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Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa 
do siebie na posiłek. Wszedł więc do 
domu faryzeusza i zajął miejsce za 
stołem. A oto kobieta, która prowa-
dziła w mieście życie grzeszne, dowie-
dziawszy się, że jest gościem w domu 
faryzeusza, przyniosła flakonik  
alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu 
u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać 
Jego nogi i włosami swej głowy je  
wycierać. Potem całowała Jego stopy 
i namaszczała je olejkiem. Widząc to 

faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: ”Gdyby On był prorokiem,  
wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”. 
Na to Jezus rzekł do niego: ”Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”. On rzekł: ”Powiedz, 
Nauczycielu”. ”Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset 
denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który 
więc z nich będzie go bardziej miłował?”. Szymon odpowiedział: ”Sądzę, że ten,  
któremu więcej darował”. On mu rzekł: ”Słusznie osądziłeś”. Potem zwrócił się do  
kobiety i rzekł Szymonowi: ”Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie  
podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie 
dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy 
nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: 
Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się 
odpuszcza, mało miłuje”. Do niej zaś rzekł: ”Twoje grzechy są odpuszczone”. Na to 
współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: ”Któż On jest, że nawet grzechy  
odpuszcza?”. On zaś rzekł do kobiety: ”Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju”. 

13 czerwca - PONIEDZIAŁEK  
6:30 + Genowefa Sitarska z racji pogrzebu  

7:00 + Antoni Komosa  

18:00 + Antoni Jaroszewicz i za jego  

rodziców i rodzeństwo  

14 czerwca - WTOREK  
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 W Intencji Stefani i Stefana Guda-

czewskich w 47 rocz. ślubu oraz Hanny  

i Pawła Gudaczewskich  w 13 rocz. ślubu  

o bł. Boże i NMP na dalsze lata  

18:00 + Franciszka i Feliks Nosowicz  

15 czerwca - ŚRODA  
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 WOLNA INTENCJA  

18:00 W intencjach z nowenny  

16 czerwca - CZWARTEK 
6:30 + Andrzej Felisiak 5 rocz. śmierci  

7:00 + Marta i Piotr Lesnikowscy i za  

zmarłych w czyśćcu cierpiących  

18:00 + Jan Każarnowicz  8 miesiąc po 

śmierci i za zmarłych z rodziny  

17 czerwca -  PIĄTEK 
6:30 + Halina Kamińska m-c po śmierci 

7:00  WOLNA INTENCJA 

18:00 O bł. Boże dla Jubilatów z okazji 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rocz. matury, w intencji kętrzyńskich  

licealistów i nauczycieli  

18:00 + Marianna Przespolewska 2 rocz. 

śm. i za zm.  z rodziny Przespolewskich  

18 czerwca -  SOBOTA  
6:30 WOLNA INTENCJA 

7:00 + Janina Łukasik  

18:00 + Zygbert Muczajka 3 rocz. śmierci  

i za zmarłych z rodziny  

19 czerwca- XI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7:00 + Lech i Wincentyna Stodolscy  m-c 

po śmierci  

8:30 + Genowefa, Ignacy, Romuald  

z rodziny Pacholec, Józef i Stanisława  

Staniszewscy, Antoni Chomycz i Henryka 

Giruć  

10:00 + Antoni Łanczkowski 11 rocz. śm. 

Jan i Jadwiga Libik 31 rocz. śmierci  

11:30 + Zdzisław 16 rocz. śmierci, Edward, 

Jadwiga Szykszknian: Helena, Piotr,  

Zofia, Aleksandra, Władysław, Stanisław, 

Mariusz i Grażyna Chrostek oraz  Marek 

Omielańczuk  

13:00 O powołanie kapłańskie, zakonne  

i powołania do Wspólnoty Krwi Chrystusa 

w naszej parafii i ojczyźnie  

18:00 Stanisława i Józef, rodzice: Janusz, 

Stanisław i Barbara Stasiuk  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 
  Słowa Ewangelii  według Świętego Łukasza 7,36-8,3 



 

 

1. Święty Łukasz Ewangelista nazywany jest piewcą Bożego miłosierdzia.  

