Kalendarz liturgiczny
12 lutego. VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Syr 15, 15-20; 1 Kor 2, 6-10; Mt 5, 1737;
Wymagania Nowego Przymierza.
13 lutego. PONIEDZIAŁEK
Rdz 4, 1-15. 25; Mk 8, 11-13;
Jezus nie chce dać znaku.
14 lutego. WTOREK
Dz 13, 46-49; Łk 10, 1-9;
Rozesłanie uczniów.
15 lutego. ŚRODA

Rdz 8, 6-13. 20-22; Mk 8, 22-26;
Uzdrowienie niewidomego.
16 lutego. CZWARTEK
Rdz 9, 1-13; Mk 8, 27-33;
Wyznanie Piotra i zapowiedź męki.
17 lutego. PIĄTEK
Rdz 11, 1-9; Mk 8, 34-9, 1;
Prawdziwi uczniowie Jezusa.
18 lutego. SOBOTA
Hbr 11, 1-7; Mk 9, 2-13;
Przemienienie Pańskie.

A Ty i Twoja rodzina, czy już poprosiliście o odprawienie Mszy Świętej za siebie,
za swoją rodzinę, o zdrowie, bł. Boże w rodzinie, Mszę w rocznicę urodzin
i w rocznicę ślubu?...
Czy pamiętaliście też o zamówieniu Mszy Świętej za swoich bliskich zmarłych?
Wiedz, że zamówić i ofiarować Mszę Świętą jest największym i najpiękniejszym
podarunkiem dla tych, których kochasz.

I Ty możesz pomóc
Dobroczyńcom naszej parafii składam serdeczne podziękowania za złożone
ofiary i zapewniam o modlitewnej pamięci i wdzięczności. BÓG ZAPŁAĆ!
Dobrowolne ofiary na prace przy kościele można składać osobiście do Ks.
Proboszcza, do skarbon w kościele lub na tacę w kopercie z zapisanym imieniem
i nazwiskiem ofiarodawcy ( jeżeli ofiarodawca zastrzega sobie anonimowość z dopiskiem
“anonimowo”), bądź na konto: Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia

Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warmińsko -Mazurski B.S. 15 9364 0000
4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 0 zł. Wpłynęło - 0 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie - 163 704.55 zł.
Moi Drodzy! Każda, nawet najdrobniejsza ofiara, ale składana z serca
i systematycznie, jest wielką pomocą, byśmy mogli prowadzić inwestycje w parafii.
Za wszelką ofiarność, życzliwość, serce i modlitwy - BÓG ZAPŁAĆ!

Kolęda w tym tygodniu:
Wtorek - Wojnowo II część.
Środa - Wojnowo III część.
Czwartek - Ukta (od p. Kobus).
* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar
Sawicki
* Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego

Piątek - Ukta (od p. Puchalskich).
Początek kolędy - godz. 10.00.

