
  

  

 

   

 
 

     BIULETYN INFORMACYJNY 

    PARAFII ŚW. KATARZYNY 

    W KĘTRZYNIE  

     NR 16 (417) 17 kwietnia  2016 r. 
    www.swk.olsztyn.opoka.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą  

one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie  

wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich.  

I  nikt  nie  może  ich  wyrwać  z  ręki  mego  Ojca.  Ja  i  Ojciec  jedno  jesteśmy. 

18 kwietnia - PONIEDZIAŁEK  
6:30 + Ida Piećko m-c po śmierci  

7:00 + Józef Pietraszek - gregorianka 18 

18:00 + Apolonia i Jan Jaświn 25 rocz. śm. 

19 kwietnia - WTOREK  
6:30 + Zenon i Czesław Pakoca i za  

zmarłych z rodziny  

7:00 + Józef Pietraszek - gregorianka 19 

7:00 + Edmund Załuska 11 rocz. śmierci  

i za zmarłych z rodziny  

18:00 + Maria, Dymitr, Katarzyna i ich  

rodzice  

20 kwietnia - ŚRODA  
6:30 + Zbigniew, Maria, Anna i Ryszard  

z rodziny Żukowskich  

7:00 + Józef Pietraszek - gregorianka 20 

18:00 W intencjach z nowenny  

21 kwietnia - CZWARTEK 
6:30 + Halina Oborska m-c po śmierci  

7:00 + Józef Pietraszek- gregorianka 21 

18:00 + Janina, Ryszard, Jacek Urbanowscy  

22 kwietnia -  PIĄTEK 
6:30 + Maria Bugiel 1 rocz. śmierci,  

Eustachy, Roman Bugiel i Wiktor Rejent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 7:00 + Józef Pietraszek gregorianka 22 

18:00 + Henryka Giruć 1 rocz. śmierci  

23 kwietnia -  SOBOTA  
6:30 + Józef Pietraszek - gregorianka 23  

7:00 + Jerzy i Anastazja Bidiuch, Maria  

i Jarosław Hładysz  

18:00 + Stanisław Kwiatkowski 1 rocznica  

śmierci 

24 kwietnia - V NIEDZIELA   

WIELKANOCNA   
7:00 + Józef Pietraszek - gregorianka 24 

8:30 + Bronisława Stasiewicz 44 rocz. 

śmierci, Bazyli, Wacław Stasiewicz  

i rodzice i rodzeństwo z obojga stron  

oraz Elżbieta i Wincenty Harasim  

10:00 35 rocznica ślubu Bogusławy  

i Ryszarda  

11:30 Henryk Mackiewicz 3 rocz. śmierci  

i za rodziców i rodzeństwo z obojga stron  

13:00 Z okazji 45 ślubu Teresy i Kazimierza 

Lewkowiczów z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę NMP dla Jubilatów i ich 

rodziny  

18:00 + Konstanty Jowsa 19 rocz. śmierci 

oraz Romuald, Jadwiga, Piotr  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 

  Słowa Ewangelii  według Świętego Jana 10,27-30 

 Kancelaria (0-89) 753-19-70                   Parafia p.w. św. Katarzyny 

 ks. Proboszcz (0-89) 753-19-64     ul. Powstańców Warszawy 5  

 ks. Mariusz (0-89) 753-19-66                                       11-400 Kętrzyn 

            ks. Łukasz (0-89) 753-19-63   

 KONTO BANKOWE:  Bank Millenium 10 1160 2202 0000 0001 7117 0704   



 

 

1. W Ewangelii czwartej niedzieli Wielkanocy słyszymy, że Pan Jezus  

porównuje się do pasterza troszczącego się o owce. Tak! Pan Jezus jest  

Dobrym Pasterzem, który opiekuje się nami - swoimi owcami i każdego z nas 

pragnie obdarować życiem wiecznym, które wysłużył przez swoją mękę, 

śmierć i zmartwychwstanie. Dziękujmy za ten dar, dziękujmy za nieskończoną 

miłość Pana Boga i bądźmy Mu posłuszni. 

