Kalendarz liturgiczny
14 lutego. I NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU.
Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13
Chrystus zaprasza nas do poważnego podjęcia
drogi nawrócenia, czyli przemiany swego serca,
zwrócenia życia bardziej ku Bogu.
15 lutego. PONIEDZIAŁEK.
Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
Człowiek staje się świętym, słuchając Boga
i przestrzegając Bożego prawa, które
gwarantuje życie wieczne.
16 lutego. WTOREK.
Iz 55,10-11; Mt 6,7-15
Pan Bóg wspiera sprawiedliwych i uczciwych,
a grzesznych wzywa do nawrócenia.
17 lutego. ŚRODA.
Jon 3,1-10; Łk 11,29-32
Bóg nie gardzi sercem skruszonym.

18 lutego. CZWARTEK.
Est 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12
Pan Bóg daje siłę, mądrość i wybawienie tym,
którzy o to proszą.
19 lutego. PIĄTEK.
Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, dlatego
nieustannie daje szansę na życie wieczne.
Otrzymuje ją każdy, kto odwraca się od grzechu
i chce podjąć pokutę.
20 lutego. SOBOTA.
Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48
Dobroć wobec potrzebujących, miłowanie
nieprzyjaciół, okazywanie szacunku
prześladowanym najpełniej upodabniają nas do
Boga Ojca. W ten sposób dążymy do tego,
byśmy stawali się coraz doskonalszymi na Jego
wzór.

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
rzym.kat. pw. Podwyższenia Krzyża Św. , 12-220 Ukta, Warmińsko -Mazurski B.S. 15 9364
0000 4001 0001 0373 0001.
Ofiary złożyli: 1. Henryk Zapert - 100 zł. Wpłynęło - 100 zł. Wydano - 0 zł. Stan kasy - zadłużenie
228 988.89 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!
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Papież Franciszek Misericordiae vultus.
Zakończenie.
W tym Roku Jubileuszowym niech Kościół
stanie się echem Słowa Boga, które brzmi mocno
i przekonująco jako słowo i jako gest
przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech
się nie zmęczy nigdy ofiarowaniem miłosierdzia
ENCYKLIKA “LAUDATO SI”
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY
DOM .

Cd.

41. Z kolei w morzach tropikalnych
i subtropikalnych napotykamy rafy koralowe,
będące odpowiednikiem wielkich lasów lądu
stałego, ponieważ goszczą około miliona
gatunków, w tym ryby, kraby, mięczaki, gąbki,
glony i inne. Wiele raf koralowych na świecie
jest już dziś jałowych lub ulega stałej degradacji:
«Któż przekształcił cudowny świat mórz
w podwodne cmentarze, pozbawione koloru
i życia?»[25]. Zjawisko to jest w dużej mierze
spowodowane zanieczyszczeniami, które
docierają do morza w wyniku wylesiania,
monokultur rolnych, zrzutów przemysłowych
i destrukcyjnych metod połowowych, zwłaszcza
tych korzystających z cyjanku i dynamitu. Jest
ono potęgowane przez wzrost temperatury

i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu
i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem
każdego mężczyzny i każdej kobiety, niech
powtarza z ufnością i bez ustanku: «Wspomnij
na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co
trwają od wieków» (Ps 25[24], 6).
oceanów. Wszystko to pozwala nam zauważyć,
jak wszelkie działania w przyrodzie mogą mieć
konsekwencje, których nie widzimy gołym
okiem, oraz że niektóre formy eksploatacji
zasobów powodują degradację, która
w ostateczności dociera do dna oceanów.
42. Musimy znacznie więcej inwestować
w badania, aby lepiej zrozumieć zachowanie
ekosystemów i właściwie analizować różne
zmienne wpływające na wszelkie istotne
modyfikacje środowiska. Ponieważ wszystkie
stworzenia są ze sobą powiązane, każde z nich
musi być doceniane z miłością i podziwem, a my
wszyscy, istoty stworzone, potrzebujemy siebie
nawzajem. Każdy kraj jest odpowiedzialny za
troskę o tę rodzinę, dlatego powinien dokonać
dokładnej inwentaryzacji żyjących gatunków
w celu opracowania programów i strategii
ochrony, dbając ze szczególną troską o te, które
są zagrożone wymarciem.
Cdn.

