
 

 

 

 

     BIULETYN INFORMACYJNY 

    PARAFII ŚW. KATARZYNY 

    W KĘTRZYNIE  

     NR 12 (460)  19 MARZEC 2017 r. 
    www.swk.olsztyn.opoka.org.pl 

www.facebook.com/ketrzyn.katarzyna 

 Czyt.: Wj 17, 3-7; PS 95; Rz 5, 1-2. 5-8;  

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 4, 5-42 

 Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi 

swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około 

szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi 

pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego 

Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi  

bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży  

i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej».  

Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz 

wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił,  

i jego synowie, i jego bydło?» Jezus rzekł: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie 

pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim 

źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już 

nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu 

na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». Odpowiedział jej  

Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie 

czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek 

od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć 

Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego 

oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany 

Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który 

z tobą mówię». Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety.  

Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni.  

I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu  

opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata».   

20 MARZEC– PONIEDZIAŁEK  

6:30 + Józef Kołelis- 10 rocz. śmierci  

i za rodziców z obojga stron 

7:00 + Andrzej Majka-  m-c po śmierci 

18:00 + Oborska Halina- 1 rocz. śmierci  

i za zmarłych z rodziny Oborskich, Sawów  

i Ciesielka 

 

21 MARZEC - WTOREK 

6:30 + Helena Szamrej- 8 rocz. śmierci 

7:00 + Leokadia Siudej- 1 rocz. śmierci, Stefan  

Siudej 

18:00 + Janina- 14 rocz. śmierci, Albin- 12 

rocz. śmierci Adamowiczowie i za rodziców  

z obojga stron 

 

22 MARZEC - ŚRODA  

6:30 + Teodor Kukuć - m-c po śmierci 

7:00 + Karol Maliński i za rodziców z obojga 

stron 

17:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej  

Pomocy 

18:00 W intencjach z Nowenny 

 

23 MARZEC – CZWARTEK  

6:30 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki 

Najświętszej dla Marii-Izabeli w dniu urodzin  

i imienin 

7:00 O szczęśliwą operację dla Józefa Zdybel  

i o łaskę zdrowia 

18:00 + Józef Pejs - 3 rocz. śmierci oraz  

Krystian i Zygmunt 

 

24 MARZEC - PIĄTEK 

6:30 + Henryk i Przemysław Witkiewiczowie  

i za zmarłych z rodziny 

7:00 + Stanisława Pająk – 2 rocz. śmierci i za  

Kamila 

10:00 DROGA KRZYŻOWA/ + Stanisław  

Kisielewicz- 25 rocz. śmierci i za wszystkich  

zmarłych z rodziny 

16:30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI 

17:30 DROGA KRZYŻOWA DLA  

MŁODZIEŻY 

18:00 + Wiesław Biełaga- 2 rocz. śmierci ;  

Bogumiła i Henryk Biełaga 

 

25 MARZEC – SOBOTA 

6:30 + Jarosław, Marianna, Wawrzyniec,  

Genowefa i Tadeusz 

7:00 + Krzysztof Bruderek – 1 rocz. śmierci; 

Anna, Barbara i Józef Bruderek 

10:00 WOLNA INTENCJA 

16:00 WOLNA INTENCJA 

18:00 + Dariusz i Zbigniew Karbownik 

 

26 MARZEC– NIEDZIELA  

7:00 + Stanisława, Jan, Mieczysław, Maria, 

Michał, Helena, Sebastian i za zmarłe dzieci  

w rodzinach 

8:30 Dziękczynna za 70 lat życia Stanisławy  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę M. 

Najśw. i zdrowie dla Jubilatki i jej rodziny 

10:00 + Zofia Lewicka- 6 rocz. śmierci, 

Edward Lewicki i Czesław Kukowski 

11:30 WOLNA INTENCJA 

13:00 + Aleksandra Wiśniewska- 8 rocz. 

