Kalendarz liturgiczny
19 lutego. VII NIEDZIELA ZWYKŁA
Kpł 19, 1-2. 17-18;1 Kor 3, 16-23; Mt 5,
38-48;
Przykazanie miłości nieprzyjaciół.
20 lutego. PONIEDZIAŁEK
Syr 1, 1-10 Mk 9, 14-29;
Uzdrowienie opętanego epileptyka.
21 lutego. WTOREK
Syr 2, 1-11; Mk 9, 30-37;
Druga zapowiedź męki i wezwanie do
pokory.

22 lutego. ŚRODA
1 P 5, 1-4; Mt 16, 13-19;
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego.
23 lutego. CZWARTEK
Syr 5, 1-8; Mk 9, 41-43. 45. 47-50;
Unikać okazji do grzechu.
24 lutego. PIĄTEK
Syr 6, 5-17; Mk 10, 1-12;
Nierozerwalność małżeństwa.
25 lutego. SOBOTA
Syr 17, 1-15; Mk 10, 13-16;
Jezus błogosławi dzieci.

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:
Środa - Betesda (godz. 12.00).
Poniedziałek - Ukta (od p. Koper do Czwartek - Ukta (od p. Ropiak do
p. Paradowskich).
p. Skrajnych).
Wtorek - Ukta (od p. Wygnał do Piątek - Ukta (od p. Wnuk do p. Alickich).
p. Gruszczyńskich)
Początek kolędy - godz. 10.00.
* 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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O tym, co należy
zachowywać,
a czego unikać
w związku z Najświętszą
Eucharystią
L i t u r g i a
eucharystyczna
W przygotowaniu
darów istotne jest
"przyniesienie do ołtarza
darów, które staną się
Ciałem i Krwią
Chrystusa". Należy zaangażować
wiernych, by dary przynieśli
procesjonalnie na ręce kapłana - zawsze
w pierwszej parze ma być chleb i wino.
Niewłaściwym jest stosowanie
przez Lud Boży przy przekazywaniu
znaku pokoju sformułowania “Pokój

nam wszystkim” (jest to
obce ciało w liturgii).
Wy p a d a , a b y k a ż d y
z umiarem przekazywał znak
pokoju tylko osobom
najbliżej stojącym Kapłan
może przekazać znak pokoju
usługującym, zawsze jednak
pozostając w prezbiterium,
aby nie zakłócać celebracji.
Bicie się w piersi to gest
wyrażając skruchę,
przyznanie się do winy, oraz
uznanie swojej niedoskonałości.
Podczas Mszy świętej gest występuje
tylko raz, podczas Spowiedzi
powszechnej. Poważnym błędem jest
wykonywanie tego gestu podczas
śpiewu Baranku Boży.

Słowo na dziś

Zgodnie z prawem Mojżeszowym, miłość wobec drugiego człowieka
jest podstawą wszystkich norm moralnych, ponieważ zapewnia
porządek w życiu społecznym. Przykazanie miłości bliźniego
powtórzył Pan Jezus w swoim nauczaniu i nadał mu charakter uniwersalny. Uczeń
Jezusa musi liczyć się ze sprzeciwem ludzi niepodzielających jego przekonań. Jednak
również oni są naszymi bliźnimi, którym jesteśmy dłużni miłość. Chrześcijanin, miłując
swoich nieprzyjaciół, naśladuje Pana Boga, który miłością obejmuje wszystkich ludzi bez
wyjątku. Odpłacanie dobrem za zło jest więc godne dzieci Bożych. Miłość nieprzyjaciół
jest trudna, ale możliwa, ponieważ w każdym wierzącym mieszka Duch Boży, o czym
zapewnia Święty Paweł.
Otwórzmy nasze umysły i serca na przyjęcie słowa Bożego, by mogło uzdolnić nas do
czynów przekraczających nasze ludzkie możliwości.

