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  Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 24,37-44  

 Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było 
za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna  
Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem 
jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia,  
kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się,  
aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich,  
tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, 
drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna  
będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo 
nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.  
A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której 
porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał  
i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego 

i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie.  

28 LISTOPADA– PONIEDZIAŁEK  

6:30 + Jerzy, Bogdan, Marcin Szarlej ; Albin, 

Stefania, Wacław Mojżuk; Jadwiga i Bronisław 

Kobyłka 

7:00 + Teofil Daniłowicz- 4 rocz. śmierci, 

zmarli z rodziny Daniłowiczów i Wodeckich 

17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych 

18:00 GREGORIANKA 

 

29 LISTOPADA - WTOREK  

6:30 + Zuzanna i Stanisław Sieniakowscy oraz 

Roman Sieniakowski 

7:00 + Zbigniew Karbownik – 1 rocz. śmierci 

17:30 WYPOMINKI - Różaniec za zmarłych 

18:00 GREGORIANKA 

 

30 LISTOPADA - ŚRODA  

6:30 + Andrzej, Emilan, Anna, Jan, Anna i 

Franciszek 

7:00 + Andrzej Świątek 

17:30 WYPOMINKI  Nowenna 

18:00 Gregorianka 

18:00 + Julianna Olszewska- 30 rocz. śmierci 

oraz Wiktor i Bromisław 

 

1 GRUDNIA– CZWARTEK  

6:30 + Bronisława Zarzeczna- 26 rocz. śmierci, 

Jan Zarzeczny, rodzice z obojga stron oraz  

Mirosław i Rozalia Śliwińscy 

7:00 + Stefania, Antoni, Tadeusz Adamowicz  

i wszyscy zmarli z tej rodziny 

18:00 + Władysław, Janina, Antoni i Jan  

z rodziny Andrukonis oraz Marianna i Tadeusz 

z rodziny Głowienka 

 

 

 

 

 

2 GRUDNIA- PIĄTEK 

6:30 + Andrzej Żeberkiewicz- m-c po śmierci 

7:00 + Ewa i Mirosław Czerwonko- w kolejną 

rocznicę śmierci oraz za wszystkich zmarłych z 

rodziny Czerwonko i Psujek 

18:00 + Stanisława i Władysław  

Panciechowscy i za zmarłych z rodziny  

Koncewicz i Jurgielewicz 

 

3 GRUDNIA – SOBOTA 

6:30 + Barbara Maszkowska - /z racji imienin/ 

i zmarli z rodziny Maszkowskich i Pawlaków 

7:00 + Marcin Szarlej – m-c po pogrzebie 

18:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę  M. 

Najśw.  i zdrowie dla Ojca Św. oraz w intencji 

Radia Maryja TV Trwam i za naszą Ojczyznę i 

parafię. 

 

4 GRUDNIA - II NIEDZIELA ADWENTU 

7:00 + Roman Rychlik- 24 rocz. śmierci, za 

rodziców z obojga stron i za Teodozję  

Jakubczyk 

8:30 + Jan Kapitan- 23 rocz. śmierci;  Janina i 

Aleksander Trubaj,  Zofia i Stanisław   

Szypulscy 

10:00 + Leon Perfikowski- 31 rocz. śmierci i 

za rodziców i rodzeństwo oraz za Zygmunta 

Perfikowskiego 

11:30 + Wiesław Bartkowski- 2 rocz. śmierci i 

za rodziców z obojga stron 

13:00 O głębokie przeżycie czasu Adwentu i 

duchowe  przygotowanie do Świąt Bożego 

Narodzenia dla wspólnot: Żywego Różańca, 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i ich 

rodzin 

18:00 W intencji Juli Dzirba z okazji 18 rocz. 

urodzin, o Boże błogosławieństwo, opiekę M. 