śmierci i Jan Wiśniewski 

17:30 GORZKIE  ŻALE 

18:00 + Jan Plaskota- 2 rocz. śmierci i za jego  

rodziców i zmarłych z rodziny 

 

 

 

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  



1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności Dorota Sacharewicz i Orazio Consolino. 
Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie… 

2. Dzisiaj po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00 zapraszamy na spotkanie formacyjne 
członków Wspólnoty Krwi Chrystusa do domu parafialnego. 

3. Również dzisiaj po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00 odbędzie się w domu  
parafialnym spotkanie dla rodziców, kandydatów przygotowujących się do sakramentu 
Bierzmowania. 

4. W ubiegłym tygodniu uczniowie odbyli rekolekcje wielkopostne. Składamy serdeczne 
podziękowanie dyrekcjom szkół, gronu nauczycielskiemu i katechetom za owocną 
współpracę oraz czynny udział w tych rekolekcjach. Dorosłych na rekolekcje zapraszamy 
po IV niedzieli Wielkiego Postu. 

5. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze  
nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego  
i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie.  
Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam 
w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach -  
w piątkowej Drodze Krzyżowej: osoby starsze na godz. 10:00, uczniów szkół  
podstawowych na 16:30, a młodzież i pracujących na 17:30. W niedzielę zapraszamy  
o godz. 17:30 na Gorzkie Żale. Za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać 
odpust zupełny. 

6. Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany 
z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii 
Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby 
ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi 
Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą. 

7. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego jutro, w poniedziałek, 
20 marca, będziemy obchodzili uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny i opiekuna Pana Jezusa podczas Mszy św. o godz. 18:00. Przez wstawiennictwo 
opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej  
wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania.  
Warto zwracać się o pomoc do św. Józefa, który jest także patronem dobrej śmierci.  

8. W sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św.  
w naszym kościele będą odprawiane o godz.: 7:00, 10:00, 16:00 i 18:00. Uroczystość  
tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji  
Dziecka Poczętego. Życie - wielki dar Stwórcy - jest święte od poczęcia w łonie matki aż 
do śmierci, domaga się więc poszanowania i obrony. 

 

                                              DZBAN SYMBOL  

Istnieje głód i pragnienie, które zaspokajamy, aby żyć  
i dobrze funkcjonować. Jest głód Boga oraz pragnienie 
Jego bliskości. Istnieje pragnienie spełniania własnych 
zachcianek i gromadzenia skarbów ziemskich. Różne są 
źródła tych pragnień. Z którego czerpiemy?  
Ojciec niebieski troszczy się o nasze potrzeby,  
lecz istotne jest zaufanie, że otrzymamy wszystko to,  
co do życia konieczne. Izraelici nie pamiętali ani  
o dobroci Bożej, ani o zaufaniu. Zażądali wody i poza 
ich roszczeniem nic się nie liczyło (I czytanie). Jak małe 
dzieci płaczą i tupią nogami, wymuszając na rodzicach 
spełnienie swojej zachcianki, tak naród wybrany  

szemrał i wzburzony omal nie ukamienował Mojżesza. Niespokojne jest serce 
człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu (por. św. Augustyn). Tęsknota za Ojcem 
w niebie jest bowiem wpisana w duszę człowieka. Niekiedy konieczne jest 
„odgruzowanie” własnego wnętrza, przedostanie się przez „tabun” myśli  
wziętych z tego świata, aby dotrzeć do głębi, gdzie została rozlana miłość Boża  
(II czytanie). Samarytanka otworzyła się na słowa Pana Jezusa i zapragnęła wody 
żywej (Ewangelia). Zostawiła swój dzban – symbol tego, co czerpała od życia –  
i odeszła przemieniona. Każdy z nas dźwiga nagromadzone „skarby”, uginając się 
zarazem pod ich ciężarem. Dopiero spotkanie z Panem sprawia, że mamy  
odwagę porzucić dotychczasowy balast i z radością dzielić się Dobrą Nowiną. 
Przestajemy bowiem czerpać ze źródła tego świata, a wybieramy źródło życia 
wiecznego, z którego Chrystus daje nam wodę żywą gaszącą wszelkie pragnienie.  

          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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