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  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 21,5-19 

         Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi  
kamieniami i darami, powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, 
nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go:  
Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus 
odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie 
pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie 
za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach.  
To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: 
Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne 
trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie 
znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was 
prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego 
imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was  
sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać 
naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden  
z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.  
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych  
z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści 
u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie 
wasze życie.  

14 LISTOPADA– PONIEDZIAŁEK  

6:30 + Zenon Zieliński  /Od Danuty Weber z 

rodziną/ 

7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba 

o Boże błog. i opiekę M. Najśw. w nowym 

miejscu zamieszkania dla Ewy i jej rodziny 

17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych 

18:00 GREGORIANKA 

 

15 LISTOPADA - WTOREK  

6:30 + Zofia Kalinowska – m-c po pogrzebie 

7:00 + Zenon Zieliński /od Jana Lachnera/ 

17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych 

18:00 GREGORIANKA 

 

16 LISTOPADA - ŚRODA  

6:30 + Zenon Zieliński /Od Natalii i Łukasza 

Basiaga/ 

7:00 + Józef Florczyk- 3 rocz. śmierci i Helena 

Florczyk 

17:30 WYPOMINKI  Nowenna 

18:00 W intencjach z Nowenny 

 

17 LISTOPADA – CZWARTEK  

6:30 + Salomea i Kazimierz Czekan i za  

zmarłych rodziców, rodzeństwo z obojga stron 

7:00 + Kazimiera Napłoszek- 4 rocz. śmierci, 

Stanisław Łomecki i za zmarłych z rodziny 

Łomeckich 

17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych 

18:00 GREGORIANKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 LISTOPADA- PIĄTEK 

6:30 + Edward Stecki- 5 rocz. śmierci i za  

zamarłych z rodziny Steckich i Kozibrzuchów 

7:00 + Urszula- 32 rocz. śmierci, Stefan,  

Władysław, Telesfor i Grzegorz Baczkowscy 

17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych 

18:00 GREGORIANKA 

19 LISTOPADA – SOBOTA 

6:30 + Helena i Kazimierz Łabeccy, Stefan i 

Andrzej Kozłowscy, Robert i Stanisław Gębuś 

7:00 + Mieczysław Walasiewicz – 1 rocz. 

śmierci 

17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych 

18:00 GREGORIANKA 

 

20 LISTOPADA - XXXIV NIEDZIELA 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

7:00 + Radzisław Nadrowski – 4 m-c po  

śmierci 

8:30 + Franciszek, Janina Kossarzeccy, ich 

synowie: Krzysztof i Zbigniew oraz  

dziadkowie z obojga stron 

10:00 + Zdzisław Lipka- 5 rocz. śmierci,  

rodzice: Anna, Władysław oraz Karolina,  

Teresa, i Piotr Stalka 

11:30 + Stanisław Gacioch- 3 rocz. śmierci 

13:00 O Boże Miłosierdzie dla zmarłych  

członków Wspólnoty Krwi Chrystusa i za 

zmarłych z ich rodzin 

17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych 

18:00 GREGORIANKA 

 

 

  

 

 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 



 

1. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: Sta-
nisław Groblewski, Alicja Sienkiewicz i Irena Kisielewska. Polećmy ich 
miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek…. 

2. Liturgia Słowa dzisiejszej, przedostatniej, niedzieli roku liturgicznego 
przypomina nam o sprawiedliwym sądzie Bożym, który czeka każdą i 
każdego z nas. Pan Bóg oceni nasze życie: wynagrodzi dobro, a zło uka-
rze. W Ewangelii znajdziemy również zapowiedź prześladowań. Wier-
ność Chrystusowi i Jego nauce spotka się z niezrozumieniem i wrogością 
nawet ze strony najbliższych, jednak obietnica wspaniałej nagrody win-
na nas motywować do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego i 
bycia świadkiem tego, że Pan Bóg jest stale obecny wśród swojego ludu. 
3. Dzisiaj po Mszy św. odbywa się przed kościołem zbiórka ofiar do pu-
szek na pomoc Kościołowi w potrzebie. 
4. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza 17 listopada 
(czwartek) o godz. 16:00, na spotkanie z p. Janiną Piasecką, która zapre-
zentuje książkę pt.: Benedykt XVI – Ostatnie Rozmowy. Spotkanie odbę-
dzie się w lokalu przy ul Miejskiej 7. 
5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Jezusa Chrystu-
sa Króla Wszechświata. To święto patronalne (tytularne) Akcji Katolic-
kiej, organizacji ludzi świeckich, którzy pragną ewangelijne ideały reali-
zować na co dzień w swoim życiu zawodowym i społecznym. 
6. Także w przyszłą niedzielę zakończy się w Kościele jubileuszowy Rok 
Święty Miłosierdzia. Duchowo będziemy się łączyć z Ojcem Świętym 
oraz osobiście i wspólnotowo dziękować za wszelkie łaski, jakich Pan 
Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas. 
7. Siostra Zakrystianka i pan Organista będą roznosili opłatki wigilijne. 

8. Pragniemy przekazać słowa serdecznych życzeń dla wszystkich soleni-
zantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.  

 

POSTAWMY WSZYSTKO NA CHRYSTUSA! 

Podziw ogarniający uczniów na widok piękna 

i wspaniałości świątyni jerozolimskiej staje się 

dla Jezusa okazją do wypowiedzenia prawdy o 

przemijalności świata doczesnego. Prawda ta 

budzi w uczniach niepokój. Pytają Jezusa,  

kiedy nastąpi koniec. Boski Mistrz nie  

odpowiada na to pytanie. Wyjaśnia, że  

poznanie dokładnej daty nie ma dla ludzi  

znaczenia i nie na tym powinniśmy się  

koncentrować. Ludzkość - przepowiada Mistrz 

- doświadczy jeszcze wielu nieszczęść,  

kataklizmów, prześladowań. Cokolwiek  

jednak będzie się działo, wyznawcy Chrystusa 

nie powinni zapominać, do czego są powołani 

i na Kim opierają swoją nadzieję.  

Chrześcijanin winien oprzeć swoje życie na Jezusie i Jego Ewangelii tu i  

teraz, niezależnie od okoliczności, w jakich przyjdzie mu żyć i niezależnie od 

wydarzeń, których przyjdzie mu być świadkiem. To właśnie postawienie 

wszystkiego na Chrystusa, charakteryzujące się wytrwałością i wiernością w 

naśladowaniu Go w każdej sytuacji, jest gwarancją zbawienia, czyli  

zachowania życia na wieki w domu Ojca. 'Przez swą wytrwałość ocalicie  

wasze życie!' - zapewnia nas Jezus.  

          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 
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