Kalendarz liturgiczny
12 marca. II NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU
Rdz 12, 1-4a; 2 Tm 1, 8b-10; Mt 17, 1-9;
Przemienienie Pańskie.
13 marca. PONIEDZIAŁEK
Dn 9, 4b-10; Łk 6, 36-38;
Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
14 marca. WTOREK
Iz 1, 10. 16-20; Mt 23, 1-12;
Strzeżcie się pychy i obłudy.
15 marca. ŚRODA
Jr 18, 18-20; Mt 20, 17-28;

Syn Człowieczy zostanie wydany na
ukrzyżowanie.
16 marca. CZWARTEK
Jr 17, 5-10; Łk 16, 19-31;
Przypowieść o Łazarzu i bogaczu.
17 marca. PIĄTEK
Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Mt 21, 33-43.
45-46;
Przypowieść o dzierżawcach winnicy.
18 marca. SOBOTA
Mi 7, 14-15. 18-20; Łk 15, 1-3. 11-32;
Przypowieść o synu marnotrawnym.

GŁOS z
KRZYŻA
12 MARCA 2017

ROK X

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: 1. Monika Grzegorczyk (Wrocław) - 150 zł. Wpłynęło - 150 zł. Wydano 0 zł. Stan kasy - zadłużenie - 161 313.04 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!

* W kościele MB Różańcowej
w Mikołajkach trwa dekanalny kurs
przedmałżeński. Spotkania w niedzielę
o godz. 13.00.

* Taca w przyszłą niedzielę, jak
w każdą trzecią niedzielę miesiąca przeznaczona jest na prace
prowadzone w naszej parafii.

* Redakcja Biuletynu- ks. prob. Waldemar
Sawicki
* Tel. do kancelarii parafialnej - 501 511 655
* Adres email: sawicki@parafiaukta.pl
* Tel do ks. Henryka, emeryta pomagającego

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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W O tym, co należy zachowywać,
a czego unikać w związku
z Najświętszą Eucharystią
Liturgia eucharystyczna c.d.
Wierni przyjmują Komunię świętą
w postawie klęczącej lub stojącej. Tam
gdzie Msza święta jest sprawowana dla
wielkiej rzeszy albo, na przykład,
w wielkich miastach, trzeba zadbać, by
w nieświadomości do Komunii świętej
nie przystępowali również niekatolicy
lub nawet niechrześcijanie.
Obowiązkiem duszpasterzy jest
w stosownym czasie upomnieć
uczestników celebracji o konieczności
ścisłego zachowania prawdy
i dyscypliny w tej dziedzinie. Wierny
świecki, który przyjął już Najświętszą
Eucharystię, może ją ponownie tego
samego dnia przyjąć jedynie podczas

uczestnictwa w pełnej Mszy św.
Pamiętajmy również, że obowiązuje
nas godzinny post przed
przystąpieniem do Komunii św.
Wartość milczenia w liturgii
Mszy św.
Wprowadzenie do nowego
Mszału Rzymskiego podkreśla
szczególne znaczenie i rolę pełnego
czci milczenia w trakcie liturgii
Mszy św. Jego natura zależy od
czasu, w jakim jest przewidziane
w poszczególnych obrzędach. W akcie
pokuty i po wezwaniu do modlitwy
wierni skupiają się w sobie; po czytaniu
lub homilii krótko rozważają to, co
usłyszeli; po Komunii świętej zaś
wychwalają Boga w sercu i modlą się do
Niego. Godne pochwały jest
zachowanie milczenia w kościele,
w zakrystii i w przylegających do niej
pomieszczeniach już przed
rozpoczęciem celebracji, aby wszyscy
pobożnie i godnie przygotowali się do
sprawowania świętych czynności.
Wartość i piękno liturgii polega
między innymi na posłuszeństwie
obowiązującym w Kościele zasadom
celebracji. Posłuszeństwo to jest
uwarunkowane faktem, iż liturgia jest
dziełem Chrystusa i Kościoła, a nie
prywatnych osób.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Dziś jest druga niedziela Wielkiego
Postu. Kościół na różne sposoby pragnie
nam pomóc, abyśmy ten święty czas
przeżyli z jak największym duchowym
pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez
głoszenie słowa Bożego i sprawowanie
sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to
także przez organizowanie w tym czasie
rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych
nabożeństw pokutnych. Przypominam, że
w naszym kościele w każdy piątek o godz.
16.30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą
Matką przemierzamy Drogę Krzyżową,
a w niedziele po Mszy Świętej o godz. 11.00
rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas
Gorzkich Żali. Wszystkich parafian
zachęcam do licznego udziału w tych
nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie
odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary
i prawdziwego nawrócenia oraz ściślejszej
wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi.
2. Dzisiejsza niedziela nazywana jest
niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami
obejmujemy także głoszenie Ewangelii
Chrystusowej na misjach i tych, którzy
dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce
ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią
prześladowania i płacą najwyższą cenę
z własnego życia dla odkupienia innych
braci. Ofiarami do puszek przed kościołem
wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła
misyjne. Niech to będzie wyraz naszej
solidarności i wymierny udział w misji
ewangelizacyjnej Kościoła.
3. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla
nas wyrzekł się wszystkiego i złożył
w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem
podejmujmy trud dobrowolnego
umartwienia, jako wynagrodzenie za
grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy
dobre postanowienia, powstrzymujmy się
od udziału w głośnych rozrywkach, od
spożywania napojów alkoholowych,
palenia, aby w ten sposób wynagrodzić

