Kalendarz liturgiczny
13 marca. V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11
Przestrzegając prawa Bożego, gromadzimy się na
niedzielnej Mszy Świętej, by nie tylko spełnić nasz
chrześcijański obowiązek, ale przede wszystkim
zaspokoić pragnienie spotkania z Chrystusem.
14 marca. PONIEDZIAŁEK.
Dn 13,41-62; J 8,12-20
Światłość Chrystusa opromienia nas, abyśmy
w szczerości serca zanurzali się w miłosiernej
i przebaczającej miłości Boga.
15 marca. WTOREK.
Lb 21,4-9; J 8,21-30
Przeżywając czas Wielkiego Postu, pragniemy
jeszcze mocniej trwać przy Panu, który wydała się za
nas i pozostawił nam siebie w Eucharystii.
16 marca. ŚRODA.
Dn 3,14-20.91-92.95; J 8,31-42
Uczestnicząc we Mszy Świętej tworzymy Kościół,

którego podstawą i fundamentem jest Ewangelia
i Eucharystia.
17 marca. CZWARTEK.
Rdz 17,3-9; J 8,51-59
Liturgia Eucharystii jest odbiciem trwałego
i wiecznego przymierza, które Pan Bóg niegdyś
zawarł z ludźmi przez Chrystusa.
18 marca. PIĄTEK.
Jr 20,10-13; J 10,31-42
Po raz kolejny w naszym życiu Chrystus przychodzi
do nas w swoim słowie oraz pod postaciami chleba
i wina, by nas wewnętrznie ukształtować
i przygotować na Jego mękę i śmierć.
19 marca. SOBOTA. UROCZYSTOŚĆ ŚW.
JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP, PATRONA
KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO.
2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22;
Mt 1,16.18-21.24a lub Łk 2,41-51a
Św. Józef wspiera nas i zawsze będzie wspierał.

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
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 rzym.kat. 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 226 303.89 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!
ofiary
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Zorganizujmy w każdej szkole
Narodowy Dzień Życia!
Narodowy Dzień Życia to polskie święto
obchodzone co roku 24 marca, uchwalone przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia
27 sierpnia 2004 roku.
Tradycyjnie już dzień 24 marca to okazja, aby
uświadomić wychowankom wartość życia
ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli
i Wychowawców oraz Polskie Stowarzyszenie
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
· 17 III św. Patryk, apostoł i patron Irlandii, choć
w naszym kraju jest w randze wspomnienia
dodatkowego, przez jego wstawiennictwo
będziemy się modlić za naszych Rodaków,
którzy opuścili Ojczyznę w poszukiwaniu
lepszego życia, a wielu z nich właśnie w Irlandii
znalazło nowy dom, aby potrafili zachować
wiarę i tradycję ojców i nie upadali na duchu

Obrońców Życia Człowieka
przygotowało zestaw konspektów
(wcześniej publikowanych
w miesięczniku „Wychowawca”)
na lekcje wychowawcze, WDŻ,
katechezy, zajęcia świetlicowe itp.
oraz materiały filmowe, zdjęcia,
teksty i scenariusz teatralny.
Realizacja zajęć pogłębi empatię i wrażliwość
młodego pokolenia i wzbudzi zainteresowanie
tym, co w życiu człowieka najważniejsze,
najdelikatniejsze i cenne. Mamy nadzieję, że
zamieszczony materiał na stronie
www.wychowawca.pl/ndz będzie inspiracją
dla Państwa kreatywności i pracy twórczej.
Dziękujemy za zaangażowanie w tej ważnej
sprawie.
Redakcja „Wychowawcy”
(wszak św. Patryk to również patron upadłych na
duchu);
· 19 III św. Józef, Oblubieniec NMP i patron
Kościoła powszechnego, który był człowiekiem
sprawiedliwym, pełnym pokory i odwagi,
a także zaufania, ponieważ wiernie wypełnił
zleconą mu przez Boga misję opieki
i wychowania Syna Bożego.

Słowo na dziś
Proroctwo
Izajasza,
które za
c h w i l ę
usłyszymy,
b a r d z o
wyraźnie
odnosi się do dwóch wydarzeń z historii
zbawienia nawiązując do wyjścia Izraelitów
z Egiptu, zapowiada wyzwolenie z grzechu,
które dokonało się przez Chrystusa.

