24 .07 – PONIEDZIAŁEK

6:30 + Maria Sajkowska –gr. 24
7:00 O wszelkie, potrzebne łaski Boże
dla Janiny i jej dzieci
18:00 + Anna i Jerzy Rekowscy i za ich
rodziców
25.07 - WTOREK
6.30 + Maria Sajkowska- gr. 25

7.00 + Bronisław Prokopowicz -22
rocz. śmierci, Zygmunt oraz rodzice z
obojga stron
18:00 + Grażyna Romaniuk w dniu jej
imienin oraz zmarli z rodziny Romaniuk i Dawidziuk
26.07 - ŚRODA
6:30 + Maria Sajkowska- gr. 26
7.00+ Mirosław Moczulski- 4 m-c po
śmierci
17:30 Nowenna do Matki Bożej
18:00 W intencjach z Nowenny,
27..07. CZWARTEK
6.30 +Maria Sajkowska- gr. 20
7:00 + Stefania Niewierowicz, Janusz,

Mikołaj, Halina i Tadeusz z rodziny
Niewierowiczów
18:00 ++ Marcin Stachel, Zbigniew Re-

lidzyński, Mariusz Gronowski
28..07. PIĄTEK
6.30+ + Wojciech i Albert Ławrytan,

rodzice z obojga stron: Grnowefa i walerian Rusieccy, Witalina i Jan Lipka
7..00 + Maria Sajkowska- gr. 21
18.00+ + Zdzisław Cypel i za jego rodziców; Maria i Wawrzyniec

29.07 – SOBOTA
6:30 + Kazimierz Żądołek – m-c po po-

grzebie
7:00 + Maria Sajkowska- gr. 29
18:00 + Maria Sajkowska- gr. 22
30.07– XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00 + Władysław i Tatiana oraz Cecy-

lia i Ryszard Laskowscy; Jadwiga, Jan i
Jan Kulpa oraz Janusz Jakubiec
8:30 + Zenon Tkacz- 1 rocz. śmierci,
Eugeniusz- 11rocz. śmierć i za rodziców: Ludwikę i Józefa Tkacz
10:00 + W 45 rocz. ślubu Marianny i
Władysława z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę M. Najśw. i zdrowie
dla Jubilatów i ich rodziny
11:30 + Maria Sajkowska –gr. 30
13:00 + Weronika Rakiel- 5 rocz.
śmierci, Anna Rakiel- 30 rocz. śmierci,
Konstancja- 51 rocz. śmierci Antoni
Żyszkiewicz- 44 rocz. śmierci oraz Maria Bułhacz
18:00 + + Helena i Antoni, Maria i Józef oraz Irena, Janina i Adam
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XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Mt 13, 1-23
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który
posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali,
przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się
i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie,
czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc
wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im:
„Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy:
„Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z
nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w
czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i
powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie
do mego spichlerza”».

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Zasadniczo wiemy, że cel nie uświęca środków. Warto jednak to sobie przypominać, bo niekiedy,
całkiem po cichu i niespodziewanie, tak właśnie zaczynamy działać
Wojny, które przyszło nam oglądać w ostatnich latach na ekranach telewizorów, pokazały bardzo
wyraźnie, że usuwanie zła, np. walka z reżimami, przynosi ofiary także wśród niewinnych ludzi. Co
gorsza, te ofiary zostają niejako wkalkulowane w koszta wojen. Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas
jednak zupełnie innymi drogami. Trzeba wpierw patrzeć na to, co dobre! O dobro trzeba zadbać!
Pytanie, które stawiają słudzy, „Czy mamy iść i usunąć chwast?": powraca często; ot, choćby w
tym naszym zastanawianiu się: jak usunąć zło ze świata? Znamienna jest jednak odpowiedź, którą
słyszą słudzy, gdy chcą iść i natychmiast usunąć chwast: „pozwólcie róść obojgu aż do żniwa". Zostają powstrzymani. Wpierw trzeba bowiem umocnić to, co jest dobre. Trzeba pozwolić, by dobro
się zakorzeniło, a dopiero potem rugować zło.
Gdy człowiek rozumie wielkość zła i autentycznie zależy mu na tym, co dobre, może mieć ochotę
- podobnie jak słudzy z ewangelicznej przypowieści - by bezwzględnie je usuwać. Jezus pokazuje
nam jednak, że trzeba wykazać wiele roztropności w walce ze złem. Bo w walce ze złem nie wystarczą ani szczere chęci, ani nawet - jak nam się często zdaje - zdecydowana walka. Przy braku roztropności można niechcący więcej zniszczyć, niż zbudować.
Ta nauka jest szczególnie ważna, gdy pomyślimy o ludziach, może zwłaszcza młodych, w wierze
jeszcze nieugruntowanych. Wobec niektórych zachowań chciałoby się niekiedy zareagować w sposób zdecydowany, ucinając wszelkie wątpliwości i zrywając kontakty. Czy jednak nie byłby to jakiś
znak braku nadziei; braku wiary, że człowiek może się zmienić i że „praca nad innymi" - podobnie
jak nasza „praca nad sobą" - ma sens?

23 lipca 2017
1. Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów. Bywa, że zapatrzeni w siebie nie dostrzegamy tych,
którzy pozostali na uboczu, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Nie
wszyscy mają radosne wakacje. Popatrzmy, ile dzieci z biednych rodzin, często dotkniętych
bezrobociem, rozbitych, patologicznych, nie wyjechało na wakacyjny wypoczynek. Ich los nie
może być nam obojętny. Pamiętajmy też o trudzie rolników podczas żniw; pamiętajmy, że
każda kromka chleba to pot i wiele godzin ludzkiej pracy. Szanujmy to i nie przestawajmy im
życzyć: szczęść Boże.
2. Dzisiejsza niedziela przykrywa przypadające 23 lipca święto św. Brygidy (ok. 1302-1373),
patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest
ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Panem Bogiem. Wpatrując
się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest drogą szukania Pana Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając aktualność jej przykładu, papież św. Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.
3. W najbliższy wtorek, 25 lipca, obchodzimy święto św. Jakuba Apostoła. Został powołany
jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem
Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie
życie świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości.
4. Pod tą samą datą czcimy też św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.
5. W środę, 26 lipca, w liturgii wspominamy św. Joachima i św. Annę, rodziców Najświętszej
Maryi Panny. W dzisiejszych trudnych czasach pomniejszania roli rodziny warto zwrócić się
w modlitwie do tych świętych małżonków, prosząc o pomoc w budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny. Módlmy się też za naszych rodziców i dziadków - tych żyjących i tych powołanych już do wieczności.
6. Pozdrawiamy wszystkich urlopowiczów i życzymy pięknego wypoczynku. Solenizantom i
jubilatom przekazujemy najlepsze życzenia.
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Konto Bankowe
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7. Dnia 30 lipca Grupa Barcja Kętrzyn wyrusza na szlak Warmińskiej Pieszej Pielgrzymki na
Jasną Górę, podczas której codziennie odmawiany jest różaniec. Dzisiaj wychodząc z kościoła
będzie można wrzucić do puszki kartki z intencjami różańcowymi. Ofiara jest dobrowolna, a
jej przeznaczeniem jest wsparcie kętrzyńskich pielgrzymów.

Ofiary na potrzeby parafii złożyli: Halina Bochenek. Irena Szudzich

