
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

     BIULETYN INFORMACYJNY 

    PARAFII Ś W. KATARZYNY 

    W KĘTRZYNIE  

     NR 25 (473)  18 CZERWCA 2017 r. 
    www.swk.olsztyn.opoka.org.pl 

www.facebook.com/ketrzyn.katarzyna 

 Czyt.: Wj 19, 1-6a; PS 100; Rz 5,6-11; 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 9, 36-10, 8. 

 Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak 
owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo  
wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił  
robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów  
i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie  
choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, 
zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip 
i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy  
i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im  
następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta  
samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie  
i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie 
umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście,  
darmo dawajcie!  

W związku z tym, że od 1 lipca 2017 roku rozpoczynam posługę wikariusza  
w innej parafii, pragnę na łamach naszego biuletynu wyrazić wdzięczność  
za czas posługi w parafii św. Katarzyny, przede wszystkim Bogu, następnie  
księdzu Prałatowi Zygmuntowi, ks. Zbigniewowi, siostrze Rufinie, siostrze  
Stefanii, siostrze Łucji, wszystkim siostrom ze Zgromadzenia Misjonarek św. 
Rodziny, paniom pracującym w naszej kuchni: Teresce i Halince, pani Barbarze, 
pani Helence, panom konserwatorom: Kazimierzowi i Zbigniewowi oraz całej  
wspólnocie parafialnej za wsparcie, życzliwość, nieustanną troskę. Wszystkim 
za wszystko składam serdeczne Bóg Zapłać.                            Ks. Mariusz Roman 

19 CZERWCA – PONIEDZIAŁEK  

6:30 + Wilhelm Godlewski  gr. 19 

7:00 + Mirosław Moczulski- 3 m-c po śmierci 

17:30 Nabożeństwo Czerwcowe| 

18:00 + Jarosław, Marianna, Wawrzyniec,  

Genowefa, Tadeusz 

 

20 CZERWCA - WTOREK 

6:30 + Wilhelm Godlewski  gr.20 

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

Michał, Helena, Sebastian i zmarłe dzieci  

w rodzinach 

17:30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18:00 + Wanda Waszkiewicz- 5 rocz. śmierci, 

Janina, Władysław i Czesław Suwik 

 

21 CZERWCA- ŚRODA 

6:30 O Dary Ducha Świętego dla Karola na 

czas egzaminu magisterskiego 

7:00 + Wilhelm Godlewski  - gr. 21 

17:30 Nowenna do Matki Bożej  

Nieustającej Pomocy/  

Nabożeństwo Czerwcowe 

18:00 W intencjach z Nowenny 

 

22 CZERWCA –  CZWARTEK 

6:30 + Wilhelm Godlewski – gr. 22 

7:00 + Stefania i Dominik w kolejne rocz. 

śmierci , Jacek i Lech Kosk oraz zmarli  

z rodziny Kosk i Pomian 

17:30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18:00 + Jan Werszczyński- 9 rocz. śmierci, 

jego rodzice: Józefa i Julian oraz Piotr i  Józefa, 

Mieczysław i Edwarda Wiszniewscy 

 

23 CZERWCA – PIĄTEK 

6:30 + Grzegorz Linkiel- 4 rocz. śmierci 

7:00 + Wilhelm Godlewski- gr. 23 

8:00  Msza Święta na zakończenie Roku 

Szkolnego 

17:30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18:00 + Aleksandra Zaborowska, Walenty  

i Janina Monkiewicz i Monika Zamuszko 

24 CZERWCA –  SOBOTA 

6:30 + Ryszard Miszczuk , Bronisław  

Lisiecki / Z racji dnia ojca / 

7:00 + Wilhelm Godlewski gr. 24 

16:00 Ślub 

17:30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18:00 + Teresa Adamczyk-  m-c  po  śmierci 

 

25 CZERWCA – NIEDZIELA  

XII NIEDZIELA ZWYKŁA  

7:00 + Jan Dumara- 23 rocz. śmierci,  

za rodziców z obojga stron oraz Janina  

i Elżbieta 

7:00 + Wilhelm  Godlewski gr.25 

8:30 + Jan Wawer oraz rodzice i rodzeństwo  

z obojga stron i Jacek Różański 

10:00 W 10 rocz. ślubu Anety i Adriana  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę M. 

Najśw. i zdrowie dla Jubilatów i ich rodziny 

11:30 W 50 rocz. urodzin Doroty  

Kowalewskiej o laski Boże, opiekę m. Najśw.  

i zdrowie dla Jubilatki i jej rodziny 

13:00 + Bronisław Oberlan- 7 rocz. Śmierci 

17:30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18:00 + Janina i Kazimierz Urbanowiczowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pożegnanie ks. Mariusza Romana 

odbędzie się w czasie Mszy Świętych 

w najbliższą Niedzielę - 25.06.2017. 

