12 CZERWCA – PONIEDZIAŁEK
6:30 + Salomea i Kazimierz Czekan
7:00 W dniu 44 urodzin Mirosława o
potrzebne łaski Boże, opiekę M. Najśw.
i zdrowie dla Jubilata i jego najbliższych
17:30 Nabożeństwo Czerwcowe
18:00 + Wilhelm Godlewski gr. 12
13 CZERWCA - WTOREK
6:30 + Wilhelm Godlewski gr. 13
7:00 + Bronisława i Edward Ostaniewiczowie
oraz za zmarłych rodziców i rodzeństwo z
obojga stron i Edward Chmura
17:30 Nabożeństwo Czerwcowe
18:00 Z okazji 90 rocz. urodzin Kamili
Siwickiej z prośbą o błogosławieństwo Boże,
opiekę M. Najśw. i zdrowie / do Grupy
Emerytów ZNP w Kętrzynie/
14 CZERWCA- ŚRODA
6:30 + Maria Borsuk- 14 rocz. śmierci
7:00 + Wilhelm Godlewski - gr. 14
17:30 Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy/
Nabożeństwo Czerwcowe
18:00 W intencjach z Nowenny
15 CZERWCA – CZWARTEK
BOŻE CIAŁO
7:00 + Stanisława, Józef,, Janusz, Stanisław,
Barbara Stasiukowie oraz dziadkowie z obojga
stron
8:30 + Marian Konieczny
10:00 + Franciszka i Feliks Nosowicz
11:45 - PROCESJA
14:00 + Wilhelm Godlewski – gr. 15
17:30 Nabożeństwo Czerwcowe
18:00 W 30-tą rocznicę ślubu Zofii i Jana

Kosteckich o błog. Boże. opiekę M. Najśw.
i zdrowie dla Jubilatów i ich rodziny
16 CZERWCA – PIĄTEK
6:30 + Wilhelm Godlewski- gr. 16
7:00 + Marta i Piotr Leśnikowscy oraz
za dusze w czyśćcu cierpiące
17:30 Nabożeństwo Czerwcowe
18:00 + Kazimierz Szuksztul
17 CZERWCA – SOBOTA
6:30 + Alicja Madej- m-c po śmierci
7:00 + Wilhelm Godlewski gr. 17
17:30 Nabożeństwo Czerwcowe
18:00 + Zygbert Muczajka- 4 rocz. Śmierci
18 CZERWCA – NIEDZIELA
XI NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00 + Wilhelm Godlewski- gr. 18
8:30 + Zofia, Edward, Hanna z rodziny
Lateckich i zmarli z rodziny Mandrosz
i Serwińskich
10:00 + Matrona Dawidowicz- 1 rocz. śmierci
oraz zmarli z rodziny Cypryło, Dawidowicz
i Zega
11:30 + Janina, Władysław, Lesław, Kazimierz
i Jan z rodziny Szewczyków oraz Irena,
Zdzisław, Andrzej Góreccy i Stefan Ducki
13:00 MSZA PRYMICYJNA KS. RAFAŁA
KOCIŃSKIEGO
17:30 Nabożeństwo Czerwcowe
18:00 + Zdzisław- 17 rocz. śmierci ; Edward
i Jadwiga Szyksznian, Helena, Piotr, Zofia,
Aleksandra, Władysław, Stanisław, Mariusz,
Grażyna Chrostek oraz Marek Omelańczuk
i Zofia Hartwing
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NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Czyt.: Wj 34, 4b-6. 8-9; Ps: Dn 3, 52-56; 2 Kor 13, 11-13;
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 3, 16-18
Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg
umiłował
świat,
że
Syna
swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał
życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał
swego Syna na świat po to, aby świat
potępił, ale po to, by świat został przez
Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie
podlega potępieniu; a kto nie wierzy,
już został potępiony, bo nie uwierzył w imię
Jednorodzonego Syna Bożego.
W najbliższy czwartek, 15 czerwca, będziemy celebrować uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Prosimy o pomoc w
przygotowaniu czterech ołtarzy, udekorujmy nasz parafialny wieczernik
i nasze domy, mieszkania, okna naszych domów, a przede wszystkim
otwórzmy Panu Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego
błogosławieństwo.

