
 

 

 

     BIULETYN INFORMACYJNY 

    PARAFII ŚW. KATARZYNY 

    W KĘTRZYNIE  

     NR 36 (437) 9 PAŹDZIERNIKA 2016 r. 
    www.swk.olsztyn.opoka.org.pl 

  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 17,11-19  

 Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez  
pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw 
Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: 
«Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie,  
pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich,  
widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na 
twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł:  
«Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie 
znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?»  
Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła». 

 

10 PAŹDZIERNIKA– PONIEDZIAŁEK  

6:30 + Stanisław i Weronika Kuliccy i za 

zmarłych z rodziny 

7:00 + Eliza Chalimoniuk- greg. 10 

7:00 + Józef Bidziuch- 7 m-c po śmierci 

17:30 RÓŻANIEC 

18:00 + Czesława Stępień- 3 rocz. śmierci  

i za jej rodziców 

11 PAŹDZIERNIKA - WTOREK  

6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg.11 

7:00  +Genowefa Waluk- m-c po śmierci 

17:30  RÓŻANIEC 

18:00  + Jan Każarnowicz- 12 m-c po śmierci  

i za zmarłych z rodziny 

12 PAŹDZIERNIKA - ŚRODA  

6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg. 12 

7:00 Paraskiewia /imię/ Chodara- 8 rocz. 

śmierci i za rodziców z obojga stron: Marianna 

i Franciszek Chodara i Julia i Michał  

Kluczkowscy 

17:30  RÓŻANIEC/Nowenna do  

Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18:00 W intencjach z Nowenny 

13 PAŹDZIERNIKA – CZWARTEK  

6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg. 13 

7:00  Tatiana- 62 rocz. śmierci, Władysław, 

Cecylia, Ryszard z rodziny Laskowskich; Jan, 

Jadwiga, Jan z rodziny Kulpów i Janusz  

Jakubiec 

9:00  O Boże błogosławieństwo przez  

przyczynę Jana Pawła II dla nauczycieli, 

uczniów i ich rodziców 

17:30  RÓŻANIEC 

18:00 + Weronika- 28 rocz. śm. i Wacław 

Ogórek i wszyscy zmarli z ich rodziny oraz 

Maria, Antoni i Jan Jankun i wszyscy zmarli  

z ich rodziny 

 

14 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK 

6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg. 14 

7:00  + Stanisława Śmiechowska-Krupińska-  

m-c po śmierci 

17:30 RÓŻANIEC 

18:00 Jadwiga i Józef Maczan i za ich  

rodziców i rodzeństwo 

15 PAŹDZIERNIKA – SOBOTA 

6:30 + Jadwiga Sakowska-Gawrylenko-  

12 rocz. śmierci 

7:00 + Olga Szyćko- 4 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodziny Szyćko i Prochoryk 

7:00 + Eliza Chalimoniuk- greg. 15 

17:30  RÓŻANIEC 

18:00 + Teresa Meller, Zygmunt  Górecki  

i zmarli z rodziny Góreckich 

16 PAŹDZIERNIKA - XXIX 

 Niedziela Zwykła 

7:00 + Maria Balik- 40 rocz. śmierci oraz 

zmarli z rodziny Balik i Manejko 

8:30 + Wacław Stasiewicz- 17 rocz. śm., 

Bazyli i Bronisława oraz Elżbieta i Wincenty 

Harasim 

8:30 W 75 rocznice urodzin Wilhelma  

o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Duch 

Świętego dla Jubilata i całej rodziny 

10:00 + Elżbieta Kołakowska- 1 rocz. śmierci 

11:30 + Kazimiera Szybicka- 30 rocz.  

śmierci / od syna/ 

13:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie  

i opiekę Matki Najświętszej dla członków 

Wspólnoty Krwi Chrystusa, ich rodzin oraz za 

naszą parafię i Ojczyznę 

13:00 + Eliza Chalimoniuk- greg. 16 

17:30 RÓŻANIEC 

18:00 + Michał Stadnik- 30 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodziny Stadnik i Łyzińskich 

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 



Taca: Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby naszego Seminarium Duchowne-

go w Olsztynie. Witamy ks. diakona Rafała Kocińskiego i prosimy o słowo Boże.  

Z okazji Dnia Papieskiego po Mszy św., możemy także złożyć ofiarę do skarbonki 

przed kościołem, przeznaczoną kształcenie ubogiej młodzieży. Bóg zapłać za  

składane ofiary. 

