z Warsztatu Terapii Zajęciowej z okazji
11 kwietnia - PONIEDZIAŁEK
20-lecia istnienia
6:30 Z okazji 60 rocz. urodzin o bł. Boże,
opiekę NMP, zdrowie i potrzebne łaski dla 18:00 + Maria Roszak 4 rocz. śmierci
Zbigniewa
16 kwietnia - SOBOTA
7:00 + Józef Pietraszek - gregorianka 11
18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski
6:30 + Barbara Lipik 4 rocz. śmierci oraz za
z prośbą o dalsze łaski, zdrowie i dary
zmarłych z rodziny
Ducha Świętego dla rodziny Świderskich
7:00 + Józef Pietraszek - gregorianka 16
i Kosiorków
18:00 + Anna Rekuć

12 kwietnia - WTOREK

17 kwietnia - IV NIEDZIELA
WIELKANOCNA

6:30 + Andrzej 14 rocz. śmierci, Helena
i Władysław Łojek, Albina, Bronisław
i Anna Nowakowscy
7:00 + Józef Pietraszek - gregorianka 17
7:00 + Józef Pietraszek - gregorianka 12
8:30 + Wacław Łysowski 2 rocz. śmierci,
18:00 O Boże bł., potrzebne łaski i zdrowie
rodzice i rodzeństwo z obojga stron,
dla Zenona z okazji 62 rocz. urodzin
Eugeniusz Ciesiul
10:00 + Lech Bujnarowski 22 rocz. śm.,
13 kwietnia - ŚRODA
6:30 + Władysław Berliński m-c po śmierci rodzice z obojga stron, zmarli z rodziny
11:30 + Janina Kaczmarczyk 2 rocz. śm.,
7:00 + Józef Pietraszek - gregorianka 13
18:00 W intencjach z nowenny
Władysława i Franciszka Bronkowickie,
Marcelina Bagińska
14 kwietnia - CZWARTEK
13:00 + Feliksa, Antoni, Andrzej Kubińscy,
6:30 + Józef Bidiuch m-c po śmierci
Feliks Bedenak
7:00 + Józef Pietraszek- gregorianka 14
13:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie
18:00 + Teresa Każarnowicz 26 r. rocz.
i opiekę NMP dla członków Wspólnoty
śmierci, Jan Każarnowicz 6 m-c po śmierci
Krwi Chrystusa ich rodzin i kapłanów
i za zmarłych z rodziny
z naszej parafii
18:00 + Helena Bach 1 rocz. śmierci,
15 kwietnia - PIĄTEK
6:30 + Genowefa Grzymała m-c po śmierci Leonard Bach, Marianna, Jan, Eugeniusz,
Wiktoria i Piotr z rodziny Duczek oraz Zofia
7:00 + Józef Pietraszek gregorianka 15
11:00 W Intencji osób niepełnosprawnych i Czesław Korzeniewscy

BIULETYN INFORMACYJNY
PARAFII ŚW. KATARZYNY
W KĘTRZYNIE
NR 15 (416) 10 kwietnia 2016 r.
www.swk.olsztyn.opoka.org.pl

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 21,1-19
Jezus ukazał się znowu nad Morzem
Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób:
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany
Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej,
synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego
uczniów. Szymon Piotr powiedział do
nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu:
”Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc
i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie
złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął
na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do
nich: ”Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: ”Nie”.
On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”.
Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: ”To jest Pan!”.
Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią
szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła
łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko
około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na
nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: ”Przynieście jeszcze ryb,
któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną
wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości
sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: ”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden
z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: ”Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że
to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę.
To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

Z naszej parafii organizowany
jest wyjazd na ŚDM
do Krakowa
w dniach
29/07/2016 do 1/08/2016
pakiet B1.
SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA
Bliższe informacje u ks. Łukasza
tel. (89) 753 19 63

1. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom
i przyjaciołom, spotykał się z nimi i dawał im dowody, że żyje. Dziś o jednym
z takich spotkań opowiada nam Ewangelia. Od 8 lat trzecia niedziela Wielkanocy
w naszej Ojczyźnie, dzięki inicjatywie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, jest
Niedzielą Biblijną, inaugurującą w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Znajdźmy
czas na spotykanie się z Panem w Jego słowie. Zachęcamy do indywidualnej
lektury i medytacji słowa Bożego.
2. Dzisiaj w naszym kościele o godz. 18:00 podczas Mszę św., w sposób szczególny
będziemy modlić się w intencji Ojczyzny o jedność i pojednanie w naszym narodzie
oraz w intencji 96 ofiar lotniczej katastrofy pod Smoleńskiem i za pomordowanych
z rąk hitlerowskiego i sowieckiego okupanta. Po Mszy św. przejdziemy na
Pl. Piłsudskiego, aby oddać im hołd pamięci.

3. W tym tygodniu, w dniach 14-16 kwietnia (czwartek - sobota) będziemy
przeżywać główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu
Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia,
w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać się w Gnieźnie.
Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz
państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie sobotnie dziękczynienie
i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu.
4. W czwartek (14 kwietnia) po Mszy św. wieczornej, odbędzie się w domu
parafialnym spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania. Prosimy
zabrać dzienniczki.
5. W piątek (15 kwietnia) zapraszamy na obchody Jubileuszu 20-lecia
Warsztatów Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych. O godz. 11:00
w naszym kościele zostanie odprawiona uroczysta Msza św., po której o godz.
12:00 odbędzie się uroczysta gala obchodów Jubileuszu w kinie Gwiazda.
6. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Burmistrz Miasta
i Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Kętrzynie zapraszają na
sympozjum popularnonaukowe: Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, które
odbędzie się w piątek (15 kwietnia) od godz. 13:00 w Sali Rycerskiej
kętrzyńskiego zamku.
7. Wspólnota Domowego Kościoła organizuje w naszej parafii,w dniach 16-17
kwietnia (sobota-niedziela)sesję dla małżeństw p.t. Wspólnie przez życie.
Główne tematy: różnice między mężczyzną a kobietą; dobra komunikacja
o małżeństwie; drogi i bezdroża małżeńskiej seksualności; jak rozwiązywać
trudności w małżeństwie, trudne relacje z teściami. Informacje znajdziemy na
plakacie przed kościołem.
8. W przyszłą niedzielę po Mszy św. odprawianej o godz. 11:30, zapraszamy
do domu parafialnego rodziców uczniów, którzy przystępują w maju do
I Komunii Świętej, na ostatnie spotkanie informacyjne.
9. O godz. 17:00 w przyszłą niedzielę (17 kwietnia) zapraszamy do naszego
kościoła na koncert inaugurujący Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski p.t.
Modlitwa za Polskę. Wykonawcy: Marek Wierzbicki – sopran, Roksana
Wardenga – mezzosopran, Krzysztof Zimny – tenor, Dominik Opaliński – bas/
baryton, Rafał Sulima – organy.
10. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Franciszek Miłosz, Janina Bielak i Rozalia Pyrka. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej
pomocy –Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

