3 KWIETNIA– PONIEDZIAŁEK
6:30 + Siostra Rafaela Luda
7:00 + Witalis, Zofia, Jarosław
17:30 WYPOMINKI
18:00 W intencjach za zmarłych z wypominek
4 KWIETNIA - WTOREK
6:30 + Franciszka Bednarczuk- m-c po śmierci
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 + Stanisław- 16 rocz. śmierci
i Katarzyna Bukowscy oraz zmarli z rodziny
Słodyczka i Bukowskich
5 KWIETNIA - ŚRODA
6:30 + Helena Gawełko- m-c po śmierci
7:00 WOLNA INTENCJA
17:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
18:00 W intencjach z Nowenny
6 KWIETNIA – CZWARTEK
6:30 + Witold Paderewski- m-c po śmierci
7:00 + Władysława Leszczyńska- 5 rocz.
śmierci, Józef Leszczyński oraz za rodziców
z obojga stron
18:00 + Zofia Fedak- 7 rocz. śmierci
7 KWIETNIA - PIĄTEK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 WOLNA INTENCJA
10:00 DROGA KRZYŻOWA/ + Maria
Zapałowska- 1 rocz. śmierci i Zygmunt
Zapałowski
16:30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
17:30 DROGA KRZYŻOWA DLA
MŁODZIEŻY
18:00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże,
dary Ducha Świętego dla Franciszki w dniu 88
urodzin

8 KWIETNIA – SOBOTA
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Jarosław Dziemiańczyk- 3 rocz. śmierci
i za zmarłych z rodziny
18:00 + Anna Rusiecka- 8 rocz. śmierci,
Franciszek Rusiecki- 25 rocz. śmierci, Andrzej
Lichacz- 25 rocz. śmierci
9 KWIETNIA – VI NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU–
NIEDZIELA PALMOWA
7:00 + Władysław Paszewicz; Jadwiga, Platon,
Teresa i za rodziców: Anastazja i Władysław
Paszewiczowie, Józef i Aleksander Zaniewscy,
i za zmarłych z rodziny Misiunów i Stomów
8:30 Zajęte - Babula Ewa
10:00 + Barbara, Anna , Jan, Aleksander
Kopała, Ryszard Owczarz, Jadwiga Dejewska
oraz dziadkowie z obojga stron
11:30 + Władysław Łukaszewicz, Jadwiga
i Kazimierz Gibowscy
13:00/CHRZTY/ + Michał Sawko- 3 rocz.
śmierci i za zmarłych z rodziny Sawko
i Dąbrowskich
17:30 GORZKIE ŻALE
18:00 + Zofia Żukowska-Pilch, Czesław
Żukowski za jego rodziców i rodzeństwo oraz
za zmarłych z rodziny Żukowskich
i Konopackich

W TYM TYGODNIU
MAMY 5 WOLNYCH INTENCJI
MSZALNYCH.
ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE
ZAPRASZAMY DO KANCELARII
PARAFIALNEJ.
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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czyt.: Ez 37, 12-14; Ps 130; Rz 8, 8-11;
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz».
Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn
Boży został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego
chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów:
«Chodźmy znów do Judei». Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego
w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś
siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój
zmartwychwstanie». Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania
w dniu ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie
wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz
w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał
przyjść na świat». Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?»
Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!»
Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on
nie umarł?» A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na
niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego:
«Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem
ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł:
«Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na
otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy, zawołał
donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić».
Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

