1 MAJA – PONIEDZIAŁEK
6:30 + Ewa, Anna, Piotr i Jarosław
7:00 + Helena Orłowska-4 rocz. śmierci
i Antoni- 29 rocz. śmierci
17:15 Wypominki za zmarłych
/Nabożeństwo Majowe
18:00 + Lucjan Kłosek- greg. 1
2 MAJA - WTOREK
6:30 + Halina i Edward Pancechowscy oraz za
zmarłych z rodziny Karpickich
7:00 + Lucjan Kłosek gr. 2
17:30 Nabożeństwo Majowe
18:00 + Zygmunt Tomasiewicz i jego rodzice
i rodzeństwo
18:00 O Boże błog., dary Ducha Świętego
i potrzebne łaski dla ks. Prałata Zygmunta
Klimczuka z okazji imienin. /intencja od
członków Żywego Różańca
i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich /
3 MAJA - ŚRODA/
Uroczystość M. B. Królowej Polski
6:30 + Czesława Jankun- 1 rocz. śmierci
7:00 + Stanisława, Piotr, Ambroży,
Aleksandra, Andrzej z rodziny Gierwiało;
Romuald, Katarzyna, Wiesława z rodziny
Arłukowicz
10:00 + Zygmunt Perfikowski / od siostry
i mamy /
16:00 + Lucjan Kłosek – gr. 3
17:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy/ Nabożeństwo Majowe
18:00 W intencjach z Nowenny
4 MAJA – CZWARTEK
6:30 + Arkadiusz, Agata i Wacław Kordek
oraz Henryka i Alfred Kamińscy
7:00 + Zygmunt Perfikowski- 7 m-cy
po śmierci
17:30 Nabożeństwo Majowe

18:00 + Lucjan Kłosek – gr. 4
5 MAJA – PIĄTEK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 W Intencji Bogu wiadomej
17:30 Nabożeństwo Majowe
18:00 + Lucjan Kłosek – gr. 5
6 MAJA – SOBOTA
6:30 + Bogumiła Raczuk- 8 rocz. śmierci ,
za zmarłych rodziców z obojga stron i za brata
Stanisława
7:00 + Lucjan Kłosek – gr. 6
17:30 Nabożeństwo Majowe
18:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę M.
Najśw. i zdrowie dla Ojca Świętego oraz w
intencji Radia Maryja i TV Trwam, naszej
parafii i Ojczyzny
7 MAJA – IV NIEDZIELA
WIELKANOCNA
7:00 + Lucjan Kłosek – gr. 7
8:30 + Józef Żwirko-28 rocz. śmierci;
za rodziców: Emilia i Józef Żwirko i za
Franciszek Żwirko oraz Izabela i Józef
Olenkowicz
10:00 + Stanisław Serwin- 21 rocz. śmierci
i za zmarłych z rodziny Serwin i Skiba
11:30 + Janina i Jakub Bryśkiewicz,
ich rodzice i córka Janina Kaszuba
13:00 O Boże błogosławieństwo, siły i zdrowie
dla członków Wspólnot Żywego Różańca
i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich a także
dla kapłanów i sióstr zakonnych pracujących
w naszej parafii
17:30 Nabożeństwo Majowe
18:00 + Adolf Zachaj- 26 rocz. śm. Wojciech
i Witold Zachaj; Katarzyna, Stanisława i Jan
Gęsiorek; Genowefa, Joanna i Edward Karło

BIULETYN INFORMACYJNY
PARAFII ŚW. KATARZYNY
W KĘTRZYNIE
NR 18 (466) 30 KWIETNIA 2017 r.
www.swk.olsztyn.opoka.org.pl
www.facebook.com/ketrzyn.katarzyna

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czyt.: Dz 2, 14. 22B-32; Ps 16; 1P 1, 17-21;
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 24, 13-35
Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od
Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak
rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi,
tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się
smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających
w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu:
To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga
i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się
spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to
stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego
ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy
z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł
do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!
Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez
wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się
do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami,
gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce
u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły
i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy
rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili
do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście
zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go
poznali przy łamaniu chleba.

