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  Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 1,18-24  

          Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego,  
Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za 
sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym  
i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.  
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie,  
synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem  
z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz 
imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . A stało się to  
wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:  
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel,  
to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił 
anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.  

19 GRUDNIA – PONIEDZIAŁEK  

6:30 + Aniela- 30 rocz. śmierci, Lucjan,  

Stanisław, Aniela, Władysław,  

Teresa i Stanisław 

7:00 O łaskę zdrowia dla  Księdza Proboszcza 

Zygmunta Klimczuka 

18:00 + Czesław- 8 rocz.śmierci, Anna 

Łuszcz, zmarli z rodziny Łuszcz i Nowosad 

oraz Jan Waldemar Kalinowski- 6 rocz. śmierci 

i Wiesław Bernchard 

20 GRUDNIA - WTOREK 

6:30 + Siostra Teofila Dubicka 

7:00 + Apolonia i Mieczysław Juszkiewiczo-

wie, ich dzieci i wnuk oraz Henryk Kowalczyk 

i Jarosław Piekarski 

18:00 + Waldemar Bućko- 15 rocz. śmierci i 

jego rodzice 

 21 GRUDNIA - ŚRODA  

6:30 + Aurelia Rompczyk- 6 m-c po śmierci 

7:00 Anna, Witold i Jarosław 

17:30 Nowenna do Matki Bożej 

18:00 W intencjach z Nowenny 

 

22 GRUDNIA – CZWARTEK  

6:30 + Kazimierz Szuksztul- m-c po pogrzebie 

7:00 WOLNA INTENCJA 

18:00 + Zofia Kalinowska 

 / od sąsiadów z ul. Różanej 11/ 

 

23 GRUDNIA - PIĄTEK 

6:30 + Siostra Konstancja Ciarkowska 

7:00 + Julian Jankun- 18 rocz. śmierci i  

Bolesław Jankun 

18:00 + Antoni Komosa- 7 rocz. śmierci 

 

 

 

24 GRUDNIA – SOBOTA 

6:30 + Magdalena Matiaszczuk- 4 rocz. śmierci 

i za jej mamę 

7:00 + Maria Bogusławska- m-c po śmierci 

21:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, 

opiekę. Matki Najśw. dla Wojciecha i Edyty 

Leoniec 

24:00 Za parafian 

25 GRUDNIA – NIEDZIELA 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO  

NARODZENIA 

8:30 + Józefa Pawlak- m-c po śmierci 

10:00 W 40 rocznicę ślubu Ireny i Tadeusza z 

podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośba 

o Boże Błogosławieństwo i opiekę M. Najśw.  

i  zdrowie dla Jubilatów i ich rodziny 

11:30 + Zygmunt Perfikowski  

 /od Heleny z rodziną/ 

13:00 /CHRZTY/ O Boże Błogosławieństwo,  

opiekę M. Najśw. i zdrowie  dla Katarzyny, 

Stanisławy, Aleksandry, Tomasza, Pawła  

i Piotra 

18:00 + Edward Kocięda  i  za zmarłych  z  

rodziny  Kociędów,  Margasów  

i Komorowskich 

 

 

 

 

  

  

 

   

IV NIEDZIELA ADWENTU 

Czcigodni Parafianie!  

 

Niech To Boże Narodzenie, będzie czasem miłości, spędzonym w cieple 

domowego ogniska, w atmosferze pojednania i pokoju serc,  

a nadchodzący rok 2017 niech przyniesie to, co dobre i piękne  

życzą Wasi Duszpasterze. 



.Taca: w dniu dzisiejszym odbędzie się zbiórka ofiar na potrzeby naszego  

Seminarium. Witamy Kamila Podlaszuka, studenta IV r. Seminarium Duchownego  

w Olsztynie  
 

1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Henryk Świerszcz, Edward Dec  

i Lech Wojnowski. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują nasze  

pomocy - wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

2. Coraz bliżej jest do uroczystości Narodzenia Pańskiego. W sobotę jest  

Wigilia, a potem kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy  

dobrze, po chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus  

powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem; przede wszystkim niech to  

będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że Pan Bóg wkracza w naszą historię i przez 

to nadaje naszemu życiu Boży wymiar. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, 

jest obecne pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze. 

