31 PAŹDZIERNIKA– PONIEDZIAŁEK
6:30 + Jolanta Waszkiewicz- m-c po śmierci
7:00 + Za zmarłych z rodziny Doborzyńskich,
Żelniów, Rafanowiczów i wszystkich
krewnych i przyjaciół
17:30 RÓŻANIEC
18:00 + Katarzyna Wenelik- 11 rocz. śmierci
1 LISTOPADA - WTOREK
6:30 + Leokadia Skurat- 16 rocz. śmierci,
Lucjan, Skurat, rodzice z obojga stron, Adaś
Sołoducha, Czesław Michalak i zmarli z
rodzin: Syczewskich, Wojna, Skurat, Piątek,
Glinka i Michalak
8:30 + Stefan Bohuszewicz, Stanisław Kułak,
Adolf Kieżel, Wacław Paliwoda,
Władysława Jastrzębowska,
Maria Ciesielska i z ich rodzin
10:00 + Józef Majkut Ignacy,
Józefa, Bolesław Woźniak i za zmarłych z obu
stron
11:00 MSZA ŚWIĘTA NA CMENTARZU
17:30 WYPOMINKI - Różaniec za
zmarłych
18:00 GREGORIANKA
2 LISTOPADA - ŚRODA
6:30 + Jan Katyński- 11 rocz. śmierci i za
rodziców z obojga stron
7:00 + Helena, Franciszek, Romuald Carewicz
i za zmarłych z rodziny
10:00 + Witold Komar- 3 rocz. śmierci oraz za
rodziców z obojga stron
16:00 WOLNA INTENCJA
17:30 WYPOMINKI / Nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy
18:00 W intencjach z Nowenny
3 LISTOPADA – CZWARTEK
6:30 + Roman Leoniec i rodzice z obojga stron
7:00 + Ewelina Hrynkiewicz- kolejna rocznica
śmierci i za zmarłych z rodziny

Hrynkiewiczów i Chocianów
17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych
18:00 GREGORIANKA
4 LISTOPADA- PIĄTEK
6:30 + Ryszard Ochnik- m-c po pogrzebie
7:00 + Bolesława i Piotr Borkowscy i za
zmarłych z obojga stron
17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych
18:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski dla Zenobi Alejun
18:00 GREGORIANKA
5 LISTOPADA – SOBOTA
6:30 + Maria, Ewa, Wacław i za wszystkich
zmarłych z rodziny Sajkowskich
7:00 + Grzegorz Tomasik i za wszystkich
zmarłych z rodziny Kalista i Tomasik
17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych
18:00 GREGORIANKA
6 LISTOPADA - XXXII Niedziela Zwykła
7:00 + Krzysztof Lewandowski- 1 rocz.
śmierci , Celina Lewandowska , Eugeniusz
Waszkiewicz
8:30 + Saturnin Skorłutowski- 10 rocz. śmierci,
za rodziców z obojga stron
10:00 + Włodzimierz Bożyk – 7 rocz. śmierci
i za rodziców z obojga stron oraz Andrzej
Kowalski
11:30 + O Miłosierdzie Boże i dar życia
wiecznego dla Anatola Poniatowskiego w
3 rocz. śmierci
13:00 Za zmarłych ze wspólnot: Żywego
Różańca i Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich oraz za zmarłych z naszych rodzin
i naszej parafii
13:00 + Zygmunt Perfikowski i + Zenon
Zieliński (od Wspólnoty Żywego Różańca)
17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych
18:00 GREGORIANKA
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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 19,1-10
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam
pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo
bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie
mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc
naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy
bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce,
spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem
dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc
z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to,
szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął
i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim,
a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus
rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu,
gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł
szukać i zbawić to, co zginęło.

