
 

 

 

     BIULETYN INFORMACYJNY 

    PARAFII ŚW. KATARZYNY 

    W KĘTRZYNIE  

     NR 44 (445) 4 GRUDNIA 2016 r. 
    www.swk.olsztyn.opoka.org.pl 

www.facebook.com/ketrzyn.katarzyna 

  Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 3,1-12  

 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te  
słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie . Do niego to odnosi 
się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie 
drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści 
wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza  
i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała  
okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan,  
wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu 
spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam  
pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc 
nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, 
bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. 
Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie 
wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę 
wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; 
ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem  
Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę  
zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.  

5 GRUDNIA– PONIEDZIAŁEK  

6:30 + Anna Popławska- 1 rocz. śmierci 

7:00 + Tadeusz Kitowicz- 10 rocz. śmierci ; 

Maria i Marcelina Żuchowskie;  

Czesława Odzion 

17:30 Wypominki 

18:00 Za zmarłych z wypominek 

 

6 GRUDNIA - WTOREK  

6:30 + Stanisław Szubzda 

7:00 + Mirosław / od Heleny z mężem i  

dziećmi/ 

18:00 + Zenon Zieliński / od szafarzy parafii 

św. Katarzyny/ 

 

7 GRUDNIA - ŚRODA  

6:30 + Marcin Szarlej 

7:00 + Alicja Sienkiewicz- m-c po śmierci 

7:00 + Stanisław Groblewski- m-c po śmierci 

17:30 Nowenna 

18:00 Intencja z Nowenny 

 

8 GRUDNIA– CZWARTEK  

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO  

POCZĘCIA N.M.PANNY  

6:30 O Zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Ireny, Stanisława i Jadwigi 

7:00 + Zygmunt Perfikowski 

10:00 + Helena, Marian, Józef  z rodziny  

Klimek i za Paulinę i Piotra Tokarczyk oraz za 

rodziców z obojga stron 

16:00 O zdrowie dla Moniki, o moc w  

cierpieniu i pokonywaniu trudności  oraz o 

pokój serca 

18:00 + Henryk Celej- 1 rocz. śmierci; za 

zmarłych rodziców dziadków i rodzeństwo 

 

 

9 GRUDNIA- PIĄTEK 

6:30 +Andrzej Januszewski- 7 rocz. śmierci 

7:00 + Weronika Mośko , Leokadia i Czesław 

Grotowscy 

18:00 Z okazji 70 rocz. urodzin Ireny z prośbą 

o bł. Boże, opiekę M. Najśw., zdrowie i łaski 

dla całej rodziny 

 

10 GRUDNIA – SOBOTA 

6:30 + Irena Kisielewska- m-c po pogrzebie 

7:00 + Barbara- 30 rocz. śmierci, Benon,  

Roman i Wojciech z rodziny Reichel 

18:00 + Henryk Zapolski w kolejna rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodziny  Zapolskich i 

Krupiczojć 

 

11 GRUDNIA -III NIEDZIELA ADWENTU 

7:00 Dziękczynna za 92 lata życia Sabiny  

Doborzyńskiej z prośbą o bł. Boże, opiekę M. 

Najśw. i zdrowie dla Jubilatki  i całej rodziny 

8:30 + Helena Jaskólska- 11 rocz. śmierci i za 

rodziców : Emilia i Józef Żwirko oraz Izabela  

i Józef Olenkowicz 

10:00 + Katarzyna i Michał Schab,  

Maria Buczko, Anna Moszczyńska 

11:30 + Marianna Ziółkowska- 7 rocz. śmierci 

13:00 CHRZEST Zarezerwowane p. Dorota 

18:00 + Czesław Kościuk- 1 rocz. śmierci; 

Ewa Ziółkowska i za zmarłych z rodziny  

Mazurów i Kościuków 

 

 

 

 

 

 

II NIEDZIELA ADWENTU 



1. Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej 
odnowy, zacieśniania więzi z Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z  
Panem, który z miłości do nas przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo, aby je przemienić, uświęcić. 
Nie pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu zagłuszyły nachalne, głośne reklamy i przedświąteczna 
gorączka panująca w marketach. 

2. Wśród adwentowych umartwień i wyrzeczeń niech znajdzie się także miejsce na walkę z nałogami i 
słabościami, zwłaszcza z alkoholizmem. Może warto właśnie w tym czasie włączyć się w wielką krucjatę 
walki o trzeźwość naszego narodu. Ten adwentowy wysiłek pięknie wpisuje się w zadania, jakie stawia 
przed nami tegoroczny program duszpasterski. Tylko w pełni trzeźwym umysłem jesteśmy zdolni  
świadomie głosić innym zbawienie i wołać: Przyjdź, Panie Jezu! 

3. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 11:30 poświęcimy medaliki dla uczniów klas trzecich. Po Mszy św. 
zapraszamy rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. na spotkanie formacyjne w domu 
parafialnym.  

