwoju jego wiary. 
„Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć” (J 11,16) – 
zachęca Apostołów Tomasz. A więc jest gotów iść wszędzie 
za ukochanym Mistrzem, nawet na śmierć. Brzmi w tych sło-
wach gorliwość neofity. Nieraz człowiekowi wydaje się, że 
zrobi wszystko dla Boga. To zazwyczaj autentyczne pragnie-
nie, może efekt uniesienia czy żarliwości. Życie na ogół we-
ryfikuje te obietnice. Nieraz bardzo boleśnie. Ale wiara karmi 
się także takim religijnym zapałem. „Panie, nie wiemy, do-
kąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” (J 14,5) – Tomasz 

wyrywa się z pytaniem podczas Ostatniej Wieczerzy, w mo-
mencie kiedy Jezus zaczyna mówić o swoim odejściu. Słowa 
Apostoła zdradzają jakąś bezradność. Są wołaniem o jasną 
wskazówkę. Jakież to bliskie wszystkim, którzy lękają się 
utraty pewnych punktów oparcia. Odpowiedź Jezusa: „Ja 
jestem drogą, prawdą i życiem” (J14,6) nie wyjaśnia wszyst-
kiego. To raczej wezwanie do zaufania mimo niepewności. 
Nie da się wszystkiego wiedzieć. Wiara ma w sobie coś ze 
skoku w ciemność, jest ryzykiem drogi w nieznane. 
„Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę 
palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do bo-
ku Jego, nie uwierzę” (J 20,25) – krzyczy do Apostołów To-



INTENCJE MSZALNE 

 
Poniedziałek 

7.00 †Bogdan Zdebik 

†Józef Warchoł, Stanisław, Honorata 

18.00†Marian Setlak z okazji imienin 

†Maria Sławniak od Stanisławy Jaracz z rodziną /poza parafią/  

Wtorek 

18.00 †Tadeusz Kuzyk od cioci z rodziną 

†Bronisława Budziak r śm 

†Maria Sławniak rodziny Leśniaków /poza parafią/  

Środa 

18. 00 †Krystyna Cygan w 30 dzień po śmierci od siostrzeńców 

†Leokadia Czechowicz 2 r śm 

†Maria Sławniak od sąsiadów Świątków i Żychowskich /poza parafią/ 

Czwartek 

18. 00 †Katarzyna Rzońca 25 r śm 

†Jan Czyrkiewicz z okazji imienin 

†Maria Sławniak od sąsiadów /poza parafią/  

Piątek  

8.00 †Jan Świątek 7 d. po śm od siostry Marii  

18.00 †Czesława i Franciszek Jędryczka oraz Alicja Czechowicz od córki 

Joanny z rodziną 

†Genowefa i Zygmunt 

†Maria Sławniak od rodziny Pykosz /poza parafią/  

Sobota 

8.00 †Józef Byczek r śm 

†Adam Czechowicz 4 r śm  

†Maria Sławniak od Haliny z rodzina z Ujścia Gorlickiego /poza parafią/ 

 

Niedziela 

8. 00 †Jan Świątek 5 r śm od syna Antoniego z rodziną 

†Adolf Ślusarczyk 

11. 00 †Zofia, Franciszek Biernaccy oraz Apolonia i Wojciech Brej  

15. 00 Dziękczynna za łaski z prośbą o błog Boże w życiu małżeńskim 

Angeliki i Mateusza 

†Wojciech Królikowski, Edward i Jan Dziedzic 

 

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

Setlak   

Od 1 lipca odprawiane są Msze Św. greg. za śp. Mieczysława Czechowi-

cza 

 

 

DOBRYNIA  

 
Piątek 17.00 †Jan i Emilia Rzońca  

Sobota 12.00 †Apolinary Mastej  

Niedziela  9.45 †Bogdan Zdebik  

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 dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, 
postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą 
posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewne-
go miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu 
pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do 
Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: 
«Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień 
spadnie z nieba i pochłonie ich?» 

Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do 
innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział 
do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». 
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki pod-
niebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, 
gdzie by głowę mógł położyć». 

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowie-
dział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać 
mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzeba-
nie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». 

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale po-
zwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». 
Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę 
do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do króle-
stwa Bożego».       Łk 9, 51-62 

masz. Ileż tu emocji: wściekłość, żal, pretensje, za-
zdrość... Inni widzieli Zmartwychwstałego, a ja 
nie. Gdzie tu sprawiedliwość? Potem jednak cze-
kał z innymi i modlił się. Któż nie chciałby być 
bliżej Boga, przekonać się na 100 procent, że to 
wszystko prawda? Kto nie chciałby złapać Boga za 
nogi? „Pan mój i Bóg mój” (J 20,28) – wyznaje To-
masz, pokonany przez Jezusa. Całkowity pokój, 
starta pycha, wyciszone żądania umysłu, mądra 
zgoda na to, że wiara jest powierzeniem się tajem-
nicy większej od człowieka. Dzięki Tomaszowi 
usłyszeliśmy błogosławieństwo: „Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Jako komentarz 
wypisuję słowa Benedykta XVI: „Wiara to obcowa-
nie z tajemnicą Boga, a uwierzyć – to znaczy 
»powierzyć siebie« samej istotnej prawdzie słów 
Boga żywego. (…) Bóg skrywa się w tajemnicy: 
usiłowanie zrozumienia Go oznaczałoby próbę 
zamknięcia Go w naszych pojęciach, w naszej wie-
dzy, a to ostatecznie prowadziłoby do utracenia 
Go. Poprzez wiarę możemy przebić się przez poję-
cia (…) i »dotknąć« Boga żywego”. 
Starożytna tradycja mówi, że św. Tomasz dotarł aż 
do Indii, głosząc Ewangelię. Tam też oddał życie 
za wiarę. Stał się patronem Indii. W pobliżu miasta 
Madras znajduje się Góra św. Tomasza, na której 
do dziś jest jego sanktuarium. Jest patronem nie-
dowiarków? Zgoda. Ale również patronem tych, 
którzy bardzo chcą „dotknąć” Boga żywego.  


