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Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie    

zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy  

do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie  

zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który 

Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was.  

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 

wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.  

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja   wam  

daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam  

powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali,  

rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz 

powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to  

stanie. 

2 maja - PONIEDZIAŁEK  
6:30 + Halina i Edward Pancechowscy  

oraz zmarli z rodziny Karpickich  

7:00 + Zbigniew Karbownik - gregorianka 2  

18:00 Z zmarłych z wypominek 

3 maja - WTOREK:  NMP  

KRÓLOWEK POLSKI 
6:30 + Franciszek Miłosz m-c po śmierci  

7:00 + Wanda i Zygmunt Sakowscy,  

Jadwiga Sakowska-Gawrylenko, Leokadia  

i Jan Rutkiewicz  

10:00 + Marianna Szulc 18 rocz. śmierci,  

Andrzej, Bronisława, Ludwik, Leokadia, 

Zofia  

10:00 Dziękczynna za 85 lat życia  

Katarzyny z prośbą o Boże bł., opiekę 

NMP, zdrowie na dalsze lata życia  

16:00 + Janina i Zygmunt Rogozińscy i za 

rodziców z obojga stron  

18:00 + Zbigniew Karbownik gregorianka 3  

4 maja - ŚRODA  
6:30 + Arkadiusz, Agata i Wacław Kordek, 

Henryka i Alfred Kamińscy  

7:00 + Zbigniew Karbownik - gregorianka 4  

18:00 W intencjach z nowenny  

5 maja - CZWARTEK 
6:30 + Janina Bielak m-c po śmierci  

7:00 + Jerzy Malewicki 10 rocz. śmierci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Jadwiga Malewicka 3 rocz. śmierci oraz za 

rodziców z obojga stron  

18:00 + Zbigniew Karbownik gregorianka 5  

6 maja -  PIĄTEK 
6:30 + Rozalia Pyrka m-c po śmierci  

7:00 W intencji Bogu wiadomej  

18:00 + Zbigniew Karbownik gregorianka 6  

7 maja -  SOBOTA  
6:30 + Bogumiła Raczuk 7 rocz. śmierci, 

Stanisław Raczuk, rodzice z obojga stron  

7:00 + Zbigniew Karbownik gregorianka 7  

18:00 + Adolf 24  rocz. śmierci, Wojciech, 

Witold, Katarzyna, Stanisława, Jan,  

Genowefa, Joanna i Edward  

18:00 O Boże bł., zdrowie i opiekę NMP 

dla ks. Zygmunta Klimczuka z ok. imienin  

8 maja - WNIEBOWSTĄPIENIE 

PAŃSKIE 
7:00 + Zbigniew Karbownik - gregorianka 8  

8:30 + Za zmarłych z rodziny Makświejów, 

Pietraszków i Rydzewskich  

10:00 + Stanisława i Józef Szulikowscy  

i za zmarłych z rodziny Kokoszko  

11:30 + Stanisława i Bolesław Chylińscy  

i  zm.  z rodziny Chylińskich i Wyrwas  

13:00 I KOMUNIA ŚWIĘTA 

18:00 + Stanisław Szczerbicki i zmarli  

z rodziny Szczerbickich  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 
  Słowa Ewangelii  według Świętego Jana 14,23-29 



 
 