4. Dzisiejsza niedziela przykrywa liturgiczne wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy z przełomy 
III i IV wieku, która jest szczególną patronką górników i hutników, oraz drugą patronką naszej parafii. 
Wzywana jest też jako wspomożycielka. Ponieważ z inicjatywy Episkopatu Polski dzień 4 grudnia jest 
Dniem Modlitw w Intencji Bezrobotnych, przez jej wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności  
wszystkich borykających się z trudnościami w znalezieniu odpowiedniej pracy, polecajmy cierpiące z 
tego powodu rodziny, zwłaszcza z naszej wspólnoty parafialnej. 

5. W dzisiejszą niedzielę przypada też XVII Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. 
Z polecenia władzy duchownej specjalną zbiórką do puszek przed kościołem wspieramy Fundusz  
Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

6. W I poniedziałek miesiąca, od godz. 17:30 modlimy się za naszych drogich zmarłych.  

7. W najbliższy wtorek, 6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy św. Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej, który 
żył na przełomie III i IV wieku. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i  
mądrości. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne 
wspomnienie św. Mikołaja usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serc na dzieci, o których 
bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Oprócz wielu podarunków niech nie zabraknie także daru naszej 
modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa. 

8. W czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
Pochylamy się nad tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, 
zachował Ją od grzechu pierworodnego. Kościół uczy także, że Matka Boża nie popełniła żadnego  
grzechu uczynkowego. Prawda ta sięga źródeł chrześcijaństwa, pochodzi z czasów apostolskich.  
Właściwą rangę uroczystość ta otrzymała wówczas, gdy dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił 
papież Pius IX w 1854 roku. Prośmy naszą Najlepszą Matkę o wstawiennictwo u Jej Syna we wszelkich 
potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość w walce z grzechami. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. z homilią 
o godz.: 7:00, 10:00, 16:00 lub 18:00.Będziemy prosić Maryję o pomoc w walce z pokusami i grzechem, 
w walce o czystość serca oraz o pełnienie woli Bożej w życiu. 

9.Przypominamy o Mszach Świętych roratnych, ku czci Najświętszej Maryi Panny codziennie o godz. 
6:30, na które serdecznie zapraszamy: uczniów szkół podstawowych zapraszamy z lampionami  
adwentowymi szczególnie w środy i piątki, a młodzież gimnazjalną i licealną we wtorki i czwartki. 

10. Są już rozprowadzane świece wigilijne, dochód z tych świec przeznaczamy na pomoc dzieciom,  
których dotyka głód, ubóstwo oraz przemoc. 
11. W przyszłą niedzielę tradycyjnie rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. 

 
DŁUG PUBLICZNY   

 Dzisiejsze czytania mają bardzo społeczny wymiar.  
Oczekiwanie na przyjście Pana jest przecież nadzieją dla 
całego świata.  Trudno jest znaleźć w historii okres  
stałego pokoju. Jest ona pełna wojen, cierpienia, agresji, 
przemocy – obecnych także w XXI w. Pomimo rozwoju 
wiedzy, technologii, troski o prawa człowieka czy istnienia 
ONZ-etu – nadal jesteśmy daleko od ideału. Dlaczego? 
Brak pokoju to nie tylko problem militarny czy polityczny. 
On dotyka naszej natury uszkodzonej grzechem  
pierworodnym. Zraniony człowiek łatwo podda się złu.  
Zignoruje dobro. Będzie raczej cyniczny i wyrachowany 

niż pełen poświęcenia i empatii, czyli zdolności rozumienia innych.   
Tymczasem to Pan Bóg przynosi pokój. Jestem pewien, że miliony  
chrześcijan doświadczają go w swoich sumieniach czy rodzinach. Prorok 
Izajasz mówi dziś o pokoju, który obejmie cały świat. Sprawi że to, co niosło 
śmierć, będzie dawało życie. Nawet świat zwierząt będzie wolny od  
hierarchii opartej na łańcuchu pokarmowym. „Pokój zakwitnie, kiedy Pan 
przybędzie” – poucza nas dziś Psalm 72.    Spodziewamy się, że Bóg spełni 
to, co zapowiedział. Warunkiem pokoju nie jest jednak tylko interwencja  
Pana. On rodzi się w człowieku. Pierwszym krokiem do odnowy rodzin,  
środowisk pracy czy sumień zrujnowanych brakiem pokoju jest nawrócenie. 
Dziś Jan Chrzciciel wzywa do niego. Mówi, że człowiek, który prosi Pana 
Boga o miłosierdzie i oczyszczenie, powinien wydać w swoim życiu dobre 
owoce. Może więc Twoje decyzje, słowa i uczynki będą udziałem w spłacie 
długu, który przez grzech obciąża każdego z nas?  
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 poniedziałek, wtorek, środa  9:00 - 12:00 
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