
 

 

 

 

     BIULETYN INFORMACYJNY 

    PARAFII ŚW. KATARZYNY 

    W KĘTRZYNIE  

     NR 9 (457)  26 LUTY 2017 r. 
    www.swk.olsztyn.opoka.org.pl 

www.facebook.com/ketrzyn.katarzyna 

 Czyt.: Iz 49, 14-15; Ps 62; 1 Kor 4, 1-5; 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 6, 24-34 

 Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, 
a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. 
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie 
się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało,  
czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm,  
a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani 
żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie  
jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną 
chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio  
troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą.  
A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak  
ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca 
będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was,  
małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?  
co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie 
zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego  
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/  
i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się 
więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie.  
Dosyć ma dzień swojej biedy.  

27 LUTY – PONIEDZIAŁEK  

6:30 + Mirosław Kozakiewicz- gr. 29 

7:00 + Stefania Niewierowicz, Janusz,  

Halina, Mikołaj i Tadeusz z rodziny  

Niewierowiczów 

18:00 + Władysława i Stanisław  

Korzeniewscy, brat Stanisław, Julia  

i Grzegorz Bichuń i Czesław Bichuń 

28 LUTY - WTOREK 

6:30 + Mirosław Kozakiewicz- gr. 30 

7:00 + Janusz Mrgas – m-c po pogrzebie 

18:00 + Edward- 25 rocz. śmierci  

i Bronisława Ostaniewicz oraz za rodziców  

z obojga stron i Edward Chmura 

1 MARZEC - ŚRODA POPIELCOWA 

6:30 + Izydor Kuczyński- m-c po  

pogrzebie 

7:00 + Stefan Bochenek- m-c po pogrzebie 

10:00 + Krystyna Gronowska- 1 rocz. śmierci 

i jej syn Mariusz 

16:00 WOLNA  INTENCJA 

17:30 Nowenna do Matki Bożej  

Nieustającej Pomocy  

18:00 W intencjach z Nowenny 

2 MARZEC – CZWARTEK  

6:30 + Bronisław Fijałkowski- m-c po  

pogrzebie 

7:00 + Wacław Doroszkiewicz – m-c  

po pogrzebie oraz Janina Doroszkiewicz,  

Marcin i Krzysztof Kinach 

18:00 Intencja zajęta 

24 LUTY - PIĄTEK 

6:30 + Stanisława Parakiewicz-  

m-c po pogrzebie 

7:00 + Alfred- 2 rocz. śmierci i Wanda  

Sawallich /Sawalisz / 

10:00 DROGA KRZYŻOWA i Msza Św./  

+ Henryka Borowska- 13 rocz. śmierci,  

Tomasz Borowski- 12 rocz. śmierci, rodzice  

i rodzeństwo oraz ich rodziny z obojga stron  

i Antoni-Hubert Chlewiński- 1 rocz. śmierci 

oraz jego rodzice 

16:30 DROGA KRZYŻOWA DLA  

DZIECI 

17:30 DROGA KRZYŻOWA DLA  

MŁODZIEŻY 

18:00 + Kazimierz i Janina  

Urbanowiczowie 

3 MARZEC – SOBOTA 

6:30 + Kazimierz Królikowski- 10 rocz.  

śmierci i rodzice z obojga stron 

7:00 + Kazimierz Zarecz- 10 rocz. śmierci  

i za rodziców z obojga stron 

18:00 O błogosławieństwo Boże, opiekę M. 

Najśw dla Ojca Świętego i w intencji Radia 

Maryja, TV Trwam, naszej parafii  

i Ojczyzny 

4 MARZEC – I NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 

7:00 + Kazimierz Szuksztul 

8:30 W Intencji Kamili z racji 90 urodzin z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę M. 

Najśw. zdrowie i wszelkie potrzebne łaski 

10:00 + Jerzy Iwanowski- 15 rocz. śmierci, 

Wiktoria, Klemens, zmarli z rodziny  

Iwanowskich, Borkowskich i Makiewiczów 

11:30 + Henryk Ziółkowski- 5 rocz. śmierci 

CHRZEST po Mszy Św. 

13:00 O błogosławieństwo Boże, opiekę M. 

Najśw. i dary Ducha Świętego w 70-tą rocznicę 

powstania miejscowej Wspólnoty  

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy 

parafii Św. Katarzyny oraz  o wszelkie  

potrzebne laski dla Członków Żywego Różańca  

i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

17:30 GORZKIE  ŻALE 

18:00 + Marian Żelepień i zmarli rodzice  

z obojga stron. 

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA  



3. Podczas Mszy św. o godz. 11:30 będą poświęcone książeczki dla dzieci, które przygotowują się 
do I Komunii św., a po Mszy św. zapraszamy ich rodziców na spotkanie formacyjne do domu  
parafialnego. 

