
 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

     BIULETYN INFORMACYJNY 

    PARAFII ŚW. KATARZYNY 

    W KĘTRZYNIE  

     NR 13 (461)  26 MARZEC 2017 r. 
    www.swk.olsztyn.opoka.org.pl 

www.facebook.com/ketrzyn.katarzyna 

 Czyt.: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a; Ps 23; Ef 5, 8-14;  

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38  

 Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka,  
niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto 
ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: 
«Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy:  
Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.  
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, 
mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni 
twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko 
do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».  
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze  
niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus 
uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów  

faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył  
mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę». Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: 
«Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli:  
«Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich 
rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz,  
jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok». Rzekli mu w odpowiedzi:  
«Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, 
że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna  
Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» 
Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie».  
On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.  

27 MARZEC– PONIEDZIAŁEK  

REKOLEKCJE  

6:30 + Barbara Maszkowska- 4 rocz. śmierci  

i za zmarłych z rodziny Maszkowskich  

i Pawlaków 

7:00 + Stefania Niewierowicz, Janusz, Halina,  

Mikołaj, Tadeusz i zmarli z rodziny  

Niewierowiczów 

10:00 + Jan- 16 rocz. śmierci, Bronisława  

i za rodziców z obojga stron oraz Rozalia  

i Mirosław Śliwińscy 

16:00 + Katarzyna Urban- 2 rocz. śmierci, Jan 

Urban i za zmarłych z rodziny Zapałów i Urban 

18:00 + Marianna Gomańczyk- 5 rocz. śmierci 

18:00 O łaskę zdrowia, błogosławieństwo  

Boże, opiekę M. Najświętszej dla Mariana 

28 MARZEC - WTOREK 

REKOLEKCJE 

6:30 + Siostra Seweryna Chodyna 

7:00 WOLNA  INTENCJA 

10:00 + Roman Leoniec- 3 rocz. śmierci  

i za rodziców z obojga stron 

16:00 + Maria, Katarzyna, Dymitr 

18:00 + Zofia, Szymon, Ryszard,  Henryk  

z rodziny Supronowicz oraz Krystyna  

i Krzysztof Winiarscy 

29 MARZEC - ŚRODA  

REKOLEKCJE 

6:30 WOLNA  INTENCJA 

7:00 + Irena Surowiecka- 5 rocz. śmierci 

10:00 WOLNA  INTENCJA 

16:00 + Fabian Radziszewski- 12 rocz. śmierci  

i za zmarłych z rodziny Radziszewskich  

i Kasperowiczów 

17:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej  

Pomocy 

18:00 W intencjach z Nowenny 

30 MARZEC – CZWARTEK  

6:30 + Siostra Rafaela Luda 

7:00 + Salomea i Kazimierz Czekan oraz  

Emilia Czekan 

18:00 + Sławomir Pura- 5 rocz. śmierci 

 

