21.08 – PONIEDZIAŁEK
6:30 + Stanisław Kuryło -5 rocz. śm.,
Bolesław i za zmarłych z rodziny Kuryłów,
Turków, Cieślaków, Żurawskich,
Kozłowskich oraz za cierpiących
w czyśćcu
7:00 + Aleksandra Świderska - w miesiąc
po śmierci
18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski
w 49 rocz. ślubu Ewy i Stanisława z prośbą
o błogosławieństwo Boże na dalsze lata
życia małżeńskiego
22.08 - WTOREK
6.30 + Aleksandra Świderska - od
Wspólnoty Wieczernik
7.00 + Jan Szlejter
18:00 + Janusz Koczela -9 rocz. śm. i za
rodziców z obojga stron
23.08 - ŚRODA
6:30 + ks. prał. Zygmunt Klimczuk
7:00 + Arkadiusz -10 rocz. śm., Agata,
Wacław Kordek oraz Henryka i Alfred
Kamińscy
17:30 Nowenna do Matki Bożej
18:00 W intencjach z nowenny
2424.08. - CZWARTEK
6.30 + Bronisława Bartoń- m-c po śmierci
7:00 + Adam Wtulich- 1 rocz. śm., oraz
Czesław i Genowefa Wtulich
18:00 + Mirosław Moczulski- 5-ty m-c po
śmierci
25.08. - PIĄTEK
6.30 + ks. prał. Zygmunt Klimczuk
7.00 WOLNA INTENCJA
17:30 Droga Krzyżowa
18.00 + Aleksandra Świderska - od
Wspólnoty Wieczernik

26.08 – SOBOTA
6:30 + Przemysław Witkowicz- 2 rocz.
śm. i za zmarłych z rodziny
7:00 W 50 rocz. ślubu Janiny i Józefa
Muszak z podziękowaniem za udzielone
łaski Boże i z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę M. Najśw. i zdrowie dla Jubilatów i ich rodziny
17:00 Ślub: Michał Bojko i Urszula Turło
18:00 + Jacek Różański – 3 m-c po śm.
20.08 – NIEDZIELA
7:00 + Stefania Niewierowicz, Janusz,
Mikołaj, Halina i Tadeusz z rodziny
Niewierowiczów
8:30 + Stefan Kobylański- kolejna rocz.
śm. i za rodziców z obojga stron oraz
Marianna Wołos
10:00 + Jan Wiśniewski- 3 rocz. śm.,
Aleksandra, Stanisław i Sława Wiśniewscy
oraz Jan, Marianna, Emilia i Władysław
Kasperscy
11:30 + Wioletta Wiśniewska- 22 rocz.
śm., Agnieszka Juraszus- 5 rocz. śm.,
Janina i Julian Szydłowscy, Adela i Teodor
Juraszus i Ewa Iwaszuk
13:00 CHRZTY, W 50 rocz. zawarcia
związku małżeńskiego Ireny i Jana
o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki
Bożej., zdrowie i wszelkie, potrzebne łaski
na dalsze lata życia
18:00 Z okazji kolejnej rocznicy ślubu
Bronisławy i Zbigniewa
o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki
Bożej i zdrowie dla Jubilatów i ich rodziny
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XX Niedziela w ciągu roku
Mt 15, 21-28

„Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta
kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się
nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko
nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do
niej ani słowem.
Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją,
bo krzyczy za nami».
Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec,
które poginęły z domu Izraela».
A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie,
dopomóż mi».
On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb
dzieciom, a rzucać szczeniętom».
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą
okruchy, które spadają ze stołu ich panów».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest
twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej
chwili jej córka była zdrowa.”