Panu Bogu grzechy pijaństwa,
rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak
pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post
jest czasem powagi, pokuty i modlitwy.
Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy
imprezy rozrywkowe. Kochani Rodzice
i Wychowawcy, z większą troską spójrzcie
w tym czasie na swoje dzieci. To na Was
spoczywa obowiązek dobrego
wychowania młodego pokolenia, także
w duchu tradycji i naszej polskiej
pobożności.
4. W najbliższy poniedziałek przypada 4
rocznica wyboru papieża Franciszka na
stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej
Opatrzności oraz opiece Matki
Najświętszej w naszych osobistych
modlitwach, aby bezpiecznie zdołał
przeprowadzić Kościół przez burzliwe
współczesne czasy.
5. Przypominam, że w każdy piątek
Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy
do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja,
dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział
w Drodze Krzyżowej, a także w każdą
niedzielę za udział w nabożeństwie
Gorzkich Żali oraz za odprawienie
przynajmniej trzydniowych rekolekcji
można uzyskać odpust zupełny.
6. Spotkanie młodzieży przygotowującej
się do bierzmowania i dzieci
przygotowujących się do I Komunii
Świętej w piątek o godz. 16.30. Obecność
obowiązkowa.
7. Pozdrawiam serdecznie solenizantów
i jubilatów tygodnia, przekazując im
najlepsze życzenia.
8. W zakrystii są dostępne albumy
Waldemara Bzury “Kajakowe Szlaki
Świętego - Wędrówka śladami Jana Pawła
II”. Do nabycia są także inne albumy
i ciekawe książki.
9. 16 marca po Mszy Świętej o godz. 17.00
- koronka do MB Szkaplerznej.

Intencje
Poniedziałek - 13 marca 2017 r.
8.00 - o bł. Boże, zdrowie i potrzebna łaski
dla Krystyny Kozakiewicz, Krystyny Bień
i Krystyny Szustak
17.00 - za dzieci i bliskich Teresy i Bogdana
- o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla
Krystyny Smolarz
Wtorek - 14 marca 2017 r.
8.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Henryki
Ochenkowskiej
17.00 - + Ignacy, Wacław i Rafał
Wasilewscy, cr. Soroko, Wasilewskich
i za rodziców z obojga stron
Środa - 15 marca 2017 r.
8.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Henryki
Ochenkowskiej
17.00 - + Józefa Duszak
Czwartek - 16 marca 2017 r.
8.00 - + Stefania i Władysław Bałdyga
i za ich rodziców
18.00 - o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski
dla Krystyny i Henryka Nalewajek
- + Władysława i Andrzej Mucha
Piątek - 17 marca 2017 r.
8.00 - + Paweł w 6 rocz.śm., Paweł
Grzybowscy
16.30 - DROGA KRZYŻOWA
17.00 - o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski
dla Joanny z racji urodzin
- + Ignacy Bastek w 32 rocz.śm., Marianna
Bastek, Eugeniusz Moroz

mszalne
Sobota - 18 marca
2017 r.
8 .00 - o bł. Boże
i zdrowie dla Henryki
Ochenkowskiej
17.00 - za rodziców
Magdy i Michała
o bł. Boże, zdrowie
i potrzebne łaski dla
Teresy i Stanisława Sekścińskich, i Cecylii
i Kazimierza Majkut
III Niedziela Wielkiego Postu
- 19 marca 2017 r.
8.30 - o bł. Boże i zdrowie dla Henryki
Ochenkowskiej
- + Jadwiga Ryś w 17 rocz.śm., Stanisław
Ryś, Jadwiga Szmyt
- + Zdzisław Ochenkowski w 3 rocz.śm.
- + Marianna i Ignacy Bastek, Marianna
i Eugeniusz Moroz, Władysława i Czesław
Zyśk - int.od Kazimierza
11.00 - w urodziny i imieniny Józefa Sater
- + Stanisław, Władysław, Stanisław,
Franciszka, Stanisław, cr. Jaksina i Małż
- + Józef Bałdyga, Jadwiga i Józef Lis
17.00 - za parafię
- o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla
Reginy, Lidii i Jerzego
- o bł. Boże dla Antosia, Franka, Krzysia
i Jasia
- + Józef i Rozalia Małż, Józef i Rozalia
Olender, Józef i Jadwiga Siurniccy.

Słowo na dziś

Powołanie Abrahama i danie mu obietnicy oznacza, że Pan Bóg
podejmuje kolejny plan duchowego uzdrowienia ludzkości. Choć
działanie Boże zawężone jest do jednego człowieka, to poprzez tego
człowieka Boże błogosławieństwo otrzymają ludzie wszystkich
czasów. Wybór Abrahama jest zapowiedzią przyszłej misji Syna Bożego Jezusa Chrystusa
oraz Kościoła, o czym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus jest bowiem jedynym
pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i tylko przez Niego Pan Bóg nas zbawia. Kościół
natomiast, jako wspólnota wiary wywodząca się od Chrystusa, stwarza warunki do
przyjęcia daru zbawienia. Święty Paweł powie dzisiaj, że jedyną właściwą postawą, jaką
możemy przyjąć wobec daru wiary, jest otwarcie się i przyjęcie tej łaski z wdzięcznością.
Wsłuchajmy się w słowo Boże, które jest żywe i ma moc przemieniać nasze serca.

