26 WRZEŚNIA– PONIEDZIAŁEK
6:30 +Katarzyna Fal, Anna, Ewa, Piotr
i Andrzej
7:00 + Henryk Bielski- 20 rocz. śmierci
18:00 W I rocznicę ślubu Katarzyny
i Dawida Moczulskich z prośbą
o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki
Najświętszej i zdrowie dla małżonków
18:00 + Władysław Tokarski- 7 rocz.
śmierci
27 WRZEŚNIA - WTOREK
6:30 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o bł. Boże, opiekę M. Najświętszej
i zdrowie dla Marii, jej wnuczki Laury i jej
rodziców
7:00 + Stefania Niewierowicz- 19 rocz.
śmierci, Janusz, Halina, Mikołaj
i Tadeusz z rodziny Niewierowiczów
18:00 + Zofia Urban-1rocz. śmierci
i za zmarłych rodziców: Weronika i Feliks
28 WRZEŚNIA - ŚRODA
6:30 + Wacław Gulbinowicz
7:00 + Wacław Zielant- 6 rocz. śmierci
17:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
18:00 + Marina Łajkowa
18:00 W intencjach z Nowenny
29 WRZEŚNIA– CZWARTEK
6:30 + Paweł Jocz i zmarli z jego rodziny
7:00 + Jan Rydz, Aleksander Błaszczak
i jego małżonka
18:00 + Józef Nowik- 3 rocz. śmierci oraz
Janina i Henryk Hryniewiccy
30 WRZEŚNIA - PIĄTEK
6:30 WOLNA INTENCJA

7:00 + Irena Bidka jej syn Karol oraz za
zmarłych rodziców i rodzeństwo z rodziny
Puciato.
18:00 + Henryk- 19 rocz. śmierci oraz
Helena i Leszek z Kalisiewiczów; Oskar,
Małgorzata, Stanisław Nowiccy
1 PAŹDZIERNIKA – SOBOTA
6:30 + Eliza Chalimoniuk- gregorianka 1
7:00 + Helena – 2 rocz. śmierci i Czesław
Krychniak
9:00 70-ciolecie na ziemi Kętrzyńskiej
17:30 RÓŻANIEC
18:00 O Boże bł., zdrowie, opiekę Matki
Najświętszej dla Ojca św. oraz w intencji
Radia Maryja, TV Trwam, naszej parafii
i Ojczyzny
2 PAŹDZIERNIKA - XXVII
Niedziela Zwykła
7:00 + Mieczysław Lenkiewicz- 8 rocz.
śmierci, za zamarłych z jego rodziny
i z rodziny Tunkiewicz
8:30 + Stanisława Kierwida, Helena
Karasińska- 10 rocz. śmierci oraz ich rodzice
10:00 + Konstanty Ponikowski- 3 rocz.
śmierci i za zmarłych z rodziny
Ponikowskich i Kalinowskich
11:30 + Krystyna Traut- 9 rocz. śmierci
oraz zmarli z rodziny Brodzik i Traut
13:00 O bł. Boże, opiekę Matki Najświętszej
dla Wspólnot: Żywego Różańca
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz
o łaskę zdrowia dla chorych
z naszych rodzin
13:00 +Eliza Chalimoniuk- gregorianka 2
17:30 RÓŻANIEC
18:00 + Teresa i Stanisław Sobol
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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 16, 19-31
Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień
świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem
Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły
i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama.
Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach,
podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał:
Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca
umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu.
Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz
przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego
między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was
przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc,
ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci:
niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł:
Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł
tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu:
Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.

PSEUDOBOGACTWA CZY MIŁOŚĆ?
Dobra materialne oddane są na służbę
człowiekowi. Niestety często to człowiek
staje się sługą i niewolnikiem mamony.
Żądza posiadania odbiera zdolność
dostrzegania potrzeb bliźnich i zabiegania
o prawdziwe dobra, jakimi są dary duchowe.
Nosimy w sercu ukrytą tęsknotę za Ojcem,
który ma moc zaspokoić wszystkie nasze
pragnienia. Bogactwa ziemskie nie nasycą
duszy, ale mogą zaradzić ludzkiej biedzie.
