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Mt  13, 44-52 

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: 
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. 
Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany po-
szedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. 
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego 
pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, 
sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją». 
«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w 
morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, 
wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe 
odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą 
złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak». 
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał 
się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, 
który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».  

 

 

31 .07 – PONIEDZIAŁEK  
6:30 + Henryk  Dzierzgowski – miesiąc po 
pogrzebie  
7:00 + Anna i Antoni Maliccy, Franciszka 
i Czesław Koszykowscy, Teresa,  
Wanda i Leon Kwasiborscy, Eugenia i Jan 
Żańczakowie, Weronika i Wincenty Pio-
trowscy  
18:00 + + Jerzy Gaj i jego rodzice, Marian-
na i Bronisław, Jan i Józefa  
1.08 - WTOREK  
6.30 + Ryszard Żółtowski – miesiąc po 
pogrzebie  
7.00 + Marian Pepławski – miesiąc po po-
grzebie  
18:00  + Barbara - 38 rocz. śmierci, Julia, 

Bolesław, Leszek, Eugeniusz, Stanisława, 

Celina, Lucyna, Jarosław z rodziny Dudzi-

ków, Stanisława i Onufry 

Januszewscy oraz za zmarłych w czyśćcu.                                              

2.08 - ŚRODA  

6:30 + Anna Miłosz – miesiąc po pogrze-

bie  

7.00+ Zygmunt – 24 rocz. śmierci oraz 

Jadwiga, Ewa, Mirosław Czerwonko 

i zmarli z rodziny Psujek i Czerwonko  

17:30 Nowenna do Matki Bożej 

18:00 W intencjach  z Nowenny,            

3..08. CZWARTEK                                  

6.30 + Marek Królikowski – miesiąc po 

pogrzebie                                                   

7:00 + Józef Wielgoszyński – 10 rocz. 

śmierci, Marek Wielgoszyński, rodzice i 

rodzeństwo z obojga stron              18:00+ 

Krzysztof – 7 rocznica śmierci i Krystyna 

Winiarscy   

 

 4.08. PIĄTEK 

6.30+Mieczysław – 1 rocz. śmierci i Wła-

dysław Kozłowscy, Stanisław Sałaga    

7..00 + Tadeusz Urbanowicz – 3 rocz. 

śmierci, Mieczysław Urbanowicz           

18.00+ Olga i Ksawery Wojciechowscy  

5.08 – SOBOTA 

6:30 + + Marcin Zubiel – miesiąc po po-

grzebie                                                 7:00 

+Józef Kalenik—kolejna rocznica śmierci                                            

18:00 + + Bronisław, Leonia, Czesław, 

Zdzisław, Anna z rodziny Antonowiczów, 

Zenon, rodzice i zmarli z rodziny Woron-

ko, Teresa, Józef, Mieczysław Banic-

cy ,Irena, Czesław, Tadeusz Rogalewscy i 

brat Jeremiasz Dołęgiewicz  

6.08– NIEDZIELA - PRZEMIENIE PAŃ-

SKIE  

7:00 + + Zofia, Tadeusz, Mirosław, rodzi-

ce i dziadkowie, Tomasz i Stanisława 

Burszta i ich rodzice  

8:30 + + Janina Karolczuk- 7 rocz. śmierci,  

Juliusz Karolczuk oraz zmarli  

   z rodziny Biłda i Nicha  

10:00 + + Czesław Kukowski-7 rocz. 

śmierci, Zofia i Edward Lewiccy oraz  

 Henryka Sikorska                              

11:30 + Genowefa – 1 rocz. śmierci i  

Ryszard Chmielewscy – 4 rocz. śmierci 

13:00 O trzeźwość w naszych rodzi-

nach, w naszej parafii i Ojczyźnie     

18:00 +Barbara Filipkowska – 4 rocz. 

śmierci, Bogdan Filipkowski – 2 rocz. 

śmierci, zmarli z rodziny Filipkowskich 

i Kopczewskich  

 

 

 

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 



Ogłoszenia parafialne 

XVII Niedziela zwykła 

30 .07.2017 

 W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności: Bronisława Bartoń.  Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie…             

W dniu dzisiejszym z Olsztyna wyrusza Warmińska Piesza Pielgrzymka na 

Jasną Górę, wraz z nią nasza kętrzyńska grupa Barcja Kętrzyn. Otoczmy 

pątników naszym wsparciem modlitewnym.  

W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na adorację od godziny 17.00. 

Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spotkanie formacyjne o 16.00 

na plebanii.  

W pierwszy piątek spowiadamy od godz. 17:30. Za racji na wakacje kapłani 

nie odwiedzają chorych w domach.   

Jutro przypada 73 – cia rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Otocz-

my naszą modlitwą wszystkich walczących z naszą Ojczyznę i dziękujmy 

Bogu za dar wolności. 

W sierpniu możemy ćwiczyć naszą wytrwałość przez ascezę i wstrzemięźli-

wość od alkoholu. Zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy 

piątek o godz. 17:30. 

W miesiącu lipcu w naszej parafii ochrzczono 4 dzieci, 3 pary zawarły sakra-

ment chrztu, oraz 3 osoby zmarły. Ofiarę na rzecz kościoła złożyło 12 

osób, zaś 16 osób skorzystało z odzieży w ramach Akcji Charytatywnej. 

Równocześnie pragniemy poinformować, że odzież punkt wydawania 

odzieży jest otwarty w każdy wtorek w godzinach 15.15- 16.15 i tylko w 

tych godzinach prosimy zostawiać tam używaną odzież.  

Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i naszego parafialnego biulety-

nu.  

 

Co jest naprawdę ważne w życiu człowieka? Co jest tą naj-
piękniejszą perłą, dla której warto poświęcić wszystko, co 
człowiek posiada? Nieuleczalnie chory powie, że najważniej-
sze jest zdrowie. Ktoś inny — że pieniądze albo kariera zawo-
dowa. Dla Salomona, o którym jest mowa w pierwszym czyta-
niu, najistotniejsze było posiadanie takiej mądrości, ażeby 
każde jego działanie było dobre, a więc żeby nie czynił zła, a 
rządząc innymi, podejmował zawsze właściwe decyzje. Aby 
postępować tak, jak tego pragnął król Salomon, potrzebna jest 
łaska, której Bóg hojnie udziela, gdy ktoś Go o nią prosi. Bóg 
bowiem nigdy nie odmawia człowiekowi swojej pomocy. 
Wręcz przeciwnie, Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała 
we wszystkim dla ich dobra (Rz 8, 28). 

Wybieraj więc i ty wyłącznie to, co dobre, a zło odrzucaj, jak 
to w dzisiejszej Ewangelii uczynili łowiący ryby. Po wycią-
gnięciu sieci okazało się, że znajdowały się w niej także ryby 
złe i one zostały odrzucone. Poszczególne wybory w twoim 
życiu, te między dobrem a złem, sprowadzają się ostatecznie 
do tego, czy wybierzesz Boga. I w rezultacie tylko ten jeden 
wybór decyduje o tym, jakie jest twoje życie doczesne i jakie 
będzie to wieczne.  

 

          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. Rafał (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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