6 LUTY – PONIEDZIAŁEK
6:30 + Mirosław Kozakiewicz- gr. 8
7:00 + Teresa Gwiazdowska- m-c
po śmierci
17:30 WYPOMINKI
18:00 + Za zmarłych z wypominek
7 LUTY - WTOREK
6:30 + Mirosław Kozakiewicz- gr. 9
7:00 + Bogdan Lewicki – m-c po śmierci
18:00 + Stanisław Rachubka- 13 rocz.
śmierci , za jego rodziców i rodzeństwo
oraz Eugeniusz i Jerzy Tomaszewscy
8 LUTY - ŚRODA
6:30 + Mirosław Kozakiewicz – gr. 10
7:00 + Jadwiga Kobyłko- 5 rocz. śmierci
i za zmarłych z rodziny Szarlej oraz
Bronisław Kobyłko
17:30 Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
18:00 W intencja z Nowenny
9 LUTY – CZWARTEK
6:30 + Mirosław Kozakiewicz- gr. 11
7:00 + Franciszek Fabisiak- m-c po
śmierci
18:00 W Intencji wnuków: Bartłomiej
i Marcel-Wiktor o błogosławieństwo
Boże, opiekę M. Najśw. i zdrowie
10 LUTY - PIĄTEK
6:30 + Mirosław Kozakiewicz – gr.12
7:00 + Anastazja i Władysław Paszewicz,
rodzeństwo : Platon, Tekla, Władysław,

Jadwiga , Józef i Aleksander oraz zmarli
z rodziny Misiun, Stomów, Łatków,
Drabatów, Łowikisów i Korejników
18:00 + Anna Kubiak- 16 rocz. śmierci
oraz Michał i Eugeniusz
11 LUTY – SOBOTA
DZIEŃ CHOREGO
6:30 + Mirosław Kozakiewicz – gr. 13
7:00 + Bogumił Nosowicz
10:00 WOLNA INTENCJA
18:00 + Stefania Chałupka- 5 rocz. śmierci
oraz Lucjan Chałupka
12 LUTY – VI NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00 + Bronisława-22 rocz. śmierci i Adolf
Uss; Jadwiga, Henryk i Krzysztof Kabelis
oraz Teresa Iwanowska
8:30 + Zygmunt Perfikowski /od Teresy
z rodziną /
10:00 + Helena i Bolesław Drapała oraz za
rodziców z obojga stron
11:30 + Wacław Wójtowicz- 35 rocz.
śmierci, Marcela-34 rocz. śmierci ; zmarli
z rodziny Lemańskich : Józef, Stanisław,
Teofila, Stanisława, Henryk, Czesława
13:00 + Maria –Teresa Zyborowicz8 rocz. śmierci; zmarli z rodziny
Zyborowicz, Święckowskich , Kubackich
i Górzyńskich
18:00 + Mirosław Kozakiewicz- gr. 14

BIULETYN INFORMACYJNY
PARAFII ŚW. KATARZYNY
W KĘTRZYNIE
NR 6 (454) 5 LUTY 2017 r.
www.swk.olsztyn.opoka.org.pl
www.facebook.com/ketrzyn.katarzyna

V NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Iz 58, 7-10; Ps 112; 1 Kor 2, 1-5
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 5,13-16
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak,
czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie
i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się
ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła
i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim,
którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego,
który jest w niebie.

CIEMNOŚĆ STANIE SIĘ POŁUDNIEM
W promieniach słońca nasze oko nie widzi barw światła.
Zauważamy je dopiero wtedy, gdy rozszczepi je bryła
pryzmatu. Wówczas stajemy zadziwieni cudem
tak bliskim, a bez pryzmatu niedostępnym. Chrześcijanin,
który żyje blisko Jezusa Światłości świata, jest jak
przezroczysta przestrzeń, która przyjmuje blask
Światłości, a co najważniejsze, odbija Jego promienie
i przekazuje w bardzo konkretnych i potrzebnych
ludzkości barwach. Izajasz wskazuje na to, że miłosierdzie
jest tym pryzmatem, w którym Światłość może odbić się
w duszy i postawach osoby oraz promieniować na bliźnich
tak, żeby odcisnąć w ich sercach dotyk samego Boga (I czytanie). Światłość
stanie się widoczna jak zorza, gdy podzielisz się z człowiekiem głodnym chleba
lub miłości czy radości, gdy tułającego się ugościsz w swoim domu i sercu,
a przygnębionego pocieszysz i jego duszę nasycisz nadzieją. Święty Paweł, żyjąc
w głębokiej zażyłości z Chrystusem, był promieniem dla ludzkości. Błyszczał
mocą Jezusa, a nie własnym słowem i mądrością, dlatego świadectwo Apostoła
Narodów miało nieprzeciętną siłę przekonywania i wzbudzania wiary w ludziach
(II czytanie). Tęcza, zorze polarne, romantyczny blask nieba rozświetlonego
wschodzącym lub zachodzącym słońcem to fascynujące zjawiska świetlne, które
można obserwować codziennie, a jednak każdego dnia ich obraz jest zupełnie
wyjątkowy. Również każdy chrześcijanin jest pryzmatem, który odbija
i przekazuje promienie Światłości na swój wyjątkowy i niepowtarzalny sposób.

1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Parakiewicz Stanisława,
Artuchowska Marianna, Bronisław Fijałkowski i Wacław Doroszkiewicz.
Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
2. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole
Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota
parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem
bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy
chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże
zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół,
którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten
sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.
3. 11 lutego to liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień
Chorego. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy
wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych,
osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec
tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych
Samarytan. Podczas Eucharystii o godz. 10:00 pomodlimy się za chorych
i tych, którzy nimi się opiekują.
4. W trudnym okresie zimowym ze szczególną uwagą rozejrzyjmy się wokół
siebie. Wielu ludzi boryka się z codziennymi problemami. Może blisko nas jest
bieda, są jakieś strapienia, panuje głód. Bądźmy wrażliwi i nie szczędźmy
zwykłej, samarytańskiej pomocy, zwłaszcza dzieciom, które nie doznały
w swym życiu zbyt wiele serca. Dzielmy się z tymi, którzy doświadczają
niedostatku, a Pan Bóg z pewnością nam to wynagrodzi.
W tym tygodniu patronują nam:

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
10 1160 2202 0000 0001 7117 0704

6 II – św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego
Wschodu;
10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego
założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata
założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie
poświęciła się Panu Bogu.