A DOKĄD JA IDĘ?
Najpiękniejsze spotkanie z Jezusem, który „rzeczywiście
zmartwychwstał” – droga do Emaus, staje się liturgią słowa,
które On wyjaśnia, i Eucharystią, dzięki której uczniowie Go
rozpoznają. Święty Łukasz w swojej Ewangelii ukazuje
Jerozolimę jako cel drogi Jezusa. On idzie do Miasta Pokoju,
wiedząc, że zostanie wydany na ukrzyżowanie. Tam umrze,
ale tam także zmartwychwstanie. Celem Jego drogi jest
przejście przez śmierć do życia. Pięknie jest to widoczne
w Ewangeliach pisanych po grecku, ponieważ czasownik
ruchu wyrażający pójście do Jerozolimy to „iść w górę”.
Dwaj uczniowie (być może ci, o których mowa w Łk 10) idą do Emaus. To znaczy
w przeciwną stronę niż Jerozolima, a więc idą w dół i oddalają się od swego celu.
Dlatego nie rozpoznali Jezusa, ich oczy były na uwięzi, serca obumarłe, a słowa
świadczą, że teraz mieli oni inny cel niż ten, który ukazał im Jezus. Szli własną
drogą. Jezus przychodzi i idzie z nimi w ich kierunku. Nie jest to jednak zgoda na
odwrócenie się od celu. W drodze powoli otwiera im oczy i ożywia ich serca.
Lekarstwem na ich ślepotę, czy wręcz już martwotę, stało się Jego Słowo i Ciało.
To dało im siłę, aby jeszcze tej samej nocy wrócili do Jerozolimy, czyli poszli
w górę, ku życiu. Wieczernik w Emaus był potrzebny, aby dokonać zwrotu we
właściwą stronę. Pan Jezus zawsze jest z nami. Często jednak nasze oczy są na
uwięzi i nie widzimy Go, a w chwilach niepowodzenia powtarzamy: „A myśmy się
spodziewali”. Dziś Niedziela Biblijna. Niech ten błogosławiony czas pomoże nam
dostrzec Chrystusa obecnego w Piśmie Świętym.

1. Trzecia niedziela Wielkanocy, nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy
Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od
krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia
z nimi autentycznej wspólnoty - komunii.
2. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich
diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej
Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywy kierowane szczególnie do tych
wiernych, którzy w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich.
Ponieważ w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na naszym osobistym powołaniu do
głoszenia Dobrej Nowiny w świecie, gdzie znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej ekonomii
zbawienia, jeśli nie w Biblii. Zatem nie tylko dzisiaj, oraz w ciągu tego rozpoczynającego się
Tygodnia Biblijnego wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte na
kartach Ewangelii.
3. Dzisiejsza niedziela jest też Ogólnopolską Niedzielą Modlitw za Kierowców i wszystkich
poruszających po drogach. Niech nasza wspólna modlitwa zaowocuje rozwagą, większym rozsądkiem i mądrością w czasie naszych pieszych, rowerowych czy samochodowych wojaży. Prośmy
o to Bożą Opatrzność przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących.
4. W najbliższy poniedziałek rozpocznie się miesiąc w szczególny sposób poświęcony Maryi.
Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na nabożeństwie majowym o godz. 17:30.
5. Dzień 1 maja jest także Świętem Pracy. Naszymi modlitwami przez wstawiennictwo św. Józefa
Rzemieślnika obejmiemy szczególnie osoby i rodziny borykające się z problemem bezrobocia
i z dramatyczną sytuacją materialną.
6. W środę, 3 maja, będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski,
głównej patronki naszej Ojczyzny. Zapraszamy na Mszę św. z homilią o godz. 7:00, 10:00, 16:00
lub 18:00. Władze naszego miasta zapraszają na uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny 3 maja
do bazyliki św. Jerzego o godz. 11:00. Po Mszy św. złożenie kwiatów pod Pomnikiem w Hołdzie
Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom Obrońcom Ojczyzny 1939-1956 - pl. Armii
Krajowej.
7. Jutro, z racji pierwszego poniedziałku miesiąca, modlitwy za zmarłych rozpoczniemy
o godz. 17:15, przed nabożeństwem majowym.
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8. W pierwszy czwartek miesiąca Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na modlitwę
od godz. 17:00. Spowiedź pierwszo-piątkowa od godz. 17:00. W I sobotę Wspólnota Radia
Maryja zaprasza na modlitwę także na godz. 17:00.
9. W przyszłą niedzielę (7 maja) po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00 zapraszamy na spotkanie
formacyjne rodziców uczniów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania w budynku
parafialnym.
10. W miesiącu kwietniu w naszej parafii: ochrzczono 4 dzieci, 2 osoby zmarły, 2 pary zawarły
sakrament małżeństwa, 12 osób skorzystało z pomocy w ramach Akcji Charytatywnej i 13 rodzin
złożyło ofiarę pieniężną na potrzeby parafii. Za wszelki dar serca serdecznie dziękujemy.

