13 MARZEC– PONIEDZIAŁEK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Rozalia Grygas- 7 rocz. śmierci
18:00 + Bronisława- 42 rocz. śmierci,
Władysław- 38 rocz. śmierci z rodziny
Żeromskich oraz za zmarłych z rodziny
Rabiczków, Rudaków, Galewskich,
Balcewiczów i Piotrowskich
14 MARZEC - WTOREK
6:30 + Józef Kisiel – m-c po śmierci
7:00 O błogosławieństwo Boże, opiekę M. Najśw.
i zdrowie dla Krystyny z okazji imienin oraz o
wzmocnienie wiary dla jej rodziny.
18:00 + Czesław Krawczun oraz Emilia,
Jadwiga i Józef Stańczuk
15 MARZEC - ŚRODA
6:30 + Maria Sajkowska- m-c po śmierci
7:00 WOLNA INTENCJA
8:30 Rekolekcje- Nabożeństwo z nauką Szkołą Podstawowa Nr 1 klasy III-IV
10:00 Rekolekcje- Nabożeństwo z nauką młodzież- Zespołu Szkół Ogólnokszt.
11:40 Rekolekcje- Nabożeństwo z nauką –
młodzież- Gimnazjum JP II
17:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
18:00 W intencjach z Nowenny
16 MARZEC – CZWARTEK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Maria i Grzegorz Galeccy oraz Wanda
i Weronika
8:30 Rekolekcje- Nabożeństwo z nauką Szkoła Podstawowa Nr 1 klasy III-IV
10:00 Rekolekcje- Nabożeństwo z nauką młodzież- Zespołu Szkół Ogólnokszt.
11:40 Rekolekcje- Nabożeństwo z nauką młodzież- Gimnazjum JP II
18:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jany
i Anny
17 MARZEC - PIĄTEK
6:30 + Marek i Robert- 1 rocz. śmierci,
Czesław i Józefa- 3 rocz. śmierci, Mariusz- 19 rocz.
śmierci Domańscy i wszyscy zmarli

z rodziny Domańskich i Głowackich
7:00 + Halina Zapolska- 2 rocz. śmierci oraz za
zmarłych z rodziny Zapolskich i Krupiczojć
8:30 Rekolekcje- Msz św. z nauką-uczniowie Szk.
Podstawowa Nr 1 klasy III-IV
10:00 DROGA KRZYŻOWA i Msza Św. z nauką
dla młodzieży ZSO/ + Zbigniew i Dariusz
Karbownik
11:40 Rekolekcje+ Msza św. z nauką –
młodzież Gimnazjum J PII/+ Aniela i Jan
Rafalscy; Jadwiga i Józef Chojnowscy;
Teresa i Włodzimierz Muzyka i za zmarłych
z rodziny Rafalskich, Chojnowskich
i Muzyków
16:30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
17:30 DROGA KRZYŻOWA DLA
MŁODZIEŻY
18:00 Z okazji imienin ks. Zbigniewa wiele łask
Bożych, opieki M. Najśw. dary Ducha Świętego
oraz owocnej pracy duszpasterskiej /od Wspólnoty
Franciszkańskiego Zakony Świeckich/
18:00 + Halina Zapolska- 2 rocz. śm. oraz za
zmarłych z rodz. Zapolskich i Krupiczojć
18 MARZEC – SOBOTA
6:30 + Józef Łatunowicz, Zofia, Antoni, Jan
7:00 + Józef Mikiewicz- 14 rocz. śmierci
i za rodziców z obojga stron
18:00 + Jan Fieducik- 9 rocz. śm., za rodziców
z obojga stron i zmarli z rodz. Fieducik i Jurków
19 MARZEC– NIEDZIELA
7:00 + Józefa i Józef Pawlakowie
8:30 + Zofia Kalinowska / od sąsiadów z Różanej
11/
10:00 + Jadwiga – 13 rocz. śmierci i Jan
Brancewiczowie i za zmarłych z ich rodziny
11:30 + Ryszard Milczanowski- 6 rocz. śmierci za
jego rodziców i teściów oraz Czesława Rauba
i Witold Kozłowski- 4 rocz. śmierci
13:00 W. K. CH.
17:30 GORZKIE ŻALE
18:00 + Piotr Magun- 37 rocz. śmierci oraz
za rodziców i zmarłych z rodziny Magun

BIULETYN INFORMACYJNY
PARAFII ŚW. KATARZYNY
W KĘTRZYNIE
NR 11 (459) 12 MARZEC 2017 r.
www.swk.olsztyn.opoka.org.pl
www.facebook.com/ketrzyn.katarzyna