W wielu miejscach swojej Ewangelii przedstawia ten przymiot Pana Boga, 

m.in. we fragmencie, który dzisiaj usłyszeliśmy. Ufając w nieskończone  

miłosierdzie Boże, nie bójmy się do niego zbliżać - korzystajmy z tej łaski jak 

najczęściej. Objawia się ona zwłaszcza w sakramencie spowiedzi świętej, do 

którego można przystąpić w czasie każdej Mszy św. 

2. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczmy na utrzymanie Seminarium  

Duchownego w Olsztynie. Witamy ks. dn. Kamila Młyńskiego i prosimy  

o Słowo Boże. Po Mszy św. można złożyć ofiarę do puszki przed kościołem na 

wsparcie młodzieży z naszej parafii, która pojedzie do Krakowa na Światowe 

Dni Młodzieży i spotkanie z Ojcem Świętym. 

3. Zapraszamy na czerwcowe nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana 

Jezusa codziennie o godz. 17:30. 

4. We wtorek o godz. 16:00 w domu parafialnym odbędzie się egzamin dla 

kandydatów od sakramentu bierzmowania. W środę zapraszamy do spowiedzi 

św. o godz. 17:00, a w czwartek  odbędzie się sakrament bierzmowania  

również o godz. 17:00. 

5. W tym tygodniu patronują nam:  

+ poniedziałek - św. Antoni z Padwy, choć w ludowej tradycji czczony jest  

jako patron rzeczy znalezionych, to jest on jednym z najważniejszych  

świętych franciszkańskich i jednym z najwybitniejszych kaznodziejów  

średniowiecznych; 

+ wtorek - bł. Michał Kozal, gorliwy duszpasterz i przewodnik seminarzystów, 

który do końca swoich dni niósł duchowną posługę współwięźniom  

w nazistowskim obozie koncentracyjnym w Dachau; 

+ środa - bł. Jolanta, wzorowa żona i matka, fundatorka wielu franciszkańskich 

klasztorów, w końcu przykładna klaryska z Sącza i Gniezna, która zmarła  

w opinii świętości, a jej grób szybko stał się celem pielgrzymek; 

+ piątek - św. Brat Albert Chmielowski, który w krakowskim nędzarzu zobaczył 

przede wszystkim potrzebującego człowieka. 

6. W ubiegłym tygodniu odszedł do wieczności Zbigniew Marchewka. Módlmy 

się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy: Wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie... 

Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski 

W ramach obchodów Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski, w ZSO im.  

Wojciecha Kętrzyńskiego we współpracy z Parafią Świętej Katarzyny, został 

przeprowadzony Konkurs Plastyczny  pt. „ 966-zaczęła się Polska”. 

Komisja konkursowa doceniła wysoką wartość prac, walory estetyczne, trafność, 

pomysłowość i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tmatu. Dziękujemy 

wszystkim uczniom,  za aktywne i kreatywne zaangażowanie w konkurs  

upamiętniający 1050-rocznicę Chrztu Polski. Serdecznie dziękujemy  

Ks. Proboszczowi Zygmuntowi Klimczukowi za ufundowanie części nagród. 

Gratulujemy zwycięzcom.  

 

 

 

I MIEJSCE: Paweł Jabłoński  

- kl. III A Gimnazjum,  

Dominika Sztejter  

- kl. I B Gimnazjum;  

II MIEJSCE: Urszula Kamińska  

- kl. III A Gimnazjum;  

III MIEJSCE: Magdalena Całuch  

- kl. I A Gimnazjum;  

WYRÓŻNIENIE: Dominika 

Piotrowicz - kl. II B Gimnazjum 

 

 


