22 MAJA – PONIEDZIAŁEK
6:30 + Norbert Binder- 17 rocz. śmierci
7:00 + Sabina Daniłowicz- m-c po śmierci
17:30 Nabożeństwo Majowe
18:00 + Lucjan Kłosek gr. 22
18:00 Podziękowanie za łaski dla
Pielgrzymów z prośbą o dalsze łaski
i błogosławieństwo Boże na każdy dzień.
23 MAJA - WTOREK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Jerzy Kitowicz- 2 rocz. śmierci
i za rodziców z obojga stron
17:30 Nabożeństwo Majowe
18:00 + Lucjan Kłosek gr. 23
24 MAJA - ŚRODA
6:30 Dziękując za dotychczas otrzymane
łaski, prośba o szczęśliwe rozwiązanie dla
Katarzyny-Ewy, o zdrowie i
błogosławieństwo Boże dla matki i dziecka
7:00 + Lucjan Kłosek gr. 17
17:30 Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy/
Nabożeństwo Majowe
18:00 W intencjach z Nowenny
25 MAJA – CZWARTEK
6:30 + Mirosław Moczulski- 2 m-c
po śmierci
7:00 +Irena, Mieczysław
i Andrzej Romejko
17:30 Nabożeństwo Majowe
18:00 + Lucjan Kłosek – gr. 25

26 MAJA – PIĄTEK
6:30 + Władysław Baturo i Józefa Pawlak
7:00 + Lucjan Kłosek – gr. 26
17:30 Nabożeństwo Majowe
18:00 W 70 rocz. urodzin Ireny o
błogosławieństwo Boże, opiekę Matki
Najświętszej, zdrowie i wszelkie potrzebne
łaski
27 MAJA – SOBOTA
6:30 + Jan Trejbsza- 26 rocz. śmierci
i za rodziców z obojga stron
7:00 + Stefania Niewierowicz, Janusz,
Halina, Mikołaj, Tadeusz z rodziny
Niewierowiczów
17:00 Bierzmowanie
17:00 + Lucjan Kłosek – gr. 27
28 MAJA – VII NIEDZIELA
WIELKANOCNA
7:00 + Lucjan Kłosek - gr. 28
8:30 +Adam Świerzbinowicz- 3 rocz.
śmierci oraz za rodziców i rodzeństwo
z obojga stron
10:00 + Piotr Ostrowski- 15 rocz. śmierci
i za zmarłych z rodziny Ostrowskich
11:30 + Ewa Ziółkowska- 9 rocz. śmierci,
Czesław Kościuk i za zmarłych z rodziny
Mazurów i Kościuków
13:00 + Dorota Szybicka- 5 rocz. śmierci
/ od ojca /
13:00 W Intencji Domowego Kościoła
17:30 Nabożeństwo Majowe
18:00 + Sergiusz Szczodrak i za rodziców
z obojga stron
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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czyt.: Dz 8, 5-8. 14-17; Ps 66; 1 P 3, 15-18;
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 14, 15-21
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie
miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam,
aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.
Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was
będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.
Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał.
Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć
będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu
moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania
moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie
miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował
i objawię mu siebie.

22 i 23 maja 2017 roku od godz. 16:00 do godz. 19:00 odbędą się badania
przydatności do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kętrzynie. Dzieci w wieku
od 5 do 16 lat. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły
lub pod nr telefonu: 89-751-29-84.