CZY JESTEM PODOBNY DO SYNA BOŻEGO?
Pan Bóg nikogo nie „spisuje na straty”.
Skruszonemu grzesznikowi wychodzi
naprzeciw i zachęca do przemiany życia.
Przyjęcie zaproszenia oznacza zgodę na
rozmaite „zabiegi” Stwórcy. Wszelkie byty
zostały stworzone z miłości i Najwyższy nie
brzydzi się niczym, co uczynił (I czytanie).
Szczególne miejsce w Jego sercu zajmuje
człowiek, któremu przebacza grzechy,
oferuje przyjaźń i delikatnie, nie naruszając wolności, pociąga ku sobie.
Zacheusz powodowany zwykłą ciekawością wszedł na sykomorę, by zobaczyć
Jezusa (Ewangelia). Pan spojrzał na niego z miłością i życie celnika zaczęło się
zmieniać. Z radością i entuzjazmem wszedł na drogę nawrócenia. Nie zaprzepaścił
danej przez Boga szansy, otworzył dla Niego swój dom i serce. Często uganiamy
się za błahostkami. Pragnienie dostatniego i wygodnego życia przysłania
ostateczny cel, jakim jest życie wieczne w niebie. Nie jesteśmy jednak
pozostawieni samym sobie. Miłosierny Ojciec wciąż poszukuje dróg dotarcia do
ludzkiego serca, dając kolejne szanse na nawrócenie. Niekiedy łączy się to z bólem,
codziennym umieraniem dla siebie przez rezygnację z własnych planów,
oczekiwań, ideałów. Krok po kroku uczymy się postawy pokory i zawierzenia oraz
dostrzegania potrzeb bliźnich. Można to porównać do szlifowania diamentu,
by zachwycał swym blaskiem i kierował naszą uwagę na źródło tego blasku –
Boskiego Jubilera. Pozwólmy Bogu działać i formować się zgodnie z Jego
zamysłem, czyli na podobieństwo umiłowanego Syna. Nie zaprzepaśćmy szansy na
piękne i wyjątkowe życie.

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 Millenium
10 1160 2202 0000 0001 7117 0704

1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Regina Zapolska i Waldemar
Czyrkowski. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: wieczny odpoczynek….
2. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczamy na Archidiecezjalny Fundusz
Inwestycyjny.
3. We wtorek, 1 listopada, będziemy obchodzić uroczystość Wszystkich
Świętych. W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy
po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego
królestwie. W kościele odprawiamy Mszę św. o godz.: 7:00, 8:30, 10:00 i 18:00.
Msza Święta na cmentarzu miejskim, a po niej procesja o godz. 11:00. Na cmentarzu
Nowa Wieś odbędzie się tylko nabożeństwo za zmarłych o godz. 13:00.
4. W środę, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
W tym dniu modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności.
Msze św. z homilią odprawiamy o godz.: 7:00, 10:00, 16:00 i 18:00.
5. Najpiękniejszym darem dla zmarłych jest modlitwa i ofiara Mszy św. Niech
pamięć ta będzie wyrazem naszej kultury i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami
odeszli do wieczności. Za zmarłych, których imiona wpiszemy na kartkach
zatytułowanych Zaduszki, będziemy w listopadzie codziennie odmawiali różaniec od
godz. 17:30, za zmarłych wpisanych na kartkach - Msza święta gregoriańska,
będziemy sprawowali Eucharystię wieczorną o godz. 18:00 przez cały miesiąc.
6. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz lub kościół
i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli
darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy.
Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię św.,
wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz
pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki dzięki niej możemy pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.
7. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca: w czwartek Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na modlitwę od
godz. 17:00; w piątek spowiadamy od godz. 17:30; w sobotę Wspólnota Radio
Maryja zaprasza na modlitwę od godz. 17:00.
8. W miesiącu październiku w naszej parafii: ochrzczono 2 dzieci, zmarło 7 osób,
14 osób skorzystało w odzieży używanej, 30 rodzin złożyło ofiarę na potrzeby parafii.
Jedna z rodzin ufundowała piękny fioletowy ornat. Za wszelką troskę
o dobro naszej wspólnoty składamy serdeczne podziękowanie.
9.Przekazujemy wszystkim obchodzącym imieniny i urodziny najserdeczniejsze
życzenia.