O zbawieniu dotykającym konkretnego człowieka
powie nam dziś Ewangelia. Święty Jan pokaże
nam, w jaki sposób działa Bóg w swej
nieskończonej miłości. Trzeba jednak podjąć
decyzję przyjścia do Chrystusa i niejako jak
zauważył to Święty Paweł Apostoł zanurzenia się
w Jego śmierci. Nie wahajmy się zwracać się do
Boga ze swoją nędzą, małością i grzesznością.
Słuchając uważnie słowa Bożego, przyjmijmy je
z otwartymi i gorącymi sercami.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. W piątą niedzielę czasu paschalnego
przygotowania zmienia się charakter tego
okresu na bardziej pasyjny. Od jutra podczas
liturgii Mszy Świętej będziemy modlić się
prefacją o Męce Pańskiej, a ponadto
zachowujemy w naszej Ojczyźnie zwyczaj
zasłaniania krzyży.
2. Do świąt wielkanocnych pozostały już tylko
dwa tygodnie dobrze i owocnie wykorzystajmy
te dni. Przede wszystkim pozwólmy, aby Pan
Jezus dokonywał w nas i dla nas wielkich
rzeczy.
3. Dziś przypada 3. rocznica wyboru papieża
Franciszka. Chyba wszyscy dobrze pamiętamy
moment sprzed trzech lat, z wieczoru 13 marca
2013 roku, kiedy nowo wybrany biskup Rzymu,
Franciszek, zwrócił się z prośbą o modlitwę w
swojej intencji. Kiedy pochylił głowę, na placu
Świętego Piotra zapadła cisza, podczas której
wszyscy modliliśmy się za papieża. Ojciec
Święty nie przestaje prosić o to modlitewne
wsparcie. Uczyńmy zatem zadość tej prośbie
i powierzajmy opiece Matki Najświętszej
posługiwanie Chrystusowego namiestnika: Pod
Twoją obronę…, Matko Kościoła, módl się za
nami!
4. Dzisiaj prosimy o ofiary na Wyższe
Seminarium Duchowne w Ełku.
5. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym - dziś po
Mszy Świętej o godz. 11.00 , w piątek natomiast
nabożeństwo drogi krzyżowej po Mszy Świętej
o godz. 16.00.
Znajdźmy czas, by uczestniczyć w tych
nabożeństwach, by dzięki nim głębiej
przeżywać tajemnicę męki, śmierci
i zmartwychwstania naszego Pana i lepiej
rozumieć Jego nieskończoną miłość do każdej
i każdego z nas.
6. W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere
pragnienie oczyszczenia serca w zdroju Bożego
miłosierdzia, które jest otwarte dla wszystkich
i którego doświadczamy szczególnie
w spowiedzi świętej. Okazja do spowiedzi
świętej przed każdą Mszą Świętą.
7. Do odprawiania nabożeństw drogi krzyżowej
i gorzkich żali, jak i do pobożnego odmówienia
w piątki Wielkiego Postu przed wizerunkiem
Ukrzyżowanego modlitwy: Oto ja, dobry
i najsłodszy Jezu, przypisana jest możliwość

uzyskania odpustu zupełnego. Możemy go
ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jego
uzyskania konieczne jest spełnienie
następujących warunków: stan łaski
uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii
Świętej, modlitwa w intencjach Ojca
Świętego, wyzbycie się przywiązania do
grzechu, nawet lekkiego.
8.Caritas rozprowadza wielkanocne
paschaliki. Członkowie z naszego
parafialnego oddziału ustawią kosz na
produkty spożywcze dla najuboższych.
Podzielmy się z potrzebującymi świątecznymi
zakupami. Dziękuję również za włączenie się
w jałmużnę postną. Do przyszłej niedzieli
proszę o przekazanie skarbonek z jałmużną.
Chcemy ją symbolicznie przynieść
w procesji z darami podczas Mszy Świętej
Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
9. W najbliższą sobotę przypada uroczystość
Świętego Józefa, Oblubieńca NMP i patrona
Kościoła powszechnego. Msze Święte w tym
dniu o godz. 8.00 i 16.00. Na Mszę Świętą
o godz. 16.00 zapraszam wszystkich
mężczyzn, ojców, mężów i synów, a także
solenizantki i solenizantów tego dnia, gdyż
pragniemy się modlić w ich intencji, by ich
patron Święty Józef, wypraszał im moc
Bożego błogosławieństwa.
10. Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa.
R o z p o c z y n a o n a Wi e l k i Ty d z i e ń .
Błogosławieństwo palm na początku każdej
Mszy Świętej. Przed Mszą Świętą o godz.
11.00, ze szczególnym udziałem dzieci,
pragniemy zorganizować Marsz dla Jezusa.
Przygotujmy zatem palmy i transparenty
mówiące o naszej wierze i przynależności do
Chrystusa. Parafialny Zespół Caritas
zorganizuje również w tym czasie konkurs tak
na największą i najpiękniejszą palmę, jak i na
najpiękniejszy transparent.
11. Otaczamy solenizantów i jubilatów
modlitwą, przekazując im najserdeczniejsze
życzenia. Pamiętamy w modlitwie również
o zmarłych, wypraszając im niebo.
12. Za tydzień prosić będę o ofiary na prace
prowadzone w naszej parafii. Dziękuję
modlitwą za każde życzliwe wsparcie
i pomoc. BÓG ZAPŁAĆ!