TAJEMNICA DUCHA BOŻEGO
„Nie mogę przestać o tobie myśleć” – powtarzają
zakochani. O tych, których kochamy, myślimy najczęściej.
Pojawiają się w naszych rozmowach, wspomnieniach,
w opowieściach przywołujemy to, co nas łączy. Skoro
ludzka miłość potrafi z dwojga serc uczynić jedno, to jakże
wielka musi być siła Boskiej miłości? Jezus nie może mówić
o sobie, nie mówiąc jednocześnie o Ojcu. To, kim jest,
najgłębiej wyraża się w Jego synowskiej relacji z Ojcem.
Dlatego wskazuje na Niego i przez swoje słowa oraz czyny
objawia Jego miłość. W mowie pożegnalnej podczas
Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus mówi najpierw o Ojcu, a następnie o Duchu
Świętym, który jest Tchnieniem niosącym Słowo, jest mową Boga – Ogniem
wzajemnej miłości Ojca i Syna. Ewangelista Jan mówi tak często o tajemnicy
wewnętrznego życia Bożego, gdyż sam, jako „umiłowany uczeń”, poznał już to,
co ona dla nas oznacza. Pan Jezus zapowiada: „W owym dniu poznacie,
że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was” (Ewangelia). Dla uczniów
„dzień poznania” nadszedł po Chrystusowym zmartwychwstaniu, a podczas
zesłania Ducha Świętego otrzymali Jego dar. Również nas Duch Święty prowadzi
do poznania tajemnicy Chrystusa. Bez światła Trzeciej Osoby Boskiej nie
zdołalibyśmy rozpoznać Chrystusa i zbliżyć się do Niego. Duch jest tak blisko serc
wierzących, że staje się Źródłem naszego życia duchowego i Twórcą przyjaźni
z Bogiem. On modli się w nas, mówi w naszym imieniu i uczy rozpoznawać głos
Pana. Przez Chrystusa prośmy dziś Ojca, by dał nam Ducha Świętego.
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ks. Zbigniew (0-89) 753-19-63
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czwartek, piątek, sobota 14:00 - 17:00
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Bank Millenium
10 1160 2202 0000 0001 7117 0704

1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Alicja Madej i Ireneusz Krupa. Módlmy
się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…
2. Przyjmowanie sakramentów świętych i wsłuchiwanie się w słowo Boże, otwiera nas
na Boga, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością - miłosierdziem.
Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość - dobro, którym można i trzeba dzielić się
z innymi. Tak rodzi się prawdziwa komunia z Panem Bogiem i z naszymi braćmi.
3. Po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00, zapraszamy Wspólnotę Krwi Chrystusa
do domu parafialnego na spotkanie formacyjne.
4. Jutro, 22 maja o godz. 17:00 zapraszamy na doroczną adorację Najświętszego
Sakramentu w naszej parafii. Przez trzy kolejne dni będziemy modlić się o dobre
urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Pana Boga o obfite plony
i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla
głodujących w naszym kraju i na całym świecie.
5. W środę, 24 maja, zwracamy się do Maryi jako Wspomożycielki wiernych. Kościół
uciekał się do Niej od początku we wszystkich potrzebach i troskach, wierzymy, że jest
Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Możemy wymienić wiele wydarzeń, kiedy
doświadczyliśmy Jej wyraźnej opieki.
6. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zaprasza 25 maja (czwartek) o godz.
16:00 na spotkanie z ks. dr Michałem Tunkiewiczem z Olsztyna. Tytuł prelekcji: Rola
dziadków w przekazywaniu wartości w rodzinie. Spotkanie odbędzie się w lokalu przy
ul Miejskiej 7.
7. W piątek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci
o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Będziemy
dziękować Panu Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić
o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.
8. We wtorek i czwartek odbędą się w kościele o godz. 16:30 próby liturgiczne dla
kandydatów do sakramentu Bierzmowania. W piątek zapraszamy do spowiedzi
o godz. 16:00, a w sobotę odbędzie się Bierzmowanie o godz. 17:00.
9. W przyszłą niedzielę, 28 maja zapraszamy na tradycyjną Pieszą Pielgrzymkę
Gwiaździstą do Świętej Lipki. Wyruszamy z naszej parafii o godz. 6:30. Uroczysta Suma
Odpustowa w Świętej Lipce będzie odprawiona o godz. 11:00. Serdecznie zapraszamy.
Autobusy o godz. 9:30 i 10:00 wyruszają z Placu Traugutta, przejazd przez Osiedle
Piastowskie (ulicami Chrobrego, Jagiełły) do Świętej Lipki. Powrót po uroczystościach
kościelnych.

