13 LUTY – PONIEDZIAŁEK
6:30 + Mirosław Kozakiewicz- gr. 15
7:00 + Aniela i Kazimierz Połubińscy
18:00 + Józef Wolański- 2 rocz. śmierci
i za rodziców z obojga stron
14 LUTY - WTOREK
6:30 + Mirosław Kozakiewicz- gr. 16
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 + Alina Masztarowska- 4 rocz.
śmierci i za Anna i Jan Madej
15 LUTY - ŚRODA
6:30 + Mirosław Kozakiewicz – gr. 17
7:00 + Ilza Pawłowska- m-c po śmierci
17:30 Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
18:00 W intencja z Nowenny
16 LUTY – CZWARTEK
6:30 + Mirosław Kozakiewicz- gr. 18
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 + Wincenty i Krzysztof
Mroczkowscy i zmarli z rodziny
Mroczkowskich
17 LUTY - PIĄTEK
6:30 + Mirosław Kozakiewicz – gr.19
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 + Seweryn Kisielewski- 22 rocz.
śmierci; rodzice z obojga stron oraz Józef
i Stanisław

18 LUTY – SOBOTA
6:30 + Mirosław Kozakiewicz – gr. 20
7:00 + Mieczysław Kostecki – 1 rocz.
śmierci, Leokadia Kostecka- 2 rocz.
śmierci
18:00 + Józef Andrzejczyk- 20 rocz.
śmierci
19 LUTY – VII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00 + Bronisława Manejko- kolejna
rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny
Manejko i Balik
8:30 + Zofia Kalinowska
/ od sąsiadów z ul. Różanej 11 /
10:00 + Władysław i Kazimierz Duccy
i za Helena, Genowefa, Stanisława i Jan
11:30 + Waldemar Wiłkowski- 18 rocz.
śmierci i za rodziców z obojga stron
13:00 O błogosławieństwo Boże i opiekę
M. Najśw. i zdrowie dla Członków
Wspólnoty Krwi Chrystusa i ich rodzin,
za naszą parafię i Ojczyznę
18:00 + Mirosław Kozakiewicz- gr. 21

W NADCHODZĄCYM
TYGODNIU SĄ 3
WOLNE INTENCJE
MSZALNE

BIULETYN INFORMACYJNY
PARAFII ŚW. KATARZYNY
W KĘTRZYNIE
NR 7 (455) 12 LUTY 2017 r.
www.swk.olsztyn.opoka.org.pl
www.facebook.com/ketrzyn.katarzyna

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Syr 15, 15-20; Ps 119; 1 Kor 2, 6-10
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 5,17-37
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo
albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam
wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni
się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań,
choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie
niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie
niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa
niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa,
podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega
sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu
rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój
przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój
przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój
ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze,
by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do
więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.
Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż*. A Ja wam powiadam: Każdy,
kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie.
Lepiej bowiem jest , dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje
ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do
grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie.

Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje
ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej
da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę,
poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę,
dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom:
«Nie będziesz fałszywie przysięgał*, «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi*. A Ja wam
powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię,
bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla.
Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić
białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest,
od Złego pochodzi».

JAK SOBIE PORADZIĆ?
Kazanie na Górze odkrywa nam ideał chrześcijańskiego życia.
Ono wskazuje nie tylko to, jacy powinniśmy być, ale także,
kim jest wygłaszający je Nauczyciel, Jezus Chrystus z Nazaretu.
Każdy z nas wezwany jest do tego, aby upodobnić się do tego
Mistrza, który głoszoną słowami naukę potwierdził całym swoim
życiem, aż do śmierci na krzyżu dla naszego zbawienia. Często,
słuchając Kazania na Górze, koncentrujemy się na stawianych
nam przez Jezusa wymaganiach. Wydaje się, że są one niemalże
niemożliwe do osiągnięcia. Bardzo byśmy chcieli być w stanie
pójść wskazaną nam przez Jezusa drogą, ale, będąc realistami,
wiemy, że nie jest ona łatwa, o ile w ogóle możliwa. W tym wszystkim zapominamy
o tym, że Ten, który te słowa wypowiedział, każde ze stawianych nam wymagań
wypełnił w swoim życiu. W Nim Prawo nabrało nowego znaczenia. Nie zniósł On
starotestamentalnych przepisów, ale nadał im właściwy sens i pokazał, w jaki sposób
my sami możemy je wypełniać. Jezus Nauczyciel, który wypowiada słowa: „Słyszeliście,
że powiedziano przodkom […]. A Ja wam powiadam […]”, mówi do nas w pełni
autorytetu Bożego, równy Ojcu. Jego nauka jest przepełniona boską mocą, której On
sam jest ucieleśnieniem. Jednocześnie Chrystus pozostaje w pełni człowiekiem, a my
jako chrześcijanie wezwani jesteśmy do tego, aby upodobnić się do Niego. O własnych
siłach nie zdołamy tego uczynić. Musimy otworzyć się na Chrystusa i prosić o pomoc
Ducha Świętego, który sam będzie nas prowadził do pełni przygotowanej przez Ojca.

Taca: w dniu dzisiejszym odbędzie się zbiórka ofiar na potrzeby naszego
Seminarium. Witamy Patryka Kaczyńskiego, studenta IV r. Seminarium
Duchownego w Olsztynie.
1. Podążanie za Chrystusem jest wymagające. Mądrość polega na tym,
żeby nie tylko przestrzegać Bożych przykazań, lecz także angażować w to swoje
serce. Niech nasz udział we Mszy św. będzie nie tylko wypełnieniem
przykazania, ale również wchodzeniem w Bożą obecność i wsłuchiwaniem się
w słowa, które Bóg nieustannie kieruje do każdego z nas.
2. W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto świętych Cyryla
(826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Cyryl przetłumaczył Pismo
Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje
się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików.
Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł
II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie
do rangi święta. Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana
rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie
chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach
Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona
zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa
jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość,
którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też
o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna
miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.
Przypominamy również, że w naszej parafii odbywają się konferencje
przedmałżeńskie w domu parafialnym w każdą niedzielę o godz. 16:00,
sala nr 14.
3. W najbliższą Niedzielę po Mszy Świętej o godz. 13:00 w domu
parafialnym odbędzie się spotkanie formacyjne, dla kandydatów klas III
gimnazjum, przygotowujących się do sakramentu Bierzmowania.
4. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i oraz naszej Gazetki
Parafialnej.

