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 Czyt.: Dz 6, 1-7; Ps 33; 1P 2, 4-9; 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 14, 1-12 

 Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. 
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam  
powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję 
wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, 
gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz:  
Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział 
mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca  
inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego  
Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż 
nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo  
jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także 
i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem 
w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam  
od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie 
Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie  
przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja  
dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.  

Ks. Piotr z parafii św. Jerzego w Kętrzynie, zaprasza na spotkanie przed  
pielgrzymką do Częstochowy, w dniu 21.05.2017 (Niedziela) o godz. 19:00 

15 MAJA – PONIEDZIAŁEK  

6:30 Zofia i Marian Zygmuntowie, Jan  

Iwaszko; Eliza i Henryk Chalimoniuk 

7:00 + Lucjan Kłosek- gr. 15 

17:30 Nabożeństwo Majowe 

18:00 + Zofia, Szymon, Ryszard, Henryk  

Supranowiczowie oraz Krystyna i Krzysztof 

Winiarscy 

 

16 MAJA - WTOREK 

6:30 + Stanisław, Zbigniew, Dariusz i Edward 

Karbownikowie i Grażyna Ruszczak 

7:00 Andrzej, Irena, Mieczysław Romejko 

17:30 Nabożeństwo Majowe 

18:00 + Lucjan Kłosek gr. 16 

 

17 MAJA - ŚRODA 

6:30 + Wacław Fiedorowicz- 9 rocz. śmierci. 

Leokadia Fiedorowicz i za rodziców z obojga 

stron 

7:00 + Lucjan Kłosek gr. 17 

17:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy/ Nabożeństwo Majowe 

18:00 W intencjach z Nowenny 

 

18 MAJA –  CZWARTEK 

6:30 + Jarosław Zapolski- m-c po śmierci 

7:00 + Alicja Zalecka, Janina i Jan Zaleccy i 

Barbara Chrunik /od rodziny z Kolbuszowej / 

17:30 Nabożeństwo Majowe 

18:00 + Lucjan Kłosek – gr. 18 

 

19 MAJA – PIĄTEK 

6:30 + Jan Obidowski- m-c po śmierci 

7:00 Zajęta D. Kowalewska 

17:30 Nabożeństwo Majowe 

18:00 + Lucjan Kłosek – gr. 19 

 

20 MAJA –  SOBOTA 

6:30 + Lucjan Bilko-  2 tygodnie po śmierci 

7:00 + Józef Mielnik- 12 rocz. śmierci  

i za rodziców z obojga stron 

17:30 Nabożeństwo Majowe 

18:00 + Lucjan Kłosek – gr. 20 

  

21 MAJA – VI NIEDZIELA  

WIELKANOCNA   

7:00 + Franciszek Kwiatkowski- kolejna  

rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny: Zofia, 

Mirosław, Wiesław, Walenty 

8:30 + Lucjan Kłosek- gr. 21 

10:00 + Stanisław Szubzda- 2 rocz. śmierci 

10:00 + Stanisław Mirynowski- 15 rocz.  

śmierci; jego rodzice: Maria i Franciszek, 

zmarli z rodziny Krasowskich i Mikołajunów 

11:30 + Roman Kaszucki – 7 rocz. śmierci  

i za rodziców z obojga stron 

13:00 O wszelkie potrzebne łaski i zdrowie dla 

Ks. Prałat Zygmunta Klimczuka z okazji  

imienin  /intencja od Wspólnoty Krwi  

Chrystusa / 

17:30 Nabożeństwo Majowe 

18:00 + Kazimierz Ficek, Aleksander, Adela, 

Władysław i Adela Górny i zmarli z rodziny 

Górnych oraz Katarzyna Krupa i zmarli z jej 

rodziny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

  



1. W ubiegłym tygodniu odszedł do wieczności Janusz Czajkowski. Módlmy się  
w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - wieczny odpoczynek racz 
im dać Panie... 

2. Dziś kolejna, piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która 
jest darem nieskończonej miłości Pana Boga. Możemy ten wielkanocny  
sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił coraz  
bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na 
ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba. Najdoskonalszą  
nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja - Ta, która wypowiedziawszy przy 
zwiastowaniu fiat, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła 
z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty -  
Kościoła. 

3. Dzisiaj o godz. 13:00 odbędzie się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.  
Dzieci pierwszo-komunijne będą uczestniczyły razem z rodzicami i rodzeństwem 
podczas Białego Tygodnia w nabożeństwie majowym i Mszy świętej wieczornej.  

4. Dzisiejsza niedziela przykrywa święto św. Macieja Apostoła (obchodzone  
14 maja), wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię 
Maciej oznacza dar Boga. Zwróćmy się do tego świętego, aby wspomagał nasze 
wysiłki codziennego stawania się darem Pana Boga dla braci.  

5. We wtorek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, św. Andrzeja 
Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako 
gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki, stąd zyskał miano łowcy dusz. Dnia 16 
maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur,  
nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele 
ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten święty patron  
będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, 
a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej  
Ojczyźnie i we wspólnocie narodów. 

6. Uczniów, którzy w przyszłą niedzielę o godz. 11:30 będą obchodzili Pierwszą 
Rocznicę Komunii Świętej, zapraszamy z rodzicami i rodzeństwem w sobotę  
od godz. 16:00 do spowiedzi świętej. 

7. Przygotowujących się do bierzmowania, zapraszamy na egzamin, który  
przeprowadzi w kościele wizytator z Olsztyna w dniu 15 maja br. o godz. 15:00. 

 
                                         JEZUS DROGĄ DO NIEBA   

Im człowiek starszy, tym łatwiej rozumie, że nigdzie na ziemi 
nie znajdzie nieba. Dalekie, piękne kraje; wspaniałe  
przygody; cudowne krajobrazy; zabezpieczenie finansowe; 
własna, wygodna chata; grono oddanych przyjaciół;  
satysfakcjonująca praca; zdrowie, a nawet ukochana osoba – 
nie nasycą w pełni ludzkiego serca. Ciągle czegoś brakuje, 
czegoś, co określamy mianem nieba. Święty Paweł Apostoł 
wyraził to przekonanie w zgrabnym i trafnym zdaniu: „Nasza 
ojczyzna jest w niebie” (Flp 3,20). Ale jak tam się dostać? 
Pan Jezus mówi: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak 

dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18,3). Stać się jak dziecko 
nie oznacza powrotu do dzieciństwa. To niemożliwe. Stać się jak dziecko,  
to postępować tak jak Jezus. On zawsze widział siebie jako Syna Ojca  
niebieskiego. W dzisiejszej Ewangelii mówi do nas: „W domu Ojca mego jest 
mieszkań wiele”. I dalej: „A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę  
powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie 
drogę, dokąd Ja idę”. Słysząc tego rodzaju słowa, chcielibyśmy za św. Tomaszem 
powiedzieć: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. 
Wówczas Jezus nam odpowiada: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Mnie”. Jakże zdumiewające są te  
słowa! Wówczas, kiedy Jezus je wypowiadał, żaden z Jego uczniów ich nie  
rozumiał. Zrozumieli, kiedy zobaczyli Zmartwychwstałego. A my, czy rozumiemy, 
że nie ma innej drogi do nieba niż naśladowanie Jezusa?     
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