w parafii - 507 116 545
* Tel. do organistki - 500595242
* Adres Parafii : UKTA 34. 12-220 Ruciane
Nida
Informacje o parafii : www.parafiaukta.pl
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O tym, co należy
pełnienia tej funkcji i starannie
zachowywać, a czego
przygotowane".
unikać w związku
O psalmie powiedziano, że przez jego śpiew
z Najświętszą
lud „sobie przyswaja słowo Boga”. Jest
Eucharystią.
niezgodne z zasadami liturgii wykonywanie
Posługa wiernych świeckich
psalmu bez śpiewu albo śpiewanie „tylko
W sprawie funkcji przeznaczonych dla rubryk” przez organistę. Poważnym
wiernym świeckim Ogólne Wprowadzenie nadużyciem pozostaje zastępowanie
do Mszału Rzymskiego przypomina ps al m u r es p on soryjnego pieśniami,
o: prowadzeniu śpiewu, komentarzach zwłaszcza kolędami i towarzyszenie
liturgicznych, możliwości odczytywania akompaniamentem.
intencji modlitwy wiernych
Niewłaściwe jest chodzenie po kościele
i nadzwyczajnym szafarzu Komunii podczas proklamacji czytań i śpiewu
świętej.
psalmu np. spóźniających się wiernych,
Wśród funkcji liturgicznych wyliczeni kościelnego z kielichem, ministrantów do
są także zakrystianie i zbierający ofiary zakrystii, a nawet kapłanów udających się
w kościele.
do konfesjonału.
Liturgia słowa
We wszystkich Mszach z udziałem
Ze strony zgromadzenia najważniejszą wiernych obowiązuje Modlitwa wiernych,
formą udziału jest słuchanie czytań, która zawsze winna być kierowana do Boga
odpowiedzi, psalm oraz modlitwa Ojca przez Jezusa w Duchu Świętym. Nadto
powszechna.
nie powinna być ona zbyt opisowa
Czytania powinien wykonywać i zawierać więcej aniżeli 6 wezwań. Wstęp
ustanowiony lektor, a w przypadku jego i zakończenie Modlitwy wiernych należy do
nieobecności "do wykonywania czytań przewodniczącego liturgii, który powinien
z Pisma Świętego winny być upoważnione wezwać do modlitwy i ją zakończyć.
inne osoby świeckie, nadające się do
Słowo na dziś
Treścią dzisiejszych czytań jest prawda o wolności człowieka i jego
odpowiedzialności za popełnione czyny. W pierwszym czytaniu pobrzmiewają
błędne przekonania ludzi, że sprawcą ich nieszczęść jest Pan Bóg. Prorok
zaznacza, że grzech zależy wyłącznie od wolnej decyzji człowieka, który w sposób
świadomy może wybierać dobro lub zło. Święty Paweł dodaje, że człowiek naprawdę mądry
będzie starał się oceniać wszystko w świetle Bożego objawienia, które dokonało się w Panu
Jezusie. Dzięki Niemu wszyscy wierzący otrzymali Bożego Ducha i dlatego są w stanie coraz
lepiej spełniać wymagania Nowego Przymierza. Pozwólmy słowu zstąpić do naszych serc, by
mądrość Boża mogła uczyć nas czynnej miłości bliźniego.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa
Bożego i eucharystycznego, zostajemy
uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć
o Chrystusie wśród tych, do których On nas
posyła. Pamiętajmy, że w każdym
spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej
miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie
ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem
Bogiem.
2. W najbliższy wtorek 14 lutego, przypada
święto św. Cyryla (826-869) mnicha,
i św. Metodego (815-885) biskupa. Ci
urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia,
bardzo wykształceni, znający różne języki
z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie,
piastujący różne godności kościelne,
podjęli wiele udanych wypraw misyjnych,
między innymi do kraju Chazarów na
Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie
wprowadzili do liturgii język słowiański
pisany alfabetem greckim (głagolicę).
Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język
staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem
nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów
braci prawosławnych i kilka milionów
grekokatolików. Obaj święci są uważani za
apostołów Słowian. W 1980 roku papież św.
Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami
Europy, podnosząc tym samym ich
wspomnienie do rangi święta.
3. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem
Modlitwy za Narody Słowiańskie.
Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od
wieków gromadzi rozmaite narody,
tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie,
jesteśmy budowniczymi jedności, choćby
poprzez codziennie kierowaną do Pana
Boga prośbę o pokój na świecie, ład
moralny, o zgodę między narodami
i swobodę głoszenia Chrystusowej
Ewangelii.
4. Tego samego dnia tradycja wspomina św.
Walentego, kapłana rzymskiego, który
w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż

podczas tortur nie chciał się wyrzec
Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza
w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od
jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go
czcić jako patrona zakochanych. Niech to
będzie okazja do radości i wspólnej
zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale
także do modlitwy, podziękowania Panu
Bogu za miłość, którą nas obdarzył,
i za bliskich, którzy nas kochają.
Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej
wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich
wzajemna miłość się umacniała i aby
z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę
życia.
5. W naszej parafii trwa wizyta
duszpasterska zwana kolędą. Niech będzie
ona okazją do wspólnej modlitwy,
wzajemnego poznania się, zbliżenia
i rozmowy
o problemach nie tylko
konkretnej rodziny, ale także o sprawach
naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan
przynosi do naszego domu Boże
błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego
wyjątkowego daru.
6. W zakrystii są dostępne albumy
Waldemara Bzury “Kajakowe Szlaki
Świętego - Wędrówka śladami Jana Pawła
II”, a także do nabycia są: albumy
Miłosierni miłosierdzia dostąpią, książki:
Błogosławieni miłosierni, Nabożeństwo
do św. Michała, Nowenna do św. Michała.
Zachęcam do nabywania.
7. Pozdrawiam serdecznie solenizantów
i jubilatów tygodnia, przekazując im
najlepsze życzenia.
8. Przyjmuję intencje mszalne na ten rok.
Każda rodzina niech czuje się zobowiązana
w sumieniu do zamówienia Mszy Świętej
tak za siebie, o bł. Boże w rodzinie, jak i za
swoich bliskich zmarłych. Przypominam,
że zamówić i ofiarować Mszę Świętą jest
największym i najpiękniejszym
podarunkiem dla tych, których kochasz.