Intencje

mszalne

Poniedziałek - 14 marca 2016 r.
Stanisław, Władysław Zdun
8.00 - ....................
16.00 - w 75 urodziny
19.00 - + Anna i Łucja
Czesławy Godzina
Wtorek - 15 marca 2016 r.
- + Józef Ejdys (z racji
8.00 - ................
imienin) - int.od mamy i braci
16.00 - + Józefa Duszak
Niedziela Palmowa Męki
Środa - 16 marca 2016 r.
Pańskiej - 20 marca 2016 r.
8.00 - + Stefania i Władysław Bałdyga
8.30 - + Jadwiga Ryś w 16
15.30 - w 75 urodziny Henryka Parzycha
rocz.śm., Jadwiga Szmyt
Czwartek - 17 marca 2016 r.
- + Stanisław, Czesława, Katarzyna, Stanisław,
8.00 - + Ignacy Bastek w 31 rocz.śm., Marianna Czesław, Wiktoria
Bastek, Marianna i Eugeniusz Moroz - int.od - + Józef Ścibek, Remigiusz Radomski,
córki Reginy z rodziną
Stanisław i Dorota
15.30 - + Ignacy Bastek i Marianna, Marianna 11.00 - + Zdzisław Ochenkowski w 2 rocz.śm.
Moroz
- + cr. Korwków, Kokoszków, Piaścików
Piątek - 18 marca 2016 r.
- + Józef i Rozalia Małż, Józef i Rozalia Olender,
8.00 - + Henryk Dębkowski w 30 rocz.śm.
Józef i Jadwiga Siurniccy
16.00 - + Ignacy i Marianna Bastek, Marianna 17.00 - za parafię
Moroz, ks.bp Edward Samsel
- + Ignacy i Marianna Bastek, Marianna Moroz,
- po Mszy Świętej DROGA KRZYŻOWA ks.bp Edward Samsel
I MISTERIUM PASYJNE
- + Sławomir w 5 rocz.śm., Czesław, Dariusz,
Sobota - 19 marca 2016 r.
Zenon, Stefania
8.00 - + Józef w 7 rocz.śm., Irena, Piotr, Barbara,
ENCYKLIKA “LAUDATO SI”
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY
DOM .

Cd.

Ten brak fizycznego kontaktu i spotkania,
któremu nieraz towarzyszy dezintegracja
naszych miast, sprzyja znieczulaniu sumień
i ignorowaniu części rzeczywistości

Ogłoszenia

*

13. W zakrystii jest dostępny nowy numer
diecezjalnego miesięcznika “Martyria”, a także
albumy Waldemara Bzury “Kajakowe Szlaki
Świętego - Wędrówka śladami Jana Pawła II”.
14. W najbliższym czasie będę wyjeżdżał
z pomocą rekolekcyjną do parafii w dekanacie.
Bardzo proszę o dokładne sprawdzanie godzin
odprawiania Mszy Świętych, gdyż z tego
powodu mogą ulec zmianie. Dziękuję za
zrozumienie.
15. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie
serdecznie zaprasza na MISTERIUM
PASYJNE, które odbędzie się w naszym
kościele w najbliższy piątek po drodze
krzyżowej.
16. 16 marca - zapraszam do odmówienia

w stronniczych analizach. Czasem współistnieje
to z językiem ekologicznym. Jednakże nie
możemy dziś nie uznać, że prawdziwe podejście
ekologiczne zawsze staje się podejściem
społecznym, które musi włączyć sprawiedliwość
w dyskusje o środowisku, aby usłyszeć zarówno
wołanie ziemi, jak i krzyk biednych.
Cdn.

Komunikaty cd
Koronki do Matki Bożej Szkaplerznej.
17. Ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego złożyło
Koło Różańcowe z Ukty (100 zł.).
18. Z okazji Światowego Dnia Młodzieży, który
o db ę dz ie się w K rakowie, i przyjmując
zaproszenie najwyższych władz
Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskich
biskupów, Ojciec Święty Franciszek uda się
z wizytą pasterską do Polski w dniach od 27 do 31
lipca 2016 r. Podróż ta wpisuje się w obchody
Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i towarzyszy
jej hasło: „Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią”. W swym orędziu do
młodych Franciszek zachęcił ich do ponownego
odkrycia uczynków miłosierdzia względem ciała
i duszy.