1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Ryszard Ochnik, Zenon Zieliński  

i Zygmunt Perfikowski. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej  

pomocy - wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

2. W ubiegły piątek młodzież uczestniczyła w Stoczku Klasztornym w uroczystościach 

ku czci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. Wczoraj modliliśmy się 

w podobnych uroczystościach na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo. Składamy serdeczne 

podziękowanie władzom miasta, powiatu i gminy oraz władzom szkolnym,  

za wsparcie w zorganizowaniu tych uroczystości. 

3. Dzisiaj po Mszy św. odprawianej o godz. 11:30, zapraszamy na spotkanie  

formacyjne do domu parafialnego rodziców uczniów, którzy w maju przyszłego roku 

przystępują do Pierwszej Komunii św. 

4. Dzisiaj, już po raz 16., obchodzimy w całym kraju Dzień Papieski. To wspaniała 

okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka - św. Jana Pawła II. 

Dzisiaj, po południu o godz. 15:00 gromadzimy się przy bazylice św. Jerzego, aby 

przejść przez Drzwi Miłosierdzia u uczestniczyć w nabożeństwie do Bożego  

Miłosierdzia. Chcemy również dołożyć swoją cegiełkę do budowy żywego pomnika 

Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi 

i małych miasteczek. Młodzi przedstawiciele naszej parafii czekają przy drzwiach 

kościoła ze specjalnymi skarbonkami. Bóg zapłać za składane ofiary. 

5. W czwartek, 13 października o godz. 9:00 zapraszamy na Mszę św. całą społecz-

ność (uczniów, nauczycieli i pracowników) Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II.  

Będziemy modlili się o błogosławieństwo Boże za przyczyną św. Jana Pawła II. 

6. W piątek, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W naszych  

modlitwach nie zapominajmy o tych, którzy trudzą się nad przekazywaniem wiedzy  

i kształtowaniem postaw młodego pokolenia w naszym kraju. W ich intencji  

będziemy modlić się szczególnie podczas nabożeństwa różańcowego i na wieczornej 

Eucharystii. 

7. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zaprasza w przyszłą niedzielę,  

16 października o godz. 17:00 na koncert 38. rocznicy wyboru Polaka na Stolicę  

Piotrową. 

8. Październik to miesiąc różańcowej modlitwy, o której Święty Jan Paweł II mówił, 

że to modlitwa, którą bardzo ukochał. Niech pomoże nam w tym udział w nabożeń-

stwach różańcowych, które odprawiamy o godz. 17:30, dzieci zapraszamy we wtorki 

a młodzież w czwartki.  

 
O WDZIĘCZNOŚCI TRZY RAZY  

Dziś przypada 16 Dzień Papieski, a czytania mówią  

o uzdrowieniach. Trąd to bardzo groźna choroba ciała, 

jest też symbolem jeszcze groźniejszych chorób duszy. 

Święty Jan Paweł II – w ostatnich latach życia –  

doświadczył wielkiej niemocy i chorób ciała, lecz  

wszyscy podziwialiśmy moc jego ducha. Ten, który  

głosił prymat ducha nad materią, zaświadczył o nim 

swym życiem i umieraniem. Biblijni chorzy szukają 

uzdrowienia: Syryjczyk Naaman na słowo Elizeusza  

zanurza się w wodach Jordanu, trędowaci z Ewangelii na 

słowa Jezusa udają się do kapłanów, by oni,  

stwierdziwszy uzdrowienie, pozwolili im wrócić do  

życia w społeczności. Elizeusz nie przyjął od Naamana darów materialnych jako 

podziękowania za uzdrowienie. W ten sposób wzbudził w nim pragnienie  

uwielbienia Boga – faktycznego sprawcy cudu. 10 trędowatych z Ewangelii także 

doznało uzdrowienia. Jednak tylko jeden, Samarytanin – obcokrajowiec – wrócił 

do Jezusa, oddał Bogu cześć i okazał wdzięczność, tak jak wódz syryjski. Bogu nie 

jest obojętny los żadnego narodu ani żadnego człowieka. Nie jest Mu obojętna  

nasza trudna codzienność. Święty Jan Paweł II słowem i świadectwem życia uczył, 

że Bóg jest bogaty w miłosierdzie; zachęcał, byśmy Mu ofiarowali cierpienie, by 

ono miało sens; ukazywał, że warto iść za blaskiem prawdy i zwracał uwagę na 

znaczenie słów „Totus Tuus” – cały Twój, które odnosił do Maryi. Minęło 11 lat, 

od kiedy św. Jan Paweł II odszedł do domu Ojca. Co zrobiłem, by poznać Jego  

nauczanie? Jak wcielam je w życie, aby okazać Bogu swą wdzięczność za dar tego 

pontyfikatu?  
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