Słowo na dziś
W pierwszym
czytaniu usłyszymy
starożytny przepis,
w jaki sposób należy
składać Panu Bogu
ofiarę za pierwociny
płodów ziemi. Ton tej regulacji prawnej
utrzymany jest w niezwykle ciepłym
zabarwieniu, bo rodzi się z wdzięczności.
Nam, żyjącym prawie 3000 lat od powstania
tej księgi, jej autor przypomina, że wszystko

co mamy, pochodzi od Boga. Dzisiejsza Ewangelia
zwróci nam uwagę, że również wszystkie dobra
duchowe, jak na przykład siły do pokonania pokus
i zła, mają swoje źródło w Bogu. Świadectwo
o tym dał Jezus podczas kuszenia na pustyni.
Wyznawajmy swoim życiem - za Świętym
Pawłem, że Jezus jest Panem, czyli wszystko, co
mam i kim jestem jest Jego łaską.
Niech dzisiejsze słowo Boże pomoże nam dostrzec
tę zależność, abyśmy nie popadli w pychę.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego
Postu czytamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa
na pustyni. Pan Jezus zwyciężył wszystkie
szatańskie pokusy i chce nas nauczyć
umiejętności ich przezwyciężania. Z Bożą
pomocą sami możemy i powinniśmy odrzucać
szatańskie podszepty. Niech wielkopostna
pielgrzymka wiary umacnia nas w naszych
zmaganiach ze złem.
2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie
owocnego i dobrego przeżycia tego czasu. Taką
okazją są różne umartwienia czy wyrzeczenia
bądź też dobre postanowienia. Warto to
duchowe ćwiczenie podjąć. W ten sposób
można się włączyć w modlitwę Kościoła
o ducha pokuty. Choć kwartalne dni modlitw w
tej intencji dobiegają dziś końca, to ducha
umartwienia, pokuty trzeba nieustannie
w sobie rozwijać.
3. Nabożeństwa pasyjne tego okresu są również
pomocą we właściwym jego przeżywaniu.
Zapraszamy dziś po Mszy Świętej o godz. 11.00
na pierwsze gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
Natomiast w piątki o godz. 16.30 zapraszam na
drogę krzyżową.
4. Wraz ze Środą Popielcową rozpoczął się także
czas tzw. Komunii świętej wielkanocnej, który
potrwa aż do niedzieli Zesłania Ducha
Świętego. Przypominamy o przykazaniu
kościelnym mówiącym o powinności
skorzystania raz w roku z sakramentu
pojednania i przyjęcia Komunii świętej w
okresie wielkanocnym. Codziennie przed
i podczas Mszy Świętej jest możliwość
skorzystania ze spowiedzi świętej. Na te
największe chrześcijańskie święta oczyśćmy
nasze serca, uczyńmy je gotowymi na przyjęcie
zmartwychwstałego Pana.
5. Dziś przypadają też tzw. walentynki Dzień
Zakochanych. Pomyślmy o dobrym słowie,
życzliwym geście wobec naszych bliskich
rodziców, dziadków, dzieci i wnucząt.
Narzeczonych przygotowujących się do
zawarcia sakramentalnego małżeństwa
zapraszam na kurs przedmałżeński. Pierwsze
spotkanie w sobotę na Mszy Świętej o godz.
17.00.
6. Parafialne rekolekcje wielkopostne
rozpoczniemy 26 lutego. Trwać będą do

niedzieli 28 lutego. Msze Święte w pierwszy
i drugi dzień rekolekcji: 9.00, 12.00 i 17.00.
W niedzielę - 8.30, 11.00 i 17.00.
ZAPRASZAM.
7. Przyszła niedziela, druga wielkopostna, to
niedziela Ad gentes dzień modlitwy w intencji
misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych
będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło
misyjne Kościoła
ministranci lub
wolontariusze będą stać ze specjalnie
przygotowanymi skarbonkami.
8. Pamiętamy w modlitwach o solenizantach
i jubilatach oraz o naszych parafianach, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności.
9 . D o o dp r aw ia n ia 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.
10. W zakrystii jest dostępny kolejny numer
diecezjalnego miesięcznika “Martyria”,
a także albumy Waldemara Bzury “Kajakowe
Szlaki Świętego - Wędrówka śladami Jana
Pawła II”.
11. Za tydzień ofiary na tacę przeznaczone są
na prace prowadzone w naszej parafii. Bóg
zapłać za wsparcie i pomoc.
12. 16 lutego po Mszy Świętej o godz. 17.00 Koronka do Matki Bożej Szkaplerznej.
13. Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów
Jezusa jest ruchem modlitewno-formacyjnym,
który zaistniał i działa w ramach diecezji
ełckiej.Jest to inicjatywa oddolna wiernych
świeckich, którzy pragną żywo uczestniczyć
w posłannictwie Kościoła. Treść i formę
modlitwy określa Koronka ku czci Ducha
Świętego. Celem Dzieła jest duchowe
wsparcie Ojca Świętego, Biskupa Ełckiego
i kapłanów, rozbudzenie odpowiedzialności za
Kościół św. oraz uproszenie Darów Ducha
Świętego według aktualnych potrzeb