2. Porównanie Jezusa do pasterza, każe nam nazywać tę niedzielę, niedzielą 

Dobrego Pasterza. W tym dniu przypada Światowy Dzień Modlitw  

o Powołania, który rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby 

w Kościele. Módlmy się o gorliwych kapłanów i osoby zakonne, którzy będą 

naśladować przykład Chrystusa - Dobrego Pasterza. 

3. Dzisiaj po Mszy św. odprawianej o godz. 11:30, zapraszamy do domu  

parafialnego rodziców uczniów, którzy przystępują w maju do I Komunii  

Świętej, na ostatnie spotkanie informacyjne. 

4. Po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00 odbędzie się w domu parafialnym 

spotkanie formacyjne Wspólnoty Krwi Chrystusa.  

5. Wczoraj i dzisiaj Wspólnota Domowego Kościoła realizuje w naszej parafii 

sesję dla małżeństw na temat - Wspólnie przez życie. Wspierajmy uczestników 

tej sesji naszą modlitwą, aby rosła w nas świadomość potrzeby trwałej  

i dobrej rodziny, opartej na prawie Bożym. 

6. O godz. 17:00 w dniu dzisiejszym zapraszamy do naszego kościoła na  

koncert inaugurujący Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski - Modlitwa za Polskę. 

Wykonawcy: Marcela Wierzbicka – sopran, Roksana Wardenga –  

mezzosopran, Krzysztof Zimny – tenor, Dominik Opaliński – bas/baryton  

i Rafał Sulima – organy. 

7. W sobotę będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa, 

męczennika i patrona Polski. Znajdźmy czas na spotkanie z Chrystusem we 

Mszy Świętej i na modlitwę w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny. 

8. W przyszłą niedzielę, ofiary zbierane na tacę przeznaczymy na Seminarium 

Duchowne w Olsztynie.  

9. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Feliksa Ambrosewicz i Wiesław 

Maliński. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej  

pomocy -Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 KTO MOŻE WEJŚĆ DO OWCZARNI? 

Dzisiejsze czytania są nieco  

trudne do zrozumienia dla nas, 

współczesnych chrześcijan. Być 

może nie czujemy ogromu  

emocji, jakie wywołało nauczanie 

św. Pawła skierowane do Żydów 

w Antiochii, gdyż jesteśmy  

przyzwyczajeni do prawdy  

o powszechności Kościoła.  

Izraelitom w Antiochii, którym Paweł i Barnaba głosili Ewangelię, wydawało się 

nie do przyjęcia, że również poganie zostali wezwani do wiary. Uprzedzenia  

wobec Apostołów pogłębiła zazdrość, jaką wzbudziło entuzjastyczne przyjęcie 

słowa Bożego przez pogan. Zazdrość zrodziła wrogość, a ta pogłębiła tylko upór 

w niewierze. Nie uwierzyli w Chrystusa, który jest pasterzem owczarni dla 

wszystkich. Poczucie odrębności narodowej zniweczyło radość z powszechności 

zbawienia. Zamknęło ich serca na wielkie obietnice Starego Przymierza. Nie  

popełniajmy ich błędu. Nie dzielmy wierzących na swoich i obcych, lepszych  

i gorszych według kryteriów i interesów jakiejś grupy, do której się zaliczamy. Do 

Chrystusa należy „wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć”, a Jego Kościół jest 

domem dla wszystkich. Pochodzenie, rasa czy przynależność narodowa nie są 

najważniejsze. Bóg bowiem nie należy tylko do „niektórych”, „wybranych”, 

„uprzywilejowanych” z jakiegoś ludzkiego powodu. Drzwi do owczarni Chrystusa 

otwiera miłość. Aby do niej wejść, wystarczy posłuszeństwo wiary. Ono pozwala 

cieszyć się pastwiskami, na jakie Pan prowadzi owce. Ono też pozwala cieszyć się 

licznymi siostrami i braćmi różnymi od nas w wierze.  