 

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

spotkanie formacyjne Wspólnoty Krwi Chrystusa. 

 

4. Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy  

od Pasterki, czyli Mszy Świętej sprawowanej dla dzieci o godz. 21:00 w sobotę  

i o 24:00 z soboty na niedzielę dla dorosłych. Wcześniej w naszych domach,  

wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej 

wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody,  

wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś z bliskich, znajomych, w sąsiedztwie.  

Najpierw  

zapalmy świecę wigilijną, mówiąc przy tym: Światło Chrystusa. Wszyscy domownicy 

odpowiedzą: Bogu niech będą dzięki. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna 

modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata 

(Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd  

i pastorałek. Nie stawiajmy na wigilijnym stole alkoholu i tradycyjnie zachowajmy 

też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. 

 

5. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Utrwalone  

w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste. Niech czas  

Bożego narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością  

i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do domu  

Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.  

 

6. Msze Święte w uroczystość Narodzenia Pańskiego będą sprawowane od godz. 

8:30. Natomiast, w drugi dzień świąt Msze święte będą odprawiane według porządku  

niedzielnego, a zebrane na tacę ofiary przeznaczamy na Archidiecezjalny Fundusz 

Zapomogowy. 

 

                                         ZNAK  
Wydawać by się mogło, że każdy doświadczony kierowca  
poradzi sobie na drodze nawet wtedy, gdy jest kiepsko  
oznakowana. Brak jednak informacji zawartej w znakach  
często komplikuje poruszanie się autem po jezdni. Podobnie 
jest w całym życiu: brak wyraźnych znaków utrudnia  
komunikację, wprowadza chaos i poczucie zagubienia. Wielki 
prorok  Adwentu, Izajasz, mówi nam dziś o znaku. Wielu ludzi 
modli się o znak od Boga – w przeróżnych życiowych  
sytuacjach. Tak też uczynił król Judy Achaz (VIII w. przed Chr.). 
Pan Bóg odpowiedział mu przez proroka, że znakiem będzie 
Niewiasta i Jej Dziecko. To, co może wydawać się banalne, 

odmieniło dzieje świata. Niewiasta urodziła Dziecko. A my właśnie kolejny raz  
przeżywamy Adwent oczekiwania na to wydarzenie. Dziecko stało się znakiem.  
Ale czego? Dla wierzących zbawienia, nadziei i radości. Dla poszukujących punktem 
zaczepienia w gąszczu pytań i wątpliwości. Dla niewierzących niezrozumiałą  
postacią, a nawet znakiem gniewu i odrzucenia. Dzisiejsza Ewangelia przypomina  
o tym, że Pan Jezus jest przede wszystkim znakiem nadziei i wierności Boga.  
W wydarzeniach, których doświadczyli Maryja i św. Józef, Pan Bóg wykonał to, co 
obiecał. Proroctwo Izajasza zostało zrealizowane. Nie możemy jednak zapomnieć, 
że On chce towarzyszyć nam na życiowych drogach dziś, teraz. Czasem więc stanie 
się znakiem zakazu. Nieraz nakazu. Może także upomnienia. Jezus nie jest jednak 
niemym znakiem. Jest przyjacielem człowieka. Każdy, kto z Nim przejdzie przez  
własne życie, nie pogubi się w gąszczu skrzyżowań, ślepych uliczek i dróg donikąd.  

          Parafia p.w. św. Katarzyny 

        ul. Powstańców Warszawy 5              

                   11-400 Kętrzyn 

              Parafia (89) 753-19-60 

        ks. Proboszcz (0-89) 753-19-64  

          ks. Mariusz (0-89) 753-19-66  

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

                  Kancelaria Parafialna  

                    tel. (89) 753-19-70 

 poniedziałek, wtorek, środa  9:00 - 12:00 

   czwartek, piątek, sobota 14:00 - 17:00 

                         Konto Bankowe 

                          Bank Millenium 
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