3 PAŹDZIERNIKA – PONIEDZIAŁEK
6:30 + Teresa Bednarczyk- 2 rocz. śmierci
7:00 + Maria- 16 rocz. śmierci i Jarosław
Hładasz oraz Jerzy i Anastazja Bidziuch
7:00 + Eliza Chalimoniuk- greg. 3
17:30 RÓŻANIEC Wypominki
18:00 Za zmarłych z wypominek

4 PAŹDZIERNIKA - WTOREK
6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg.4
7:00 + Helena Piotrowska –m-c po śmierci
17:30 RÓŻANIEC
18:00 Z okazji 45 rocznicy urodzin Andrzeja
o błogosławieństwo Boże, opiekę
Matki Najświętszej i zdrowie

5 PAŹDZIERNIKA - ŚRODA
6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg. 5
7:00 + Zmarli z rodziny Lemańskich:
Marianna, Jan- 6 r. śm., Cecylia- 45 r. śm.,
Marek Zarzecki-6 r. śm., i za zmarłych
z rodziny Kobrzenieckich i Stepnowskich
17:30 RÓŻANIEC/ Nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy
18:00 W intencjach z Nowenny

6 PAŹDZIERNIKA – CZWARTEK
6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg. 6
7:00 + Marianna Zega- r rocz. śmierci
i za rodziców z obojga stron
17:30 RÓŻANIEC
18:00 + Maria i Ryszard Puchalscy i zmarli
z rodziny Puchalskich, Piwnickich,
Zdanowiczów

7 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK
6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg. 7
7:00 + Jan Komar- 4 rocz. śmierci, Michał
Komar i zmarli z rodziny Kobylińskich
i Janiszewskich

17:30 RÓŻANIEC
18:00 + Eugenia Kolbus- 1 rocz. śmierci oraz
zmarli z rodziny Kolbusów

8 PAŹDZIERNIKA – SOBOTA
6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg. 8
7:00 Dziękczynna w kolejną rocznicę ślubu
Teresy i Kazimierza z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę M. Najświętszej dla
Jubilatów i całej ich rodziny
16:30 ŚLUB - Edyta Siedlecka i Kamil
Kowelski
17:30 RÓŻANIEC
18:00 + Stefania i Lucjan Chałupka i za ich
rodziców

9 PAŹDZIERNIKA - XXVIII
Niedziela Zwykła
7:00 + Zofia, Aniela, Michał, Aniela, Józef
i Elżbieta z rodziny Rengner i za zmarłych
w czyśćcu cierpiących
8:30 + Piotr Grzybowski-5 rocz. śmierci i Jan
oraz za rodziców – Anna, Ignacy i Irena ,
Janina z rodziny Jurewiczów
10:00 + Stanisława i Zygmunt Markowscy
i za rodziców z obojga stron
11:30 + Józef Giemza- 6 rocz. śmierci
13:00 CHRZTY + Eliza Chalimoniuk- greg. 9
13:00 + Wiesław Michalczyk- 7 rocz. śmierci
oraz rodzice: Julianna i Stanisław
17:30 RÓŻANIEC
18:00 + Stefan Jaświn- 10 rocz. śmierci
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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 17, 5-10
Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak
ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze,
a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci
z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się
i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to,
że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono:
Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.
KOMENTARZ DO EWANGELII - JAK ZMIERZYĆ WIARĘ?
Wielu z nas miało w dzieciństwie na framudze drzwi miarkę. Stawaliśmy przy niej
i sprawdzaliśmy, ile urośliśmy. Z roku na rok rodzice dorysowywali kolejne centymetry.
Człowiek rośnie, zmienia się. Nie wszystko w nas można wymierzyć. Ile mam w sobie dobra,
wiary i miłości? Wyczuwam, że wciąż zbyt mało. I to jest prawda. Dobro, miłość, wiara to nie
moje osiągnięcie. To dary od Pana Boga, który obdarzył mnie życiem. Pan Bóg wie, jaka jest
moja wiara. Pytanie o nią, to pytanie: Czy moja wiara jest żywa, czy uśpiona? Bóg czyni
wszystko, aby ją ożywić. Często mówi się o próbach, kryzysach wiary. To różne moje życiowe
doświadczenia. Często jest to przechodzenie przez problemy osobiste, cierpienie, trudności.
Wtedy odkrywam, że jedynym oparciem dla mnie jest Bóg i Jego łaska. W takich sytuacjach
przysłowie „Jak trwoga, to do Boga” jest jak najbardziej prawdziwe. Lecz nasz Stwórca nie
tylko w taki sposób ożywia moją wiarę. Codziennie powołuje mnie do jakichś zadań.
Daje możliwość czynienia konkretnego dobra. To przeważnie służba moim bliźnim, w taki
sposób jak potrafię. Często nie widzę owoców, nie słyszę wdzięczności. Wierzę tylko,
że zrobiłem to, co do mnie należało. Moją wiarę ożywia również Duch Święty. Jest On we mnie
od dnia chrztu św. Często bywa przeze mnie zapomniany. Potrzeba mi odkryć Osobę Ducha
Świętego. Zapraszać Go, wzywać. On przychodzi jak wiosenny powiew wiatru. Wtedy mam
pragnienie modlitwy, pragnienie czytania słowa Bożego. Duch Święty przypomina mi o tym,
że jestem Jego „świątynią”. Moja wiara żyje!

