
 

 

 

 

     BIULETYN INFORMACYJNY 

    PARAFII ŚW. KATARZYNY 

    W KĘTRZYNIE  

     NR 5 (453) 29 STYCZNIA 2017 r. 
    www.swk.olsztyn.opoka.org.pl 

www.facebook.com/ketrzyn.katarzyna 

 Czyt.: So 2, 3; 3, 12-13; Ps 146; 1 Kor 1, 26-31 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 5,1-12a 

 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego 
Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:  
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni 
cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną  
i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni  
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią  
prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo  
niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują 
was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się  
i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.                          

30 STYCZNIA – PONIEDZIAŁEK  

6:30 + Mirosław Kozakiewicz – greg.1 

7:00 + Irena Głowacka - m-c po śmierci 

18:00 Dziękczynna za 84 lata życia  

Franciszka Dudzika z prośbą o Boże  

błogosławieństwo, opiekę Matki Najśw.   

i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny. 

 

31 STYCZNIA - WTOREK 

6:30 + Mirosław Kozakiewicz – greg. 2 

7:00 + Elżbieta Frankiewicz – 1 rocz. 

śmierci, Helena Pocałujko – 4 rocz.  

śmierci 

18:00 + Grzegorz Tomasik – 4 rocz.  

śmierci i wszyscy zmarli z rodziny Kalista  

i Tomasik 

 

1 LUTY - ŚRODA  

6:30 + Mirosław Kozakiewicz – greg. 3 

7:00 + Maria Kozakiewicz – m-c po  

śmierci 

17:30 Nowenna do Matki Bożej  

Nieustającej Pomocy 

18:00 W intencja z Nowenny 

18:00 + Stanisława Wdziękowska –  

5 rocz. śmierci i zmarli z rodziny 

 

2 LUTY – CZWARTEK  

6:30 + Mirosław Kozakiewicz – greg. 4 

7:00 + Jadwiga w kolejną rocznicę śmierci, 

Zygmunt, Ewa, Mirosław Czerwonko  

i wszyscy zmarli z rodziny Psujek  

i Czerwonko 

18:00 W intencji Marii Doborzyńskiej z 

okazji urodzin i imienin o łaski potrzebne  

i opiekę Matki Najświętszej oraz  za jej 

męża Piotra i syna Łukasza 

3 LUTY - PIĄTEK 

6:30 + Mirosław Kozakiewicz – greg. 5 

7:00 + Jan Świderski  - m-c po śmierci 

18:00 + Katarzyna i Ludwik  

Maruszakowie, Stanisława i Stanisław  

Malewiccy oraz  Jan Zieliński 

 

4 LUTY – SOBOTA 

6:30 + Mirosław Kozakiewicz – greg. 6 

7:00 + Elżbieta Lotek – 4 rocznica śmierci 

18:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę 

M. Najśw. dla Ojca św. oraz w intencji 

Radia Maryja, TV Trwam, naszej parafii  

i ojczyzny 

 

5 LUTY – V NIEDZIELA ZWYKŁA 

7:00 + Elżbieta Frankiewicz – 1 rocznica 

śmierci, jej rodzice: Zofia i Karol 

7:00 + Mirosław Kozakiewicz – greg.7 

8:30 + Bronisław Hrynkiewicz i zmarli  

z rodziny 

10:00 + Roman Nałysnyk – 3 rocz.  

śmierci, zmarli z rodziny  Fenik i Nałysnyk 

11:30 + Eugeniusz Rzezinowski –  

8 rocznica śmierci 

13:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę 

M. Najśw. dla kapłanów naszej parafii 

i sióstr zakonnych pracujących w naszej 

parafii 

18:00 + Jadwiga, Józef, Adam, Stanisław  

i Barbara z rodziny Magnuszewskich  

Stanisława, Piotr, Aleksandra, Ambroży  

i Andrzej z rodziny Gierwiało 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA  



 

1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Olimpia Pacholec, Janusz Margas,  
Stefan Bochenek i Izydor Kuczyński. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują 
naszej pomocy - wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

2. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest  
w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych. Wiemy, jak straszna w skutkach jest  
ta choroba. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy  
misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami. 

3. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczamy na Archidiecezjalny Fundusz  
Inwestycyjny. 

4. W najbliższy czwartek, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego.  
W polskiej tradycji nazywane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze św.  
z homilią będą sprawowane o godz.: 7:00, 10:00, 16:00 i 18:00. Będzie miał miejsce 
obrzęd błogosławieństwa świec. Niech staną się one znakiem obecności Chrystusa - 
światłości świata. Zapalajmy je, jak mówi polska tradycja, w chwilach trwogi  
i zagrożenia, aby o tej Bożej obecności i Opatrzności sobie nieustannie przypominać. 

5. Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także 
Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby  
podejmujące służbę Panu Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach.  
Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych 
rodzinach i wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie borykające się  
z trudnościami klasztory i domy zakonne. 

6. W I czwartek miesiąca Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na modlitwę  
od godz. 17:00. W pierwszy piątek spowiadamy od godz. 17:00. W pierwszą sobotę  
miesiąca Koło Radia Maryja zaprasza na modlitwę od godz. 17:00. 

7. W styczniu w naszej parafii: ochrzczono 3 dzieci; 13 osób zmarło; 17 osoby  
skorzystały z pomocy w ramach Akcji Charytatywnej; 167 rodzin złożyło podczas  
kolędy ofiarę na potrzeby naszej parafii. Za wszelką dobroć serca składamy serdeczne 
podziękowanie. 
 
W tym tygodniu patronują nam: 

31 I - św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi 
Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży; 

3 II - św. Błażej, biskup i męczennik z IV wieku, jego pomocy wzywamy w chorobach 

gardła; tego samego dnia św. Oskar (801-865), biskup, benedyktyn, misjonarz  

Skandynawii, patron Szwecji. 

 

                            SŁODYCZ DUSZY I CIAŁA   

Dzisiejsze czytania są wielką pochwałą pokory  

i małości. Pochwałą – czyli wskazaniem nam wartości 

tych cnót. Mentalność świata jest jednak zupełnie inna: 

on chwali pychę, przebiegłość, a także siłę, urodę  

i powodzenie. A przecież życie jest pomieszaniem  

zdrowia i choroby, ubóstwa i bogactwa, pokoju  

i niepokoju. Kto nam wskaże wartość niedostatku,  

pokory, choroby? Dzisiaj Jezus w swoim Słowie kieruje 

naszą myśl ku temu, co trudniejsze: cichość,  

miłosierdzie, wprowadzanie pokoju, ubóstwo.  

Zwraca uwagę na to, że te „rzeczy” mają ogromną,  

nadprzyrodzoną wartość, decydującą o naszym  

wiecznym życiu i wiecznej przyszłości – ci, którzy takie wartości wprowadzają  

w swoje życie, będą oglądać Boga, dostąpią miłosierdzia, będą nasyceni itd.  

Rozważamy to w Światowym Dniu Trędowatych. Czy możemy być pewni,  

że nigdy nie widzieliśmy trędowatego? Przecież słowo to można rozumieć  

również przenośnie. Trąd symbolizuje różne formy niezawinionych cierpień,  

chorób, ludzkich cech, które sprawiają, że ludzie nas nie akceptują, omijają  

czy wręcz – kiedyś dosłownie, dzisiaj przenośnie – obrzucają kamieniami.  

Może warto pomyśleć chociaż o jednym takim „trędowatym” pośród nas  

i zwyczajnie mu pomóc? Pod koniec życia św. Franciszek z Asyżu podyktował 

krótki testament duchowy: „Pan dał mi, bratu Franciszkowi, następującą  

sposobność nawrócenia: gdy żyłem w grzechu, widok trędowatych wydawał  

mi się bardzo przykry, ale Pan sam zaprowadził mnie do nich, a ja zwróciłem  

się ku nim z miłością. To, co początkowo wydawało mi się przykre, zamieniło  

się w słodycz duszy i ciała”. 

          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 

                         Konto Bankowe 

                          Bank Millenium 
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