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy maj - miesiąc, który w naszej polskiej  
tradycji jest naznaczony modlitwą razem z Maryją, Matką Jezusa i przez Jej 
wstawiennictwo. Będziemy Ją prosić, by nam pomagała przyjmować  
i wypełniać naukę Jej Syna, by nas uczyła pełnić wolę Boga. Zapraszamy na 
nabożeństwo majowe o godz. 17:30. 
2. Podczas Mszy św. o godz. 11:30 uczniowie klas drugich, odnawiają  
przyrzeczenia chrzcielne przed I Komunią Świętą, która odbędzie się  
w przyszłą niedzielę o godz. 13:00. Spowiadamy dzieci i ich rodziny w sobotę 
od godz. 16:00. 
3. Dzisiaj po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00 zapraszamy na spotkanie 
modlitewne członków Kół Żywego Różańca i Franciszkańskiego Zakonu  
Świeckich. 
4. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy na procesję dziękczynną za dar  
kanonizacji Jana Pawła II: - godz. 18:45 - nabożeństwo w kościele;  
- godz. 19:00 - procesja wokół jeziorka miejskiego i koncert dziękczynny  
w Amfiteatrze.  
5. Jutro, z racji pierwszego poniedziałku miesiąca, modlitwy za zmarłych  
rozpoczniemy o godz. 17:15, przed nabożeństwem majowym.  
6. We wtorek, 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny  
Królowej Polski i głównej patronki naszej Ojczyzny. To również 225 rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. W naszym kościele odprawiamy Mszę św.  
z homilią o godz.: 7:00, 10:00, 16:00 i 18:00. Władze naszego miasta zaprasza-
ją na uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny 3 maja do bazyliki św. Jerzego  
o godz. 11:00. Po Mszy św. złożenie kwiatów pod Pomnikiem w Hołdzie  
Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom Obrońcom Ojczyzny  
1939-1956 na Pl. Armii Krajowej. 
7. W pierwszy czwartek miesiąca Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na  
modlitwę od godz. 17:00. Spowiedź pierwszo-piątkowa od godz. 17:00.  
W I sobotę Wspólnota Radia Maryja zaprasza na modlitwę także  
na godz. 17:00. 
8. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Parafia św. Katarzyny  
i Burmistrz Miasta Kętrzyn zapraszają na otwarcie wystawy 1050-lecie chrztu 
Polski - 6 maja (piątek) o godz. 10:00 na Pl. Piłsudskiego przed ratuszem. 
9. Ks. proboszcz Kazimierz Żuchowski zaprasza do Karolewa na VI  
Inscenizację Bitwy pod Wopławkami, która rozpocznie się przy kościele  
w Karolewie 7 maja (sobota) o godz. 16:00, wcześniej od 10:00 do 15:00  
będzie trwał Turniej Rycerski. 
10. W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności: Anna Mila. Módlmy się  
w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie... 

NIEROZERWALNA WIĘŹ – DUCH ŚWIĘTY I MY 

Jezus nie zostawia nas w naszych konfliktach  

i rozdarciach. Jako ludzie toczymy różne walki  

i zmagania – ze sobą, w sobie, z innymi. A On 

posyła nam Ducha, dzięki któremu przez te  

konflikty – paradoksalnie – jesteśmy bliżej  

Prawdy. Jak widzimy w dzisiejszym pierwszym 

czytaniu, poróżnienia zdarzały się już w Kościele 

pierwotnym. Kościół jednak się nie rozpadł, 

przeciwnie, w decyzjach i postanowieniach  

pojawił się Duch Święty, a przez Niego wszystko 

zaczęło iść w dobrym kierunku: „Postanowiliśmy 

bowiem, Duch Święty i my”. Ta jedność  

apostołów z Duchem Świętym pozwala im być fundamentem wiary, dlatego  

w drugim czytaniu słyszymy: „A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, 

a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka”. Zatem fundamentem 

naszej wiary jest nauka apostołów, bo istnieje ta nierozerwalna więź:  

„Duch Święty i my”. Właśnie tego Ducha nieustannie w Kościele wzywamy  

i zapraszamy, ponieważ rodzące się we wspólnocie spory wewnętrzne  

i zewnętrzne rozbijają nas, wprowadzają zamęt i niepokój. Dlatego w dzisiejszej 

Ewangelii słyszymy o wzajemnym powiązaniu obecności Ducha z pokojem, który 

daje nam Jezus: „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim  

imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam  

powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje 

świat, Ja wam daję”. Wzywajmy więc Ducha Świętego, ilekroć w naszych  

wewnętrznych czy zewnętrznych konfliktach zawodzi nasza ludzka mądrość  

i pojawia się zamęt. On poprowadzi nas w dobrą stronę i zaprowadzi pokój. 