Ogłoszenia

* Komunikaty

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją
do dojrzewania naszej wiary, do
pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej
relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne,
aby w tym procesie brała udział każda
nasza rodzina i cała wspólnota parafialna.
Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać
nasze życie. Powierzajmy Mu trudy
minionego tygodnia i nadzieje, które
otwiera przed nami. Niech On działa
w naszych sercach, a wówczas codzienność
wypełni się dobrem.
2. Dzisiaj, 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!
3. 22 lutego w naszym kościele odbędą się
oględziny Konserwatora Zabytków
w związku z wydaniem pozwolenia na
wymianę wewnętrznej instalacji
elektrycznej w kościele.
4. W tym tygodniu, w środę 22 lutego,
przypada święto Katedry św. Piotra
Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu
obchodzili pamiątkę założenia gminy
chrześcijańskiej i obrania Wiecznego
Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę
Kościoła Chrystusowego. Symbolem
władzy Piotrowej stała się potężna
bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad
grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie
o samą budowlę przecież chodzi. Święto
jest przede wszystkim okazją do wyrażenia
czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy,
którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali
wybrani na pasterzy całego Kościoła
powszechnego. Przez tyle lat wielką
modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana
Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy:
Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie

wyrazów oddania i modlitwy w intencji
Ojca Świętego Franciszka. Naszym
obowiązkiem jest wspierać jego pasterską
posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim
narodom.
5. W następną niedzielę po Mszach
Świętych, członkinie Parafialnego
Zespołu Caritas będą zbierać ofiary do
puszek na pomoc Michalinie Pisera, która
c h o ru je na n ieuleczalną chorobę
genetyczną, jaką jest mukowiscydoza,
wyniszczająca organizm, głównie układ
oddechowy.
6. 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.
7. 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.
8. Pozdrawiam serdecznie solenizantów
i jubilatów tygodnia, przekazując im
najlepsze życzenia.
9. 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 - 20 lutego 2017 r.
8.00 - + Marianna w 11 rocz.śm., Feliks
i Lucjan Ropiak
17.00 - + Krzysztof Serek (w urodziny),
Witold Serek, Eugeniusz Ptak
Wtorek - 21 lutego 2017 r.
8.00 - za wszystkie dusze w czyśćcu
cierpiące
17.00 - .................
Środa - 22 lutego 2017 r.
8.00 - + Marianna w 11 rocz.śm., Feliks
i Lucjan Ropiak
17.00 - + Wiktor, Jego rodzice i siostry
Czwartek - 23 lutego 2017 r.
8.00 - ..................
17.00 - + Francieszk w 9 rocz.śm.,
Agnieszka Krajza
Piątek - 24 lutego 2017 r.
8.00 - ....................

mszalne
17.00 - w rocznicę ślubu
Marianny i Mariana
Sobota - 25 lutego 2017 r.
8.00 - + Gedeon
i Kazimiera Grajko
17.00 - za wszystkie dusze
w czyśćcu cierpiące
VIII Niedziela Zwykła 26 lutego 2017 r.
8.30 - w intencji Moniki o bł. Boże i ulgę
w cierpieniu
- w 5 urodziny Leny - int.od babci
- + Jan Rudnik w rocz.śm., Krzysztof
i Stefan Rudnik, Władysław Bednarczyk
11.00 - w 18 urodziny Gabriela
- + cr. Korwków, Kokoszków i Piaścików
- Marianna i Stanisław Zapert, Florentyna
i Jan Wejs
17.00 - za parafię

Ochrzczony został
Nikodem Samsel
syn Karola
i Doroty Barbary.
Rodzice
i otoczenie niech będą dla
niego świadkami wiary.

TYGODNIU PATRONUJE NAM:
Odszedł od nas ·W23TYM
II św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana
Mieczysław
Kaczmarczyk.
Msza Św. od
uczestników
pogrzebu 21.03. 2017 r. - godz.
17.00.
Wieczny odpoczynek racz
mu dać Panie ...

Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem
Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców
apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali
Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę
pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia
Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską
pomiędzy rokiem 155 a 169 (wspomnienie obowiązkowe).