1. Jesteśmy zaproszeni, by pogłębiać naszą wiarę i zaufanie wobec Boga. Podobnie jak Apostołowie
wołamy: Panie, przymnóż nam wiary! Z całego serca dziękujemy wszystkim, szczególnie młodzieży za
świadomy rozwój wiary i pogłębiane wiary przez uczęszczanie na lekcje religii. Przypominamy, że
uczęszczanie w lekcjach religii w szkole jest obowiązkiem człowieka wierzącego. Kto świadomie
rezygnuje z tego rozwoju, sam pozbawia się podstawowych praw i przywilejów katolika.
2. Dzisiaj, podczas Mszy św. o godz. 11:30 będą poświęcone różańce dla uczniów, którzy
w przyszłym roku, w maju przystąpią do I Komunii św. W przyszłą niedzielę, rodziców tych dzieci
zapraszamy po Mszy św. o godz. 11:30 na spotkanie formacyjne do domu parafialnego.
3. Spotkanie formacyjne z kandydatami do sakramentu bierzmowania oraz ich rodzicami odbędzie się w
domu parafialnym dzisiaj po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00. Przypominamy, że przygotowanie do
sakramentu bierzmowania odbywa się w parafii rodzinnej kandydata.
4. Wspólnoty Kół Żywego Różańca i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zapraszają na modlitwę dzisiaj
po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00.

