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  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 2, 1-14  

 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis  
ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 
Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się 
także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, 
ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, 
która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła 
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich 
miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad 
swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że 
bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość  
wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam  
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę,  
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów  
niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój  
ludziom Jego upodobania.  

                                                                   ŻYCZENIA 

 Dziś narodził się nam Zbawiciel. Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Bogiem.  

Ta Dobra Nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję 

także w nasze serca, w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych jest w nocy beznadziejności, 

zwątpienia i lęku o przyszłość. Pełni wiary i radości świętujemy więc ten szczególny czas  

Bożego Nawiedzenia. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne  

Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze 

rodziny i serce każdego z nas. Wszystkim Drogim Wiernym i Pracownikom Urzędów oraz  

Instytucji naszego miasta składamy serdeczne podziękowanie za świąteczne życzenia i wszelką 

pomoc w postaci modlitwy, i czynu. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni  

naszego świętowania i na całą naszą, nieraz trudną codzienność.  

26 GRUDNIA – PONIEDZIAŁEK  

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA 

7:00 + Lucjan Kłosek 

8:30 + Kamila i Walerian Szestowiccy,  

Jan Boruch 

10:00 + Kazimierz Tarkawian- 10 rocz. śmierci 

oraz Mirosław, Anna, Jadwiga, Jan, Eugeniusz, 

Wincenty i Łukasz Moroz 

11:30 Bronisława Zaremba- 15 rocz. śmierci 

oraz Franciszek i Jan 

13:00 + Romuald Lipski, za rodziców,  

dziadków i wszystkich zmarłych z obojga stron 

oraz Bolesław Lipski i zmarli z rodziny  

Cybowskich i Gostomskich 

18:00 + Tadeusz Szklar- 5 rocz. śmierci i za 

rodziców z obojga stron 

 

27 GRUDNIA - WTOREK 

6:30 + Za zmarłych rodziców: Anastazja  

i Władysław; rodzeństwo: Platon, Tekla,  

Jadwiga, Władysław; za zmarłych z rodziny 

Stomów, Łapków, Misiunów oraz Józef  

i Aleksander 

7:00 + Stefania Niewierowicz, Janusz, Halina, 

Mikołaj i Tadeusz z rodziny Niewierowiczów 

18:00 + Stanisław Pawlaszek- 28 rocz. śmierci 

i  za  Franciszkę Pawlaszek 

 

28 GRUDNIA - ŚRODA  

6:30 + Siostra Konstancja Ciarkowska 

7:00 WOLNA INTENCJA 

17:30 Nowenna do Matki Bożej 

18:00 W intencjach z Nowenny 

 

29 GRUDNIA – CZWARTEK  

6:30 WOLNA INTENCJA 

7:00 WOLNA INTENCJA 

18:00 + Marek Piegat- 6 rocz. śmierci i za jego 

rodziców 

30 GRUDNIA - PIĄTEK 

6:30 WOLNA INTENCJA 

7:00 WOLNA INTENCJA 

18:00 + Władysław Koniuszewski- 4 rocz. 

śmierci i rodzice z obojga stron 

 

31 GRUDNIA – SOBOTA 

6:30 WOLNA INTENCJA 

7:00 WOLNA INTENCJA 

18:00 + Józef Pietraszek- 1 rocz. śmierci i za 

zmarłych z jego rodziny 

 

1 STYCZNIA  – NIEDZIELA 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ  

RODZICIELKI - NOWY ROK  

7:00 WOLNA INTENCJA 

8:30 + Jadwiga Żuk- 15 rocz. śmierci, Wacław 

Żuk i za  zmarłych z rodziny Żuk 

10:00 Rezerwacja p. Dorota 

11:30 + Bronisław Błażewicz- 24 rocz. śmierci 

za rodziców: Łucja i Adolf oraz Julianna,  

Wiktor, Tadeusz i Franciszek 

13:00 Dziękczynno- błagalna za wszelkie łaski 

i zdrowie otrzymane w minionym roku  

z prośbą o dalszą Bożą opiekę nad  

wspólnotami Żywego Różańca  

i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

18:00 Z okazji 65 rocznicy urodzin Teresy  

Kozłowskiej z podziękowaniem za dotychczas 

udzielone łaski, za trud włożony  

w wychowanie dzieci, Najukochańszej Mamie 

zdrowia, szczęścia i wielu łask Bożych  

na dalsze lata- córki Iwona, Beata, Sylwia 

 

 

 

  

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 



 

1. W pierwszy dzień świąt odprawiamy Msze św. według porządku  

niedzielnego począwszy od godz. 8:30.  

