9 STYCZNIA – PONIEDZIAŁEK
6:30 + Henryk Świerszcz m-c po śmierci
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 + Krystyna i Zbigniew oraz rodzice
z obojga stron

14 STYCZNIA – SOBOTA
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 + Jarosław Siwicki – 3 rocz. śmierci

15 STYCZNIA – II NIEDZIELA
ZWYKŁA
10 STYCZNIA - WTOREK
7:00 + Mirosław Kwiatkowski- 3 rocz.
6:30 WOLNA INTENCJA
śmierci oraz zmarli z rodziny: Zofia,
7:00 WOLNA INTENCJA
Franciszek, Wiesław i Walenty
18:00 + Piotr Doborzyński, zmarli z jego
8:30 + Franciszek Żwirko- 1 rocz. śmierci
rodziny oraz za zmarłych z rodziny
oraz Józef Żwirko
Żelniów
10:00 + Władysława Sajkowska- 10 rocz.
śmierci oraz Antoni Sajkowski, Helena
11 STYCZNIA - ŚRODA
Rokicka i Helena, Barbara i Jan z rodziny
6:30 WOLNA INTENCJA
Binder
7:00 + Olga Tkacz-4 rocz. śmierci i Regina
11:30 + Władysława Narel- 1 rocz. śmierci
Ranuszkiewicz i za zmarłych z ich rodzin
i Antoni Narel
17:30 Nowenna do Matki Bożej
13:00 Podziękowanie za łaski otrzymane
18:00 W intencja z Nowenny
w ostatnim roku z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę M.
12 STYCZNIA – CZWARTEK
Najśw. dla członków Wspólnoty Krwi
6:30 WOLNA INTENCJA
Chrystusa ich rodzin i kapłanów naszej
7:00 WOLNA INTENCJA
parafii Ojczyzny
18:00 + Maria Stankiewicz18:00 + Bazyli Stasiewicz- 20 rocz.
19 rocz. śmierci,
śmierci, Bronisława i Wacław Stasiewicz
za jej rodziców i rodzeństwo oraz za
i za ich rodziców i rodzeństwo z obojga
Władysławę i Henryka Muckus
stron oraz Elżbieta i Wincenty Harasim
13 STYCZNIA - PIĄTEK
6:30 + Paweł Ciesielski- 15 rocz. śmierci
7:00 + Edward Dec- m-c po śmierci
18:00 + Bronisława Bierżyńska – 30 rocz.
śmierci, Edward, Monika i Stefan oraz
Tekla, Jan, Teodor, Paweł, Jan z rodziny
Martyn i za dziadków z obojga stron
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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 3, 13-17
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest
od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu
od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz,
bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły
Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę
i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie.

W ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ TYGODNIU JEST
8 WOLNYCH INTENCJI MSZALNYCH.

CZY MOŻNA SPOTKAĆ JEZUSA?
Czasem słyszy się zdanie, które ktoś wypowiada z przejęciem:
„Spotkałem Jezusa!”. Jak to? Gdzie? Okazuje się, że chodzi
o przełomowy moment w życiu człowieka, który nazywamy
nawróceniem. Czy nawrócenie to spotkanie Jezusa? Co oznacza
samo słowo „nawrócenie”? Powrót, zawrócenie z błędnej drogi
na drogę prawidłową. Tą Drogą jest Jezus Chrystus, który sam
o sobie powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6).
Nawrócenie to powrót do Jezusa Chrystusa. On sam pokazał nam,
jak to uczynić, od czego zacząć. Gdy Jan Chrzciciel nad Jordanem
obmywał wodą nawracających się do Boga, przyszedł Jezus. I stało
się coś, co przekracza ludzkie rozumowanie. Tam, w tym miejscu,
objawił się Bóg w Trójcy Jedyny: Ojciec i Syn, i Duch Święty. To objawienie Bożej
tajemnicy zapowiedziało nasz chrzest święty. Pewnego dnia każdego z nas polano
trzykrotnie wodą, wzywając Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Jezus wkroczył w nasze życie.
Naprawdę wtedy Go spotkaliśmy! A On przyjął nas na zawsze. Należymy do Jezusa.
Wtedy właśnie rozpoczęła się nasza droga. Jedyna Prawidłowa Droga. Teraz kroczymy
po niej, ale też często z niej schodzimy. Gubimy się, błądzimy. Wtedy trzeba wracać,
czyli się nawracać. Jezus cierpliwie czeka na nas. Tak jak pisze prorok Izajasz:
„Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a jego pouczenia oczekują
wyspy” (I czytanie). Jezus nie tylko czeka na nas, On nas uczy. To nauka o Bożym
miłosierdziu, które „nie ma względu na osoby” (II czytanie). Wracając do Jezusa,
odkrywamy moc tego miłosierdzia.
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1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności Irena Głowacka, Jan Świderski,
Maria Kozakiewicz, Bogdan Lewicki i Teresa Gwiazdowska. Módlmy się w intencji
zmarłych – wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
2. Dzisiejsze święto to również święto epifanii, czyli objawienia się Boga.
To uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Pana Jezusa. Wydarzenia nad
Jordanem to także zapowiedź naszego chrztu, podczas którego każdy z nas stał się
umiłowanym dzieckiem Boga. Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres
Narodzenia Pańskiego. My jednak przedłużymy okres śpiewania kolęd, zgodnie
z dawną polską tradycją, do święta Ofiarowania Pańskiego 2 lutego.
Będziemy je śpiewać podczas liturgii.
3. Rozpoczęliśmy wizytę duszpasterską zwaną kolędą, o której powiadamiają
ministranci. Uczniowie szkół podstawowych i średnich prowadzą zeszyty z religii,
które wizytujący kapłan sprawdza. Niech kolęda będzie okazją do wspólnej modlitwy,
wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach rodziny,
oraz o sprawach naszej wspólnoty. Kapłan przynosi w nasz dom Boże
błogosławieństwo. Na nowy rok duszpasterski kapłan zamiast obrazka pozostawia
w rodzinie książeczkę Idźcie i głoście. Pragniemy przypomnieć, że wszyscy
mieszkający na terenie parafii, również na stancji lub tymczasowo, powinni
przyjmować wizytę duszpasterską, ponieważ tworzymy wspólnotę niezależnie
od zameldowania. Gdyby ktoś był nieobecny w czasie kolędy, np. z powodu wyjazdu
czy choroby, może zamówić wizytę w dowolnym czasie.
4. Zapraszamy narzeczonych na konferencje przedmałżeńskie do domu parafialnego
w każdą niedzielę o godz. 16:00, sala nr 14.
5. Dzisiaj zapraszamy Sybiraków na spotkanie opłatkowe do domu parafialnego
po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00, natomiast w przyszłą niedzielę zapraszamy
wspólnoty modlitewne naszej parafii.
6. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Kętrzynie serdecznie
zaprasza 12 stycznia (czwartek) 2017r. o godz. 16:00 na spotkanie
z Ojcem Aleksandrem Jacyniakiem. Temat: „Sens kryzysów w życiu człowieka”.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia ul. Miejska 7 w Kętrzynie.
7. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia przekazujemy najserdeczniejsze życzenia.

