30 maja - PONIEDZIAŁEK
6:30 W intencji rodziny Szulańskich,
Mączyńskich i Łozińskich aby otrzymali
łaskę dojścia do zbawienia
7:00 W intencji rodziny Góreckich dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o Boże bł., opiekę NMP i zdrowie
18:00 + Zbigniew Karbownik greg. 30

7:00 Kazimierz Wanago, Stanisława
Marcinkiewicz, Wiktoria Augustyn i za
zmarłych z ich rodzin
18:00 + Wilhelm i Aleksandra Szukis,
Waleria i Mieczysław Kozak i wszyscy
zmarli z rodziny Szukisów i Kozaków

1 czerwca - ŚRODA
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Władysław, Irena i Jarosław
18:00 W intencjach z nowenny

2 czerwca - CZWARTEK
6:30 + Irena Bauer 5 rocz. śmierci
7:00 + Bolesław Waluk m-c po śmierci
18:00 + Marianna Borzym, Stanisław
Borzym i zm. z rodziny Borzym i Jaszczołt

3 czerwca - PIĄTEK
6:30 WOLNA INTENCJA
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4 czerwca - SOBOTA

6:30 + Czesława Jankun m-c po śmierci
7:00 + Kazimierz Hryniewicz 9 rocz. śmierci
31 maja - WTOREK
6:30 + Marian Pawłowski rocz. śmierci i za i za rodziców z obojga stron
18:00 O Boże bł., zdrowie, opiekę NMP dla
zmarłych rodziców i rodzeństwo, Helenę
Ojca Świętego, Radia Maryja i Ojczyzny
Puszko i za zmarłych z jej rodziny
7:00 + Elżbieta Kutkowska 4 rocz. śmierci
18:00 O zdrowie i bł. Boże, dary Ducha
Świętego dla Ks. Jana Świderskiego w 22
rocz. święceń kapłańskich

BIULETYN INFORMACYJNY
PARAFII ŚW. KATARZYNY
W KĘTRZYNIE

5 czerwca- X NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże,
opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Zofii
Makulus
8:30 + Anna i Henryk Maliszewscy i za
zamarłych z rodziny
10:00 + Adela, Leon, Henryk, Mieczysław
z rodziny Milewskich, Łukasz Moroz oraz
Kazimierz, Mirosław i Anna z Tarkawianów
11:30 + Genowefa Rafalska 1 rocz. śmierci
i za rodziców: Franciszek i Leokadia
13:00 O Boże bł., zdrowie, opiekę NMP dla
Wspólnoty Żywego Różańca i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, ich rodzin oraz
całej naszej wspólnoty parafialnej
18:00 + Bronisław Oberlan 6 rocz. śmierci
i za Antoniego

IX NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 7,1-10
Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który
się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa
pewnego setnika, szczególnie przez niego
ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro
setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego
starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł
i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa
i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to
wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród
i sam zbudował nam synagogę”. Jezus przeto
wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu,
setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą:
„Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój.
I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz
słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam
pod sobą żołnierzy. Mówię temu: »Idź« – a idzie; drugiemu: »Chodź« –
a przychodzi; a mojemu słudze: »Zrób to« – a robi”. Gdy Jezus to usłyszał,
zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam
wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili
do domu, zastali sługę zdrowego.