Najśw. i zdrowie 

I NIEDZIELA ADWENTU 



1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Kazimierz Szuksztul, Maria  
Bogusławska i Józefa Pawlak. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują 
naszej pomocy – wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

2. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, który jest  
radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać 
tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni 
mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia 
Pańskiego. Ten czas warto dobrze wykorzystać dla odkrycia w sobie  
apostolskiego powołania. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która 
jest najpiękniejszym wzorem adwentowego niesienia dobrej nowiny o  
przyjściu Odkupiciela. Wpatrujmy się w Maryję podążającą do swej krewnej  
Elżbiety i starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie 
Panu Bogu i ludziom. 

3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu celebrować 
jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę roratną 
codziennie o godz. 6:30, na które serdecznie zapraszamy: uczniów szkół  
podstawowych zapraszamy z lampionami adwentowymi szczególnie w środy i 
piątki, a młodzież gimnazjalną i licealną we wtorki i czwartki. Niech nie  
zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza  
powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu  
potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby 
przez zakup świec Caritasu, które są już do nabycia. 

4. W rozpoczynającym się tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. 
Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na modlitwę od godz. 17:00. W pierwszy 
piątek, okazja do spowiedzi od godz. 17:30.  

5. W pierwszą sobotę miesiąca Koło Radia Maryja zaprasza na modlitwę od 
godz. 17:00. 

6. W listopadzie w naszej parafii: ochrzczono 2-je dzieci, 10 osób zmarło, 16 
osób skorzystało z odzieży używanej z Akcji Charytatywnej, 41 rodziny złożyło 
ofiarę na potrzeby parafii. Za dar serca składamy szczere Bóg zapłać. 

7. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11:30 poświęcimy medaliki 
dla uczniów klas drugich. Po Mszy św. zapraszamy rodziców dzieci  
przygotowujących się do I Komunii św. na spotkanie formacyjne w domu  
parafialnym.  

 

CZAS BŁOGOSŁAWIONY   

Zawsze na coś w życiu czekamy.  
W dzieciństwie – by stać się dorosłymi i 
by wolno nam było robić to, co robią 
rodzice. Dorastając, oczekujemy  
pięknych i prawdziwych przyjaźni, póź-
niej – miłości, tej jedynej i wiernej. Cze-
kamy na życiowe okazje, sukcesy, na 
powrót do zdrowia. U kresu życia coraz 
częściej tęsknimy za wiecznością, za 
niebem i spotkaniem z tymi, którzy tam 

się znaleźli. Ewangelie pełne są opisów oczekiwania. Czekają słudzy, aż ich 
pan powróci. Panny z lampami w rękach wyglądają oblubieńca. Gospodarz 
czeka, aż pole przyniesie plon. Apostołowie, nie mogąc się doczekać  
powrotu Pana Jezusa modlącego się przed Męką, padają zmorzeni snem.  
W tym oczekiwaniu będącym opowieścią o naszym chrześcijańskim życiu 
jest nadzieja. Czekając, spodziewamy się wypełnienia Obietnicy. Tej, którą 
dał Pan Jezus: że nas nie zostawi, że idzie przygotować nam miejsce,  
że powróci. Człowiek jest istotą czekającą. Kiedy wie, na Kogo czeka, i ma 
nadzieję, że On nadejdzie, wówczas oczekiwanie staje się czasem  
błogosławionym. Szansą, by w sercu wypełnionym tęsknotą dojrzewała  
łaska. Warto rozpocząć Adwent w posłuszeństwie słowu Bożemu, które  
zachęca do czujności. Żydowskie przysłowie powiada, że każda chwila  
może być furtką, przez którą wejdzie Mesjasz. Historia naszego życia to 
opowieść o nieustannych spotkaniach z Panem Bogiem. Bywa, że  
przychodzi On do nas w ciemności i tajemnicy, „w chwili, której się nie  
domyślamy” (Ewangelia). Dlatego czujność oznacza uważność i wrażliwość 
na to, co przynosi chwila. Bądźmy gotowi, by dawać się Bogu zaskakiwać. 

          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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