 

2. Jutro drugi dzień świąt. Święto Świętego Szczepana, pierwszego  

męczennika. Msze Święte tak jak w każdą niedzielę. Zebrane ofiary  

przeznaczamy na Diecezjalny Fundusz Zapomogowy. 

3. W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Pan Bóg wkroczył  

w dzieje ludzkości, że Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami.  

Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy  

się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć  

do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia. Przeżywajmy te święta  

w gronie rodzinnym, pochyleni nad dobrą nowiną zwiastującą pokój i miłość. 

4. Oktawę Narodzenia Pańskiego ubogacają przypadające w najbliższych 

dniach kolejne święta. We wtorek, 27 grudnia, wspominamy św. Jana  

Apostoła, największego teologa wśród Ewangelistów. W środę, 28 grudnia, 

wspominamy św. Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także dzień 

modlitw w intencji dzieci nienarodzonych. Jeszcze w tym tygodniu - w sobotę 

- zakończymy rok kalendarzowy 2016. Serdecznie zapraszamy na Eucharystię 

i specjalne nabożeństwo o godz. 18:00. 

5. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego 

błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, 

w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość  

przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą codzienność. 

6. Akcja Siatka miłosierdzia - paczka dla potrzebującej rodziny w naszej  

parafii przyniosła piękny odzew. Otrzymaliśmy 40 paczek od uczniów  

Gimnazjum Jana Pawła II i 1-ą dużą paczkę od uczniów z Zespołu Szkół Marii 

Curie Skłodowskiej, które przekazaliśmy potrzebującym rodzinom. Za dar  

serca składamy serdeczne podziękowanie, życząc błogosławionych i zdrowych 

świąt Bożego Narodzenia. 

 

                     MIŁOŚĆ, KTÓRA SIĘ NIE NARZUCA 

Święta Bożego Narodzenia są pełne światła i radości. Niektórzy mówią  
o „magii świąt”. Podkreślają ich rodzinny charakter, nastrój  
naznaczony ciepłem i wzajemną serdecznością. W noc Bożego  
Narodzenia nie tylko zwierzęta mówią ludzkim głosem, ale także  
i ludzie… W tę noc przeżywamy wiele radości. Co jest jej prawdziwą 
przyczyną? Skąd ona pochodzi? Z Betlejem. Przynosi ją „Bóg Mocny”, 
„Książę Pokoju” (I czytanie). Oto Maryja „porodziła swego  
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła  
w żłobie” (Ewangelia). A my trwamy w cichej adoracji Dziecięcia,  

które narodziło się dla nas. Teraz „ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie  
wszystkim” (II czytanie).  Źródłem radości jest Chrystus. To On przynosi pokój i odradza 
nadzieję. W misterium Betlejem – tajemnicy bliskości Boga – Pan sam umacnia naszą 
wiarę. Bóg jest dla nas. Przychodzi, by dodawać sił, pocieszać, wyzwalać z lęków i obaw 
o przyszłość, a nade wszystko, by rodzić pewność, że jest Ojcem, który kocha wszystkich 
ludzi. Betlejem uczy nas, że jesteśmy kochani przez Boga w każdym czasie i w każdych 
warunkach. Obdarowywani miłością, która się nie narzuca, jest delikatna i bezbronna 
jak niemowlę, odczuwamy pragnienie, by pomnażać ją w codzienności. Dzisiejsze Święto 
przynosi zobowiązanie, „abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych,  
rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie” (II czytanie).  Radość tej nocy, 
radość z narodzenia Chrystusa, radość ewangelicznej miłości niech będzie dla nas  
źródłem misyjnego zapału. 

                                                                          

 

          Parafia p.w. św. Katarzyny 

        ul. Powstańców Warszawy 5              

                   11-400 Kętrzyn 
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                    tel. (89) 753-19-70 
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   czwartek, piątek, sobota 14:00 - 17:00 
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