Plan Uroczystości Pogrzebowych ks. Proboszcza
Sobota 19 sierpnia
19:00 - Msza żałobna o pokój duszy
- przewodniczy ks. inf. Adolf Setlak
Niedziela 20 sierpnia
14:00 - Wprowadzenie trumny do kościoła pw. św. Katarzyny
14:00 do 18:00 - czuwanie przy trumnie
Plan czuwania:
od 14:00 do 15:00 - prowadzą: Wspólnota Krwi Chrystusa i Sybiracy
od 15:00 do 16:00 - prowadzą: Franciszkański zakon świeckich i Koło
Przyjaciół Radia Maryja
od 16:00 do 17:00 - prowadzi: I Róża żywego różańca
i członkowie Civitas Christiana
od 17:00 do 18:00 - prowadzą: II Róża żywego różańca
i Wspólnota Domowego Kościoła
18:00 - Msza święta wg. stałego porządku parafialnego
19:00 - Msza święta żałobna w obecności trumny
-przewodniczy J. E. ks. abp dr Wojciech Ziemba
Poniedziałek 21 sierpnia
O godz. 6:30 i 7:00 -Msze św. -wg. stałego porządku parafialnego
od 7:30 do 10:00 - czuwanie przy trumnie
Plan czuwania:
od 7:30 do 8:00 - prowadza: I Róża żywego różańca i Sybiracy
od 8:00 do 8:30 - prowadzą: Franciszkański zakon świeckich
i Koło Przyjaciół Radia Maryja
od 9:00 do 9:30 - prowadzi: Wspólnota Krwi Chrystusa
i członkowie Civitas Christiana oraz II Róża żywego różańca
od 9:30 - Jutrznia za zmarłych
10:00 Pierwsza stacja Uroczystości Pogrzebowej po której w kondukcie
udamy się do Bazyliki kolegiackiej św. Jerzego
11:00 Msza św. w Bazylice kolegiackiej św. Jerzego
- przewodniczy J. E. ks. abp. dr Józef Górzyński Metropolita Warmiński
(po Mszy św. złożenie do grobu na cmentarzu komunalnym w Kętrzynie)
Parafia p.w. św. Katarzyny
ul. Powstańców Warszawy 5
11-400 Kętrzyn
Parafia (89) 753-19-60
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

1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Julia Białobrzeska i ks. prał.
kan. dr Zygmunt Klimczuk - proboszcz naszej parafii - wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
2. Dziś o godz. 14:00 nastąpi wprowadzenie trumny z ciałem ks. prał. do
naszego kościoła parafialnego. Od godz. 14:00 zapraszamy na czuwanie
modlitewne przy trumnie. Potrwa ono do godz. 18:00. Szczegółowy plan
czuwania oraz porządek wyznaczonych grup prowadzących czuwanie
zamieszczono w biuletynie parafialnym oraz na tablicy ogłoszeń przy
kościele. O godz. 18:00 sprawowana będzie msza święta niedzielna wg.
stałego porządku parafialnego, a po niej - o godz. 19:00 zostanie
odprawiona Msza św. żałobna, której przewodniczył będzie J. E. ks. abp
Wojciech Ziemba. Po tej mszy świętej będzie jeszcze możliwość modlitwy
indywidualnej przy trumnie do godz. 21:00.
3. Jutro, w poniedziałek, Msze św. o godz. 6:30 i 7:00 odprawione będą wg.
stałego porządku. Od godz. 7:30 rozpocznie się czuwanie modlitewne,
które potrwa do godz. 9:30. Porządek czuwania i grupy modlitewne
wyznaczone do prowadzenia także zamieszczono w biuletynie oraz na
tablicy ogłoszeń. O godz. 9:30 odprawiona będzie uroczysta jutrznia
w intencji ks. prałata.
4. O godz. 10:00 rozpoczną się Uroczystości Pogrzebowe w naszym kościele,
a mianowicie Pierwsza Stacja. Następnie w kondukcie pogrzebowym
udamy się do Bazyliki Kolegiackiej św. Jerzego. Ksiądz prał. był
prepozytem kapituły kanoników - z tego powodu (oraz ze względów
technicznych) Msza św. pogrzebowa odprawiona będzie w Bazylice
Kolegiackiej św. Jerzego. Mszy będzie przewodniczył J. E. ks. abp Józef
Górzyński, Metropolita Warmiński.
5. W sierpniu możemy ćwiczyć naszą ascezę i modlić się za innych przez post
od alkoholu. Zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy
sierpniowy piątek o godz. 17:30.
6. Za tydzień taca będzie zbierana na potrzeby naszego Seminarium Duchownego w Olsztynie. Z tej racji przyjedzie ks. kl. Piotr Kuciński.
7. W tym tygodniu, w czwartek, będziemy obchodzili święto św. apostoła
Bartłomieja, natomiast w sobotę uroczystość NMP Częstochowskiej.
Zapraszamy na Msze święte odprawiamy w tych dniach.

