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Gdy Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się 
Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie 
sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie  
dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą 
przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi,  
oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy 
nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy  
nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu,  
a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi 
oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie 
złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, 
gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: 
Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż 
jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na 
czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej 
czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli 
sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, 
a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, 
i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.  
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, 
otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary,  
otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele  
zlecono, tym więcej od niego żądać będą.  

8 SIERPNIA – PONIEDZIAŁEK  
6:30 + Jerzy Wiśniewski- m-c po śmierci 
7:00 + Wiktor, Julianna, Tadeusz, Janina,  
Franciszek i Bronisław 
18:00 + Jadwiga Szeszko- 25 rocz. śmierci  
oraz Andrzej Szeszko 

9 SIERPNIA  - WTOREK  
6:30 + Piotr Wilczyński- kolejna rocz. śmierci 
7:00 + Justyn Kliszewicz- 20 rocz. śmierci, 
zmarli z rodziny Kliszewiczów oraz Regina  
i Stanisław Szukszul 
18:00 + Stanisława Sokołowska-  
3 rocz. śmierci 

10 SIERPNIA - ŚRODA  
6:30 + Henryk Popiołek- 13 rocz. śmierci, Józef, 
Franciszka, Karol z rodziny Popiołek; Marianna 
i Władysław Szczepanek, Janina  
i Jan Trzeska, Maria Laskowska, Rozalia Gut, 
Marianna i Władysław Wiśniewscy 
7:00 + Stefan Wojnowski- 32 rocz. śmierci ,  
za rodziców z obojga stron i za rodzeństwo 
17:30 Nowenna do Matki Bożej 
18:00 W intencjach z Nowenny 

11 SIERPNIA - CZWARTEK 
6:30 O błogosławieństwo Boże, zdrowie  
i pomyślne rozwiązanie spraw dla  
Magdaleny, Michaliny, Mai, Julii Antoniny  
i Niny 
7:00 O łaskę nawrócenia dla  
zatwardziałych grzeszników 
18:00 + Lucyna Boulange /Bolanże/-5 rocz. 
śmierci, Bronisław i wszyscy zmarli  
z rodziny Kitowicz i Tomkowskich 

12 SIERPNIA - PIĄTEK 
6:30 + Witold Wcisło /Lekarz/ 
7:00 + Teresa i Eugeniusz Tomczakowie i za ich 
rodziców 
17:30 DROGA KRZYŻOWA 
18:00 + Jan Każarnowicz- 10-ty miesiąc po 
śmierci i zmarli z rodziny 

13  SIERPNIA – SOBOTA 
6:30 WOLNA INTENCJA 
7:00 + Danuta, Władysław i Henryk  
Adamczykowie oraz Helena i Stanisław  
Jusiakowie, Tadeusz Mitkiewicz i za jego  
rodziców 
18:00 + Leszek Kraszejko- 31 rocz. śmierci, 
Marian, Dariusz i zmarli z rodziny, Leon, Janina, 
Eugeniusz Kozłowscy 

14 SIERPNIA XX Niedziela Zwykła 
7:00 + Wacław Kowalewski- 12 rocz. śmierci, 

jego rodzice: Józefa i Stanisław oraz Józefa, 

Andrzej, Maria i Stanisław z rodziny Jańczuków 

8:30 + Janina Korolczuk- 6 rocz. śmierci, Juliusz 

i zmarli z rodziny Biłda i Wicha 

10:00 + Czesław Kukowski- 6 rocz. śmierci, 

Henryka Sikorska, Zofia i Edward Lewiccy 

11:30 + Bronisława i Joachim Kundzicz,; Aniela 

i Stanisław Tomasik i za wszystkich zmarłych  

z rodziny 

13:00 CHRZTY + Stanisława Dulas- 4 rocz. 

śmierci 

18:00 + Roman Stajnke- 35 rocz. śmierci /  

z racji imienin/ i za zmarłych z rodziny Stajnke 

 

 

  

  

 