„PANIE, NIE JESTEM GODZIEN”
Kto pierwszy wypowiedział te słowa, powtarzane na każdej Mszy Świętej? To
poganin uważający się za niegodnego przyjęcia Jezusa pod swym dachem. My
wypowiadamy je, gdy Chrystus ma przyjść do naszego serca. Na ile jesteśmy
godni takiej gościny? Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam króla Salomona
i setnika poganina, którzy usilnie zanoszą prośby do Boga. Po poświęceniu
Świątyni Salomon prosi za cudzoziemcami. Przyjdą oni z dalekich krajów przez
wzgląd na imię Boga. Przyjdą i uwierzą. Dokona się to dzięki wysłuchaniu ich
modlitw. Wówczas wszystkie narody będą z bojaźnią chwaliły Pana za Jego łaskę
i wierność. Jest to zapowiedź tego, że i poganom Bóg udzieli łaski nawrócenia
i zostaną przed nimi otwarte drzwi wiary. Bóg odpowiada na tę modlitwę
w Jezusie, który jest Świątynią Bożą. Setnik poganin usilnie prosi Chrystusa
o uzdrowienie sługi. Odczuwa on bojaźń przed zbliżeniem się do Jezusa. Tak
samo niegdyś Żydzi czuli lęk przed spotkaniem z Bogiem. Setnik pokornie prosi
jednak o dobro dla drugiego człowieka i zostaje wysłuchany dzięki swojej wierze,
która była „większa od wiary w Izraelu”. Jezus uzdrowił sługę na odległość,
objawiając, że Bóg nie jest ograniczony w działaniu do jednego miejsca.
Słowa setnika poganina Kościół uwiecznił w liturgii. Są one wypowiadane przez
zebranych ze wszystkich narodów wokół Chrystusa, który przychodzi, aby nas
leczyć z naszych słabości. Gdy je powtarzamy, musimy mieć świadomość, że nie
jesteśmy godni. Wiara otwiera nas jednak na Słowo, które przychodzi, uzdrawia,
przebacza i zbawia.

1. Pan Jezus zawsze doceniał i chwalił wiarę tych, których spotykał podczas swej
publicznej działalności i którym wyświadczał dobro. To zachęta dla nas, abyśmy
umacniali naszą wiarę i ufność wobec Pana, wpatrując się choćby w przykład
setnika z dzisiejszej Ewangelii.
2. Dzisiaj, o godz. 6:30, wyruszyła tradycyjna Piesza Pielgrzymka Gwiaździsta do
Świętej Lipki, gdzie Uroczysta Suma Odpustowa będzie odprawiona
o godz. 11:00. Autobus wyrusza z Placu Traugutta o godz. 9:30 i 10:00, przejazd
przez Osiedle Piastowskie (ulicami Chrobrego, Jagiełły) do Świętej Lipki. Powrót
po uroczystościach kościelnych.
3. Ofiary składane dzisiaj na tacę podobnie jak w ubiegłą niedzielę,
przeznaczamy na Archidiecezjalny Fundusz Inwestycyjny.

4. Jeszcze dziś, jutro i pojutrze o godz. 17:30 odprawimy Majowe
Nabożeństwa. Od środy natomiast rozpoczniemy Nabożeństwa Czerwcowe ku
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa również o godz. 17:30.
5. W środę, 1 czerwca, przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. Pragniemy
w tym dniu otoczyć naszą modlitwą wszystkie dzieci.
6. Do czwartku włącznie trwamy w tradycyjnej oktawie uroczystości Bożego
Ciała. W czasie nabożeństwa o godz. 17:30 procesja wokół kościoła.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, Wspólnota Krwi Chrystusa
zaprasza na modlitwę od godz. 17:00.
8. Po Mszy św. wieczornej w czwartek - 2 czerwca zapraszamy na spotkanie
w domu parafialnym rodziców młodzieży przygotowującej się do
bierzmowania.
9. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest
również Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Spowiadamy od
godz. 17:00. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
10. W piątek - 3 czerwca serdecznie zapraszamy o godz. 19:00 do Amfiteatru,
ul Kajki na Orszak Księżnej Dobrawy. Wstęp wolny - mile widziane przebrania
z epoki.
11. W sobotę, przypadnie wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Wspólnota
Radia Maryja zaprasza na modlitwę od godz. 17:00.
12. Także w sobotę - 4 czerwca po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18:40
zapraszamy do domu parafialnego na spotkanie z O. Marcinem Perfikowskim,
naszym parafianinem - misjonarzem z Afryki, który także w przyszłą niedzielę
będzie mówił kazanie i zbierał ofiary na misje. Natomiast, po Mszy św. można
będzie złożyć ofiarę do puszki na świątynię Opatrzności Bożej budowaną
w Warszawie.
13. W maju w naszej parafii: 2 dzieci ochrzczono, 1 para zawarła związek
małżeński, 7 osób zmarło, 9 osób skorzystało z odzieży używanej w ramach
Akcji Charytatywnej, 5 rodzin złożyło ofiarę na potrzeby parafii. Za troskę
o
naszą
wspólnotę
składamy
serdeczne
podziękowanie.
14. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: Jerzy
Mandrosz i Edward Romanowski. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie….