Intencje

mszalne

Poniedziałek - 15 lutego 2016 r.
- + Krzysztof Serek (w urodziny) - int.od mamy
8.00 - + Krystyna Samsel - int.od rodziny
i brata
17.00 - Gr + Stanisława Wiszowata
II Niedziela Wielkiego
Wtorek - 16 lutego 2016 r.
Postu - 21 lutego 2016 r.
8.00 - Gr + Stanisława Wiszowata
8.30 - + Czesław i Irena
17.00 - + Zbigniew Skrajny
Kucińscy w 2 rocz.śm., Maria
Środa - 17 lutego 2016 r.
Bakuła
8.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Marcina - + Antonina i Aleksander
i Grzegorza z rodzinami, Dominika i Mariana, Bolc
małej Malinki i Wiktora w 7 urodziny
- + Józef Zęgota w 30 dzień
17.00 - Gr + Stanisława Wiszowata
po śm. - int.od uczestników pogrzebu
Czwartek - 18 lutego 2016 r.
11.00 - o bł. Boże i zdrowie dla Jadwigi
8.00 - .......................
i Mieczysława Korwków i dla ich dzieci
17.00 - Gr + Stanisława Wiszowata
z rodzinami
Piątek - 19 lutego 2016 r.
- + za zmarłych podopiecznych PZC
8.00 - ....................
- + Stanisława Wiszowata w 30 dzień po śm. 17.00 - Gr + Stanisława Wiszowata
int.od uczestników pogrzebu
Sobota - 20 lutego 2016 r.
17.00 - za parafię
8.00 - + Marianna, Feliks i Lucjan Ropiak - int.od - o bł. Boże dla Genowefy Orleańczyk w 88
syna Ryszarda
urodziny
17.00 - w 50 urodziny Adama Wiszowatego
- o bł. Boże dla Cezarego
KOLĘDA
W miarę możności na czas modlitwy klękamy na
Przygotować należy: stół nakryty białym dwa kolana). 6. Pokropienie.
7. Ucałowanie
obrusem, krzyż, dwie świece, wodę święconą k r z y ż a . 8 . R o z m o w a d u s z p a s t e r s k a .
i kropidło, Pismo święte. Dzieci i młodzież 9. Zamówienie Mszy Świętych.
szkolna - zeszyty od religii.
Ofiary składane podczas kolędy
Przebieg kolędy:
przeznaczamy na:
1. Powitanie. 2. Słowo wstępne - ks. Proboszcz. - 40 zł - sprzątanie
3 . C z y t a n i e S ł o w a B o ż e g o - j e d e n - na kolędę kapłanowi - dobrowolna ofiara za
z domowników (najlepiej ojciec rodziny). jego całoroczną pracę w parafii
Teksty do wyboru, na przykład: Rz 15,5-7; 2 Kor - na prace prowadzone w parafii - dobrowolna
13,11; Ga 6,9-10; Kol 3, 12-13; Kol 3, 14-15; Kol ofiara
3,17; Tt 2, 11-12.
Planowane prace - wymiana instalacji
4. Modlitwa wspólna.
5. Modlitwa elektrycznej w kościele;
Błogosławieństwa (kapłan wyciąga ręce nad - zaprojektowanie i wykonanie
ołtarzy
członkami rodziny i odmawia modlitwę. bocznych w kościele.

Kolęda:
Wtorek - SP Krutyń. 12.00 - Betezda
Środa - Ukta (Szkolna od p. Kobus)
Czwartek - Ukta (Szkolna od p.Puchalskich)

Piątek - Ukta (Mrągowska od p.
Gruszczyńskich)
Sobota - Ukta (Mrągowska od p. Koper)
Początek kolędy 9.30.

Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej modlitwie i życzliwości. Zmarłych polecamy
Bożemu miłosierdziu.
Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością
ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości
oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim
uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając
o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli
wszystkie kości moje” (Ps 22,17).