BĘDZIEMY U NIEGO PRZEBYWAĆ
Trójca Święta nie jest tylko zimnym dogmatem wiary.
Nie jest też wyłącznie niedostępną, daleką tajemnicą. Dzisiaj
warto przypomnieć sobie o tym, że to my jesteśmy Jej
mieszkaniem.
„Mając dziewiętnaście lat, czuła się
zamieszkaną” – tak napisali o niej ci, którzy ją znali. Chodzi
o bł. Elżbietę od Trójcy Świętej, francuską mistyczkę, żyjącą
w latach 1880-1906. Kiedy była mała, pewien dominikanin
wyjaśnił jej, w jaki sposób przez łaskę chrztu świętego
stajemy się duchową świątynią, o której mówi św. Paweł
(1Kor 3,16-17). Jak jednocześnie z Duchem Świętym cała Trójca w nas przebywa,
wraz ze swoją mocą twórczą i uświęcającą. Jak zakłada w nas swój przybytek,
mieszkając w najgłębszych tajnikach duszy, by tam w atmosferze wiary i miłości
odbierać należny Jej wewnętrzny kult adoracji i modlitwy. Potem Elżbieta
należała już do tych osób, które raz spotkawszy Boże światło, więcej się nie
cofają. Wszystko się w niej „przemienia i wyjaśnia”. Odtąd Trójca Święta „będzie
jej jedynym życiem we wszystkim”. Po wstąpieniu do zakonu karmelitanek
objawianie się Elżbiecie Trójcy Przenajświętszej trwa. „Bóg udzielił mi dziś tak
wielkiej łaski, że straciłam poczucie czasu. Dzisiaj z rana usłyszałam w głębi duszy
słowa: «Jeśli Mnie kto miłuje, […] Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego,
i będziemy u niego przebywać» (J 14,23). Zrozumiałam jednocześnie prawdę
tych słów. Nie zdołam powiedzieć, w jaki sposób objawiły mi się trzy Osoby
Boskie, a przecież widziałam, jak we mnie odbywały naradę miłości; wydaje mi
się, że Je tak dotąd widzę”.

Parafia p.w. św. Katarzyny
ul. Powstańców Warszawy 5
11-400 Kętrzyn
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ks. Proboszcz (0-89) 753-19-64
ks. Mariusz (0-89) 753-19-66
ks. Zbigniew (0-89) 753-19-63

Kancelaria Parafialna
tel. (89) 753-19-70
poniedziałek, wtorek, środa 9:00 - 12:00
czwartek, piątek, sobota 14:00 - 17:00
Konto Bankowe
Bank Millenium
10 1160 2202 0000 0001 7117 0704

Taca: Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczmy na utrzymanie Seminarium Duchownego
w Olsztynie. Witamy studenta IV roku, alumna Szymona Wawrzyńczaka, który będzie zbierał
nasze ofiary.
1. W ubiegłym tygodniu odszedł do wieczności Stanisław Wiśniewski. Módlmy się

w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - wieczny odpoczynek racz im
dać Panie...
2. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół
wypowiada modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Warto też
zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża,
modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą - jednego Boga w trzech Osobach.
Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym
bardziej potrzeba naszej modlitwy o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego.
Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej.
3. W najbliższy czwartek, 15 czerwca, będziemy celebrować uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym
w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji
z kościołów na ulice naszego miasta. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar
Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła
powszechnego, dla naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w tej procesji jest
publicznym wyznaniem wiary w to, że Pan Jezus jest wśród nas, w naszym życiu
zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny
wieczernik i nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Panu
Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.
W kościele odprawiamy Msze św. o godz.: 7:00, 8:30 i 10:00. Następna Msza św.
po procesji, ok. 14:00., oraz o godz. 18:00. Do kościoła św. Jerzego wyruszamy
procesjonalnie o godz. 11:45, skąd tradycyjną trasą, idzie wspólna procesja.
4. Zapraszamy dziewczęta na próbę sypania kwiatków we wtorek i środę
o godz. 16:30.
5. W procesji eucharystycznej wokół naszego kościoła będziemy podążali
codziennie o godz. 17:30 przez całą tak zwaną oktawę Bożego Ciała.
Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością czy lenistwem. Jak On pragnie
być blisko nas, tak my przychodźmy jak najczęściej do Niego.
6. W przyszłą niedzielę, 18 czerwca w naszym kościele o godz. 13:00 odprawi
Mszę św. Prymicyjną ks. neoprezbiter Rafał Kociński, który jako diakon odbywał
w naszej parafii praktykę duszpasterską. Serdecznie zapraszamy.

