
 

 

 

 

     BIULETYN INFORMACYJNY 

    PARAFII ŚW. KATARZYNY 

    W KĘTRZYNIE  

     NR 8 (456)  19 LUTY 2017 r. 
    www.swk.olsztyn.opoka.org.pl 

www.facebook.com/ketrzyn.katarzyna 

 Czyt.: Kpł 19, 1-2. 17-18; Ps 103; 1 Kor3, 16-23; 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 5, 38-48 

 Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że  
powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam:  
Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy  
policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą 
i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 
tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi,  
i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście,  
że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, 
a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: 
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was  
prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; 
ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad  
dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć 
będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko 
swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie  
czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 
niebieski.  

20 LUTY – PONIEDZIAŁEK  

6:30 + Mirosław Kozakiewicz- gr. 22 

7:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Gabrieli Jocz 

18:00 + Zofia i Marian Zygmuntowie,  

Barbara Dziewiór i Jan Iwaszko 

 

21 LUTY - WTOREK 

6:30 + Mirosław Kozakiewicz- gr. 23 

7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

M. Najśw. i zdrowie dla Andrzeja z okazji 

urodzin oraz dla Laury i Gabrysi 

18:00 + Aleksandra Zaborowska, Walenty 

i Janina Monkiewicz i Monika Zamuszko 

 

22 LUTY - ŚRODA  

6:30 + Mirosław Kozakiewicz – gr. 24 

7:00 + Marta i Piotr Leśnikowscy oraz za 

wszystkie dusze czyśćcu cierpiące  

17:30 Nowenna do Matki Bożej  

Nieustającej Pomocy 

18:00 W intencjach z Nowenny 

 

23 LUTY – CZWARTEK  

6:30 + Mirosław Kozakiewicz- gr. 25 

7:00 + Olimpia Pacholec- m-c po śmierci 

18:00 + Alicja Gapińska- 21 rocz. śmierci  

i za rodziców z obojga stron 

 

24 LUTY - PIĄTEK 

6:30 + Mirosław Kozakiewicz – gr.26 

7:00 + Wacław Rabiczko- 1 rocz. śmierci 

18:00 + Elżbieta i Józef Kołakowscy oraz 

Janina i Józef Kowalczyk 

25 LUTY – SOBOTA 

6:30 + Mirosław Kozakiewicz – gr. 27 

7:00 + Ksawery Dylewicz- 10 rocz.  

śmierci, Katarzyna Dylewicz oraz zmarli  

z rodziny Dylewicz i Jurkin 

18:00 + Stanisław i Stanisława Świderscy, 

Halina Skudynowska i zmarli z rodziny 

Świderskich i Skudynowskich 

 

26 LUTY – VIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA 

7:00 + Lucjan Skurat- 3 rocz. śmierci i 

Leokadia Skurat oraz rodzice z obojga 

stron 

8:30 + Helena Gutysz – 5 rocz. śmierci  

i Teodora Gutysz- 12 rocz. śmierci oraz za 

Mikołaj i Michał i za wszystkich, którzy 

potrzebują naszej pomocy 

10:00 + Za zmarłych z rodziny  

Krasnopolskich, Sajkowskich,  

Skwareckich i Malickich 

11:30 + Zygmunt Tomasiewicz,  

jego rodzice i rodzeństwo 

13:00 CHRZTY + Andrzej Różycki-  

3 rocz. śmierci 

18:00 + Mirosław Kozakiewicz- gr. 28 

 

 

 

  

  

 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA  



 
1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności Józef Kisiel i Maria Sajkowska. Módlmy 

się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie… 

2. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania  

i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym  

procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu 

Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia  

i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas  

codzienność wypełni się dobrem.  

3. Po Mszy św. o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie formacyjne Wspólnoty Krwi  

Chrystusa.  

4. Także dzisiaj, po Mszy św. o godz. 13:00, w domu (sala nr 13) parafialnym odbędzie 

się spotkanie formacyjne młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. 

5. W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. 

Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej  

i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła  

Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona  

w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto jest okazją do wyrażenia 

czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali  

wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną 

miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych 

czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego 

Franciszka. 

6. W czwartek, 23 lutego Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza na 

prelekcję p. Eugeniusza Tokarzewskiego – Bezdomność jako zjawisko społeczne.  

Spotkanie odbędzie się o godz. 16:00 w lokalu Stowarzyszenia przy ul. Miejskiej 7. 

7. W sobotę po konferencji rejonowej zapraszamy katechetów naszej parafii na krótkie 

spotkanie w domu parafialnym. 

8. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11:30 będą poświęcone książeczki dla 

dzieci, które przygotowują się do I Komunii św., a po Mszy św. ich rodziców  

zapraszamy na spotkanie formacyjne do domu parafialnego. 

9. 26 lutego - w przyszłą niedzielę, wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas przy  

Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej przy naszym kościele po Mszach św.  

przeprowadzą kwestę na rzecz ekshumacji i identyfikacji Żołnierzy Wyklętych.  

 

                                 DOSKONAŁOŚĆ   

Znamy powiedzenie: „Miłość niejedno ma imię”.  

Czy jednak miłość może być różna? Dla nas jest ona  

jedna, ponieważ ma tylko jedno źródło w Bogu. Jest ona 

też jedna, czyli ta sama wobec wszystkich – zarówno  

bliskich, jak i tych, których nazywamy nieprzyjaciółmi. 

Pan Jezus przezwycięża tradycyjne myślenie,  

które nakazywało nienawidzić nieprzyjaciela. Za takich  

Izraelici uważali pogan, ponieważ nie wierzyli w Boga  

i nękali ich ciągłymi najazdami. Dlatego należało  

stosować do nich zasadę: „Oko za oko”. Pierwsze  

czytanie pozostaje w tym nurcie, wzywając do szlachetnej 

postawy wobec „brata”, czyli kogoś ze wspólnoty. 

Względem obcych nie było takich zobowiązań. Chrystus to odrzuca, nakazując 

miłować nieprzyjaciół i modlić się za nich. Modlitwa za nieprzyjaciół jest  

najdoskonalszym wyrazem miłości, gdyż otwiera drogę do przebaczenia.  

O własnych siłach nie jesteśmy zdolni do tego, lecz potrzebujemy Bożej łaski. 

Wzorem takiego przebaczania jest Jezus. On podczas Męki nadstawił drugi  

policzek, przeszedł z grzesznikiem zamiast tysiąca kroków dwa tysiące  

(czyli do końca), żołnierzom pozwolił zabrać nie tylko płaszcz, ale także szatę,  

a na krzyżu modlił się o przebaczenie. Miłość nieprzyjaciół wyrażona przez  

modlitwę jest trudna. Ewangelia nie jest jednak sztuką łatwego przechodzenia 

przez życie. W przeciwnym razie nie służyłaby naszemu rozwojowi i zbawieniu. 

Jezus wzywa nas do doskonałości – podobnie jak I czytanie do świętości,  

a św. Paweł do mądrości na wzór Bożej doskonałości, której więzią jest miłość. 

To jest droga, którą ma iść uczeń Chrystusa.  

          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   