Intencje
Poniedziałek - 13 lutego 2017 r.
8.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
17.00 - + Antoni Worobiec
Wtorek - 14 lutego 2017 r.
17.00 - + Dorota Jurczys (w dniu urodzin),
Paweł
Środa - 15 lutego 2017 r.
17.00 - ...................
Czwartek - 16 lutego 2017 r.
17.00 - + Zbigniew Skrajny
Piątek - 17 lutego 2017 r.
8.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Stefana
Trzcińskiego, Marcina i Grzegorza
z rodzinami oraz dla Mariana i Dominika,
i dla Wiktora w 8 urodziny
Sobota - 18 lutego 2017 r.
17.00 - o bł. Boże, opiekę MB Nieustającej
Pomocy, zdrowie i uświęcenie całej rodziny
prosi Maria
KOLĘDA
Przygotować należy: stół nakryty białym
obrusem, krzyż, dwie świece, wodę
święconą i kropidło, Pismo Święte. Dzieci i
młodzież szkolna - zeszyty od religii.
Przebieg kolędy:
1. Powitanie. 2. Słowo wstępne ks. Proboszcz. 3. Czytanie Słowa Bożego jeden z domowników (najlepiej ojciec
rodziny). Teksty do wyboru, na przykład: Rz
15,5-7; 2 Kor 13,11; Ga 6,9-10; Kol 3, 12-13;
Kol 3, 14-15; Kol 3,17; Tt 2, 11-12.
4. Modlitwa wspólna. 5. Modlitwa
Błogosławieństwa (kapłan wyciąga ręce nad

Odeszli od nas
Stanisław Lenkiewicz.
Msza Św. od
uczestników pogrzebu 04.03. 2017 r. - godz. 8.00.
Damian Ciekała.
Msza Św. od uczestników pogrzebu
09.03. 2017 r. - godz. 17.00.
Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie ...

mszalne
VII Niedziela Zwykła 19 lutego 2017 r.
8.30 - + Antonina,
Aleksander i Ryszard
Bolc
- + Walenty i Anna
Sokołowscy
- + Weronika w 1 rocz.śm.,
Stanisław - int.od syna z rodziną
11.00 - o bł. Boże i zdrowie dla dzieci
i wnuków p. Korwek
- w 1 urodziny Aleksandry - int.od dziadków
- + Eleonora i Józef Sakowscy, Eugeniusz
Jaworski
17.00 - za parafię
- w 89 urodziny Genowefy Orleańczyk,
intencja dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze w rodzinie Kowalczyk
członkami rodziny i odmawia modlitwę.
W miarę możności na czas modlitwy
klękamy na dwa kolana). 6. Pokropienie.
7. Ucałowanie krzyża. 8. Rozmowa
duszpasterska. 9. Zamówienie Mszy
Świętych.
O f ia ry s kł ad a n e p o dc z as kolędy
przeznaczamy na:
- 40 zł - sprzątanie
- na kolędę kapłanowi - dobrowolna ofiara
za jego całoroczną pracę w parafii
- na prace prowadzone w parafii dobrowolna ofiara.

* 14 lutego, po Mszy Świętej o godz. 17.00 spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.
Zapraszam.
* 16 lutego - Koronka do Matki Bożej
Szkaplerznej.
* W następną niedzielę, jak w każdą trzecią
niedzielę miesiąca, taca przeznaczona jest na
prace prowadzone w naszej parafii. Serdecznie
proszę o wsparcie i dziękuję za każdy dar serca.
BÓG ZAPŁAĆ!