W dniu 24.09.2016 młodzież z naszej parafii oraz parafii sąsiednich (w szczególności klasy
III Gimnazjum) wyjechała na spotkanie młodych w Rybakach, koło Stwigudy. Spotkanie odbyło się
pod hasłem „Misja Effatha”. W sumie było 75 osób nie licząc opiekunów. Od samego początku
wyjazd zapowiadał się bardzo ciekawie, a zarazem tajemniczo. Nowe miejsce, nowi ludzie. Plan
wyjazdu przebiegał następująco: Na godz. 10:00 wszyscy wyjeżdżający zgromadzili się na parkingu
przy amfiteatrze, tam czekały już na nas autobusy. Po zajęciu miejsc i przydzieleniu opiekunów
wyjechaliśmy w kierunku Rybak. Droga przebiegła w miłej atmosferze. Na miejscu o godz. 12:00
zgromadziło się, jak podali organizatorzy 1600 młodych ludzi z całej Diecezji Warmińskiej w tym i
nasza młodzież. Po zawiązaniu wspólnoty, przedstawieniu grup obejrzeliśmy Pantomimę
Ewangelizacyjną. Po niej była odprawiana Msza Święta pod przewodnictwem Arcybiskupa
koadiutora Józefa Górzyńskiego, zaraz po Mszy Świętej zjedliśmy przygotowany przez
organizatorów posiłek (bigos) i mogliśmy napić się ciepłej herbaty. Atrakcją dla wszystkich był
również koncert i świadectwo zespołu „Wyrwani z Niewoli”. Po koncercie uczestniczyliśmy
w nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, podczas którego odbył się
Obrzęd Effatha tzn. Otwórz się. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe „nieśmiertelniki”.
Radośni i umocnieni duchowo mogliśmy wrócić do domu. Dotarliśmy po godzinie 21:00, zmęczeni
fizycznie, ale pełni radości i Ducha Świętego. Tak nasz wspólny wyjazd wspomina Patrycja:
„Wrażenia z wyjazdu odbieram pozytywnie. Bardzo podobało mi się miejsce, w którym odbywało
się spotkanie młodzieży. Było dużo ciekawych i interesujących osób. Wspólna zabawa była bardzo
fajna. Msza Święta była inna niż te, co w Niedziele. Wspólne śpiewy i tańce rozluźniły
atmosferę. Dobrze bawiliśmy się na koncercie. Była to dobra integracja. Nie mam zastrzeżeń do
wyjazdu. Chętnie pojechałabym jeszcze raz”. Serdecznie dziękuję opiekunom: Siostrze Stefanii,
pani Iwonie, Ks. Mariuszowi z parafii św. Katarzyny, Ks. Piotrowi z parafii św. Jacka i ks. Piotrowi
z parafii św. Jerzego za wkład w opiekę i nie ocenione wsparcie. Naszej kętrzyńskiej młodzieży
dziękuję za obecność, wspólnie spędzony czas, jak również za piękne świadectwo wiary.
Ks. Mariusz Roman

5. Rozpoczęliśmy październik - miesiąc modlitwy różańcowej, o której Święty Jan Paweł II mówił, że
zajmowała ona ważne miejsce w jego życiu duchowym, towarzyszyła mu w chwilach radości
i doświadczenia. W poniedziałki zapraszamy młodzież, a we wtorki dzieci. Jak w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca, jutro włączymy do modlitw różańcowych naszych drogich zmarłych.
6. Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza w czwartek na spotkanie formacyjne do domu parafialnego
o godz. 16:00.
7. W czwartek, 6 października o godz. 19:00 w kinie Gwiazda będzie wyświetlany pierwszy biograficzny
film fabularny o obecnym papieżu Franciszku.
8. W tym tygodniu, pierwszy czwartek miesiąca, Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na modlitwę od
godz. 17:00. W pierwszy piątkowy różaniec zakończymy litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa
i aktem oddania rodzaju ludzkiego. Spowiedź pierwszo-piątkowa od godz. 17:30.
9. Zbliżają się Dni Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II:
- w piątek – 7 października zapraszamy do Stoczka Klasztornego. Młodzież pojedzie autokarami, zbiórka
przy Ratuszu o godz. 15:00; - w sobotę - 8 października, o godz. 11:50 gromadzimy się na lotnisku
Kętrzyn-Wilamowo. Od godz. 10:15 będą kursowały autobusy również przy Ratuszu. Powrót ok. 13:30.
Program: 12:00 - uroczysty apel; Msza św. z homilią pod przewodnictwem ks. abp seniora Edmunda
Piszcza, oraz oferta kulinarna kuchni wojskowej.
10. W przyszłą niedzielę będziemy w całym kraju obchodzić Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby
zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka - Świętego Jana Pawła II. Taca będzie przeznaczona
na Seminarium Duchowne w Olsztynie. Chcemy również złożyć swoją „cegiełkę” w budowę żywego
pomnika Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych
miasteczek. Młodzi przedstawiciele naszej parafii będą stać przy drzwiach kościoła ze specjalnymi
skarbonkami. Bóg zapłać za składane ofiary.
11. W Dzień Papieski w przyszłą niedzielę po południu o godz. 15:00 gromadzimy się przy bazylice św.
Jerzego, aby przejść przez Drzwi Miłosierdzia u uczestniczyć w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia.
12. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczamy na potrzeby naszej Archidiecezji, po Mszy św. możemy
złożyć ofiarę do puszki przed kościołem na potrzeby charytatywne Caritas.
13. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia pragniemy przekazać najserdeczniejsze słowa życzeń
i pozdrowień.