31 MARZEC - PIĄTEK 

6:30 Dziękczynna za otrzymane łaski w 20 rocznicę 

ślubu Joanny i Andrzeja Wachowskich z prośbą  

o Boże błogosławieństwo,  opiekę M. Najświętszej 

i zdrowie dla Jubilatów i ich rodziny 

7:00 WOLNA  INTENCJA 

10:00 DROGA KRZYŻOWA/+ Tadeusz  

Karczewski- 2 rocz. śmierci i za rodziców z obojga 

stron 

16:30   DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI 

17:30 DROGA KRZYŻOWA DLA  

MŁODZIEŻY 

18:00 + Paweł Górski- 23 rocz. śmierci i za jego 

rodziców i rodzeństwo 

1 KWIETNIA – SOBOTA 

6:30 + Irena Pietrin- m-c po śmierci 

7:00 + Leokadia, Modest, Maria, Aleksander,  

Stanisław i Teodozja z rodziny Machniów 

18:00 Radio Maryja 

2 KWIETNIA –  V NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 

7:00 Maria i Czesław Miryn w kolejną rocz. śmierci 

8:30 + Teresa Noga- 2 rocz. śmierci  

i Bronisław Noga 

10:00 + Kazimierz Małek- 2 rocz. śmierci,  

Maria i Andrzej Żelazny, Helena i Czesław  

Małkowie 

11:30 + Genowefa i Ryszard Chmielewscy,  

Marcin, Helena i Józef Szyksznian 

13:00 O dary Ducha Świętego dla wspólnot Żywego 

Różańca i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich  

aby przeżywając czas Wielkiego Postu przygotowali 

się na Święta Zmartwychwstania Pańskiego 

17:30 GORZKIE  ŻALE 

18:00 Z okazji  urodzin Piotra Doborzyńskiego  

i jego syna Łukasz oraz chrzestnej córki Anny  

Ludwichowskiej o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

 

 

 

 

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  



1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: + Władysław Sołtysiak i + Zbigniew  
Dołęga. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - wieczny  
odpoczynek racz im dać Panie… 

2. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych.  
W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W połowie 
Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud 
przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku. Warto zatem zrobić 
pewne podsumowania i zastanowić się, czy postąpiłem na drodze nawrócenia  
i przemiany oraz podjąć jeszcze większy wysiłek, by dobrze wykorzystać przeżywany 
okres liturgiczny. 

3. Dzisiejsza niedziela przykrywa wspomnienie Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili 
franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on 
również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, 
pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy  
życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest  
on wzorem doskonałego żalu za grzechy. Wspomnienie Dobrego Łotra od 2009 roku 
obchodzimy w Kościele jako Dzień Modlitw za Więźniów. Od średniowiecza znane  
są dwie nowenny i litania do Dobrego Łotra. Może dzisiaj warto sięgnąć do tych  
modlitewnych tekstów. 

4. Od poniedziałku rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które będą trwały do środy 
włącznie i przewodniczył im będzie ks. kan. dr Kazimierz Żuchowski, proboszcz parafii 
Karolewo. Plan rekolekcji umieszczony jest przed wyjściem z kościoła i w biuletynie  
parafialnym. 

5. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział w Kętrzynie serdecznie zaprasza 
30 marca (czwartek) 2017r. o godz. 16:00, na spotkanie z ks. Bartłomiejem Matczakiem 
tytuł prelekcji „Liturgia Mszy Świętej krok po kroku cz. 1”. Spotkanie odbędzie się  
w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Miejska 7 w Kętrzynie. 

6. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową: 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. 

7. W pierwszą sobotę miesiąca Wspólnota Żywego Różańca zaprasza na modlitwę  
od godz. 17:00. 

8. W miesiącu marcu w naszej parafii: ochrzczono 2 dzieci, 8 osób zmarło, 12 osób  
skorzystało z odzieży w ramach Akcji Charytatywnej, 17 rodzin złożyło ofiarę  
na potrzeby parafii. Za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać. 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DOROSŁYCH W PARAFII ŚW. KATARZYNY 
27—29 marca 2017 r. 

 
PONIEDZIAŁEK—27 marca 2017 r. 

 7:00 Msza św. z nauką ogólną  
    10:00 Msza św. z nauką ogólną  
    16:00 Msza św. z nauką ogólną  
    18:00 Msza św. z nauką ogólną  

        WTOREK—28 marca 2017 r. 

 7:00 Msza św. z nauką ogólną  
    10:00 Msza św. z nauką ogólną  
    16:00 Msza św. z nauką ogólną  
    18:00 Msza św. z nauką ogólną  

      ŚRODA—29 marca 2017 r. 

 7:00 Msza św. z nauką ogólną  i błogosławieństwem odpustowym 
    10:00 Msza św. z nauką ogólną  i błogosławieństwem odpustowym 
    16:00 Msza św. z nauką ogólną  i błogosławieństwem odpustowym  
    18:00 Msza św. z nauką ogólną  i błogosławieństwem odpustowym  

 
 

Zapraszamy do korzystania ze spowiedzi św. podczas nabożeństw. 
Chorych prosimy zgłosić wcześniej, kapłani odwiedzą ich w środę. 

 
                                                                                            Serdecznie zapraszamy 

          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 

     10 1160 2202 0000 0001 7117 0704   


