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  Słowa Ewangelii według Świętego Jana 1,29-34 

 Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem:  
Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym 
celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, 
który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem  
nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: 
Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim,  
jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo,  
że On jest Synem Bożym.  

 

                         

16 STYCZNIA – PONIEDZIAŁEK  

6:30 WOLNA INTENCJA 

7:00 + Mieczysław, Irena i Andrzej  

Romejko 

18:00  + Edward Szczyglewski- 37 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodziny  

Szczyglewskich i Pogorzelskich 

 

17 STYCZNIA - WTOREK 

6:30 + Lech Wojnowski- m-c po śmierci 

7:00 WOLNA INTENCJA 

18:00  + Jerzy, Józef, Anastazja Bidiuch, 

Maria, Jarosław Hładasz 

 

18 STYCZNIA - ŚRODA  

6:30 WOLNA INTENCJA 

7:00 WOLNA INTENCJA 

17:30 Nowenna do Matki Bożej  

Nieustającej Pomocy 

18:00 W intencja z Nowenny 

 

19 STYCZNIA – CZWARTEK  

6:30 WOLNA INTENCJA 

7:00 WOLNA INTENCJA 

18:00 WOLNA INTENCJA 

 

20 STYCZNIA - PIĄTEK 

6:30 WOLNA INTENCJA 

7:00 W 18 rocznicę urodzin Izabeli  

o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki 

Najświętszej i zdrowie / intencja od  

dziadków/ 

18:00 WOLNA INTENCJA 

 

 

21 STYCZNIA – SOBOTA 

6:30 WOLNA INTENCJA 

7:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Dawida i Kuby 

18:00 Zajęta Janina Florczyk 

 

22 STYCZNIA  –  

III NIEDZIELA ZWYKŁA 

7:00 +Katarzyna Skuza- kolejna rocz. 

śmierci oraz za zmarłych rodziców  

i rodzeństwo 

8:30 + Zofia Kalinowska  

/od sąsiadów z ul. Różanej 11 / 

10:00 + Antoni Oberlan- 19 rocz. śmierci  

i za jego rodziców 

11:30 + Krystyna Winiarska- 1 rocz. 

śmierci i Krzysztof Winiarski- 7 rocz. 

śmierci 

13:00 /CHRZTY/ + Anna i Antoni  

Szandeccy, za rodziców i rodzeństwo  

z obojga stron oraz Teresa  

Markowska- 3 rocz. śmierci,  

Zofia i Stanisław Zawadzccy 

18:00 + Tadeusz Bańka- 1 rocz. śmierci, 

Katarzyna, Bogumiła Wasiecka  

i Bronisława 

 

 

  

  

 

   

II NIEDZIELA ZWYKŁA  

  W ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ TYGODNIU   JEST 

10 WOLNYCH INTENCJI MSZALNYCH.  



 
1. W ubiegłym tygodniu odszedł do wieczności Franciszek Fabisiak. Módlmy się w intencji 

zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - wieczny odpoczynek racz im dać Panie.  

2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych 

oczach wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu  

lepszej pracy i zarobków. Na naszych oczach trwa też dramat tysięcy rodzin opuszczających 

swoje domostwa z powodu wojen, biedy i prześladowań. Otoczmy ich dzisiaj szczególną  

modlitwą. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród nas szukają lepszego życia dla siebie  

i najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć innych -  

oni też są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi. 

3. Dzisiaj po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00, zapraszamy wszystkie wspólnoty  

parafialne na spotkanie opłatkowe do domu parafialnego. 

4. W najbliższych dniach Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie,  

nawet poza własną wspólnotę parafialną. Już we wtorek, 17 stycznia, obchodzimy  

Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam 

szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu 

Bogu. 

5. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej  

Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują  

ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego 

dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem  

Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej  

wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste  

modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu. 

6. W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia - Dzień Dziadka. 

Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków,  

tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym 

podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć. 

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje pomoc na leczenie Agnieszki.  

Wolontariusze będą po Mszy św. zbierali ofiary do puszek przed kościołem. 

8. Trwa wizyta duszpasterska 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. 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. 

 

                     OJCZE NASZ — CO TO ZNACZY?  

„Jeśli [obcy] powiedzą wam: «Dlaczego nas szukacie?  

Czego chcecie od nas?», odpowiedzmy: «Jesteście naszymi 

braćmi»”. Tak w Komentarzu do Psalmów (Ps 33 i 29), 

przed około 1600 laty, zachęcał do miłości bliźniego  

św. Augustyn. „Są naszymi braćmi” – to powinno być  

wystarczającym argumentem, aby nie odwracać się od tych, 

których niekiedy z lękiem nazywamy obcymi. Obchodzimy 

dziś w Kościele Dzień Migranta i Uchodźcy, a już za kilka 

dni rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

Dlatego te słowa brzmią w sposób szczególny, zapraszając 

nas nade wszystko do konkretnego działania i nawrócenia 

w myśleniu o naszych postawach wobec bliźnich. Są naszymi braćmi uchodźcy 

szukający schronienia i bezpieczeństwa. Są naszymi braćmi chrześcijanie  

prześladowani za wierność Bogu. Są wreszcie naszymi braćmi ci, którzy –  

choć modlą się inaczej – to jednak przez chrzest należą do jednego Kościoła 

Chrystusowego. Kiedy uczony w Piśmie zapytał Jezusa: „Kto jest moim  

bliźnim?”, Ten odpowiedział przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie  

(Łk 10,25-37). Opowieścią o człowieku, który – widząc ludzką biedę –  

nie przechodzi wobec niej obojętnie.  Pan Jezus nauczył nas modlić się słowami: 

„Ojcze nasz”. Zwracając się do Boga, nazywamy Go NASZYM Ojcem.  

To zobowiązuje! Oznacza – przywołując raz jeszcze słowa św. Augustyna –  

że „chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy braćmi”! I tak naprawdę łączy nas o wiele 

więcej niż dzieli. Te dni są po to, by popatrzeć na siebie i wokół siebie w duchu 

Chrystusowej Ewangelii zapraszającej do jedności i wzajemnej troski. 

          Parafia p.w. św. Katarzyny 

        ul. Powstańców Warszawy 5              

                   11-400 Kętrzyn 

              Parafia (89) 753-19-60 

        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 
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                          Bank Millenium 
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