MÓJ DUCHOWY GRÓB?
Przyjaźń jest jednym z najwspanialszych darów w życiu
każdego człowieka. Także Chrystus jej doświadczał.
Ewangelista Jan podkreśla, że „Jezus miłował Martę,
jej siostrę i Łazarza” (J 11,5). Gdy tylko Łazarz zachorował,
to jego siostry posłały po Jezusa. A jednak On nie
przyszedł na czas i Łazarz zmarł. Czy zawiódł jako
przyjaciel? Fundamentem każdej przyjaźni jest zaufanie.
Maria i Marta nie rozumiały postępowania Jezusa. Były
zdziwione Jego spóźnionym przybyciem. Dzieliły się z Nim
cierpieniem po stracie brata, a nawet wyrzucały Mu,
że gdyby zjawił się wcześniej, Łazarz by nie umarł. Jednak
zarówno Marta, jak i Maria ufały Jezusowi, nawet nie rozumiejąc Jego
postępowania. Był On dalej dla nich przyjacielem. Otworzyły przed Nim swoje
zbolałe serca. Zaprowadziły Go do grobowca, gdzie był pochowany Łazarz.
Jezus dobrze wiedział, że nie każda choroba, cierpienie i śmierć są końcem same
w sobie, lecz mogą być początkiem objawienia się chwały Bożej. Był wzruszony
i wstrząśnięty śmiercią przyjaciela. W pewien sposób nie zgadzał się na nią!
Prosił Ojca o cud i został wysłuchany. Mocą Słowa wskrzesił Łazarza na nowo do
życia. Historia Łazarza pokazuje nam, że Bóg jest wstrząśnięty także naszym
cierpieniem i śmiercią, że nie zgadza się na nie! Pan Jezus dziś staje wobec
Twojego „duchowego grobu”. Co Cię dziś wiąże, krępuje, paraliżuje? Co nie
pozwala Ci żyć pełnią? On z mocą woła: „Wyjdź na zewnątrz” ‒ dając Ci nowe
życie! On walczy o Ciebie! Jaka będzie Twoja odpowiedź na dar Jego przyjaźni?
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1. W ubiegłym tygodniu odszedł do wieczności: + Mirosław Moczulski. Módlmy się w intencji
zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy – wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
2. Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter okresu liturgicznego. Cały
czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski
przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru
pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki
Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich
żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych
pięknych pasyjnych nabożeństwach.
3. W dniu dzisiejszym, 2 kwietnia, przypada 12. rocznica śmierci papieża Polaka –
św. Jana Pawła II. Warto pamiętać, że przez jego wstawiennictwo możemy prosić Pana Boga
o potrzebne dla nas łaski. W kinie „Gwiazda” w związku z tą rocznicą, o godz. 13:00 - będzie
wyświetlany film pt. „Lolek”.
4. Po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00, odbędzie się w kościele spotkanie modlitewne
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Wspólnot Żywego Różańca.
5. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na wykup kościołów poewangelickich. Po Mszy świętej
można złożyć do puszki przed kościołem ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego.
6. Jutro pierwszy poniedziałek miesiąca, modlimy się za naszych bliskich zmarłych
w wypominkach od godz. 17:30.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Wspólnota Krwi
Chrystusa zaprasza na modlitwę od godz. 17:00. W pierwszy piątek będziemy przepraszać Boże
Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę
nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. Okazja do spowiedzi
świętej pierwszopiątkowej od godz. 17:30.
8. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział w Kętrzynie serdecznie zaprasza
6 kwietnia (czwartek) 2017 r. o godz. 16:00, na spotkanie z o. Ryszardem Wtorkiem, tytuł
prelekcji „Chrześcijaństwo a islam – między dialogiem a konfrontacją”. Spotkanie odbędzie się
w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Miejska 7 w Kętrzynie.
9. W przyszłą niedzielę, noszącą nazwę Niedzieli Palmowej czyli Męki Pańskiej podczas Mszy
Świętej wysłuchamy pasji, czyli opisu Męki Pańskiej według św. Mateusza. Podczas każdej Mszy
świętej odbędzie się poświęcenie palm. Przed Mszą świętą rodzinną, gromadzimy się
o godz. 11:15 przy plebanii, skąd w uroczystej procesji udamy się do kościoła.
10. W Niedzielę Palmową po Mszy świętej wieczornej, około godz. 18:45 wyruszamy z kościoła ze
świecami na Drogę Krzyżową wokół Placu Piłsudskiego. Serdecznie zapraszamy wiernych z całego
miasta do wspólnej modlitwy.
11. Rodziców i chrzestnych, których dzieci przyjmą sakrament Chrztu świętego podczas świąt,
zapraszamy na przygotowanie do liturgii tego sakramentu w sobotę – 8 kwietnia o godz. 17:00
do kancelarii parafialnej.