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czyt.: Rdz 12, 1-4a; Ps 33; 2 Tm 1, 8b-10;
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 17, 1-9
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził
ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz
Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy;
jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla
Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok
świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus
zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się!
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie
nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

W TYM TYGODNIU MAMY 3 WOLNE INTENCJE

TWARZĄ W TWARZ Z BOGIEM
Wyrzeczenia, które podejmujemy w życiu duchowym, mają
nie tyle ukazać siłę naszych „duchowych muskułów”,
ile przybliżyć i upodobnić nas do Pana Jezusa. Często
odkryciu prawdy o Nim lub o nas samych towarzyszy strach.
To reakcja na wielkość Mistrza, czy też na naszą małość
i niegodność. Jezus jednak do każdego kieruje słowa:
„Nie lękaj się!”. Pan Jezus zabiera dziś na Górę
Przemienienia nie tylko trzech spośród swoich uczniów.
Każdego z nas zaprasza, abyśmy tam za Nim podążyli.
Pragnie ukazać nam swoje prawdziwe oblicze, dzięki czemu
głębiej będziemy mogli poznać prawdę o Nim i o nas samych. Stawanie
w prawdzie nie jest proste. Boimy się odsłonić przed innymi to, kim jesteśmy.
Również samym sobie i Bogu często chcemy pokazywać tylko „odświętne
oblicze”. On jednak pragnie nas spotkać takimi, jakimi jesteśmy, z wszystkimi
naszymi obciążeniami, słabościami i grzechami. Nie potrzebujemy chronić się
przed Nim za maską. On pokazuje nam swoje prawdziwe oblicze i zaprasza,
abyśmy, wpatrując się w nie, rozpoczęli drogę wyzwolenia z lęku, który głęboko
w sobie skrywamy. Pan Bóg pragnie przemawiać do nas twarzą w twarz.
W Chrystusie odsłonił już przed nami swoje prawdziwe oblicze. W Nim możemy
prawdziwie oglądać Boga. W Nim jest bowiem dostępne dla nas miłosierdzie
i miłość, które pozwalają nam bez lęku otworzyć się na Niego i pozwolić dotknąć
Mu tego wszystkiego, co w nas nie-święte, co wymaga przemiany. Niech słowa
Jezusa: „Wstańcie, nie lękajcie się!” − zachęcą nas do odrzucenia tego
wszystkiego, co nas od Niego oddziela.

1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: + Franciszka Bednarczuk,
Helena- Zofia Gawełko, Witold-Edward Paderewski. Módlmy się
w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - wieczny odpoczynek
racz im dać Panie…
2. W poniedziałek 13 marca przypada 4 rocznica wyboru papieża
Franciszka. Chyba wszyscy dobrze pamiętamy moment sprzed czterech lat,
z wieczoru 13 marca 2013 roku, kiedy nowo wybrany biskup Rzymu,
Franciszek, zwrócił się z prośbą o modlitwę w swojej intencji. Kiedy
pochylił głowę, na placu Świętego Piotra zapadła cisza, podczas której
wszyscy modliliśmy się za papieża. Ojciec Święty nie przestaje prosić o to
modlitewne wsparcie. Uczyńmy zatem zadość tej prośbie i powierzajmy
opiece Matki Najświętszej posługiwanie Chrystusowego namiestnika.
3. W środę 15 marca rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje
wielkopostne dla dzieci i młodzieży, które będą trwały do piątku włącznie.
Poprowadzi je ks. Piotr Wasilewski – wikariusz parafii św. Jacka
w Kętrzynie. Plan rekolekcji wygląda następująco : 8:30 Nabożeństwo
z nauką dla uczniów klas III-VI Szkoły nr 1, 10:00 Nabożeństwo z nauką
dla młodzieży ZSO, 11:40 Nabożeństwo z nauką dla młodzieży Gimnazjum
JP II. W ostatnim dniu rekolekcji zamiast nabożeństwa zostaną
odprawione Msze św.
4. W przyszłą niedzielę, po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00 odbędzie
się w domu parafialnym spotkanie dla rodziców, kandydatów
przygotowujących się do sakramentu Bierzmowania.

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

5. Ks. Piotr Nachiło z parafii św. Jerzego zaprasza wszystkich chętnych
do wzięcia udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Więcej informacji
w parafii św. Jerzego lub bezpośrednio u księdza Piotra.
6. Dzisiaj po Mszy świętej do puszek są zbierane ofiary, przeznaczone na
misje.