Serdecznie zapraszamy! 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA  

  



1. W ubiegłym tygodniu odszedł do wieczności Kazimierz Żądełek. Módlmy się w intencji 
zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

2. Dzisiaj w naszym kościele o godz. 13:00 odprawi Mszę św. Prymicyjną  
ks. neoprezbiter Rafał Kociński, który jako diakon odbywał w naszej parafii praktykę 
duszpasterską. Serdecznie zapraszamy. 

3. Także dzisiaj zbiórka ofiar do puszek po Mszy św. na Archidiecezjalny Fundusz  
Zapomogowy. Składamy serdeczne podziękowanie za dar serca. 

4. Przez całą oktawę Bożego Ciała będziemy podążali codziennie o godz. 17:30  
w procesji eucharystycznej wokół naszego kościoła. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu 
obojętnością czy lenistwem. Jak On pragnie być blisko nas, tak my przychodźmy jak  
najczęściej do Niego. 

5. Minęła połowa czerwca, miesiąca poświęconego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 
Zapytajmy się, na ilu nabożeństwach czerwcowych byliśmy, ile razy pobożnie  
odmówiłem Litanię do Serca Pana Jezusa czy Koronkę do miłosierdzia Bożego albo Akt 
poświęcenia rodzaju ludzkiego, może jakąś inną modlitwę wynagrodzenia i przebłaga-
nia, ile chwil poświęciłem na cichą adorację i rozmowę z Bogiem ukrytym w Najświęt-
szym Sakramencie? On codziennie na nas czeka podczas każdej Mszy Świętej i czerwco-
wego nabożeństwa. Od nas samych zależy, jak spożytkujemy czas, który jest nam zada-
ny,  
abyśmy się uświęcali i abyśmy pomagali także innym dojść do świętości. 

6. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana serdecznie zaprasza 22 czerwca 
(czwartek), o godz. 16:00, ul. Miejska 7, na spotkanie z P. Andrzejem Taborskim  
na prelekcję - Wielcy Głosiciele Ewangelii.  

7. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Zapraszamy w piątek, 23 czerwca 
na Mszę św. o godz. 8:00 rano. Będziemy dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty  
z Bogiem czas. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. 

8. Także w piątek, 23 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,  
a jednocześnie ustanowiony z inicjatywy św. Jana Pawła II Światowy dzień modlitw  
o uświęcenie kapłanów. Będziemy gorąco prosić, aby Pan Jezus uczynił serca nasze  
według Serca swego oraz o święte życie dla kapłanów w naszej diecezji i w całym  
Kościele powszechnym. Z racji uroczystości w piątek nie będzie obowiązywał post  
od potraw mięsnych. 

9. W ten sam dzień, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami  
obejmijmy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością  
wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o swoje rodziny. 

 
    WIE O MNIE WSZYSTKO  

Gdy spotykamy długo niewidzianego znajomego, nie wiemy, 
od czego zacząć rozmowę. Często słyszymy: „Co u Ciebie?”. 
Pytanie banalne, ale kłopotliwe. W odpowiedzi stosujemy 
unik: „W porządku”. A myślimy: „A co tam naprawdę  
u mnie?”. Może czujemy się znękani, porzuceni, niepotrzebni. 
Kto to zrozumie? To, co naprawdę dzieje się w moim sercu, 
zna tylko Bóg, który jest w trzech Osobach. Mogę udawać, 
chować się, uciekać. On to wszystko wie. W dzisiejszej  
Ewangelii Pan Jezus patrzy na tłum ludzi i wie, co się z nimi 

dzieje. Zna ich serca. On wie, że potrzebują opieki – Pasterza. Tłum, na który  
patrzy Jezus, nie jest anonimowy. On patrzy na całość i jednocześnie na każdego 
indywidualnie, On to potrafi. I w tym tłumie jestem też ja. Może próbuję być  
mocarzem i bohaterem. Jezus patrzy z Miłością i troską. On widzi moje wysiłki, 
ale wie o mojej słabości i niedoskonałości. Jezus nie jest obserwatorem  
i widzem. Teraz patrzy na mnie, ale już wcześniej zostałem przez Niego  
usprawiedliwiony (Rz 5,9). On na krzyżu przelał krew za każdą moją słabość, za 
każdy grzech. Ofiarował mi sakrament chrztu, przez który należę do Niego. Jezus 
mówi do mnie tak jak Bóg do narodu wybranego: „[...] niosłem was  
na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie” (I czytanie). Gdy się zgubię, 
Chrystus mnie szuka. Przez słowo, ludzi, wydarzenia. On pragnie, abym z Nim 
rozmawiał w modlitwie. On pragnie, abym patrzył na Niego, obecnego  
w Najświętszym Sakramencie. W tym milczącym spotkaniu. Wtedy ja patrzę na 
Niego, a On patrzy na mnie... i przemienia moje serce.  

          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   