Jeżeli wszystko, co posiadamy, postrzegamy jako dary Boże, to potrafimy się tym
dzielić. W innym wypadku łakniemy wciąż więcej, by prowadzić beztroskie życie
w przekonaniu, że wszystko nam się od niego należy. Rzeczywistość duchowa
i troska o zbawienie stają się mało znaczące (I czytanie). A naszym zadaniem jest
walka o wiarę i życie wieczne (II czytanie). Podjęta z zapałem przynosi radość,
gdyż Pan Bóg lubi zaskakiwać i w swej hojności obsypuje licznymi łaskami,
przekraczając nasze najśmielsze oczekiwania. Pośród nas żyje niejeden „Łazarz”
dotknięty może nie tyle głodem fizycznym, ile raczej głodem miłości, okryty
„wrzodami” nieludzkiego traktowania i obojętności (Ewangelia). Zapatrzeni
wyłącznie we własne sprawy stanowiące pseudobogactwa, zatroskani o wygodne
życie, nie zauważamy dzisiejszych „Łazarzy” i popadamy w egoizm. Warto
od czasu do czasu zrobić sobie rachunek sumienia w kwestii najważniejszego
z przykazań – miłości Boga i bliźniego. Uwrażliwi nas to na słowo Boże i ochroni
przed chciwością. Dbajmy zatem o duchowy słuch, nim serce stanie się twarde jak
pancerz, przez który nic nie będzie w stanie się przedostać.
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1. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: Zofia Wajnberger, Józef Piętka
i Jolanta Waszkiewicz. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: wieczny odpoczynek…
2. Ofiary zbierane dzisiaj do puszek przed kościołem, przeznaczamy na wsparcie
ofiar trzęsienia ziemi (w nocy 24-25 sierpnia) we Włoszech. Za wszelki dar serca
składamy serdeczne Bóg zapłać.
3. Dobiega końca wrzesień. Powróciliśmy już do obowiązków związanych z nowym
rokiem szkolnym, do codziennych spraw po czasie wakacji i urlopów. Pragniemy
wszystkich zaprosić do aktywnego włączenia się w życie naszej parafialnej
wspólnoty.
4. W czwartek przypada święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
Pamiętamy, że poza światem widzialnym istnieje świat spraw niewidzialnych, świat
duchowy. Pan Bóg stworzył Aniołów i powierzył im misję bycia Jego posłańcami
i jednocześnie naszymi towarzyszami w ziemskiej pielgrzymce. Aniołów, których
będziemy wspominać w najbliższy czwartek, nazywamy Archaniołami.
5. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana serdecznie zaprasza w piątek 30 września na godz. 13:00 do Sali Rycerskiej Zamku Kętrzyńskiego na konferencję:
Chrzest - wymiar biblijny, doktrynalny, historyczny, którą wygłosi ks. prof. dr hab.
Władysław Nowak z Olsztyna. Serdecznie zapraszamy.
6. Spotkanie formacyjne z kandydatami rozpoczynającymi przygotowanie
do sakramentu bierzmowania oraz ich rodzicami odbędzie się w domu
parafialnym w przyszłą niedzielę (2.10.2016) po Mszy św. odprawianej o godz.
13:00. Przypominamy, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w
parafii rodzinnej kandydata.
7. W I sobotę Koło Radia Maryja zaprasza na modlitwę od godz. 17:00.
8. Najbliższa sobota będzie pierwszą sobotą października - miesiąca różańcowej
modlitwy. Nabożeństwa różańcowe przez cały miesiąc o godz. 17:30. W poniedziałki
zapraszamy szczególnie młodzież, a we wtorki dzieci. Tych, którym trudniej dotrzeć
do kościoła, prosimy o odmawianie różańca w domach.
9. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11:30 będą poświęcone różańce dla
uczniów, którzy w przyszłym roku w maju przystąpią do I Komunii św.
10. W tym miesiącu: ochrzczono 5 dzieci, 2 pary zawarły związek małżeński, 8 osób
zmarło, 10 osób skorzystało z używanej odzieży w ramach Akcji Charytatywnej,
13 rodzin złożyło ofiarę na potrzeby naszej wspólnoty. Serdeczne dziękujemy
za każdy dar serca.
11.Serdecznie pozdrawiamy solenizantów i jubilatów tygodnia, przekazując słowa
najlepszych życzeń.