4. Dzisiaj po Mszy św. o godz.: 8:30, 10:00, 11:30 i 13:00, młodzież ze Szkolnego Koła Caritas przy 
Zespole Szkół im. Curie Skłodowskiej, będzie przy naszym kościele zbierała ofiary do puszek  
na rzecz ekshumacji Żołnierzy Wyklętych. 

5. Rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej 
modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie  
za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy  
znajomych. 

6. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas 
Wielkiego Postu. Msze św. tego dnia o godz.: 7:00, 10:00, 16:00 i 18:00. Zewnętrznym znakiem 
naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze  
Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina, że wszystko,  
co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem  
grzechu. Wielki Post - czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy -  ma służyć naszemu  
nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt  
Zmartwychwstania Pańskiego.  

7. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości  
od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą 
zostać ograniczone co do ilości.  

8. W pierwszy czwartek miesiąca Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na modlitwę  
od godz. 17:00, w pierwszy piątek spowiadamy od godz. 17:30. W sobotę wspólnota Radio  
Maryja zaprasza na modlitwę od godz. 17. 

9. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową: osoby starsze na godz. 10:00, 
uczniów szkół podstawowych na 16:30, a młodzież i pracujących na 17:30. W niedzielę  
zapraszamy o godz. 17:30 na Gorzkie Żale. 

10. W miesiącu lutym w naszej parafii: ochrzczono 2 dzieci, 5 osób zmarło, 10 osób skorzystało  

z odzieży w ramach Akcji Charytatywnej, 27 rodzin złożyło ofiarę na potrzeby parafii. Za każdy 

dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać.  

11. Tydzień temu zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Na terenie naszej parafii mieszka 3.134 
rodziny, w tym roku nie przyjęło wizyty duszpasterskiej 1118 rodzin, to znaczy, że co trzecia  
rodzina (35,7%) nie należy do naszej wspólnoty parafialnej. Część z nich, to rodziny innych  
wyznań, lub rodziny obojętne religijne. Ci, którzy systematycznie nie utrzymują kontaktu  
ze wspólnotą parafialną, sami wyłączają się ze społeczności ludzi wierzących. Warto wiedzieć,  
że parafia płaci podatek do Izby Skarbowej nie tylko za faktycznych parafian, ale za wszystkich, 
którzy są zameldowani na terenie parafii, czyli także za tych, którzy do niej nie należą.  
To informacja dla tych, którzy twierdzą, że księża nie płacą podatków. Składamy serdeczne Bóg 
zapłać za życzliwość, konstruktywne uwagi na temat duszpasterstwa w naszej wspólnocie.  

 

                                 ŁAD CZY CHAOS? 

Jednym z grzechów ludzi wierzących jest stawianie Boga 

na równi z innymi wartościami. Chrystus nas poucza,  

że „nikt nie może dwom panom służyć […]. Nie możecie 

służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24). Czym jest Mamona? 

To nie jest imię jakiegoś bożka. Oznacza rzeczy  

i wartości materialne, które tak bardzo zaprzątają głowę 

człowiekowi, iż brak mu już zdolności do autentycznego 

umiłowania Boga. Dobra materialne, pieniądze,  

przyjemności, seks, alkohol mogą rzeczywiście tak  

dalece zawładnąć człowiekiem, że już do nich zaczyna 

przynależeć i stają się dla niego jakby Bogiem.  

A przecież, nie można pogodzić ze sobą tego, co jest nie 

do pogodzenia, a więc wiary w Boga i równocześnie w bożka materii – Mamonę. 

Chrystus w kazaniu na Górze przestrzega nas przed zbytnią troską o sprawy  

materialne, które psują nasze odniesienia do Boga. Nie możemy ulegać  

zwątpieniu w Opatrzność Bożą i tracić spokoju i radości życia. Wiara w Bożą 

Opatrzność nie zwalnia nas jednak z pracy, dążenia do postępu, a nawet  

bogacenia się z umiarem i troską o drugich. Zwłaszcza tych, którzy popadli  

w nałóg pijaństwa. Jesteśmy wezwani do przywracania ładu moralnego  

w świecie. Życie wbrew naturalnemu porządkowi przynosi chaos, destrukcję,  

zamęt. Jaki to, więc, porządek? Najpierw Bóg, Królestwo Boże, a potem  

w harmonii z tym pierwszym wszystko inne. Stąd słyszymy dziś w Ewangelii: 

„Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko 

będzie wam dodane” (Mt 6,33). Wierzę w Bożą Opatrzność! 

 

 

1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności Andrzej Majka i Teodor Kukuć. Módlmy się  
w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

2. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda 
niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem 
rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku 
liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień  
zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy św., wskazujemy  
na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w 
świecie. 