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

          Parafia p.w. św. Katarzyny 

        ul. Powstańców Warszawy 5              

                   11-400 Kętrzyn 

              Parafia (89) 753-19-60 

        ks. Proboszcz (0-89) 753-19-64  

          ks. Mariusz (0-89) 753-19-66  

            ks. Zbigniew (0-89) 753-19-63              

                  Kancelaria Parafialna  

                    tel. (89) 753-19-70 

 poniedziałek, wtorek, środa  9:00 - 12:00 

   czwartek, piątek, sobota 14:00 - 17:00 

                         Konto Bankowe 

                          Bank Milenium 

     10 1160 2202 0000 0001 7117 0704   



każdy piątek o godz. 17:30. Trzeba pamiętać, że w Polsce 1 punkt sprzedaży 

alkoholu przypada na 270 mieszkańców. Liczba ta czterokrotnie przekracza 

standardy Światowej Organizacji Zdrowia, według, której 1 punkt sprzedaży 

alkoholu powinien przypadać średnio na 1080 osób. W Kętrzynie obecnie  

zamieszkuje ok. 27,5 tys. osób, a funkcjonuje 81 punktów sprzedaży alkoholu  

(w tym - 63 stanowią sklepy i 19 gastronomia). Według standardów  

Światowej Organizacji Zdrowia na naszym terenie powinno być około 25 

punktów sprzedaży alkoholu. Należy przypomnieć, że już trzykrotnie  

wnoszono na posiedzenie Rady Miasta Kętrzyn, petycję weryfikacji ilości tych  

punktów, ale bezskutecznie. Warto powtórzyć - w Kętrzynie punktów  

sprzedaży alkoholu powinno być około 25, a jest 81. Troska o trzeźwość  

narodu jest obowiązkiem wszystkich Polaków, a zwłaszcza władz  

państwowych i samorządowych. 

3. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby Kurii Metropolitalnej w  

Olsztynie.  

4. Po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00, Wspólnoty Kół Różańcowych  

i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zapraszają na spotkanie modlitewne. 

5. Przeżyliśmy wielkie i piękne dni, poczuliśmy się naprawdę wspólnotą  

podczas Światowych Dni Młodzieży, podczas papieskiej pielgrzymki do naszej 

Ojczyzny. Niech one przyniosą w życiu każdej i każdego z nas, w życiu całego 

narodu obfite i trwałe owoce. Dziękujemy tym wszystkim, którzy oglądali  

telewizyjne transmisje z tych wydarzeń i w ten sposób w nich uczestniczyli  

i wspólnie się modlili. 

6. Ojcowie Jezuici zapraszają do Świętej Lipki na uroczystości odpustowe:  

- 11.08.2016 (czwartek), godz. 12:00 - Msza św. - dzień kapłański;  

- 13.08.2016 (sobota), godz. 18:00 - Msza św. i Nabożeństwo Fatimskie;  

- 14.08.2016 (niedziela), godz. 11:00 - Msza św. w intencji chorych;  

- 15.08.2016 (poniedziałek), godz. 11:00 - Uroczysta Suma - przewodniczy:  

ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz metropolita Archidiecezji Mińsko-

Mohylewskiej. 

 
 

LEKCJA ŻYCIA 
 

Dzisiejsza ewangelia to najkrótszy z możliwych 
wykład o sztuce życia. Jezus niejednokrotnie  
odpowiadał na pytanie o sens ludzkiego życia. 
Dziś porusza ten problem w oparciu o trzy  
zasady. Pierwsza zawarta jest w słowach:  
Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wa-
sze. Skarbem jest ideał i cel życiowy, który  
decyduje o naszych pragnieniach, dążeniach  
i postawie. Druga zasada dotyczy czujności: 

Bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana (...). Szczęśliwi owi słudzy, 
których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Całe nasze życie jest  
oczekiwaniem na przyjście Pana i na spotkanie z Nim w chwili śmierci. Od tego 
spotkania zależeć będzie nasza wieczność. I stąd konieczność nieustannej  
czujności, z którą łączy się gotowość na przyjęcie Chrystusa. Trzecia zasada to  
odpowiedzialność za życie i otrzymane w nim dary. Sługa, który zna wolę swego 
pana, a nic nie przyrządził i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką  
chłostę. Stopień tej odpowiedzialności jest zróżnicowany i zindywidualizowany: 
Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie…   
Gdy wnikliwie popatrzymy na nasze życie, dojdziemy do wniosku, że tak niewiele 
zrobiliśmy do tej pory: nie zawsze byliśmy czujni i gotowi. A przecież to na nas, 
którzy znamy Chrystusa, spoczywa większa odpowiedzialność, aniżeli na tych,  
którzy o Nim jeszcze nie słyszeli. Dlatego ewangeliczną lekcję o sztuce życia trzeba 
ciągle powtarzać.  

1. W ubiegłym tygodniu odeszły do wieczności: Zofia Szamota i Marianna Wójcik-  

Truszkowska. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej 

pomocy – wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

2. Jesteśmy wzywani do czujności i modlitwy. Pan Jezus nieustannie zapewnia nas  

o nagrodzie dla tych, którzy są Mu wierni. Prośmy Go, aby umacniał naszą wiarę  

i zaufanie. W sierpniu możemy ćwiczyć naszą wytrwałość przez ascezę  

i wstrzemięźliwość od alkoholu. Zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w 


